
Uitkomsten onderzoek Ondernemingsplan 2021-2028 
 
 
Wat was de aanleiding van het onderzoek? 
Portaal maakt een nieuw ondernemingsplan voor de jaren 2021-2028. Hierin worden de koers en 
ambities van de organisatie vastgelegd. Belangrijke thema’s daarbij zijn inclusieve buurten, de relatie 
tussen Portaal en haar huurders en de dienstverlening, duurzaamheid en passend wonen. 
 
Dit nieuwe ondernemingsplan schrijven we niet vanachter onze bureaus; we halen actief input op bij 
onze stakeholders om te horen wat zij belangrijk vinden. Onze huurders worden op verschillende 
manieren betrokken: door gesprekken met de huurdersorganisaties en het samen met hen 
organiseren van bijeenkomsten voor huurders in alle regio’s van Portaal. Ook is het PortaalPanel 
geraadpleegd over de belangrijkste thema’s voor het ondernemingsplan. 
 
Wat waren de belangrijkste resultaten? 
Het onderzoek onder het PortaalPanel heeft gelopen in de periode van 6 t/m 12 januari 2020. Er 
namen 425 panelleden deel aan het onderzoek (volledige vragenlijst ingevuld). Dit betekent een 
respons van 60%. 
 
Over inclusieve buurten en leefbaarheid 
93% van de respondenten vindt het belangrijk dat buurtbewoners elkaar helpen. Ze vinden dit ”niet 
meer dan normaal”. Driekwart van de respondenten gaf aan zich weleens in te zetten voor buren. 
Maar liefst 68% gaf aan bereid te zijn om zich regelmatig voor buren in te zetten. 65% van de 
respondenten geeft aan weleens geholpen te worden door buren. Redenen om zich niet regelmatig in 
te willen zetten voor buren hebben vooral te maken met geen verplichtingen willen of het niet kunnen 
vanwege ziekte of drukte.  
Respondenten vinden zichzelf primair verantwoordelijk voor een leefbare wijk (78%). Daarnaast wordt 
een grote verantwoordelijkheid toegedicht aan de gemeente en aan de woningcorporatie en in 
mindere mate aan de politie en het sociaal wijkteam. 
Ruim 90% van de respondenten geeft aan dat mensen die zorg nodig hebben welkom zijn in hun wijk, 
en ook in hun straat of flat. De meeste respondenten vinden dat Portaal bijzondere doelgroepen 
zoveel mogelijk moet spreiden over het bezit of moet mengen naar draagkracht van de wijk/buurt.  
70% van de respondenten vindt het belangrijk dat Portaal samenwerking tussen bewoners in de wijk 
organiseert. Bijna de helft (47%) van de respondenten geeft aan zich geroepen te voelen actief iets te 
doen voor de buurt als daarvoor geld beschikbaar wordt gesteld. 

 
Over de dienstverlening van Portaal 
Ruim 80% van de respondenten vindt het (heel) belangrijk om via de digitale weg met vragen terecht 
te kunnen bij Portaal. Als ze een vraag hebben, bellen ze het liefst (37%) of stellen ze de vraag online 
(30%). Zo’n 8% van de respondenten geeft de voorkeur aan persoonlijk contact via de balie of de 
wijkbeheerder. Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan simpele zaken online te willen 
regelen maar persoonlijk contact in geval van vragen fijn te vinden.  
Over de mogelijkheid om in de avonduren of weekenden met Portaal te kunnen afspreken zijn de 
meningen verdeeld. Iets meer dan de helft vindt dit niet belangrijk, iets minder dan de helft wel. 
Mogelijke overlast van afspraken in de avonduren of weekenden vindt 67% niet erg, dat hoort erbij. 
 
Over duurzaamheid 
Ruim 80% van de respondenten vindt duurzaamheid ook een verantwoordelijkheid van zichzelf.  
Praktische hulp daarbij wordt wel gewaardeerd. Ruim 80% van de respondenten zou het fijn vinden 
als de vakman van Portaal kleine duurzaamheidsmaatregelen uitvoert (tochtstrip, ledlamp) als hij er 
toch is. 
Zo’n 48% van de respondenten geeft aan bereid te zijn iets meer huur te betalen voor een duurzaam 
huis. Bijna 70% geeft aan alleen een duurzamer huis te willen als het geld bespaart. Comfort is ook 
belangrijk: 66% geeft aan dat comfort het belangrijkste is van een duurzamer huis. 
 
Over passend wonen 
59% van de respondenten vindt het logisch om te verhuizen als de gezinssamenstelling verandert 
(zoals groter wonen bij gezinsuitbreiding en kleiner wonen nadat kinderen het huis uitgaan). 64% vindt 
het logisch om meer of minder huur te betalen als de persoonlijke financiële situatie wijzigt. 
 



 
Over prioriteiten 
Dat Portaal de woningen betaalbaar houdt vinden respondenten het belangrijkst. Dit staat met stip op 
1. Daarna volgt het verduurzamen van woningen, direct gevolgd door de service en het bouwen van 
nieuwe woningen. Aan het investeren in de leefbaarheid van de wijk geven ze de minste prioriteit.  
 
Wat is het vervolg / wat gaan we ermee doen? 
De resultaten van dit onderzoek zijn, samen met de input die is opgehaald bij medewerkers, experts 
en stakeholders, gedeeld met interne themagroepen die de ambities en doelen voor inclusieve 
buurten, de relatie tussen Portaal en huurders, duurzaamheid en passend wonen ontwikkelen. Dit zijn 
de bouwstenen voor het nieuwe ondernemingsplan van Portaal, dat begin 2021 zal worden 
gepresenteerd. 
 


