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Wat vinden onze huurders van het jaarplan van ’thuis? We deelden dit
jaarplan in de vorm van een filmpje en een infographic met onze huurders
via de huurdersnieuwsbrief.
Om te achterhalen of onze huurders dit een prettige manier vinden, hebben
we het huurderspanel hierover een vragenlijst gestuurd. Graag delen we de
resultaten van dit onderzoek en wat ’thuis hiermee gaat doen.
Respons
We hebben de vragenlijst naar 770 panelleden gestuurd. In totaal
reageerden 318 panelleden (dit zijn de respondenten). Dat is een respons
van 41,3%.

Filmpje 'Samen ’thuis in 2022'
Van de 318 respondenten hebben
136 respondenten het filmpje bekeken (42,8 %)
182 het filmpje niet bekeken (57,2 %)
Van de 136 respondenten die het filmpje hebben bekeken,
hebben
105 respondenten de film helemaal bekeken (dit is 33 %
van de respondenten)
25 respondenten de film voor een deel bekeken (7,9 %
van de respondenten)
6 personen deze vraag niet beantwoord.

Van degenen die het filmpje voor een
deel hebben bekeken, vond
43,5% het filmpje te lang duren
34,8% het filmpje niet interessant
21,7 % heeft een andere reden

Filmpje 'Samen ’thuis in 2022'
De respondenten die het filmpje hebben bekeken, beoordelen het filmpje
gemiddeld met een 7,3

Filmpje 'Samen ’thuis in 2022'

Er is geen aanleiding
om de vorm van het
filmpje (echte beelden
gecombineerd met
animatie) te

85,4 % van de respondenten die het filmpje hebben bekeken, geeft aan
door het filmpje een beter beeld te hebben gekregen van de plannen
van ’thuis voor 2022.
Een aantal geeft aan de plannen te algemeen te vinden en niet
specifiek genoeg voor zijn/haar situatie.

veranderen. Wel mag
het filmpje korter.

Voorkeur type filmpje
39,4 % heeft voorkeur voor een filmpje dat bestaat uit echte
filmbeelden
33 % waardeert een combinatie van echte filmbeelden met animatie
Een filmpje dat bestaat uit enkel animaties heeft de minste
voorkeur, slechts 3,2 %.

Filmpje 'Samen ’thuis in 2022'

182 respondenten (57,2 %) geven aan
dat zij het filmpje niet hebben bekeken.
De redenen hiervoor zijn:
8,3 % heeft hier geen interesse in
9,4 % heeft hier geen tijd voor
41,1 % heeft wel interesse maar er
nog geen tijd voor genomen
41,1 % heeft een andere reden

Naast gebrek aan tijd en interesse
geven sommigen aan het filmpje
niet eerder te hebben gezien of te
hebben ontvangen.
Het filmpje was onderdeel van de
huurdersnieuwsbrief, waardoor het
waarschijnlijk minder opviel.
Door het filmpje als los e-mailbericht te sturen, heeft het meer
attentiewaarde en bereiken we
naar verwachting een groter deel
van onze huurders.

Infographic 'Samen ’thuis in 2022'

In totaal hebben 223
respondenten de vragen
over de infographic
ingevuld.
Hiervan hebben
97 respondenten de
infographic op onze
website bekeken
(43,5 %)
126 respondenten de
infographic niet
bekeken (56,5 %).

De respondenten die de infographic hebben bekeken,
beoordelen deze gemiddeld met een 7,5

Infographic 'Samen ’thuis in 2022'

89,7 % van de respondenten die de infographic
hebben bekeken, geeft aan door de infographic een
beter beeld te hebben gekregen van de plannen van
’thuis voor 2022.
Een aantal geeft aan de plannen te algemeen te
vinden. Men wil graag meer informatie over de eigen
gemeente.

126 respondenten (56,5 %)
geven aan dat zij de infographic
niet hebben bekeken. De
redenen hiervoor zijn:
8,1 % heeft hier geen
interesse in
13,9 % heeft hier geen tijd
voor
39% heeft wel interesse
maar er nog geen tijd voor
genomen
39% heeft een andere
reden

Samenvatting

Jaarplan blijven uitvoeren in zowel een
filmpje als een heldere infographic.
Filmpje korter maken: uit onderzoek blijkt dat
de meeste kijkers van online video afhaken
na 2 minuten.
Het filmpje kan volledig uit echte beelden
bestaan, of een combinatie zijn van echte
beelden en animatie.
In de infographic meer informatie per
gemeente opnemen.
Een nieuwsbrief verzenden naar huurders
met alleen het jaarplan als onderwerp.

Op de vraag op welke manier huurders het liefst
geïnformeerd worden over de plannen van
’thuis, hebben 192 respondenten geantwoord:
59,4 % vindt het filmpje en/of de infographic
als onderdeel van de nieuwsbrief een goede
manier.
29,2% geeft aan deze het liefst direct per
post of per e-mail te ontvangen.
6,6% wil het liefst op de hoogte worden
gebracht via persoonlijk contact.
2,1 % via social media.
2,6% via een bewonersblad of weekblad.

