
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten vragenlijst 'Zittende huurders'
Organisatie 'Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Overzicht:
54 bevraagd (100%)

0 niet bevraagd (0%)

34 voltooid (62,96%)

20 niet voltooid (37,04%)

31 beantwoord op papier (91,18%)

3 beantwoord online (8,82%)

0 beantwoord mondeling (0%)

0 gestart maar niet beïndigd (0%)
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1. Module 'Dienstverlening'

 

Vraagtype: Vraag-antwoord matrix

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

 

Aantal antwoorden: 33

 

 

Aantal antwoorden: 33

 

1. Als huurder neemt u soms contact op met Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Bijvoorbeeld: om

een defect te laten herstellen.

Hoe tevreden bent u over onze medewerkers?

Nam u meer keren contact op met Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen? Geef dan uw algemene

indruk over de medewerkers die u hielpen.

Had u geen contact met Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen? Kruis dan ‘geen antwoord’ aan.

1.1 Ik kan de medewerkers gemakkelijk bereiken.

1.2 De medewerkers zijn beleefd.

2



 

Aantal antwoorden: 31

 

 

Aantal antwoorden: 31

 

1.3 De medewerkers hebben aandacht en begrip voor mijn problemen en vragen.

1.4 De medewerkers geven mij duidelijke informatie.
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Aantal antwoorden: 32

 

 

Aantal antwoorden: 32

 

1.5 Heb ik een probleem in mijn woning? Dan lost Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen dat snel op.

1.6 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen herstelt defecten aan mijn woning goed.
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2. Hoe neemt u het liefst contact op met Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen? Bijvoorbeeld:

over uw huur, over de afrekening van de huurlasten, over het onderhoud van uw woning...
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34
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3. U krijgt soms brieven van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Bijvoorbeeld: over uw huur, over de

afrekening van de huurlasten, over het onderhoud van uw woning...

Hoe goed begrijpt u de brieven van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen?
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34

4. U krijgt soms een nieuwsbrief van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen via de post. Soms heet die

een ‘bewonerskrant’ of een ‘huurderskrant’.

Hoe goed begrijpt u die nieuwsbrief, de bewonerskrant of de huurderskrant?
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34
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5. Vindt u de informatie in de nieuwsbrief, de bewonerskrant of de huurderskrant interessant?
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34

6. Hoe goed begrijpt u de website van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen?
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34
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Vraagtype: Vraag-antwoord matrix

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

 

Aantal antwoorden: 34

 

7. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de dienstverlening van Sociale Huisvestingsmaatschappij

Vlaamse Ardennen?

Bijvoorbeeld: de brieven, de bewonerskrantjes, de hulp bij een vraag of een defect...
Vraagtype: Gesloten vraag, slechts 1 antwoord toegelaten

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

Aantal antwoorden: 34

8. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wil dat u:

- kan meedenken en meedoen om uw buurt, uw wijk of uw straat leefbaarder te maken.

- kan meebeslissen over de plannen en de activiteiten van de maatschappij.

Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen vindt het dus belangrijk dat u deelneemt of ‘participeert’ aan

wat het doet. Dat noemen we ‘bewonersparticipatie’.

Wat vindt u van deze uitspraken over bewonersparticipatie?

8.1 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen informeert mij op tijd over zijn plannen en activiteiten.
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Aantal antwoorden: 32

 

 

Aantal antwoorden: 32

 

8.2 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen geeft mij juiste informatie over zijn plannen en activiteiten.

8.3 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen zorgt ervoor dat ik vragen kan stellen over zijn plannen en

activiteiten.
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Aantal antwoorden: 32

 

 

Aantal antwoorden: 31

 

8.4 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen luistert naar mijn mening over zijn plannen en activiteiten.

8.5 Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen houdt rekening met mijn mening over zijn plannen en

activiteiten.
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Vraagtype: Vraag-antwoord matrix

Rapportertingstype (grafiek): Staafdiagram

 

Aantal antwoorden: 33

 

 

Aantal antwoorden: 31

 

9. Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen vindt het belangrijk dat u deelneemt of ‘participeert’ aan wat

het doet. Dat heet ‘bewonersparticipatie’. U kunt op verschillende manieren deelnemen.

Hoe belangrijk vindt u deze vormen van participatie?

9.1 Ik wil dat Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen mij informatie geeft over zijn plannen en

activiteiten.

9.2 Ik wil dat ik Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen vragen kan stellen over zijn plannen en

activiteiten.
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Aantal antwoorden: 31

 

 

Aantal antwoorden: 31

 

9.3 Ik wil dat Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen naar mijn mening luistert over zijn plannen en

activiteiten.

9.4 Ik wil dat Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen rekening houdt met mijn mening over zijn plannen

en activiteiten.
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10. Waarover bent u als huurder het meest tevreden van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen?

Schrijf uw antwoord hier:
Vraagtype: Open vraag

Rapportertingstype (grafiek): Geen

Details (antwoorden respondenten) enkel beschikbaar in export.

11. Waarover bent u als huurder het minst tevreden van Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen?

Schrijf uw antwoord hier:
Vraagtype: Open vraag

Rapportertingstype (grafiek): Geen

Details (antwoorden respondenten) enkel beschikbaar in export.

12. Wil u nog iets zeggen?

Wil u nog iets zeggen over uw antwoorden? Schrijf het hier!

Belangrijk: schrijf hier geen vragen of klachten. Daarvoor belt of mailt u het best naar Sociale

Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen.
Vraagtype: Open vraag

Rapportertingstype (grafiek): Geen

Details (antwoorden respondenten) enkel beschikbaar in export.
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