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(T)huis in Coronatijd 
Resultaten enquête | woonwensen | najaar 2020 

Uitwerking resultaten | Marijke van Winsum–Westra 
Samenstelling enquête | Marcia Mulder en Marijke van Winsum-Westra 
 

De Corona-pandemie heeft op veel gebieden grote impact. Architectuurcentrum Rondeel is benieuwd: Hoe 
tevreden bent u met uw huis, nu we allemaal veel meer thuis moeten blijven? Kijkt u anders aan tegen uw huis 
vóór en ná Corona? Heeft u uw huis anders ingericht om thuiswerken mogelijk te maken? Of heeft u geïmproviseerd? 
Daarom heeft Architectuurcentrum Rondeel een enquête over de veranderde woonkwaliteit samengesteld. 
 
Eerst wordt een overzicht gegeven van de antwoorden op alle vragen. Daarna volgen overzichten van de 
antwoorden van een-, twee- en meerpersoonshuishoudens. 
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Jouw woning, jouw woonruimte 
 

Mensen wonen op zeer veel verschillende manieren. Eengezinswoningen, appartementen, kamers zijn een aantal 
opties. Je kunt de vragen beantwoorden in verschillende rollen, zoals huiseigenaar, huurder van een huis, 
kamerhuurder of medebewoner van een woning. Hieronder gaan we nader in op hoe je woont, al dan niet samen 
met anderen. 
 
 

In wat voor soort woning of zelfstandige woonruimte woon je? 
Meerdere antwoorden mogelijk. Met vervolgvragen afhankelijk van jouw antwoord. 

 Woningsoort Huur koop Onbekend 

 Totaal 20 40 9 

 
 

In wat voor soort woning of zelfstandige woonruimte woon je? 
Meerdere antwoorden mogelijk. Met vervolgvragen afhankelijk van jouw antwoord. 

Woningtype Eengezinswoning Appartement bg Appartement etage Seniorenwoning 

 14 3 8 1 

 
Er waren in de enquête een aantal vragen opgenomen speciaal voor kamerbewoners. Aangezien er geen kamerbewoners hebben 
deelgenomen aan de enquête, worden deze vragen niet behandeld. 
 
 

Wat is de oppervlakte van jouw woonkamer? 

Opp. Woonkamer Kleiner dan 30 30 tot 40 40 tot 50 50 tot 60 Groter van 60 

 12 14 22 8 10 

 
 

Wat voor soort keuken heb je? 

Soort keuken Open Woon Aparte 

 40 9 18 

 
 

Heb je een 'levensloopbestendige' woning met een slaapkamer en badkamer op de begane grond? 

koopwoning grondgebonden eengezinswoning ja 

huurwoning grondgebonden eengezinswoning ja 

huurwoning Seniorenwoning ja 

 
 
Kun je een plattegrond van jouw woning met ons delen? 
11 respondenten deelden een plattegrond met ons. 
 
 

Wat is de oppervlakte van jouw huis? 

Opp. Woning t/m 50 m2 51 t/m 100 m2 101 t/m 150 m2 151 m2 en groter 

 4 23 17 18 

 
 

Hoeveel kamers heeft jouw huis? 

Aantal kamers 3 4 5 6 7 t/m 9 

 11 13 21 16 6 

 
 

Wat is het bouwjaar van jouw huis? 
(door ons ingedeeld in 4 bouwperioden.) 

Bouwperiode 1860 tot 1945 1945 tot 1970 1970 tot 2000 2000 tot 2020 

 16 6 24 18 

 
 

Moet je om in jouw woning of bij jouw berging te komen een toegang met anderen delen? Zo ja, wat moet je 
gemeenschappelijk met anderen gebruiken? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Portiek Trappenhuis Galerij Lift Toegang 
kelderbox/berging 

Garage 

2 8 7 7 8 2 
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Moet je om in jouw woning of bij jouw berging te komen een toegang met anderen delen? Zo ja, wat moet je 
gemeenschappelijk met anderen gebruiken? 
Overzicht van de antwoordcombinaties.. 

appartement op begane 
grond 

Trappenhuis 

appartement op begane 
grond 

nee 

appartement op etage Galerij + toegang tot kelderboxen 

appartement op etage Portiek + trappenhuis + galerij + lift + toegang tot kelderboxen 

appartement op etage Portiek + trappenhuis + galerij + lift + toegang tot kelderboxen + gezamenlijke garage 

appartement op etage Trappenhuis + galerij + lift + Gang naar individuele berging op bg 

appartement op etage Trappenhuis + galerij + lift + toegang tot kelderboxen 

appartement op etage Trappenhuis + galerij + lift + toegang tot kelderboxen 

appartement op etage Trappenhuis + galerij + lift + toegang tot kelderboxen 

appartement op etage Trappenhuis + lift + toegang tot kelderboxen + gezamenlijke garage 

Seniorenwoning nee 

 
 

Was het delen van de gemeenschappelijke ruimtes een probleem? 

Delen een probleem Nee Ja, omdat 

 9 0 

 
 

Steeds duidelijker wordt het nut van goed ventileren in gezamenlijke ruimtes om verspreiding van het virus tegen te 
gaan. 
Hoe is het gesteld met de ventilatie van de gezamenlijke ruimtes bij jouw wooneenheid? 

Goed / heel goed / Ok 4 keer 

Parkeergarage is goed geventileerd. Verder geen ventilatie  

Galerij buiten  

ik denk goed  

goed open roosters op de galerij  

 
 

Lukte het je om je huis voldoende te ventileren? Zo nee, wat mankeerde eraan? 

Ventilatie 
voldoet 

Ja Nee, … De specificaties van de nee- antwoorden 

 63 6 1. te weinig loszet ramen 
2. niet goed geïsoleerd  
3. erg hete slaapkamers 
4. slecht geïsoleerd 
5. De zomer (hittegolf) is een moeilijke periode wegens plat dak. 
6. Beperkte afzuiging WC en woonkamer, etc. 

 
 

Eerst een warme periode en daarna een hittegolf. Veel mensen lukt het niet om hun huis voldoende koel te houden. Wat 
kan/moet er aan jouw huis gebeuren om de hitte beter te trotseren zonder gebruik te maken van een airco? 

Koel huis Ja Nee, dit niet… De specificaties van de nee- antwoorden 

 40 28 1. een 'brise-soleil' aanbrengen boven het balcon 
2. appartement is niet koel, maar wij hebben daar (nog) geen last van 
3. Heb een airco 
4. in de avond/vroege morgen alles deuren en ramen open zetten 
5. Nog beter de ramen kunnen openen 
6. Zonnewering 
7. beter isoleren, zijn we mee bezig 
8. Zolder wordt te warm en is wel een werkplek 
9. Geen idee, woning is goed geïsoleerd, houtskelet. Koel houden 

zonder airco lijkt me geen optie. 
10. Zonwering voor ramen. Wellicht groen dak. 
11. Wij hebben rolluiken op de bovenverdieping op het zuiden en een 

zonnescherm beneden. 
12. meer ventileren in de zomer 
13. betere isolatie en zonwering  
14. aanbrengen zonweringen buiten. isoleren kap 
15. isoleren 
16. Een klein raampje in de nok van het dak om de hitte kwijt te raken 
17. Markies 
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Eerst een warme periode en daarna een hittegolf. Veel mensen lukt het niet om hun huis voldoende koel te houden. Wat 
kan/moet er aan jouw huis gebeuren om de hitte beter te trotseren zonder gebruik te maken van een airco? 

Koel huis Ja Nee, dit niet… De specificaties van de nee- antwoorden 

18. beter isoleren 
19. Rolluiken 
20. De woning is een beetje over geïsoleerd warmte blijft daarom lang 

hangen 
21. nachtventilatie in de woonkamer mogelijk maken: nu alleen 

openslaande deuren 
22. Zonnewering aanbrengen zou een mogelijkheid zijn. 
23. Huis recent voorzien van extra zonwering over glas straat en van 

oude dakramen vervangen door nieuwe met warmte werend glas 
24. we hebben schaduwdoeken geplaatst bij grote raampartijen  
25. Wellicht een airco in de woonkeuken en masterbedroom 
26. Zonneschermen, etc. 
27. Zonwering 
28. Ik heb al airco in alle kamers 

 
 

Is er bij jouw woning een tuin, een balkon of een ander soort buitenruimte? 
Meerdere antwoorden mogelijk. Met vervolgvragen afhankelijk van jouw antwoord. 

Buitenruimte Tuin Balkon Tuin + balkon dakterras Balkon + Dakterras 

 44 9 12 1 1 

 
 

1. Heb je de buitenruimte daadwerkelijk gebruikt? Zo ja, waarvoor? 
2. Waardering buitenruimte 

Veel mensen merkten dat een buitenruimte het leven ten tijde van de lockdown makkelijker maakte.  
Kun je beschrijven hoe jij het hebben van een buitenruimte ervaren en gewaardeerd hebt? 

3. Wat is de oppervlakte van de meest gebruikte buitenruimte bij jouw huis? 

Soort 
buitenruimte 

Daadwerkelijk gebruikt Waardering Oppervlak 

asfalt parkeren, buiten zitten waardering laag, we hopen volgend jaar 
beter 

200m2 

Balkon 
toegankelijk 
dagterras 

ja je kunt gemakkelijk 1,5 meter afstand 
houden. De tuinstoelen zijn op 2 meter 
van elkaar gezet 

50m2 

dakterras  als `tuin` voor sierstruiken-planten, 
kruidenplanten, appelboompjes etc. en 
we zitten er ook veel. 

Onze buitenruimte is onze tuin. Wat dat 
betreft geen last van de lockdown. 

47m2 

Tuin 
Balkon 
Serre 

ontspanning veel vrijheid en niet op elkaars lip 25m2 

 
 

Wat is de ligging van jouw huis? (de 4 postcodes als antwoord zijn aangepast) 

Ligging Binnenstad Buitenwijk Dorp Buitengebied 

 15 25 28 1 

 
 

Is er een groenvoorziening, een park, een rustige weggetje of iets dergelijks in de buurt van jouw woning? 
Heb je gebruik gemaakt van zo’n plek in de buurt van jouw woning? Zo ja, waarvoor? 

Groenvoorziening aanwezig Gebruikt voor: 

groen in buurt gebruik groenvoorziening 

Bergkerkplein Spelen kind  

Bos Wandelen 

Bos 
 

Bos nee 

bos in de nabijheid, speelvoorziening  

Bos vlakbij Wandelen 

Bos, wandel- en fietsroutes. wandelen 

bosgebiedje wandelen 

bosje nee 

Bosje nee 

bosje wandelen 

bossen wandelen 

bossen weilanden etc ontspanning, wandelen 

Buitengebied Wandelen en fietsen 
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Is er een groenvoorziening, een park, een rustige weggetje of iets dergelijks in de buurt van jouw woning? 
Heb je gebruik gemaakt van zo’n plek in de buurt van jouw woning? Zo ja, waarvoor? 

Groenvoorziening aanwezig Gebruikt voor: 

de uiterwaarden van de IJssel stoeltje onder een wilg langs de IJssel 

de uiterwaarden van de ijssel om te wandelen/relaxen 

diverse bossen ontspanning 

Dorp is klein, je bent zo in het buitengebied. Wandelen, fietsen. 

een bosgebiedje wandelen er doorheen fietsen naar het dorp 

gracht, ijssel af te koelen en te relaxen 

Groen, maar onvoldoende aantrekkelijk om lang in te verblijven nee 

Hagenvoorderdijk nee 

Het oude Plantsoen wandelen 

IJssel, park Wandelen, hardlopen 

IJsseldijk wandelen 

Ik woon in een park nee 

ja dat is er wandelen 

klein buurtparkje naast de woning en de bossen in het buitengebied op 
loopafstand 

hond uitlaten en ontspannen 

Molentuin, Rijsterborgherpark Wandelen 

Nieuwe plantsoen Wandelen 

Nieuwe Plantsoen 
 

Openbaar groen nee 

openbaar groen/water waar langs en doorheen gewandeld kan worden  

Park nee 

park 
 

park 
 

park  nee 

park aan de overkant wandelen 

Park en  rivier Wandelen hardlopen zwemmen 

Park en landelijk gebied wandelingen 

park, IJssel wandelen 

park, kanaal hardlopen 

park, weggetje, bos, vijver lopen 

Parken Wandelen  

parkje wandelen 

parkje 
 

plantsoen en rustige wandelroutes nee 

Plantsoen, ijssel Wandelen  

Rijsterborgerpark, park langs de IJssel bij Kapjeswelle Wandelen 

Rijsterborgherpark als doorloop 

Rustige weg Wonen 

Speeltuin nee 

speeltuin  en patio met groenvoorziening nee 

stadspark wandelen 

stadsplantsoen wandelen 

stukje bos Om de hond uit te laten 

Twee parken Ontspanning 

Veel groen rondom nee 

Verschillende rand Deventer, zandweteringpark, Diepenveen. Wandelen, fietsen om te ontladen. 

Volop landerijen  Recreatie 

water en gelegenheid tot wandelen  

we wonen heel fijn aan een park, de tuin grenst hieraan  voornamelijk wandelen  

wijkpark, plantsoen, bos ontspanning, beweging,  

Wonen aan een onverharde weg. nee 

Wonen aan rand dorp, daarna geen park. Maar weilanden In bos op 5 km afstand, oor afkoeling 
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Beschikte je naast jouw woning over een andere (eigen) verblijfsplek waar je ook naar toe kon gaan? 
Heb je gebruik gemaakt van deze andere (eigen) verblijfsplek gedurende de lockdown? 

verblijfsplek Nee Ja, nl. Namelijk: Gebruik gemaakt van 2de verblijfplek 

 54 15 bij mijn zus  ja, af en toe 

   Boot ja, vaak 

   Bos ja, vaak 

   Dakteras ja, vaak 

   Kantoor ja, af en toe 

   Kantoor ja, vaak 

   Moestuin ja, vaak 

   schuur van 20 m2 nee 

   Tuin die ik onderhoud in binnenstad ja, vaak 

   Tuin met schaduw ja, af en toe 

   vakantiehuisje ja, vaak 

   Vakantiewoning ja, vaak 

   Werk ja, af en toe 

   Zeilboot ja, af en toe 
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(T)huis tijdens lockdown en quarantaine 

Door de lockdown in de lente van 2020 en de aanhoudende Coronadreiging gingen veel mensen nadenken over de 
geschiktheid van hun huis voor deze nieuwe onverwachte situatie. Velen werden ineens gedwongen thuis te werken 
of te studeren, thuis te zijn omdat werk (tijdelijk) stopgezet is, thuis te zitten omdat alles gesloten is of thuis te 
zijn omdat men ziek geworden is. Alleen in huis zonder fysieke contacten of juist met zijn allen thuis. De volgende 
vragen gaan over de geschiktheid van jouw huis in het Coronatijdperk. Na dit onderdeel gaan we verderop nog 
specifiek in op thuiswerken, thuis studeren en thuis onderwijs volgen/begeleiden. 
 

Is je huidige woonvorm geschikt voor het leven ten tijde van Corona? 

Woonvorm geschikt Ja Kan beter Namelijk 

 59 8 1. akoestiek 
2. Alle kamers in huis zijn in gebruik voor wonen en slapen 

door het gezin. Geen mogelijkheid voor creëren extra 
werkkamer. 

3. een gezamenlijke ruimte missen wij 
4. ik werk op mijn slaapkamer zodat er geen computer in mijn 

woonkamer staat. Ik heb liever een apart kantoortje. 
5. Klein 
6. Ontbreken van goede werkplek  
7. tegelijk vergaderen/bellen kan alleen als iemand op de 

gang gaat zitten 
8. We hebben twee werkplekken nodig, los van elkaar. Nu zit 

er iemand in de keuken en dat is niet ideaal als er ook 
kinderen zijn. 

 
 

Was je huis geschikt om 1,5 meter afstand te houden tot eventueel bezoek? Denk, daarbij aan de entree, de woonkamer en 
andere ruimtes waar je normaliter bezoek ontvangt. 

Geschikt met 
bezoek 

Ja Nee, nl. Namelijk 

 60 7 1. Alle ruimtes 
2. Alles is klein, geen achteruitgang naar de weg 
3. de entree en de hal.  
4. de woonkamer 
5. Entree 
6. Entree te smal 
7. Smalle gang en keuken 

 
 

Heb je je woning aangepast om deze geschikt te maken voor de nieuwe situatie? Of, heb je je huis anders ingericht om deze 
geschikt te maken voor de 1,5 meter samenleving? 
Wat heb je (al dan niet noodzakelijk) aangepast aan jouw woning? Blijven deze aanpassingen als Corona weer voorbij is? 

Geschikt 
gemaakt 

Nee Ja, Namelijk Aanpassingen blijven 

 60 7 1. de eettafel voorzien van een blad 
rond 1,6 m was 1,35 m 

1. na corona gaat het 1.6 m blad weer van de eettafel 

   2. eettafel rond 1.30m voorzien van 
blad rond 1.65m 

2. nee 

   3. Extra werkplek op zolder  3. Geen verdere aanpassingen  

   4. Ik heb een werkplek op mijn 
slaapkamer gecreëerd.  

4. Indeling verandert op mijn slaapkamer. Ja, 
thuiswerken blijven we ook na de corona-tijd doen.  

   5. Moet nee zijn, maar de woning was 
niet geschikt 

5.  

   6. de eettafel voorzien van een blad 
rond 1,6 m was 1,35 m 

6. na corona gaat het 1.6 m blad weer van de eettafel 

   7. Werkplek gemaakt 7. Werkplek gemaakt. Ja, die blijft want ik vind 
thuiswerken fijn 

    8. Werkplek wordt ingericht en blijft 

    9. meer computerschermen, ivm thuiswerken 

    10. Weekplek extra op zolder 

    11. Veel buiten zitten en bezoek, max 2, ontvangen 

    12. Meer opgeruimd. Van zes naar 4 stoel om de tafel. 
Vooral buiten bezoek ontvangen. 

    13. Abonnement op netflix 
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Heb je je woning aangepast om deze geschikt te maken voor de nieuwe situatie? Of, heb je je huis anders ingericht om deze 
geschikt te maken voor de 1,5 meter samenleving? 
Wat heb je (al dan niet noodzakelijk) aangepast aan jouw woning? Blijven deze aanpassingen als Corona weer voorbij is? 

Geschikt 
gemaakt 

Nee Ja, Namelijk Aanpassingen blijven 

    14. We waren net voor de intelligente lock down 
verhuist van een bovenwoning in het centrum van 
Arnhem naar onze nieuwe woning een bungalow, de 
verbouwing was ook zo goed als klaar. Er zat al een 
kleine kantoorruimte bij de woning waar we eerder 
nog geen bestemming voor hadden gegeven, dat is 
dus al snel toch een kantoor geworden waar we nu 
heel fijn kunnen werken en uit de 'leef - 
woonomgeving' zijn. 

    15. wij zijn 55+ leven (nog) met 2 personen in een grote 
gezinswoning. Dat geeft voldoende ruimte 

 
 

Wat vond je van de ligging van je woning ten tijde van Corona? Zou een andere locatie geschikter zijn? 

Ligging 
woning 

Prima Prima omdat Andere locatie geschikter 

 42 1. ruim genoeg met tuin 
2. Beter dan vorige huis. Meer ruimte en tuin 

om buiten te zijn en te spelen 
3. Een tuin en veel groen in de buurt en een 

zwembad om de hoek, voor een uurtje 
ontspanning 

4. Voldoende ruimte binnen en buiten 
5. Boven winkels, supermarkt , met groot 

parkeerterrein . Scholen en veel vertier. 
6. Er is veel ruimte rond de woning, waar niet 

veel mensen komen, dus afstand houden 
tijdens wandelen en buiten zijn is geen 
probleem. 

7. Deze lag goed in de buurt van 
wandelmogelijkheden en privacy 

8. centraal voor veel voorzieningen, maar ook 
om naar buiten te gaan 

9. We wonen naast een park en hebben geen 
tuinen direct naast die van ons. Dat was 
echt een heerlijke bijkomstigheid, we 
voelden / voelen ons een beetje op 
vakantie. 

a. ver van het dorp om boodschappen te doen 
b. een grotere tuin was prettig geweest 
c. maar de tuin vinden we in deze tijd wel 

klein 
d. Ik had graag meer groen om mij heen gehad 

 
 

Ga je op zoek naar andere woonruimte? 

Andere woonruimte Ja Misschien Nee 

 4 9 54 

Eén van de respondenten die aangaf te willen verhuizen, wil dat i.v.m. leeftijd en niet om Corona. 
 
 

Ga je door de ervaringen van afgelopen maanden iets anders veranderen aan je woonsituatie of 
woonplek? 

Veranderen Nee Ja, wat hoe Namelijk: 

 60 7 1. Ga voor gasloos huis.  
2. Het is een huurwoning, dus ik ga niets veranderen, maar 

ik kijk wel anders naardien huis en zou het 
comfortabeler lichter willen indelen. En vooral de 
wanden isoleren zodat de geluidsoverlast wordt 
gedempt. 

3. Ik zoek goede verwarming op zolder 
4. ja extra moestuin 
5. Meer onderhoud plegen 
6. Terrasoverkapping in tuin 
7. Woonkamer En-suite inrichten zodat er aparte ruimtes 

ontstaan voor ouders en kinderen 
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Zijn er ervaringen of aanpassingen die je zeker wilt behouden als Corona weer voorbij is? 

Behouden Nee Ja, wat waarom  

 56 10 1. Betere wifi 
2. de kantoorruimte blijft kantoorruimte zodat we makkelijk (deels) 

thuis kunnen werken  
3. goede werkplekken, omdat ik in de toekomst vaker ga 

thuiswerken 
4. teams vergaderingen om reistijd te voorkomen 
5. Thuiswerken 
6. Vaker thuiswerken 
7. Vaste werkkamer als onderdeel van de kleedkamer 
8. Werkplek op zolder 
9. werkplek thuis  
10. Werkplek, om nog meet thuis te kunnen blijven werken 

 
 

Heb je opgeruimd of geklust om jouw woning te verbeteren of geschikt te maken voor de lockdown? Zo ja, wat heb je 
aangepakt? 

Opruimen/Klussen Nee Ja, nl.  

 46 21 1. achterstallig schilderwerk 
2. Achterstallige klussen 
3. Buitenboel deels gelakt, kelder opgeruimd en wanden 

geverfd 
4. Een opgeruimd huis begin van de week is voor mij 

noodzakelijk om goed te concentreren. Einde van de 
werkdag moet de eettafel die als bureau wordt 
gebruikt tijdens werkuren, weer de eettafel worden. 
Werkplek moet weer 'privé terrein' worden. 

5. Geverfd 
6. Geverfd  
7. grote schoonmaak en opgeruimd 
8. Kleedkamer opgeruimd, bureau geplaatst, werkruimte 

aangekleed en zonwering aangebracht 
9. Meubilair opgeknapt 
10. opgeruimd 
11. opgeruimd 
12. opgeruimd 
13. Opruimen en schilderen 
14. Schilderen 
15. Schilderwerk en onderhoud 
16. schoongemaakt 
17. Schuur en aparte tuinkamer 
18. veel opgeruimd en schoongemaakt 
19. Veel opgeruimd, nog niet klaar, en een ruimte 

voorverwarmer zaken beter benut. 
20. was al voor corona-uitbraak begonnen, diverse klusjes n 

huis 
21. werkplek zie bovenstaande 

 
 

Mijn huis was niet groot genoeg voor: 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Niet groot 
genoeg 

24 uur samen Ontspanning/ 
hobby 

Sporten Werk/studie/ 
school 

Opslag Anders 

 2 2 4 8 2 2 
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Mijn huis was niet groot genoeg voor 
Overzicht van  

• de gegeven antwoordcombinatie als meerdere antwoorden werden gegeven 

• andere antwoorden 

bezoek van meer dan 2 personen 

Sporten + Werk/Studie/School 

Sporten + Werk/Studie/School + Opslag 

Was wel groot genoeg + 24 uur samen onder 1 dak + Ontspanning/Hobby + vrijwilligerswerk vanachter de computer 

Was wel groot genoeg + 24 uur samen onder 1 dak + Werk/Studie/School 

Was wel groot genoeg + Ontspanning/Hobby 

Was wel groot genoeg + Sporten 

Was wel groot genoeg + Werk/Studie/School 

Werk/Studie/School + Opslag 

 
 
 

Wat zou je anders willen in of bij je woning in verband met een eventuele toekomstige lockdown? Ook andere opmerkingen 
over jouw woning of woonomgeving in verband met een lockdown kun je hieronder kwijt. 

1. Akoestiek zou ik willen verbeteren. 
2. Beter isoleren en airco.  
3. Betere bescherming tegen de zon, door het aanbrengen van een 'brise-soleil'. Tijdens warme dagen is het balkon 

onbruikbaar tussen 12.00 en 20.00u omdat de temperatuur dan tot 40 gr. C stijgt.  
4. "De tuin willen we eigenlijk nog gaan verbouwen al is deze nu ook goed, maar nog niet onze smaak. Is het echt nodig? 

groene vingers ontwikkelen in een lockdown is ook een mooie afleiding.  
De badkamer staat ook nog op het verlanglijstje maar is niet noodzakelijk nu. In januari wordt ons eerste kindje 
geboren en dan wil ik haar kamer met alle benodigdheden toch wel spoediger gereed maken.  
Zodat we iig de noodzakelijke zaken in huis hebben. " 

5. Echt twee volledige werkplekken die niet in een woonruimte zitten 
Een extra werkplek zou fijn zijn, helaas is dat niet mogelijk. Dit is echter geen reden om te verhuizen. 

6. een gezamenlijke ruimte 
7. Een tweede werkkamer of werkplek. 
8. geen behoefte aan aanpassingen of id. 
9. Geen idee, te klein voor een biljart in de kamer.  
10. Geen wensen 
11. Grotere tuin. Nu hebben we een veredelde patio 
12. het is prima zo 
13. Ik mis een tuin. Inde omgeving van mijn huis is niet veel gelegenheid om ergens in de schaduw te zitten. 
14. ik werk al twintig jaar aan en vanuit huis, ben dus een voorloper -;>) en daarin weer heel traditioneel , heb altijd een 

hekel gehad aan kantoren, slechte ventilatie, op elkaar zitten, afgeleid worden, ga graag mijn eigen gang, wasje 
tussendoor, lekker lunchen, de kantoorwereld is sowieso een mislukte uitvinding in mijn opinie, om mensen te slaven...  

15. Kamer aangepast om meer kast en werkruimte te creëren  
16. koeling is vooral voor de werkplek van belang: de huidige airco is onvoldoende. 
17. Meer groen, meer licht in huis en een fijner uitzicht. Apart kantoortje zou prettig zijn. Betere isolatie in de woning.  
18. Minder  burenoverlast. Het is lastig  als er geboord wordt en ik moet werken 
19. niets alles o.k.  ik heb zelf 2 maanden binnen gezeten omdat ik een risico patiënt ben, en heb met mijn privé balkon en 

ruimte binnen voldoende kunnen doen zoals leze, computeren etc. 
20. Niets. Ik ben hier in december komen wonen. Net op tijd. in de vorige woning had ik meer problemen gehad i.v.m. de 

corona. 
21. plek waar je rustig kan vergaderen/bellen zonder dat je de anderen stoort. we wonen nu in 1 open ruimte 
22. Sauna op straatniveau 
23. vulde in dat ik opzoek ga naar andere woonruimte (op den duur), niet vanwege corona maar vanwege mijn leeftijd 
24. We zijn 1 jaar geleden verhuisd naar dit appartement zonder tuin. De woonkamer met met balkon, voor 4 pers op 1,5 m, 

ligt op het zuiden. Het is warmer dan onze vorige benedenwoning, vandaar de airco. 
25. Weet ik niet 
26. "Woonkamer in tweeën delen. Gang groter" 
27. Zorgen dat ik wat zaken kan afronden en loslaten. Richten op wat ik buiten ‘extra’ kan doen. 
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Samenstelling van je huishouden en enkele persoonsgegevens 
 

Voor de beleving van het Coronatijdperk maakt het uit of je alleen woont of niet. Mogelijk heb je of heeft een 
van jouw huisgenoten intensievere contacten gehad met personen uit andere huishoudens. 
De volgende vragen gaan hier nader op in. 
 
 

Uit hoeveel personen bestaat jouw huishouden of hoeveel personen wonen op hetzelfde 
adres, inclusief jijzelf? 
Met vervolgvragen afhankelijk van jouw antwoord. 

Grootte 
huishouden 

1 2 3 4 5 

 17 32 5 7 5 

 
 

Met wie woon je samen in de woning? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Samenwonend 
met 

Partner Minderjarige 
kinderen 

Meerderjarigen 
kinderen 

Ouders Kleinkinderen 

 44 12 10 0 1 

 

Respondenten woont samen met: 

meerderjarige kinderen 2 

minderjarige kinderen + meerderjarige kinderen 2 

Partner 30 

Partner + meerderjarige kinderen 3 

Partner + meerderjarige kinderen + 2 kleinkinderen 1 

Partner + minderjarige kinderen 8 

Partner + minderjarige kinderen + meerderjarige kinderen 2 

 
 

Behoorden alle personen op jouw adres wettelijk gezien tot hetzelfde gezin?  
Zo nee, hoeveel van jouw huisgenoten behoorden tot jouw gezin? 

Zelfde gezin Ja Nee namelijk 

 47 1 2 gezinnen 

 
 

Ben je of is iemand in jouw huishouden 'intelligente' verbintenissen aangegaan met personen 
uit andere huishoudens? 
Met andere woorden, zijn er personen uit andere huishoudens waarmee jij of jouw huisgenoten omgaan alsof ze huisgenoten 
van je zijn? 

Intelligente 
verbintenis 

Nee Partner Minderjarige 
kinderen 

Meerderjarige 
kinderen 

Ouders Vriend(inn)en Kleinkinderen 

 48 4 3 8 4 6 1 

 
 

Kun je ook aangeven met wie jij of jouw huisgenoten zulke intelligente verbintenissen aangingen? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Verbintenis met Partner Minderjarige 
kinderen 

Meerderjarigen 
kinderen 

Ouders Kleinkinderen 

 4 12 10 0 1 

 

Combinaties van intelligente verbintenissen 

in het verzorgingshuis 1 

meerderjarige kinderen 3 

meerderjarige kinderen + kleinkinderen 1 

meerderjarige kinderen + ouders 1 

meerderjarige kinderen + vrienden/kennissen 1 

minderjarige kinderen 1 

minderjarige kinderen + 2 vrienden 1 

minderjarige kinderen + 2 vrienden 1 

Partner op ander adres 1 

Ouders + vrienden 1 

Partner op ander adres + meerderjarige kinderen + minderjarige kinderen + ouders 1 

Partner + ouders 1 

Vrienden / vrijgezelle vrienden 3 
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Kun je ook aangeven waarom jij of jouw huisgenoten zulke intelligente verbintenissen aangingen? 

1. om goed werk te doen,die echt noodzakelijk waren {deurwacht| en ook voor mezelf om de tijd door te komen 
2. Vanwege klussen en verhuizing bij kinderen 
3. Om het leven voor corona zoveel mogelijk te continueren en weg te blijven van sociaal isolement 
4. Ik ben zelf intelligent en mijn omgeving ook  
5. Tbv scholing en sociale contacten kind. 
6. "Vaste oppas. Extern contact houden, niet alleen telefonisch of per mail, whatsapp" 
7. Nee 
8. Voortzetten contact, voorwaarde was geen klachten hebben 
9. gewoon doorgaan met leven hoor...niet meegaan in een opgelegde angstpsychose 
10. Maandenlang alleen met je eigen partner zitten is wel erg saai. 
11. gezelligheid 
12. "Om niet te vereenzamen als vrijgezel. Wij hebben besloten met elkaar om te gaan alsof we een gezin zijn en 

die regels nastreven, binnen ons groepje van 4. We hebben besloten (in de semi lockdown tijd) geen anderen te 
zien omdat we elkaar hebben. " 

 
 
 

Wat is jouw leeftijd? 

Leeftijd 25 tot 50 50 tot 66 66 (AOW) tot 80 80 en ouder 

 4 26 26 3 

 
 

In welke leeftijdsgroepen vallen jouw huisgenoten of de personen waarmee jullie intelligente verbintenissen 
aangingen? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Leeftijd 
huisgenoten 

Jonger van 18 18 tot 25 25 tot 50 50 tot 66 66 (AOW) tot 
80 

80 en ouder 

 13 7 16 18 14 5 

 
 

In welke leeftijdsgroepen vallen jouw huisgenoten of de personen waarmee jullie intelligente verbintenissen 
aangingen? 
Voorkomeden combinaties 

leeftijd respondent leeftijd huisgenoten + verbintenissen Aantal keer 

25 tot 50 18 tot 25 1 

25 tot 50 25 tot 50 3 

25 tot 50 jonger dan 18 1 

25 tot 50 jonger dan 18;18 tot 25;25 tot 50 1 

25 tot 50 jonger dan 18;25 tot 50 4 

50 tot 66 (geen AOW) 18 tot 25 2 

50 tot 66 (geen AOW) 50 tot 66 (geen AOW) 6 

50 tot 66 (geen AOW) 66 (wel AOW) tot 80 2 

50 tot 66 (geen AOW) jonger dan 18;18 tot 25;50 tot 66 (geen AOW) 1 

50 tot 66 (geen AOW) jonger dan 18;18 tot 25;66 (wel AOW) tot 80 1 

50 tot 66 (geen AOW) jonger dan 18;25 tot 50 1 

50 tot 66 (geen AOW) jonger dan 18;50 tot 66 (geen AOW) 6 

66 (wel AOW) tot 80 18 tot 25;25 tot 50;50 tot 66 (geen AOW);66 (wel AOW) tot 80;80 en 
ouder 

1 

66 (wel AOW) tot 80 25 tot 50 4 

66 (wel AOW) tot 80 25 tot 50;66 (wel AOW) tot 80 1 

66 (wel AOW) tot 80 25 tot 50;66 (wel AOW) tot 80;80 en ouder 1 

66 (wel AOW) tot 80 50 tot 66 (geen AOW) 5 

66 (wel AOW) tot 80 50 tot 66 (geen AOW);66 (wel AOW) tot 80;80 en ouder 1 

66 (wel AOW) tot 80 66 (wel AOW) tot 80 6 

66 (wel AOW) tot 80 80 en ouder 1 

66 (wel AOW) tot 80 jonger dan 18;50 tot 66 (geen AOW) 1 

80 en ouder 50 tot 66 (geen AOW) 1 

80 en ouder 66 (wel AOW) tot 80 1 

80 en ouder 80 en ouder 1 

 
 

Ik ben: 

Geslacht Man Vrouw 

 28 38 
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Heb je huisdieren? Zo ja, welke en hoeveel van elk? 

Huisdieren Nee Kat Hond Ander huisdier Soorten 
ongedierte 

 

 35 13 10 10 3  

 
 

Heb je huisdieren? Zo ja, welke en hoeveel van elk?  

Combinatie Aantal keer voorkomend 

1 huisdier  

1 cavia  

1 hond (Jack Russel) + 1 hamster + 1 goudvis  

1 hond + 1 halsbandparkiet  

1 kip  

2 honden  

2 katten 3 

een kat + ontelbare mieren  

een poes  

fruitvliegjes + één spin  

hond 3 

ja , 3 honden, 1 kat + 2 kippen  

poes + cavia  

Kat 3x   
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Activiteiten en ruimtes in huis 
 

Activiteiten kunnen in verschillende ruimtes in huis plaatsvinden en ruimtes kunnen voor verschillende doelen 
gebruikt worden. Hieronder volgen eerst een aantal vragen over ruimtes en het gebruik daarvan. Daarna volgen 
vragen over werk, studie of andere (dagelijkse) bezigheden. 
 
 

In welke ruimtes heb je overdag de meeste tijd doorgebracht? 

ruimte aantal ruimte aantal 

woonkamer 31 eettafel 1 

werkkamer 15 atelier 1 

huiskamer 7 werklocatie 1 

keuken 7 kluskelder 1 

kamer 6 loods 1 

kantoor 3 terras 1 

slaapkamer 3 balkon 1 

studeerkamer 3 man cave 1 

keukentafel/eettafel/eetgedeelte 3 vakantiehuisje 1 

tuin 3 computerhoek 1 

zolder 2 voorkamer 1 

woonkeuken 2   

 
 

In welke ruimtes heb je overdag de meeste tijd doorgebracht en wat deed je daar? 
(De antwoorden op de open vraag, precies dezelfde antwoorden zijn samengevoegd.) 

 

1. aan de keukentafel, werken  

2. computerhoek: digitaal (vrijwilligers) zaken regelen en fotobewerkingen. 
keuken: lekker koken. 

 

3. Eetgedeelte van de woonkamer, hier werkte ik en mijn kinderen aan werk en school. Mijn man werkte in de 
slaapkamer van mijn zoon. 

 

4. Eettafel  

5. Huiskamer 2 keer 

6. huiskamer en werkkamer  

7. Huiskamer, werk  

8. Huiskamer, werkkamer, kluskelder  

9. huiskamer.  en keuken. Vooral lezen, huishouden doen, koken, computer, tv kijken,  sportoefeningen  

10. huiskamer. Televisie kijken, achter de computer  

11. in de lood, eten, werken, ontspannen  

12. in de woonkamer en in de aparte studeerkamer.  
Lezen, boeken redigeren, artikelen over gebouwd erfgoed schrijven, rapporten bouwhistorisch onderzoek 
maken, onderzoek  doen in digitale archieven, muziek luisteren, tv kijken, vrienden ontvangen. 

 

13. In ons kantoortje aan huis om thuis te werken, en toen mijn man nog veel thuiswerkte was ook de eettafel 
een werkplek waar ik veel heb gezeten.  

 

14. Kamer en veel hobbyen  

15. kamer kantoor  

16. Kamer, gewoon wat ik anders ook al deed  

17. kamer, privé balkon, gezamenlijk balkon met in achtneming v.d Corona regels  

18. kamer, werkkamer  

19. Kantoor werken en internet volgen  

20. keuken , kamer en overdekt terras  

21. Keuken en woonkamer  

22. keuken voor koken 
woonkamer  
zolder= werkplek, werken 

 

23. Keuken: eten en werken.  

24. studeerkamer  

25. Tuin  

26. Tuin, woonkamer, slaapkamer en studeerkamer.  
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In welke ruimtes heb je overdag de meeste tijd doorgebracht en wat deed je daar? 
(De antwoorden op de open vraag, precies dezelfde antwoorden zijn samengevoegd.) 

 

27. vakantiehuisje  

28. Voorkamer, lezen  

29. Werken in open keuken.  

30. Werkkamer > werken  

31. werkkamer 40 uur per week, overig woonkamer en slaapkamer met de bijbehorende activiteiten  

32. Werkkamer woonkamer. Werken via pc  

33. Werkkamer, thuiswerken.  

34. woonkamer 4 keer 

35. woonkamer / werkkamer /atelier  

36. woonkamer = werkruimte  

37. Woonkamer en mancave  

38. woonkamer en werkkamer 3 keer 

39. Woonkamer en werkkamer. Beide om te werken  

40. Woonkamer en zolder  

41. Woonkamer met computerhoek die af te sluiten is. Vnl. om te werken.  

42. Woonkamer netflixen  

43. woonkamer om te werken, daarna slaapkamer waar ik nu werk.   

44. Woonkamer ontspannen, eten 
Werkkamer werken aan hobby 

 

45. Woonkamer voor werk en ontspanning  

46. woonkamer, hier lees ik kijk televisie en kook, bovendien kan ik de Computer en tablet raadplegen  

47. woonkamer, keuken en tuin 
woonkamer: computeren, lezen, eten, muziek maken, bezoek ontvangen 
keuken: koken, e.d. 
tuin: tuinieren, relaxen, bezoek ontvangen 

 

48. woonkamer, lezen, computeren, TV kijken, bezoek ontvangen, muziek maken en luisteren, etc.  

49. woonkamer, werkkamer  

50. Woonkamer. Lezen ontbijten tv kijken bezoek ontvangen   

51. woonkamer. Wonen  

52. Woonkamer: kinderen studeren 
Ikzelf werkte op werklocatie 

 

53. woonkeuken  
woonkamer 
eten,, leven , werken, bezoek  

 

54. Woonkeuken Tbv werk en kinderen studie  

 
 

Had iedereen een eigen kamer om te studeren, te werken of zich terug te trekken? 

Eigen kamer Ja Sommigen wel, 
anderen niet 

Nee 

 42 6 4 
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Werden er ruimtes gedeeld? Zo ja, welke ruimtes werden gedeeld? 
Heb je de ruimtes aangepast om deze samen te kunnen gebruiken? Zo ja, hoe? 

Alleen de slaapkamer wordt gedeeld.  

De eettafel werd gebruikt door 1 werkende en 3 kinderen die schoolwerk uitvoerden.  

De extra kamer (logeerbed, knutseltafel, extra tv) is nu ook werkplek geworden  

een werkkamer werd gedeeld  

Iedereen die thuis moest werken/leren, had een eigen kamer.  

studeerkamer  

huiskamer, eettafel    

keuken.  

keukentafel werd/wordt gedeeld.  
We hebben als enige aanpassing een verlengsnoer met meerdere contactpunten naar de tafel geleid.  

 

Nee 21 keer 

Woonkamer: groot genoeg. ieder zijn eigen computer. 
Slaapkamer: een groot tweepersoons bed. 
en een tweede toilet op de badkamer. 

 

Werkkamer delen met partner, uitwijken voor gesprekken naar woonkamer  

werkkamer gedeeld soms  

Woon-/eetkamer/keuken gezamenlijk, studeer/werkkamer voor partner  

Woonkamer en woonkeuken. Niks aangepast.  

woonkamer slaapkamer  

Woonkamer was ook leer en werkplek  

Woonkeuken, kamer  

 
 

Gebruikte je de eettafel ook om aan te werken, om aan te studeren of voor nog iets anders? 

Eettafel Alleen eten Ook gebruikt …     

  Werk en studie Computer + 
Zoom 

Lezen + 
Schrijven 

Thuisonderwijs Hobby + 
ontspanning 

 22 24 7 7 3 11 

 
 

Bezigheden aan de eettafel anders dan eten. Onder de rubrieken valt ook: 

werk en studie Administratie 
Vrijwilligerswerk 

Lezen + Schrijven Apart genoemd: de krant lezen 

Hobby + ontspanning Borrelen 
Postzegels 
Naaimachine 
Spelletjes 

 
 

Met hoeveel mensen gebruikte je de eettafel tegelijkertijd anders dan om aan te eten? 

Eettafel samen met … personen 0 1 2 3 4 5  8 

 1 11 16 5 4 1  1 
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Werk thuis 
Veel mensen moesten ineens thuiswerken. Sommigen deden dat al, voor anderen was dit de nieuwe realiteit. 
Hieronder volgen een aantal vragen over thuiswerken en een aantal andere bezigheden die thuis plaatsvinden. 
 
 

Wat deed je overdag voor de lockdown? 

Voor 
lockdown 

Betaald 
werk 

Onbetaald 
werk 

Geen 
werk 

Tijdelijk 
geen 
werk 

Mantelzorg Studie Hobby’s Pensioen Anders 

 29 16 11 3 4 2 13 5 3 

 
 

Wat deed je overdag voor de lockdown? Onder de rubrieken valt ook: 

Onbetaald werk Vrijwilligerswerk 

Anders Meer netwerken en afspraken inplannen buitenshuis 
Vrienden en kennissen bezoeken 
Boodschappentripjes  

 
 

Wat deed je overdag voor de lockdown? 
Genoemde combinaties van bezigheden: 

Betaald werk + Mantelzorg  

Betaald werk + Onbetaald werk 2 keer 

Betaald werk + Onbetaald werk + Studie + Hobby’s  

Geen werk + Hobby’s  

Geen werk + Hobby’s + Vrijwilligerswerk  

Hobby’s + vrijwilligerswerk  

Onbetaald werk + Geen werk  

Onbetaald werk + Hobby’s  

Onbetaald werk + Hobby’s  

Onbetaald werk + ik ben met pensioen  

Onbetaald werk + Mantelzorg + Hobby’s 2 keer 

Onbetaald werk + Mantelzorg + vervroegd pensioen  

Onbetaald werk + Studie  

Tijdelijk geen werk of andere bezigheden + Meer netwerken en afspraken inplannen buitenshuis  

 
 

Heb je werk of (verplichte) bezigheden die je thuis kunt uitvoeren of kan je jouw activiteiten niet vanuit huis uitvoeren? 

Thuis werkend Thuis Deels thuis, deels 
elders 

Niet thuis, vaste plek Niet thuis, meerdere 
plekken 

 36 20 2 1 

 
 

Heb je tijdens de lockdownperiode thuis gewerkt, gestudeerd of andere bezigheden uitgevoerd die je voorheen elders 
verrichtte? 

Nu thuis voorheen elders Ja Ja, niet altijd Nee 

 31 8 23 

 
 

Werkte of studeerde je voor de lockdownperiode ook wel eens thuis? 

 Ja, bijna altijd Ja, regelmatig Ja, af en toe Zelden Nooit 

 6 4 14 7 7 
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Wat doe/deed je voor werk, studie en/of andere bezigheden? 
Een opsomming van de antwoorden. Meerdere respondenten hebben meer dan één bezigheid opgegeven. 

Bezigheid Specificatie Aantal keer genoemd 

Actief in de wijk  1 

Adviseur  3 

Ambtenaar  1 

Archief / Archiefonderzoek Digitaal 
Werkgroep Bouwhistorie Deventer 
Stichting Oud Deventer 

2 

Architect  3 

Beleidsadviseur / Beleidsmedewerker  3 

Bestuurder  3 

Boekhouding  1 

Bouwkundige  1 

Commissariaat  1 

Consultant Europese samenwerking 1 

Dagelijkse bezigheden  1 

Docent HBO 
Onderwijs 

4 

Fotowerk  1 

Hobby  4 

Huishoudelijke bezigheden  1 

Interieurarchitect  3 

Kantoorwerk  1 

Klussen  1 

Lezen + Leesgroep  2 

Lezingen geven  2 

Mailen + Facebook  3 

Manager Commercieel  
Commercial operations 
Kinderopvang   
Office  

4 

Marketing  1 

Modelleerwerk  1 

Ontwerpen  1 

Projectleider  2 

Projectvoorbereiding  1 

Redactiewerk Boeken van amateurarcheologen 2 

Rekenen  1 

Schrijven Artikelen 2 

Serie kijken  1 

Stafmedewerker  1 

Studie-bezigheden   1 

Tekenen  1 

Vergaderen  2 

Verhuizen vriend  1 

Verzorgingstehuis   1 

Vrijwilligerswerk Touristinfo bij Olst 
Instellingen in Deventer 

5 

Zelfstandige Eigen bedrijf 
ZZP recreatieprojecten 
ZZP startend 

3 

Zwemmen Aqua gym en aquajogging 1 
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Was dat gemakkelijk vanuit huis te doen? 

Gemakkelijk te doen Specificatie Aantal keer 
genoemd 

Ja Via Zoom 
Behalve het fotowerk  
Bij voorkeur op het werk 
Werkinhoud wel. Ben zelf geen thuiswerker 

33 

Redelijk Acquisitie schiet er bij in.  
Vergaderen bijna ondoenlijk. 
Niet ideaal 
Maar gedeeltelijk  
Omslachtig  
Communicatie onhandig bij gebruik van  beeldmaterialen 
Soms 

6 

Tijdelijk opgeschort  1 

Nee Geheel stil gevallen 10 

n.v.t.  2 

 
 

Heb je een zelfstandige werk- of studeerkamer? 

Zelfstandige werkkamer Ja Gecreëerd Nee, nog creëren Nee 

 38 4 4 15 

 
 

Heb je iets moeten opofferen voor het creëren van deze werkplek of zelfstandige werkkamer? 

Iets opgeofferd voor werkplek Nee Ja Ja, nl. 

 2 2 Gedeeltelijk speelruimte kinderen 
slaapkamer 

 
 

Zit je meestal te werken op jouw werk- of studeerkamer?  
Zo nee, waar zit je dan liever te werken? 

Gebruik 
werkplek 

Ja Nee, meestal … 

  Huiskamer / Woonkamer Keuken 

 31 8 1 

 
 

Heb jij of heeft een van jouw huisgenoten oordoppen of een koptelefoon tegen geluid gebruikt in 
de lockdownperiode? 

Gebruik oordoppen Zelf Zelf + huisgenoot Huisgenoot Nee 

 3 12 3 44 
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Onderwijs in huis 

Onderwijs in huis 
Kinderen gingen niet naar school en kregen onderwijs op afstand. We zijn benieuwd hoe dat bij jou geregeld was. 
 
 

Je hebt aangegeven dat je minderjarige kinderen hebt of met hen een huishouden deelt. Hoe oud zijn zij? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Leeftijd kinderen Jonger dan 4 4 tot 8 8 tot 12 12 en ouder Met kinderen 

 1 3 5 6 13 gezinnen 

 
 

Heb je in de quarantaineperiode zelf de minderjarige kinderen thuis lesgegeven? 

Zelf lesgegeven Ja Nee 

 7 6 

 
 

Waar gaf je je kinderen zelf les? 

Leeftijd kinderen Plaats lesgeven 

4 tot 8 Keuken  

4 tot 8 Keukentafel  

4 tot 8 + 9 tot 12 Eettafel 

9 tot 12 Eettafel 

9 tot 12 + ouder dan 12 vooral begeleiding bij schoolopdrachten 

ouder dan 12 Huiskamer 

ouder dan 12 Gebrek aan online lessen in combi met onvoldoende kwaliteit van lesgeven  

 
 

Waar volgden je kinderen de digitale lessen van school als ze zelfstandig werkten? 

leeftijd kinderen plaats digitale lessen 

4 tot 8 Keuken 

4 tot 8 Nog niet zelfstandig.  

4 tot 8 + 9 tot 12 Eettafel 

9 tot 12 Woonkamer of eigen kamer 

9 tot 12 Eettafel en eigen kamer 

9 tot 12 voor de vakantie waren de kinderen nog niet hier 

9 tot 12 + ouder dan 12 in de woonkamer of op eigen kamer 

ouder dan 12 in een aparte kamer 

ouder dan 12 thuis, in de loods op hun slaapkamer 

ouder dan 12 Slaapkamer 

ouder dan 12 Op de slaapkamer 

ouder dan 12 Keukentafel  
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Nog wat vragen 

Veranderingen in het dagelijks ritme door speciale omstandigheden hebben invloed op veel aspecten van het 
leven. Je ervaart dingen anders en organiseert de dagelijkse bezigheden anders dan voorheen.  
Hieronder nog een aantal dingen waar we nieuwsgierig naar zijn. 
 
 

Hoe fit ben je gebleven? 
14 respondenten gaven de volgende manieren aan om fit te blijven: 

Wandelen 7 

Hardlopen / Rennen / Lopen 4 

Fietsen 5 

Sporten 3 

Zwemmen 2 

Roeimachine / Hometrainer / Fitbal-oefeningen 3 

In tuin werken / Rond het huis bezig zijn 2 

 
 

Hoe fit ben je gebleven? 
Respondenten gaven de volgende gradaties van fitheid aan: 

Fitter/Super/Top 3 

Fit gebleven 24 

Redelijk 9 

Minder/matig fit 9 

Aangekomen 2 

Sportschoolbezoek gestaakt  

 
 
 

Heb je een auto, (elektrische) fiets of ander vervoermiddel aangeschaft in verband met corona? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Vervoermiddel Fiets Elektrische fiets Auto 

 9 9 13 

 
 

Tien respondenten kochten meer dan één vervoermiddel, te weten: 

Fiets + Auto 5 

Elektrische Fiets + Auto 2 

Fiets + Elektrische Fiets + Auto 2 

 
 

Heb je voor bovenstaande aanschaf een extra (buiten)berging of parkeerplaats in de openbare ruimte nodig? 

auto parkeerplaats in de openbare ruimte 

elektrische fiets (buiten)berging 

elektrische fiets + auto parkeerplaats in de openbare ruimte 

Fiets + auto (buiten)berging 

Fiets + elektrische fiets + auto plek in een (parkeer)garage 

 
 

Veel mensen waren meer thuis. Reizen mocht alleen voor noodzakelijke bezigheden. Ook veel buurtgenoten waren vaker 
thuis. 
Heb je meer contact gehad met je buren dan voor de Coronatijd? 

Contact met buren Ja Nee 

 17 44 

 
 

Heb jij in en rond de woning ook meer last van ongedierte? 
Meerdere antwoorden mogelijk 

Last ongedierte Ratten Wespen Mieren Rioolvliegen Nee 

 2 3 2 1 50 
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Heb je nog opmerkingen met betrekking tot het onderzoek. Hieronder kun je ze kwijt. 

ligging woning opmerkingen aan het einde van de enquête  

binnenstad Ben ervan overtuigd dat nieuwe woonvormen bovenstaande problematiek kunnen ondervangen. Betreft 
het 'nieuwe wonen' liggen er veel kansen bij de niet-traditionele gezinssamenstellingen. 
"Blijf thuis",  "iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden)", deze 
regels zijn naar mijn mening niet vol te houden als alleenstaande.  
Het begrip "huishouden" en "thuis", zou ruimer moeten zijn voor hen tijdens een lockdown.  

binnenstad onmiddellijk opheffen van lockdowns, iedereen krijgt corona net zoals griep, sommigen zullen sterven 
zoals normaal, vooral patateters en redbulldrinkers, de meesten leven gewoon door, angst is een grote 
onderdrukker van welbevinden en weerstand, eenzaamheid nog meer, het is vooral een massapsychose 
waarin wij terecht zijn gekomen en worden geduwd, en een onkunde om zelf na te denken en de dood 
te accepteren, nadenken en samenwerken hoe een gezonde samenleving met zijn allen te creëren zou 
mooier zijn, met frisse lucht bijvoorbeeld...   

binnenstad Het was voor mij een  rustige tijd, zeker niet vervelend. 
Miste de yogales, het filmhuis en musea 

binnenstad Ik heb al maanden het gevoel dat ik huisarrest heb. Ik voel me erg beperkt in mijn mogelijkheden. 

binnenstad Voor mij heeft de coronatijd op werkgebied veel positieve effecten. Ik kan mij beter concentreren, 
wordt minder afgeleid, ben meer uitgerust door minder reistijd en minder prikkels, ik heb meer tijd 
voor sport en beweging, ik heb een betere balans tussen werk en prive als het gaat om tijd,  voel mij 
meer mezelf...  

binnenstad het thuiswerken is mij (en mijn partner) goed bevallen 

binnenstad wel prettig, minder sociale verplichtingen, hierdoor minder druk 

buitenwijk De laatste 12,5 jaar van mijn werkzame leven heeft mijn vrouw altijd meegevaren. Ik was kapitein op 
een zware-ladingschip. Hoewel we een 20-koppige bemanning aan boord hadden, was ons leven toch 
voor een groot gedeelte afgesloten van het "normale" sociale leven. We hebben daar nooit problemen 
mee gehad. Zo hebben we onze lockdowntijd en de periode daarna ook ervaren. Geen probleem om 
veel met z'n tweeën te zijn. Een voordeel was wel dat ons "schip" hierbij net onderhevig was aan de 
weersinvloeden: Geen gestamp en geslinger op de woelige baren. 

buitenwijk Nadat de scholen weer open gingen kwam er veel meer rust en ontspanning 

buitenwijk Wat me is opgevallen dat de huishoudens in de buurt allemaal extra voorzien zijn van huisdieren. 
Honden en katten en wellicht ook kleiner.. 

buitenwijk ben allen met pensioen, daar is mijn leven op ingericht. moest eerst even wennen aan de mindere 
mogelijkheden tot contact, maar heb daar later geen hinder van ondervonden 

buitenwijk Het is eenzamer. Dat vindt i k moeilijk. 
Het is ook angstiger. Soms w o rdt ik somber. 

buitenwijk Als gepensioneerde had de Lockdown geen onoverkomelijke impact op ons leven. 

buitenwijk Ineens ben je hele dagen samen met je man wat ons juist heel erg goed heeft gedaan. Er ontstond een 
soort rust. We hebben (nog) geen kinderen waardoor we ons konden focussen op werk  
We doen hetzelfde werk (bij andere bedrijven) zo was het ook erg leuk om samen te sparren over het 
werk.  
Gelukkig hadden we elk een eigen plek in de woning om te werken en konden we ons goed 
concentreren en zochten we elkaar op in de tuin voor koffie of lunch of als we even wilden sparren 
over het werk.  

buitenwijk Af en toe bij vrienden op bezoek of bij ons op bezoek op de 1,5m, soms naar buitengebied voor een 
thee of eten.  
Minder contact met medebewoners, geen of weinig familiebezoek verder weg. 

buitenwijk Contacten met anderen horen wel bij mijn werk. Digitale contacten zijn toch maar beperkt bruikbaar. 
Ik kreeg door al het thuiswerken het gevoel dat ik een computerspel aan het spelen was in plaats van 
met de werkelijkheid bezig te zijn. 

buitenwijk Als mantelzorger zie je wat gebrek aan contact met ouderen doet. Dat doet pijn. 

dorp Veel video skypen met de kleinkinderen! 

dorp ik vond het een goed onderzoek. Ik ben ook panellid van de NPO cliëntenpanel en hen dus wel ervaring 

dorp het leven is vooral saai geworden 

dorp Zorgen om ouderen  
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We zoeken nog naar illustraties bij de resultaten van de enquête. 

 
Heb jij iets wat we kunnen gebruiken? Zo iets als een filmpje, gedicht, foto, tekening, spreuk, verhaal, brief aan je 
oma, ….iets wat kenmerkend was/is voor de intelligente lockdown. Eventueel voorzien van een korte toelichting. 
Voordat we jouw illustratie gebruiken, nemen we eerst contact met jou op. Daarvoor hebben we wat 
contactgegevens van jou nodig. Deze worden vertrouwelijk behandeld en alleen hiervoor gebruikt. Voor het 
plaatsen van illustraties zijn we namelijk verplicht om toestemming te vragen aan de inzender. Als je je 
contactgegevens hieronder ingevuld hebt, kun de illustraties uploaden. 
 
 
Delen van foto’s met ons 
Vier respondenten stuurden in totaal 11 foto’s en 1 tekening in. 
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Resultaten enquête | indeling op grond van grootte huishouden 
Uitwerking resultaten en rapportage | Marijke van Winsum–Westra 
Samenstelling enquête | Marcia Mulder en Marijke van Winsum-Westra 
 
 
In deze extra presentatie van de resultaten is een indeling gemaakt in eenpersoons-, tweepersoons- en 
meerpersoonshuishoudens. Bij eenpersoons- en tweepersoonshuishouden zijn 66-minners (geen AOW) en 66-plusser (wel AOW) 
onderscheiden. Bij meerpersoonshuishouden is de grootte van het huishouden als indelingscriterium gebruikt. 
Het is slechts een overzicht van aantal keer dat een antwoord voorkomt, en van de gegeven antwoorden op de open vragen. 
Gezien het relatief kleine aantal respondenten is het niet mogelijk statistische analyses uit te voeren. 
De respondenten hoefden niet alle vragen te beantwoorden, daarom missen er op sommige vragen nogal wat antwoorden.  
 
Een aantal dingen die opvallen: 

• Positief aan de ligging van de woning is groen, zowel in de vorm van een tuin en als van veel groen in de buurt. Verder 
wordt het wonen in de buurt van winkels en voorzieningen genoemd. 

• Ruimtes die veel gedeeld worden in de woning zijn vooral de woonkamer en de keuken. Ook wordt hier vaak de 
eettafel vermeld. 

• Respondenten brengen tijdens de lockdownperiode de meeste tijd door in de woonkamer/huiskamer/kamer, gevolgd 
door de keuken. Ook regelmatig worden de werkkamer en de tuin genoemd. 

• De gemiddelde grootte van de woonkamer van de onderscheiden huishoudens ontloopt elkaar niet zoveel. Twee- en 
meerpersoonshuishoudens hebben woonkamer tussen de 40 en 50 m2. Afwijkend is de grootte van de woonkamers van 
alleenstaanden. De woonkamers van alleenstaande niet-AOW’ers zijn gemiddelde genomen het kleinste, namelijk 
slechts 25 m2. De alleenstaande AOW-ers daarentegen hebben gemiddeld de grootste woonkamer, namelijk 51 m2. 

• Gemiddeld genomen woonden de meerpersoonshuishoudens in de grootste huizen en de alleenstaanden in de kleinste 
huizen. De spreiding binnen de groepen varieert behoorlijk. Het gemiddeld aantal kamers ontloopt elkaar nauwelijks. 

• Als de coronaperiode weer voorbij is blijft de gecreëerde thuiswerkplek en in iets mindere mate het thuiswerken 
behouden. Ook een aantal respondenten zal vaker online vergaderen dan voor corona. 

• We vroegen of men de zelfstandige werk- of studeerkamer meestal gebruikte als werkplek. Dat bleek niet altijd het 
geval. Meerdere respondenten werkten meestal in de woonkamer, in de keuken of aan de eettafel terwijl ze wel over 
een zelfstandige werkkamer beschikten. 

 
Per type huishouden is nog opvallend: 

• Eenpersoonshuishoudens 
o Vooral veel AOW’ers gingen intelligente verbintenissen aan met partner op ander adres, met minder- en 

meerderjarige kinderen, met ouder, met vrienden en in het verzorgingshuis. Deels deden ze dat uit noodzaak, 
maar ook om contact te blijven houden. 

o Een van de jongste respondenten had met 3 vriendinnen een bubbel gevormd om niet te vereenzamen. 
o Opvallend was ook het grootte aantal AOW’ers dat aan de ene kant invult dat hun dagelijkse bezigheden goed 

vanuit huis te verrichten zijn, en anderzijds veel bezigheden juist niet thuis uitvoeren. 

• Tweepersoonshuishoudens 
o De AOW’ers in deze categorie hebben vaker dan de anderen ingevuld dat ze in een appartement wonen. 
o Relatief gezien zijn niet-AOW’ers vaker intelligente verbintenissen aangegaan dan AOW’ers. 
o Opvallend is dat de AOW’ers die de enquête invulden meestal man zijn (17 van de 19), terwijl zowel voor de 

gehele enquête als voor de andere soorten huishoudens de meeste respondenten vrouw zijn. 
o Ook hier valt op dat de AOW’ers vaker hun dagelijkse bezigheden buitenhuis doen dan niet-AOW’ers, terwijl ze 

aangeven dat hun bezigheden goed vanuit huis uit te doen zijn. 
o Een derde van de AOW’ers heeft zowel een auto als een (elektrische) fiets aangeschaft. Twee van hen 

combineerde de aanschaf van een auto met zowel een gewone als een elektrische fiets. 

• Meerpersoonshuishoudens 
o De respondent is gemiddeld jonger dan bij de een- en tweepersoonshuishoudens. 
o Iedereen heeft de beschikking over een tuin. 
o Weinigen wonen in de binnenstad, en het dorp wordt procentueel gezien net iets vaker genoemd dan de 

buitenwijk. 
o Bijna alle enquêtes zijn door vrouwen ingevuld. 
o Hoe groter het huishouden hoe vaker niet iedereen over een eigen kamer beschikt. 
o De grootste gezinnen hadden bijna allemaal minderjarige kinderen. Daar werd ook het vaakste zelf lesgegeven, 

meestal aan de eet- of keukentafel. 
o De digitale lessen die door de oudere kinderen zelfstandig werden gevolgd, vonden meestal plaats in de slaapkamer 

of op een eigen kamer. Ook gebeurde dat in de woonkamer, in de keuken of aan de eettafel. 
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Eenpersoonshuishoudens 

Eenpersoonshuishoudens – Jouw woning / jouw woonruimte 

 
 
 
 
 

Soort woning 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Koopwoning 4 5 

Huurwoning 3 3 

   

Appartement op begane grond 1  

Appartement op etage 2 2 

Eengezinswoning  1 

Seniorenwoning  1 

 

Grootte woonkamer 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

10 tot 20 m2 2  

20 tot 30 m2 4 1 

30 tot 40 m2 2 3 

40 tot 50 m2  2 

50 tot 60 m2  1 

80 tot 90 m2  2 

Gemiddelde grootte 24 m2 51 m2 

Minimum - Middelste - Maximum 10 m2 – 26 m2 – 35 m2 22 m2 – 45 m2 – 90 m2 

 

Soort keuken 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Aparte keuken 2 4 

Open keuken 5 4 

Woonkeuken 1 1 

 

Plattegrond delen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Plattegrond gedeeld 118 en 70  

 

Grootte woning 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

t/m 50 m2 1  

51 t/m 100 m2 4  

101 t/m 150 m2 1  

Vanaf 150 m2   

Gemiddelde grootte 94 m2 97 m2 

Minimum - Middelste - Maximum 50 m2 – 74 m2 – 175 m2 50 m2 – 81 m2 – 256 m2 

 

Aantal kamers 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

3 1 3 

4 2 2 

5 2  

6 1 2 

7 + 8 + 9 1 2 

Gemiddeld aantal kamers 5 5 

 

Bouwperiode 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

1860 tot 1945 1 6 

1945 tot 1970 4  

1970 tot 2000 3 2 

2000 tot 2020   
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Gemeenschappelijke ruimtes gedeeld met anderen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • toegang tot kelderboxen 

• trappenhuis 
galerij 
lift 
toegang tot kelderboxen 

• portiek 
trappenhuis 
galerij 
lift 
toegang tot kelderboxen 

• trappenhuis 
galerij 
lift 
toegang tot kelderboxen 

• trappenhuis 
lift 
toegang tot kelderboxen 
gezamenlijke garage 

 

Voldoende ventileren mogelijk 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 5 8 

Nee 2  

Namelijk: • slecht geïsoleerd 

• De zomer (hittegolf) is een 
moeilijke periode wegens plat dak. 

 

 

Koel houden woning 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Koel houden lukt 2 7 

Verbeteringen gewenst 5 2 

Geopperde verbeteringen • betere isolatie en zonwering  

• beter isoleren 

• Nog beter de ramen kunnen openen 

• Zonnewering aanbrengen zou een 
mogelijkheid zijn. 

• Markies 

• aanbrengen zonweringen buiten. 
isoleren kap 

• Zonnewering 

• Rolluiken 

 

Buitenruimte 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Tuin 6 4 

Balkon 2 3 

Tuin + Balkon  2 

 

Ligging woning 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Binnenstad 2 3 

Buitenwijk 2 3 

Dorp + Buitengebied 4 3 

 

Groenvoorziening in de buurt 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 8 9 

Namelijk • Park(je) → 3 keer 

• park, IJssel 

• Twee parken 

• Verschillende rand Deventer, 
zandweteringpark, Diepenveen. 

• Park en landelijk gebied 

• bos in de nabijheid, 
speelvoorziening 

• een bosgebiedje 

• Openbaar groen 

• Rijsterborgerpark, park langs de 
IJssel bij Kapjeswelle 

• ja dat is er 

• bosgebiedje 

• Molentuin, Rijsterborgherpark 

• Nieuwe Plantsoen 

• water en gelegenheid tot wandelen 

• IJsseldijk 
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Groenvoorziening gebruikt 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 1 1 

Ja 5 7 

Namelijk • Wandelen/wandeling → 3 keer 

• Ontspanning 

• Wandelen, fietsen om te ontladen. 

• wandelen er doorheen fietsen naar 
het dorp 

• Wandelen → 5 keer 

 

2de verblijf aanwezig 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 7 7 

Ja, namelijk • bij mijn zus (af en toe gebruikt) • Tuin die ik onderhoud in binnenstad 
(vaak gebruikt) 

• Vakantiehuisje (vaak gebruikt) 

 

Eenpersoonshuishoudens – (T)huis tijdens lockdown en quarantaine  

 

Woonvorm geschikt voor leven met corona 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 7 7 

Kan beter 1 2 

Namelijk • ik werk op mijn slaapkamer zodat 
er geen computer in mijn 
woonkamer staat. Ik heb liever een 
apart kantoortje. 

• Klein 

• een gezamenlijke ruimte missen 
wij 

 

Geschikt met bezoek 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 6 8 

Nee, namelijk • de entree en de hal.  

• Alle ruimtes 

• Smalle gang en keuken 

 

Woning aangepast 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 7 7 

Ja, namelijk • Ik heb een werkplek op mijn 
slaapkamer gecreëerd. 

• de eettafel voorzien van een blad 
rond 1,6 m was 1,35 m 

• eettafel rond 1.30m voorzien van 
blad rond 1.65m 

 

Aanpassingen en veranderingen blijven ook na corona 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Indeling verandert op mijn 
slaapkamer. Ja, thuiswerken 
blijven we ook na de corona-tijd 
doen.  

• Meer opgeruimd. Van zes naar 4 
stoel om de tafel. Vooral buiten 
bezoek ontvangen. 

• Abonnement op netflix 

• na corona gaat het 1.6 m blad weer 
van de eettafel 

• Veel buiten zitten en bezoek, max 
2, ontvangen 

• niet meer werkzaam 

 

Ligging van de woning in coronatijd 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Goed / Prima / Uitstekend 6 6 

Omdat • Deze lag goed in de buurt van 
wandelmogelijkheden en privacy 

• Prima ligging 

• Prima. Een tuin en veel groen in de 
buurt en een zwembad om de 
hoek, voor een uurtje ontspanning. 

 

Kan beter 1 1 

Omdat: • Ik had graag meer groen om mij 
heen gehad.  

• ja ver van het dorp om 
boodschappen te doen 
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Op zoek naar andere woonruimte 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 1 1 (i.v.m. leeftijd) 

Misschien 2 3 

Nee 5 5 

 

Gewenste veranderingen van de woonsituatie 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 6 8 

Ja, namelijk • Het is een huurwoning, dus ik ga 
niets veranderen, maar ik kijk wel 
anders naardien huis en zou het 
comfortabeler lichter willen 
indelen. En vooral de wanden 
isoleren zodat de geluidsoverlast 
wordt gedempt. 

• Meer onderhoud plegen 

• Ga voor gasloos huis. 

 

Aanpassingen en ervaringen die behouden blijven na corona 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 6 8 

Ja, namelijk • werkplek thuis  

• Betere wifi 

 

 

Opruimen en klussen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 4 4 

Ja 4 5 

Namelijk • werkplek zie bovenstaande 

• Meubilair opgeknapt 

• Veel opgeruimd, nog niet klaar, en 
een ruimte voorverwarmer zaken 
beter benut. 

• Schilderwerk en onderhoud 

• grote schoonmaak en opgeruimd 

• opgeruimd 

• Buitenboel deels gelakt, kelder 
opgeruimd en wanden geverfd 

• was al voor corona-uitbraak 
begonnen, diverse klusjes n huis 

• opgeruimd 

 

Huis niet groot genoeg 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Werk/Studie/School + Opslag 1  

Wel groot genoeg 6 8 

 

Anders bij toekomstige lockdown 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Meer groen, meer licht in huis en 
een fijner uitzicht. Apart 
kantoortje zou prettig zijn. Betere 
isolatie in de woning.  

• Beter isoleren en airco.  

• Minder  burenoverlast. Het is lastig  
als er geboord wordt en ik moet 
werken 

• Zorgen dat ik wat zaken kan 
afronden en loslaten. Richten op 
wat ik buiten ‘extra’ kan doen. 

• Sauna op straatniveau 

• Niets. Ik ben hier in december 
komen wonen. Net op tijd. in de 
vorige woning had ik meer 
problemen gehad i.v.m. de corona. 

• vulde in dat ik opzoek ga naar 
andere woonruimte (op den duur), 
niet vanwege corona maar vanwege 
mijn leeftijd 

• een gezamenlijke ruimte 

• Geen idee, te klein voor een biljart 
in de kamer. 
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Eenpersoonshuishoudens – Samenstelling van je huishouden en enkele 
persoonsgegevens 

 

Intelligente verbintenissen aangegaan 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 7 3 

Ja 1 6 

Met • vrijgezelle vriendinnen • meerderjarige kinderen 
ouders 

• partner op ander adres 
meerderjarige kinderen 

• in het verzorgingshuis 

• vrienden 

• minderjarige kinderen 
2 vrienden 

Reden • "Om niet te vereenzamen als 
vrijgezel. Wij hebben besloten met 
elkaar om te gaan alsof we een 
gezin zijn en die regels nastreven, 
binnen ons groepje van 4.  

• We hebben besloten (in de semi 
lockdown tijd) geen anderen te 
zien omdat we elkaar hebben. " 

• Ik ben zelf intelligent en mijn 
omgeving ook  

• Voortzetten contact, voorwaarde 
was geen klachten hebben 

• om goed werk te doen, die echt 
noodzakelijk waren {deurwacht| en 
ook voor mezelf om de tijd door te 
komen 

• gezelligheid 

• "Vaste oppas. Extern contact 
houden, niet alleen telefonisch of 
per mail, whatsapp" 

 

Leeftijd respondent 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 (geen AOW Ouder dan 66 (wel AOW 

Aantal 8 9 

25 tot 50 1  

50 tot 66 (geen AOW) 7  

66 (wel AOW) tot 80  9 

 

Leeftijd vaste contacten 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

jonger dan 18 
50 tot 66 (geen AOW) 

 1 

18 tot 25 
25 tot 50 
50 tot 66 (geen AOW) 
66 (wel AOW) tot 80;80 en ouder 

 1 

25 tot 50 1 1 

25 tot 50 
66 (wel AOW) tot 80 

 1 

25 tot 50 
66 (wel AOW) tot 80 
80 en ouder 

 1 

50 tot 66 (geen AOW) 
66 (wel AOW) tot 80 
80 en ouder 

 1 

 

Ik ben: 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Man 2  

Vrouw 6 9 

 

Huisdieren  

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, namelijk • 2 katten 

• 1 kip 

• hond 

• Kat 3x 

Nee 4 7 
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Eenpersoonshuishoudens – Activiteiten en ruimtes in huis 

 

Meeste tijd doorgebracht en daar gedaan 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • woonkamer om te werken, daarna 
slaapkamer waar ik nu werk.  

• woonkamer = werkruimte 

• Woonkamer voor werk en 
ontspanning 

• Woonkamer en werkkamer 

• Kantoor werken en internet volgen 

• "keuken voor koken 
woonkamer  
zolder= werkplek, werken" 

• huiskamer. Televisie kijken, achter 
de computer 

• woonkamer, keuken en tuin 
woonkamer: computeren, lezen, 
eten, muziek maken, bezoek 
ontvangen 
keuken: koken, e.d. 
tuin: tuinieren, relaxen, bezoek 
ontvangen" 

• Keuken en woonkamer 

• woonkamer, lezen, computeren, TV 
kijken, bezoek ontvangen, muziek 
maken en luisteren, etc. 

• Voorkamer, lezen 

• vakantiehuisje 

• de woonkamer 

• in de woonkamer en in de aparte 
studeerkamer.  
Lezen, boeken redigeren, artikelen 
over gebouwd erfgoed schrijven, 
rapporten bouwhistorisch 
onderzoek maken, onderzoek  doen 
in digitale archieven, muziek 
luisteren, tv kijken, vrienden 
ontvangen." 

 

Vaste contacten beschikten over een eigen kamer 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 1 4 

 

Gedeelde ruimtes en benodigde aanpassingen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 1 3 

 

Eettafel ook gebruikt voor: 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • werken/eten. nu niet meer want 
dat vond ik vervelend.  

• om te werken 

• Werk en studie 

• Ja bij en voor de vele zoom 
bijeenkomsten 

• om aan te werken 

• Schrijven. 

• computer, krant lezen 

• Vaste leesplek 

• vrijwilligerswerk 

• klein werk op laptop en werk op 
naaimachine 

nee, alleen om te eten 4 1 

 

Aantal personen die eettafel tegelijkertijd gebruikte 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

1 persoon 3 5 

3 personen 1  

 

Bezigheden overdag voor lockdown 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Betaald werk → 4 keer 

• Tijdelijk geen werk of andere 
bezigheden 
Meer netwerken en afspraken 
inplannen buitenshuis 

• Tijdelijk geen werk of andere 
bezigheden 

• Onbetaald werk 

• Geen werk 
Hobby’s 
Vrijwilligerswerk 

• Hobby’s 

• Geen werk → 2 keer 

• ben met pensioen 

• Onbetaald werk 
Mantelzorg 
Hobby’s 

• Onbetaald werk 
Studie 

• Hobby’s 
vrijwilligerswerk 
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Werk of bezigheden vanuit huis uit te voeren? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Thuis 4 5 

Deels thuis, deels elders 3 2 

Niet thuis, vaste plek 1  

 

Thuiswerken tijdens lockdownperiode 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 6 2 

Ja, maar niet altijd 1  

Nee 1 5 

 

Voor lockdown ook wel eens thuiswerkend 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, bijna altijd 2 1 

Ja, regelmatig 1  

Ja, af en toe 1  

Zelden 1  

nooit  1 

 

Wat doe/deed je voor werk / studie / andere bezigheden? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Interieurarchitect, klussen, 
tekenen, serie kijken  

• eigen bedrijf 

• Docent 

• Projectleider bij een bedrijf; zzp 
startend; in de wijk actief; soms 
kunnen werken op andere plekken 

• Adviseur en projectleider 

• stafmdw het 

• Zwemmen(aquagym en 
aquajogging). Vrijwilligerswerk in 
verzorgingstehuis 

• e-mailen en werk voor hobby's 

• Yoga 
Leesgroep 

• was bouwkundige, doe nu van alles 
in hobbysfeer 

• Vrijwilligerswerk, divers 

• vrijwilligerswerk 

• werk niet ben gepensioneerd 

• Werkgroep Bouwhistorie Deventer 
incl. digitaal archiefonderzoek; 
Stichting Oud Deventer + redactie 
nieuwsbrief; onbetaald 
redactiewerk voor boeken van 
amateurarcheologen. 

 

Werk en bezigheden makkelijk vanuit huis te doen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 2 6 

Nee 1 1 

Verder geantwoord: • Het ging, niet ideaal 

• Deels 

• Min of meer 

 

 

Zelfstandige werk- of studeerkamer? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 5 5 

Speciaal hiervoor gecreëerd   

Nee, ben van eentje te creëren 2  

Nee 1 2 

 

Zit je meestal te werken op de zelfstandige werkplek of elders? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 4 2 

Nee, namelijk • Woonkamer • in de woonkamer 

• sinds ik alleen ben werk ik in de 
woonkamer 

• woonkamer 

 

Gebruikte oordoppen of koptelefoon 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, ikzelf 3  

Nee 5 7 
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Eenpersoonshuishoudens – Nog wat vragen 

 

Fit gebleven? 

Mate van fitheid 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • hetzelfde gebleven  

• redelijk fit 

• Redelijk → 2 keer 

• Dat had ik wel wat beter mogen 
invullen. 

• Fit → 2 keer 

• Ja 

• Gezond, fit genoeg 

• als altijd 

• ietsje minder 

Manieren om fit te blijven 

 • Fietsen zwemmen wandelen 

• sporten, in tuin werken en zitten 

• fietsen, wandelen, roeimachine en 
fitbal-oefeningen 

 

Aanschaf vervoermiddel 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Geen 4 6 

Elektrische fiets 1  

Fiets + Auto  1 

Elektrische fiets + Auto 1  

Auto 1  

Geen extra berging nodig 1 1 

Wel extra berging nodig, namelijk • een (buiten)berging 

• een parkeerplaats in de openbare 
ruimte 

 

 

Meer contact met buren dan voor coronatijd? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 5 4 

Ja 2 3 

 

Meer last van ongedierte? 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 6 5 

Ja, van • wespen • mierenplaag in de slaapkamer 

• mieren 

 

Slotopmerkingen 

Eenpersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Ben ervan overtuigd dat nieuwe 
woonvormen bovenstaande 
problematiek kunnen ondervangen. 
Betreft het 'nieuwe wonen' liggen 
er veel kansen bij de niet-
traditionele gezinssamenstellingen. 
"Blijf thuis", "iedereen houdt 1,5 
meter afstand (behalve mensen uit 
hetzelfde huishouden)", deze regels 
zijn naar mijn mening niet vol te 
houden als alleenstaande.  
Het begrip "huishouden" en "thuis", 
zou ruimer moeten zijn voor hen 
tijdens een lockdown. 

• Het is eenzamer. Dat vindt  k 
moeilijk. 
Het is ook angstiger. Soms wordt ik 
somber. 

• Wat me is opgevallen dat de 
huishoudens in de buurt allemaal 
extra voorzien zijn van huisdieren. 
Honden en katten en wellicht ook 
kleiner. 

• Veel video skypen met de 
kleinkinderen! 

• Het was voor mij een  rustige tijd, 
zeker niet vervelend.  
Miste de yogales, het filmhuis en 
musea 

• Nadat de scholen weer open gingen 
kwam er veel meer rust en 
ontspanning 

• ben allen met pensioen, daar is 
mijn leven op ingericht. moest 
eerst even wennen aan de mindere 
mogelijkheden tot contact, maar 
heb daar later geen hinder van 
ondervonden 



Enquête (T)huis in coronatijd – afgenomen september/oktober/november 2020 33 
Overzicht antwoorden 

 

Tweepersoonshuishoudens 

Tweepersoonshuishoudens – Jouw woning / jouw woonruimte 

 

Soort woning 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Koopwoning 8 6 

Huurwoning 5 6 

   

Appartement op begane grond  2 

Appartement op etage  4 

Eengezinswoning 2 4 

Seniorenwoning   

 

Grootte woonkamer 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

10 tot 20 m2  1 

20 tot 30 m2 1 2 

30 tot 40 m2 2 4 

40 tot 50 m2 8 4 

50 tot 60 m2  4 

60 tot 70 m2 1 2 

70 tot 80 m2  1 

80 tot 90 m2  1 

Gemiddelde grootte 41 m2 44 m2 

Minimum – Middelste – Maximum 28 m2 – 40 m2 - 60 m2 12 m2 – 45 m2 – 85 m2 

 

Soort keuken 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Aparte keuken 4 4 

Open keuken 8 12 

Woonkeuken  2 

 

Plattegrond delen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Plattegrond gedeeld 120 en 86 28 en 36 en 106 en 22 

 

Grootte woning 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

t/m 50 m2  2 

51 t/m 100 m2 5 6 

101 t/m 150 m2 3 6 

Vanaf 150 m2 3 5 

Gemiddelde grootte 125 m2 123 m2 

Minimum – Middelste – Maximum 75 m2 – 120 m2 – 250 m2 30 m2 - 106 m2 - 320 m2  

 

Aantal kamers 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

3 2 5 

4 2 7 

5 4 4 

6 4 1 

7 + 8 + 9 1 2 

Gemiddeld aantal kamers 5 4,4 

 

Bouwperiode 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

1860 tot 1945 1 3 

1945 tot 1970 2 1 

1970 tot 2000 7 6 

2000 tot 2020 2 8 
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Gemeenschappelijke ruimtes gedeeld met anderen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

  • trappenhuis 

• galerij 
toegang tot kelderboxen 

• trappenhuis 
galerij 
lift 
toegang tot kelderboxen 

• portiek 
trappenhuis 
galerij 
lift 
toegang tot kelderboxen 
gezamenlijke garage 

• trappenhuis 
galerij 
lift 
gang naar individuele berging op bg 

Ventilatie gezamenlijke ruimtes opmerkingen 

  • goed open roosters op de galerij 

• Parkeergarage is goed 
geventileerd. Verder geen 
ventilatie 

• Galerij buiten 

 

Voldoende ventileren mogelijk 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 12 18 

Nee 1 1 

Namelijk: • Beperkte afzuiging WC en 
woonkamer, etc 

• te weinig loszet ramen 

 

Koel houden woning 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Koel houden lukt 9 12 

Verbeteringen gewenst 4 7 

Geopperde verbeteringen • we hebben schaduwdoeken 
geplaatst bij grote raampartijen  

• Zonneschermen, etc. 

• nachtventilatie in de woonkamer 
mogelijk maken: nu alleen 
openslaande deuren 

• Zonwering 

• De woning is een beetje over 
geïsoleerd warmte blijft daarom 
lang hangen 

• een 'brise-soleil' aanbrengen boven 
het balkon 

• Ik heb al airco in alle kamers 

• in de avond/vroege morgen alles 
deuren en ramen open zetten 

• appartement is niet koel, maar wij 
hebben daar (nog) geen last van 

• Heb een airco 

• nieuw dubbelglas 

 

Buitenruimte 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Tuin 10 10 

Balkon  3 

Tuin + Balkon 2 2 

Tuin + Balkon + Serre 2 1 

Balkon + Dakterras  1 

Dakterras  1 

Geen  1 

Buitenruimte gebruikt voor 

  • ontspanning 

• als `tuin` voor sierstruiken-
planten, kruidenplanten, 
appelboompjes etc. en we zitten er 
ook veel. 
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Ligging woning 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Binnenstad 4 2 

Buitenwijk 3 10 

Dorp + Buitengebied 6 7 

 

Groenvoorziening in de buurt 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 13 17 

Namelijk • stadspark 

• we wonen heel fijn aan een park, 
de tuin grenst hieraan  

• gracht, IJssel 

• Het oude Plantsoen 

• stadsplantsoen 

• diverse bossen 

• Plantsoen, IJssel 

• Bos 

• Bos vlakbij 

• Park 

• park aan de overkant 

• Speeltuin 

• Wonen aan rand dorp, daarna geen 
park. Maar weilanden 

• Ik woon in een park 

• Bos, wandel- en fietsroutes. 

• Bos / Bosje / Bossen  → 5 keer 

• uiterwaarden van IJssel → 2 keer 

• Nieuwe plantsoen 

• speeltuin  en patio met 
groenvoorziening 

• stukje bos 

• wijkpark, plantsoen, bos 

• plantsoen en rustige wandelroutes 

• Rustige weg 

• Rijsterborgherpark 

• Veel groen rondom 

Nee  2 

 

Groenvoorziening gebruikt 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 3 6 

Ja 10 10 

Namelijk • Wandelen → 6 keer 

• af te koelen en te relaxen 

• ontspanning 

• In bos op 5 km afstand, oor 
afkoeling 

• Wandelen → 4 keer 

• stoeltje onder een wilg langs de 
IJssel 

• om te wandelen/relaxen 

• Om de hond uit te laten 

• ontspanning, beweging,  

• Wonen 

• als doorloop 

 
 

   

2de verblijf aanwezig 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 8 14 

Ja, namelijk • boot (vaak gebruikt) 

• schuur van 20 m2 (niet gebruikt) 

• Zeilboot (af en toe gebruikt) 

• Tuin met schaduw (af en toe 
gebruikt) 

• Dakterras (vaak gebruikt) 

• Vakantiewoning (vaak gebruikt) 

• Moestuin (vaak gebruikt) 

• Kantoor (vaak gebruikt) 

• Bos (vaak gebruikt) 

• 3 mnd een caravan in het voorjaar 
(niet gebruikt) 

 

Tweepersoonshuishoudens – (T)huis tijdens lockdown en quanrantaine 

 

Woonvorm geschikt voor leven met corona 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 12 18 

Kan beter 1 1 

Namelijk • akoestiek  
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Geschikt met bezoek 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 13 17 

Nee, namelijk  • de woonkamer 

• Alles is klein, geen achteruitgang 
naar de weg 

 

Woning aangepast 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 13 17 

Ja, namelijk  • Moet nee zijn, maar de woning was 
niet geschikt 

 

Aanpassingen en veranderingen blijven ook na corona 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • We waren net voor de intelligente 
lock down verhuist van een 
bovenwoning in het centrum van 
Arnhem naar onze nieuwe woning 
een bungalow, de verbouwing was 
ook zo goed als klaar. Er zat al een 
kleine kantoorruimte bij de woning 
waar we eerder nog geen 
bestemming voor hadden gegeven, 
dat is dus al snel toch een kantoor 
geworden waar we nu heel fijn 
kunnen werken en uit de 'leef - 
woonomgeving' zijn. 

• wij zijn 55+ leven (nog) met 2 
personen in een grote 
gezinswoning. Dat geeft voldoende 
ruimte 

• er is niets gedaan, aan de 
mogelijkheid om door te luchten 

 

Ligging van de woning in coronatijd 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Goed / Prima / Uitstekend 6 13 

Omdat • We wonen naast een park en 
hebben geen tuinen direct naast 
die van ons. Dat was echt een 
heerlijke bijkomstigheid, we 
voelden / voelen ons een beetje op 
vakantie. 

• Boven winkels, supermarkt , met 
groot parkeerterrein . Scholen en 
veel vertier. 

Kan beter 1  

Omdat: • een grotere tuin was prettig 
geweest 

 

 

Op zoek naar andere woonruimte 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 1  

Misschien 2 1 

Nee 10 18 

 

Gewenste veranderingen van de woonsituatie 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 12 19 

Ja, namelijk • Terrasoverkapping in tuin  

 

Aanpassingen en ervaringen die behouden blijven na corona 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 12 19 

Ja, namelijk • de kantoorruimte blijft 
kantoorruimte zodat we makkelijk 
(deels) thuis kunnen werken 

 

 
  



Enquête (T)huis in coronatijd – afgenomen september/oktober/november 2020 37 
Overzicht antwoorden 

 

 

Opruimen en klussen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 6 17 

Ja 7 2 

Namelijk • Een opgeruimd huis begin van de 
week is voor mij noodzakelijk om 
goed te concentreren. Einde van de 
werkdag moet de eettafel die als 
bureau wordt gebruikt tijdens 
werkuren, weer de eettafel 
worden. Werkplek moet weer 'privé 
terrein' worden. 

• schoongemaakt 

• Opruimen en schilderen 

• achterstallig schilderwerk 

• Geverfd 

• opgeruimd 

• Schilderen 

• Schuur en aparte tuinkamer 

• veel opgeruimd en schoongemaakt 

 

Huis niet groot genoeg 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

24 uur samen onder 1 dak 
Werk/Studie/School 

 1 

24 uur samen onder 1 dak 
Ontspanning/Hobby 
vrijwilligerswerk vanachter de 
computer 

 1 

bezoek van meer dan 2 personen  1 

Sporten  2 

Sporten 
Werk/Studie/School 

 1 

Sporten 
Werk/Studie/School 
Opslag 

 1 

Werk/Studie/School 1  

Wel groot genoeg 12 11 

 

Anders bij toekomstige lockdown 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Akoestiek zou ik willen verbeteren. 

• "De tuin willen we eigenlijk nog 
gaan verbouwen al is deze nu ook 
goed, maar nog niet onze smaak. Is 
het echt nodig? groene vingers 
ontwikkelen in een lockdown is ook 
een mooie afleiding.  

• De badkamer staat ook nog op het 
verlanglijstje maar is niet 
noodzakelijk nu. In januari wordt 
ons eerste kindje geboren en dan 
wil ik haar kamer met alle 
benodigdheden toch wel spoediger 
gereed maken.  
Zodat we iig de noodzakelijke 
zaken in huis hebben.  
ik werk al twintig jaar aan en 
vanuit huis, ben dus een voorloper 
-;>) en daarin weer heel 
traditioneel , heb altijd een hekel 
gehad aan kantoren, slechte 
ventilatie, op elkaar zitten, 
afgeleid worden, ga graag mijn 
eigen gang, wasje tussendoor, 
lekker lunchen, de kantoorwereld 
is sowieso een mislukte uitvinding 
in mijn opinie, om mensen te 
slaven...  

• Ik mis een tuin. Inde omgeving van 
mijn huis is niet veel gelegenheid 
om ergens in de schaduw te zitten. 

• Betere bescherming tegen de zon, 
door het aanbrengen van een 'brise-
soleil'. Tijdens warme dagen is het 
balcon onbruikbaar tussen 12.00 en 
20.00u omdat de temperatuur dan 
tot 40 gr. C stijgt.  

• Woonkamer in tweeën delen 
Gang groter 

• niets alles o.k.  ik heb zelf 2 
maanden binnen gezeten omdat ik 
een risico patiënt ben, en heb met 
mijn privé balkon en ruimte binnen 
voldoende kunnen doen zoals leze, 
computeren etc. 

• We zijn 1 jaar geleden verhuisd 
naar dit appartement zonder tuin. 
De woonkamer met balkon, voor 4 
pers op 1,5 m, ligt op het zuiden. 
Het is warmer dan onze vorige 
benedenwoning, vandaar de airco. 
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Anders bij toekomstige lockdown 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • koeling is vooral voor de werkplek 
van belang: de huidige airco is 
onvoldoende. 

• Kamer aangepast om meer kast en 
werkruimte te creëren 

 

 
 

Tweepersoonshuishoudens – Samenstelling van je huishouden en enkele 
persoonsgegevens 

 

Samenwonend met 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Partner 12 17 

Meerderjarig kind 1  

 

Intelligente verbintenissen aangegaan 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 9 16 

Ja 4 3 

Met • partner op ander adres 
ouders 

• meerderjarige kinderen 
vrienden en kennissen 

• ouders 
Vrienden 

• meerderjarige kinderen 

• Vrienden 

• meerderjarige kinderen 

• meerderjarige kinderen 

Reden • Maandenlang alleen met je eigen 
partner zitten is wel erg saai. 

• Om het leven voor corona zoveel 
mogelijk te continueren en weg te 
blijven van sociaal isolement 

• Vanwege klussen en verhuizing bij 
kinderen 

• gewoon doorgaan met leven 
hoor...niet meegaan in een 
opgelegde angstpsychose 

 

Leeftijd respondent 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Aantal 13 19 

25 tot 50 2  

50 tot 66 (geen AOW) 11  

66 (wel AOW) tot 80  16 

80 en ouder  3 

 

Leeftijd huisgenoten en vaste contacten 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

18 tot 25 1  

25 tot 50 2 2 

50 tot 66 (geen AOW) 6 6 

66 (wel AOW) tot 80 2 7 

80 en ouder  2 

 

Ik ben: 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Man 4 17 

Vrouw 9 2 

 

Huisdieren  

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, namelijk • Hond 1 

• 2 honden 

• 1 hond en  1halsbandparkiet 

• vogeltje 

• hond 

• fruitvliegjes en één spin 

Nee 8 11 
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Tweepersoonshuishoudens – Activiteiten en ruimtes in huis 

Meeste tijd doorgebracht en daar gedaan 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • aan de keukentafel, werken 

• In ons kantoortje aan huis om thuis 
te werken, en toen mijn man nog 
veel thuiswerkte was ook de 
eettafel een werkplek waar ik veel 
heb gezeten.  

• huiskamer en werkkamer 

• Tuin 

• Huiskamer 

• woonkamer / werkkamer /atelier 

• Kamer en veel hobbyen 

• Tuin, woonkamer, slaapkamer en 
studeerkamer. 

• Woonkamer netflixen 

• huiskamer.  en keuken. Vooral 
lezen, huishouden doen, koken, 
computer, tv kijken,  
sportoefeningen 

• Werken in open keuken. 

• werkkamer 40 uur per week, overig 
woonkamer en slaapkamer met de 
bijbehorende activiteiten 

• Woonkamer ontspannen, eten 
Werkkamer werken aan hobby 

• Huiskamer, werkkamer, kluskelder 

• Woonkamer + werkkamer → 2 keer 

• Woonkamer → 2 keer 

• woonkamer, hier lees ik kijk 
televisie en kook, bovendien kan ik 
de Computer en tablet raadplegen 

• Woonkamer en man cave 

• kamer kantoor 

• Woonkamer. Lezen ontbijten tv 
kijken bezoek ontvangen  

• Kamer, gewoon wat ik anders ook 
al deed 

• huiskamer 

• woonkamer. Wonen 

• kamer, privé balkon, gezamenlijk 
balkon met in achtneming v.d. 
Corona regels 

• De woonkamer n.v.t 

• "computerhoek: digitaal 
(vrijwilligers) zaken regelen en 
fotobewerkingen. 
keuken: lekker koken." 

• Eettafel 

 

Huisgenoten en vaste contacten beschikten over een eigen kamer 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 10 16 

Nee 3 1 

 

Gedeelde ruimtes en benodigde aanpassingen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 4 7 

Ja, namelijk • "keukentafel werd/wordt gedeeld 

• We hebben als enige aanpassing 
een verlengsnoer met meerdere 
contactpunten naar de tafel geleid. 

• werkkamer gedeeld soms 

• Ja, huiskamer, eettafel  

• keuken. 

• woonkamer slaapkamer 

• Alleen de slaapkamer wordt 
gedeeld. 

• ruimtes werden gedeeld. 
Woonkamer: groot genoeg. ieder 
zijn eigen computer. 
Slaapkamer: een groot 
tweepersoons bed. 
en een tweede toilet op de 
badkamer." 

• Woon-/eetkr/keuken gezamenlijk, 
studeer/werkkr voor partner 

 

Eettafel ook gebruikt voor: 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • eten, werken, ontspannen 

• thuiswerken  

• werk, spelletjes, krant 

• Werk  → 2 keer 

• eten 

• Zitten 

• Hobbyen 

• Computer  

• hobby  postzegels 

• Zoom en werk 

• Werken 

• de Computer staat er op 

• recreatie 

• Internetten, lezen en dergelijke  

• lezen, beperkt met gasten eten, 
kleine hobbyklussen en ook zelf 
eten. 

• Lezen, admi 

nee, alleen om te eten 3 11 
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Aantal personen die eettafel tegelijkertijd gebruikte 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

1 persoon 2 1 

2 personen 7 4 

3 personen  1 

4 personen 1  

 

Bezigheden overdag voor lockdown 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Betaald werk → 8 keer 

• Geen werk 

• Betaald werk 
Onbetaald werk 
Studie 
Hobby’s 

• Tijdelijk geen werk of andere 
bezigheden 

• Geen werk 
Hobby’s 

• Geen werk 

• Onbetaald werk 
Mantelzorg 
Hobby’s 

• Onbetaald werk → 2 keer 

• Hobby’s → 5 keer 

• Geen werk  → 4 keer 

• Onbetaald werk 
Geen werk 

• vrienden en kennissen bezoeken en 
boodschappentripjes 

• Vrijwilligerswerk 

• pesonering 

• Onbetaald werk 
ik ben met pensioen 

• Niet veel AOW-ers 

• Onbetaald werk 
Hobby’s 

 

Werk of bezigheden vanuit huis uit te voeren? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Thuis 7 11 

Deels thuis, deels elders 4 3 

Niet thuis, vaste plek 1  

Niet thuis, verschillende plekken  1 

 

Thuiswerken tijdens lockdownperiode 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 9 5 

Ja, maar niet altijd  1 

Nee 4 11 

 

Voor lockdown ook wel eens thuiswerkend 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, bijna altijd 1 2 

Ja, regelmatig  2 

Ja, af en toe 4 1 

Zelden 1  

nooit 3 1 

 

Wat doe/deed je voor werk / studie / andere bezigheid 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 1. interieurarchitect op een 
architectenbureau  

2. Interieurarchitect 
3. advieswerk met bijbehorende 

studieuze bezigheden, naast 
hobbystudie 

4. Onderwijs 
5. boekhouding, berichten maken voor 

facebook, verhuizen vriend 
6. architect 
7. bij dok direct alles in het archief 
8. Vergaderen  
9. office manager 
10. architectenbureau, modelleerwerk 

• commissariaat 

• Artikelen schrijven 
Besturen 

• Vrijwilligerswerk 

• Commercieel manager 

• geef lezingen 

• Geef lezingen 

• Vrijwilliger bij Touristinfo Olst 

• Vrijwilligerswerk bij instellingen in 
Deventer 

• Veel fotowerk (als hobby) voor o.a. 
verenigingen, culturele instellingen 
enz. Maar ook vrije onderwerpen 
voor mezelf. 
Daarnaast enkele bestuurlijke 
functies. 
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Wat doe/deed je voor werk / studie / andere bezigheid 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

• Bestuur  

• Pensionado 

• Gewoon huishoudelijke en 
dagelijkse bezigheden 

• hobby 

 

Werk en bezigheden makkelijk vanuit huis te doen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja / Zeker 6 7 

Nee 3 1 

Verder geantwoord: • omslachtig en communicatie 
onhandig bij gebruik van  
beeldmaterialen 

• Maar gedeeltelijk  

• n.v.t. 

• ja via Zoom 

• is tijdelijk opgeschort 

• Nee, dat is geheel stil gevallen 

• ik ben met pensioen 

• Ja, behalve het fotowerk (dus niet) 

 

Zelfstandige werk- of studeerkamer? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 7 12 

Speciaal hiervoor gecreëerd 1  

Nee, ben van eentje te creëren 1  

Nee 3 5 

Hiervoor opgeofferd • slaapkamer  

 

Zit je meestal te werken op de zelfstandige werkplek of elders? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja 5 11 

Nee, namelijk • Woonkamer • woonkamer 

 

Gebruikte oordoppen of koptelefoon 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Ja, ikzelf   

Ja, ikzelf en een huisgenoot 2 2 

Ja, een huisgenoot 2  

Nee 9 15 

 
 

Tweepersoonshuishoudens – Nog wat vragen 

 

Fit gebleven? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Mate van fitheid 

 • niet  

• fitter dan voorheen 

• prima 

• super 

• Redelijk +3kg 

• fit  

• Gewoon 

• Slecht  

• Top 

• minder fit 

• geen verandering 

• matig → 2 keer 

• Hetzelfde 

• Redelijk 

• Goed fit 

• als voor Corona 

• Niet zo fit. Sportschoolbezoek heb 
ik gestaakt. 

• Gewoon, geen achteruitgang 

• fit genoeg 

• niet veranderd 

• ja 

Manieren om fit te blijven 

 • rennen, fietsen • wandelen hardlopen 

• Dagelijks wandelen  

• Wandelen, fietsen  

• hometrainer gebruikt 

• Fietsen 
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Aanschaf vervoermiddel 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Geen 9 9 

Fiets  1 

Elektrische fiets 3  

Auto 1  

Fiets + Auto  3 

Elektrische fiets + Auto  2 

Fiets + Elektrische fiets + Auto  2 

Geen extra berging nodig 4 5 

Wel extra berging nodig, namelijk  • (buiten)berging 

• plek in een (parkeer)garage 

• parkeerplaats in de openbare 
ruimte 

 

Meer contact met buren dan voor coronatijd? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 10 14 

Ja 3 3 

 

Meer last van ongedierte? 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

Nee 11 14 

Ja, van • ratten 

• honden- en kattenpoep 

• wespen 

• rioolvliegen 

 

Slotopmerkingen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

 • Ineens ben je hele dagen samen 
met je man wat ons juist heel erg 
goed heeft gedaan. Er ontstond een 
soort rust. We hebben (nog) geen 
kinderen waardoor we ons konden 
focussen op werk. 
We doen hetzelfde werk (bij 
andere bedrijven) zo was het ook 
erg leuk om samen te sparren over 
het werk.  
Gelukkig hadden we elk een eigen 
plek in de woning om te werken en 
konden we ons goed concentreren 
en zochten we elkaar op in de tuin 
voor koffie of lunch of als we even 
wilden sparren over het werk.  

• Voor mij heeft de coronatijd op 
werkgebied veel positieve 
effecten. Ik kan mij beter 
concentreren, wordt minder 
afgeleid, ben meer uitgerust door 
minder reistijd en minder prikkels, 
ik heb meer tijd voor sport en 
beweging, ik heb een betere balans 
tussen werk en privé als het gaat 
om tijd,  voel mij meer mezelf...  

• het leven is vooral saai geworden 

• onmiddellijk opheffen van 
lockdowns, iedereen krijgt corona 
net zoals griep, sommigen zullen 
sterven zoals normaal, vooral 
patateters en redbulldrinkers, de 
meesten leven gewoon door, angst 
is een grote onderdrukker van 
welbevinden en weerstand, 
eenzaamheid nog meer, het is 
vooral een massapsychose waarin 
wij terecht zijn gekomen en 
worden geduwd, en een onkunde 
om zelf na te denken en de dood te 

• Als gepensioneerde had de 
Lockdown geen onoverkomelijke 
impact op ons leven. 

• Ik heb al maanden het gevoel dat ik 
huisarrest heb. Ik voel me erg 
beperkt in mijn mogelijkheden. 

• ik vond het een goed onderzoek. Ik 
ben ook panellid van de NPO 
cliëntenpanel en hen dus wel 
ervaring 

• niks te vertellen 

• Af en toe bij vrienden op bezoek of 
bij ons op bezoek op de 1,5m, soms 
naar buitengebied voor een thee of 
eten. 
Minder contact met 
medebewoners, geen of weinig 
familiebezoek verder weg." 

• De laatste 12,5 jaar van mijn 
werkzame leven heeft mijn vrouw 
altijd meegevaren. Ik was kapitein 
op een zware-ladingschip. Hoewel 
we een 20-koppige bemanning aan 
boord hadden, was ons leven toch 
voor een groot gedeelte afgesloten 
van het "normale" sociale leven. We 
hebben daar nooit problemen mee 
gehad. Zo hebben we onze 
lockdowntijd en de periode daarna 
ook ervaren. Geen probleem om 
veel met z'n tweeën te zijn. Een 
voordeel was wel dat ons "schip" 
hierbij net onderhevig was aan de 
weersinvloeden: Geen gestamp en 
geslinger op de woelige baren. 
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Slotopmerkingen 

Tweepersoonshuishoudens respondent  Jonger dan 66 zonder AOW Ouder dan 66 met AOW 

accepteren, nadenken en 
samenwerken hoe een gezonde 
samenleving met zijn allen te 
creëren zou mooier zijn, met frisse 
lucht bijvoorbeeld... 

• het thuiswerken is mij (en mijn 
partner) goed bevallen 
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Meerpersoonshuishoudens 
Ingedeeld naar aantal gezinsleden, omdat dit relevantere informatie verschafte dan indeling naar leeftijd van de respondent. 
 

Meerpersoonshuishoudens – Jouw woning / jouw woonruimte 

 

Soort woning 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Koopwoning 3 6 5 

Huurwoning 2 1 0 

    

Eengezinswoning  4 2 

 

Grootte woonkamer 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

20 tot 30 m2  1  

30 tot 40 m2 1 1 1 

40 tot 50 m2 3 1 3 

50 tot 60 m2  2  

60 tot 70 m2  1 1 

70 tot 80 m2  1  

Gemiddelde grootte 40 m2 49 m2 44 m2 

Minimum – Middelste - 
Maximum 

30 m2 – 42,5 m2 – 45 m2  23 m2 – 50 m2 – 75 m2 30 m2 – 45 m2 – 60 m2  

 

Soort keuken 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Aparte keuken 2 1  

Open keuken 1 4 4 

Woonkeuken 2 2 1 

 

Plattegrond delen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Plattegrond gedeeld  82 en 129 38 

 

Grootte woning 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

51 t/m 100 m2 1  1 

101 t/m 150 m2  3 2 

Vanaf 150 m2 3 3 2 

Gemiddelde grootte 193 m2 173 m2 154 m2 

Minimum – Middelste - 
Maximum 

100 m2 – 160 m2 -350 m2 125 m2 – 150,5 m2 – 280 m2 100 m2 – 150 m2 - 188 m2 

 

Aantal kamer 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

5 kamers 2 7 2 

6 kamers 2 3 3 

 

Bouwperiode 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

1860 tot 1945 2   

1945 tot 1970  2  

1970 tot 2000 1 1 4 

2000 tot 2020 2 4 1 

 

Voldoende ventileren mogelijk 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 4 7 5 

Nee 1 – erg hete slaapkamers   
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Koel houden woning 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Koel houden lukt 4 2 2 

Verbeteringen gewenst 1 5 3 

Geopperde verbeteringen 1. Wellicht een airco in de 
woonkeuken en master 
bedroom 

1. beter isoleren, zijn we 
mee bezig 

2. Een klein raampje in de 
nok van het dak om de 
hitte kwijt te raken 

3. Zolder wordt te warm en 
is wel een werkplek 

4. Huis recent voorzien van 
extra zonwering over 
glas straat en van oude 
dakramen vervangen 
door nieuwe met 
warmte werend glas 

5. meer ventileren in de 
zomer 

1. Wij hebben rolluiken op 
de bovenverdieping op 
het zuiden en een 
zonnescherm beneden. 

2. Geen idee, woning is 
goed geïsoleerd, 
houtskelet. Koel houden 
zonder airco lijkt me 
geen optie. 

3. isoleren 
 

 

Buitenruimte 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Tuin 4 6 4 

Tuin + Balkon 1  1 

Asfalt  1  

 

Ligging woning 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Binnenstad 2 1  

Buitenwijk 1 4 1 

Dorp + Buitengebied 3 2 4 

 

Groenvoorziening in de buurt 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 1   

Ja 4 7 4 

Namelijk • Parken 

• Bergkerkplein 

• Wonen aan een 
onverharde weg. 

• bossen weilanden etc 

• park, kanaal 

• Groen, maar 
onvoldoende 
aantrekkelijk om lang in 
te verblijven 

• Buitengebied 

• openbaar groen/water 
waar langs en doorheen 
gewandeld kan worden 

• Volop landerijen  

• park, weggetje, bos, 
vijver 

• Park en  rivier 

• klein buurtparkje naast 
de woning en de bossen 
in het buitengebied op 
loopafstand 

• Dorp is klein, je bent zo 
in het buitengebied. 

• Hagenvoorderdijk 

• parkje 

• bosje 

 

Groenvoorziening gebruikt 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 1 1 1 

Ja 3 5 3 

Namelijk • Wandelen  

• Spelen kind  

• ontspanning, wandelen 

• hardlopen 

• Wandelen en fietsen 

• Recreatie 

• lopen 

• Wandelen hardlopen 
zwemmen 

• hond uitlaten en 
ontspannen 

• Wandelen, fietsen. 

• Wandelen 

 

2de verblijf aanwezig 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 5 6 4 

Ja, namelijk  Kantoor (af en toe gebruikt) Werk (af en toe gebruikt) 
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Meerpersoonshuishoudens – (T)huis tijdens lockdown en quarantaine 

 

Woonvorm geschikt voor leven met corona 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 5 4 4 

Kan beter  3 1 

Namelijk  • tegelijk 
vergaderen/bellen kan 
alleen als iemand op de 
gang gaat zitten 

• We hebben twee 
werkplekken nodig, los 
van elkaar. Nu zit er 
iemand in de keuken en 
dat is niet ideaal als er 
ook kinderen zijn.  

• Ontbreken van goede 
werkplek 

• Alle kamers in huis zijn 
in gebruik voor wonen 
en slapen door het 
gezin. Geen 
mogelijkheid voor 
creëren extra 
werkkamer. 

 

Geschikt met bezoek 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 4 6 5 

Nee, namelijk  Entree Entree te smal 

 

Woning aangepast 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 4 6 5 

Ja, namelijk Extra werkplek op zolder Werkplek gemaakt  

 

Aanpassingen veranderingen blijven ook na corona 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 Geen verdere aanpassingen • meer 
computerschermen, ivm 
thuiswerken 

• Werkplek gemaakt. Ja, 
die blijft want ik vind 
thuiswerken fijn 

• Weekplek extra op 
zolder 

• Werkplek wordt 
ingericht en blijft 

• Ik heb niet aangepast, 
maar misschien zou het 
toch handig zijn om 
twee volwaardige 
thuiswerkplekken in te 
richten. Nu moesten we 
afwisselend in de 
werkkamer en in de 
keuken werken. 

 

 

Ligging van de woning in coronatijd 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Goed / Prima / Uitstekend 2 6 4 

Omdat: • Goed, centraal voor veel 
voorzieningen, maar ook 
om naar buiten te gaan. 
maar de tuin vinden we 
in deze tijd wel klein. 

• Prima. Beter dan vorige 
huis. Meer ruimte en 
tuin om buiten te zijn en 
te spelen 

• Prima. Voldoende ruimte 
binnen en buiten  

• Ligging is erg goed. Er is 
veel ruimte rond de 
woning, waar niet veel 
mensen komen, dus 
afstand houden tijdens 
wandelen en buiten zijn 
is geen probleem. 

• Prima, ruim genoeg met 
tuin. 
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Ligging van de woning in coronatijd 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

• Is prima of althans door 
Corona ben ik niet van 
mening veranderd 

 

Op zoek naar andere woonruimte 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja  1  

Misschien 1   

Nee 4 6 5 

 

Gewenste veranderingen van de woonsituatie 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 4 5 4 

Ja, namelijk • ja extra moestuin • Ik zoek goede 
verwarming op zolder 

• Woonkamer En-suite 
inrichten zodat er aparte 
ruimtes ontstaan voor 
ouders en kinderen 

 

 

Aanpassingen en ervaringen die behouden blijven na corona 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 3 3 4 

Ja, namelijk • Werkplek, om nog meet 
thuis te kunnen blijven 
werken 

• teams vergaderingen om 
reistijd te voorkomen 

• goede werkplekken, 
omdat ik in de toekomst 
vaker ga thuiswerken 

• Vaker thuiswerken 

• Werkplek op zolder 

• Vaste werkkamer als 
onderdeel van de 
kleedkamer 

• Thuiswerken 

 

Opruimen en klussen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 5 5 4 

Ja, namelijk  • Kleedkamer opgeruimd, 
bureau geplaatst, 
werkruimte aangekleed 
en zonwering 
aangebracht 

• Achterstallige klussen 

• Geverfd 

 

Huis niet groot genoeg 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Werk/Studie/School 1 1 1 

Wel groot genoeg 4 6 4 

 

Anders bij toekomstige lockdown 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

  • plek waar je rustig kan 
vergaderen/bellen 
zonder dat je de 
anderen stoort. we 
wonen nu in 1 open 
ruimte 

• Grotere tuin. Nu hebben 
we een veredelde patio 

• Echt twee volledige 
werkplekken die niet in 
een woonruimte zitten 

• Een tweede werkkamer 
of werkplek. 

• Een extra werkplek zou 
fijn zijn, helaas is dat 
niet mogelijk. Dit is 
echter geen reden om te 
verhuizen. 
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Meerpersoonshuishoudens – Samenstelling van je huishouden en enkele 
persoonsgegevens 

 

Grootte van het huishouden 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Aantal 5 7 5 

 

Samenwonend met: 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Partner 
minderjarige kinderen 

2 5 1 

Partner 
meerderjarige kinderen 

1 1 1 

Partner 
Minderjarige kinderen 
meerderjarige kinderen 

 1 1 

Meerderjarige kinderen 1   

Minderjarige 
meerderjarige kinderen 

1  1 

Partner 
meerderjarige kinderen 
kleinkinderen 

  1 

 

Intelligente verbintenissen aangegaan 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 3 7 3 

Ja 2  2 

Met • partner op ander adres 

• minderjarige kinderen 

 • partner op ander adres 
minderjarige kinderen  
meerderjarige kinderen  
ouders 

• meerderjarige kinderen  
kleinkinderen 

Reden T.b.v. scholing en sociale 
contacten kind. 

  

 

Leeftijd inzender 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

25 tot 50 2 4 2 

50 tot 66 (geen AOW) 3 3 2 

66 (wel AOW) tot 80   1 

 

Leeftijd huisgenoten 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

jonger dan 18 1   

jonger dan 18 
25 tot 50 

 3 2 

jonger dan 18 
18 tot 25 
25 tot 50 

  1 

jonger dan 18 
18 tot 25 
50 tot 66 (geen AOW) 

 1  

jonger dan 18 
18 tot 25 
66 (wel AOW) tot 80 

  1 

jonger dan 18 
50 tot 66 (geen AOW) 

1 2  

18 tot 25 2   

25 tot 50   1 
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Ik ben: 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Man 2 2 1 

Vrouw 3 5 4 

 

Huisdieren  

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja, namelijk • 2 katten • 1 (huisdier) 

• 1 cavia 

• 2 katten  

• een kat 
ontelbare mieren 

• poes 
cavia 

• 1 hond (Jack Russel) 
1 hamster 
1 goudvis 

• 3 honden 
1 kat 
2 kippen 

• een poes 

 
 

Meerpersoonshuishoudens – Activiteiten en ruimtes in huis 

 

Meeste tijd doorgebracht en daar gedaan 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Woonkamer: kinderen 
studeren  
Ikzelf werkte op 
werklocatie 

• Keuken: eten en werken. 

• studeerkamer 

• Werkkamer, 
thuiswerken. 

• woonkeuken  
woonkamer 
eten, leven, werken, 
bezoek 

• in de lood, eten, 
werken, ontspannen 

• Woonkamer en 
werkkamer. Beide om te 
werken 

• Woonkamer en zolder 

• Werkkamer > werken 

• Woonkeuken Tbv werk 
en kinderen studie 

• woonkamer, werkkamer 

• Werkkamer woonkamer. 
Werken via pc 

• Eetgedeelte van de 
woonkamer, hier werkte 
ik en mijn kinderen aan 
werk en school. Mijn 
man werkte in de 
slaapkamer van mijn 
zoon. 

• Woonkamer met 
computerhoek die af te 
sluiten is. Vnl om te 
werken. 

• Huiskamer, werk 

• keuken , kamer en 
overdekt terras 

• kamer, werkkamer 

 

Iedereen een eigen kamer? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 4 6 2 

Sommigen wel, anderen niet 1 2 3 

 

Gedeelde ruimtes en benodigde aanpassingen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 1 3 1 

Ja, … • ja studeerkamer 

• Woonkamer en 
woonkeuken. Niks 
aangepast. 

• De extra kamer 
(logeerbed, knutseltafel, 
extra tv) is nu ook 
werkplek geworden 

• Woonkamer was ook leer 
en werkplek 

• Woonkeuken, kamer 

• Werkkamer delen met 
partner, uitwijken voor 
gesprekken naar 
woonkamer 

• De eettafel werd 
gebruikt door 1 
werkende en 3 kinderen 
die schoolwerk 
uitvoerden. 

• Iedereen die thuis moest 
werken/leren, had een 
eigen kamer. 

• een werkkamer werd 
gedeeld 
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Eettafel ook gebruikt voor: 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Studeren  

• Werken/ thuisscholing  

• werk 

• Thuiswerken. 

• werk heel soms 

• Thuisonderwijs en 
werken 

• Thuisonderwijs  

• thuisonderwijs van de 
kinderen 

• Werk en studie 

• werken, spelletjes 

• Werken en eten. 

• Werken  

• spelletjes, borrelen 

• werk 

nee, alleen om te eten  2 1 

 

Aantal personen die eettafel tegelijkertijd gebruikte 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

2 personen 2 1 1 

3 personen 1 2  

4 personen  2 1 

5 personen   1 

8 personen   1 

Alleen om te eten gebruikt  2 1 

 

Bezigheden overdag voor lockdown 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Betaald werk → 5 keer • Betaald werk → 5 keer 

• Betaald werk 
Onbetaald werk 

• Betaald werk 
Mantelzorg 

• Betaald werk → 3 keer 

• Onbetaald werk 
Mantelzorg 
vervroegd pensioen 

• Betaald werk 
Onbetaald werk 

 

Werk of bezigheden vanuit huis uit te voeren? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Thuis 1 4 4 

Deels thuis, deels elders 4 3 1 

Niet thuis, vaste plek    

Niet thuis, meerdere plekken    

 

Thuiswerken tijdens lockdownperiode 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 1 6 2 

Ja, maar niet altijd 3 1 2 

Nee 1  1 

 

Voor lockdown ook wel eens thuiswerkend 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja, bijna altijd    

Ja, regelmatig   1 

Ja, af en toe 3 4 1 

Zelden 1 3 1 

nooit 1  1 

 

Wat doe/deed je voor werk / studie / andere bezigheden 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Consultant Europese 
samenwerking  

• Projectvoorbereiding. 

• ik ben architect 

• ontwerpen, mailen, 
vergaderen, managen, 
schrijven, rekenen, 
lezen 

• Beleidsadviseur 

• Beleidsmedewerker 

• Ik ben beleidsadviseur 

• Manager commercial 
operations 

• Ambtenaar gemeente, 
ZZP recreatieprojecten 

• Docent hbo 

• Marketing 

• Kantoorwerk 

• Docent  

• voor pensionering 
clustermanager 
kinderopvang, partner 
dierenarts 

• adviseur 
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Werk en bezigheden makkelijk vanuit huis te doen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 3 5 1 

Nee  1 2 

Verder geantwoord: • Soms • Ja, werkinhoud wel. Ben 
zelf geen thuiswerker 

• Heel redelijk. Acquisitie 
schiet er bij in. 
Vergaderen bijna 
ondoenlijk. 

• Ja, maar bij voorkeur op 
het werk. 

• n.v.t. 

 
 

Zelfstandige werk- of studeerkamer? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 5 1 3 

Speciaal hiervoor gecreëerd  3  

Nee, ben van eentje te 
creëren 

 1  

Nee  2 2 

 

Zit je meestal te werken op de zelfstandige werkplek of elders? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 3 4 2 

Nee, namelijk • Woonkamer aan eettafel 
maar ook aan werkplek 
in de woonkamer. 

• Keuken 

 • Huiskamer  

 
 

    

Gebruikte oordoppen of koptelefoon 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja, ikzelf    

Ja, ikzelf en een huisgenoot 3 3 2 

Ja, een huisgenoot 1   

Nee 1 4 3 

 
 

Meerpersoonshuishoudens met minderjarige kinderen 

 

Leeftijd kinderen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

4 tot 8 1 1  

4 tot 8 + 9 tot 12   1 

9 tot 12  2 1 

9 tot 12 + ouder dan 12  1  

Ouder dan 12 1 2 2 

 

Zelf lesgegeven? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Ja 1 4 2 

Nee 1 2 2 

 

Plaats lesgeven 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Keuken • Eettafel 

• Keukentafel 

• Gebrek aan online lessen 
in combi met 
onvoldoende kwaliteit 
van lesgeven  

• vooral begeleiding bij 
schoolopdrachten 

• Eettafel 

• Huiskamer 
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Plaats digitale lessen van school, zelfstandig gevolgd. 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Woonkamer  

• Keuken 

• in een aparte kamer 

• thuis, in de loods op op 
hun slaapkamer 

• Eetafel en eigen kamer 

• Nog niet zelfstandig.  

• Te jong om zelfstandig 
te werken. 

• Keukentafel 

• in de woonkamer of op 
eigen kamer 

• Woonkamer of eigen 
kamer 

• Eettafel 

• Op de slaapkamer 

• Slaapkamer 

• voor de vakantie waren 
de kinderen nog niet 
hier 

 

Meerpersoonshuishoudens – Nog wat vragen 

 

Fit gebleven? 

Mate van fitheid 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

 • Fit 

• mwah 

• 100% 

• hetzelfde 

• ja 

• Redelijk fit maar wel 
aangekomen door weinig  

• Minder 

• Redelijk 

• redelijk 

• Hetzelfde als voor de 
lockdown. 

• Redelijk  

• fit 

• goed 

Manieren om fit te blijven 

 • Sporten, wandelen  • ben gaan hardlopen 

• beweging 

• Sport 

• Hardlopen 

• Door te wandelen, rond 
het huis bezig zijn. En 
zodra het weer kon, 
zwemmen. 

 

Aanschaf vervoermiddel 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Geen 2 6 5 

Fiets 1   

Fiets + Auto  1  

Auto 1   

Geen extra berging nodig 2 1  

 

Meer contact met buren dan voor coronatijd? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 4 4 3 

Ja 1 3 2 

 

Meer last van ongedierte? 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

Nee 4 7 4 

Ja, van   Wespen 
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Slotopmerkingen 

Grootte van het huishouden 3 gezinsleden 4 gezinsleden 5 gezinsleden 

  • wel prettig, minder 
sociale verplichtingen, 
hierdoor minder druk 

• "Contacten met anderen 
horen wel bij mijn werk. 
Digitale contacten zijn 
toch maar beperkt 
bruikbaar. 
Ik kreeg door al het 
thuiswerken het gevoel 
dat ik een computerspel 
aan het spelen was in 
plaats van met de 
werkelijkheid bezig te 
zijn." 

• Als mantelzorger zie je 
wat gebrek aan contact 
met ouderen doet. Dat 
doet pijn. 

• Zorgen om ouderen 

 
 
 


