
  
  
  
  
  
1.  Woonkamer  2. Werk/Studeerkamer  

MAAKT MEER THUISWERKEN GELUKKIGER? 

75%75%, vindt dat het woongeluk is  
veranderd doordat ze meer zijn gaan thuiswerken

54%54% = postief   = postief  

21%21% = negatief = negatief

62% = 62% = EGW  

37% = 37% = APP

14% = 14% = EGW  

35% = 35% = APP
Sinds ik thuiswerk voel ik me:Sinds ik thuiswerk voel ik me:  
  
Meer ontspannen (55%) Meer ontspannen (55%) 
Gelukkiger (38%) Gelukkiger (38%) 
Eenzamer (34%) Eenzamer (34%) 
Vitaler (32%) Vitaler (32%) 
Gezonder (30%)Gezonder (30%)

  
Belangrijkste eisen goede werkplek:Belangrijkste eisen goede werkplek:  

  ErgonomischErgonomisch  
  RustRust  
  Veel daglichtVeel daglicht  
  

Wat wil men veranderen?Wat wil men veranderen?  

- Afzonderlijke werkplek- Afzonderlijke werkplek  
- Ergonomisch verantwoorde werkplek - Ergonomisch verantwoorde werkplek 
- Meer ruimte - Meer ruimte 
- Betere faciliteiten (bv. 2e beeldscherm) - Betere faciliteiten (bv. 2e beeldscherm) 
- Betere isolatie - Betere isolatie 

  
  

RESPONDENTEN
16% Alleenstaand
30% Samenwonend zonder kinderen 
29% Alleenstaand/samenwonend met jonge kinderen 
26% Alleenstaand/samenwonend met oudere kinderen 
 
 
    
    

Meest gewaardeerde aspect v/d woning:Meest gewaardeerde aspect v/d woning:  

Vanaf medio maart is heel Nederland massaal aan het thuiswerken geslagen om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. Juli ontwerp, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Bureau de Bont en Blauwhoed vroegen zich af wat voor effect  
dit heeft op het woongeluk van mensen en zijn de survey ‘Woongeluk en thuiswerken’ gestart. Wat blijkt? Driekwart van de  
mensen geeft aan dat hun woongeluk veranderd is sinds ze zijn gaan thuiswerken. 

-

Favoriete werkplek:Favoriete werkplek:  

+ 

Voor veel mensen is het woongeluk veranderd sinds ze zijn gaan 
thuiswerken. Iets meer dan de helft vindt het op een positieve manier 
veranderd. Ze zijn tevreden met de huidige woning, genieten van de 
buitenruimte zoals de tuin en kunnen meer tijd besteden aan het gezin. 
Het besparen van reistijd zorgt ervoor dat mensen meer rust en  
ontspanning ervaren en een betere privé/werk balans hebben. Sinds 
het thuiswerken voelt de helft van de mensen zich meer ontspannen. 

80%80%, verwacht meer thuis te gaan werken. 
 

19%19%, verwacht door de Coronacrisis en  
de ervaring van thuiswerken ergens anders te gaan wonen.

MEER dan de helft wil iets aan 
het huis veranderen om thuis te 
kunnen werken

JA 
56% 

Of en hoe het woongeluk veranderd door het thuiswerken wordt voor een groot deel 
beïnvloed door de woning en de leefomgeving.  Mensen die in een appartement  
wonen vinden vaker dat het woongeluk veranderd is sinds ze thuiswerken, meestal in 
negatieve zin. Bewoners van een eengezinswoning met een tuin voelen zich meer ont-
spannen, gelukkiger, vitaler en gezonder dan mensen die in een appartement wonen. 

41%41% 59%59% 31%31% 69%69%

Eengezinswoning vs appartement 

Meer dan de helft van de mensen wil iets veranderen aan 
het huis om ook in de toekomst thuis te werken. Een werk-
kamer staat op nummer 1, die wordt het meeste gemist. 
Andere wensen zijn een ergonomisch verantwoorde  
werkplek, meer ruimte, betere faciliteiten en een betere  
isolatie. 

                                Hoe verder?                                Hoe verder?  

man  vrouw  app  egw  

De onderzoekresultaten worden gebruik voor het “Programma van Eisen voor Geluksgedreven Vastgoed” van Juli ontwerp, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Bureau de Bont en Blauwhoed. 

NEE 
44% 


