Enquête resultaten najaar 2020

HUISVESTIGING
WAT VIND JE VAN ONZE GEBOUWEN?

RESPONS EINDHOVEN:

88%
Is het (geheel) eens en vindt
het gebouw passen bij de
missie van SintLucas.
107
medewerkers

388
studenten

83%
Is het (geheel) eens dat het
gebouw karakter heeft.

93
leerlingen
Gebouw Eindhoven

Algeheel worden de volgende drie items
als veelvoorkomend genoemd.

40,4%
Heeft t.g.v. Covid-19
sociale- en
bijeenkomstruimte gemist.

Behoefte aan kleine
spreekkamers en
werkruimte.

Meer groen
meer aankleding.

Werk van studenten
wordt gemist.

In de open vragen werd regelmatig genoemd:

51%
Ervaart zonlicht als
hinderlijk, daardoor is zicht
bij gebruik beamer minder.

67%
Vindt dat het wel
meevalt met tocht.

Hinder van de bouwplaats
van de buren. En ongemak van
de harde materiaaltoepassing
in het gebouw, wat niet goed
is voor de akoestiek.

Tijdens corona blijken er
zorgen te zijn i.v.m.
luchtkwaliteit.
De gebouwen zijn
geheel gechecked.

Airco wordt als
luidruchtig ervaren op
de 2e verd. westvleugel.

Op een paar
uitzonderingen na
ervaart men het
te koud.

Geen opvallendheden
op een paar
bijzonderheden na
i.v.m. temperatuurswisselingen.

Algeheel gezien blijkt:

Dure spullen in pauze
achterlaten vind men
geen fijn gevoel.
Lockers te ver weg.

Men voelt
zich veilig.

In gespreksruimte
is behoefte aan
foliestrook op raam.

Algeheel gezien blijkt:

74%
Uitzicht en transparantie
wordt als prettig
ervaren.

69%
Men vindt de looproutes
in Eindhoven duidelijk.

Antwoord op open vraag:

74%
Voldoende plekken
voor interactie.

Atrium is favoriete plek.

Studenten hebben geen
P-faciliteiten.

Bereikbaarheid
ov 90% / fiets 76% /auto 52%

functioneel 87% oké
aantrekkelijk 58% oké
Meer aankleding
gewenst.

44%
Weet huisvesting
te vinden.

2025

79% flexibel oké

44%
Is tevreden over
de communicatie
van huisvestiging.

kwaliteit 82% oké

93%
Vindt dat het gebouw goed
onderhouden is.

In 2025 verwacht men van klassieke instelling iets
meer naar netwerkinstelling te gaan.
Dan maken er naast studenten, leerlingen en
medewerkers ook bedrijven gebruik van de
gebouwen. Alles werkt samen.

