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1.1 Onderzoeksaanleiding en onderzoeksvragen

Onderzoeksaanleiding
• De Bewonersscan is sinds 1999 het meest uitgebreide klanttevredenheidonderzoek voor corporaties. In de Bewonersscan staat de

woonbeleving van de klant centraal. Hierbij wordt ingezoomd op het huurders oordeel over woning en de dienstverlening, maar wordt
ook uitgebreid ingegaan op hun mening t.a.v. hun woonomgeving.

• De Bewonersscan kan daarom gebruikt worden als algemene graadmeter voor klanttevredenheid, maar kan ook worden ingezet om
per wijk of complex heel concreet verbeterprioriteiten aan te geven en het effect van acties te evalueren. Deze scan is een jaarlijks
tevredenheidonderzoek onder huurders van woningcorporaties, dat jaarlijks voor ongeveer 20 tot 35 corporaties wordt gedaan.

• De Goede Woning in Apeldoorn (in het vervolg aangegeven als DGW) heeft klanttevredenheid hoog in het vaandel staan.
Klanttevredenheidonderzoek (in dit geval De Bewonersscan) dient bij DGW als input en (bij)sturing voor beleid. Dit onderzoek dient
dat ook als toets van de gestelde doelen in het Ondernemingsplan 2015-2019. Zie hiervoor onderstaande vier onderzoeksvragen.
DGW heeft in 2011 en 2013 de Bewonersscan uitgevoerd. Ook in 2015 wil DGW opnieuw bekijken wat de nieuwe stand van zaken is
als het gaat om de huurderbeleving t.a.v. onder andere de kwaliteit van de woning, de woonomgeving en de dienstverlening. Ook dit
jaar wenst DGW de cijfers representatief te kunnen uitsplitsen naar (vier) leeftijdsgroepen en naar huishoudens met vs. zonder
kinderen. Hiernaast zijn onder ‘nieuwe’ en ‘vertrokken’ huurders enkele vragen over deze processen voorgelegd (de zogenaamde
Aedes Benchmark-vragen).

• De resultaten van het onderzoek in 2015 moeten aansluiting vinden bij de vier hoofdthema’s uit het nieuwe ondernemingsplan (waar
klanttevredenheid een essentieel onderdeel van uit maakt) namelijk:

1. Goede prijs.
2. Goede woning.
3. Goed wonen.
4. Goede woonomgeving.

Onderzoeksvragen/doelen
De onderzoeksvragen zijn gekoppeld aan de doelen uit het ondernemingsplan van DGW:
1. Waarderen huurders de prijs-kwaliteitverhouding van de woning als positief (doel: 80% vindt dit)?
2. Beoordeelt de huurder zijn woning met minimaal een 7?
3. Beoordeelt de huurder de dienstverlening van DGW met minimaal een 7,5?
4. Beoordeelt de huurder de buurt en wijk met minimaal een 7?

Om de gewenste informatie in kaart te brengen, is een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze staan op de volgende pagina weergegeven.
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Kwalitatieve voorfase
• In deze fase is de vragenlijst opgesteld en afgestemd met DGW.

Kwantitatief onderzoek
• Huidige huurders en ‘nieuwe’ huurders (huurders die vanaf 1 januari 2014 een woning bij DGW huren) waar een e-mailadres van

bekend is, zijn per e-mail benaderd voor het onderzoek. In de uitnodiging van deze e-mail is het doel van het onderzoek vermeld en
een link met een persoonlijke inlogcode en wachtwoord waarmee men deel kon nemen aan het onderzoek. Vervolgens is de groep
huurders waarvan het e-mailadres onbekend is en huurders die de vragenlijst nog niet online hadden ingevuld, telefonisch benaderd
door medewerkers uit het eigen callcenter van USP.

• Om uitspraken te doen over de huidige huurders zijn er, rekening houdend met de wens representatieve cijfers per (vier)
leeftijdgroepen en naar huishoudens met vs. zonder kinderen te verkrijgen, minimaal 733 enquêtes benodigd. Uiteindelijk zijn er door
een hoge online respons (onder huurders met e-mailadres bleek sprake te zijn van een oververtegenwoordiging van jonge huurders)
meer enquêtes afgenomen, namelijk 886.

• Tevens is er voor de vertrokken huurders (huurders die recent hun woning hebben verlaten) een korte vragenlijst opgesteld. Deze
groep is op dezelfde wijze (online en telefonisch) ondervraagd. Voor representatieve uitspraken onder deze groep waren 142 enquêtes
benodigd. Uiteindelijk zijn er iets meer enquêtes, a.g.v. van een iets hogere online respons , afgenomen (147).

• Alle enquêtes zijn in de maand maart van 2015 afgenomen.

Analysefase
• In deze fase zijn de resultaten geanalyseerd (SPSS) en zijn de belangrijkste resultaten in voorliggend rapport weergegeven.
• Uit ervaring van USP blijkt dat respondenten die een vragenlijst online invullen kritischer en negatiever kunnen zijn dan respondenten

die telefonisch ondervraagd worden. Om deze reden zijn de concerncijfers en cijfers naar leeftijdsgroep en huishouden met/zonder
kinderen gewogen naar veldwerkmethode. NB: tijdens het veldwerk bleek net als voorgaande jaren dat onder oudere doelgroepen
relatief beperkt online werd deelgenomen. Omdat onder de jonge doelgroepen in grotere mate online werd deelgenomen dan verwacht,
is besloten om iets minder telefonische enquêtes af te nemen onder deze groep en deze te gebruiken om de steekproef onder oudere
leeftijdgroepen ‘aan te vullen’. Hier is rekening mee gehouden in de weging, waardoor de verschillen qua oordeel tussen online
deelnemers en offline deelnemers door deze omzetting qua verhouding voor een nihil zijn.

• Bovendien is er bij de huurders gekeken of de leeftijdscategorieën in de steekproef overeenkomen met de populatie. Dit was niet het
geval. Er is daarom tevens naar leeftijd gewogen bij het concerncijfer en binnen de uitsplitsingen zelf.

• Bij de vertrokken huurders is alleen naar methode gewogen.

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer - 1
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Rapportagefase
• DGW hanteert zelf de 7,0 als doelstelling voor ‘Goede woning’ en ‘Goede woonomgeving’. Voor ‘Goed wonen (dienstverlening)’ is

de doelstelling van DGW een 7,5. Deze doelstellingen zullen dan ook de leidraad vormen voor de analyse en het definiëren van
verbeterpunten binnen deze thema’s.

• In de rapportage worden de resultaten, waar interessant, uitgesplitst naar leeftijd en/of huishoudsituatie. Voor deze uitsplitsingen
zijn er voldoende enquêtes per groep behaald om representatieve uitspraken te kunnen doen.

• Door de rapportage heen zijn verschillen van DGW ten opzichte van de benchmarks of bij de uitsplitsingen van +0,3 of -0,3
respectievelijk met blauw of rood gemarkeerd of omcirkeld. Opvallende resultaten, die niet te definiëren zijn als positief of
negatief, zijn met geel aangeduid.

• De vragenlijst is in 2015, onder andere vanuit de respondentvriendelijkheid, ingekort. Als gevolg hiervan is voor enkele vragen een
direct vergelijk met 2013 en 2011 niet meer mogelijk. Dit betreft bijvoorbeeld voor vragen waar het aantal aspecten/redenen en/of
de omschrijving van de aspecten/redenen zijn veranderd.

• In een bijgeleverd Excel tabellenboek zijn alle resultaten op alle gestelde vragen terug te vinden. Ook worden de
tevredenheidcijfers van 2015 qua leeftijdsgroep en huishoudsituatie vergeleken met de tevredenheidcijfers in 2013 (binnen de
dezelfde groepen). Waar interessant zal in voorliggende rapportage ingegaan worden op deze verschillen en verschillen t.o.v.
2011.

Benchmark
• Bij de analyse en rapportage van de resultaten worden de scores van DGW gebenchmarkt met de landelijke cijfers.
• In de bijlage van voorliggende rapport zijn de cijfers vergeleken met de volgende beschikbare benchmarkcijfers:

o Stedelijke benchmarks: ten eerste wordt er een onderscheid gemaakt tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden. Deze
indeling is aan de hand van CBS-gegevens bepaald. Volgens het CBS liggen de woningen van DGW in een stedelijk
gebied, dus valt DGW in dit onderzoek onder de groep stedelijk. In de bijlage worden de tevredenheidcijfers dus afgezet
tegen de stedelijke benchmark.

o Grootte van de corporatie: een corporatie valt binnen dit onderzoek onder ‘kleinere corporatie’ wanneer het minder dan
10.000 woningen bezit. Volgens deze indeling valt DGW, met ruim 8.000 woningen, onder kleinere corporaties. De cijfers
van DGW zullen dus in de bijlage afgezet worden tegen de kleinere corporatie benchmark.

o Regio: tot slot worden de cijfers afgezet tegen de regionale benchmark. In dit geval de regio Noord-Oost.

1.2 Onderzoeksopzet en leeswijzer - 2
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• In totaal zijn er 1.028 enquêtes afgenomen: 881 enquêtes onder huidige huurders en 147 onder vertrokken huurders. Het aantal
weigeringen tot deelname onder de huidige huurders (28%) en vertrokken huurders (24%) is marktconform.

1.3 Respons – huurders en kopers

Respons

Huidige huurders Vertrokken huurders

Online benaderde respondenten (per link) 1.793 (100%) 240 (100%)

Online geslaagde interviews 389 (22%) 53 (22%)

Telefonisch benaderde respondenten 966 188

Foute nummers 125 38

Niet bereikbaar 29 5

Buiten selectie  (o.a. fysieke beperkingen, respondent valt buiten doelgroep, etc.) 108 20

Taalprobleem 22 2

Bruto belbestand 682 (100%) 123 (100%)

Weigeringen 190 (28%) 29 (24%)

Telefonisch geslaagde interviews (netto response) 492 (72%) 94 (76%)

Totaal aantal geslaagde interviews 881 147

Ongeveer 7.000 huurders zijn in aanmerking gekomen voor deelname aan het onderzoek. Van het totale bezit van DGW (ongeveer 8.000
woningen) zijn er ongeveer 1.000 woningen waar huurders wonen die hier verzorgd of onder begeleiding wonen. Deze huurders zijn niet benaderd.
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1.4 Achtergrondkenmerken – Huidige en vertrokken huurders

Achtergrondkenmerken

Geslacht Huidige 
huurders

Vertrokken
huurders

Landelijk 
huurders

Man 40% 45% 41%

Vrouw 59% 55% 58%

Wil niet prijsgeven 1% 0% 1%

Gezinssituatie Huidige 
huurders

Vertrokken
huurders

Landelijk
huurders

Alleenstaand 48% 36% 43%

Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 28% 27% 26%

Samenwonend/gehuwd met kinderen 12% 22% 18%

Eenoudergezin 10% 12% 12%

Wil niet prijsgeven 2% 2% 2%

Leeftijd
Huidige 

huurders
Vertrokken
huurders

Landelijk
Huurders

Jonger dan 45 jaar 33% 59% 33%

45 - 64 jaar 25% 28% 37%

65 - 79 jaar 23% 6% 23%

80 jaar en ouder 19% 6% 7%

Achtergrondkenmerken

Gezamenlijk netto 
maandinkomen

Huidige 
huurders

Vertrokken 
huurders

Landelijk
huurders

Minder dan €850 3% - -

Tussen de €850 en €1.100 20% - -

Tussen de €1.100 en €1.700 29% - -

Tussen de €1.700 en €1.850 7% - -

Tussen de €1.850 en €2.400 10% - -

Meer dan €2.400 4% - -

Wil niet prijsgeven 27% - -

• De achtergrondkenmerken van de huurders laten zien dat er (ook in 2015) relatief meer huishoudens zonder kinderen huren bij DGW
dan bij de gemiddelde corporatie het geval is (76% vs. 69%). Oudere huurders en huishoudens zonder kinderen geven over het
algemeen vaker hogere cijfers, dit geeft DGW een voorsprong als het gaat om goede tevredenheidcijfers.

• Voor de vertrokken huurders is de verdeling naar geslacht en gezinssituatie goed verdeeld. Het betreft echter wel veel huurders jonger
dan 45 jaar. Logisch, want mensen uit deze leeftijdsgroep zijn in het algemeen meer verhuisgeneigd dan ouderen.



8Bewonersscan 2015 t.b.v. De Goede Woning Apeldoorn – c15gwabws1

1.5 Achtergrondkenmerken – Huidige huurders uitgesplitst - 1

Achtergrondkenmerken huidige huurders- uitgesplitst n aar leeftijd en huishoudsituatie

Gezinssituatie Totaal 
2015

Jonger dan 45 
jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Alleenstaand 48% 42% 38% 47% 74% 65% 0%

Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 28% 19% 24% 48% 25% 35% 0%

Samenwonend/gehuwd met kinderen 12% 16% 22% 3% 0% 0% 54%

Eenoudergezin 10% 18% 13% 1% 1% 0% 46%

Wil ik niet prijsgeven 2% 4% 1% 0% 0% 0% 0%

• In deze rapportage zijn de resultaten van de huurders conform de wens van DGW uitgesplitst naar huishoudens (jonger dan 66
jaar) zonder kinderen of met kinderen. Huurders van 66 jaar en ouder zijn dus buiten beschouwing gelaten bij deze uitsplitsing. Dit
besluit is in 2011 gemaakt om een zuiver vergelijk te kunnen maken tussen beide groepen.

• Bij de uitsplitsing van de gezinssituatie naar leeftijd zien we logischerwijs dat huishoudens met kinderen vaker jonger dan 45 jaar
zijn en dat de alleenstaanden vaak huurders zijn van 80 jaar of ouder.

Achtergrondkenmerken huidige huurders- uitgesplitst n aar leeftijd en huishoudsituatie

Leeftijd Totaal 2015
Huishoudens zonder kinderen 

(<66 jaar)
Huishoudens met kinderen 

(<66 jaar)

Jonger dan 45 jaar 33% 54% 55%

Tussen de 45 en 64 jaar 25% 41% 45%

Tussen de 65 en 79 jaar 23% 5% 1%

80 jaar en ouder 19% 0% 0%
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1.5 Achtergrondkenmerken – Huidige huurders uitgesplitst - 2 

• Uit de uitsplitsing naar inkomen komen net als in voorgaande meting geen noemenswaardige verschillen naar voren, m.u.v het feit
dat onder huishoudens met kinderen de groep die maandelijks netto meer verdient dan €1.850 relatief groot is (tweeverdieners) ten
opzichte van de gemiddelde DGW-huurder (Totaal 2015).

• Huurders van 80 jaar of ouder zijn relatief vaak woonachtig in een wooncomplex/flat en huurders tussen de 45 en 64 jaar in een
eengezinswoning. Verder wonen huishoudens zonder kinderen, zoals te verwachten, vaker in een flat dan huishoudens met
kinderen. Levensfase is dus zeer bepalend voor in welk type men woont.

Achtergrondkenmerken huidige huurders- uitgesplitst n aar leeftijd en huishoudsituatie

Gezamenlijk netto 
maandinkomen

Totaal 2015
Jonger dan 45 

jaar
45 – 64 jaar 65 – 79 jaar

80 jaar en 
ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Minder dan €850 3% 4% 3% 1% 2% 6% 1%

Tussen de €850 en €1.100 20% 22% 22% 17% 17% 24% 20%

Tussen de €1.100 en €1.700 29% 28% 33% 32% 23% 31% 27%

Tussen de €1.700 en €1.850 7% 8% 5% 8% 6% 6% 7%

Tussen de €1.850 en €2.400 10% 7% 12% 11% 10% 7% 14%

Meer dan €2.400 4% 6% 4% 4% 2% 3% 10%

Wil niet prijsgeven 27% 24% 20% 28% 38% 23% 20%

Type woning Totaal 2015
Jonger dan 45 

jaar
45 – 64 jaar 65 – 79 jaar

80 jaar en 
ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Wooncomplex/flat 61% 64% 47% 58% 78% 68% 35%

Eengezinswoning 39% 36% 53% 42% 22% 32% 65%
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2.1 Associaties DGW 

• In onderstaande wordcloud staan de meest genoemde spontane woorden of associaties weergegeven als de huurder denkt aan
DGW. Hoe groter een bepaalde tekst is weergegeven in de wordcloud, hoe vaker dit aspect genoemd is door de huurders.

• Prettige uitkomst is dat bijna alle meest genoemde associaties positief zijn. NB: alle associaties zijn terug te lezen in het
tabellenboek.
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3.1 Goede prijs 

• Doelstelling van DGW is dat 80% van de huurders de prijs/kwaliteitverhouding van de woning positief waardeert.
• Bijna een op de vijf huurders is het (zeer) oneens met deze stelling (23%), waardoor geconcludeerd kan worden dat deze

doelstelling anno 2015 net NIET GEHAALD wordt: 75% van de huurders het namelijk niet oneens met de stelling.
• Deze cijfers liggen in lijn met 2013 waar 21% van de huurders het (zeer) oneens was met de stelling. Toen was 78% het niet

oneens met de stelling. NB: in 2011 is deze stelling niet voorgelegd.
• Met name huurders jonger dan 45 jaar (29%) en tussen 45 en 64 jaar (28%) geven in 2015 aan het (zeer) oneens te zijn met de

stelling. Huurders ouder dan 65 jaar zijn dermate tevreden met de prijs/kwaliteitverhouding van de woning dat minder dan 20%
het (zeer) oneens is met de stelling (65-79: 19% en 80+: 14%).

• Onder huurders die binnen 2 jaar zouden willen verhuizen is 53% ervan het (zeer) oneens met de stelling, waardoor men er
vanuit kan gaan dat de prijs/kwaliteitverhouding van de woning (in)direct van invloed is op de verhuisgeneigdheid van de
huurder.

• Doorstroming op gang brengen voor verhuisgeneigde huurders, dan wel inzicht verkrijgen in welke buurten* volgens huurders de
balans tussen prijs en kwaliteit in relatief grote mate niet in balans is, kunnen richtingen zijn om de doelstelling van 80% te
behalen dan wel het huidige prijsbeleid te evalueren. *Uit een indicatieve analyse blijken dit de volgende buurten te zijn:
Brummelhof (38%), Vogelkwartier (34%), Driehuizen (31%), Kerschoten (29%) en Matenhoeven (29%).

8% 43% 24% 19% 4%

Stelling: "Ik krijg van De Goede Woning waar voor mijn geld (huur) als het gaat om prettig wonen"

10% 45% 23% 16% 5% 2%

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens Weet niet/geen mening

DGW 2015

DGW 2013

75%
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4.1 Goede woning – toelichting

Op de volgende pagina staat de tevredenheid met betrekking tot de woning weergegeven voor zowel de huurders van DGW in 2015 en
2013 als de landelijke benchmark van de huurders. De pagina daaropvolgend geeft de resultaten van de huurders weer, uitgesplitst
naar leeftijd en huishoudsituatie.

Meest opvallende resultaten m.b.t. de figuren op de volgend e pagina’s.
• Doel van DGW is dat hun huurders hun woning gemiddeld met minimaal een 7,0 beoordelen.
• Deze doelstelling is, op concernniveau, in 2015 BEHAALD; de gemiddelde huurder beoordeelt de woning met een 7,4. Dit is even

hoog als in 2013 en iets hoger dan de landelijke benchmark. Ondanks dit mooie cijfer, oordeelt toch nog een vijfde (19%) van de
huurders met een cijfer lager dan 7,0. NB: in Brummelhof ligt het klantoordeel het laagste (6,7). Let op: dit is een indicatieve analyse
(zie het Excel-tabellenboek voor de cijfers per buurt).

• Bovenstaande doelstelling werd in 2013 (7,4) en 2011 (7,3) ook behaald.
• Op zo goed als alle aspecten scoort DGW qua woningtevredenheid boven de landelijke benchmark. Slechts één woningaspect

wordt door huurders van DGW lager beoordeeld dan de landelijke benchmark, namelijk het aantal kamers in de woning (7,4 vs. 7,5).
Het verschil is echter nihil/te verwaarlozen.

• De onvrede onder jonge huurders en huishoudens met kinderen t.a.v. zaken als isolatie (respectievelijk 5,9 en 5,8) en gehorigheid
(respectievelijk 5,6 en 5,8) is groot .

• Huurders van 65 jaar of ouder zijn over bijna alle woningaspecten een stuk meer tevreden dan huurders jonger dan 45 jaar.
• Het verschil tussen huishoudens jonger dan 66 jaar met kinderen versus zonder kinderen is ook behoorlijk groot. De huishoudens

met kinderen zijn bij heel veel aspecten minder tevreden dan de gemiddelde huurders, terwijl de huishoudens zonder kinderen de
tevredenheidaspecten nagenoeg hetzelfde beoordelen als de gemiddelde huurder. Dit is een logische uitkomst: wanneer er kinderen
in het spel komen wordt men vaak kritischer t.a.v. bijvoorbeeld inbraakveiligheid, grootte van de kamers, bergruimte en isolatie van
de woning.

• Vergeleken met de cijfers uit 2013 zijn geen grote verschillen waar te nemen.
• NB: in een meegeleverd Excel tabellenboek zijn de tevredenheidcijfers van 2015 qua leeftijdsgroep en huishoudsituatie vergeleken

met de tevredenheidcijfers in 2013 van dezelfde groepen. In bijlage 1 worden de grootste verschillen per groep voor de tevredenheid
van de woning beschreven.
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4.2 Goede woning – i.v.m. landelijk

7,0
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4.3 Goede woning – naar subgroepen 

Tevredenheid woning - uitgesplitst naar leeftijd en hu ishoudsituatie

Totaal 
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Woning in totaal 7,4 7,1 7,3 7,6 8,0 7,2 7,1

Grootte van de buitenruimte (tuin, balkon, etc.) 7,6 7,4 7,8 7,6 7,5 7,5 7,7

Grootte van de kamers 7,5 7,3 7,3 7,5 8,0 7,5 7,0

Aantal kamers 7,4 7,5 7,5 7,0 7,6 7,5 7,5

Verlichting van trappenhuis en/of galerij 7,4 7,1 7,5 7,5 7,8 7,1 7,4

Entree van het gebouw 7,0 6,6 7,0 7,5 7,5 6,8 6,5

Toilet 7,0 6,7 6,9 7,1 7,5 6,9 6,7

Onderhoudsstaat van de woning aan de buitenkant 7,0 6,7 7,0 7,2 7,3 6,9 6,7

Inbraakveiligheid van de woning 7,0 6,7 6,8 7,1 7,5 6,8 6,7

Keuken 6,9 6,5 6,7 7,4 7,4 6,7 6,5

Onderhoudsstaat van de woning aan de binnenkant 6,9 6,4 6,7 7,2 7,3 6,7 6,4

Hoeveelheid bergruimte (incl. berging, schuur, etc.) 6,9 7,1 6,7 6,6 6,9 7,0 6,7

Netheid van trappenhuis en/of galerij 6,8 6,3 6,8 7,5 7,5 6,5 6,0

Badkamer 6,8 6,3 6,5 7,1 7,4 6,6 6,1

Lift 6,8 5,7 6,6 7,3 7,4 6,4 5,2

Mate waarin de woning geïsoleerd is 6,6 5,9 6,1 7,1 7,7 6,2 5,8

Gehorigheid van de woning 6,5 5,6 6,1 7,0 7,8 6,0 5,8

Beveiliging van trappenhuis en/of galerij 6,4 5,9 6,7 6,9 7,0 6,2 6,0

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. Totaal 2015 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
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4.4. Goede woning – prioriteiten 

• Op de volgende pagina staat de prioriteitenmatrix m.b.t. woning weergegeven. In bijlage 4 is een toelichting van de prioriteitenmatrix
opgenomen, waarbij wordt uitgelegd hoe deze matrix is opgebouwd en wat de verschillende kwadranten exact betekenen.

Meest opvallende resultaten m.b.t. de figuur op de pagina.
• Met name de gehorigheid van de woning (3), de mate van de isolatie van de woning (4), de badkamer (7) en de lift (15) worden

aanzienlijk onder het DGW-doel van een 7 beoordeeld én kennen een bovengemiddelde belangscore. Dit zijn volgens de huurders
de primaire aandachtspunten t.a.v. de woning. M.b.t. gehorigheid (3) en isolatie (4) vraagt USP met name aandacht voor de buurt
Brummelhof. Het klantoordeel ligt zeer laag hier op deze vlakken (let op; indicatieve analyse). Zie het Excel-tabellenboek voor alle
(indicatieve) cijfers per buurt.

• Tevens vallen zowel de onderhoudsstaat aan de binnenkant van de woning (6) als de keuken (8) in het prioriteitensegment, al
scoren deze zaken tegen de 7 aan. NB: op pagina 21 komen ten aanzien van enkele van deze (secundaire) prioriteiten de meest
genoemde verbetersuggesties aan de orde. Ook de volgende aspecten kunnen bestempeld worden als secundaire prioriteiten: de
inbraakveiligheid van de woning (10), de netheid van het trappenhuis/galerij (13) en de hoeveelheid bergruimte (16). binnenkant van
de woning (6) als de keuken (8)
M.b.t. de onderhoudsstaat aan de binnenkant van de woning (6) als de keuken (8) vraagt USP met name aandacht voor de buurt
Winkewijert. Het klantoordeel ligt zeer laag hier op deze vlakken: respectievelijk 4,9 en 3,9 (let op; indicatieve analyse). Zie het
Excel-tabellenboek voor alle (indicatieve) cijfers per buurt.

• De beveiliging van het trappenhuis / de galerij (11) wordt met een 6,4 onder de norm beoordeeld en kent een belangscore van net
onder het gemiddelde. Ondanks dat dit aspect niet direct in het prioriteitensegment valt, wordt het wel relatief belangrijk bevonden
door de huurders. Met name in de buurt Sprenkelaar is dit samen met de andere aspecten t.a.v. entree, trappenhuis en galerij een
zeer groot aandachtspunt. Let op: dit is een indicatieve analyse (zie het Excel-tabellenboek voor de cijfers per buurt).

• Als er binnen deze prioriteitensegmenten gekeken wordt naar de verschillende leeftijdsgroepen en huishoudsituaties, dan valt op dat
met name jonge huurders en gezinnen met kinderen bovenstaande zaken aanzienlijk lager dan gemiddeld beoordelen. In
voorgaande jaren kwam voor deze groepen hetzelfde beeld naar voren.

• De grootte van de kamers (2) wordt net als in 2013 ruim boven de norm (7) beoordeeld en heeft een relatief hoge belangscore. Dit is
dan ook een sterk punt van DGW met betrekking tot de woning.
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4.4. Goede woning – prioriteiten 
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4.5. Goede woning – verbetersuggesties van huurders - 1

• Bij zowel het rijtje van belangrijkste prioriteiten (zie eerder gerapporteerde prioriteitenmatrix) als in het onderstaande overzicht
met verbeterpunten komt de gehorigheid en de isolatie van de woning naar voren als belangrijk aandachtspunt. Punten als
dubbele beglazing en de vraag naar kozijnen zijn hier ook aan gerelateerd.

• Op de volgende pagina staan de verbeterpunten voor de onderhoudsstaat van de buitenkant van de woning, de badkamer, de
keuken, het toilet en de lift.

Meest genoemde verbeterpunten woning

70% van de respondenten geeft een verbeterpunt aan

• Geluidsisolatie van de woning

• Ventilatie

• Dubbele beglazing

• Keuken vernieuwen

• Badkamer en toilet moderniseren

• Nieuwe kozijnen i.v.m. tocht

• Centrale verwarming plaatsen
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4.5. Goede woning – verbetersuggesties van huurders - 2

Meest genoemde verbeterpunten 
onderhoudsstaat buitenkant woning

84% van de respondenten die dit aspect een 6 of lager geeft, geeft 
een verbeterpunt aan

• Schilderwerk

• Dakbedekking

• De voordeur

Meest genoemde verbeterpunten badkamer

89% van de respondenten die dit aspect een 6 of lager geeft, geeft 
een verbeterpunt aan

• Vervangen van de tegels

• Het ventilatiesysteem

• Moderniseren

• Aanpassingen voor minder validen

Meest genoemde verbeterpunten keuken

83% van de respondenten die dit aspect een 6 of lager geeft, geeft 
een verbeterpunt aan

• Moderniseren

• Het aanrechtblad vernieuwen

• Nieuwe en meer keukenkasten

• Betere ventilatie

Meest genoemde verbeterpunten toilet

74% van de respondenten die dit aspect een 6 of lager geeft, geeft 
een verbeterpunt aan

• Gedateerde en versleten tegels

• De kou in het toilet

• Nieuwe toiletpot en toiletbril

• Grotere ruimte

Meest genoemde verbeterpunten lift

81% van de respondenten die dit aspect een 6 of lager geeft, geeft 
een verbeterpunt aan

• De schoonmaak

• De lift is regelmatig defect

• Nog een extra lift

• Met camera’s werken zodat er opgetreden kan worden
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4.6. Goede woning – vergelijk met voorgaande jaren

• In onderstaande tabel staan de aspecten van de woning vergeleken met 2013 en 2011.
• Alleen de tevredenheid met de lift wordt anno 2105 hoger (0,3 punt) beoordeeld (6,8) dan in 2013. Verder zijn geen grote positieve of

negatieve verschillen waargenomen.
• Elementen die qua tevredenheid net als in 2013 en 2011 achterblijven zijn wat betreft de woning o.a. de gehorigheid en isolatie. Ook

enkele elementen met de algemene ruimten (bv de lift, de netheid en de beveiliging van het trappenhuis/galerijen) en de
interieurelementen (badkamer en keuken) blijven relatief gezien achter.

Tevredenheid woning – vergeleken met voorgaande jare n

Totaal 2015 Totaal 2013 Totaal 2011

Woning in totaal 7,4 7,4 7,3

Grootte van de buitenruimte (tuin, balkon, etc.) 7,6 - -

Grootte van de kamers 7,5 7,3 7,3

Aantal kamers 7,4 7,6 7,6

Verlichting van trappenhuis en/of galerij 7,4 7,4 7,5

Entree van het gebouw 7,0 7,0 7,1

Toilet 7,0 6,9 6,9

Onderhoudsstaat van de woning aan de buitenkant 7,0 7,0 6,9

Inbraakveiligheid van de woning 7,0 7,0 6,9

Keuken 6,9 6,8 6,8

Onderhoudsstaat van de woning aan de binnenkant 6,9 6,8 6,7

Hoeveelheid bergruimte (inclusief berging, schuur, etc.) 6,9 - -

Netheid van trappenhuis en/of galerij 6,8 6,8 6,9

Badkamer 6,8 6,6 6,6

Lift 6,8 6,5 6,7

Mate waarin de woning geïsoleerd is 6,6 6,6 6,7

Gehorigheid van de woning 6,5 6,3 6,5

Beveiliging van trappenhuis en/of galerij 6,4 6,5 6,6

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. totaal 2013 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
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4.7. Goede woning – verhuisgeneigdheid

• Hoe langer men in de huidige woning woont, hoe groter het percentage mensen dat nooit meer zou willen verhuizen.
• Bij de verhuisgeneigdheid van de huurders zijn geen grote verschillen met voorgaande jaren waar te nemen. De cijfers van DGW

liggen in lijn met de landelijke benchmark cijfers.

Verhuisgeneigdheid vs. gemiddelde woonduur

Verhuisgeneigdheid Totaal 2015 Korter dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 20 jaar 20 jaar of langer

Binnen 2 jaar verhuizen 8% 10% 15% 8% 5% 2%

Over 2 tot 5 jaar verhuizen 12% 27% 15% 7% 4% 3%

Over 5 tot 10 jaar verhuizen 10% 17% 12% 12% 7% 4%

Over meer dan 10 jaar verhuizen 10% 12% 8% 9% 9% 13%

Wil nooit meer verhuizen 41% 22% 23% 43% 60% 61%

Weet niet/ geen mening 19% 12% 27% 21% 16% 17%

Verhuisgeneigdheid i.v.m. voorgaande jaren  en bench mark

Verhuisgeneigdheid Totaal 2015 Totaal 2013 Totaal 2011 Landelijk

Binnen 2 jaar verhuizen 8% 10% 8% 10%

Over 2 tot 5 jaar verhuizen 12% 10% 11% 11%

Over 5 tot 10 jaar verhuizen 10% 9% 8% 8%

Over meer dan 10 jaar verhuizen 10% 11% 11% 11%

Wil nooit meer verhuizen 41% 38% 42% 38%

Weet niet/ geen mening 19% 22% 21% 22%
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4.8. Goede woning – naar subgroepen

• In de onderstaande tabel staat de verhuisgeneigdheid weergeven voor huurders naar leeftijd en huishoudsituatie.
• Bijna de helft van de huurders jonger dan 45 jaar wil op korte termijn verhuizen (47% binnen vijf jaar). Het overgrote deel van de

huurders ouder dan 65 jaar wil nooit meer verhuizen. Dit is een bekend, marktconform, beeld.
• Iets meer huishoudens jonger dan 66 jaar zonder kinderen (34%) willen binnen 5 jaar verhuizen in vergelijking met huishoudens

met kinderen (27%).

Verhuisgeneigdheid huurders – naar leeftijd en huisho udsituatie

Verhuisgeneigdheid Totaal 2015
Jonger dan 45 

jaar
45 – 64 jaar 65 – 79 jaar

80 jaar en 
ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Binnen 2 jaar verhuizen 8% 18% 6% 3% 1% 13% 11%

Over 2 tot 5 jaar verhuizen 12% 29% 8% 1% 2% 21% 16%

Over 5 tot 10 jaar verhuizen 10% 16% 14% 5% 2% 13% 19%

Over meer dan 10 jaar verhuizen 10% 9% 18% 11% 2% 11% 15%

Wil nooit meer verhuizen 41% 9% 32% 58% 83% 22% 20%

Weet niet/ geen mening 19% 20% 21% 22% 10% 21% 19%
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5.1 Goed wonen (dienstverlening) - Contactwijze

• Doelstelling van DGW is een klantoordeel van 7,5 voor de dienstverlening. Het klantoordeel is anno 2015 precies 7,5 waarmee
deze doelstelling is GEHAALD (zie pagina 28). In 2013 was het klantoordeel op dit thema ook een 7,5. In 2011 was dit een 7,4.

• Zeven op de tien heeft in de afgelopen 12 maanden telefonisch contact gehad met DGW. Ruim een kwart heeft geen enkel
contact met de corporatie gehad. Dit ligt in lijn met de cijfers van 2013.

• Bijna alle contactkanalen zijn iets minder populair geworden (ook het online contact). Opvallend is de toename van het aantal
contacten ‘medewerker tegengekomen’. Dit kanaal is anno 2015 even ‘populair’ geworden als de balie.

• In bijlage 2 zijn de onderstaande cijfers van de huurders uitgesplitst naar leeftijd en huishoudsituatie. Hierbij valt op dat huurders
jonger dan 45 jaar relatief vaak contact hebben (84% heeft het afgelopen jaar contact gehad) en dit bovengemiddeld vaak is via
de telefoon (72%) en per internet/e-mail (34%). Hoe ouder men wordt hoe vaker het voorkomt dat men in het afgelopen jaar geen
contact heeft gehad met DGW (80 jaar en ouder: 53%)

57%

20%

13%

13%

9%

28%
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5.2 Goed wonen (dienstverlening) - Contactreden

• De meest genoemde contactreden van de huurders is net als in voorgaande metingen een reparatieverzoek (64%) en is precies
gelijk aan het landelijke percentage.

• Vanwege het grote aantal nieuwe huurders in de steekproef is de verhuizing vaak als contactreden aangekaart en is daarom in dit
onderzoek een groter percentage in vergelijking met de landelijke cijfers.
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5.3 Goed wonen (dienstverlening) – i.v.m. landelijk

• De doelstelling van DGW is een klantoordeel van 7,5 voor de dienstverlening. Deze doelstelling is getuige onderstaand figuur behaald.
Toch is het zo dat bijna de helft van de huurders oordeelt met een cijfer lager dan 7,5. Wordt gekeken naar lager dan 7,0 dan is dit 16%.

• Bij tien van de 16 onderliggende aspecten ligt de tevredenheid onder deze doelstelling. De afhandeling van de overlastmelding (5,5)
wordt daarbij beduidend lager beoordeeld dan de overige aspecten (is een marktconforme uitkomst, zie ook het landelijke cijfer (5,3)).

• Alle aspecten waar een landelijke benchmark van is, worden net als in 2013 gelijk aan of hoger dan deze benchmark beoordeeld. Dit is
een mooi resultaat.

• In een bijgeleverd Excel tabellenboek zijn de tevredenheidcijfers van 2015 qua leeftijdsgroep en huishoudsituatie vergeleken met de
tevredenheidcijfers in 2013 van dezelfde groepen. In bijlage 2 komen de grootste verschillen kort aan de orde.

7,5



• Naar aanleiding van de doelstelling van DGW worden aspecten t.a.v. de dienstverlening vergeleken met een norm van 7,5. Uit de
prioriteitenmatrix komt dan naar voren dat er zeven aspecten primaire aandachtspunten zijn voor DGW. Daarvan scoren er zes
boven een 7,0. De afhandeling van de overlastmelding is echter met een 5,5, en een behoorlijk hoog belang, het belangrijkste
aandachtspunt voor DGW wat betreft de dienstverlening.

• De onderhoudsstaat van de woning bij sleuteloverdracht (10), de informatievoorziening over ontwikkelingen in de wijk (11) en de
tijd tussen de melding en uitvoering van de reparatie (5) zijn vanwege hun lagere cijfers ook (secundaire) aandachtspunten in
relatie tot de dienstverlening van DGW. Huurders hechten veel waarde aan deze zaken, hetzij minder dan de primaire
aandachtspunten.
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5.4 Goed wonen (dienstverlening) - prioriteiten 
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5.5 Goed wonen (dienstverlening) – naar subgroepen  

• In onderstaande tabel is goed te zien dat hoe ouder de huurder, hoe meer tevreden men is over de verschillende aspecten. Dit is
een marktconforme uitkomst en was in 2013 voor DGW ook het geval. Dit geldt alleen niet voor de afhandeling van de
overlastmelding.

• De dienstverlening is niet per definitie slechter richting jonge huurders. Deze groep is kritischer (verwachten meer snelheid en
kwaliteit). Wel is het zo dat op lange termijn (wanneer door vergrijzing de klantgroep van corporaties jonger zal worden, het oordeel
bij gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening, dus substantieel lager zal komen te liggen.

• De verschillen tussen huishoudens met versus zonder kinderen is nihil.

Tevredenheid dienstverlening - uitgesplitst naar leeft ijd en huishoudsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder kinderen 

(<66 jaar)

Huishoudens met 
kinderen 
(<66 jaar)

Dienstverlening in totaal 7,5 7,2 7,4 7,6 7,9 7,3 7,4
Telefonische bereikbaarheid 7,9 7,7 7,9 8,0 8,1 7,8 7,8
Snelheid geholpen aan de balie 7,8 7,8 7,8 7,8 8,3 7,8 7,8
Bereikbaarheid in het algemeen 7,7 7,6 7,7 7,7 7,8 7,6 7,7
Telefonische openingstijden 7,7 7,5 7,7 7,7 7,8 7,6 7,7
Openingstijden van de balie 7,7 7,5 7,7 7,8 7,7 7,6 7,6
Snelheid antwoord telefoon 7,6 7,4 7,7 7,7 7,7 7,5 7,5
Manier waarop met klanten wordt omgegaan 7,4 7,4 7,4 7,5 7,7 7,3 7,5
Online dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,4 7,3 7,8 8,2 - 7,5 7,3
Afhandeling reparatieverzoek algemeen 7,3 6,9 7,4 7,7 7,9 7,1 7,2
Dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,3 7,2 7,9 7,4 8,0 7,5 7,1
Nakomen van afspraken 7,3 7,0 7,2 7,4 7,7 7,1 7,2
Resultaat van reparatie 7,2 7,1 7,1 7,5 7,7 7,2 7,2
Tijd tussen melding en uitvoering reparatie 7,0 6,5 7,1 7,5 7,8 6,8 6,9
Informatievoorziening over ontwikkelingen wijk 6,9 6,7 6,9 7,1 7,0 6,9 6,6
Onderhoudsstaat nieuwe woning bij sleuteloverdracht 6,7 6,5 7,2 7,0 8,0 6,6 6,7
Afhandeling van uw overlastmelding algemeen 5,5 5,6 6,2 5,0 5,2 5,9 5,5

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. totaal 2015 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
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5.6 Goed wonen (dienstverlening) – ontwikkeling kwaliteit dienstverlening - 1

• Bijna alle aspecten in 2015 worden nagenoeg gelijk beoordeeld aan de cijfers in 2013.
• Let op: het oordeel over de tijd tussen de melding en uitvoering van de reparatie (7,0 vs. 7,5) en de afhandeling van de overlastmelding

(5,5 vs. 5,9) is flink ingezakt i.v.m. de voorgaande meting.
• Bij het proces reparatieverzoeken oordelen relatief veel huurders met een onvoldoende (5,5 of lager). Zo oordeelt is één op de 5

huurders met een onvoldoende over het belangrijkste onderdeel van dit klantproces: het eindresultaat (wordt het probleem verholpen).

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. totaal 2013 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
• Indien 10% of meer huurders een cijfer van 5,5 of lager geven zijn weergegeven in rood .

Tevredenheid woning – vergeleken met voorgaande jare n

Gemiddeld
rapportcijfer
Totaal 2015

% onvoldoende
Totaal 2015

Gemiddeld
rapportcijfer
Totaal 2013

Gemiddeld
rapportcijfer
Totaal 2011

Dienstverlening in totaal 7,5 6% 7,5 7,4

Telefonische bereikbaarheid 7,9 3% 7,8 7,7

Snelheid geholpen aan de balie 7,8 3% 7,9 7,8

Bereikbaarheid in het algemeen 7,7 3% 7,8 7,6

Telefonische openingstijden 7,7 3% 7,6 7,6

Openingstijden van de balie 7,7 3% 7,5 7,6

Snelheid antwoord telefoon 7,6 8% 7,6 7,3

Manier waarop met klanten wordt omgegaan 7,4 9% 7,5 7,4

Online dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,4 8% - -

Afhandeling reparatieverzoek algemeen 7,3 12% 7,5 7,1

Dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,3 10% - -

Nakomen van afspraken 7,3 11% 7,3 7,0

Resultaat van reparatie 7,2 14% - -

Tijd tussen melding en uitvoering reparatie 7,0 17% 7,5 7,1

Informatievoorziening over ontwikkelingen wijk 6,9 15% 6,9 7,0

Onderhoudsstaat nieuwe woning bij sleuteloverdracht 6,7 15% - -

Afhandeling van uw overlastmelding algemeen 5,5 38% 5,9 5,5
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5.6 Goed wonen (dienstverlening) – ontwikkeling kwaliteit dienstverlening - 2  

Ziet huurder over de afgelopen jaren een verbeterin g of verslechtering t.a.v. de dienstverlening van D GW?

Totaal 2015 Totaal 2013 Landelijk Redenen huurders DGW

Verbetering, want… 8% 11% 10%
• Geven meer aandacht aan huurders en problemen

• Betere informatieverstrekking

• Reparatie verzoeken worden beter afgehandeld

Gelijk gebleven 52% 51% 56% Nvt

Verslechtering, want… 8% 10% 8%
• Kosten zijn belangrijker dan kwaliteit

• Afspraken worden niet nagekomen

• Geen buurtbeheerder meer voor controle

Weet niet/ geen mening 31% 27% 26% Nvt

Ontwikkeling dienstverlening

Verbetering Gelijk Verslechtering
Weet niet/geen

mening
Snelheid afhandeling vragen, verzoeken en klachten 
de afgelopen jaren

10% (10%*, 9%**) 54% (54%*, 59%**) 5% (6%*, 8%**) 31% (31%*, 24%**)

Manier waarop DGW met haar klanten 
omgaat de afgelopen jaren

8% (9%*, 10%**) 56% (58%*, 63**) 7% (5%*, 5%**) 29% (27%*, 22%**)

Mate waarin vragen, verzoeken en klachten goed 
worden afgehandeld de afgelopen jaren

9% (10%*, 11%**) 51% (54%*, 57**) 9% (7%*, 9%**) 31% (29%*, 23%**)

• Net als in 2013 is ongeveer de helft van de huurders van DGW van mening dat de kwaliteit van de dienstverlening de afgelopen
jaren gelijk is gebleven (52%). Daarnaast hebben evenveel huurders een verbetering (8%) als verslechtering gezien (8%). Ten
opzichte van de voorgaande meting zijn de cijfers stabiel te noemen.

• De cijfers van DGW zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers.
• In de onderste tabel staat de ontwikkeling op drie aspecten die betrekking hebben tot de dienstverlening weergegeven. Tussen

haakjes staan de percentage van 2013 vermeld. Ook hierbij zijn er geen grote verschillen te benoemen ten opzichte van
voorgaande meting en tussen de aspecten onderling zijn ook geen grote verschillen.

* Cijfers uit 2013, ** cijfers uit 2011.
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5.7 Goed wonen (dienstverlening) – verbetersuggesties van huurders

• In de onderstaande tabel staan de meest genoemde verbeterpunten door de huurders weergegeven, met betrekking tot de
dienstverlening van DGW.

Meest genoemde verbeterpunten dienstverlening

34% van de huurders geeft een verbeterpunt aan.

• Afspraken die met de huurders zijn gemaakt nakomen

• Beter luisteren

• Klachten serieus oppakken

• Meer informatie verstrekken bij eventuele plannen of ontwikkelingen

• Sneller reageren op vragen

• Ruime openingstijden

• Terugkoppeling omtrent reparaties



• Van de huurders die toegang hebben tot het internet (62% van de huurders die telefonisch deel hebben genomen en alle
huurders die online deel hebben genomen) geeft 58% aan de website van DGW wel eens bezocht te hebben (-4% ten opzichte
van 2013). De website wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld, nagenoeg hetzelfde als in 2013 en 2011 (beide jaren 7,3).

• In bijlage 2 staan de hierboven besproken resultaten uitgesplitst naar leeftijd en gezinssituatie. Huurders jonger dan 45 jaar
(98%) hebben zoals te verwachten vaker toegang tot het internet dan huurders van 80 jaar of ouder (31%). De website wordt
door de eerst genoemde groep ook een stuk vaker bezocht (72%) dan door de oudere groep huurders (13%). Qua beoordeling
liggen de jongeren iets onder het gemiddelde (7,3), de ouderen beoordelen de website gemiddeld met een 7,6.

• Van de huurders kent 94% het bewonersblad ‘Woonmagazine’. Hoe vaak deze groep het blad leest staat in onderstaande
staafgrafiek weergegeven. ‘Woonmagazine’ wordt door de huurders die het bewonersblad lezen net als in 2013 gemiddeld
genomen beoordeeld met een 7,4.

• De uitsplitsing van de resultaten van het bewonersblad naar leeftijd en gezinssituatie zijn opgenomen in bijlage 2. Hieruit blijkt
dat huurders tussen de 65 en 79 jaar het blad relatief vaak lezen.
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5.8 Goed wonen (dienstverlening) – oordeel over website en bewonersblad 

43%

12%

8%

16%

12%

6%

3%

44%

10%

8%

19%

11%

6%

2%

Altijd

Meestal

Geregeld

Soms

Nooit

Kent het blad niet

Weet niet/geen mening

Hoe vaak leest men het bewonersblad

DGW 2015

DGW 2013
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Onderzoeksverantwoording

Spontane associaties bij De Goede Woning

Goede prijs

Goede woning

Goed wonen (dienstverlening)

Vertrokken huurders

Conclusies & aanbevelingen per doel

Inhoudsopgave

Goede woonomgeving (wijk en buurt)

Bijlagen

1

2

3

4

5

7

8

6

9



7,4

8,0

7,6

7,4

7,2

7,2

7,1

7,1

7,1

6,9

6,9

6,8

6,7

6,7

6,7

7,5

7,9

7,6

7,1

7,1

6,9

7,0

7,0

6,9

6,6

6,8

6,6

6,8

Kwaliteit van uw buurt in totaal

Gevoel van veiligheid overdag

Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt

Gevoel van veiligheid 's avonds en 's nachts

Parkeergelegenheid

Criminaliteit

Vandalisme

Omgang van buurtbewoners/buren met elkaar

Uitstraling van de woningen bij u in de buurt

Kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk

Toegankelijkheid minder validen

Geluidsoverlast

Mate van vervuiling/zwerfvuil

Betrokkenheid van de buurtbewoners

Onderhoud van de tuinen
DGW 2015
Landelijk
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6.1 Goede woonomgeving – totaalniveau

• Doel van DGW is dat hun huurders hun woonomgeving gemiddeld met minimaal een 7,0 beoordelen.
• Ook deze doelstelling is BEHAALD. In 2015 wordt de buurt met een 7,4 ruim boven deze norm en iets onder het landelijke

gemiddelde (7,5) beoordeeld. Ondanks dit mooie cijfer, oordeelt toch nog een vijfde (21%) van de huurders met een cijfer lager dan
7,0. NB: in de buurt Sprenkelaar is dit cijfer het laagste (6,7). In 2013 was het klantoordeel 7,6 en in 2011 een 7,4.

• Vergeleken met de landelijke benchmark worden alleen de mate van vervuiling/zwerfvuil (6,7) en de onderhoud van de tuinen (6,7)
met (iets) lager beoordeeld (0,1). M.b.t. overige aspecten scoort DGW gelijk aan of beter dan de (indien bekende) benchmark.

• In bijlage 3 is de tevredenheid van de huurders met de woonomgeving, voor zover mogelijk, vergeleken met de grootstedelijke,
regionale en kleinere corporatie benchmarks.



• Er zijn voor de woonomgeving drie aandachtspunten: de betrokkenheid van de buurtbewoners (7), de mate van geluidsoverlast
(11) en de mate van vervuiling/zwerfvuil (14). Daarvan is het belang van laatstgenoemde (zwerfvuil) veel groter dan de andere 2
aspecten en vormt daarmee het belangrijkste aandachtspunt voor DGW betreft de woonomgeving. Dit aspect is met name een
zeer grote issue in Sprenkelaar (5,5). Let op: dit is een indicatieve analyse (zie het Excel-tabellenboek voor de cijfers per buurt).

• Secundaire prioriteit is met name het onderhoud van tuinen van huurders.
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35%

45%
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75%
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Parkeergelegenheid
Toegankelijkheid minder validen
Uitstraling van de woningen bij u in de buurt
Onderhoud van de tuinen
Kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk
Omgang van buurtbewoners/buren met elkaar
Betrokkenheid van de buurtbewoners
Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt
Criminaliteit
Vandalisme
Geluidsoverlast
Gevoel van veiligheid overdag
Gevoel van veiligheid 's avonds en 's nachts
Mate van vervuiling/zwerfvuil
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6.2 Goede woonomgeving - prioriteiten
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6.3 Goede woonomgeving – uitgesplitst naar subgroepen 

Tevredenheid buurt en leefbaarheid – naar leeftijd e n huishoudsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder kinderen 

(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Kwaliteit van uw buurt in totaal 7,4 7,0 7,3 7,5 7,9 7,2 7,0

Gevoel van veiligheid overdag 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 7,9

Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt 7,6 7,2 7,6 7,9 8,1 7,5 7,2

Gevoel van veiligheid 's avonds en 's nachts 7,4 7,1 7,3 7,5 7,8 7,4 6,8

Parkeergelegenheid 7,2 7,1 7,0 7,2 7,8 7,2 6,9

Criminaliteit 7,2 6,9 7,0 7,3 7,8 7,1 6,7

Vandalisme 7,1 6,9 7,0 7,3 7,7 7,1 6,8

Omgang van buurtbewoners/buren met elkaar 7,1 6,8 6,9 7,3 7,5 6,8 6,9

Uitstraling van de woningen bij u in de buurt 7,1 6,6 7,1 7,4 7,5 6,9 6,8

Kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk 6,9 6,8 7,0 6,9 7,3 6,9 6,7

Toegankelijkheid minder validen 6,9 6,5 6,7 7,1 7,4 6,6 6,6

Geluidsoverlast 6,8 6,1 6,6 7,3 7,9 6,4 6,3

Mate van vervuiling/zwerfvuil 6,7 6,2 6,7 7,0 7,4 6,4 6,5

Betrokkenheid van de buurtbewoners 6,7 6,2 6,6 7,1 7,2 6,4 6,4

Onderhoud van de tuinen 6,7 6,4 6,7 6,7 7,1 6,6 6,4

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. totaal 2015 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.

• Ook voor de tevredenheid naar de verschillende aspecten van de woonomgeving geldt wederom: hoe ouder de huurder, hoe meer
tevreden men is.

• De prioriteiten die op de vorige pagina zijn benoemd, gaan met name op voor jonge huurders.
• Huishoudens tot 66 jaar met kinderen zijn met uitzondering van de mate van vervuiling/zwerfvuil en de omgang van

buurtbewoners met elkaar even of minder tevreden over onderliggende aspecten dan huishoudens jonger dan 66 jaar zonder
kinderen. Dit is een logische en marktconforme uitkomst: door kinderen worden zaken die verband houden met veiligheid
kritischer bekeken.
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6.4 Goede woonomgeving – ontwikkeling - 1

• De tevredenheidaspecten wijken in 2015 in enkele gevallen af van die van 2013 en 2011, daarom worden in onderstaande tabel
niet alle aspecten van de woonomgeving in voorgaande metingen weergegeven.

• De kwaliteit van de buurt in totaal is volgens de huurders in vergelijking met 2013 met 0,2 punt gedaald naar 7,4; gelijk aan de
beoordeling van 2011.

• De onderliggende aspecten worden nagenoeg gelijk aan de meting uit 2013 beoordeeld, met uitzondering van de kwaliteit
(onderhoud) van het groen in de wijk (2015: 6,9 vs. 2013: 7,2). Mogelijke verklaring is dat gemeenten veel minder doen op dit
vlak dan een aantal jaar geleden.

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer t.o.v. totaal 2013 , zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.

Tevredenheid woonomgeving – vergeleken met voorgaand e meting

Totaal 2015 Totaal 2013 Totaal 2011

Kwaliteit van uw buurt in totaal 7,4 7,6 7,4

Gevoel van veiligheid overdag 8,0 8,1 7,9

Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt 7,6 7,5 7,7

Gevoel van veiligheid 's avonds en 's nachts 7,4 7,4 7,4

Parkeergelegenheid 7,2 7,2 7,1

Criminaliteit 7,2 7,1 7,1

Vandalisme 7,1 7,0 -

Omgang van buurtbewoners/buren met elkaar 7,1 7,0 7,1

Uitstraling van de woningen bij u in de buurt 7,1 7,1 7,0

Kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk 6,9 7,2 7,1

Toegankelijkheid minder validen 6,9 6,9 7,0

Geluidsoverlast 6,8 - -

Mate van vervuiling/zwerfvuil 6,7 6,9 6,9

Betrokkenheid van de buurtbewoners 6,7 6,5 6,7

Onderhoud van de tuinen 6,7 - -



• I.v.m. de landelijke cijfers is er door huurders van DGW in mindere mate vooruitgang waargenomen in de afgelopen 2 jaar (11% vs.
15%) als het gaat om de woonomgeving.

• Er geen grote verschillen in de woonbeleving t.a.v. de afgelopen 2 jaar en verwachte ontwikkeling de komende jaren.
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6.4 Goede woonomgeving – ontwikkeling - 2

Toelichting ontwikkeling woonomgeving DGW - huurders

Woonomgeving - afgelopen tijd Woonomgeving - komende jaren

Vooruitgang, want

• Er hebben veel renovaties plaatsgevonden

• Beter contact met de buren

• De buurt wordt beter onderhouden

• Zijn bezig met renovaties

• De gemeente zal de buurt meer gaan onderhouden

• Nieuw winkelcentrum

Achteruitgang, want

• Nieuwe bewoners in de buurt

• Veel zwerfvuil en overige vervuiling

• Minder (groen)onderhoud

• Minder schoonmaak van de buurt

• Meer criminaliteit en vandalisme

• Steeds meer (hang)jongeren

11%

53%

20%

16%

12%

50%

16%

23%

Vooruitgang

Gelijk gebleven/ zal gelijk blijven

Achteruitgang

Weet niet/geen mening

Ontwikkeling woonomgeving buurt - DGW

Woonomgeving afgelopen
2 jaar - DGW

Woonomgeving komende
2 jaar - DGW

15%

57%

22%

6%

14%

49%

18%

19%

Vooruitgang

Gelijk gebleven/ zal gelijk blijven

Achteruitgang

Weet niet/geen mening

Ontwikkeling woonomgeving buurt - Landelijk

Woonomgeving afgelopen
2 jaar - Landelijk

Woonomgeving komende
2 jaar - Landelijk
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6.5 Goede woonomgeving – bereidheid tot participatie

• Momenteel is 10% van de ondervraagde huurders actief in de buurt (d.w.z. deelname aan buurtactiviteiten, bewonersorganisatie
etc.). Dit percentage ligt het hoogst bij de leeftijdsgroep van 65-79 jaar (15%) en het laagst bij huurders jonger dan 45 jaar (3%).

• De huurders konden bij meerdere voorgelegde categorieën hun participatiebereidheid aangeven. Teruggerekend heeft net als in
2013, 24% van de huurders aangegeven op een van de onderstaande wijzen actief te willen worden. De meest populaire vorm is
‘meedenken/discussiëren bij oplossen problemen in de buurt/woning’.

• Vervolgens is gevraagd of er contact opgenomen mag worden over de participatiebereidheid. Uiteindelijk geeft circa 20% van de
alle huurders aan te willen participeren én dat hierover contact mag worden opgenomen. Een Excelsheet met de NAW gegevens
van deze laatstgenoemde groep is tezamen met deze rapportage opgeleverd.

• Onder de ‘anders’ categorie vallen antwoorden als: hulp bij activiteiten, onderhoud aan de wijk en mensen samen brengen.

Participatiebereidheid – uitgesplitst naar leeftijd

% Ja Totaal Jonger dan 44 
jaar

45 - 64 jaar 65 -79 jaar
Ouder dan 80 

jaar

Meedenken/discussiëren bij oplossen van problemen 18% 20% 28% 15% 6%

Interesse in (tijdelijke) klantenpanels 10% 11% 17% 10% 2%

Zitting nemen in bewonerscommissie 9% 9% 12% 10% 6%

Activiteiten organiseren 9% 13% 11% 5% 6%

Anders 11% 13% 15% 11% 5%

18%

10%

9%

9%

11%

25%

11%

12%

8%

Meedenken/discussiëren bij oplossen problemen in
buurt/woning

Interesse in (tijdelijke) klantenpanels

Zitting nemen in bewonerscommissie

Activiteiten willen organiseren

Anders
DGW 2015
Landelijk
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Onderzoeksverantwoording

Spontane associaties bij De Goede Woning

Goede prijs

Goede woning

Goed wonen (dienstverlening)

Vertrokken huurders

Conclusies & aanbevelingen per doel

Inhoudsopgave

Goede woonomgeving (wijk en buurt)

Bijlagen

1

2

3

4

5

7

8

6

9



• In het kader van de Aedes Benchmark zijn in dit onderzoek ook enkele vragen voorgelegd aan mensen die in 2014 of 2015 nog
een woning huurden van DGW maar dit op heden niet meer doen. NB: in 2015 heeft dit voor de eerste keer plaatsgevonden,
waardoor er geen cijfers beschikbaar zijn op dit vlak uit 2013 en 2011.

• Een kwart (25%) van de vertrokken huurders heeft aangegeven dat het (zeer) veel moeite heeft gekost om bij DGW de huur op te
zeggen en de woning achter te laten.

• Het totaaloordeel over dienstverlening in dit proces in zijn geheel wordt daarbij gemiddeld met een 7,1 beoordeeld.
• De kwaliteit van de vorige buurt (6,0 vs. 7,4) en woning (6,3 vs. 7,4) worden beduidend lager beoordeeld dan de beoordelingen van

de huidige huurders.
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7.1 Vertrokken huurders – tevredenheid m.b.t. dienstverlening verlaten woning - 1

36% 19% 20% 14% 11%

Moeite moeten doen om huur op te zeggen en woning achter te laten

weinig moeite een beetje moeite neutraal veel moeite zeer veel moeite Weet niet/ geen mening

Tevredenheid woning en buurt

Totaal
2015

Dienstverlening bij vertrekken uit woning 7,1

Kwaliteit vorige buurt 6,0

Kwaliteit vorige woning 6,3



• Om vast te stellen of klanten trouw zijn aan een organisatie, dient volgens Frederick Reichheld maar één vraag gesteld te worden.
Reichheld omschrijft dit als The Ultimate Question: “Zou men de organisatie aanbevelen aan anderen?” Deze vraag kan
beantwoord worden met een cijfer van 0 tot en met 10, op een schaal van ‘volledig mee oneens’ tot ‘volledig mee eens’.

• Door met deze schaal te werken, kan de Net Promoter Score (NPS) berekend worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
drie typen respondenten: criticasters (cijfer 0 t/m 6), passief tevredenen (cijfer 7 t/m 8) en promoters (cijfer 9 t/m 10).

• Met een NPS-score van -21%, blijkt dat er onder de vertrokken huurders meer mensen zijn die DGW afraden dan aanraden.
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7.1 Vertrokken huurders – tevredenheid m.b.t. dienstverlening verlaten woning - 2

NPS - DGW aanbevelen aan anderen

Totaal
2015

Criticasters 34%

Passief tevredenen 52%

Promotors 13%

NPS -21%

9-10

7-8

0-6

Promotors

Passief tevreden

Criticasters

NPS = (% Promotors) – (% Criticasters)

Ik zou DGW aanbevelen aan anderen
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8.1 Conclusies en aanbevelingen naar doel:
Waardeert minimaal 80% huurders prijs/kwaliteitverhouding woning niet negatief?

• Bovenstaande doelstelling van 80% is NIET GEHAALD: voor 75% van de huurders geldt dit wel. Bijna een kwart van huurders
(23%) beoordeelt de prijs/kwaliteit verhouding als negatief/uit balans. In 2013 werd de doelstelling niet behaald (in 2011 geen score).

• Dit zijn met name:
� jonge huurders (jonger dan 45 jaar) (29% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders tussen 45 en 64 jaar (28% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders willen binnen 2 jaar verhuizen (8% van alle huurders) (53% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders uit buurt Brummelhof (38% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders uit buurt Vogelkwartier (34% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders uit buurt Driehuizen (31% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders uit buurt Kerschoten (29% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).
� huurders uit buurt Matenhoeven (29% ontevreden over prijs/kwaliteit verhouding).

Om de doelstelling te realiseren, doet USP de volgende suggesties:

Advies

1. Optimalisatie van de doorstroom van (jonge) huurders naar een andere woning. Denkrichtingen die kunnen
bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling, zijn:
� Optimalisatie verwachtingenmanagement richting huurders die kwalitatief mindere woningen betrekken.
� Analyse/workshop met intern betrokkenen (aan welke knoppen kunnen gedraaid worden).
� Doorgroeien naar een ‘excellente dienstverlener’ binnen de belangrijkste klantprocessen (als compensatie).
� Groepsdiscussie met ontevreden huurders (waar is de onvrede precies op gebaseerd (en waar niet))?

2. Het huidige SVB evalueren op de bovenstaande uitkomsten naar buurt. Hiermee wordt het volgende bedoeld. Is het
mogelijk om ‘de korte termijn’ renovatie-agenda, planmatig onderhoud-agenda, groot onderhoud-agenda en
verduurzaming-agenda in grotere mate dan nu het geval is, in het teken kan komen te staan van bovenstaande
buurten.
LET OP: de uitkomsten naar buurt zijn indicatieve uitspraken. USP raadt aan deze uitkomsten alleen serieus te
nemen indien ze overeenkomen met de interne kennis van medewerkers al dan niet ondersteund door een harde-
feiten-analyse van dit deel van het bezit of ondersteund door aanvullend klantonderzoek in deze buurten maar dan
representatief op complexniveau.
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8.2 Conclusies en aanbevelingen naar doel: 
Beoordeelt de huurder zijn woning met minimaal een 7?

• Doel van DGW is dat hun huurders hun woning gemiddeld met minimaal een 7,0 beoordelen.
• Deze doelstelling is, op concernniveau, in 2015 BEHAALD; de gemiddelde huurder beoordeelt de woning met een 7,4. De

doelstelling werd in 2013 (7,4) en 2011 (7,3) ook behaald.
• Ondanks dit mooie cijfer, oordeelt toch een aanzienlijk deel (een vijfde (19%)) van de huurders met een cijfer lager dan 7,0. NB: in

Brummelhof ligt het klantoordeel het laagste (6,7). Let op: dit is een indicatieve analyse (zie het Excel-tabellenboek voor de cijfers
per buurt).

• Woningelementen die (aanzienlijk) onder het DGW-doel van een 7 beoordeeld worden én voor huurders onderscheidend belangrijk
zijn voor het woongenot, zijn:

� beveiliging trappenhuis/galerij (6,4),
� de gehorigheid van de woning (6,5),
� de mate van de isolatie van de woning (6,6),
� de badkamer (6,8),
� de lift (6,8),
� de onderhoudstaat binnenkant woning (6,9),
� de keuken (6,9).

Wanneer DGW deze prestatie wenst te behouden en te verbeteren waar nodig, doet USP de volgende suggesties:

Advies

1. Evalueer of het mogelijk om de huidige plannen (renovatie, groot onderhoud, verduurzaming) voortkomend uit het SVB
(renovatie, groot onderhoud, verduurzaming) door te ontwikkelen qua fasering of inhoud o.b.v. de uitkomsten op
buurtniveau. USP raadt met name aan de volgende uitkomsten (naar buurt) serieus te nemen:

a) Brummelhof: gehorigheid (4,7) en isolatie (4,2).
b) Winkewijert: onderhoudsstaat aan de binnenkant van de woning (4,9) en de keuken (3,9).
c) Sprenkelaar: aspecten t.a.v. entree, trappenhuis en galerij (tussen de 4,6 en de 5,5).

LET OP: de uitkomsten naar buurt zijn indicatieve uitspraken. Wederom USP raadt aan deze uitkomsten alleen serieus te
nemen indien ze overeenkomen met de interne kennis van medewerkers al dan niet ondersteund door een ‘harde-feiten-
analyse’ van dit deel van het bezit of ondersteund door aanvullend klantonderzoek in deze buurten maar dan
representatief op complexniveau.



• Doelstelling van DGW is een klantoordeel van 7,5 voor de dienstverlening. Het klantoordeel is anno 2015 precies 7,5 (landelijk 7,4)
waarmee deze doelstelling is GEHAALD. In 2013 was het klantoordeel op dit thema ook een 7,5. In 2011 was dit een 7,4.

• Op alle aspecten waarvan een landelijke benchmark bekend is, ligt de tevredenheid onder huurders van DGW gelijk of hoger.
• T.o.v. 2013 worden de onderliggende aspecten nagenoeg gelijk beoordeeld. Negatieve uitzondering hierop zijn:

� de tijd tussen de melding en uitvoering van de reparatie (2015: 7,0 vs. 2013: 7,5).
� de afhandeling van de overlastmelding (2015: 5,5 vs. 2013: 5,9).

• Een relatief grote groep huurders oordeelt over het klantproces ‘reparatieverzoeken’ met een onvoldoende (5,5 of lager). Zo oordeelt is 1
op de 7 huurders (14%) met een onvoldoende over het belangrijkste onderdeel van dit klantproces: het eindresultaat (wordt het
probleem verholpen). Bij het klantproces ‘nieuwe huurders’ en ‘vertrokken huurders’ zijn de cijfers beter. NB: jonge huurders zijn, bij alle
processen m.u.v. overlastmeldingen, relatief ontevreden zijn (zij verwachten meer snelheid en kwaliteit). Dit is marktconform.

Wanneer DGW deze prestatie wenst te behouden en te verbeteren waar nodig, doet USP de volgende suggesties:
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8.3 Conclusies en aanbevelingen naar doel:
Beoordeelt de huurder dienstverlening met minimaal een 7,5?

Advies

1. Doorontwikkeling van de eigen (interne) klantprocesmeting ‘Reparaties’. USP kan hierbij ondersteuning bieden, door
bijvoorbeeld input te bieden hoe deze klantmeting doorgroeit naar een ‘leren & verbeteren-meting’ die focus heeft op:
� … op ‘hoe groot is de groep ontevreden huurders’  (en niet op alleen op eindresultaat (gemiddelde rapportcijfer)).  
� … op ‘hoe het eindresultaat tot stand komt’.
� … op leren en verbeteren.
� … op de ‘in-1-keer-goed-voor-de-klant-factor’.
� … op de grote van (en het benutten van) het verbeterpotentieel.
� … échte radars om aan te draaien in beeld, d.m.v. bijvoorbeeld:

� Tevredenheid per externe (keten)partner/co-maker.
� Tevredenheid per interne monteur/verhuurmakelaar.
� Tevredenheid per type reparatie.

2. Overwegen opzet klantmeting ‘Overlastmeldingen/klachten’. Een dergelijke meting brengt in beeld hoe DGW presteert
op de vier belangrijkste subprocessen: klant voelt zich serieus genomen, klant heeft terugkoppeling gekregen, klant is
het eens met de voorgestelde aanpak, melding is opgelost. Een corporatie die goed presteert op de 1ste twee fasen
(iets wat in principe altijd moet kunnen lukken) scoort qua tevredenheid namelijk al een 6,0 (DGW scoort nu een 5,5).



• Doel van DGW is dat hun huurders hun woonomgeving gemiddeld met minimaal een 7,0 beoordelen. Ook deze doelstelling is
BEHAALD. In 2015 wordt de buurt met een 7,4 ruim boven deze norm en iets onder het landelijke gemiddelde (7,5) beoordeeld. In 2013
was het klantoordeel 7,6 en in 2011 een 7,4.

• Ondanks het behalen van de doelstelling, oordeelt toch nog een vijfde (21%) van de huurders met een cijfer lager dan 7,0. NB: in de
buurt Sprenkelaar is dit cijfer het laagste (6,7). Woningelementen die aanzienlijk onder het DGW-doel van een 7 beoordeeld worden én
voor huurders onderscheidend belangrijk zijn voor het woongenot, zijn:

� Zwerfvuil (6,7),
� Onderhoud tuinen (6,7),
� Betrokkenheid buurtbewoners (6,7),
� Geluidsoverlast (6,8).

Wanneer DGW deze prestatie wenst te behouden en te verbeteren waar nodig, doet USP de volgende suggesties:
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8.4 Conclusies en aanbevelingen naar doel:
Beoordeelt de huurder zijn woonomgeving met minimaal een 7?

Advies

1. Evalueer of het mogelijk om huidige sociale leefbaarheidprogramma’s in grotere mate dan nu het geval is, in het teken kan
komen te staan van de uitkomsten op buurtniveau. USP raadt met name aan de volgende uitkomsten (naar buurt) serieus te
nemen (met een primaire focus op Sprenkelaar: kansen voor een integrale benadering, zie uitkomsten pagina 47):

a) Sprenkelaar: geluidsoverlast (6,1), zwerfvuil (5,5), criminaliteit (6,4), vandalisme (6,2).
b) Binnenstad: onderhoud tuinen (5,8) en betrokkenheid buurtbewoners (6,1).
c) Brummelhof: onderhoud tuinen (6,0) en betrokkenheid buurtbewoners (6,2).
d) Vogelkwartier: onderhoud tuinen (6,1) en zwerfvuil (6,3).
e) Matenhoeve: geluidsoverlast (6,2).

NB: wederom USP raadt aan deze (indicatieve) uitkomsten alleen serieus te nemen indien ze overeenkomen met de interne
kennis van de medewerkers al dan niet ondersteund door een ‘harde-feiten-analyse’ van dit deel van het bezit of ondersteund
door aanvullend klantonderzoek in deze buurten maar dan representatief op complexniveau.
2.USP doet de suggestie om te bekijken of via participatie-initiatieven de onvrede m.b.t. zwerfvuil (met name issue in
Sprenkelaar en Vogelkwartier) weggenomen kan worden. Zie ook het meegeleverde bestand met NAWTE-gegevens van
huurders die willen participeren en aangeven hiervoor benaderd te willen worden.
3.Vanuit tuinonderhoud (issue in Binnenstad, Brummelhof en Vogelkwartier) doet USP de suggestie om te bekijken of
betreffende huurders vanuit de Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst hierop zijn aan te spreken (en gedragsverandering
af te dwingen), dan wel deze zaken (op die manier) op te nemen in de huurvoorwaarden (indien dit nog niet het geval is).
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Bijlage 1: Woning – benchmarks

• De aspecten van de woning waarvan benchmarks bekend zijn, worden hieronder getoond. Indien een benchmark hoger ligt dan
DGW, is deze geel gemarkeerd.

Tevredenheid woning

DGW huurders Stedelijk Regio noord/oost Kleine corporat ie

Woning in totaal 7,4 7,2 7,2 7,3

Grootte van de buitenruimte (tuin, balkon, etc.) 7,6 - - -

Grootte van de kamers 7,5 7,2 7,3 7,3

Aantal kamers 7,4 7,3 7,4 7,5

Verlichting van trappenhuis en/of galerij 7,4 7,3 7,3 7,3

Entree van het gebouw 7,0 6,8 6,7 6,9

Toilet 7,0 6,6 6,7 6,8

Onderhoudsstaat van de woning aan de buitenkant 7,0 6,8 7,0 7,1

Inbraakveiligheid van de woning 7,0 6,7 6,8 6,8

Keuken 6,9 6,6 6,7 6,8

Onderhoudsstaat van de woning aan de binnenkant 6,9 6,7 6,8 7,0

Hoeveelheid bergruimte (inclusief berging, schuur, etc.) 6,9 - - -

Netheid van trappenhuis en/of galerij 6,8 6,4 6,4 6,6

Badkamer 6,8 6,3 6,4 6,5

Lift 6,8 - - -

Mate waarin de woning geïsoleerd is 6,6 6,4 6,3 6,5

Gehorigheid van de woning 6,5 6,0 6,1 6,3

Beveiliging van trappenhuis en/of galerij 6,4 6,0 6,3 6,3
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Bijlage 1: Woning – huurders stijgingen en dalingen i.v.m. 2013

• In een bijgeleverd Excel overzicht zijn de tevredenheidcijfers van 2015 qua leeftijdsgroep en huishoudsituatie vergeleken met de
tevredenheidcijfers in 2013 van dezelfde groepen. Hieronder worden de grootste verschillen per groep voor de tevredenheid van
de woning beschreven.

Jonger dan 45 jaar
• De grootste stijging in deze leeftijdsgroep is te zien bij de tevredenheid met de grootte van de kamers (stijgt van een 6,9 in 2013

naar een 7,3 in 2015). De grootste dalingen zijn te zien in de tevredenheid met de netheid (2015: 6,3 vs. 2013: 6,7) en de
beveiliging (2015: 5,9 vs. 2013: 6,3) van het trappenhuis / de galerij.

45 - 64 jaar
• Er zijn twee aspecten die noemenswaardig stijgen; de beveiliging van het trappenhuis / de galerij (+0,5) en de tevredenheid

omtrent de badkamer (+0,3).

65 - 79 jaar
• De tevredenheid met het aantal kamers is met maar liefst 0,8 punt gedaald ten opzichte van voorgaande meting, terwijl de

tevredenheid met de netheid van het trappenhuis / de galerij met 0,7 punt is gestegen.

80 jaar of ouder
• Ouderen zijn in 2015 minder tevreden met het aantal kamers in de woning en de onderhoudsstaat van de woning aan de

buitenkant (beide aspecten -0,3).

Huishoudens zonder kinderen (< 66 jaar)
• Bij de huishoudens zonder kinderen zijn in 2015 de tevredenheid met de grootte van de kamers (+0,3) en de badkamer (+0,3)

gestegen.

Huishoudens met kinderen (< 66 jaar)
• Bij de huishoudens met kinderen zijn 5 aspecten met minimaal 0,3 punt gedaald, een relatief groot aantal. De grootste dalingen

zijn waar te nemen bij de tevredenheid met de lift (-1,0) en de netheid van het trappenhuis / de galerij (-0,8).
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Bijlage 2: Dienstverlening – benchmarks

• De aspecten van dienstverlening waarvan benchmarks bekend zijn, worden hieronder getoond. Indien een benchmark hoger ligt
dan DGW in totaal, is deze geel gemarkeerd.

Tevredenheid dienstverlening

DGW huurders Stedelijk Regio noord/oost Kleine corporat ie

Dienstverlening in totaal 7,5 7,2 7,4 7,6

Telefonische bereikbaarheid 7,9 7,6 7,7 7,8

Snelheid geholpen aan de balie 7,8 7,7 7,6 7,8

Bereikbaarheid in het algemeen 7,7 - - -

Telefonische openingstijden 7,7 7,6 7,4 7,5

Openingstijden van de balie 7,7 7,6 7,3 7,6

Snelheid antwoord telefoon 7,6 7,2 7,4 7,5

Manier waarop met klanten wordt omgegaan 7,4 - - -

Online dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,4 - - -

Afhandeling reparatieverzoek algemeen 7,3 7,4 7,2 7,3

Dienstverlening bij betrekken nieuwe woning 7,3 - - -

Nakomen van afspraken 7,3 7,0 7,1 7,4

Resultaat van reparatie 7,2 - - -

Tijd tussen melding en uitvoering reparatie 7,0 - - -

Informatievoorziening over ontwikkelingen wijk 6,9 7,0 6,8 6,9

Onderhoudsstaat nieuwe woning bij sleuteloverdracht 6,7 - - -

Afhandeling van uw overlastmelding algemeen 5,5 6,1 5,1 5,3
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Bijlage 2: Dienstverlening – huurders stijgingen en dalingen i.v.m. 2013

• In een bijgeleverd Excel overzicht zijn de tevredenheidcijfers van 2015 qua leeftijdsgroep en huishoudsituatie vergeleken met de
tevredenheidcijfers in 2013 van dezelfde groepen. Hieronder komen de grootste verschillen per groep voor de tevredenheid van
de dienstverlening aan de orde.

Jonger dan 45 jaar
• In deze leeftijdsgroep is de tijd tussen het melden van en de uitvoering van de reparatie met 0,5 punt gedaald naar een 6,5 en de

afhandeling van de overlastmelding met 0,6 punt gedaald naar een 5,6.

45 - 64 jaar
• In deze leeftijdsgroep is alleen bij het nakomen van afspraken door DGW een noemenswaardig verschil waar te nemen (2015:

7,2 vs. 2013: 7,5).

65 - 79 jaar
• De tevredenheid omtrent de afhandeling van het reparatieverzoek en de overlastmelding worden met 0,3 punt lager beoordeeld

en de tijd tussen het melden en uitvoeren van de reparatie met 0,5 punt lager dan in 2013.

80 jaar of ouder
• In deze leeftijdsgroep komen er 5 noemenswaardige dalingen voor waarbij de afhandeling van de overlastmeldingen eruit springt

met een daling van 3,1 naar een 5,2.

Huishoudens zonder kinderen (< 66 jaar)
• Huishoudens zonder kinderen zijn minder tevreden met de afhandeling van het reparatieverzoek (-0,4) en de tijd tussen de

melding en uitvoering van de reparatie (-0,5).

Huishoudens met kinderen (< 66 jaar)
• Bij de huishoudens met kinderen is alleen de afhandeling van de overlastmelding behoorlijk gedaald met 1,0 punt naar 5,5.
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Bijlage 2: Dienstverlening – vergeleken met voorgaande metingen

Contactwijze – vergeleken met voorgaande metingen

Totaal 2015 Totaal 2013 Totaal 2011

Telefonisch 57% 59% 50%

Per internet/e-mail 20% 23% 14%

Aan de balie 13% 15% 12%

Ben een medewerker tegengekomen 13% 7% 6%

Schriftelijk/ per brief 9% 10% 11%

Geen contact gehad afgelopen 12 maanden 28% 26% 35%

Weet niet/geen mening 2% 3% 2%

Contactreden – vergeleken met voorgaande metingen

Totaal 2015 Totaal 2013 Totaal 2011

Reparatieverzoek 64% 59% 63%

Aanpassingen aan de woning 21% 14% 14%

Huur 16% 11% 9%

Verhuizing 15% 3% 4%

Overlastmelding 11% 12% 11%

Weet niet/geen mening 2% 6% 5%
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Bijlage 2: Dienstverlening – uitgesplitst - 1 

Contactwijze – naar leeftijd en huishoudsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Telefonisch 57% 72% 61% 51% 33% 63% 72%

Per internet/e-mail 20% 34% 19% 14% 2% 26% 27%

Aan de balie 13% 22% 13% 11% 3% 19% 16%

Ben een medewerker tegengekomen 13% 14% 15% 12% 9% 13% 14%

Schriftelijk/ per brief 9% 15% 7% 8% 3% 10% 13%

Geen contact gehad afgelopen 12 maanden 28% 12% 25% 33% 53% 20% 16%

Weet niet/geen mening 2% 1% 2% 1% 3% 2% 1%
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Bijlage 2: Dienstverlening – uitgesplitst - 2  

Toegang tot internet  (telefonisch ondervraagde res pondenten) – naar leeftijd en huishoudsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Ja 62% 98% 80% 56% 31% 86% 89%

Nee 38% 2% 20% 44% 69% 14% 11%

Website corporatie bezocht – naar leeftijd en huisho udsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Ja 58% 72% 60% 53% 13% 65% 69%

Nee 41% 26% 40% 47% 87% 34% 31%

Weet niet/geen mening 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%

Waardering website

Tevredenheid website 7,4 7,3 7,4 7,5 7,6 7,4 7,4

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
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Bijlage 2: Dienstverlening – uitgesplitst - 3  

Hoe vaak leest men bewonersblad– naar leeftijd en hui shoudsituatie

Totaal
2015

Jonger dan 
45 jaar

45 – 64 jaar 65 – 79 jaar
80 jaar en 

ouder

Huishoudens 
zonder 

kinderen 
(<66 jaar)

Huishoudens 
met kinderen 

(<66 jaar)

Altijd 43% 21% 41% 66% 54% 29% 36%

Meestal 12% 12% 14% 14% 9% 11% 13%

Geregeld 8% 7% 11% 10% 6% 10% 6%

Soms 16% 26% 21% 4% 10% 24% 22%

Nooit 12% 24% 9% 3% 9% 18% 14%

Ik ken het blad niet 6% 9% 4% 2% 9% 6% 7%

Weet niet/geen mening 2% 2% 1% 1% 3% 1% 2%

Waardering bewonersblad

Tevredenheid bewonersblad 7,4 7,3 7,3 7,5 7,6 7,3 7,3

• Positieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn blauw gekleurd / Negatieve verschillen van 0,3 punt of meer, zijn rood gekleurd.
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Bijlage 3: Buurt en leefbaarheid – benchmarks - 1 

• De aspecten van buurt en leefbaarheid waarvan benchmarks bekend zijn, worden op deze en de volgende pagina getoond.
Indien een benchmark hoger ligt dan DGW in totaal, is deze geel gemarkeerd.

Tevredenheid woonomgeving

DGW huurders Stedelijk Regio noord/oost Kleine corporat ie

Kwaliteit van uw buurt in totaal 7,4 7,3 7,5 7,6

Gevoel van veiligheid overdag 8,0 7,7 8,0 8,0

Mate waarin men zich thuis voelt in de buurt 7,6 7,4 7,5 7,6

Gevoel van veiligheid 's avonds en 's nachts 7,4 6,9 7,2 7,3

Parkeergelegenheid 7,2 6,9 7,1 7,1

Criminaliteit 7,2 6,6 6,9 7,0

Vandalisme 7,1 - - -

Omgang van buurtbewoners/buren met elkaar 7,1 6,9 6,9 7,0

Uitstraling van de woningen bij u in de buurt 7,1 7,0 6,9 7,0

Kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk 6,9 7,1 6,8 6,9

Toegankelijkheid minder validen 6,9 6,7 6,5 6,6

Geluidsoverlast 6,8 - - -

Mate van vervuiling/zwerfvuil 6,7 6,6 6,7 6,9

Betrokkenheid van de buurtbewoners 6,7 6,4 6,5 6,6

Onderhoud van de tuinen 6,7 6,5 6,7 6,8
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Bijlage 3: Buurt & leefbaarheid – huurders stijgingen en dalingen i.v.m. 2013

Jonger dan 45 jaar
• In deze leeftijdsgroep zijn de tevredenheid met de mate van criminaliteit en vandalisme met respectievelijk 0,3 punt en 0,4 punt

gestegen en de kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk (-0,3) en het onderhoud van de tuinen (-0,3) gedaald.

45 - 64 jaar
• In deze leeftijdsgroep worden alleen de kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk (-0,3) en de mate van vervuiling/zwerfvuil

(-0,4) lager beoordeeld.

65 - 79 jaar
• Bij slechts 1 aspect is een noemenswaardig verschil in tevredenheid waar te nemen; de kwaliteit (onderhoud) van het groen in de

wijk is met 0,3 punt gedaald.

80 jaar of ouder
• In deze leeftijdsgroep komen geen noemenswaardige stijgingen of dalingen voor ten opzichte van 2013.

Huishoudens zonder kinderen (< 66 jaar)
• De huishoudens zonder kinderen beoordelen in 2013 de tevredenheid omtrent de kwaliteit (onderhoud) van het groen in de wijk

(-0,3), de mate van vervuiling/zwerfvuil (-0,4) en de onderhoud van de tuinen lager dan in 2013.

Huishoudens met kinderen (< 66 jaar)
• Bij huishoudens met kinderen wordt de omgang van buurtbewoners/buren met elkaar en de betrokkenheid van dezelfde

buurtbewoners beide met 0,3 punt hoger beoordeeld en den kwaliteit (onderhoud) van het groen met 0,4 punt lager dan in 2013.
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Bijlage 4: Toelichting prioriteitenmatrices

• De prioriteiten worden weergegeven in prioriteitenmatrices, waarin de aspecten die DGW prioriteit moet geven bij eventueel in te
zetten verbeterprocessen, meteen duidelijk worden. Om deze matrix te kunnen maken, zijn twee cijfers benodigd.
1) Het belangcijfer is een percentage tussen 0 en 100, dat aangeeft hoe sterk het verband tussen 2 variabelen is, in dit geval
tussen de algemene tevredenheid en de onderliggende aspecten. Een belang van 0% betekent dat er geen verband is. Een
positieve belang (groter dan 0%) betekent dat een hogere waarde op de ene variabele samengaat met een hogere waarde op de
andere variabele, m.a.w.: een hogere tevredenheid op bijvoorbeeld het aspect “Aantal slaapkamers” leidt tot een hogere algemene
tevredenheid met de woning. Des te groter het (positieve) belang van een onderliggend aspect op de algemene tevredenheid, des
te groter is de positieve invloed van een hogere tevredenheid met betrekking tot het onderliggende aspect op de algemene
tevredenheid. Verbeteren van een onderliggend aspect met een hoog belangcijfer zal tot een grotere stijging in tevredenheid leiden
dan het verbeteren van een onderliggend aspect met een lager belangcijfer. Hoe groter het belang, hoe hoger een aspect ligt t.o.v.
de verticale as. 2) Op de horizontale as staan de tevredenheidsscores van DGW. Scoort een aspect hoog, dan komt het rechts
van de lijn te liggen. Scoort een aspect laag, dan komt het links van de lijn te liggen.

• Wanneer door het gemiddelde belang en de norm twee lijnen worden getrokken, ontstaan er vier kwadranten.
• Onderliggend een voorbeeld van een prioriteitenmatrix met daarin de betekenis van de verschillende kwadranten.
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Voordeel in stand houden
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