
 

 

TEVREDENHEIDSMETING 
SOCIALE HUISVESTING 
Rapport over de ontwikkeling van het 
meetinstrument 

Sien Winters, Gerard van Bortel & 
Annelies De Coninck 





 

 

TEVREDENHEIDSMETING SOCIALE 
HUISVESTING 
Rapport over de ontwikkeling van het 
meetinstrument 

Sien Winters, Gerard van Bortel & Annelies De Coninck 

 

 

Leuven, januari 2016 

●●●●● 



 

 

 
 

 
 

Het Steunpunt Wonen is een samenwerkingsverband van de KU Leuven, de Universiteit Hasselt, de 
Universiteit Antwerpen en de Afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de TUD 
(Nederland). 

Binnen het Steunpunt verzamelen onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines 
objectieve gegevens over de woningmarkt en het woonbeleid. Via gedegen wetenschappelijke analyses 
wensen de onderzoekers bij te dragen tot een langetermijnvisie op het Vlaamse woonbeleid. 

Het Steunpunt Wonen wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid, binnen het programma 
‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek 2012-2015’. 

 

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt: 
Winters S., van Bortel G. & De Coninck A. (2016), Tevredenheidsmeting sociale huisvesting. Rapport 
over de ontwikkeling van het meetinstrument, Steunpunt Wonen, Leuven, 88 p. 

Voor meer informatie over deze publicatie sien.winters@kuleuven, G.A.vanBortel@tudelft.nl, 
annelies.deconinck@kuleuven.be 

 

 

In deze publicatie wordt de mening van de auteur weergegeven en niet die van de Vlaamse overheid. 
De Vlaamse overheid is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de 
opgenomen gegevens. 

D/2016/4718/001 – ISBN 9789055505784 

© 2016  STEUNPUNT WONEN 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op 
welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other means, without permission in writing from 
the publisher. 

p.a. Secretariaat Steunpunt Wonen 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Parkstraat 47 bus 5300, BE 3000 Leuven 

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.steunpuntwonen.be 



 

Tevredenheidsmeting sociale huisvesting | v 

Inhoud 

Inhoud  v 

Managementsamenvatting  vii 

Inleiding  1 

1.  Opzet  2 
1.1  Situering van het onderzoek binnen de beleidscontext  2 
1.2  Doel van het onderzoek  3 
1.3  Onderzoeksmethode  4 

1.3.1  Fase 1: beperkt literatuuronderzoek  4 
1.3.2 Fase 2: aanmaak vragenlijsten  4 
1.3.3 Fase 3: ontwikkeling software  4 
1.3.4 Fase 4: aanmaak handboek  4 
1.3.5 Fase 5: pilootmeting  5 

1.4  Tevredenheidsonderzoek  5 
1.4.1 Wat is een tevredenheidsonderzoek?  5 
1.4.2 Het belang van een tevredenheidsmeting  6 
1.4.3 Voorwaarden gesteld aan het meetinstrument  6 

2.  Inventaris van bestaande tevredenheidsmetingen in de Vlaamse sociale huisvesting  8 
2.1  Steekproef en aard van de meting  8 
2.2  De inhoud van de vragenlijst  9 
2.3  Rapportering  10 
2.4  Enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden  11 

2.4.1 Tweezijdig+  11 
2.4.2 Sociaal Wonen in Eeklo – in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen  13 
2.4.3 SHM Nieuw Dak te Genk, een onderzoek van huurders bij huurders  13 
2.4.4 Samenvatting  14 

3.  Tevredenheidsmetingen in Nederland en Engeland  16 
3.1  Huurderstevredenheidsmetingen in Nederland  16 

3.1.1 Welke dienstverlening verwachten sociale huurders?  16 
3.1.2 Voorbeelden van klantentevredenheidsmetingen: KWH Huurlabel  18 
3.1.3 USP bewonersscan  20 
3.1.4 Samenvattend  24 

3.2  Klanttevredenheidsmetingen in Engeland  25 
3.2.1 Introductie  25 
3.2.2 Standaardmodel voor bewonersbevraging: STATUS  26 

3.3  Conclusies  28 

4.  Ontwikkeling van een instrument voor de Vlaamse SHM’s  29 
4.1  Bevragingswijze  29 

4.1.1 Mogelijke bevragingswijzen  29 
4.1.2 Keuze voor een gestandaardiseerde bevraging  34 
4.1.3 Keuze voor een ‘mixed mode design’  34 

4.2  Populatie en steekproef  35 
4.3  Modules  36 
4.4  Vragenlijsten  37 

4.4.1 Inhoud van de vragen  37 



Tevredenheidsmeting sociale huisvesting | vi 

4.4.2 Open of gesloten vragen  37 
4.4.3 Tevredenheidsmeting is een vorm van attitudemeting  38 
4.4.4 Vraagstelling  39 
4.4.5 Lay‐out  40 

4.5  Privacy en anonimiteit  41 
4.6  Instructies voor de interviewers  42 
4.7  Het voor‐ en natraject  42 
4.8  Software  42 

4.8.1 Mogelijke opties en de uiteindelijke keuze  43 
4.8.2 Technische kenmerken van de software  45 

5.  Pilootmeting  48 
5.1  Samenwerking met de SHM’s  48 
5.2  Resultaten van de pilootmetingen  49 

5.2.1 Kandidaat‐huurders  49 
5.2.2 Nieuwe huurders  51 
5.2.3 Zittende huurders – dienstverlening/wonen en buurt/korte module  52 
5.2.4 Zittende huurders – onderhoud en herstellingen  54 
5.2.5 Vertrekkende huurders  57 

5.3  Aanbevelingen voor implementatie  58 
5.3.1 Aanbevelingen voor het systeem in zijn geheel  58 
5.3.2 Aanbevelingen voor de vragenlijsten  60 
5.3.3 Opleiding en ondersteuning  60 
5.3.4 Rapportering  61 

6.  Besluit  62 

Bijlagen  65 
Bijlage 1  Steekkaarten over recente tevredenheidsonderzoeken in de Vlaamse sociale huisvesting  66 
Bijlage 2 Overzicht huurderstevredenheidsonderzoeken in Nederland en Engeland  78 

Bibliografie  80 
 



 

Tevredenheidsmeting sociale huisvesting | vii 

Managementsamenvatting 

Het  voorbije  decennium  groeide  de  overtuiging  dat  het  voor  sociale  huisvestingsmaatschappijen 

belangrijk  is de  tevredenheid van hun klanten  te meten. Dit  is  in  lijn met de evolutie  in de private 

sector en in de overheid, waar bedrijven en overheden proberen hun diensten te optimaliseren door 

rekening  te houden met de mening van hun klanten. De Vlaamse overheid maakte haar verwach‐

tingen t.a.v. de SHM’s op dit vlak duidelijk in het draaiboek voor de prestatiebeoordeling die de basis 

is van de  ‐ in 2012  ingevoerde ‐ visitaties van SHM’s. Omdat het opzetten van dergelijke bevraging 

van  de  SHM’s  een  aanzienlijke  technische  bagage  vraagt  (zowel  op  vlak  van  informatica,  als wat 

betreft  de  organisatie  van  klanttevredenheidsonderzoek)  kreeg  het  Steunpunt  de  opdracht  een 

gebruiksvriendelijk meetinstrument uit  te werken en samen met enkele SHM’s uit  te  testen.  In dit 

rapport brengen we verslag uit van het proces dat werd doorlopen bij de uitwerking van dit  instru‐

ment. 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd het concept uitgewerkt. De conclusie van deze voor‐

bereiding was dat het instrument het voor de SHM’s haalbaar moet maken om tegen zo laag moge‐

lijke kosten goede tevredenheidsmetingen uit te voeren, wat om een vergaande standaardisering en 

automatisering vraagt. Er werd gekozen voor een modulair systeem dat enerzijds de SHM’s toelaat 

om zelf een aantal keuzes te maken (in de onderwerpen en doelgroepen die men wenst te bevragen, 

de  wijze  van  bevragen,  de  omvang  van  de  steekproef, ...).  Anderzijds  was  het  de  bedoeling  via 

vergaande  standaardisatie  een  hoge  betrouwbaarheid  en  validiteit  na  te  streven. Dit  laatste  had 

onder andere tot gevolg dat er standaard vragenlijsten nodig waren waaraan SHM’s zelf geen aan‐

passingen kunnen uitvoeren. Verder was het nodig duidelijke  instructies uit te werken voor het be‐

palen van steekproefomvang, het contacteren van de respondenten en de wijze van interviewen bij 

mondelinge bevragingen. Dit  alles  is uitgewerkt  in  een handboek dat  ter beschikking  kan worden 

gesteld van SHM’s die met het meetinstrument aan de slag willen gaan. Voor de uitwerking van de 

vragenlijst zochten we inspiratie bij reeds uitgevoerde bevragingen in Vlaanderen en het buitenland. 

Ontwerpvragenlijsten werden besproken met SHM’s, getest bij sociale huurders en bijgestuurd. 

De oorspronkelijke idee om een systeem op te zetten in een software die gratis beschikbaar is op het 

internet, werd niet behouden. Een van de nadelen daarvan zou zijn dat bij gebruik van gestandaardi‐

seerde vragenlijsten en  indien de data  centraal beschikbaar dienen  te  zijn  (bv om  ze bruikbaar  te 

maken als beleidsinformatie of voor vergelijking van resultaten tussen SHM’s) een centrale server en 

centrale beheerder dienen te worden aangesteld. Bovendien zou het aanmaken en opzetten van de 

bevragingen ook voor de SHM nog een aanzienlijke tijdsinvestering betekenen. Na een marktverken‐

ning opteerde Het Agentschap Wonen‐Vlaanderen voor het uitschrijven van een overheidsopdracht 

om  deze  software  te  ontwikkelen. Deze  software  automatiseert  het  gehele  proces  van  tevreden‐

heidsmeting veel vergaander dan de gratis software zou toelaten. 

Acht  SHM’s werden bereid gevonden het ontwikkelde  instrument uit  te  testen  tijdens een piloot‐

meting. Deze SHM’s werden ook betrokken bij het verder op punt stellen van de vragenlijsten en bij 

het  testen  van de  software. Tijdens het  voorjaar  van 2015 werden de pilootmetingen uitgevoerd. 

Globaal genomen beoordeelden deze SHM’s de meting positief. Meerdere SHM’s deelden mee dat 
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ze nieuwe  inzichten haalden uit de bevraging. Anderzijds blijft de  informatie die naar boven kwam, 

redelijk oppervlakkig. Mits aanpassing van de vragenlijsten (o.a. door toevoeging van open vragen) is 

nog verbetering mogelijk. De pilootmeting leverde verder ook nuttige informatie voor het nog beter 

op punt stellen van de software. 

Bij wijze van besluit gaven we  in dit rapport nog mee dat de meerwaarde van dergelijke bevraging 

steeds moet worden afgewogen tegen de kosten. Dit geldt zowel voor de SHM’s als voor de Vlaamse 

overheid. Hoe gebruiksvriendelijk ook, voor de SHM betekent het organiseren van de bevraging een 

bijkomende administratieve taak. Hoe groter de steekproef, hoe hoger de administratieve kost en de 

bijkomende werkingskosten (papier, enveloppes, verzendingen, ...) die hieraan verbonden zijn. Daar‐

bij  zal het mede afhangen van de eigenheid van de SHM hoe groot de meerwaarde  is. Tevreden‐

heidsmetingen kunnen bijdragen  tot klantgerichtheid, maar het  is daarvoor maar één  (en ook niet 

altijd noodzakelijk) middel. 
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Inleiding 

In  Vlaanderen  zijn  er momenteel  een  honderdtal  sociale  huisvestingsmaatschappijen  (SHM’s)  die 

woningen  verhuren. Deze  SHM’s wensen de  tevredenheid  van hun  klanten  te  kennen om  zo hun 

dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de noden van hun klanten. Sommige SHM’s hebben 

daarvoor al systemen opgezet. Maar vele anderen beschikken niet over de tijd en de know how om 

iets dergelijks te ontwikkelen. De Vlaamse overheid wenst de sector bij te staan door een instrument 

aan te bieden waarmee SHM’s op een zeer gebruiksvriendelijke wijze en zonder veel voorkennis der‐

gelijke meting kunnen uitvoeren. Indien vele SHM’s hiervan gebruik zouden maken, heeft dit boven‐

dien het voordeel dat de SHM’s hun resultaten met elkaar kunnen vergelijken en hier  inspiratie uit 

kunnen putten voor bijsturing van hun beleid. De Vlaamse overheid van haar kant krijgt zo een beter 

beeld van het  functioneren van de sector en ontvangt zo belangrijke  informatie om haar beleid  te 

kunnen bijsturen.  

De Vlaamse overheid gaf het Steunpunt Wonen de opdracht een dergelijk instrument uit te werken. 

Dit  instrument moet  ‘gebruiksvriendelijk’  zijn, waarmee bedoeld  is dat de  SHM  zonder  gespeciali‐

seerde kennis het  instrument moet kunnen toepassen en de resultaten verwerken. Het  instrument 

moet ook  ‘flexibel’ zijn,  in de zin dat het verschillende modules bevat waaruit de SHM’s naar eigen 

beoordeling een keuze kunnen maken. Flexibel betekent ook dat de SHM de keuze moet hebben wat 

betreft  de  bevragingsmethode  (mondeling,  schriftelijk,  online, ...).  Anderzijds  is  gezocht  naar ma‐

nieren om de bevragingen  toch maximaal  te  standaardiseren met het oog op de vergelijkbaarheid 

van de resultaten in de tijd, tussen gebieden en tussen SHM’s. 

Het Steunpunt stond  in voor de uitwerking van het concept en het opmaken van de vragenlijsten. 

Daarvoor werd nauw samengewerkt met SHM’s, bewoners en opbouwwerk.  In dit rapport brengen 

we verslag uit over het proces dat leidde tot het uiteindelijk meetinstrument en verantwoorden we 

de keuzes die in de loop van dat proces werden gemaakt. 

Naast dit  rapport  is ook een handboek uitgewerkt dat  SHM’s een praktisch  instrument beoogt  te 

bieden bij het voorbereiden, uitvoeren en verwerken van de meetresultaten (referentie). 
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1. Opzet 

1.1 Situering van het onderzoek binnen de beleidscontext 

Tevredenheidsonderzoek is er op gericht de kwaliteit van een dienst of product te meten vanuit het 

oogpunt  van  de  klanten.  Kwaliteit  van  de  dienstverlening  kan  vanuit  verschillende  perspectieven 

bekeken worden. Het perspectief van de klant of de burger is er daarvan één, waaraan evenwel groot 

belang wordt toegekend in bijna alle systemen van kwaliteitsmeting. Om deze reden werd in de pres‐

tatiebeoordeling  van  SHM’s,  die werd  in  gevoerd met  het  Besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van 

22 oktober 2010  (het  ‘Erkenningsbesluit’),  ‘klantvriendelijkheid’  opgenomen  als  één  van  de  pres‐

tatievelden waarop de  SHM’s beoordeeld worden.  Zo wordt  in het draaiboek onder operationele 

doelstelling  OD  6.3  als  vereiste  aan  de  SHM  opgelegd  op  een  geobjectiveerde  en  systematische 

manier de tevredenheid van haar klanten te meten. Hiermee antwoordt de Vlaamse regering ook op 

een  resolutie van het Vlaamse Parlement van 5 mei 2006 betreffende het opzetten van een  tevre‐

denheidsenquête voor sociale huurders. 

In de parlementaire debatten werd daarbij onder andere verwezen naar een  initiatief van SHM De 

Mandel. Maar ook andere SHM’s hebben  intussen ervaring op dit vlak.  In het kader van het onder‐

zoek dat aan de basis  lag van het  in 2012  ingevoerde systeem van prestatiebeoordeling (Winters et 

al, 2010), organiseerden de onderzoekers op 18 maart 2009 een workshop met de SHM’s met er‐

varing hierin en met  andere betrokkenen  (Departement RWO, VMSW, VVH). De  conclusie  van de 

bespreking was dat klanttevredenheidsmetingen een  interessant  instrument  zijn voor de  SHM om 

vast  te  stellen waar  de werking  kan worden  verbeterd.  De  ervaringen  ermee  zijn  in  Vlaanderen 

beperkt, maar worden door de betrokkenen positief beoordeeld. De SHM’s aanwezig op het overleg 

vonden dat klanttevredenheidsmeting vooral een  instrument voor henzelf moet zijn. Meten alleen 

maar om de Vlaamse overheid cijfers te verschaffen of om mooie grafieken en rapporten te maken, 

kan niet de bedoeling zijn. Ze hebben vooral nood aan een praktisch meetinstrument, dat bruikbare 

inzichten oplevert voor de dagelijkse werking. 

Daarnaast brachten de SHM’s naar voor dat ze menen onvoldoende deskundig  te zijn om zelf een 

goed instrument te kunnen maken. Welke vragen worden opgenomen en hoe die geformuleerd zijn, 

is erg belangrijk. Ze stelden dat als de Vlaamse overheid ‐ met ondersteuning vanuit wetenschappe‐

lijk onderzoek ‐ een goed instrument zou aanbieden aan de SHM’s, dit erg welkom zou zijn en SHM’s 

daar waarschijnlijk gaandeweg meer en meer gebruik van zouden maken.  In dit geval zijn de resul‐

taten ook vergelijkbaar, wat zij belangrijk vinden. Verder deden zij de suggestie om de vragenlijst op 

te bouwen  in modules, met bijvoorbeeld een algemene module, een module herstellingen, etc. De 

SHM’s zouden dan zelf kunnen kiezen welke module zij gebruiken, afhankelijk van vastgestelde knel‐

punten in hun werking. Men kan dan ook elk jaar iets anders bevragen. 

Het was mede naar aanleiding van deze conclusies dat in het ‘Draaiboek prestatiebeoordeling sociale 

huisvestingsmaatschappijen’  de  vereiste  tot  uitvoering  van  een  klanttevredenheidsmeting  werd 

opgenomen. In het definitieve draaiboek, dat op 5 juli 2012 bij Ministerieel Besluit werd vastgesteld, 
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wordt  als  vereiste  aan  SHM’s  gesteld  dat  zij  op  een  geobjectiveerde  en  systematische manier  de 

tevredenheid van haar klanten meet. Dit betekent onder andere dat: 

- in de bevraging de voornaamste aspecten van de dienstverlening aan bod moeten komen; 

- de vragenlijst wordt voorgelegd aan een representatieve groep van klanten; 
- steeds dezelfde vragen worden gesteld; 
- de vragenlijst anoniem kan worden beantwoord; 

- de resultaten op een objectieve manier worden geregistreerd en verwerkt. 

Aan de SHM wordt de keuze gelaten met welk instrument ze de meting wil uitvoeren. Wel wordt er 

in het draaiboek aangegeven dat de Vlaamse overheid kan  instaan voor een praktisch en gebruiks‐

vriendelijk  instrument, met  inbegrip van een goede handleiding voor gebruik. SHM’s dienen bij de 

vormgeving van hun klanttevredenheidsmetingen rekening te houden met deze handleiding. 

Inmiddels gaf de Vlaamse overheid het Steunpunt Wonen de opdracht om dergelijk  instrument  te 

ontwikkelen.  In dit  rapport brengen we  verslag uit over het proces dat  leidde  tot het uiteindelijk 

meetinstrument en verantwoorden we de keuzes die in de loop van dat proces werden gemaakt. 

Vooreerst  zijn we  op  zoek  gegaan  naar  de  beste  bevragingsmethode  om  dergelijke meting  op  te 

zetten,  rekening  houdend met  een  aantal  voorwaarden,  zoals  de  validiteit,  representativiteit  en 

betrouwbaarheid  van  de  te meten  resultaten. We  namen  daarbij  ook  de  ervaringen mee  van  de 

SHM’s die de afgelopen jaren zelf al stappen in deze richting hebben ondernomen. Niet alleen wordt 

gekeken naar de ervaringen van de SHM’s in Vlaanderen, maar worden ook een aantal voorbeelden 

vanuit  het  buitenland  aangehaald, met  name  de  ervaringen  uit  Engeland  en Nederland.  Eens  de 

methode van bevragen vast stond, gingen we vervolgens op zoek naar de nodige technologie om de 

meting  te  operationaliseren.  Zo werd  in  samenspraak met  vertegenwoordigers  uit  de  sector  een 

vragenlijst, geschikte software en een handleiding ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan de sociale 

huisvesting.  

1.2 Doel van het onderzoek 

Dit onderzoek heeft tot doel een gebruiksvriendelijk en flexibel instrument te ontwikkelen dat SHM’s 

moet  toelaten de  tevredenheid  van hun  klanten met hun dienstverlening  te meten en dat beant‐

woordt  aan de  vereisten  die daarover  zijn opgelegd onder prestatieveld 6  van de prestatiebeoor‐

deling voor SHM’s. 

Met ‘gebruiksvriendelijk’ wordt bedoeld dat de SHM zonder gespecialiseerde kennis het  instrument 

moet kunnen toepassen en de resultaten verwerken. 

Met  ‘flexibel’ wordt bedoeld dat het  instrument  inhoudelijk modulair  is opgebouwd en dat SHM’s 

naar eigen beoordeling een keuze kunnen maken uit de te behandelen topics. ‘Flexibel’ betekent ook 

dat de SHM  ruimte heeft wat betreft de keuze van bevragingsmethodiek.  In dit  rapport verduide‐

lijken we de voor‐ en nadelen van de alternatieven. 

Het onderzoek beperkt  zich  tot een  tevredenheidsmeting bij  sociale huurders. Voor  sociale  leners 

organiseert de VMSW een tevredenheidsmeting bij nieuwe ontleners. Sommige SHM’s bevragen ook 

zelf begunstigden van een sociale lening. Tijdens een van de voorbereidende vergaderingen meldde 

de VLEM alvast ook vragende partij te zijn voor dergelijk instrument voor sociale leners en kopers. 
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Alle  SHM’s  die  een  tevredenheidsmeting willen  opstarten,  kunnen  gebruik maken  van  dit meet‐

instrument.  

1.3 Onderzoeksmethode 

Het onderzoek en de ontwikkeling van het bevragingsinstrument verliep in verschillende fasen. 

1.3.1 Fase 1: beperkt literatuuronderzoek 

Deze quick scan had als doel om bestaande tevredenheidsbevragingen  in kaart te brengen en af te 

toetsen op hun bruikbaarheid. Zowel de bestaande instrumenten uit België, Nederland als Engeland 

werden opgelijst. We gingen daarbij niet zozeer  in op de resultaten van de bevraging, maar veeleer 

op de doelstelling, de methodologie en de evaluatie daarvan en de elementen die daarin voor ons 

instrument van belang kunnen zijn. 

1.3.2 Fase 2: aanmaak vragenlijsten 

Er werden gestructureerde vragenlijsten opgemaakt. Hierbij werd vertrokken van een definitie van 

het  begrijp  tevredenheid  en  de  opdeling  in  verschillende  dimensies,  op  basis  van  het  literatuur‐

onderzoek. Tevens werd inspiratie gezocht in bestaande vragenlijsten uit binnen‐ en buitenland. 

1.3.3 Fase 3: ontwikkeling software 

Aangezien de verwerking van de enquêtes niet zal gebeuren door professionele onderzoekers, maar 

door medewerkers van de SHM’s, was het de bedoeling een gebruiksvriendelijk softwareprogramma 

te ontwikkelen voor de organisatie en verwerking van de  tevredenheidsmeting. Na verkenning van 

de mogelijke  alternatieven werd  geopteerd  voor  uitbesteding  van  dit  deel  van  het werk  aan  een 

softwarebureau. Het Agentschap Wonen‐Vlaanderen  stond  in  voor het uitschrijven  van de aanbe‐

steding en voor de opvolging van de uitvoering. Het Steunpunt Wonen volgde de ontwikkeling op 

afstand. 

1.3.4 Fase 4: aanmaak handboek 

De enquêtering zelf en de analyse van de gegevens zal gebeuren door medewerkers van de sociale 

huisvestigingsmaatschappijen.  Twee handleidingen werden uitgewerkt. De  eerste handleiding, uit‐

gewerkt  door  het  Steunpunt,  bevat  alle  nodige  richtlijnen  voor  de  praktische  uitvoering:  de  be‐

vragingsmethode,  de  steekproef,  contactname,  veldwerk,  non‐respons, ... De  tweede  handleiding, 

uitgewerkt door het Agentschap Wonen‐Vlaanderen, bevat alle nodig instructies voor gebruik van de 

software. 
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1.3.5 Fase 5: pilootmeting 

Tijdens  de  eerste  helft  van  2015  hebben  acht  SHM’s  een  pilootmeting  uitgevoerd. De  ervaringen 

werden besproken tijdens een evaluatievergadering en verwerkt in dit rapport. 

De uitvoering van dit onderzoek heft over een lange periode gelopen, van maart 2012 tot september 

2015. De reden waarom dit onderzoek zoveel tijd vroeg, was voornamelijk dat de ontwikkeling van 

de software veel meer tijd heeft gevraagd dan oorspronkelijk voorzien. 

1.4 Tevredenheidsonderzoek 

1.4.1 Wat is een tevredenheidsonderzoek? 

Tevredenheidsonderzoek is er op gericht de kwaliteit van een dienst of product te meten vanuit het 

oogpunt  van  de  klanten.  Kwaliteit  van  de  dienstverlening  kan  vanuit  verschillende  perspectieven 

bekeken worden. Het perspectief van de klant of de burger is er daarvan één, waaraan evenwel groot 

belang wordt toegekend in bijna alle systemen van kwaliteitsmeting.  

Waarover wenst men de tevredenheid van de klant te kennen? In de sociale huisvesting is het rele‐

vant  een onderscheid  te maken  tussen  tevredenheid over het  sociaal wonen op  zich  (de woning, 

woonomgeving, ...) en over de dienstverlening van de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Het is 

goed beide aspecten uit elkaar  te houden. De meting van beide soorten  tevredenheid kan  immers 

verschillende doelstellingen hebben. De meting  van de  tevredenheid over de dienstverlening  ver‐

schaft vooral informatie aan de SHM. Ze vindt hierin aanbevelingen om haar dienstverlening naar de 

klanten te verbeteren, bijvoorbeeld door een betere communicatie, snellere klachtenbehandeling, ... 

Wordt een goed meetsysteem gebruikt, dan krijgt de Vlaamse overheid bovendien hiermee  infor‐

matie over het functioneren van de SHM’s  in Vlaanderen. De meting van de tevredenheid over het 

wonen  is  vanzelfsprekend  even  relevant  voor de  SHM  (bv. om de  nood  aan  renovatie  te  kunnen 

inschatten), maar komt vaak ook tegemoet aan een ruimere doelstelling, met name het hebben van 

informatie  over  de  leefbaarheid  en  dan  in  het  bijzonder  in welbepaalde wijken  zodat  problemen 

kunnen worden gedetecteerd en oplossingen uitgewerkt om de  leefbaarheid  in die wijken  te  ver‐

beteren. Het meten van deze vorm van  tevredenheid  is niet alleen  relevant voor de huisvestings‐

maatschappij maar ook voor het lokale bestuur en andere actoren die actief zijn in de wijk en die via 

hun eigen instrumenten werken aan leefbaarheid (Heylen et al., 2007). 

De grens tussen de begrippen die gebruikt worden om dergelijke metingen te benoemen,  is echter 

vaag.  Zo  bevatten  sommige  instrumenten  voor  leefbaarheidsmeting  een  aantal  vragen  over  de 

tevredenheid over de dienstverlening van de SHM en omgekeerd. Het  instrument dat  in het kader 

van dit onderzoek werd ontwikkeld, is in de eerste plaats gericht op het meten van de tevredenheid 

over  de  dienstverlening,  maar  bevat  ook  enkele  vragen  over  woningen  en  woonomgeving,  als 

belangrijke  aspecten  van  de  leefbaarheid.  In  het  verleden  ontwikkelde  het  Steunpunt  Ruimte  en 

Wonen al een instrument om de leefbaarheid van sociale woonwijken te meten (Le Roy et al, 2008).  
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1.4.2 Het belang van een tevredenheidsmeting 

Achterliggend aan de wens om de tevredenheid van de dienstverlening te meten, is de toenemende 

bekommernis  van  de  overheid  over  de  kwaliteit  van  haar  dienstverlening  (Van  de Walle,  2006). 

Daarom wordt ook geïnvesteerd  in het verbeteren van die dienstverlening en  in het meten van de 

vooruitgang terzake. Zoals we reeds aangaven, wordt bij kwaliteitsmeting groot belang gehecht aan 

het perspectief van de klant of de burger. Tevredenheidsmeting in de sociale huisvesting kan daarbij 

een dubbel doel dienen:  enerzijds de  SHM  zelf  informatie  verstrekken over de  kwaliteit  van haar 

dienstverlening met het oog op optimalisering daarvan, anderzijds het lokale bestuur en de Vlaamse 

overheid  inzicht bieden  in de prestaties van de SHM’s om van hieruit het woonbeleid  in zijn geheel 

beter te kunnen sturen.  

Metingen moeten vooral gevoerd worden om de antwoorden op de vragen intern te evalueren, om 

verklaringen  te  zoeken, en om eventueel  verbeteracties op  te  zetten die uit de  cijfers  volgen. De 

tevredenheidsmeting dient verder te gaan dan het stofferen van het jaarverslag.  

1.4.3 Voorwaarden gesteld aan het meetinstrument 

Heel wat SHM’s hebben een eigen instrument uitgewerkt voor het meten van de tevredenheid. Ook 

andere kunnen eigen instrumenten ontwikkelen of laten ontwikkelen door externe bureaus. De ont‐

wikkeling van dergelijke instrumenten kost dan echter voor elke SHM tijd en geld. Daarnaast ontstaat 

zo een veelheid aan  instrumenten zonder dat de mogelijkheid wordt benut om resultaten te verge‐

lijken. Ten slotte zal voor een aantal SHM’s de drempel om een meting op te zetten, te hoog blijven. 

Het aanbieden van een standaard meetinstrument kan daaraan tegemoet komen, vooral ook als het 

hele  meetproces  met  behulp  van  daartoe  ontworpen  software  maximaal  geautomatiseerd  kan 

worden. 

1.4.3.1 Haalbaarheid van de meting 

In  eerste  instantie moet  de  totale  opzet  doenbaar  blijven,  ook  bij  herhaling.  De  kosten moeten 

beperkt blijven, zowel  in termen van de gevraagde tijd als financiële middelen. SHM’s moeten zelf‐

standig,  zonder veel bijkomende ondersteuning, de  tevredenheidsmeting kunnen uitvoeren alsook 

verwerken, analyseren en uiteindelijk rapporteren. Om die reden streven we naar maximale automa‐

tisering van het hele proces met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde software. Tegelijkertijd 

moet de SHM overtuigd blijven van de noodzaak om te meten en keuzes kunnen maken  in functie 

van haar eigen vragen en mogelijkheden. Het moet een instrument voor henzelf worden, dat hen kan 

bijstaan in hun beleidsvoorbereiding en ‐evaluatie, en geen instrument dat aan hen wordt opgelegd.  

1.4.3.2 Vergelijkbaarheid van de resultaten 

Een van de grote voordelen van een gestandaardiseerd meetinstrument is dat dit toelaat resultaten 

van verschillende metingen te vergelijken. Het kan daarbij zowel gaan om opeenvolgende metingen 

door eenzelfde SHM (om evoluties te zien), als om vergelijkingen van de resultaten binnen delen van 

het werkingsgebied van de SHM (vergelijkingen tussen gemeenten, tussen wijken) en om vergelijkin‐
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gen tussen SHM’s. Tijdens een workshop met SHM’s over tevredenheidsmeting bij sociale huurders,1 

die voorafging aan de beslissing van de minister om het Steunpunt dergelijk instrument te laten ont‐

wikkelen, werd ook door de SHM’s  zelf het belang  van dergelijke vergelijkbaarheid benadrukt. De 

prestaties van andere SHM’s kunnen dan immers fungeren als benchmark voor het eigen presteren. 

Voor  de  overheid  biedt  het  gebruik  van  een  gestandaardiseerd  instrument  als  voordeel  dat  de 

meetmethode  duidelijk  is  en  de  cijfers  van  de metingen  daarmee  ook  betere  beleidsinformatie 

bieden dan wanneer elke SHM een eigen methode zou volgen. 

1.4.3.3 Meetniveau van de meting 

Het  instrument moet toelaten op drie niveaus gegevens te verzamelen en te presenteren. Eerst en 

vooral is dit op het niveau van de SHM, waaruit de huidige tevredenheid over de dienstverlening van 

de SHM moet blijken, alsook de evolutie over de tijd heen. Op Vlaams niveau kunnen de cijfers het 

beleid  een  inzicht bieden  in de prestaties op  vlak  van  klantvriendelijkheid  van  SHM’s  in het  alge‐

meen, maar ook toelaten de prestaties van SHM’s te vergelijken met elkaar in het kader van de pres‐

tatiebeoordeling. Daarbij  kan  een  onderscheid worden  gemaakt  tussen  types  van  SHM’s,  bijvoor‐

beeld stedelijke en niet‐stedelijke, kleine en grote. Ten slotte moet het  instrument ook toelaten de 

meting uit te voeren tot op wijkniveau, zodat ook per wijk verbeterpunten kunnen worden aangeven. 

Bij  herhaalde metingen  kunnen,  dankzij  de  uniforme  aanpak,  trends worden  gesignaleerd  en  de 

effecten van verbetertrajecten zichtbaar worden. Met de resultaten kan dan bepaald worden welke 

verbeteracties in welke gebieden moeten plaatsvinden. 

1.4.3.4 Andere voorwaarden gesteld aan de meting 

Daarnaast  zijn nog een  aantal  andere  voorwaarden  van belang bij de ontwikkeling  van het meet‐

instrument. We dienen er op toe te zien dat de resultaten betrouwbaar zijn, dat wil zeggen dat men 

bij herhaling steeds tot dezelfde resultaten komt. Validiteit houdt in dat het instrument meet wat het 

moet meten. Om dit  te bereiken dienen we eisen  te  stellen aan de  steekproef,  toe  te  zien op de 

vraagformulering en richtlijnen te formuleren voor de bevragingswijze. Verder dient de anonimiteit 

van de  respondenten maximaal gegarandeerd  te worden en de bevraging op een neutrale manier 

afgenomen  te  worden.  Ten  slotte  zijn  instructies  nodig  voor  de  contactprocedure,  responsver‐

hogende maatregelen en het bieden  van hulp bij het  invullen  van de  vragenlijst  (Billiet & Waege, 

2005; Van de Walle, 2006). Richtlijnen voor dit alles zijn mee opgenomen  in de handleiding horend 

bij het meetinstrument. 

In het kader van dit onderzoeksproject werden vragenlijsten aangemaakt voor verschillende modules 

(zie  verder). De  software moet  toelaten  deze  vragenlijsten  aan  te  passen  als  uit  het  gebruik  zou 

blijken dat bepaalde vragen niet goed verwoord zijn of ontbreken. Toch moet men daarmee voor‐

zichtig zijn. Elke aanpassing van de vragenlijsten zal ten koste gaan van vergelijkbaarheid. 
   

                                                            
1   Deze workshop vond plaats op 18 maart 2009. 
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2. Inventaris van bestaande tevredenheidsmetingen 
in de Vlaamse sociale huisvesting 

Om  in dit onderzoek maximaal gebruik te maken van de kennis en ervaringen die  in de sector aan‐

wezig zijn, zijn we op zoek gegaan naar SHM’s die ervaring hebben met tevredenheidsmetingen. We 

nemen hun bevindingen mee in het afwegen van de bevragingsalternatieven.  

Een  schriftelijke vraag van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen  (VVH) aan haar 

leden begin  2012  leverde 18 antwoorden op. Deze  SHM’s werden  telefonisch  gecontacteerd  voor 

meer inlichtingen, zodat uiteindelijk voor 11 SHM’s een steekkaart kon worden opgemaakt met daar‐

in  de  belangrijkste modaliteiten  van  hun meting.  Deze  sectie  beschrijft  deze  verzameling  van  de 

gekende instrumenten en praktijken in Vlaanderen. De inventaris is weliswaar niet exhaustief, gezien 

waarschijnlijk niet alle SHM’s met dergelijke praktijkervaring ook effectief hebben gereageerd op de 

oproep. Het  schetst echter een eerste beeld van de manier waarop de  sector dergelijke metingen 

momenteel organiseert. De steekkaarten zijn opgenomen in bijlage 1. 

We merken meteen op dat het organiseren van een  tevredenheidsmeting bij sociale huurders een 

relatief recent fenomeen  is. De ervaring van de SHM’s met dergelijke metingen reikte op het ogen‐

blik van de bevraging grotendeels tot maximaal vijf jaar geleden. Slechts enkele pioniers waren met 

dit thema al langer vertrouwd. Zij focussen zich vooral op de tevredenheid van de vertrekkende of de 

nieuwe huurders. Een algemene bevraging van het ganse huurbestand was, volgens onze contacten, 

slechts enkele  jaren geleden voor het eerst georganiseerd. De meerderheid van de SHM’s  laat het 

niet bij dit eenmalige initiatief en had de intentie de tevredenheid periodiek te meten.  

We bespreken in deze sectie de steekproef en de aard van de metingen. Vervolgens schetsen we de 

inhoud van de vragen en de rapportering. Daarna  illustreren we aan de hand van een drietal voor‐

beelden hoe dergelijke metingen tot stand kunnen komen.  

2.1 Steekproef en aard van de meting 

Ongeveer de helft van de gecontacteerde SHM’s kiest ervoor om alle  (zittende) huurders met een‐

zelfde  vragenlijst  te  bevragen.  De  overige  SHM’s  bevragen  uitsluitend  de  vertrekkende  en/of  de 

nieuwe huurders, meer bepaald over de verhuisredenen of over de eerste ervaring met de nieuwe 

woonst en omgeving. In dat opzicht zijn de tevredenheidsmetingen modulair opgevat; enkele SHM’s 

voorzien namelijk een aparte vragenlijst voor de nieuwe, zittende en vertrekkende huurders. 

De helft van de tevredenheidsmetingen wordt, vooral uit kostenoverwegingen, schriftelijk georgani‐

seerd. Sommige van deze SHM’s kiezen ervoor dit schriftelijk exemplaar persoonlijk af  te gegeven, 

anderen  gebruiken  de  post.  De  overige metingen  gebeuren  tijdens  een  persoonlijke  ontmoeting 

(mondelinge bevraging), met als basisdocument de schriftelijke enquête. Diepte‐interviews, groeps‐

gesprekken en andere bevragingsvormen worden momenteel nog maar zelden toegepast. Eén SHM 

gaf zelfs aan alle mogelijke methodieken (7‐tal) te hebben uitgeprobeerd en kwam tot de conclusie 
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dat slechts één methode voldoende respons oplevert, namelijk de mondelinge bevraging. Dit voor‐

beeld wordt verder nader besproken. 

De enquêtes, gericht aan alle zittende huurders, worden meestal in grote aantallen per post verzon‐

den, waarna de antwoorden teruggezonden kunnen worden of persoonlijk worden opgehaald door 

een medewerker. De kleinere SHM’s schrijven daarbij de ganse groep aan. De grote SHM’s schrijven 

slechts  een  gedeelte  van  deze  huurders  aan  en  trachten  daarbij  een  zo  representatief mogelijke 

selectie te maken. Zo kunnen de werkdruk en de kostprijs van de meting enigszins gedrukt worden. 

Men hoeft  immers niet alle  sociale huurders  te bevragen om  tot een  representatieve beoordeling 

van  de  huurderstevredenheid  te  komen.  Op  welke  wijze  de  representativiteit  wordt  bewaakt, 

hebben we niet nagegaan. 

Voor de bevraging van de vertrekkende huurders wordt ook meestal gewerkt met een postenquête 

die doorgaans wordt meegestuurd met de bevestiging  van ontvangst  van de opzeg  van het huur‐

contract. De respons van deze groep van de huurders ligt lager maar is nog steeds bevredigend met 

een antwoordpercentage van 30 à 60%. 

Het afnemen van een schriftelijke enquête tijdens een huisbezoek komt vooral voor bij de meting 

van de  tevredenheid  van nieuwe huurders.  Een  eerste huisbezoek  voor de nieuwe huurder  levert 

immers onmiddellijk een opportuniteit om een eerste tevredenheidsmeting af te nemen.  

De SHM’s die slechts een beperkte groep huurders (namelijk de vertrekkende of de nieuwe huur‐

ders) bevragen, spreken deze ganse doelgroep aan voor deelname aan de meting. Gezien dit vaak 

maar over een beperkte groep per jaar gaat, alsook verspreid in de tijd, is het haalbaar om te werken 

met de populatie in plaats van met een steekproeftrekking.  

Een bevraging van de kandidaat‐huurders lijkt tot op heden ongebruikelijk te zijn, nochtans maken zij 

gebruik van een deel van de dienstverlening van de SHM die zij alleen kunnen beoordelen.  

De bereidheid tot deelname aan de bevraging ligt overwegend zeer hoog. Zij die de nieuwe huurders 

bevragen,  realiseren  vaak  een  responsgraad  van  100%  door  de  bevraging  te  incorporeren  in  de 

opdracht van het huisbezoek. Ook de postenquêtes kennen vaak een  respons van hoger dan 50%. 

Hieruit kunnen we concluderen dat er voor deze SHM’s een grote gewenste betrokkenheid  leeft bij 

de sociale huurders. 

2.2 De inhoud van de vragenlijst 

Tussen de begrippen die gebruikt worden om dergelijke metingen te benoemen, bestaat algemeen 

nogal wat  verwarring.  Het  grootste  deel  van  deze  vragenlijsten  betreft  de  tevredenheid  over  de 

dienstverlening  (‘tevredenheid’),  maar  er  worden  ook  vragen  opgenomen  die  peilen  naar  de 

tevredenheid over de woning en woonomgeving (‘leefbaarheid’, zie supra).  

De volgende thema’s komen in de verschillende vragenlijsten van de bevraagde SHM’s aan bod. Het 

betreft een mix van leefbaarheids‐ én tevredenheidsaspecten: 

- persoonsgebonden gegevens; 
- de woning; 
- de buurt; 
- de dienstverlening van de SHM; 

- de betrokkenheid van de huurders (soms); 
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- verhuisredenen (enkel voor zij die vertrekken); 
- technisch onderhoud (enkel voor de huurders waar herstellingswerken werden uitgevoerd). 

Een eerste lezing toont dat een aantal vragenlijsten zeer uitgebreid en goed is opgemaakt, met hel‐

dere  vragen  en  duidelijke  antwoordcategorieën.  Deze  vragenlijsten  bieden  al  een  eerste  inspira‐

tiebron  voor  de  opmaak  van  een  gestandaardiseerde  vragenlijst  voor  de  sector.  Andere  SHM’s 

hebben nog een hele weg af te leggen om tot een goede vragenlijst te komen. 

De helft van de SHM’s organiseert een relatief bescheiden bevraging met minder dan 20 vragen. Dit 

zijn de SHM’s die specifiek de nieuwe of de vertrekkende huurders bevragen. De vragen gaan voor‐

namelijk over de verhuisredenen, de wijk en omgeving en de dienstverlening van de SHM. De nieuwe 

huurders beoordelen hoofdzakelijk de tevredenheid van de woning, de buurt en de dienstverlening.  

Zij die hun meting niet  richten op een  specifieke groep huurders, maar op alle  zittende huurders, 

pakken  het  grootser  aan  en  stellen  daarbij  tot  zo’n  57 vragen.  De  kern  van  de  vragenlijst  is  een 

beoordeling  van  de  huurders  over  hun woonsituatie. Deze woonsituatie wordt  opgedeeld  in  een 

aantal luiken: de woning, de buurt en de relatie met de SHM. De globale tevredenheid van de sociale 

huurder wordt beschouwd als een optelsom van deze elementen. We merken op dat enkele aspec‐

ten van de bevraging echter meer aanleunen bij een leefbaarheidsmeting. 

Het rapport bevat doorgaans geen gegevens over de wijze van steekproeftrekking, ook geen analyse 

van de non‐respons. 

Allen hanteren daarbij zoveel mogelijk gesloten vragen, wat de verwerking  tegemoet komt. Enkele 

open  vragen worden  gesteld  om  bijvoorbeeld  opmerkingen  of  verklaringen  toe  te  laten  over  de 

ontevredenheid, ... Deze  kwalitatieve  gegevens bieden een waardevolle  toegevoegde waarde, ook 

voor de gestandaardiseerde vragenlijst.  

2.3 Rapportering 

De helft van de SHM’s kiest voor een rapportering van de resultaten in het jaarverslag en bespreekt 

ze onder andere met het directiecomité, de raad van bestuur, de gemeentebesturen, andere SHM’s, 

toezichters, en andere belanghebbenden.  

Sommige SHM’s laten blijken dat de metingen voornamelijk worden gevoerd om de finale tevreden‐

heidsscores te krijgen en niet uit verdere interesse voor de verklaringen van die scores, of om even‐

tuele verbeteracties op te zetten die uit de cijfers volgen.  

Een  infomoment met  de  huurders wordt  overwegend  achterwege  gelaten.  De  resultaten  van  de 

meting worden momenteel vooral gebruikt om het jaarverslag te stofferen. Op dit gebied kunnen de 

maatschappijen  zich  nog wat  verbeteren.  Een  grote  uitzondering  daarop  is de  samenwerking  van 

enkele  SHM’s met  Samenlevingsopbouw  en  de  samenwerking  van  Nieuw  Dak met  de  Huurders‐

AdviesRaad. Deze samenwerking bespreken we in een volgende sectie.  

Enkelen  kiezen  er  ook  voor  om  alleen  in  tabelvorm  de  resultaten  te  rapporteren, met  daaraan 

gekoppeld een korte bespreking met de raad van bestuur. Anderen leveren een gedetailleerd rapport 

af. Dit zijn vooral de SHM’s die ondersteund worden door Samenlevingsopbouw. 
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2.4 Enkele voorbeelden van samenwerkingsverbanden 

Niet alle SHM’s werken op eigen houtje een tevredenheidsmeting uit bij hun sociale huurders. Ver‐

schillende  SHM’s  doen  dat  in  samenwerking  met  een  partner.  Samenlevingsopbouw  Oost‐

Vlaanderen, Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen en de HuurdersAdviesRaad (HAR) zijn zo enkele 

van deze partners.  

Een tweetal deelnemende SHM’s hebben we telefonisch gecontacteerd over het project Tweezijdig+. 

Op basis van deze  informatie, van  informatie beschikbaar op de website van Samenlevingsopbouw 

en van een bijkomend  rapport  (Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen, 2009),2  schetsen we  in de 

volgende sectie het samenwerkingsproject Tweezijdig+. 

2.4.1 Tweezijdig+ 

Tweezijdig+,  opgestart  in  2008,  is  een  samenwerkingsproject  tussen  verschillende West‐Vlaamse 

SHM’s, Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen, de provincie West‐Vlaanderen en waaraan ook het 

Steunpunt  Sociale Planning3 meewerkt. Het project wil de  communicatie met de huurders  en het 

betrekken  van  huurders  in  de werking  van  de  sociale  huisvestingsmaatschappij  versterken  en/of 

verder ondersteunen. Uitgangspunt is de zogenaamde ‘participatieladder’.4  

Startpunt van Tweezijdig+ is een tevredenheidsonderzoek bij de huurders over de woning, de buurt, 

de dienstverlening en de informatie die huurders ontvangen van de SHM. Er is daarbij aandacht voor 

de representativiteit van de steekproef, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats, soort 

woning, geslacht, leeftijd en nationaliteit.  

In de voorbereidende fase van het tevredenheidsonderzoek bepaalt Samenlevingsopbouw de om‐

vang: bij kleine SHM’s  (<500 huurders) worden alle huurders bevraagd. Zijn er meer dan 500 huur‐

ders, dan trekt men een steekproef van 500 respondenten. Op basis van een lijst met de straatnaam 

en huisnummer wordt om de x adressen een adres in de steekproef opgenomen (bv. zijn er meer dan 

1 500 huurders, dan wordt  ieder derde adres  in de steekproef opgenomen). Daardoor bekomt men 

alvast een goede geografische spreiding.  In  tweede  instantie bekijken ze of de verhouding van het 

aantal appartementen en woningen dezelfde  is als voor het  totale patrimonium. Tegen eind 2011 

werden in het kader van Tweezijdig+ ongeveer 3 700 enquêtes ingevuld met een gemiddelde respons 

van 64%. 

Tweezijdig+ bezorgt de vragenlijst in de bus van de respondenten, waarna zij een week de tijd krijgen 

om deze in te vullen. Een opbouwwerker van Samenlevingsopbouw haalt vervolgens na een week de 

vragenlijsten bij de respondenten op.  Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt of kan men 

rekenen op de hulp van de opbouwwerker bij het invullen van de vragenlijst. 

                                                            
2   Rapport Tweezijdig+: versie oktober 2009, ontvangen van Christof Libbrecht, contactpersoon van het project. 
3   Het Steunpunt Sociale Planning verzamelt en verwerkt allerlei cijfers en statistieken ter ondersteuning van het sociaal 

beleid in de provincie West‐Vlaanderen, gevoerd door de provincie, de lokale besturen en non‐profitorganisaties. 
4   De participatieladder  illustreert dat niet elke vorm van participatie even  intensief  is en dezelfde  impact heeft. Veelal 

wordt er gesproken van vijf graden van participatie die een bepaalde rangschikking krijgen (de zogenaamde ‘participatie‐
ladder’  van  Leni  Jansen)  naargelang  de  intensiteit  van  de  participatie,  namelijk meeweten, meedenken, meepraten, 
adviseren en beslissen (Debusschere et al., 2009). 
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De  tijdsbesteding van het project komt voornamelijk vanuit de hoek van Samenlevingsopbouw. De 

verwerking en de rapportering van de resultaten komt bij hen terecht, weliswaar met de ondersteu‐

ning van het Steunpunt Sociale Planning. Eerst gaan zij na of de respons voldoende is (meestal meer 

dan 60%) en ook representatief is (geslacht, leeftijd, nationaliteit). Vaak blijken de jongeren (<30 jaar) 

lichtjes  ondervertegenwoordigd,  de  60‐plussers  lichtjes  oververtegenwoordigd. Als  hier  grote  ver‐

schillen zijn, dan worden bijkomende huurders uit een bepaalde categorie bevraagd (bv.  jongeren). 

Meestal blijkt die correctie echter niet nodig te zijn. 

Betreffende de verwerking van de resultaten gaat men hier alvast een stapje verder dan de meeste 

SHM’s. Het blijft niet alleen bij het  rapporteren van  frequentietabellen en kruistabellen, maar het 

Steunpunt  Sociale  Planning  toetst  ook  de  significantie  van  bepaalde  antwoorden  en  berekent  de 

correlaties  tussen  de  items  en  de  globale  beoordeling  van  de  tevredenheid.  De  provincie West‐

Vlaanderen komt financieel tussen in de organisatie van de verschillende lopende projecten. 

Elke SHM die  instapt  in het project Tweezijdig+ werkt met een gestandaardiseerde vragenlijst, wat 

zorgt voor waardevolle benchmarkcijfers. Momenteel maakt Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen 

in samenwerking met het Steunpunt Sociale Planning een gebundeld rapport op van alle enquêtes 

die tot op heden uitgevoerd zijn. 

Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgemaakt, met zowel een ‘technisch  luik’ (herstel‐

lingen en onderhoud,  renovaties, ...) als een  luik over de  informatieverstrekking,  communicatie en 

participatie. Andere elementen in het project zijn de aanmaak van een huurderskrant of nieuwsbrief, 

het organiseren van open bewonersvergaderingen en/of het bijeenbrengen van een huurderswerk‐

groep  rond één concreet werkpunt uit de bevraging. Het project heeft  immers  tot doel de betrok‐

kenheid van de sociale huurders  te verhogen. De  tevredenheidsmeting vormt hiervoor een van de 

instrumenten. 

In de eerste en tweede ronde werden projecten afgerond bij zeven sociale huisvestingsmaatschap‐

pijen:  

1. De Vlashaard ‐ Wevelgem; 

2. De Oostendse Haard ‐ Oostende; 

3. De Gelukkige Haard ‐ Oostende; 

4. Ons Onderdak ‐ Ieper; 

5. WoonWel ‐ Gistel; 

6. Woonmaatschappij IJzer & Zee ‐ Veurne; 

7. Vivendo ‐ Brugge. 

De Mandelbeek  ‐ arrondissement Roeselare ‐ heeft  inmiddels aangegeven ook bezig te zijn met het 

organiseren van een tevredenheidsmeting  in samenwerking met Samenlevingsopbouw West‐Vlaan‐

deren.  
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2.4.2 Sociaal Wonen in Eeklo – in samenwerking met Samenlevingsopbouw 
Oost‐Vlaanderen5 

Het project ‘Sociaal wonen in Eeklo’ maakt deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

SHM  ‘Meetjeslandse  Bouwmaatschappij  voor  Volkswoningen  Eeklo’,  het OCMW  Eeklo  en  Samen‐

levingsopbouw Oost‐Vlaanderen. Het project wordt gerealiseerd  in het kader van het  lokaal sociaal 

beleid. Het project kon rekenen op de financiële steun van het OCMW Eeklo en op de werkkrachten 

van Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen. 

Vanaf 2009 bewandelt Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen twee sporen rond het thema ‘sociaal 

wonen’  in Eeklo. Enerzijds gingen de opbouwwerkers  in drie wijken met de bewoners aan de  slag 

rond het  leefbaarheidsproject  ‘Wijkwerking  in  sociale woonwijken’, anderzijds werkten  ze  in 2011 

met alle sociale huurders van Eeklo aan een betere communicatie met de SHM en een verhoging van 

de woonkwaliteit.  Voor  dat  laatste maakten  zij,  in  samenwerking met  de  SHM,  gebruik  van  een 

schriftelijke enquête en behaalden hiermee een responsgraad van ongeveer 50%. De respondenten 

waren representatief voor alle wijken in Eeklo en alle leeftijdscategorieën.  

De opbouwwerkster6 van Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen ging met de vragenlijst persoonlijk 

langs bij alle huurders van de SHM. Andere bevragingen in het verleden leerden hen immers dat de 

persoonlijke aanpak een positief effect heeft op de respons. Een persoonlijke aanpak heeft, volgens 

de opbouwwerkster, daarenboven nog andere voordelen. 

- Indien gewenst kan men de huurder bijstaan met het invullen van de vragenlijst (overlopen van de 

vragen, verduidelijken van de vragen, neerschrijven van de antwoorden, ... zonder weliswaar tus‐

sen te komen in de antwoorden van de respondent). Dit kwam voor bij 25% van de respondenten. 

- Door  deze  persoonlijke  aanpak  werden  tevens  contacten met  bewoners  gelegd,  waar  Samen‐

levingsopbouw Oost‐Vlaanderen nog steeds op kan terugvallen. 

- Daarnaast leerden ze veel bij over het profiel en de leefwereld van de sociale huurder en verkregen 
ze een beter zicht op het woningbestand van de SHM, onder andere de woningkwaliteit. 

- Bovendien ontving de opbouwwerkster door de persoonlijke aanpak veel  interessante  randinfor‐
matie over hoe de huurder  staat  tegenover  zijn woning, woonomgeving en  sociale huisvestings‐

maatschappij.  

De  vragenlijsten werden  ook  persoonlijk  terug  opgehaald.  Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen 

verwerkte  de  resultaten,  die  ten  slotte werden  voorgesteld  aan  de  huurders,  gemeentebesturen, 

raad van bestuur, politie, ... en andere belanghebbenden. Op basis van de  resultaten worden ver‐

schillende  initiatieven ondernomen, zoals een project  rond de verbetering van de kwaliteit van de 

woningen op het vlak van isolatie. 

2.4.3 SHM Nieuw Dak te Genk, een onderzoek van huurders bij huurders 

Nieuw Dak te Genk is sinds 2010 begonnen met het uitwerken en opstellen van een bevraging bij zijn 

huurders over hun  tevredenheid met de dienstverlening van Nieuw Dak. De meting heeft  tot doel 

een overzicht te maken van de noden en/of wensen van de huurders. 

                                                            
5  http://www.samenlevingsopbouw‐oost‐vlaanderen.be/lees‐meer/publicaties_84.aspx,  

‘Tevredenheidsbevraging bij sociale huurders in Eeklo, november 2011 (geraadpleegd op 4 juli 2012). 
6   Toelichting van Tineke Rollier, opbouwwerkster bij Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen. 
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Het geheel is ontwikkeld in samenwerking met de HuurdersAdviesRaad (HAR), een groep vrijwilligers 

die zich voor de algemene belangen van alle sociale huurders inzet binnen het werkgebied van Nieuw 

Dak. Het betreft dus een onderzoek van huurders bij huurders, met als doel ook de huurders te laten 

meewerken aan de uitvoering van de tevredenheidsmeting. Uitgangspunt daarbij  is dat verbetering 

of vernieuwing een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de verhuurder en van de huurder. 

Na de proefbevraging  in een bepaalde wijk stapte de HAR naar een deelgemeente voor een try‐out 

van het huurderstevredenheidsonderzoek. De HAR heeft  samen met Nieuw Dak op basis van haar 

ervaringen  en  de  ervaringen  van  andere  bewoners  de  vragenlijst  opgesteld.  Leden  van  de  HAR 

hebben de taak van de interviewer op zich genomen tijdens de testfase. 

Zij  testten maar  liefst  zeven  verschillende  bevragingsmethoden  uit  om  naar  de  tevredenheid  te 

peilen. Ook de  inhoud en manier van  resultaten verwerken werden geëvalueerd  tijdens deze  test‐

fase. Na de testfase bleek dat de persoonlijke aanpak de beste respons opleverde. Uiteindelijk werd 

beslist om het interview (77% respons) op basis van een gestandaardiseerde vragenlijst als algemene 

bevragingsmethodiek toe te passen.  

Tabel 1  Respons bij testfase keuze bevragingsmethodiek SHM Nieuw Dak 

Methodiek  Aantal Respons  %

Persoonlijk afgeven en persoonlijk ophalen 13 11 85
Persoonlijk afgeven en terug laten bezorgen 41 0 0
Bussen en persoonlijk ophalen 36 20 56
Bussen en terug laten bezorgen 16 3 19
Mondeling interview 39 30 77
Groepsbevraging 11 NVT  
Telefonisch 10 6 60

TOTAAL  166 70  42

* NVT: uiteindelijk werd deze testfase wegens omstandigheden niet in de praktijk omgezet. 
Bron:  Ontvangen van William Engelen, diensthoofd huurderszaken bij Nieuw Dak 

Eind 2012 plant Nieuw Dak een grootschalig huurderstevredenheidsonderzoek  in de vorm van een 

interview bij een representatieve steekproef van alle huurders. Recent werd beslist dat een extern 

onderzoeksbureau het onderzoek zal uitvoeren en de resultaten verwerken. De antwoorden zouden 

tijdens het huisbezoek via de computer ter plaatse elektronisch worden ingegeven, indien het aange‐

stelde onderzoeksbureau hiervoor kiest.  

De SHM gaf aan dat zonder de  financiële hulp van het Stedenfonds7, dit grootschalige project niet 

gerealiseerd kon worden.  

2.4.4 Samenvatting 

Op basis van bovenstaande  inventaris van enkele bestaande tevredenheidsmetingen  in de Vlaamse 

sociale  huisvesting  kunnen we  vaststellen  dat meerdere  SHM’s momenteel  hun  eigen methodiek 

hebben ontwikkeld en vaak reeds toepassen. Dit is een positieve evolutie, maar wel met het gevolg 

dat er geen sprake is van een uniforme benadering. Enkelen hebben alvast serieus geïnvesteerd in de 

                                                            
7  Het Stedenfonds is een programma van de Vlaamse overheid met als opdracht de Vlaamse steden financieel te onder‐

steunen bij het voeren van een duurzaam stedenbeleid. 
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ontwikkeling  van de methode en hebben  reeds  goed nagedacht over de  gehanteerde bevragings‐

wijze, de inhoud en vraagstelling van de vragen, het doel van de bevraging. Sommigen passen daarbij 

statistische toetsen toe.  

In de vragenlijsten worden de begrippen leefbaarheid en tevredenheid continue door elkaar gehan‐

teerd.  In dit onderzoek  leggen we vooral de  focus op een  tevredenheidsmeting waarbij men  tege‐

lijkertijd kan polsen naar enkele aspecten van leefbaarheid. 

De ervaring van de SHM’s  leert dat de persoonlijke aanpak de meeste respons oplevert. Het  inter‐

view, alsook het persoonlijk afgeven en ophalen  van een  schriftelijke  vragenlijst,  kent het meeste 

succes.  

We zien reeds enkele voorbeelden van het werken met een modulair systeem. De SHM’s werken in 

beperkte mate met verschillende modules voor de nieuwe, vertrekkende en zittende huurders. Het 

systeem  is  dan modulair  in  de  zin  van  dat  zij  op  een  andere manier, met  een  andere  bevraging 

worden aangeschreven.  

Enkele SHM’s trachten reeds via de tevredenheidsmeting hun beleid bij te sturen door te handelen 

naar de aangekaarte knelpunten en opmerkingen die zij ontvangen. Het omzetten van de resultaten 

in verbeteracties vormt echter nog een werkpunt voor de meeste bevraagde SHM’s. 

Ten slotte dienen we ook de kanttekening  te maken dat het als SHM niet evident  is om dergelijke 

meting op te zetten, ook al is de intentie aanwezig. Een tevredenheidsmeting heeft uiteraard finan‐

ciële  implicaties, alsook vergt het heel wat manuren om tot een bruikbaar  instrument te komen en 

de bevraging uit te voeren. Tijd en beschikbaar personeel zijn twee noodzakelijke elementen die ze 

meestal  niet  voor  handen  hebben. Niettemin  kunnen  verschillende  SHM’s  dergelijke  hinderpalen 

overbruggen en mooie resultaten behalen. Zij die niet kunnen rekenen op externe (financiële) onder‐

steuning houden de bevraging beperkter wegens de werklast en de kostprijs die het met zich mee‐

brengt. Slechts met de  (financiële) ondersteuning van een of meerdere partners kan de SHM door‐

gaans het initiatief nemen om de meting op grote schaal toe te passen en zorgvuldig een vragenlijst 

uit te werken. De samenwerkingsprojecten van Samenlevingsopbouw springen daarbij voornamelijk 

in het oog. Met het ontwikkelen van dit meetinstrument,  in opdracht van de Minister voor wonen, 

wordt beoogd deze hinderpaal alvast grotendeels weg te werken. 
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3. Tevredenheidsmetingen in Nederland en 
Engeland 

In dit hoofdstuk presenteren wij enkele voorbeelden van huurderstevredenheidsmetingen in Neder‐

land en Engeland. Het onderdeel over Nederland bevat ook de resultaten van een onderzoek naar 

welke aspecten van dienstverlening huurders belangrijk vinden. Inzicht hierin kan bijdragen aan het 

afbakenen van het systeem dat we voor de Vlaamse sociale huursector willen ontwikkelen. 

3.1 Huurderstevredenheidsmetingen in Nederland 

3.1.1 Welke dienstverlening verwachten sociale huurders? 

3.1.1.1 Doet de kwaliteit van dienstverlening ertoe? 

Is dienstverlening wel belangrijk als een huisvestingsmaatschappij gewoon goede woningen  in een 

aangename woonomgeving aanbiedt? Wat verwacht een klant dan nog meer? Waarom zou  je dan 

naar  de  kwaliteit  van  de  dienstverlening  vragen?  De  goede  huisvestingsmaatschappij  zal  al  snel 

minder frequent en minder problematisch contact met huurders hebben en dus minder zware eisen 

aan  de  kwaliteit  van  dienstverlening  gesteld  zien.  Uit  het  onderzoek  ‘Hurend  Nederland’  (2011) 

onder een  representatieve groep huurders van woningcorporaties naar de kwaliteit van dienstver‐

lening in de sociale huursector blijkt echter dat het omgekeerde net zo waar is: een sociale verhuur‐

der met een uitstekende dienstverlening zal merken dat haar huurders meer betrokken  zijn bij de 

organisatie, meer openstaan voor  informatie van de SHM en meer actief  zelf willen bijdragen aan 

kwaliteit van de woning en woonomgeving.  

Het onderzoek  ‘Hurend Nederland’ naar de kwaliteit van dienstverlening  toont het verband  tussen 

de  kwaliteit  van  het woning  en  de woonomgeving  enerzijds  en  de  kwaliteit  van  dienstverlening 

anderzijds  zeer  duidelijk  aan.  Uit  de  onderzoeksresultaten  bleek  veelvuldig  dat  gebreken  aan  de 

woning of leefbaarheidsproblemen in de wijk leiden tot een kritische houding van huurders ten aan‐

zien van de dienstverlening. Bij dienstverlening van goede kwaliteit krijgt de huisvestingsmaatschap‐

pij krediet, ziet men betrokkenheid en is ook de bewoner meer bereid om zelf bij te dragen aan pret‐

tig wonen. Gebreken aan een woning of overlast vanuit de woonomgeving worden een sociale ver‐

huurder minder snel aangerekend als de dienstverlening op orde  is. Er  is dan een hogere mate van 

tolerantie; de sociale verhuurder krijgt als het ware ‘krediet’ van de huurder. Voelt men zich echter 

onvoldoende bediend, dan worden de ervaren problemen  in woning of wijk  geassocieerd met de 

huisvestingsmaatschappij en is een negatief imago bij de huurder het gevolg. Wij hebben geen aan‐

wijzingen dat de resultaten van Nederlandse huurders niet van  toepassing zijn op de wijze waarop 

Vlaamse sociale huurders de dienstverlening van hun SHM’s waarderen.  

Het onderzoek  ‘Hurend Nederland’ heeft het belang van goede dienstverlening gestaafd en onder‐

bouwd. Of een huurder een positief of negatief beeld van de huisvestingsmaatschappij heeft, hangt 
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zelfs meer samen met de dienstverlening die de huurder ervaart, dan met de kwaliteit van de woning 

of woonomgeving. Daarbij worden ook de belangrijkste sterkten en zwakten die huurders van hun 

huisvestingsmaatschappij kunnen noemen in termen van dienstverlening benoemd. De kwaliteit van 

de woonomgeving wordt de organisatie duidelijk minder aangerekend. De waardering van de kwali‐

teit van de woning  lijkt een  resultante van de kwaliteit van dienstverlening. Een maatschappij die 

goed  reparatieonderhoud en  groot onderhoud uitvoert  (enkele  van de belangrijkste  aspecten  van 

dienstverlening in de ogen van huurders) draagt immers positief bij aan de kwaliteit van de woning. 

Vandaar dat ook een positief verband tussen de tevredenheid over de woning en over de dienstver‐

lening kan worden gezien. 

3.1.1.2 De drie P’s van goede dienstverlening 

Uit het onderzoek komt een duidelijk boodschap voor sociale verhuurders: ‘Schoenmaker blijf bij  je 

leest’  lijkt het devies. Huurders vragen  zich al bij de kwaliteit van de woonomgeving,  zoals  straat‐

beeld, speelvoorzieningen of parkeergelegenheid, af of hier wel een rol voor de verhuurder is wegge‐

legd. Het lijkt er daardoor op dat de goede dienstverlening aan woning en bewoner ver voorop staat 

en een actievere rol  in de buurt of de  lokale maatschappij pas daarna en alleen aanvullend daarop 

verwacht én gewaardeerd wordt. 

Dienstverlening van verhuurders dient zich met name te richten op de persoon (de huurder zelf) en 

het product  (de woning). De plaats  (leefomgeving) komt  slechts daar  in beeld waar het direct bij‐

draagt aan de veiligheid of leefbaarheid en daarmee aan het woongenot van de huurder zelf.  

Uit het onderzoek blijkt dat klanten vooral waarde hechten aan het adequaat uitvoeren van repara‐

ties,  het  zorgvuldig  afhandelen  van  klachten,  het  goed  onderhouden  van  de woning  en  aan  een 

goede  telefonische  bereikbaarheid.  Deze  elementen  hebben  echter  op  verschillende  manieren 

invloed op de klanttevredenheid. Een slechte afhandeling van reparatieverzoeken leidt bijvoorbeeld 

tot  sterke ontevredenheid over de dienstverlening, maar het  zeer goed afhandelen van  reparatie‐

verzoeken  leidt niet per se tot grote tevredenheid. Het wordt dus eigenlijk gewoon verwacht en de 

SHM (‘corporatie’ in Nederland) kan zich er niet mee onderscheiden. Klachtafhandeling en zorg voor 

een  leefbare buurt blijken daarentegen over veel  ‘opwaarts potentieel’  te beschikken en  zijn voor 

verhuurders die de basis op orde hebben dé manier om van gewoon tevreden huurders echte fans te 

maken. 

Uiteraard zijn niet alle huurders gelijk in hun beleving van kwaliteitsvolle dienstverlening. De onder‐

zoekers maken  een  voorbehoud  voor de opvattingen  van  allochtone  huurders.  Enquêteren onder 

deze  groep  huurders  via  een  schriftelijke  of  online  enquête  blijkt  niet  een  geschikte  onderzoeks‐

methode om tot representatieve uitspraken te komen. Daarvoor is de deelnamedrempel in de prak‐

tijk te hoog. Eveneens  is het  lastig om bij de steekproeftrekking rekening te houden met etniciteit. 

Registratie hiervan gebeurt  in de regel niet op persoonsniveau, waardoor als enige optie een over‐

sampling van allochtone wijken en buurten te realiseren  is. Dit  is een pad dat wel tot resultaat kan 

leiden, maar vaak  tegen zeer hoge kosten vanwege  lage  responspercentages. Bovendien maakt dit 

het onderzoeksopzet complexer, wat ook bijkomende risico’s op  fouten  inhoudt voor wie niet ver‐

trouwd  is met verwerking van enquêtes. Om deze  reden nemen we dit niet over  in het door ons 

ontwikkelde  meetinstrument.  De  onderzoekers  melden  dat  het  gebruik  van  focusgroepen  wel 

geschikt is om mensen van allochtone afkomst te bereiken (zie 4.2.3). SHM’s die dit wensen, kunnen 

aanvullend op een andere vorm van tevredenheidsmeting, hiervan gebruik maken. 
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3.1.1.3 Doelgroepen hebben verschillende verwachtingen 

Er  zijn  verschillen waarneembaar  in wat  starters,  studenten,  senioren  en  huurders met  een  niet‐

westerse achtergrond belangrijk vinden in de dienstverlening van hun verhuurder, hoe ver dienstver‐

lening in hun ogen mag en moet gaan en wat hun definitie is van ‘goede dienstverlening’. 

De  gewenste  reikwijdte  van  de  dienstverlening  is  bij  studenten  en  starters  beperkter.  Zij  hebben 

minder oog voor  sociale dienstverlening en minder waardering voor alles wat niet direct bijdraagt 

aan het woongenot van de huurder zelf. Er is een hoger verwachtingsniveau ten aanzien van de ope‐

rationele klantprocessen. Huurders met een niet‐westerse achtergrond hebben die verwachting niet. 

Zij waarderen de dienstverlening van de corporatie meer en vinden minder zaken ‘vanzelfsprekend’. 

Opvallend is dat deze groep huurders meer belang hecht aan activiteiten in de buurt en coördinatie 

van voorzieningen in de wijk door de huisvestingsmaatschappij. 

Onder jongeren (studenten en alleenstaande starters) is behoefte aan meer digitale dienstverlening. 

Door andere doelgroepen dan de  jongeren wordt vooral  telefonisch contact gewaardeerd, gevolgd 

door persoonlijk contact op bijzondere momenten. Het gebruik van digitale kanalen (website, email) 

neemt toe, maar het belang moet niet overschat worden. 

Senioren zien de rol van de corporatie als dienstverlener waarschijnlijk vanuit een breder historisch 

perspectief. Zij  zijn over het algemeen vaker enthousiast over de dienstverlening. Zij maken vaker 

gebruik  van  het  schriftelijke  kanaal  om  met  de  huisvestingsmaatschappij  te  communiceren  en 

hebben een  lichte voorkeur voor persoonlijke kanalen (bezoek aan de vestiging of contact met een 

medewerker  in  de wijk). Digitale  contacten  (email  en website)  zijn  nauwelijks  ingeburgerd  bij  de 

groep boven 60 jaar. 

Opvallend aan alle doelgroepen  is de wens om op bepaalde momenten meer persoonlijk benaderd 

en bediend te worden. Het gaat dan om klachtafhandeling door één persoon binnen de corporatie 

(een soort accountmanager) en vooral ook één aanspreekpunt bij onderhoud. 

Top 6 verwachtingen sociale huurders 
1. Ik verwacht dat mijn verhuurder zich goed aan afspraken houdt. 
2. Ik verwacht vriendelijk en met respect behandeld te worden. 
3. Ik verwacht dat mijn verhuurder altijd goed bereikbaar is. 
4. Ik verwacht snel een reactie op mijn vraag. 
5. Ik verwacht dat medewerkers zich inzetten om mij te helpen. 
6. Ik verwacht heldere begrijpelijke informatie van mijn verhuurder. 

3.1.2 Voorbeelden van klantentevredenheidsmetingen: KWH Huurlabel 

3.1.2.1 Het klassieke KWH Huurlabel 

In 1997  introduceerde KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporatie  in Nederland, het KWH‐

huurlabel. Dit label was een mix van klantwaarderingen en normen over goede dienstverlening, ook 

wel aangeduid als leveringsvoorwaarden. Metingen waren gericht op 11 onderdelen. 

KWH meet de kwaliteit van dienstverlening van de corporatie op drie verschillende manieren: 

1. Allereerst bevraagt KWH ‐ met vragenlijsten ‐ klanten van de woningcorporatie. De vragenlijsten 

gaan naar een groot aantal willekeurig gekozen klanten en naar klanten die een specifieke dienst 
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hebben afgenomen. Zo ontvangen bijvoorbeeld klanten bij wie onderhouds‐ en  reparatiewerk‐

zaamheden  zijn  uitgevoerd,  of  die  de  huur  hebben  opgezegd  een  aparte  vragenlijst.  Op  die 

manier worden klantervaringen op belangrijke onderdelen van de dienstverlening opgehaald. 

2. De tweede manier van meten is het meten van de telefonische dienstverlening. KWH belt naar de 

corporatie en kijkt hoe snel de telefoon wordt opgenomen, en hoe vaak wordt doorverbonden, 

of een antwoord op vragen wordt gegeven en of de medewerkers klantgericht zijn. 

3. Tot  slot beoordeelt KWH de  informatie die op de website van de corporatie  staat.  Is de  infor‐

matie duidelijk, volledig en makkelijk vindbaar? Ook kijkt KWH of e‐mails en brieven klantgericht 

en goed te begrijpen zijn. 

Deze drie manieren van meten  leveren cijfers op. Zijn de gemiddelde cijfers gelijk aan of hoger dan 

de norm KWH stelt (op de meeste onderdelen  is dat een 7), dan komt de corporatie  in aanmerking 

voor  het  keurmerk  KWH‐Huurlabel.  De  onafhankelijke  Commissie  Kwaliteitsverklaringen  (CKV) 

bepaalt dit. Heeft een corporatie eenmaal het keurmerk dan blijft KWH onderzoeken of de corpora‐

tie de kwaliteit van de dienstverlening aan haar klant blijft waarmaken. Wanneer zij dat niet doet, 

dan raakt de corporatie het keurmerk weer kwijt. Corporaties krijgen altijd een herkansing voordat 

het label wordt ingetrokken. 

Overzicht labelonderdelen KWH‐label 

1. Corporatie bezoeken:  goed bereikbaar en korte wachttijden. 

2. Corporatie bellen:  geen spreekuren, direct de juiste afdeling en geen lange wachttijden. 

3. Woning zoeken:   gemakkelijk zelf informatie vinden of deskundig geholpen worden. 

4. Woning betrekken:  in overleg tijdige en duidelijke afspraken maken. 

5. Woning veranderen:   

6. Huur betalen:   zorgvuldigheid en begrip voor situatie. 

7. Reparatie uitvoeren:   duidelijke afspraken en snelle service. 

8. Woning onderhouden:  tijdige en volledige informatie over onderhoudsprojecten. 

9. Klachten afhandelen:   iedere uiting van ontevredenheid serieus afhandelen. 

10. Woning verlaten:   duidelijke afspraken. 

Voor elk van de 10 onderdelen zijn meerdere normen bepaald.  In  totaal was sprake van meer dan 

80 normen.  De  normen  vormen  de  'eisen'  waaraan  corporaties  moeten  voldoen  om  het 

KWH‐Huurlabel te krijgen en te behouden. 

3.1.2.2 Het nieuwe KWH Huurlabel 2.0 

KWH, het  kwaliteitscentrum  voor Nederlandse woningcorporaties, heeft op basis  van het  ‘Hurend 

Nederland’  (2011)  onderzoek  haar  KWH‐Huurlabel  aangepast,  Het  KWH‐Huurlabel 2.0  legt  meer 

nadruk op de beleving van klanten, normen over de van corporatie verwachte dienstverlening zijn 

afgeschaft  (bv.  het  voorschrift  dat  alle  corporaties moesten  beschikken  over  afgesloten  spreek‐

kamers). Metingen worden nu continue uitgevoerd en niet meer op specifieke tijdstippen, ook zijn er 

meer mogelijkheden voor benchmarking ingebouwd. 
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De vaste kern van het Huurlabel 2.0 bestaat uit: 
Onderdeel  Wat meet het?

Klantcontact  Telefonische dienstverlening die de corporatie biedt.
  Het persoonlijke contact met de corporatie.
  Online dienstverlening die geboden wordt via de website en via e‐mail. 
  Informatievoorziening vanuit de corporatie.

Verhuizen  Wat is de klantbeleving bij het zoeken en verhuizen naar de woning en het 
opzeggen van de huur? 

Onderhoud  Hoe beoordeelt de klant het uitvoeren van reparaties en onderhoud? 

Klachten behandelen  Hoe gaat de corporatie om met klachten van de huurder? 

Optionele  onderdelen:  naast  de  vaste  kern  ontwikkelt  KWH  optionele  onderdelen. Deze  zijn  niet 

verplicht en de corporatie kiest zelf waarop ze gemeten wil worden. Ze zijn bedoeld voor corporaties 

die meer verdieping zoeken op een bepaald thema, zoals woonwensen,  leefbaarheid of duurzaam‐

heid, maar ook voor corporaties die op een specifiek proces gemeten willen worden, of experimen‐

teren  met  nieuwe  diensten  zoals  preventief  beheer  of  vraaggestuurd  onderhoud.  De  optionele 

onderdelen worden vanaf 2012 ontwikkeld. 

3.1.3 USP bewonersscan 

Naast het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties KWH is ook de commerciële aanbieder USP een 

belangrijke  partij  op  het  vlak  van  huurderstevredenheidsmetingen. USP  voert  sinds  1999  jaarlijks 

onder een groot aantal corporatiehuurders de USP Bewonersscan uit. Individuele woningcorporaties 

zijn opdrachtgever voor dit onderzoek. Gegevens worden verzameld via een telefonische bevraging. 

De  respons  verschilt  per  corporatie.  Een  voorbeeld  rapportage  van  een  bevraging  in  Hulst  (USP, 

2008) bereikte een respons van 58%. In de Bewonersscan staat de woonbeleving van de klanten cen‐

traal. Hierbij wordt gekeken naar de waardering van de woning en de dienstverlening, maar wordt 

ook ingegaan op de woonomgeving, leefbaarheid, veiligheid en overlast. De Bewonersscan kan daar‐

om  gebruikt worden  als  algemene  graadmeter  van  klanttevredenheid, maar  kan  ook  per wijk  of 

complex verbeterprioriteiten aangeven en het effect van acties evalueren.  
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Figuur 1  Opbouw USP Bewonersscan 

 

Ieder  jaar nemen gemiddeld 50 corporaties deel aan dit onderzoek. Hierdoor ontstaan benchmark‐

cijfers  (landelijke, maar  ook  stedelijke  en  niet‐stedelijke,  kleine  en  grote  corporaties  en  regionale 

benchmarks) en is het mogelijk om de resultaten te vergelijken met relevante collega‐corporaties. De 

Bewonersscan is zo opgezet dat deze zich leent voor wijkgericht onderzoek. Bij herhaalde metingen 

kunnen  trends worden  gesignaleerd  en worden  effecten  van  verbetertrajecten  zichtbaar. Met  de 

resultaten van de Bewonersscan kan bepaald worden welke verbeteracties in welk gebieden moeten 

plaatsvinden. De USP Bewonerscan bestaat vrijwel geheel uit gesloten vragen. 

Figuur 2  Samenvatting  belangrijkste  resultaten  op  gebied  van woning,  dienstverlening,  buurt  en  leef‐

baarheid 
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Figuur 3  Tevredenheid buurt en leefbaarheid uitgesplitst naar deelgebied 

 

Vragen naar huishoudenkenmerken worden door USP vooral gebruikt om de representativiteit van 

de antwoorden te controleren door deze af te zetten tegen de landelijke verdeling. 

Tevredenheid met woning, woonomgeving en dienstverlening wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. 

De ontwikkeling van de tevredenheid  in de  loop van de tijd  is goed te volgen doordat de vragen  in 

opeenvolgende onderzoeken steeds gelijk blijven. Naast vergelijking in de tijd is ook vergelijking met 

het  landelijk  gemiddelde mogelijk.  Voor  de  onderdelen  tevredenheid woning, woonomgeving  en 

dienstverlening worden  huurders  gevraagd welk  deelaspecten  ze  voor  elke  onderdeel  de meeste 

prioriteit  geven.  Op  die  manier  kan  het  onderzoek  door  de  huisvestingsmaatschappij  gebruikt 

worden om prioriteiten te stellen. Zie figuren 4 en 5. 

Figuur 4  Opbouw prioriteitenmatrix USP Bewonersscan 
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Figuur 5  Voorbeeld prioriteitenmatrix dienstverlening 

 
* Uit deze prioriteitenmatrix blijkt bijvoorbeeld dat deze sociale verhuurder lager dan het landelijk gemiddeld 
scoort op de onderdelen ‘goed oplossen gebreken’ en ‘verstrekken uitgebreide informatie over woningen’. 

De waardering  van de dienstverlening wordt  voor  een  groot deel beïnvloed door onderlinge  con‐

tactmomenten  van  huurders met  hun  verhuurder. Om  hierop  te  kunnen  sturen,  heeft  USP  voor 

belangrijke  interactieprocessen tussen huurders en verhuurders de Continue Klant Contact Monitor 

(CKC Monitor)  ontwikkeld.  In  dergelijke  procesmetingen worden  de  hoofdprocessen  (bv.  nieuwe 

klanten) opgedeeld  in sub‐processen  (bv.  reageren op een vrijstaande woning, woningbezichtiging, 

begeleiding  van  de  corporatiemedewerker(s),  de  huurovereenkomst,  de  sleuteloverdracht,  de  op‐

levering van de woning, etc.). Op al deze sub‐processen worden hun tevredenheid, beleving en ver‐

betersuggesties in kaart gebracht. 
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Figuur 6  Opbouw Continue Klant Contact Monitor (CKC‐monitor) 

 
* Meer informatie: www.usp‐mc.nl 

Enkele kenmerken van de CKC Monitor: 

1. Er wordt  zo  snel mogelijk na het proces gemeten waardoor ervaringen van huurders nog vers 

zijn.  

2. Door continue meting worden effecten van aansturend en bijsturend beleid direct zichtbaar.  

3. Door  deelname  van  een  groot  aantal  verhuurders  bestaat  de mogelijkheid  tot  benchmarking 

(landelijke cijfers).  

4. Vrije keuze aantal meet‐ en rapportagemomenten en rapportagevorm (online dashboard  is ook 

mogelijk).  

5. Vragenlijst volgt procesgang: de vragenlijst wordt op maat ontwikkeld.  

6. Continue kwaliteitsmeting draagt bij aan het klantgericht leren denken van de verhuurder.  

7. Directe signalering en terugkoppeling ontevreden huurders. 

3.1.4 Samenvattend 

Samenvattend kan gesteld worden dat een huisvestingsmaatschappij vooral het uitvoeren van repa‐

raties,  groot  onderhoud,  klachtafhandeling  en  telefonische  bereikbaarheid  goed  op  orde  dient  te 

hebben. Opvallend belangrijk daarna is de zorg voor leefbaarheid in de buurt, met een vermogen om 

echt te zorgen voor enthousiasme over de corporatie als dienstverlener. De eerder genoemde aspec‐

ten hebben dat opwaarts  stuwende effect minder, met uitzondering van goede klachtafhandeling. 
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Dat blijkt een belangrijk  ‘moment van de waarheid  te zijn’, waarbij de corporatie veel kan winnen 

maar ook verliezen. 

Tabel 2  Neerwaarts risico en opwaarts potentieel dienstverlening 

Aspect van dienstverlening  Belang Neerwaarts 
risico 

Opwaarts
potentieel 

Goede uitvoering reparaties  1 1  5
Zorgvuldige behandeling van klachten  2 2  1
Goede uitvoering groot onderhoud woning 3 5  4
Goed telefonisch contact met de woningcorporatie 4 3  6
Veel aandacht voor leefbare buurt  5 9  3
Prettige ervaring bij bezoek kantoor  6 6  9
Goede informatie op website  7 8  11
Ruime betalingsmogelijkheden huur  8 11  10
Goede hulp bij zoeken naar nieuwe woning 9 7  7
Goede hulp bij betrekken nieuwe woning  10 4  8
Snel en probleemloos opzeggen van huur  11 10  2

Bron:  Onderzoek ‘Hurend Nederland’, 2011 

3.2 Klanttevredenheidsmetingen in Engeland 

3.2.1 Introductie 

In Engeland zijn alle sociale verhuurders met meer dan 1 000 woningen verplicht om huurderstevre‐

denheidsmetingen uit te voeren volgens een vaste systematiek. Deze enquête ‐ bekend als STATUS ‐ 

is nodig om te voldoen aan de eisen van de toezichthouder, de Tenant Service Authority (TSA) en de 

nationale overheid, meer specifiek het Departement of Communities and Local Governement (CLG). 

STATUS‐surveys worden meestal uitgevoerd via de post, maar in sommige gevallen via de telefoon of 

mondeling en vinden om de twee  jaar plaats bij gemeentelijk woningbedrijven (council housing) en 

om  de  drie  jaar  bij  niet  aan  de  overheid  verbonden  sociale  huisvestingsmaatschappijen  (housing 

associations). 

Al in het begin van de jaren negentig werd in het Verenigd Koninkrijk de nadruk gelegd op het meer 

consumentgericht  te maken van publieke diensten  (Walkers, 1998; Newman, 2000). Onder  invloed 

van  ideeën op het gebied van New Public Management  (NPM) werden steeds vaker methoden uit 

het bedrijfsleven ingezet (McColl‐Kennedy & Schneider, 2000). Sociale huurders worden steeds meer 

gezien  als  consumenten,  als  klanten  wiens  opvattingen,  wensen  en  voorkeuren  een  rol moeten 

spelen  in het beleid en de activiteiten van sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit belang werd nog 

eens benadrukt in de aanbevelingen van de Cave Commission (Cave, 2007) aan de overheid en in het 

beleid van de toezichthouder, de Tenant Services Authority (TSA, 2008, p. 5). 

De  uitkomsten  van  klanttevredenheidsonderzoeken  zijn  ook  steeds  belangrijker  geworden  in  de 

manier waarop de overheid toezicht houdt op de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen 

(Pawson,  Sosenko &  Ipsos Mori,  2010).  Complicerende  factor  bij  publieke  diensten,  zoals  sociaal 

wonen,  is dat afnemers weinig tot geen keuzemogelijkheden hebben om bij andere aanbieders een 

betere  kwaliteit of betere prijs  te  krijgen.  Toch worden  klanttevredenheidsmetingen  steeds  vaker 



 

Tevredenheidsmeting sociale huisvesting | 26 

ingezet,  omdat  ze  worden  gezien  als  een  goed  tegenwicht  voor  andere  prestatiemetingen  van 

publieke dienstverlening die vooral gericht zijn op efficiëntie. Eenzijdige focus op doelmatigheid gaat 

ten koste van de resultaten voor eindgebruikers (Cabinet Office, 2010). 

3.2.2 Standaardmodel voor bewonersbevraging: STATUS 

Aandacht voor klanttevredenheidsmetingen onder sociale huurders  in Engeland werd gestimuleerd 

tijdens de eerste regeringsperiode van Labour vanaf 1997. In die periode werd het ‘Best Value’ pro‐

gramma  gestart  dat  tot  doel  had  de  diensten  van  lokale  overheden  en  andere  leveranciers  van 

publieke diensten te verbeteren. Op het gebied van sociaal wonen vormden de klanttevredenheids‐

metingen  een  centraal  onderdeel  van  het  ‘Best  Value’  programma.  Belangrijke  innovatie was  de 

introductie  in 1999 van een gestandaardiseerde bevragingsmethode: STATUS. Deze methode werd 

met subsidie van de overheid ontwikkeld door de Engelse koepel van sociale verhuurders, de Natio‐

nal  Housing  Federation  (NHF,  2000;  2008).  De methodiek was  specifiek  gemaakt  om  gebruikt  te 

worden door sociale huisvestingsmaatschappijen ongeacht hun grootte. Het was ook de bedoeling 

dat maatschappijen  de methodiek  zelf  konden  gebruiken,  zonder  hulp  van  externe  onderzoeks‐

bureaus.  

Uit  onderzoek  blijkt  dat  STATUS  in  grote mate  heeft  bijdragen  aan  de  totstandkoming  van  een 

gestandaardiseerde methode die het  toeliet om maatschappijen onderling  te benchmarken en ook 

ontwikkelingen in de tijd te volgen (Pawson, Sosenko & Ipsos Mori, 2010). Essentieel hierbij was het 

raamwerk van de toezichthouder waarin de standaardvragenlijst en de bevragingsmethoden waren 

vastgelegd en dat  gedurende  lange  tijd  stabiel  is  gebleven. De NHF heeft hiervoor een Draaiboek 

samengesteld dat ook regelmatig werd geactualiseerd (NHF 2000; 2008). 

De oorspronkelijke vragenlijst was bedoeld om per post verspreid te worden en door de huurder te 

worden  ingevuld. Gemeentelijk woningbedrijven zijn nog steeds verplicht om het op die manier  te 

doen. Sociale huisvestingsmaatschappijen kregen de mogelijkheid om de vragenlijsten telefonisch of 

mondeling gesprekken af te nemen.  

Sinds 2000/2001 moeten sociale verhuurders uit de STATUS‐vragenlijst een aantal prestatie‐indica‐

toren bij de overheid aanleveren, namelijk het percentage huurders dat ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ 

is met  a)  de  dienstverlening  van  de  verhuurders  en  b)  de mogelijkheden  om  te  participeren  in 

besluitvormingsprocessen  van  de  verhuurder.  Meer  recent  moeten  de  sociale  verhuurders  ook 

presenteren welk percentage van de huurders tevreden is over het onderhoud en de reparaties. 

3.2.2.1 Steekproeftrekking 

Bij het vormgeven van klanttevredenheidmetingen is het belangrijk om na te denken over zaken als 

steekproeftrekking  en  bevragingsmethode. Uit  Engelse onderzoek  (Pawson,  Sesenko,  Ipsos Morie, 

2009) blijkt  dat  sociale huisvesters daar  regelmatig  kiezen  voor  een  censusaanpak, dus het bena‐

deren van alle huurders. Soms heeft de reden voor een censusbenadering weinig te maken met sta‐

tistische overwegingen, maar simpelweg omdat de verhuurder wil laten zien dat deze geïnteresseerd 

is  in de oordelen van alle huurders. Soms  is de reden wel van statistische aard, omdat men de uit‐

komsten van de bevraging wil analyseren op het niveau van individuele buurten of wooncomplexen. 

Soms benaderen verhuurders alleen die klanten die onlangs gebruik hebben gemaakt van dienstver‐
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lening,  zoals  een  reparatieverzoek  (deze  vorm  van  steekproeftrekking  past  overigens  niet  in  de 

‘guidance’ voor de STATUS bevraging). 

3.2.2.2 Bevragingsmethode 

Engelse sociale verhuurders gebruiken in twee derden van de gevallen schriftelijke enquêtes die per 

post worden verstuurd en teruggezonden. De rest betreft vooral telefonische bevraging die de soci‐

ale huisvestingsmaatschappij  vaak uitbesteedt  aan  gespecialiseerde bedrijven. Het  responspercen‐

tage voor de schriftelijke enquête is gemiddeld 41%. Uit onderzoek blijkt dat oudere huurders vaker 

enquêtes invullen. Resultaten worden meestal niet herwogen om deze over‐representatie te corrige‐

ren  (Pawson,  Sesenko &  Ipsos Morie,  2009, p. 11). Veel  verhuurders beschikken ook  niet over de 

demografische gegevens om over‐ of onder  representatie van bewoners  te kunnen constateren of 

corrigeren. Omdat  in Vlaanderen sociale huren afhankelijk zijn van  inkomen en huishoudensamen‐

stelling, beschikken SHM’s over meer gegevens over hun bewoners dan veel Nederlandse en Engelse 

sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat correctie hiervoor mogelijk zou zijn. 

3.2.2.3 Beoordeling STATUS bevraging door sociale verhuurders 

Sociale verhuurders waarderen de STATUS‐bevraging omdat  zij hun bedrijfsvoering ermee kunnen 

verbeteren.  Vooral  de mogelijkheid  tot  benchmarking  tussen  organisaties wordt  op  prijs  gesteld. 

Benchmarking  is  mogelijk  vanwege  de  gestandaardiseerde  bevragingsmethode.  Wel  constateren 

onderzoekers  verschillende  uitvoeringspraktijken  waardoor  vergelijking  van  onderzoeksresultaten 

soms niet goed mogelijk is (maar wel gebeurt). Daarnaast werken huisvestingsmaatschappijen, ook in 

zeer verschillende omgevingen wat vergelijken problematisch maakt. 

Sociale verhuurders stellen op prijs dat de STATUS‐bevraging een groot deel van de dienstverlening 

omvat. Een bemerking hierbij  is dat de  STATUS‐vragenlijst wel  vrij  lang wordt gevonden  (Pawson, 

Sesenko & Ipsos Morie, 2009, p. 11). De National Housing Federation (NHF), belangenbehartiger van 

Engelse  sociale  huisvestingsmaatschappijen,  constateert  dat  de  vragenlijst  in  de  loop  van  de  tijd 

vooral steeds uitgebreider is geworden door ad‐hoc vragen van de nationale overheid.  

De STATUS‐bevraging  is voor de meeste  sociale huisvestingsmaatschappijen niet de enige klanten‐

bevraging. Veel maatschappijen gebruiken continue  ‘after‐sales’ bevragingen om de klanttevreden‐

heid  na  afname  van  een  specifieke  dienstverlening  te  weten.  Anderen  gebruiken  kwalitatieve 

methoden om meer verdieping te krijgen, zoals klantenpanels, focusgroepen of mysterieshopping. 

3.2.2.4 Ontwikkelpad STATUS‐survey 

Klanttevredenheid wordt steeds belangrijker in de Engelse sociale huisvestingssector, zo constateren 

onderzoekers  (Pawson, Sesenko &  Ipsos Morie, 2009, p. 14). Zij pleiten voor een meer gestandaar‐

diseerde  en  robuuste methodiek  om  een  betrouwbare  aggregatie  en  onderlinge  vergelijking  van 

gegevens  mogelijk  te  maken.  Daarnaast  vragen  de  onderzoekers  aandacht  voor  laag‐geletterd‐

heid/analfabetische onder sociale huurders. Uit onderzoek van de VN blijkt dat 20% van de Britten 

‘functioneel analfabeet’  is. Dat percentage  is  zeer waarschijnlijk hoger onder  sociale huurders. Dit 

gegeven  heeft,  nog  weinig  onderzochte,  consequenties  voor  huurderstevredenheidsonderzoek. 

Inconsistenties  in de STATUS‐survey doen zich vooral voor bij housing associations omdat zij nogal 

flexibel omgaan met de surveyrichtlijnen, bij gemeentelijke woningbedrijven  is dit veel minder het 
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geval. Daarnaast worden de resultaten van alle bevragingen van de gemeentelijke woningbedrijven 

centraal opgeslagen, waardoor een nationale dataset ontstaat. Prestatie‐indicatoren voor individuele 

woningbedrijven worden op een gestandaardiseerde manier uit deze dataset berekend. Daarnaast is 

het mogelijk  om  uitgebreide  analyses  op  nationaal,  regionaal  en  lokaal  niveau  te maken. Onder‐

zoekers  zien  efficiëntievoordelen  van  een  complete  centralisering  van de  STATUS‐survey. Dat  zou 

echter de mogelijkheid voor individuele huisvestingsmaatschappijen wegnemen om op lokaal niveau 

eigen vragen toe te voegen (overigens wel mogelijk voor gemeentelijke woningbedrijven) en op die 

manier wellicht het idee van ‘eigenaarschap’ van de bevraging geheel wegnemen. 

3.3 Conclusies 

Zowel de Nederlandse als de Engelse sociale huisvesting is reeds vele jaren vertrouwd met ‘huurders‐

tevredenheidsmeting’. Uit hun ervaringen kunnen we een aantal elementen halen om mee te nemen 

in  dit  onderzoek.  In  Nederland  zijn  de  tevredenheidsmetingen  vrijwillig.  Veel  woningcorporaties 

voeren klanttevredenheidsmetingen uit omdat zij dit vinden horen bij de taken van een professionele 

verhuurders.  In  Engeland hebben housing  associations  vergelijkbare opvattingen, maar  is  er daar‐

naast overheidsregulering die maatschappijen verplicht om metingen uit te voeren. 

Nederland kent een modulair systeem, gelinkt aan het KWH‐Huurlabel. Dit wil zeggen dat niet één 

vragenlijst over de dienstverlening van de maatschappij wordt verstuurd, maar meerdere naar gelang 

de  doelgroep.  Zo  krijgt  de  vertrekkende  huurder  een  andere  vragenlijst  voorgeschoteld  dan  de 

nieuwe huurder. Ook worden bevragingen georganiseerd om de klantentevredenheid na afname van 

een specifieke dienstverlening te meten, bijvoorbeeld na onderhouds‐ en reparatiewerkzaamheden. 

Op die manier kan men meerdere facetten van de dienstverlening bevragen. Het modulair systeem 

laat tevens toe de bevraging per doelgroep tot het minimum te herleiden, waarbij enkel de relevante 

vragen voor de doelgroep van toepassing zijn. Dit bevestigt onze keuze voor een modulair systeem. 

Ook de CKC‐monitor van USP  in Nederland, waarbij nagedacht wordt over de dienstverlening rond‐

om processen, biedt dit onderzoek inspiratie voor de opbouw in modules. 

De commerciële aanbieder van huurderstevredenheidsmetingen in Nederland, USP, geeft aan dat de 

ontwikkeling  van  de  tevredenheid  in  de  loop  van  de  tijd  goed  te  volgen  is  doordat  de  vragen  in 

opeenvolgende onderzoeken  steeds gelijk blijven. Naast vergelijkingen  in de  tijd  is ook een verge‐

lijking met het landelijk gemiddelde mogelijk. USP erkent de voordelen van standaardisatie en past ze 

dan ook toe. Ook Engeland voert alle huurderstevredenheidsmetingen ‐ bekend als STATUS ‐ uit vol‐

gens een vaste systematiek om de vergelijkbaarheid te garanderen. Alle resultaten van alle bevragin‐

gen worden centraal opgeslagen, waardoor een nationale dataset ontstaat, wat een uitgebreide ana‐

lyse op nationaal,  regionaal en  lokaal niveau mogelijk maakt. Ook  in de Vlaamse  situatie biedt de 

vergelijkbaarheid van de metingen in de tijd en ruimte en tussen SHM’s veel voordelen, zowel indien 

de resultaten gebruikt worden door de SHM in functie van haar eigen beleid als om op Vlaams niveau 

informatie te krijgen over de sociale huisvesting. Om die reden zijn standaardisering van het meet‐

instrument en goede richtlijnen voor het gebruik van groot belang.  
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4. Ontwikkeling van een instrument voor de 
Vlaamse SHM’s 

4.1 Bevragingswijze 

Om de lokale besturen bij te staan in het organiseren van dergelijke meting verscheen bij de Studie‐

dienst van de Vlaamse Regering  (voorheen APS) een eenvoudig handboek met richtlijnen  (Pember‐

ton et al., 2001). Dit handboek helpt bij het uitklaren van de doelstellingen van een tevredenheids‐

meting  en  reikt  een  drietal  bruikbare  instrumenten  aan:  enquêtes,  groepsgesprekken  en  diepte‐

interviews, klachtenregistratie. Deze  indeling hanteren we ook  in onze afweging tussen de verschil‐

lende mogelijke bevragingsvormen.  

4.1.1 Mogelijke bevragingswijzen 

4.1.1.1 Kwantitatieve bevraging – De enquête 

We baseren ons voor het overzicht van de voor‐ en nadelen van enquêtes voornamelijk op boven‐

staande handleiding (Pemberton et al., 2001), alsook een handleiding uitgeschreven voor medewer‐

kers werkzaam in de publieke sector die aan de slag willen gaan met tevredenheidsmetingen (Van de 

Walle, 2006). De handleiding vormt een soort standaardinstrument voor gebruikersbevragingen en 

overloopt  onder  andere  de  verschillende  alternatieve  bevragingsvormen  in  de  vorm  van  een  ‘en‐

quête’.  

Achtereenvolgens behandelen we drie manieren om met enquêtes  te werken, namelijk  een post‐

enquête, webenquête of een mondelinge bevraging. Voor elk alternatief worden de noodzakelijke 

voorwaarden voor implementatie beschreven en worden de voor‐ en nadelen afgewogen. 

Een groot voordeel van het gebruik van enquêtes in het algemeen is de hoge betrouwbaarheid. Dat 

wil zeggen dat men bij herhaling van de meting steeds  tot dezelfde  resultaten komt, ofwel dat de 

kans groot is dat de gemeten waarde overeen komt met de werkelijke waarde. 

a) Schriftelijke vragenlijst 

Schriftelijke  vragenlijsten  kunnen  op  een  eenvoudige manier  in  grote  aantallen  per  post  naar  de 

huurders worden verstuurd. Dit zorgt ervoor dat een schriftelijke enquête alvast stukken goedkoper 

is dan een mondelinge bevraging.  

Een schriftelijke vragenlijst is bovendien gemakkelijk in eigen beheer uit te voeren en de inzameling 

van de gegevens neemt minder tijd  in beslag, wat bij  interviews vaak moeilijker  ligt. De respondent 

kan overigens de enquête invullen wanneer hij dat zelf wil.  

Bij  een  schriftelijke  enquête heeft de  respondent  de  indruk  van  anonimiteit. De  respondent  zal 

meer  geneigd  zijn  om  vragen  waarheidsgetrouw  te  beantwoorden.  Dit  is  vooral  belangrijk  voor 
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‘gevoelige’ vragen, bijvoorbeeld over de  tekortkomingen van de eigen woning. Anderzijds kan een 

respondent bij een schriftelijke enquête ook gemakkelijker vragen overslaan. 

Volgens de  literatuur zou de algemene respons van dergelijke aanpak eerder  laag  liggen. Voor een 

schriftelijke enquête kan een respons van 30 à 40% worden verwacht, maar dit hoeft niet zo te zijn in 

de praktijk. Er bestaan immers technieken om de respons te verhogen, zoals het sturen van herinne‐

ringsbrieven, het geven van beloningen, ... We mogen er daarnaast vanuit gaan dat de sociale huur‐

ders een zekere band hebben met de maatschappij, zodat een hogere respons mogelijk  is. Een res‐

pons van 50% en meer  is gebruikelijk volgens onze eerste  inventaris van bestaande tevredenheids‐

metingen bij sociale huurders.  

Een schriftelijke enquête is minder aangewezen voor personen die problemen hebben met lezen of 

interpreteren  (bv.  laaggeschoolden, personen waarvan de moedertaal niet  het Nederlands  is). De 

respondenten kunnen  immers geen hulp vragen als ze een vraag niet begrijpen, tenzij dat specifiek 

voorzien is.  

b) Websurvey 

Een websurvey is een vragenlijst die in te vullen is op het internet. Het grote voordeel hiervan is de 

lage kostprijs, vooral als veel mensen worden bevraagd. Maar weigering  is echter gemakkelijk. Ook 

hier  bestaan  echter  praktijken  om  de  respons  op  te  drijven,  zoals  een  herinneringsmail,  belonin‐

gen, ... 

Een  tweede  groot  voordeel  van  een webenquête  is  de  tijdswinst.  De medewerkers  van  de  SHM 

hoeven de antwoorden achteraf immers niet meer manueel in een softwareprogramma in te voeren. 

De  invoering gebeurt  in  feite via het web door de sociale huurders zelf. Ook kunnen de gebruikers 

geen ‘fouten’ meer maken als bijvoorbeeld een bepaald pad wordt ingebouwd waarbij niet iedereen 

alle vragen dient te beantwoorden. Software voor websurveys is gratis op het internet te verkrijgen. 

Vaak genereren de programma’s ook automatisch een eerste uitprint van de standaardanalyses. 

De websurvey kan op verschillende manieren worden uitgestuurd. Men kan via mail of per brief de 

bewoners uitnodigen tot deelname. De brief bevat dan een webadres en paswoord om de enquête in 

te vullen. Een derde manier om een websurvey uit te sturen is iedereen die de website van de SHM 

bezoekt,  vragen  deel  te  nemen. Bij  deze  laatste methode  heeft men  echter  geen  controle  op  de 

steekproef. Deze is niet meer getrokken op toevalsbasis en daarmee is veralgemeenbaarheid van de 

resultaten naar de totale populatie niet verzekerd. 

Het gebruik van digitale kanalen (website, email) neemt toe, maar het belang moet echter niet over‐

schat worden.  In  zijn  zuivere  vorm  zijn webenquêtes enkel bruikbaar  voor bepaalde doelgroepen, 

waarvan men kan aannemen dat ze toegang hebben tot het internet en voldoende computerkennis 

hebben. Digitale contacten zijn vooral nog niet goed ingeburgerd bij de groep boven 60 jaar. Ook bij 

laaggeschoolden is internetgebruik niet evident. 

De doelgroep, sociale huurders, is bijgevolg een minder geschikte groep om te bevragen via zuivere 

websurveys  gezien  zij  niet  altijd  de  taal machtig  zijn,  toegang  hebben  tot  het  internet  of  genoeg 

vaardigheden hebben om een dergelijke enquête  te voltooien. Een bevraging die volledig via web 

verloopt, is dan hier ook niet aan te bevelen. Combinatie met andere methoden is echter wel moge‐

lijk (zie verder). 
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c) Mondelinge bevraging 

Bij een mondelinge bevraging wordt eveneens een gestandaardiseerde vragenlijst afgenomen, maar 

dan tijdens een persoonlijke ontmoeting. De interviewer dient de vragenlijst nauwkeurig af te lopen 

en de antwoorden aan  te geven. De antwoorden kunnen aangebracht worden op papier of  recht‐

streeks via de pc ingevoerd. 

Deze praktijk  is met het oog op het behalen van een zo hoog mogelijke respons de beste methode. 

Door de persoonlijke benadering van de respondent is de uitval het kleinst.  

Ook naar de kwaliteit van de  resultaten biedt deze methode de beste garanties. Men heeft meer 

zekerheid dat de respondent de vragen goed begrijpt en de enquêteur kan zonodig bijkomende ver‐

duidelijking  geven.  Zeker  in  het  geval  van  deze  bevraging, waar  ook  jongeren,  ouderen,  anders‐

taligen, etc. deel uitmaken van de doelgroep, biedt dit een belangrijke meerwaarde. Daarnaast ziet 

de enquêteur er eveneens op toe dat niet steeds gemakkelijkheidsantwoorden als ‘weet niet’, ‘niet 

van toepassing’, ‘neutraal’ worden gekozen. De interviewer is bovendien een belangrijke hulp bij de 

controle over de volledigheid en adequaatheid van de informatie.  

Een  interviewer  kan evenwel de antwoorden  van de  respondent beïnvloeden. De  respondent  kan 

sociaal wenselijk antwoorden of op een goed blaadje willen staan. Om dit te vermijden is het daarbij 

belangrijk dat de interviewers zich zo neutraal mogelijk opstellen. Ze krijgen daartoe ook best duide‐

lijke instructies. In de handleiding nemen we daarvoor richtlijnen op. 

Uiteraard is de voornaamste keerzijde van deze methode dat grotere investeringen noodzakelijk zijn, 

zowel  in  tijd als  in  (financiële) middelen. Het voordeel  is dat,  in geval de bevraging georganiseerd 

wordt  in  een  specifieke wijk, waar  de  respondenten  dicht  bij  elkaar wonen,  contacten  aan  huis 

gecombineerd kunnen worden, wat natuurlijk heel wat tijdswinst kan opleveren. 

d) Telefonische bevraging 

Een derde alternatief  is een telefonische bevraging. Voor algemeen survey‐onderzoek geraakt deze 

methode meer en meer in onbruik omdat men daarvoor moet beschikken over een databestand met 

telefoonnummers. Sedert vaste telefoontoestellen vervangen zijn door mobiele wordt het moeilijker 

om goede bestanden te hebben.  Indien de SHM beschikt over een dergelijk bestand voor de popu‐

latie die ze wil bevragen, is het echter een mogelijkheid.  

Een voordeel van de telefonische bevraging is dat de interviewer kan toelichten wat de bedoeling is 

en  zo  de  respondent  kan motiveren  om medewerking  te  verlenen. Maar  ook  dit  heeft  een  per‐

soneelskost net zoals bij mondelinge bevraging. De kostprijs is iets lager omdat geen verplaatsingen 

nodig zijn.  

Ervaringen met  telefonische bevragingen wijzen uit dat de respons hier niet veel hoger  ligt dan bij 

postenquêtes.  Een  van  de  redenen  is  dat mensen  vandaag  al  zeer  veel worden  gebeld  door  ver‐

kopers, winkelketens, etc. om dingen te verkopen of een mening te vragen.  
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e) Mixed mode design 

De jongste decennia wordt in survey‐onderzoek om gebruik te maken van een ‘mixed mode design’. 

Bij  dergelijk  vorm  van  dataverzameling worden  de  voordelen  van  verschillende  (doorgaans  twee) 

bevragingsmethoden gecombineerd, wat meestal neerkomt op een combinatie van een post‐, web‐ 

of mondelinge bevraging. De bedoeling is om te compenseren voor de zwakten van de verschillende 

individuele methoden apart. Vaak wordt een minder dure methode gecombineerd met een methode 

die geschikter  is voor de betreffende survey maar duurder uitvalt. Men gebruikt  in  feite het  ‘beste 

van twee werelden’. Een ander voordeel van een  ‘mixed mode design’  is de daling van de verteke‐

ning die optreedt doordat een bepaalde groep niet bereikt wordt met een bepaalde methode (zoals 

webenquête maar een beperkte doelgroep bereikt) en deze groep op een aantal socio‐economische 

variabelen  verschilt  van de groep die wel bereikt wordt. Mixed mode  surveys  komen met andere 

woorden  tegemoet aan allerhande dekkingsproblemen. Zo worden werkende mensen minder  snel 

bereikt bij een persoonlijk contact en ouderen en socio‐economisch zwakkeren minder snel bij een 

websurvey.  Een  combinatie  van  verschillende methoden  laat  toe  deze  doelgroepen  beter  te  be‐

reiken.  

Het HIVA heeft recent positieve ervaringen met de mixed mode methodiek, waarbij respondenten de 

mogelijkheid geboden wordt de vragenlijst  in  te vullen via  internet en wie hier niet voor kiest een 

schriftelijke vragenlijst ontvangt (we laten voorlopig in het midden of de vragenlijst schriftelijk is in te 

vullen dan wel via interview). 

4.1.1.2 Kwalitatieve bevraging  

a)  Diepte‐interviews 

Een  diepte‐interview  is  een  intensief  gesprek  tussen  een  respondent  en  de  interviewer.  Daarbij 

wordt niet gewerkt met een gestandaardiseerde vragenlijst, maar met een aantal gespreksthema’s. 

Diepte‐interviews worden het beste ingezet als het belangrijk is te peilen naar dieperliggende menin‐

gen of motivaties. Een diepte‐interview geeft de  interviewer de mogelijkheid dieper  in  te gaan op 

bepaalde onderwerpen waarbij nuances mogelijk zijn en waarbij er ook ruimte is om elementen aan 

te halen die vooraf niet te voorzien waren. Het haalt bijkomende kwalitatieve informatie naar boven, 

wat een schriftelijke vragenlijst met voorgeschreven antwoorden niet doet. Het nadeel van niet  te 

werken met een gestandaardiseerde enquête, is dat er geen vergelijkingen tussen de SHM’s, met de 

Vlaamse  gegevens  en  over  de  tijd mogelijk  zijn.  Het  vergt  daarnaast  een moeilijkere  verwerking 

omdat de antwoorden moeilijker samen te vatten en te  interpreteren zijn. Bij rigoureus kwalitatief 

onderzoek worden alle gesprekken uitgeschreven. Tekstfragmenten worden  vervolgens gecodeerd 

en met de hulp van daartoe ontworpen software verwerkt. De onderzoeker speelt een grotere rol in 

de verwerking dan bij gestandaardiseerde bevragingen. 

b) Focusgroepen of groepsgesprekken 

Deze methode houdt  in dat gebruikers worden samengebracht om het gezamenlijk over een aantal 

aspecten  van de dienstverlening  te hebben. De bijeenkomsten  kunnen worden herhaald met  ver‐

schillende  soorten  gebruikers  (ouderen,  jongeren,  allochtonen, ...). Het  voordeel  is  ook  hier weer 
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‐ zoals voor de diepte‐interviews ‐ dat gepeild kan worden naar verklaringen en dat zaken naar boven 

kunnen komen die men in een gestandaardiseerde bevraging niet kan voorzien.  

Focusgroepen zijn relatief snel en goedkoop te organiseren. Het enige wat vereist is, is een neutrale 

persoon om het gesprek  te  leiden en  te  faciliteren. Een ervaren moderator met een  zekere voor‐

kennis is wenselijk, mede om iedereen  in de groep gelijk aan bod te laten komen. Een groot nadeel 

van  het  organiseren  van  focusgroepen  is  dat  de  resultaten  niet  altijd  representatief  zijn  voor  de 

populatie. Ook de anonimiteit van de respondenten kan niet gegarandeerd worden. Ten slotte kun‐

nen de bevindingen van de focusgroepen niet in cijfers worden samengevat, wat de methode minder 

aantrekkelijk maakt als instrument voor benchmarking. Gegevens vergelijken in de tijd, tussen wijken 

of tussen SHM’s laat deze methode tevens niet toe.  

Met moet  hier  goed  bekijken waar  de  prioriteit  ligt. Wil men  alle  hardnekkige  knelpunten,  pro‐

blemen, ...  zo goed mogelijk detecteren en nauwer met de huurders  zoeken naar  verklaringen en 

oplossingen? Of wil men een goede bevraging opzetten waarbij de resultaten vergelijkbaar zijn met 

gelijkaardige metingen en de kostprijs en werkdruk beperkt worden? 

4.1.1.3 Klachtenregistratie 

Uit het onderzoek  ‘Hurend Nederland’  (2011) blijkt dat huurders een groot belang hechten aan de 

afhandeling van klachten. Huurders vinden het een gezichtsbepalend element van de dienstverlening 

van  een huisvestingsmaatschappij.  Een  goede  klachtenregistratie  en bewaking of  klachten op  een 

goede manier worden opgevolgd, heeft niet alleen  invloed op de klanttevredenheid van huurders, 

maar biedt ook  inzicht of de maatschappij op dergelijke momenten de klant goed helpt. Een goede 

klachtenafhandeling  betekent  overigens  niet  dat  de  huurder  altijd  gelijk  krijgt, maar  kan  ook  in‐

houden dat de SHM beter uitlegt waarom iets niet kan. Duidelijkheid en het nakomen van afspraken 

zijn voor dienstverlenende organisaties vrij simpele maatregelen om klachten te voorkomen of ze op 

te lossen, maatregelen die bovendien weinig tot niets hoeven te kosten.  

Klachtenafhandeling  is een  ‘moment van de waarheid’ die  in zowel negatieve als positieve zin een 

sterke uitwerking kan hebben op de tevredenheid van klanten. Daarbij is het belangrijk dat klachten 

niet  te  formeel worden gedefinieerd.  Iedere  vorm  van ongenoegen of ontevredenheid  kan gezien 

worden als een informele klacht. Als medewerkers van SHM’s in staat zijn om die informele klachten 

in een vroeg stadium op te  lossen heeft ook dat  invloed op de klanttevredenheid. Als klachten een 

formele status hebben, zijn ze vaak complexer om op te  lossen. Een klachtenregistratiesysteem zou 

derhalve ook moeten omvatten hoe medewerkers de  informele vormen van ongenoegen en onte‐

vredenheid hebben opgelost, bijvoorbeeld in de vorm van een logboekje. 

Hoe zinvol de behandeling en registratie van klachten ook is en hoe veel het ook kan zeggen over de 

mening van de klant, om de  tevredenheid van de  totale groep van klanten  te kennen,  is het geen 

goed middel. Het grootste probleem is dat de personen die de klacht indienen niet noodzakelijk ver‐

woorden wat de gemiddelde klant er van vindt. Bovendien gaan klachten vaak over specifieke zaken, 

zoals een  technisch probleem. Over meer globale zaken, als bijvoorbeeld de vriendelijkheid van de 

loketbedienden  zullen minder  snel  klachten worden  ingediend. De mate waarin  klachten worden 

ingediend, hangt daarom ook af van de bekendheid van het klachtensysteem bij de klant. Een ander 

nadeel  is dat de onderzoeker hierbij geen controle heeft over de verzamelde gegevens, hij kan niet 

bepalen waarover hij informatie krijgt. 
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4.1.2 Keuze voor een gestandaardiseerde bevraging 

In vergelijking met enquêtes bieden groepsgesprekken en diepte‐interviews meer diepgaande infor‐

matie. Een groepsgesprek vraagt bovendien minder tijd. De verwerking van de gegevens uit groeps‐

gesprekken  en  diepte‐interviews  kan  evenzeer  systematisch, maar  is  een  stuk moeilijker.  Als  het 

belangrijk  is  de  resultaten  van metingen  te  kunnen  vergelijken,  bijvoorbeeld  tussen  huisvestings‐

maatschappijen,  tussen delen van het werkingsgebied van de SHM of  tussen metingen op opeen‐

volgende tijdstippen  (om evoluties te zien)  lijkt een enquête op basis van een gestructureerde vra‐

genlijst de beste methode. Tijdens een workshop met SHM’s over  tevredenheidsmeting bij  sociale 

huurders, die voorafging aan de beslissing om het Steunpunt dergelijk instrument te laten ontwikke‐

len, werd  door  de  SHM’s  zelf  het  belang  van  dergelijke  vergelijkbaarheid  benadrukt.  Ook  in  het 

Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s wordt gewezen op het voordeel van de vergelijkbaarheid van 

resultaten tussen SHM’s. 

Als een objectieve meting vooropstaat, waarvan de  resultaten  vergelijkbaar moeten  zijn  in  tijd en 

ruimte, kan een tevredenheidsmeting niet gebaseerd zijn op klachtenregistratie. Klachtenregistratie 

kan voor de maatschappij een schat aan informatie opleveren w.b. knelpunten in de werking, maar is 

geen goede basis voor vergelijkingen tussen maatschappijen en leert ook niet wat de doorsnee huur‐

der vindt over de dienstverlening. 

Men  kan het natuurlijk ook bij eenvoudige  gesprekken houden, gebaseerd op een  lijst  van  te be‐

spreken  topics,  zonder  deze  volgens  een  vaste  systematiek  te  verwerken.  Algemeen  kan  gesteld 

worden dat hoe minder systematiek gevolgd wordt bij de organisatie en verwerking, hoe moeilijker 

het is de betrouwbaarheid na te gaan en de resultaten over metingen heen te vergelijken. Het grote 

voordeel van een gestandaardiseerde enquête is namelijk dat dit toelaat een gedetailleerd, gekwan‐

tificeerd en  representatief beeld  te  krijgen  van de  tevredenheid  van de  sociale huurders. Daarom 

gaan we hier enkel verder met de verschillende vormen van een gestandaardiseerde enquête. 

4.1.3 Keuze voor een ‘mixed mode design’ 

Zoals boven uitgelegd combineert een ‘mixed mode design’ een zo hoog mogelijke respons met kos‐

tenefficiëntie. Als we een  instrument ontwerpen dat mixed mode design mogelijk maakt, biedt dit 

bijkomend  het  voordeel  dat  het  de  SHM’s  ook  toelaat  te  kiezen  voor  verschillende  bevragings‐

vormen, al dan niet in combinatie met elkaar. 

Een eerste mogelijkheid is de combinatie van een schriftelijke vragenlijst met een webenquête. Men 

stuurt dan een schriftelijk exemplaar van de vragenlijst op naar de sociale huurders, met in de bege‐

leidende brief een hyperlink naar de webenquête. Men kan ook omgekeerd werken. Men stuurt een 

uitnodiging naar de sociale huurders om de elektronische vragenlijst  in te vullen. Indien men wenst 

kan men een schriftelijke versie ontvangen. Zij die kiezen om de webenquête  in  te vullen  in plaats 

van de schriftelijke versie, bezorgen de SHM flink wat tijdswinst bij de verwerking van de bevraging. 

De huurder doet als het ware een deel van het werk van de SHM. Hoe meer respondenten die keuze 

maken, hoe goedkoper de  totale kostprijs van de  tevredenheidsmeting. Een  tweede argument om 

zoveel mogelijk webenquêtes  te promoten  is het  feit dat men, door bepaalde voorwaarden op  te 

leggen,  geen  fouten  kan maken  in  de webbevraging.  Zo  kan men  enkel  op  papier  vragen  onbe‐

antwoord laten, alsook het gevraagde ‘pad’ niet volgen indien opgelegd.  
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Een medewerker van de SHM kan de enquête persoonlijk afgeven, in de bus steken of via de post 

opsturen. De  inventaris van de bestaande metingen (zie voorbeeld SHM Nieuw Dak uit Genk) toont 

aan dat het persoonlijk afgeven van de schriftelijke enquête voor minder uitval zorgt. 

Een tweede variant is het gebruik van een websurvey in combinatie met een mondelinge afname van 

de  vragenlijst. Huisbezoeken  bevorderen  de  betrokkenheid  en  daarmee  ook  de  respons. Om  een 

bevraging  aan  huis  op  grote  schaal  te  kunnen  verwezenlijken  dient men  echter  heel wat  tijd  te 

besteden. Deze methode zou men kunnen toepassen bij de bevraging van de nieuwe huurders, waar 

vaak een huisbezoek wordt gepland. 

De  techniek heet  ‘computer assisted personal  interviewing’ ofwel CAPI. Het gaat om een methode 

waarbij de antwoorden van de respondent onmiddellijk door de  interviewer worden  ingegeven De 

voornaamste voordelen van de CAPI‐methode zijn (Billiet & Waege, 2005): 

1. Controle op de  routing.  In de  eerste plaats  kunnen  er  geen  routing‐fouten  gebeuren wat  van 

belang kan  zijn bij  complexe vragenlijsten. Wanneer het  computersysteem  correct geprogram‐

meerd is, worden de volgorde van de vragen en de doorverwijzingen automatisch juist toegepast. 

Menselijke vergissingen worden uitgeschakeld. 

2. Controle op de ingevoerde gegevens. Een tweede pluspunt is dat de gegevens onmiddellijk con‐

troleerbaar  zijn door een  systeem van  interne geldigheidscontroles  (bv. als een getal gevraagd 

wordt, dan kunnen geen woorden ingegeven worden, percentages max. 100, etc.). 

3. Snellere beschikbaarheid van de gegevens door een vermindering van toevallige codeerfouten. 

4. Meer privacy? Voor een aantal respondenten kan het gevoel van een grotere privacy bestaan. Er 

circuleren namelijk geen papieren waarop al hun antwoorden staan. Ze bevinden zich direct ano‐

niem in de computer, samen met de antwoorden van anderen. 

5. Grote  standaardisatie.  De  grotere  standaardisatie  schakelt  de  mogelijkheid  van  persoonlijke 

accenten door de interviewers, en dus ook interviewer‐effecten, voor een groot deel uit.  

6. Een deel  van de  kosten  (interviewers,  laptop, ...) wordt  gecompenseerd door het uitschakelen 

van de codeerfase. 

We opteren er een voor  instrument te ontwikkelen dat maximale keuze  laat aan SHM’s wat betreft 

de gehanteerde bevragingsmethode. We komen zo uit bij een websurvey, die toelaat dat de vragen‐

lijst online wordt ingevuld door de respondent, maar ook door een interviewer aan huis of door een 

medewerker die de antwoorden invoert op basis van de schriftelijke vragenlijst. Een websurvey heeft 

als bijkomend voordeel dat de verwerking kan geautomatiseerd en gestandaardiseerd worden. Maar 

bovendien kan ook het hele proces gaande van steekproeftrekking, over verzending, opvolging res‐

pons,  rapportering,  etc. mede  computergestuurd  verlopen, wat  de  SHM  veel  tijdswinst  kan  ople‐

veren. 

4.2 Populatie en steekproef 

Een van de eerste stappen bij het opzetten van een bevraging is het duidelijk definiëren van de groep 

over wie men iets wenst te weten. Dit is de populatie. 

De  ‘populatie’  is de totale groep van huishoudens waarvan men de tevredenheid wenst te kennen. 

Het  is belangrijk de populatie zeer precies te omschrijven, met het oog op vergelijkbaarheid van de 

resultaten. Om die  reden wordt  in de definitie  van de populatie ook  steeds opgenomen op welk 
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moment de bevraging wordt afgenomen. Zo maakt het bijvoorbeeld een verschil hoe  lang nieuwe 

huurders de huishoudens  al  in hun woning  verblijven op het moment dat naar hun  tevredenheid 

wordt gepeild. We merken ook op dat alle populaties huishoudens  zijn, en geen personen. Het  is 

belangrijk dit voor ogen te houden bij de interpretatie van de resultaten.  

De  ‘steekproef’  (van de tevredenheidsmeting)  is het deel van de populatie dat bevraagd wordt om 

uitspraken te kunnen doen over de populatie. Om op basis van de bevraging een betrouwbare uit‐

spraak te kunnen doen over de populatie, moet de steekproef worden getrokken op volledig toeval‐

lige wijze en voldoende groot zijn.  

In  deze  tevredenheidsmeting  zal  alleen worden  gewerkt met  enkelvoudige  steekproeven.  Dit wil 

zeggen dat alle elementen in de populatie evenveel kans maken om getrokken te worden. Er wordt 

gekozen voor dergelijk  steekproefopzet omdat dit het eenvoudigste  is voor de verwerking op een 

gestandaardiseerde manier. Tegelijkertijd  leent dergelijk opzet zich tot het beantwoorden van een‐

voudige onderzoeksvragen zoals hier aan de orde.8 

De vraag hoe groot een steekproef moet zijn, is niet eenvoudig te beantwoorden. Dit hangt af van de 

graad van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die men vooropstelt, van wat men wil meten  in de 

steekproef en hoe groot de populatie  is. Over het algemeen kan worden gesteld dat naarmate de 

steekproef groter is, de resultaten meer betrouwbaar zijn en ook meer toelaten om een onderscheid 

te maken  in de resultaten tussen groepen. Een SHM met 3 000 woningen zal bijvoorbeeld met een 

grotere betrouwbaarheid kunnen zeggen wat de tevredenheid  is van haar huurders als 1 000 huur‐

ders worden bevraagd dan wanneer er maar 100 worden bevraagd.  In het eerste geval zal de SHM 

mogelijk ook een onderscheid kunnen maken tussen de gemeenten (stel dat er drie gemeenten van 

gelijke  omvang  zijn  in  het  werkingsgebied),  of  tussen  bewoners  van  appartementen  en  een‐

gezinswoningen (ingeval beide types ongeveer evenveel voorkomen). Als maar 100 huurders worden 

bevraagd,  zijn  dergelijke  opdelingen  van  de  resultaten  niet mogelijk.  In  de  handleiding  voor  het 

gebruik  van  dit meetinstrument  leggen  we  uit  hoe  de minimale  steekproefomvang  kan  bepaald 

worden. In principe zou dit moeten volstaan om de steekproefomvang te bepalen, ook zonder kennis 

van statistiek. 

4.3 Modules 

Al van bij de start van de ontwikkeling van het meetinstrument  is gekozen voor een modulair sys‐

teem. Daarbij kunnen SHM’s vrij kiezen uit de verschillende beschikbare modules, naargelang hun 

vragen of beleidskeuzes. De sociale huisvesting in Engeland en Nederland werkt al jaren met dergelijk 

modulair systeem (zie hoofdstuk 3). Volgende vragenlijsten worden voorzien. 

                                                            
8   Een alternatief is een gestratificeerde steekproef. Dit betekent dat in de populatie deelgroepen worden onderscheiden 

en dat bepaalde deelgroepen  in de  steekproef worden oververtegenwoordigd. De  resultaten worden dan  tijdens de 
verwerking gewogen om te corrigeren voor de ongelijke kans om in de steekproef terecht te komen. Dergelijk opzet is 
bijvoorbeeld  interessant  als men  groepen wil  vergelijken. Dit  is echter niet de eerste  focus  van deze  tevredenheids‐
meting.  
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Tabel 3  Overzicht van de vragenlijsten 

Vragenlijsten  Definitie populatie Moment van bevraging 

1. Kandidaat‐huurders  Alle huishoudens die x tijd zijn inge‐
schreven in het register van de kandi‐
daat‐huurders (aanvragen tot mutaties 
niet inbegrepen). De SHM bepaalt X. 

Doorlopend. De SHM bepaalt hoe lang 
de bevraging loopt. De SHM bepaalt 
ook op welk moment na inschrijving in 
het register de vragenlijst wordt opge‐
stuurd. 

2.  Nieuwe huurders  Huishoudens die X tijd in hun huur‐
woning verblijven. De SHM bepaalt X. 

Doorlopend. De SHM bepaalt hoe lang 
de bevraging loopt.  

3.  Zittende huurders ‐ 
module dienstverlening

Alle huishoudens die minimum X tijd in 
een woning van de SHM verblijven. De 
SHM bepaalt X. 

Eenmalig. Op een door de SHM gekozen 
moment. 

4.  Zittende huurders ‐ 
module woning en 
buurt 

Alle huishoudens die minimum X tijd in 
een woning van de SHM verblijven. De 
SHM bepaalt X 

Eenmalig. Op een door de SHM gekozen 
moment 

5.  Zittende huurders 
(korte module) 

Alle huishoudens die minimum X tijd in 
een woning van de SHM verblijven. De 
SHM bepaalt X. 

Eenmalig. Op een door de SHM gekozen 
moment 

6.  Zittende huurders ‐ 
onderhoud en herstel‐
lingen 

Alle huishoudens waarbij de SHM of 
een externe aannemer herstellings‐
werken uitvoerde 

Doorlopend. De SHM bepaalt hoe lang 
de bevraging loopt. De SHM bepaalt 
ook hoe lang na het uitvoeren van de 
herstelling de vragenlijst wordt opge‐
stuurd. Tijdens de looptijd kan elke 
bewoners slechts een maal worden 
bevraagd. 

7. Vertrekkende huurders Alle huishoudens die de SHM verlaten 
(dus geen mutaties) 

Doorlopend, op de dag dat de sleutel 
wordt teruggebracht (alle vertrekkende 
huurders). De SHM bepaalt hoe lang de 
bevraging loopt. 

4.4 Vragenlijsten 

4.4.1 Inhoud van de vragen 

Voor elke module werd eerst een voorlopige  lijst van  te bevragen onderwerpen opgemaakt. Deze 

themalijst was gebaseerd op de verkenning van bestaand onderzoek  in binnen‐ en buitenland die 

hierboven werd toegelicht. Na bespreking in de ‘Begeleidingsgroep data en analyses’ van het Steun‐

punt Wonen werd deze themalijst omgezet in vragen. De vragenlijsten werden dan tijdens meerdere 

rondes besproken, getest en herwerkt: 

- klankbordgroep; 
- testen door Gerard; 
- VIVAS stuurgroep; 
- door de SHM’s, voor het van start gaan van de piloottest. 

4.4.2 Open of gesloten vragen 

Open en gesloten vragen hebben elk voor‐ en nadelen. Een gesloten vraag  is een vraag waarop de 

respondent  de  keuze moet maken  uit  vooraf  geformuleerde  antwoordmogelijkheden.  Dergelijke 

vragen zijn vooral interessant als men op een betrouwbare manier een zicht wil krijgen op de mening 
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van een totale populatie. Bovendien lenen ‘gestandaardiseerde vragen‘ zich het best tot vergelijkin‐

gen in tijd en ruimte. Een moeilijkheid is dat men vooraf alle mogelijke antwoorden moet kennen.  

Een open vraag is een vraag waarop de respondent een vrij antwoord kan formuleren. Open vragen 

in een schriftelijke vragenlijst hebben hetzelfde voordeel als een kwalitatief  interview, namelijk dat 

antwoorden mogelijk zijn die vooraf niet  te bedenken waren. De  respondent kan dan  in zijn eigen 

woorden antwoorden en dit levert mogelijks interessante bemerkingen of originele denkwijzen. Daar 

tegenover  staat  echter  dat  dergelijke  vragen moeilijker  te  verwerken  zijn  en  niet  toelaten  dat  er 

wordt vergeleken tussen respondenten (De Peuter et al, 2007). 

4.4.3 Tevredenheidsmeting is een vorm van attitudemeting 

Bij  tevredenheidsmeting peilt men naar de mening of houding van een respondent. Men verwacht 

dus  van de  respondent  een normatieve uitspraak. Dergelijke  vragen  zijn  gevoeliger  voor de wijze 

waarop ze verwoord zijn dan vragen over feiten en gebeurtenissen. De formulering van de vragen en 

de plaats van de vragen in de vragenlijst kunnen aanzienlijke invloed hebben op de antwoorden. Zo 

zal een algemene vraag naar een beoordeling van de kwaliteit van de woning een verschillend ant‐

woord opleveren wanneer deze voorafgaat aan een lijst van vragen naar mogelijke gebreken aan de 

woning dan wanneer deze vraag daarna komt. 

De wijze van vraagstelling kan het antwoord van de respondent ook in een bepaalde richting sturen. 

Daarom moet de vraag altijd zo neutraal mogelijk worden geformuleerd en moet er evenwicht zijn in 

de antwoordcategorieën. 

Een punt van discussie is of de antwoordcategorie ‘geen mening’ best wel of niet wordt opgenomen. 

Sommigen pleiten er voor dit altijd expliciet als antwoordcategorie te voorzien. Het argument daar‐

voor  is dat  anders heel wat  respondenten  toch  een  antwoord  zullen  geven, ondanks dat  ze  geen 

mening hebben. Maar  er  is ook  een nadeel:  indien de  antwoordcategorie  ‘geen mening’  is opge‐

nomen, wordt deze aangeduid door ongeveer 20% van de respondenten die anders een ander ant‐

woord zouden kiezen, terwijl het antwoord op zich weinig  informatief  is. Een algemene regel  is dat 

thema’s waarover  iedereen genoeg  informatie heeft om  zich een mening  te  vormen best worden 

aangeboden zonder de optie ‘geen mening’. Voor vragen waarvoor sommige respondenten effectief 

geen mening  kunnen  hebben  (bv.  omdat  ze  hetgeen waarover  een mening wordt  gevraagd  niet 

gezien hebben),  is het beter de categorie  ‘geen mening’ wel  te voorzien.  In dit geval  is het echter 

steeds beter te werken met een filtervraag die alleen degenen die wel een mening hebben naar deze 

vraag sorteren.  

Vragen over gezins‐ of persoonskenmerken zijn  interessant om bij de verwerking van de resultaten 

een onderscheid te kunnen maken tussen groepen (bv. naar  leeftijd, geslacht, ...). Dergelijke vragen 

komen  best  achteraan  de  vragenlijst.  Vragen  naar  feiten  of  kennis  worden  in  tevredenheids‐

onderzoek opgenomen niet zozeer om de kennis over bepaalde zaken te meten, maar vooral als fil‐

tervraag naar volgende attitudevragen. Zo wordt bijvoorbeeld eerst gevraagd of de  respondent de 

website van de SHM  raadpleegt vooraleer daarover vragen worden gesteld. Wie nooit de website 

raadpleegt, kan deze vragen dan overslaan. 
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4.4.4 Vraagstelling 

Het  is  van  groot belang de  vragen  zo helder  en  eenduidig mogelijk  te  formuleren. Respondenten 

moeten in staat zijn om duidelijk te begrijpen waarnaar wordt gepeild. Zeker bij een vragenlijst voor 

sociale huurders moet dit een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Volgende lijst van aanbevelingen voor goede vraagformulering is geïnspireerd op Billiet et al (2005), 

Lacante (2012) en Van de Walle (2006). Ze werden maximaal gevolgd bij het opstellen van de vragen‐

lijsten. Wanneer  later vragen zouden toegevoegd worden aan de standaard vragenlijsten of nieuwe 

modules ontwikkeld zouden worden, kunnen ze als richtlijnen worden gehanteerd. 

4.4.4.1 Doorverwijzingen 

Doorverwijzingen in de vragenlijst houden in dat de respondent in functie van het antwoord op een 

vraag wordt doorverwezen naar een volgende vraag. Zo kunnen voor bepaalde respondenten vragen 

of zelfs hele vragenblokken worden overgeslagen. Dit heeft als voordeel dat enkel deze responden‐

ten waarvoor de vraag relevant is, deze vraag krijgen voorgelegd. Het laat toe vragen eenvoudiger te 

formuleren en de vragenlijst is daarmee sneller af te werken. 

Bij computergestuurde mondelinge bevragingen of webbevragingen is het mogelijk de vragenlijst op 

deze manier een complexe structuur te geven. De respondent zal immers niets zien van de structuur 

die  er  achter  zit.  Bij  schriftelijke  bevragingen wordt  dat moeilijker.  Doorverwijzen moet  hier  ge‐

beuren met pijltjes en/of tekst achter de antwoordmogelijkheden. Hoe complexer de structuur, hoe 

meer  tekst  daarover  moet  worden  voorzien  en  hoe  minder  overzichtelijk  de  vragenlijst  wordt. 

Bovendien stijgt daarmee de kans dat de respondenten zich vergissen. 

Vermits hier geopteerd  is voor een  instrument dat moet toelaten de bevraging op diverse manie‐

ren te organiseren, zijn we beperkt in de mogelijkheden tot doorverwijzing.  

4.4.4.2 Aanbevelingen voor de formulering van de vragen 

- Naarmate  een  vragenlijst  langer  is,  verzwakt  op  het  einde  de  aandacht  en  vermindert  de  ant‐

woordkwaliteit. Daarom moet de vragenlijst zo kort mogelijk zijn. 

- Ook de vragen moeten zo kort mogelijk zijn.  

- De vragen moet in correct Nederlands zijn opgesteld. Spreektaal is soms beter dan schrijftaal, zeker 

voor mondelinge bevragingen.  

- Woorden  die  niet  iedereen  kent, moeten  vermeden worden.  Alle  gebruikte  begrippen moeten 

duidelijk zijn en door iedereen hetzelfde begrepen. Bijvoorbeeld: een ‘kamer’ in een woning is niet 

voor iedereen hetzelfde (is een keuken ook een kamer?), ‘de laatste tijd’ is niet precies genoeg, een 

‘gezin’  kan  naar  vele  samenlevingsvormen  verwijzen  (bv.  het  oorspronkelijke  gezin,  het weder‐

samengesteld gezin, al dan niet met een nieuwe partner, al dan niet met kinderen van de part‐

ner, ...), een  ‘inkomen’ kan zowel bruto als netto zijn, ...  In geval  twijfel mogelijk  is, moet  steeds 

een definitie worden opgenomen. 

- Vragen zijn beter concreet geformuleerd dan algemeen. Hoe algemener de vraag geformuleerd is, 

hoe breder de waaier  van  element waaraan de  respondent  kan  refereren bij het uiten  van  zijn 

mening. Bij algemene vragen  zal een  respondent  spontaan aan een bepaald aspect denken, een 

andere aan iets geheel anders. Het is bij de interpretatie achteraf dan raden waar de respondenten 

vooral aan dachten.  
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- Indien algemene vragen en concrete vragen over hetzelfde zijn opgenomen, dan komen de alge‐

mene vragen beter voor de specifieke. De algemene vraag is immers zeer gevoelig voor de vragen 

die eraan voorafgaan. 

- Een  vraag moet  steeds  unidimensioneel  zijn. Dit wil  zeggen  dat  vragen  of  uitspraken  niet  naar 

meerdere onderwerpen mogen verwijzen. Men weet dan immers niet op welk deel van de vraag de 

respondent  antwoordt.  Als  men  groepen  wil  vergelijken,  kan  het  ook  zijn  dan  verschillende 

groepen zich op verschillende elementen  in de vraag richten, waardoor de vergelijkbaarheid niet 

meer verzekerd is. 

- De wijze waarop de vraag is geformuleerd, mag de respondent niet in een bepaalde richting sturen. 

Voorbeeld van een slechte vraag: ‘Vindt u dat de technische dienst herstellingen te traag uitvoert?’ 

- De antwoordmogelijkheden moeten passen bij de geformuleerde vraag. 

4.4.4.3 Het gebruik van meetschalen 

Vele vragen in een tevredenheidsmeting peilen naar een houding. Het is daarbij gebruikelijk een pun‐

tenschaal te hanteren. Meest gangbaar daarvoor is een vijfpuntenschaal. Het voordeel daarvan is dat 

het een gebalanceerde schaal is met een neutraal midden, die zowel gematigde als extreme opinies 

mogelijk maakt (Van de Walle, 2006). In vergelijking met een tienpuntenschaal heeft een vijfpunten‐

schaal  als  voordeel dat er minder  antwoordmogelijkheden  zijn  en er dus per  categorie meer  ant‐

woorden zijn. Dit  is vooral van belang bij kleine steekproeven. Vooral belangrijk  is dat binnen een‐

zelfde vragenlijst steeds dezelfde puntenschaal wordt gebruikt.  

Lange lijsten met vragen die te beantwoorden zijn met een meetschaal worden best vermeden. In 

dat  geval wordt  een  antwoord op  een  vraag  sterk mee bepaald door het  antwoord op de  vorige 

vraag. 

4.4.4.4 Plaats van de vragen in de vragenlijst 

Ook voor de volgorde van de vragen in de vragenlijst zijn er een aantal aanbevelingen te formuleren. 

- Moeilijke vragen plaatst men best midden in de vragenlijst. De respondent is dan al wat vertrouwd 

met de vragenlijst en is nog niet te moe. 

- Ook gevoelige vragen (bv. naar inkomen) komen best niet vooraan in de vragenlijst. 

- Variatie in vragen zorgt er voor dat de respondent aandachtig blijft. 
- Vragen worden best gegroepeerd per onderwerp. 
- In geval van  reeksen uitspraken die de  respondent moet beoordelen  is er best een evenwichtige 

balans tussen positieve en negatieve uitspraken en goede afwisseling tussen beide. 

4.4.5 Lay‐out 

Een goede lay‐out voorkomt het maken van fouten, zowel als de respondent zelf invult als wanneer 

een interview wordt afgenomen of wanneer een schriftelijke enquête later moet worden ingevoerd 

in een databestand. De  instructies moeten altijd duidelijk gescheiden zijn van de eigenlijke vragen, 

bijvoorbeeld door ze  in een kadertje te zetten of cursief te drukken. Tussen de vragen moet er vol‐

doende  open  ruimte  zijn. De  letters mogen  niet  te  klein  zijn.  Verwijzingen  naar  volgende  vragen 

kunnen gebeuren door pijltjes met het nummer van de vraag waarnaar wordt verwezen.  

Dit alles geldt zowel voor schriftelijke vragenlijsten als voor de online versie van de vragenlijst. 
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4.5 Privacy en anonimiteit 

Het  aanleggen  en  verwerken  van persoonsgegevens  is  in België onderworpen  aan de  ‘Wet op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’. 

Het tevredenheidsonderzoek moet volledig in overeenstemming zijn met deze wetgeving. Alles moet 

in het werk worden gesteld om de wetgeving te respecteren. Dit heeft implicaties voor de software, 

maar ook voor de wijze waarop de SHM omgaat met de bestanden. 

Om zo eerlijk en correct mogelijke antwoorden te krijgen, moet de respondent zich bovendien veilig 

kunnen voelen. Naast het garanderen van de privacy  is daarnaast het maximaal verzekeren van de 

anonimiteit een belangrijk aandachtspunt. Om die reden is het beter dat niet de SHM zelf de tevre‐

denheidsmeting opzet, maar een externe organisatie. Zo worden in Nederland tevredenheidsmetin‐

gen meestal uitbesteed. 

Het  instrument dat we hier voor Vlaanderen ontwikkelen,  is echter  in de eerste plaats bedoeld om 

gebruikt  te worden door de  SHM’s  zelf. Volledige anonimiteit  kan daarmee niet worden gegaran‐

deerd. Maar veel hangt wel af van de wijze waarop alles wordt georganiseerd. Zo  is het software‐

systeem zodanig opgevat dat de SHM in de databank met de antwoorden niet de relatie kan leggen 

tussen de identiteit van de respondenten en de antwoorden. Zowel op de online vragenlijsten als op 

de schriftelijke vragenlijsten blijft de identificatie van de respondent beperkt tot een referentiecode 

en zijn geen namen, adressen of telefoonnummers opgenomen. Deze referentiecode is nodig om in 

de  software  (onzichtbaar)  de  relatie  te  kunnen  leggen  tussen  steekproef  en  populatie, maar  het 

gebruik blijft enkel daartoe beperkt. Ten slotte  is het om privacyredenen ook nodig dat elke bevra‐

ging een minimum aantal respondenten betreft, ongeacht de omvang van de populatie. Een onder‐

zoekspopulatie van minstens 50 eenheden  is daarvoor een minimum.  Indien de SHM  later met de 

bestanden nog verdere analyses uitvoert, dan moet ook op dat ogenblik het vrijwaren van de privacy 

een absolute voorwaarde zijn. Dit houdt dan in dat de output uit de databank die de SHM ontvangt 

geanonimiseerd is en dat kruistabellen met vergelijkingen van groepen altijd minstens 20 eenheden 

per cel bevatten. 

Belangrijk voor het verzekeren van de anonimiteit is ook wie de bevraging afneemt of de vragenlijst 

afgeeft aan de respondent. Als de SHM daar eigen personeel voor  inschakelt, kan men van de res‐

pondent een zekere  terughoudendheid verwachten om eerlijk  te antwoorden op sommige vragen. 

De respondenten worden namelijk gevraagd zich uit te spreken over personen of diensten waarmee 

ze, ook  in de  toekomst,  in contact komen. Om die reden  is het beter  te werken met personen die 

maar tijdelijk in dienst zijn van de SHM of in dienst zijn van andere organisaties. Volgende mogelijk‐

heden dienen zich aan: 

- samenwerken met het opbouwwerk; 

- jobstudenten inschakelen; 
- interim‐personeel in dienst nemen; 

- het veldwerk uitbesteden aan een bureau voor opinieonderzoek; 
- huurders inschakelen; 
- beroep doen op een PWA. 

De alternatieven worden besproken in de handleiding. 
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Als het gaat om een mondelinge bevraging, moeten de  interviewers een goede opleiding en duide‐

lijke  instructies krijgen, waarbij het vrijwaren van de anonimiteit en de privacy een belangrijk aan‐

dachtspunt is. We werken dit nader uit in de handleiding.  

Verder  is  in dit opzicht ook de communicatie over de tevredenheidsmeting van belang.  In de  infor‐

matie die de SHM daarover verstrekt zowel voor als na de meting (zie verder) moet de anonimiteit 

worden benadrukt. Maar ook bij de contactname met de respondent moet de SHM duidelijk maken 

dat ze openstaat voor commentaren en specifiek op zoek is naar kritische opmerkingen. Daarbij kan 

worden aangegeven dat de deelname  aan de bevraging en het uiten  van eventuele negatieve er‐

varingen geen nadelige gevolgen zal hebben voor de bewoners. Dit kan worden uitgelegd in de brief 

waarin wordt uitgenodigd  tot deelname, maar moet nog opnieuw worden vermeld door de  inter‐

viewer bij de contactname met de respondent.  

4.6 Instructies voor de interviewers 

Wordt gekozen voor mondelinge afname van de bevraging, dan hangt veel af van de kwaliteit van de 

interviewers. Uit onderzoek is bekend dat bij dergelijke metingen in belangrijke mate intervieweffec‐

ten optreden, dit wil zeggen dat de resultaten van de bevraging mede afhankelijk zijn van de wijze 

waarop de interviewers optreden (Loosveldt, 2002). Dit is in de eerste plaats het gevolg van de grote 

invloed van  interviewers op de  respons. Maar daarnaast moet de  interviewer ook borg staan voor 

een gestandaardiseerde afname. Het  is dus van het grootste belang om de  interviewers duidelijke 

instructies mee te geven.  In het handboek zetten we de voornaamste  instructies voor  interviewers 

uiteen.  

4.7 Het voor‐ en natraject 

Het uitvoeren van een bevraging kost  tijd en geld. Daarom  is het belangrijk om vooraf goed na  te 

gaan wat men met de uitkomsten wil bereiken en de bevraging daar op af te stemmen. Wil de SHM 

de uitkomsten gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, zo ja welk onderdeel van die dienst‐

verlening; of wil de SHM juist informatie verzamelen die zij kan gebruiken voor het verbeteren van de 

leefbaarheid in een buurt of de renovatie van een wooncomplex? Het is dus belangrijk om goed na te 

denken over het doel van de bevraging en bij deze afweging ook de raad van bestuur, medewerkers, 

huurders  en  lokale woonactoren  bij  te  betrekken. Aanbevelingen  daarvoor  zijn  opgenomen  in  de 

handleiding. 

4.8 Software 

In de zoektocht naar geschikte  software voor het meetinstrument werden een viertal opties over‐

wogen vooraleer een beslissing werd genomen. De voor‐ en nadelen van elke optie worden hierna 

besproken. 
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4.8.1 Mogelijke opties en de uiteindelijke keuze 

4.8.1.1 Optie 1: Limesurvey 

LimeSurvey  is  een  online  tool  gebaseerd  op  de  open  source  software  'Limesurvey',  die  dus  voor 

iedereen gratis ter beschikking  is. Ook toegang tot de algemene diensten van LimeSurvey diensten 

via het internet is voor iedereen beschikbaar en gratis.  

Limesurvey  is niet alleen  financieel  interessant. De onderzoekers van het Steunpunt hebben  in het 

kader van andere onderzoeksopdrachten al veelvuldig gewerkt met deze software en zouden daar‐

mee op  relatief korte  tijd de vragenlijsten  zelf kunnen programmeren. De vragenlijst dient  slechts 

éénmaal opgemaakt te worden. Van daaruit kan elke gebruiker de bestaande vragenlijst importeren. 

Het programma biedt naast de mogelijkheid  tot eenvoudige programmatie ook standaard analyse‐

mogelijkheden, zoals  frequentietabellen en kruistabellen. Zo  is bijvoorbeeld een analyse op wijkni‐

veau geen probleem. 

Ligt gebruik van deze software voor de hand voor onderzoekers van de KU Leuven, dan bleek dit na 

navraag echter minder het geval voor externen. We sommen de voornaamste hindernissen op. 

- Externen aan de KU Leuven kunnen geen gebruik maken van de centrale KU Leuven ICTS‐dienst, die 

onder andere  instaat voor  infrastructuur en beheer van surveys  in LimeSurvey. Als externen een 

eigen systeem willen opzetten dat voor meerdere gebruikers kan worden aangewend, dan vraagt 

dit een eigen infrastructuur, onder andere een centrale server voor vragenlijsten en databanken. 

- Daarnaast brengt deze centrale server ook een centrale beheerder met zich mee. Die persoon zal 

de gevraagde vragenlijsten ter beschikking stellen aan de SHM in kwestie, stelt voor elke SHM een 

gebruikersnaam op en zet de gevraagde enquêtes online. Deze persoon bekleedt een soort con‐

trolefunctie en kan bepaalde handelingen van de SHM’s verbieden (bv. aanpassen vragen, enquête 

verwijderen, ...) en kan in het algemeen ondersteuning bieden bij problemen. Tegenover het gratis 

programma staat dus een moeilijk te kwantificeren loonkost. Er wordt verwacht dat de opstart wat 

tijd  van  de  centrale  beheerder  in  beslag  neemt, maar  eens  gestart met  de  bevragingen,  zal  de 

werklast goed verdeeld zijn over het jaar. Deze persoon dient ook de software grondig te kennen. 

- Een derde vereiste is dat de gebruikers een intensievere opleiding nodig hebben dan bij de andere 
alternatieven die hier vermeld zijn, bijvoorbeeld om adressenbestand aan te maken, e‐mails te ver‐

sturen, bijkomende contactpersoon  in  te voeren, ... Sommige handelingen en menu’s zijn niet zo 

eenvoudig. Normaal gezien zou iedereen na een kleine opleiding in staat moeten zijn om het pro‐

gramma  te gebruiken. De ervaring van de onderzoekers  is dat zij die  reeds ervaring hebben met 

dergelijke  software ook  snel weg  zijn met het  aanleren  van  LimeSurvey.  Zij die minder  vaardig‐

heden hebben opgebouwd met dergelijke software of in het algemeen maar beperkt de computer 

gebruiken, hebben een degelijke opleiding, handleiding en vooral een zekere leertijd nodig om de 

mogelijkheden van het programma  te vatten en  te doorgronden. Verder  is een goed uitgewerkt 

handboek  vereist. Maar  zelfs  dan  blijft  het  opzetten  van  een meting  een  redelijke  inspanning 

/tijdsbesteding vragen van de SHM.  

4.8.1.2 Optie 2: Socratos 

Socratos  is  een online  systeem ontwikkeld door de  firma  Ivox dat de  SHM’s  kan  toelaten op  een 

gebruiksvriendelijke  manier  een  voorgeprogrammeerde  enquête  uit  te  sturen.  Socratos  kent  in 
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zekere zin grote gelijkenissen met LimeSurvey, maar de toepassing ervan is meer intuïtief. Daarnaast 

stelt Ivox tevens een aantal uur begeleiding ter beschikking, in de vorm van een soort helpdesk. Het 

enige en grootste nadeel dat de onderzoekers met dit systeem ondervonden, is de kostprijs. 10 000 

volledig ingevulde vragenlijsten per jaar worden gefactureerd aan een vaste kost van 4 725 euro. Ga 

je  boven  de  10 000 respondenten,  dan  betaal  je  nog  iets  extra.  Je  koopt  in  dat  geval  een  soort 

‘badge’ aan van minimum 5 000 extra ingevulde vragenlijsten. Dat komt neer op 2 350 euro voor een 

dergelijke badge. Vanaf 40 000 ‘complets’ dient er een andere soort licentie gekozen te worden. Dat 

komt neer op een kostprijs van 20 000 euro. De kostprijs stijgt lineair met elke bijkomende ingevulde 

vragenlijst. Ongelimiteerde toegang komt neer op 28 350 euro/jaar (maximum uitgave). Elk jaar dient 

deze licentie opnieuw betaald te worden. Het vormt dus een blijvend terugkerende kost. 

Het  is  in principe een gemakkelijk  systeem, doch niet op maat gemaakt en vereist wel een kleine 

opleiding. Elke SHM krijgt zijn eigen toegangscode onder dezelfde licentie. Slechts één enquête dient 

geprogrammeerd te worden, waarna die simpelweg gekopieerd kan worden naar alle gebruikers. De 

onderzoekers  van  het  Steunpunt  zouden  de  vragenlijsten  kunnen  programmeren,  dit  binnen  een 

korte programmeertijd. Uitgebreide analysemogelijkheden zijn tevens ingebed in het programma, nl. 

opmaken tabellen, kruistabellen, tellingen, ... 

4.8.1.3 Optie 3: Schriftelijke vragenlijst invoeren in Excel of ander programma 

Naar gelijkenis met de  leefbaarheidsbarometer voor Leuven  (Winters & Dewilde, 2000) kan  tevens 

gewerkt  worden  zonder  specifiek  ontwikkeld  softwareprogramma  voor  de  organisatie  van  web‐

surveys. De leefbaarheidsbarometer voor Leuven is een relatief korte en eenvoudige vragenlijst met 

inbegrip van de nodige software en handleidingen die de medewerkers van de stad Leuven toelaten 

volledig op eigen kracht leefbaarheidsmetingen te kunnen organiseren.  

De  vragenlijsten  zijn  beschikbaar  als  tekstdocumenten.  Deze  vragenlijsten  kunnen  rechtstreeks 

worden ingevuld door de bewoners of door interviewers. De gegevens van de binnengekomen schrif‐

telijke vragenlijsten worden manueel ingevoerd via een invoerformulier, geprogrammeerd in Dbase4 

en  vervolgens  geëxporteerd  naar  Excel‐bestanden.  De  administratieve medewerkers  van  de  stad 

kregen  hiervoor  een  introductie  in  het werken met Dbase4  en  richtlijnen  voor  het  invoeren.  Een 

beknopte handleiding was hiervoor voorzien. De verwerking van de gegevens kan gebeuren via for‐

mules in Excel‐formulieren.  

Deze methode vraagt veel administratief werk van de SHM’s om elke binnengekomen  schriftelijke 

vragenlijst in te voeren in het programma. Een analyse op Vlaams niveau is ook minder evident. Men 

dient  dan  immers  de  individuele  resultaten  van  alle  SHM’s  op  te  vragen,  te  bundelen  en  te  ver‐

werken.  

Daarnaast  is een analyse  in Excel niet evident. Het statistisch programma SAS biedt heel wat meer 

toepassingsmogelijkheden dan Excel. Niet  iedereen  is echter vertrouwd met SAS, alsook dient een 

licentie aangekocht te worden.  

4.8.1.4 Optie 4: ontwikkeling door een gespecialiseerd softwarebureau 

Ook de erkende kinderopvangvoorzieningen hebben de wettelijke plicht om periodiek de tevreden‐

heid van de gebruikers  te peilen. Ter ondersteuning van de kinderopvangvoorzieningen, georgani‐
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seerd door lokale besturen, ontwikkelde de VVSG in samenwerking met een externe firma een nieuw 

webgebaseerd  instrument  om  de  tevredenheid  van  ouders  over  een  kinderopvangvoorziening  te 

bevragen.  Zowel  diensten  voor  onthaalouders,  kinderdagverblijven  als  initiatieven  voor  buiten‐

schoolse opvang kunnen dit  instrument gebruiken. Na het  inbrengen van een beperkt aantal gege‐

vens over ouders, kinderen en voorziening kunnen verantwoordelijken via één knop één van de drie 

vragenlijsten naar de ouders  versturen. De  antwoorden worden per  voorziening  automatisch  ver‐

werkt in duidelijke en overzichtelijke rapporten en kunnen vervolgens uitgeprint of geopend worden 

in Word.  

Dit systeem laat met andere woorden toe de tevredenheid van de klanten met de dienstverlening te 

meten op een gebruiksvriendelijke en flexibele manier, net zoals ook de bedoeling is met deze tevre‐

denheidsmeting  voor  de  sociale  huisvesting. Uit  navraag  bleek  dat  de  kostprijs  van  dergelijk  pro‐

gramma al bij al meeviel en ook de jaarlijkse kost voor het beheer beperkt blijft. 

Het systeem van de VVSG  laat  toe meerdere vragenlijsten  te versturen, wat aantoont dat de soft‐

ware  ook  op  een  flexibele manier  kan  ingezet worden.  Verder  laat  het  systeem  niet  alleen  toe 

webenquêtes te versturen, maar automatiseert het ook de verzending van eventuele postenquêtes. 

Indien er geen emailadres gevonden wordt  in het  systeem, dan wordt een PDF‐document  van de 

vragenlijst  aangemaakt  voor  schriftelijke  verzending. Achteraf  voert men  dan  de  schriftelijke  ant‐

woorden manueel  in het systeem  in, zodat alles gezamenlijk verwerkt wordt. Op die manier kan op 

een georganiseerde manier ook een  ‘mixed‐mode’ bevraging opgezet worden met behulp van deze 

software.  

Betreffende  de  gebruiksvriendelijkheid  van  het  programma  bleek  de  VVSG  tevreden.  De  VVSG 

voorziet een algemene toelichting van twee uur aan de gebruikers, alsook een handleiding. Dit zou 

moeten volstaan om hen wegwijs te maken in de mogelijkheden van het programma. Elke gebruiker, 

hier dus de voorziening voor kinderopvang, werkt met een persoonlijke  inlogcode en wachtwoord, 

en kan dus zelfstandig de bevraging beheren.  

Een  samenvatting  van  alle  frequentietabellen,  alsook  taartdiagrammen  rolt  automatisch  uit  het 

systeem,  in de vorm van een word‐document. Dit kan op het niveau van de voorziening of van een 

vestigingsplaats.  

Het programma werkt enkel met gestandaardiseerde enquêtes. Open vragen op het einde van elke 

rubriek zijn uiteraard mogelijk. De vragenlijst zelf maakt de beheerder op, en zit niet standaard in het 

systeem.  

Na  verdere  verkenning  van deze  toepassing en  inzage  in enerzijds de  kostprijs en  anderzijds de 

grote  gebruiksvriendelijkheid,  besliste  het  Agentschap Wonen‐Vlaanderen  een  bestek  te  lanceren 

voor de ontwikkeling van een gelijkaardig programma voor de Vlaamse  sociale huisvesting. Hierna 

vatten we de technische kenmerken samen die werden gedefinieerd in het bestek. 

4.8.2 Technische kenmerken van de software 

De te ontwikkelen software diende te voldoen aan de hierna volgende voorwaarden. 

- De te bevragen eenheden zijn huishoudens (en niet personen): 
- elk huishouden komt overeen met een woning van de SHM; 

- de namen en adressen waaruit de  te bevragen groep moet worden gehaald, kunnen  ingelezen 

worden uit de administratieve bestanden van de SHM, bijvoorbeeld register kandidaat‐huurders, 

bestand huurders, bestand herstellingen. 
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- De  software  selecteert  volgens  de  aangegeven  criteria  welke  huishoudens  moeten  bevraagd 

worden. Dit betekent dat de volgende opties mogelijk moeten zijn: 

- bevraging populatie of steekproef; 
- afbakening populatie, bijvoorbeeld hele grondgebied SHM, gemeente, buurt, ...; 

- opgeven van omvang brutosteekproef. 

- De  software  genereert  automatisch  vragenlijsten,  introductiebrieven,  adresetiketten  en  bedank‐

brieven: 

- vragenlijsten zijn niet voorzien van namen en adressen en kunnen recto verso worden geprint; 

- introductiebrieven  zijn  wel  gepersonaliseerd,  ze  worden  bij  postverzending  los  in  de  omslag 

gestoken; 

- de  software  bevat  voor  dit  alles  standaardbrieven, met  invulvelden  die  de  SHM’s  vrij  kunnen 

invullen, bijvoorbeeld om aan te geven of en hoe de respondenten beloond worden, hoe de SHM 

de resultaten zal bekend maken. 

- De software biedt de mogelijkheid om volgens vooraf ingegeven opties automatisch verzendingen 

te  genereren.  Bijvoorbeeld  één maand  na  ingang  van  het  huurcontract wordt  automatisch  een 

vragenlijst ‘nieuwe huurder’ verzonden. 

- Aard van de vragen: 
- van diverse aard: meerkeuzevragen, mogelijkheid  tot aanduiden van meerdere keuzes of enkel 

exclusieve keuze, mogelijkheid om opmerkingen te formuleren; 

- met  inbegrip  van  filtervragen;  dit  betekent  dat  het  antwoord  op  een  vraag  bepaalt welke  de 

volgende vragen zijn die de respondent krijgt voorgelegd. 

- De  software  laat  de  gebruiker  toe  op  elk moment  te  zien  hoeveel  respondenten  de  vragenlijst 

hebben ingevuld. Er wordt daarbij zowel een absoluut aantal gegeven als een aandeel in de steek‐

proef (% nettorespons). 

- De  gebruiker  beslist  wanneer  hij  een  lopende  bevraging  stopzet.  Op  dat  ogenblik  worden  de 
antwoorden omgezet  in  resultaten  (zie verder). Eenmaal de antwoorden verwerkt  zijn  tot  resul‐

taten, is het niet meer mogelijk de bevraging opnieuw te openen en na verloop van tijd opnieuw te 

verwerken tot resultaten. Afgesloten blijft dus afgesloten.9 Enkel  in uitzonderlijke gevallen kan via 

tussenkomst van de beheerder een bevraging opnieuw worden geopend. 

- De resultaten kunnen in volgende vorm worden gepresenteerd: 

- frequentieverdelingen,  bijvoorbeeld  als  histogram,  taartdiagram,  lijndiagram, ... met  eventueel 

spreidingsmaten (mediaan, gemiddelde, standaarddeviatie); 

- de  anonimiteit wordt  gegarandeerd  door  een minimum  aantal  respondenten  per  cel  vast  te 

leggen (zodat respondenten in de resultaten nooit herkenbaar kunnen zijn). 

- De resultaten kunnen worden geëxporteerd naar Excel. 
- De software laat toe op toevalsbasis respondenten uit te loten die een beloning ontvangen.  
- Op de webversie, vragenlijsten en brieven is het briefhoofd van de SHM opgenomen. 

Daarnaast werd ook een duidelijke  taakverdeling afgesproken voor de ontwikkeling en het beheer 

van het systeem. Deze ziet er als volgt uit: 

Vlaamse overheid: 

- beheert het softwaresysteem; 

- voorziet ruimte op de server van de Vlaamse overheid; 

                                                            
9   De reden hiervoor  is de objectiviteit van de meetresultaten. Hiermee wordt  immers uitgesloten dat de SHM de resul‐

taten zou kunnen beïnvloeden. 
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- krijgt geen rechtstreekse  inzage  in de antwoorden van de sociale huurders, noch  in de verwerkte 
resultaten  (de SHM kan op eigen  initiatief de Vlaamse overheid wel  toegang geven  tot de  resul‐

taten). 

De SHM: 

- kan kiezen welke module(s) ze wenst te gebruiken; 

- kan kiezen in welk deel van het werkgebied de bevraging wordt georganiseerd (bv een gemeente, 

een buurt, het volledige grondgebied); 

- bepaalt bij het lanceren van een bevraging de omvang van de groep sociale huurders die ze binnen 

de betreffende module en het betreffende gebied wil bevragen (onder voorwaarde dat het mini‐

mum aantal vragenlijsten wordt uitgestuurd om representatieve antwoorden te krijgen); 

- kiest op welke manier ze de respondent benadert: 

- per mail: met een link naar de bevraging in het bericht; 

- per brief: met een printversie van de vragenlijst gevoegd bij de brief en in de brief een link naar 

de bevraging  voor wie  verkiest online  in  te  vullen;  in dit geval  zijn er nog meerdere mogelijk‐

heden: 

- de brief wordt per post verzonden en moet worden  teruggestuurd via  ‘post betaald door de 

bestemmeling’; 

- de brief wordt per post verzonden en een medewerker haalt de ingevulde vragenlijst op; 

- de brief wordt aan huis afgegeven en later terug opgehaald. 
- mondeling: een  interviewer gaat  langs aan huis met een  laptop of tablet en vult ter plaatse de 

antwoorden in.  

- beslist of respondenten worden beloond met het oog op het verhogen van de respons; 

- kiest niet: 
- welke vragen in de vragenlijst worden opgenomen; 

- hoe de doelgroep van de bevraging binnen een module wordt gedefinieerd. 
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5. Pilootmeting 

5.1 Samenwerking met de SHM’s 

In het projectvoorstel voor dit onderzoek was voorzien dat drie SHM’s een meting zouden uitvoeren, 

die begeleid zou worden door het Steunpunt en nadien geëvalueerd, met oog op bijsturing van het 

meetinstrument, vooraleer het zou worden geïmplementeerd op grotere schaal.  

Via de VVH werden kandidaat‐SHM’s gezocht om aan deze pilootmeting mee te werken. Vier kandi‐

daten dienden zich onmiddellijk aan: Oostendse Haard, Elk zijn Huis (Tervuren), Eigen Woning (Puurs) 

en De Ideale Woning (Berchem). Tijdens de voorbereidende fase vroegen nog vier andere SHM’s of 

ze de groep konden vervoegen: de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting, Mijn Huis (Harelbeke), 

Nieuw Sint‐Truiden en Nieuw Dak (Genk). Zo werkten uiteindelijk acht SHM’s mee. Het voordeel was 

dat  verschillende  vragenlijsten  en  verschillende  bevragingsmethoden  konden worden uitgetest  en 

met elkaar vergeleken. De deelnemende SHM’s komen uit alle hoeken van het Vlaamse land en hun 

woningbestand is van verschillende omvang, variërend tussen 1 000 en 5 500 woningen.  

Met  deze  SHM’s  vonden  vier  voorbereidende  vergaderingen  en  een  evaluatievergadering  plaats. 

Tijdens de  voorbereidende  vergaderingen werd het  concept  van de meting  toegelicht, werden de 

vragenlijsten overlopen en bijgestuurd, een demo getoond van de software en feedback verzameld 

over de testversies van de software. Eenmaal de software klaar was, hebben deze SHM’s de software 

getest en hadden ze de kans vragen te stellen en opmerkingen te formuleren. Ze werden ook bege‐

leid bij de keuze voor de bevragingsmethodiek, het bepalen van populatie en steekproef en konden 

bij de onderzoekers en de medewerkers van het Agentschap Wonen‐Vlaanderen terecht voor prak‐

tische en inhoudelijke vragen.  

Na  afloop  kregen de  SHM’s de  kans hun  ervaringen  te delen  tijdens  een  afsluitende  vergadering, 

aanbevelingen te formuleren voor bijsturing van het concept en suggesties voor het verder op punt 

stellen van de software. Ze vulden ook een evaluatieformulier in dat was uitgewerkt door het Steun‐

punt. De antwoorden zijn verwerkt in de evaluatie die hierna aan bod komt. Verder was het interes‐

sant  dat  de  pilootmeting  ook  onderwerp was  van  een  scriptie  tot  het  behalen  van  het  diploma 

Bachelor Sociaal Werk bij de Karel De Grote‐Hogeschool. Tess Van der Borght liep in 2014‐2015 stage 

bij de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting en volgde hier de  tevredenheidsmeting mee op.  In 

haar  scriptie gaat Van der Borght  (2015) ook  in op de  voor‐ en nadelen  van de ontwikkelde  tool, 

mede  na  raadpleging  van  de  andere  SHM’s  die  aan  de  bevraging meewerkten. We  nemen  ook 

elementen uit deze evaluatie mee. 

In overleg werd beslist de bevraging te starten februari‐maart 2015 en uiterlijk te laten lopen tot juni 

2015. Deze  doorlooptijd  van  ongeveer  vier maanden  heeft  voor  de  doorlopende  bevragingen  de 

omvang van de populatie bepaald. Bij een langere doorlooptijd was een grotere steekproef mogelijk 

geweest. 
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Tijdsverloop: 

- 26 februari 2013: startvergadering; 
- 6 mei 2013: bespreking rapport, handleiding en vragenlijsten met de SHM’s; 

- 3 september 2014: bespreking software met de SHM’s; 

- 3 december 2014: bijkomende bespreking software en afspraken over planning metingen; 

- 2 februari 2015: opleiding medewerkers SHM’s; 

- februari 2015: eerste metingen worden gelanceerd; 

- 23 juni 2015: evaluatievergadering. 

5.2 Resultaten van de pilootmetingen 

Hierna  brengen we  voor  elk  van  de  pilootmetingen  een  kort  verslag  uit  van  de wijze waarop  de 

meting werd opgezet en van de evaluatie door de SHM zelf. Later (in 5.3) brengen we de evaluatie 

over  alle metingen  samen  en  trekken we  hier  de  conclusies  uit  voor  een mogelijke  toekomstige 

implementatie van de methodiek. 

5.2.1 Kandidaat‐huurders 

Type bevraging: doorlopend. 

5.2.1.1 Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 

Steekproef en respons: 

- brutosteekproef:  de  bevraging  liep  vier maanden,  106 kandidaat‐huurders werden  gevraagd  om 

medewerking; 

- behaalde nettosteekproef: 79 respondenten; 
- responsgraad: 74,5%; 
- deze bevraging realiseerde een bijzonder hoge respons. Dit is vermoedelijk in belangrijke mate het 

gevolg van de gecombineerde aanpak van schriftelijke en telefonische herinneringen. De SHM zou 

bij een volgende bevraging opnieuw voor deze aanpak kiezen; 

- de SHM meent dat in de toekomst vanuit Wonen‐Vlaanderen ondersteuning ter beschikking moet 

blijven om beslissingen te nemen over onder andere de omvang van de steekproef; 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- herinnering: schriftelijk na twee weken, daarna telefonisch door stagiaire; 
- gebruik gemaakt van MaxiResponse.10 

Software: 

- De software werd als zeer gebruiksvriendelijk ervaren. Er waren bij aanvang wel enkele onduide‐
lijkheden in het gebruik. De online support door Wonen‐Vlaanderen werd gewaardeerd. 

                                                            
10  MaxiResponse is een product van BPost. In dit geval is het terugsturen van de ingevulde vragenlijst voor de respondent 

kosteloos. De SHM betaalt daarbij enkel voor de teruggestuurde vragenlijsten. 
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Vragenlijst: 

- de vragenlijst was volgens de SHM inhoudelijk relevant; 

- de vragenlijst bevat voor de doelgroep moeilijke woorden en zinnen en ook de filtervragen maken 

het voor deze groep moeilijk; 

- de vragenlijst was eerder lang, waardoor het veel tijd vroeg van de kandidaat‐huurders om deze in 

te vullen. Een aantal huurders heeft (vermoedelijk om die reden) de vragenlijst niet volledig  inge‐

vuld. 

Rapportering: 

- de SHM vindt het standaardrapport helder en volledig; 

- er is geen export naar Excel gebeurd omdat al voldoende informatie in het standaardrapport zat. 

Administratieve organisatie: 

- de meting vroeg een arbeidsinzet van ongeveer een dag per week gedurende de volledige looptijd 

van de bevraging (komt overeen met 140 u); 

- bij aanvang was meer tijd nodig, om uit te zoeken hoe de software werkte. 

Werkingskosten: 

- Geraamd op 350 euro voor postzegels en papier.  

De SHM vindt dat de bevraging nieuwe inzichten heeft opgeleverd. De SHM leerde bijvoorbeeld dat 

de kandidaat‐huurders over het algemeen tevreden zijn over de geboden hulp, maar dat ze te weinig 

informatie kregen over huurlasten en huurprijs en over de klachtenregeling. Volgens de SHM  is het 

zinvol geweest de bevraging uit  te voeren en wegen de  inspanningen en de kostprijs op  tegen de 

nieuwe informatie. Ze raadt dan ook andere SHM’s aan het instrument te gebruiken. 

5.2.1.2 Eigen Woning, Puurs 

Steekproef en respons: 

- brutosteekproef:  initieel  was  het  de  bedoeling  om  de  bevraging  drie maanden  te  laten  lopen 

(maart, april, mei). Omdat na die periode onvoldoende nettorespons was bereikt, is er voor geop‐

teerd ook de kandidaat‐huurders van januari en februari op te laden; 

- uiteindelijk werden in de betreffende periode 103 kandidaat‐huurders gevraagd om medewerking; 

- behaalde nettosteekproef: 49 respondenten; 
- responsgraad: 47,6%. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk, met mogelijkheid om online in te vullen; 

- telefonische herinnering, maar niet iedereen kon bereikt worden. Deze contactname lijkt wel effect 

gehad te hebben op de respons; 

- er zijn geen schriftelijke herinneringen gestuurd. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst was volgens de SHM inhoudelijk relevant; 

- de  vragenlijst was  volgens de  SHM  voldoende duidelijk, maar de  filtervragen  zorgden  voor pro‐

blemen; 
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- de vragenlijst was eerder  te  lang. De SHM stelt voor om de vragenlijst  in  te korten en de vragen 

anders te formuleren. 

Rapportering: 

- de SHM vindt het standaardrapport helder en volledig; 

- er  is geen export naar Excel gebeurd omdat daarvoor de tijd ontbrak en het ook niet gemakkelijk 

leek om bijkomend gegevens in Excel te verwerken. 

Administratieve organisatie: 

- het organiseren van de bevraging was niet moeilijk, maar betekende wel een extra werklast; 

- de SHM schat dat in totaal 50 u is gespendeerd aan de organisatie. 

Werkingskosten: 

- geraamd op 345 euro voor postzegels en papier.  

De SHM vindt de bevragingsmethode  ideaal en  zou bij een volgende bevraging voor dezelfde me‐

thode  kiezen  omwille  van  de  praktische  haalbaarheid.  De  bevraging  leverde  wel  enkele  nieuwe 

inzichten, onder andere dat  tijdens de  inschrijving een aantal aspecten niet aan bod komen, maar 

ook weer  geen  schatten  aan  informatie. Daarom  zou  de  SHM  bij  een  volgende  bevraging  eerder 

kiezen voor een andere module en daarbij ook de bevraging langer laten lopen. De SHM vindt globaal 

genomen dat dit instrument de moeite waard is en raadt andere SHM’s aan om het te verkennen. 

5.2.2 Nieuwe huurders 

Type bevraging: doorlopend. 

5.2.2.1 Oostendse Haard 

Steekproef en respons: 

- brutosteekproef: 28  (omdat er  in de periode  relatief veel herhuisvestingen waren, was de groep 

nieuwe huurders kleiner dan gedacht); 

- behaalde nettosteekproef: 28 respondenten; 
- responsgraad: 100%; 
- de SHM had externe ondersteuning nodig om beslissingen te kunnen nemen over de steekproef. 

Bevragingsmethode: 

- combinatie mondeling en schriftelijk; 

- eerst werd de vragenlijst schriftelijk opgestuurd. De begeleidende brief werd samen met de vra‐

genlijst, alsook een gefrankeerde envelop aan de nieuwe huurder bezorgd; 

- samen met de eerste herinnering (enkel begeleidende brief en vragenlijst, maar geen gefrankeerde 

envelop) werd  Samenlevingsopbouw op de hoogte gesteld. Zij  stuurden dan een  vrijwilliger  van 

hun huurderswerkgroep langs bij de nieuwe huurder om te helpen bij het invullen van de vragen‐

lijst; 

- indien tussen de eerste en tweede herinnering de vrijwilliger er niet was  in geslaagd om  langs te 

gaan bij de huurder, volgde een nieuwe herinnering en werd nogmaals samenlevingsopbouw ver‐

wittigd; 
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- dankzij deze combinatie werd een 100% respons bereikt. De methode wordt daarom als zeer goed 

beoordeeld, maar  omwille  van  het  intensieve  karakter  niet  haalbaar  voor  bevraging  van  grote 

groepen; 

- de SHM merkt op dat de herinneringen te snel volgen. 

Software: 

- de software wordt relatief gebruiksvriendelijk geacht. Het moeilijkste was het inlezen van het res‐

pondenten‐documenten. De rest viel mee; 

- het ingeven van de vragenlijst in de software gebeurde ook door een vrijwilliger; 
- de SHM meent dat de begeleidende brief korter kan en vraagt of de software kan toelaten de brief 

aan te passen. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst was volgens de SHM inhoudelijk relevant; 

- de filtervragen vormden een groot obstakel bij het invullen; 

- de respondenten begrijpen niet alle vragen; 
- de vragenlijst was een beetje te lang; 
- Iets meer open vragen voorzien zou wenselijk zijn. Door de vergaande standaardisering gaat veel 

informatie verloren. 

Rapportering: 

- de SHM vindt het standaardrapport helder en volledig; 

- er is nog geen export naar Excel gebeurd. 

Administratieve organisatie: 

- er kon geen inschatting worden gegeven van de tijd die hieraan besteed werd. 

Werkingskosten: 

- heel beperkt (twee keer 28 postzegels). 

De SHM vindt dat de bevraging niet  zoveel nieuwe  inzichten  leverde en dat de  inspanningen niet 

opwegen tegen de kostprijs. Nochtans sluit ze niet uit andere vragenlijsten een keer uit te proberen. 

5.2.2.2 Elk zijn Huis, Tervuren 

Geen evaluatie ontvangen. 

5.2.3 Zittende huurders – dienstverlening/wonen en buurt/korte module 

5.2.3.1 Mijn Huis, Harelbeke (dienstverlening / woning en buurt) 

De module  ‘Zittende  huurders’  bevat  twee  vragenlijsten:  een  over  dienstverlening  en  een  over 

woning en buurt. De SHM heeft er voor gekozen de twee vragenlijsten samen af te nemen bij dezelf‐

de groep van huurders. Het betreft een eenmalige bevraging. 
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Steekproef en respons: 

- brutosteekproef: 1 456 (alle huurders die huurder waren voor 1.1.2015); 
- behaalde nettosteekproef: 1 009 respondenten; 
- responsgraad: 69,3%; 
- relatief hoge respons van vrouwelijke gepensioneerden, relatief weinig respons van grotere gezin‐
nen van allochtone herkomst; 

- de SHM had externe ondersteuning nodig om beslissingen te kunnen nemen over de steekproef. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- 6% maakte gebruik van de mogelijkheid om online in te vullen; 

- omwille van de onverwacht hoge respons  is maar één herinneringsbrief verstuurd. Herinneringen 

sturen valt bij de huurder ook niet altijd in goede aarde; 

- gebruik gemaakt van MaxiResponse. 

Software: 

- de software werd als zeer handig ervaren; 
- het moeilijkste in de hele procedure was het opladen van respondenten. Bij verderzetting van het 

project is het noodzakelijk dat deze stappen duidelijker worden uitgeschreven in de handleiding en 

dat er extra uitleg over wordt gegeven tijdens de opleiding. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst was volgens de SHM inhoudelijk relevant; 

- de vragenlijst was te lang. De deelnemers zijn daardoor selectief vragen gaan invullen. Vragen over 

participatie zijn bijvoorbeeld niet beantwoord; 

- vragen werden vaak fout begrepen; 
- problemen met filtervragen. 

Rapportering: 

- de SHM vindt het standaardrapport helder en volledig, maar  toch redelijk oppervlakkig. De deel‐

rapporten per wijk  leverden meer  informatie op.  In vergelijking met een vroegere bevraging met 

studenten, waarbij open vragen werden gesteld, leverde de huidige bevraging minder inzichten op; 

- de SHM beschikte niet over de nodige  informaticakennis om de data te exporteren en zelf te ver‐

werken.  Het  Agentschap Wonen‐Vlaanderen  heeft  dan  een  aantal  voorbeelden  opgemaakt  en 

nauwgezet uitgelegd hoe bijkomende grafieken en  tabellen konden gemaakt worden. Zo zijn dan 

achteraf gedetailleerde rapporten per wijk gemaakt. De suggestie wordt gedaan om na te gaan of 

standaard bepaalde detailanalyses kunnen aangeboden worden. 

Administratieve organisatie: 

- bijzonder arbeidsintensief. Vooral het invoeren van ontvangen vragenlijsten vroeg veel tijd; 
- geschat op twee maanden voltijds werk (twee personeelsleden 2,5 dag per week) (350 u). 

Werkingskosten: 

- geraamd op 4 500 euro voor postzegels en papier.  
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5.2.3.2 Elk Zijn Huis, Tervuren (korte module) 

Geen evaluatie ontvangen. 

5.2.4 Zittende huurders – onderhoud en herstellingen 

Type bevraging: doorlopend 

5.2.4.1 Nieuw Sint‐Truiden 

Steekproef en respons: 

- omvang brutosteekproef: oorspronkelijk 600 beoogd, uiteindelijk 167 gehaald; 

- behaalde nettosteekproef: 91; 
- responsgraad: 54,5%; 
- tijdens de looptijd werden in totaal 418 herstellingen uitgevoerd, maar een groot deel hiervan was 

bij dezelfde huurders, zodat uiteindelijk maar bij 167 huurders een bevraging werd uitgevoerd; 

- de SHM vond de afwezigheid van kennis over dit  soort onderzoek  (onder andere  statistiek) een 

moeilijkheid en heeft over steekproefomvang overlegd met de onderzoekers. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- mogelijkheid tot online invullen; 

- geen responsverhogende maatregelen; 

- de SHM had een hogere  respons verwacht en meent dat persoonlijke bevraging via een externe 

organisatie een hogere respons zou opgeleverd hebben. 

Software: 

- de software werd voldoende gebruiksvriendelijk ervaren; 
- er was voldoende technische kennis bij de SHM om de software te gebruiken; 

- gevraagd wordt de software ook gebruiksvriendelijker te maken voor mobiele browsers. 

Vragenlijst: 

- de SHM vond de vragenlijst duidelijk en relevant, maar wel te lang. Sommige huurders vulden niet 

alles in; 

- de filtervragen werken niet. Regelmatig worden alle vragen ingevuld, ook deze die volgens de filter 

niet moeten worden ingevuld. 

Rapportering: 

- de SHM vond dat alle informatie die nodig was beschikbaar was in het standaard rapport; 

- er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de resultaten te exporteren naar Excel; 

- de SHM stelt voor om in de handleiding op te nemen hoe meer informatie kan worden gehaald uit 

de bevraging, hetzij via de tool zelf, hetzij via de bestanden. 

Administratieve organisatie: 

- het  organiseren  van  de  bevraging  had  een  beperkte  impact  op  de  administratieve werking. De 

meting vroeg een arbeidsinzet van ongeveer een week (38 u); 

- bij aanvang was meer tijd nodig om uit te zoeken hoe de software werkte. 
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Werkingskosten: 

- Geraamd op 418 euro voor postzegels en papier. 

5.2.4.2 Lierse Maatschappij voor de Huisvesting 

Steekproef en respons: 

- omvang brutosteekproef: 206; 

- behaalde nettosteekproef: 163; 
- responsgraad: 79,1%; 
- deze bevraging realiseerde een bijzonder hoge respons. Dit is vermoedelijk in belangrijke mate het 

gevolg van de gecombineerde aanpak van schriftelijke en telefonische herinneringen. De SHM zou 

bij een volgende bevraging opnieuw voor deze aanpak kiezen; 

- de SHM meent dat in de toekomst vanuit Wonen‐Vlaanderen ondersteuning ter beschikking moet 

blijven om beslissingen te nemen over onder andere de omvang van de steekproef. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- mogelijkheid tot online invullen, slechts gebruikt door 10 respondenten; 

- herinnering: schriftelijk na twee weken, daarna telefonisch door stagiaire; 
- gebruik gemaakt van MaxiResponse. 

Software: 

- de software werd als zeer gebruiksvriendelijk ervaren. Er waren bij aanvang wel enkele onduide‐
lijkheden in het gebruik. De online support door Wonen‐Vlaanderen werd gewaardeerd. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst was volgens de SHM inhoudelijk relevant; 

- de vragenlijst bevat voor de doelgroep moeilijke woorden en zinnen en ook de filtervragen maken 

het voor deze groep moeilijk; 

- de vragenlijst was eerder lang, waardoor het veel tijd vroeg van de kandidaat‐huurders om deze in 

te vullen. Een aantal huurders heeft (vermoedelijk om die reden) de vragenlijst niet volledig  inge‐

vuld. 

Rapportering: 

- de SHM vindt het standaardrapport helder en volledig; 

- er is geen export naar Excel gebeurd omdat al voldoende informatie in het standaardrapport zat. 

Administratieve organisatie: 

- de meting vroeg een arbeidsinzet van ongeveer een dag per week gedurende de volledige looptijd 

van de bevraging (komt overeen met 140 u); 

- bij aanvang was meer tijd nodig, om uit te zoeken hoe de software werkte. 

Werkingskosten: 

- geraamd op 650 euro voor postzegels en papier.  

De SHM vindt dat de bevraging nieuwe inzichten heeft opgeleverd. De SHM leerde bijvoorbeeld dat 

herstellingen snel worden uitgevoerd, dat facturen duidelijk zijn voor de cliënten en dat de correct‐

heid van de facturen in vraag wordt gesteld. Volgens de SHM is het zinvol geweest de bevraging uit 
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te voeren en wegen de  inspanningen en de kostprijs op  tegen de nieuwe  informatie. Ze raadt dan 

ook andere SHM’s aan het instrument te gebruiken. 

5.2.4.3 De Ideale Woning (Berchem) 

Steekproef en respons: 

- brutosteekproef: 522; 
- behaalde nettosteekproef: 396; 
- responsgraad: 75,9%; 
- op basis van een 250 herstellingen per maand verwachte de SHM de bevraging vier maanden  te 

moeten  laten  lopen  om  een  nettorespons  van  300 respondenten  te  bekomen. Omwille  van  de 

onverwacht hoge respons is na twee maanden de bevraging al stopgezet; 

- respondenten zijn voornamelijk ouderen die Nederlands spreken. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- twee herinneringen werden verstuurd. Dit wordt  te veel geacht. De SHM beveelt maximum één 

herinnering aan na de 3de of 4de week; 

- er werden krasloten verloot om de respons op te drijven. De SHM heeft geen idee of dit een effect 

heeft gehad. 

Software: 

- de software is gebruiksvriendelijk, maar het opladen van het csv‐bestand is niet evident; 

- er is wel onvoldoende vrijheid om de brieven aan te passen; 

- een knop om naar het vorige scherm te gaan is wenselijk. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst is volledig; 
- de filtervragen zijn moeilijk. Vermoedelijk is er vaak fout geantwoord; 

- er  is een overlap  van  vragen  tussen enquêtes  (bv.  tevredenheid over  telefonisch  contact). Deze 
vragen kunnen worden weggelaten in de vragenlijst herstellingen; 

- er kwamen heel wat telefoontjes met de vraag over welke herstelling het juist ging. 

Rapportering: 

- het standaard rapport is volgens de SHM voldoende helder; 

- er is geen export gebeurd naar Excel omdat dit redelijk complex is en omdat er geen nood was aan 

resultaten per gemeente of wijk. 

Administratieve organisatie: 

- de SHM vindt het een administratief zware taak om de bevraging te organiseren, maar denkt dat 

de hier ontwikkelde methode de meest haalbare is om door eigen personeel bovenop de dagelijkse 

taken te laten uitvoeren; 

- inschatting arbeidstijd: 
- opmaken, afdrukken, versturen, inpakken: één dag per verzending  totaal vier dagen. 

- invoering van de antwoorden: door stagiaire, niet bekend. 
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Werkingskosten: 

- totale prijs: 2 674 euro. 

Globaal meent de SHM dat de bevraging nieuwe inzichten opleverde. Zo stelde men vast dat de ter‐

mijnen waarbinnen een aannemer een herstelling moet uitvoeren, gehaald werden. Daarmee meent 

de SHM ook dat de  inspanningen en de kostprijs opwegen tegen de nieuwe  informatie. De SHM  is 

dan ook geïnteresseerd om de bevraging over herstellingen  jaarlijks  te herhalen en daarnaast nog 

een bijkomende andere bevraging te  lanceren. De SHM raadt andere SHM’s aan deze toepassing te 

gebruiken als ze zelf een tevredenheidsmeting willen uitvoeren.  

5.2.5 Vertrekkende huurders 

5.2.5.1 Nieuw Dak, Genk 

Steekproef en respons: 

- brutosteekproef: 20; 
- behaalde nettosteekproef: 8; 
- responsgraad: 40%; 
- de SHM heeft alle vertrokken huurders bevraagd. Slechts een beperkt aantal huurders verliet effec‐

tief de SHM. De meeste andere huurders die verhuisden betrokken daarna een andere woning van 

de SHM. Gezien het lage aantal vertrekkende huurders in de periode van januari tot mei 2015 zijn 

alle vertrekkende huurders vanaf oktober 2014 mee opgenomen in de steekproef; 

- beslissen over de omvang van de steekproef bleek een moeilijkheid, gezien de beperkte kennis op 

dit vlak. 

Bevragingsmethode: 

- schriftelijk; 
- de helft van de respondenten (vier) vulden de vragenlijst online in; 
- omdat de SHM niet beschikte over de mailadressen van de vertrokken huurders zijn alle respon‐

denten getelefoneerd met de vraag of ze een mailadres hebben en of ze wilden meewerken aan 

deze bevraging. Naar wie het kon, werd de bevraging gemaild. De anderen kregen de vragenlijst 

per post. De SHM  investeert  in het systematisch bevragen en bewaren van e‐mailadressen omdat 

dit voordelen heeft voor de communicatie. Voor de bevraging betekende dit een verlaging van de 

kosten voor invoer van gegevens; 

- onder de deelnemers werden twee maal twee filmtickets verloot om de respons te verhogen. 

Software: 

- de SHM vond dat het aanmaken van de templates en het inrichten van de software wel enige han‐

digheid vergt, maar dat het wel meevalt, eenmaal dit onder de knie is; 

- de handleiding  en ondersteuning  van het Agentschap Wonen‐Vlaanderen maakten mee dat het 

goed haalbaar was. 

Vragenlijst: 

- de vragenlijst was voldoende duidelijk en de vragen werden relevant geacht; 
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- de vragenlijst was redelijk  lang en de  filtervragen zorgden bij het schriftelijk beantwoorden soms 

voor verwarring van de  respondent. Sommige huurders antwoordden op alle vragen,  zodat ant‐

woorden soms tegenstrijdig waren. 

Rapportering: 

- het standaard rapport is volgens de SHM voldoende helder; 

- er is geen export gebeurd naar Excel omdat de steekproef daarvoor te beperkt was. 

Administratieve organisatie: 

- gezien de beperkte steekproefomvang waren de inspanningen beperkt en de kosten verwaarloos‐

baar. 

Globaal stelt de SHM vast dat vertrekkende huurders een moeilijke doelgroep zijn om te bevragen. 

Dit  is vooreerst zo omdat maar een zeer beperkt aantal huurders effectief de SHM verlaat. Na het 

vertrek  zijn huurders ook niet meer  sterk  geneigd om de  vragen  te beantwoorden. De  vragenlijst 

voorleggen op het moment van het controleren van de plaatsbeschrijving wordt geen goede optie 

geacht, vermits de antwoorden dan daar  te  sterk door bepaald worden. Bevragen vóór de plaats‐

beschrijving plaats vindt  is dan weer geen optie omdat dit toch een belangrijk onderdeel  is van het 

organiseren  van  het  vertrek. De  SHM  stelt  voor  om  bij  behoud  van  deze module  ook  de  interne 

mutaties mee  te bevragen, omdat op die manier de steekproef aanzienlijk groter wordt en omdat 

veel van de vragen ook relevant zijn voor een interne mutatie. 

5.3 Aanbevelingen voor implementatie 

Uit de pilootmeting halen we een aantal  leerpunten en aanbevelingen voor het geval beslist wordt 

dit  systeem  van  tevredenheidsmeting  verder  af  te werken  en  aan  te  bieden  aan  alle  SHM’s. We 

beperken ons hier tot de inhoudelijke keuzes voor het bevragingsinstrument en de ondersteuning bij 

het  gebruik. De  suggesties  voor  de  software werden  bijgehouden  door  de medewerkers  van  het 

Agentschap Wonen‐Vlaanderen. 

5.3.1 Aanbevelingen voor het systeem in zijn geheel 

Bij het opzetten van dit systeem voor tevredenheidsmeting werd gestreefd naar een goed evenwicht 

tussen enerzijds  standaardisatie  (met als voordelen de gebruiksvriendelijkheid en de vergelijkbaar‐

heid  van  resultaten  tussen  SHM’s)  en  anderzijds mogelijkheid  tot  eigen  keuzes  van  de  SHM’s.  Zo 

kunnen in het uitgewerkte systeem SHM’s zelf kiezen welke thema’s zij bevragen. Verder kunnen ze 

zelf kiezen of ze de bevraging mondeling, schriftelijk of telefonisch afnemen. SHM’s zijn ook vrij om 

te kiezen wanneer ze de bevraging lanceren, hoe lang ze die laten lopen, hoeveel huurders ze willen 

bevragen en welke variabelen ze wensen toe te voegen aan de databank met oog op een mogelijke 

meer gedetailleerde verwerking van de resultaten. 

Globaal genomen lijkt er ook na de pilootmeting een redelijk evenwicht te zijn tussen standaardisatie 

en maatwerk. 

Op sommige punten vragen de SHM’s meer flexibiliteit. Dit is het geval voor de inhoud van de vra‐

genlijsten.  Sommige  SHM’s  zouden het wenselijk achten de  vragen  te  kunnen aanpassen of eigen 

vragen  te  kunnen  toevoegen. Dit mogelijk maken  zou  bijkomende  eisen  stellen  aan  de  software. 
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Maar bovendien zouden resultaten niet meer vergelijkbaar zijn tussen SHM’s. De minste wijziging in 

de  formulering  van  een  vraag, of  zelfs maar de positie  van een  vraag binnen een  vragenlijst,  kan 

immers  al  invloed  hebben  op  de  antwoorden.  Verder  vraagt  het  aanpassen  van  de  vragenlijsten 

bijzondere competenties van de SHM’s bijvoorbeeld op vlak van vraagformulering. De ervaring van 

de pilootmeting wijst uit dat een goede vraagformulering niet evident is en dat bovendien de kennis 

van de SHM’s op vlak van bevragingsmethodologie niet mag overschat worden. Het  inbouwen van 

meer flexibiliteit lijkt ons om deze redenen niet aanbevolen. 

Op  andere  punten  zou  nog meer  standaardisatie  aangewezen  kunnen  zijn. We  denken  daarbij 

vooral aan de afbakening van de populatie  in geval van doorlopende bevragingen. De software  laat 

de  SHM  toe  om  zelf  te  beslissen  welke  referentiedatum  als  startpunt  wordt  genomen  om  een 

bepaalde doelgroep te bevragen. We illustreren dit aan de hand van de bevraging van de kandidaat‐

huurders.  In  de  handleiding was  opgenomen  dat  een  goede  tijdsspanne  tussen  het moment  van 

inschrijving en het uitsturen van de bevraging ongeveer twee weken is. Bij de pilootmeting heeft een 

van de SHM’s (met het oog op het bereiken van een voldoende hoge respons op een periode van 4 

maanden) deze periode met enkele maanden verlengd. De kans is groot dat kandidaat‐huurders voor 

wie  de  inschrijving  al  langer  geleden  gebeurde,  zich  niet  alles  nog  voldoende  goed  herinneren. 

Bovendien antwoorden deze respondenten mogelijk anders dan wie zich recent nog inschreef. Deze 

keuzemogelijkheid heeft dus mogelijk  implicaties voor de resultaten. Technisch  is het niet mogelijk 

om in de software daarvoor restricties in te bouwen. Daarom wordt in de handleiding best nog ster‐

ker benadrukt dat de instructies op dat vlak best worden nageleefd.  

Het opgezette systeem bevat zeven verschillende vragenlijsten, elk gericht naar een specifieke popu‐

latie. Dit modulair systeem kan behouden blijven. De voornaamste vraag is of de vragenlijst ‘vertrek‐

kende huurders’ moet behouden blijven. Deze doelgroep blijkt moeilijk te motiveren om een vragen‐

lijst in te vullen. Voor de meeste SHM’s is de populatie van de vertrekkende huurders ook te klein om 

een goede bevraging te kunnen uitvoeren. Een suggestie van de SHM die deze vragenlijst testte, was 

om ook huurders die verhuisden binnen de SHM tot de populatie te rekenen. Dit vergroot de popu‐

latie en het potentieel aantal respondenten, maar voor vele SHM’s zal de omvang van de populatie 

ook dan nog beperkt blijven.  In geval geopteerd wordt om ook mutaties te bevragen, dient de vra‐

genlijst inhoudelijk te worden aangepast. 

Ook de keuze van de bevragingsmethodiek werd overgelaten aan de SHM’s. Bij de pilootmeting bleek 

dat de meeste SHM’s voorkeur gaven aan een schriftelijke bevraging. De voornaamste reden  is dat 

hiervoor de tijdsinvestering veel minder  is dan wanneer mondeling wordt bevraagd. Een beperking 

van het bevragingsinstrument tot deze optie zouden we niet aanraden. Er blijven nog steeds goede 

redenen om te opteren voor een mondelinge bevraging en om de mogelijkheid te bieden de vragen‐

lijst online in te vullen. Deze laatste mogelijkheid werd nog maar beperkt gebruikt, maar dit gebruik 

zal waarschijnlijk stijgen in de toekomst. De software biedt deze mogelijkheid. We stellen voor dit zo 

te laten.  

Uit de pilootmeting halen we ook tips voor het bereiken van een goede respons. 

Minstens een schriftelijke herinneringsbrief blijkt absoluut noodzakelijk. Daarnaast blijkt een tele‐

fonisch contact bij het uitblijven van een antwoord zeer goede resultaten op te leveren. Tijdens een 

telefoongesprek  kan  beter worden  uitgelegd waarom medewerking  belangrijk  is.  Iemand  die  zich 

persoonlijk  aangesproken  voelt,  zal  ook  gemakkelijker meewerken  dan  wanneer  de  vraag  enkel 

schriftelijk wordt gesteld. Dit kan nog worden toegevoegd aan de handleiding. 
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Een andere positieve ervaring betrof het gebruik van MaxiResponse (van BPost). In dit geval is het 

terugsturen van de ingevulde vragenlijst voor de respondent kosteloos. De SHM betaalt daarbij enkel 

voor de teruggestuurde vragenlijsten. 

5.3.2 Aanbevelingen voor de vragenlijsten 

De  pilootmeting wees  uit  dat  de  vragenlijsten  een  grondige  herwerking  nodig  hebben  en  dit  om 

meerdere redenen. 

Een belangrijk punt is dat ‐ met het oog op het goed uitvoeren van schriftelijke bevragingen ‐ best 

alle filtervragen uit de vragenlijst verwijderd worden. De ervaring wees  immers uit dat veel respon‐

denten  de  vragen  invulden,  ook  als  ze  niet  van  toepassing waren. Dit  levert weinig  betrouwbare 

informatie. Het schrappen van filtervragen heeft als nadeel dat de informatie minder verfijnd zal zijn, 

maar  lijkt ons de enige mogelijke optie,  tenzij voor schriftelijke bevragingen een andere vragenlijst 

wordt gebruikt dan voor mondelinge. Maar dit  laatste heeft dan weer als nadeel dat de resultaten 

niet goed vergelijkbaar zijn. 

Verder bleek dat de vragenlijsten nog  te  lang waren en veel vragen nog niet eenvoudig genoeg 

geformuleerd. Een kortere vragenlijst zal minder  informatie opleveren, maar de antwoorden zullen 

beter betrouwbaar zijn. Ook de vraagformulering verdient bijkomende aandacht. Vragen als bijvoor‐

beeld ‘in welke mate bent u het eens met, ...’ lijken moeilijk te begrijpen voor anderstaligen (Van der 

Borght, 2015). 

Als gevolg van de hier voorgestelde  ingrepen aan de vragenlijsten, zal de bevraging minder  infor‐

matie  leveren  dan  bij  deze  pilootmeting.  Dit  kan  gecompenseerd worden  door  een  aantal  open 

vragen op  te nemen. Hiermee wordt dan ook  tegemoet gekomen aan de bemerking van sommige 

SHM’s dat de resultaten een redelijk oppervlakkig beeld van de werking van de SHM gaven. Het toe‐

voegen van open vragen aan de vragenlijst heeft wel gevolgen voor de gebruiksvriendelijkheid van 

het instrument. Zo zal er meer tijd moeten gaan naar het invoeren van de resultaten in de applicatie. 

Open vragen kunnen ook niet via software verwerkt worden. Als het de wens is om de antwoorden 

op open vragen te verwerken in tabellen of grafieken, dan is na invoering van de gegevens ook een 

codering  van de antwoorden nodig. Een alternatief  is dat de output enkel een  lijst bevat  van alle 

antwoorden op open vragen. Voor bevragingen van beperkte omvang kan dit  interessant zijn. Voor 

grote bevragingen leidt dit al snel tot veel tekst zonder structuur. Een bijkomend aandachtspunt is de 

privacy.  Antwoorden  op  open  vragen  kunnen  verwijzingen  naar  personen  bevatten. Deze mogen 

nooit worden opgenomen in een standaard output.  

5.3.3 Opleiding en ondersteuning 

De pilootmeting wijst uit dat een goede opleiding en een goede handleiding essentieel zijn om met 

het meetinstrument  aan  de  slag  te  kunnen  gaan.  De  SHM’s  die  deelnamen  aan  de  pilootmeting 

vonden dat de  inhoud van de vorming en de handleiding voldoende waren om aan de slag te gaan 

met het meetinstrument, maar gaven daarbij wel aan dat dit mede was omdat ze van bij het begin al 

betrokken waren bij de ontwikkeling van het instrument en formuleerden ook enkele suggesties. 

We volgen de suggestie van Van der Borght (2015) om de opleiding, die nu drie uur in beslag nam, te 

splitsen over twee samenkomsten. 
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In de eerste samenkomst kan worden ingegaan op het bredere kader van tevredenheidsmetingen 

en een toelichting worden gegeven bij het meetinstrument, de mogelijke keuzes die de SHM heeft 

over thematiek en bevragingswijze, de richtlijnen voor het bepalen van populatie en steekproef, het 

opvolgen van de respons, etc. De  theoretische toelichting kan worden aangevuld met voorbeelden 

uit de praktijk. Zo kan bijvoorbeeld een SHM die al een meting uitvoerde, uitleggen hoe ze te werk 

ging, welke keuzes ze maakte, etc.  

De tweede samenkomst zou voorbehouden worden voor het technische gedeelte, nl. de werking 

van de softwaretool, het aanmaken van vragenlijsten, het opladen van respondentenlijsten, etc. Hier 

kan  de  theoretische  toelichting worden  aangevuld met  praktijkoefeningen. Omdat  het  toevoegen 

van  respondentenlijsten bij gebruik van de software het moeilijkste punt  in heel het proces bleek, 

kan bekeken worden of de deelnemende SHM’s al respondentenlijsten kunnen meebrengen naar de 

opleiding om ter plaatse al te proberen deze op te laden. 

Verder werden in de loop van de pilootmeting al meerdere suggesties gedaan voor verdere vervolle‐

diging van de handleiding.  

5.3.4 Rapportering 

Wat  de  rapportering  betreft,  is  de  voornaamste  suggestie  om  in  het  rapport  een  beperkt  aantal 

gegevens op te nemen die een beeld geven van de representativiteit van de steekproef. Achteraan in 

het rapport worden de gegevens over de kenmerken van de respondenten weergegeven op dezelfde 

wijze als voor de andere vragen. Mogelijk kan  in de software worden  ingebouwd dat deze worden 

vergeleken met dezelfde kenmerken voor de populatie. Als dit zou kunnen, verkrijgt de lezer op een‐

voudige wijze gepresenteerd of bepaalde groepen onder‐ of oververtegenwoordigd zijn in de steek‐

proef. 

Verder stellen we vast dat de antwoorden op het beperkt aantal open vragen dat nu in de vragen‐

lijst stond, niet  in het standaardrapport wordt opgenomen. Na  inzage van de antwoorden  is te be‐

kijken  of  dit  vooralsnog wenselijk  is,  dan wel  of  dergelijke  antwoorden  te  veel  privacygevoelige 

informatie bevatten. 

Een ander punt  is dat ook voor  lage  steekproefaantallen  resultaten worden weergegeven  in het 

rapport. Een ondergrens aan de steekproefomvang is nodig om privacyredenen. Twintig eenheden is 

daarvoor doorgaans een minimum in sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

Tot slot stelden we vast dat de drempel om de data te exporteren naar Excel redelijk hoog bleef en 

dat maar een SHM hier (mede dankzij de hulp van de medewerker van Wonen‐Vlaanderen) gebruik 

van maakte. Nadere toelichting in de handleiding bij de manier waarop zo’n export kan worden uit‐

gevoerd  is welkom.  Toch  bleef  bij  de  pilootmeting  ook  de  behoefte  aan  dergelijke  detailanalyse 

beperkt. Mogelijk was dit omdat het voor de SHM’s niet geheel duidelijk  is wat soort  informatie ze 

uit deze analyses kunnen halen. Door voorbeelden  toe  te voegen aan de handleiding kan dit  con‐

creter worden gemaakt. 
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6. Besluit 

Het  voorbije  decennium  groeide  de  overtuiging  dat  het  voor  sociale  huisvestingsmaatschappijen 

belangrijk  is de  tevredenheid van hun klanten  te meten. Dit  is  in  lijn met de evolutie  in de private 

sector en in de overheid, waar bedrijven en overheden proberen hun diensten te optimaliseren door 

rekening te houden met de mening van hun klanten. De Vlaamse overheid maakte haar verwachtin‐

gen t.a.v. de SHM’s op dit vlak duidelijk in het draaiboek voor de prestatiebeoordeling die de basis is 

van de ‐ in 2012 ingevoerde ‐ visitaties van SHM’s. Omdat het opzetten van dergelijke bevraging van 

de SHM’s een aanzienlijke technische bagage vraagt (zowel op vlak van  informatica, als wat betreft 

de  organisatie  van  klanttevredenheidsonderzoek)  kreeg  het  Steunpunt  de  opdracht  een  gebruiks‐

vriendelijk meetinstrument uit te werken en samen met enkele SHM’s uit te testen. 

Tijdens de eerste fase van het onderzoek werd het concept voor dit meetinstrument uitgewerkt. De 

conclusie van deze voorbereiding was dat het  instrument het voor de SHM’s haalbaar moet maken 

om  tegen  zo  laag mogelijke kosten goede  tevredenheidsmetingen uit  te voeren, wat om een ver‐

gaande standaardisering en automatisering vraagt. Er werd gekozen voor een modulair systeem dat 

enerzijds de SHM’s toelaat om zelf een aantal keuzes te maken (in de onderwerpen en doelgroepen 

die men wenst te bevragen, de wijze van bevragen, de omvang van de steekproef, ...). Anderzijds was 

het  de  bedoeling  via  vergaande  standaardisatie  een  hoge  betrouwbaarheid  en  validiteit  na  te 

streven. Dit laatste had onder andere tot gevolg dat er standaard vragenlijsten nodig waren waaraan 

SHM’s zelf geen aanpassingen kunnen uitvoeren. Verder was het nodig duidelijke  instructies uit  te 

werken voor het bepalen van steekproefomvang, het contacteren van de respondenten en de wijze 

van interviewen bij mondelinge bevragingen. Dit alles is uitgewerkt in een handboek dat ter beschik‐

king kan worden gesteld van SHM’s die met het meetinstrument aan de slag willen gaan. 

Dat de ontwikkeling van een goed  instrument niet vanzelfsprekend  is, blijkt alvast uit de tijd die dit 

project heeft gevraagd. Vooreerst was het ontwerp van de  software allesbehalve evident. De oor‐

spronkelijke idee om een systeem op te zetten in een software die gratis beschikbaar is op het inter‐

net, werd niet behouden.  Een  van de nadelen daarvan  zou  zijn dat bij  gebruik  van  gestandaardi‐

seerde vragenlijsten en  indien de data  centraal beschikbaar dienen  te  zijn  (bv om  ze bruikbaar  te 

maken als beleidsinformatie of voor vergelijking van resultaten tussen SHM’s) een centrale server en 

centrale beheerder dienden te worden aangesteld. Bovendien zou het aanmaken en opzetten van de 

bevragingen ook voor de SHM nog een aanzienlijke tijdsinvestering betekenen. Na een marktverken‐

ning, waar onder andere bleek dat er positieve ervaringen waren met het opzetten van een systeem 

van  tevredenheidsmeting  voor  kinderopvang  bij  OCMW’s  opteerde  Het  Agentschap  Wonen‐

Vlaanderen voor het uitschrijven van een overheidsopdracht om deze software te ontwikkelen. Deze 

software automatiseert het gehele proces van  tevredenheidsmeting veel vergaander dan de gratis 

software zou toelaten. 
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De vertraging die dit project opliep, was  in belangrijke mate het gevolg van problemen met de ont‐

wikkeling van deze software11. Na diverse bijsturingen en testfases was echter een tool beschikbaar 

die door de  gebruikers  als  gebruiksvriendelijk  ervaren werd, mits de nodige opleiding,  een  goede 

handleiding en ad‐hocondersteuning.  In de  loop van de uitvoering van de pilootmetingen kwamen 

nog  tal  van  kleine euvels  aan de oppervlakte en ook  achteraf werden nog bijkomende  suggesties 

gedaan om de software nog gebruiksvriendelijker  te maken. Deze voorstellen werden bijgehouden 

door de verantwoordelijken van het Agentschap Wonen‐Vlaanderen en maken geen deel uit van dit 

rapport. 

Voor de uitwerking van de vragenlijst werd  inspiratie gezocht bij reeds uitgevoerde bevragingen  in 

Vlaanderen en het buitenland. Ontwerpvragenlijsten werden besproken met SHM’s, getest bij sociale 

huurders en bijgestuurd. Uit de evaluatie die gebeurde na afloop van de pilootbevragingen bleek dat 

de deelnemende SHM’s de vragen als relevant beoordeelden, maar werden ook diverse voorstellen 

geformuleerd om de vragenlijst bij te sturen. Op basis hiervan bevelen we een grondige herwerking 

van de vragenlijsten aan. 

Globaal  genomen  beoordelen  de  SHM’s  die meewerkten  aan  de  pilootmeting  de meting  positief. 

Meerdere SHM’s deelden mee dat ze nieuwe inzichten haalden uit de bevraging. Anderzijds blijft de 

informatie  die  zo  naar  boven  komt,  redelijk  oppervlakkig. Mits  aanpassing  van  de  vragenlijsten 

(onder andere door toevoeging van open vragen)  is op dit punt wel nog verbetering mogelijk. Toch 

moet  de meerwaarde  van  dergelijke  bevraging  steeds worden  afgewogen  tegen  de  kosten.  Hoe 

gebruiksvriendelijk ook, voor de SHM betekent het organiseren van de bevraging een bijkomende 

administratieve taak. Hoe hoger de steekproef, hoe groter de administratieve kost en de bijkomende 

werkingskosten  (papier,  enveloppes,  verzendingen, ...)  die  hieraan  verbonden  zijn.  Zoals  voor  elk 

initiatief dat wordt genomen, moet een SHM beleidsmatig de kosten afwegen  ten opzichte van de 

waarde van de  informatie die ze oplevert. Daarbij zal het mede afhangen van de eigenheid van de 

SHM hoe groot de meerwaarde  is. Zo zal bijvoorbeeld voor SHM’s die al sterk  inzetten op overleg 

met huurdersgroepen de meerwaarde minder groot zijn dan voor SHM’s die nog weinig  initiatieven 

nemen om informatie te bekomen van de huurders. Een basishouding van een goede SHM is dat ze 

luistert naar  klanten,  in haar dienstverlening  rekening houdt met de mening  van  klanten  en haar 

beleid op dit vlak ook bijstuurt waar nodig. Tevredenheidsmetingen kunnen daartoe bijdragen. Maar 

het is maar een (en mogelijk ook niet altijd noodzakelijke) manier, om klantgericht te zijn. 

Ook voor de Vlaamse overheid stelt zich beleidsmatig de vraag of voordelen van op deze wijze geor‐

ganiseerde  bevragingen  opwegen  tegen  de  kosten  voor  het  verder  afwerken  en  uitrollen  van  dit 

bevragingsinstrument. De kosten blijken alvast niet te onderschatten. Ze omvatten: 

- de kosten voor de bijsturing van de softwaretool en het jaarlijks onderhoud daarvan; 
- de kosten voor gebruik van de centrale server, waarop de data worden gestockeerd; 
- personeelskosten  voor  het  beheer  van  de  software,  het  bijwerken  van  de  handleiding,  het  op 
regelmatige basis organiseren van een opleiding voor medewerkers van SHM’s die met de software 

willen werken, en het beantwoorden van ad‐hocvragen bij het gebruik; 

- personeelskosten  voor  ondersteuning  bij  het  nemen  van  beslissingen  over  steekproefomvang, 

bevragingswijze en andere en het op regelmatige basis instaan voor dit aspect van de opleiding van 

medewerkers van SHM’s die tevredenheidsmetingen willen opzetten. 

                                                            
11  De software werd zodanig ontworpen dat ze Agentschap Wonen‐Vlaanderen in staat stelt om ook andere bevragingen 

bij actoren of begunstigden van het woonbeleid te houden. Het gebruiksdoel van de software was dus ruimer dan enkel 
deze tevredenheidsmeting. Het is mede hierdoor dat de ontwikkeling complexer was dan oorspronkelijk gedacht. 
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Wie binnen de Vlaamse overheid dit takenpakket best opneemt, was ook onderwerp van dit onder‐

zoek.  In  principe  komt  hiervoor  zowel  het  Agentschap Wonen‐Vlaanderen  in  aanmerking,  als  de 

VMSW, vanuit haar ondersteunende functie ten aanzien van de sector. 

De beslissing over de verdere  implementatie hangt samen met de wijze waarop de verwachtingen 

over het meten van de tevredenheid in het Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s worden geformu‐

leerd. Dit Draaiboek wordt momenteel geëvalueerd. Het is dus een goed moment om de formulerin‐

gen op vlak van tevredenheidsmeting te herbekijken.  

Het huidige Draaiboek Prestatiebeoordeling SHM’s stelt dat SHM’s de tevredenheid van hun klan‐

ten moeten meten op een  ‘objectieve’ en  ‘systematische’ manier en stelt de ontwikkeling van een 

instrument daarvoor  in het vooruitzicht  (zonder uit  te sluiten dat SHM’s hun eigen  instrument uit‐

werken). Het  instrument dat we  in dit onderzoek ontwikkelden,  is het resultaat van een zoektocht 

naar een methode die een zo goed mogelijke  invulling geeft aan de begrippen  ‘objectief’ en  ‘syste‐

matisch’. In het Draaiboek Prestatiebeoordeling kan er naar worden verwezen. In dit geval fungeert 

het  daardoor  als  referentie  voor  de  verwachtingen  van  de Vlaamse  overheid  ten  aanzien  van  de 

SHM’s. 

Momenteel ervaren de SHM’s de manier waarop de verwachtingen nu zijn geformuleerd, als een 

verplichting om tevredenheidsenquêtes uit te voeren. Een uitspraak doen over de wenselijkheid van 

tevredenheidsmeting, was geen onderwerp van dit onderzoek. Maar net zoals ook Van der Borght 

(2015) merken we  op  dat  het  verplichten  van  een meting  geen  garantie  is  dat  er  ook  iets mee 

gebeurt: 

“Het  dwingend  karakter  zorgt  voor  een  extrinsieke motivatie. Het  is  pas wanneer  een  SHM  ook 

intrinsiek gemotiveerd is om een tevredenheidsmeting uit te voeren, dat deze effectief zinvol is. Een 

organisatie die uit  leergierigheid en wil tot vooruitgang, de mening van de huurders bevraagt, zal 

ook sneller geneigd zijn om acties te ondernemen.” (Van der Borght, 2015) 

Een mogelijk alternatieve optie  is dan ook om de verwachtingen op vlak van het meten van tevre‐

denheid af te zwakken, met name door niet langer te verwachten dat de meting op een objectieve en 

systematische meting gebeurt. Voor het Draaiboek Prestatiebeoordeling  SHM’s  zou dit betekenen 

dat Operationele Doelstelling  6.3  (OD  6.3)  behouden  blijft, maar  dat  in  de  toelichting  daaronder 

wordt  verduidelijkt  op  welke  verschillende manieren  de  SHM  kan  peilen  naar  tevredenheid  van 

huurders en hoe ze gebruikt maakt van de resultaten. Tijdens de visitaties kan de SHM dan gevraagd 

worden haar visie hierop uiteen te zetten en de keuze voor de wijze waarop gepeild wordt naar de 

mening van de klanten te beargumenteren. Ook  in deze optie kan de Vlaamse overheid nog steeds 

ervoor kiezen om het meetinstrument verder af te werken en ter beschikking te stellen van de SHM’s 

die hiervan gebruik willen maken. We vermoeden echter dat in dit geval er veel minder gebruik van 

zal worden gemaakt. Verder overleg met de sector kan daarover meer duidelijkheid verschaffen. 
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Bijlage 1 Steekkaarten over recente tevredenheids‐
onderzoeken in de Vlaamse sociale 
huisvesting 
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SHM 

Naam SHM    Maaslands Huis 

Aantal huurwoningen   1943 in 2010   

Werkgebied    Tongeren, Dilsen‐Stokkem, Lanaken, Maasmechelen   

 

Aard van de meting    Schriftelijke enquête via de post 

Eenmalig of periodiek  Eenmalige bevraging, want het zijn de vertrekkende huurders die bevraagd worden 

Aantal keer uitgevoerd  1   

Jaar eerste meting    Januari 2009 

 

Steekproef 

Populatie      Alle vertrokken huurders met uitzondering van de uitgedrevenen 

Steekproefopzet    Allen 

Omvang populatie    93 vertrekkende huurders in 2011, 98 vertrekkende huurders in 2010 

Omvang nettosteekproef   

Responsgraad in %    35% in 2011, 50% respons in 2010 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Schriftelijk 

Contactname    Per brief 

Aantal contactpogingen  1x 

Hulp bij invullen?    Neen 

 

Vragenlijst 

Omvang      5 vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten vragen 

Inhoud       Vraag over de wijk, waar naartoe men verhuist, verhuisredenen, werking dienstverlening 

Modulair      Neen 

Verwerking    Excel 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Jaarverslag 

Aan wie?      Allen die het jaarverslag ontvangen zoals aandeelhouders, toezichters, andere SHM’s in Limburg. De huurders ontvangen deze info niet. 

Via welk kanaal    Jaarverslag 

Waarvoor wordt het gebruikt?  Om een algemeen beeld van de tevredenheid van de sociale huurders van de maatschappij te krijgen.  

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  1 persoon werkt hieraan, maar geen idee hoeveel tijd dit in totaal in beslag neemt 

(Mede) Extern gefinancierd  Met eigen middelen 
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SHM 

Naam SHM    Gewestelijke maatschappij voor huisvesting ‐ Beveren 

Aantal huurwoningen   1928 in 2010 

Werkgebied    Sint‐Niklaas, Beveren, Kruibeke, Temse 

 

Aard van de meting    Huisbezoek met enquête als leidraad door maatschappelijk assistenten 

Eenmalig of periodiek  Eenmalig, maar ook controlebezoeken 

Aantal keer uitgevoerd   1x als nieuwe huurder 

Jaar eerste meting    2006 

 

Steekproef 

Populatie      Nieuwe huurders, 3 maand na start huurcontract 

Steekproefopzet    Voor de hele SHM 

Omvang populatie    120 à 200 per jaar, afhankelijk van het aantal nieuwe huurders 

Omvang nettosteekproef   

Responsgraad in %    100% want bij verplicht huisbezoek uitgevoerd 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Mondeling afgenomen enquête; deels indrukken van de maatschappelijk assistent tijdens bezoek, deels tevredenheid van de huurders 

Contactname     

Aantal contactpogingen  Tot huisbezoek doorgaat 

Hulp bij invullen?    Indien nodig mogelijk  

 

Vragenlijst 

Omvang      9 vragen 

Open of gesloten vragen  Combinatie 

Inhoud       Indrukken van de maatschappelijk assistent over de staat van de woning, alsook kleine tevredenheidsaspecten van de huurders zelf. 

Modulair      Neen 

Verwerking    Programma ontwikkeld door ICT, eigen programmatie 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Jaarverslag, tabellen 

Aan wie?      Directiecomité, RVB, ... 

Via welk kanaal     

Waarvoor wordt het gebruikt  Om eventueel een controlebezoek te doen zodat ze bij problemen alle stukken bij de vrederechter kunnen aanleveren: indekken 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  1 dag per week gaat elke maatschappelijk assistent (2) op pad om dergelijke huisbezoeken te doen + tijd verwerking 

(Mede) Extern gefinancierd  Eigen financiering 
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SHM 

Naam SHM    Bouwmaatschappij van Temse 

Aantal huurwoningen   1001 in 2010 

Werkgebied    Temse 

 

Aard van de meting    Huisbezoek 

Eenmalig of periodiek  Eenmalig bij elke nieuwe huurder 

Aantal keer uitgevoerd  1x – reeds 2 jaar 

Jaar eerste meting    2009 

 

Steekproef 

Populatie      Nieuwe huurders, bevraging na enkele maanden 

Steekproefopzet    102 

Omvang populatie    Allen 

Omvang nettosteekproef  102 

Responsgraad in %    100%, want tijdens de verplichte huisbezoeken afgenomen 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Mondelinge afname van een voorgestructureerde vragenlijst tijdens huisbezoek 

Contactname 

Aantal contactpogingen  Tot ze bezocht worden 

Hulp bij invullen?    Mogelijk 

 

Vragenlijst 

Omvang      35 vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten vragen 

Inhoud       Info huurder, plaatsbeschrijving, werking SHM, algemene vragen 

Modulair 

Verwerking    Excel 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Tabellen 

Aan wie?      RVB, niet aan de huurders 

Via welk kanaal    Op termijn nieuwsbrief, ... 

Waarvoor wordt het gebruikt  Opvolging, anticiperen. Oplossen indien dringende zaken, maar vooral opvolging. 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  Huisbezoeken doen zit in het takenpakket van de werknemers: 1 dag per maand 

(Mede) Extern gefinancierd  Volledig zelf gefinancierd 
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SHM 

Naam SHM    De mandelbeek 

Aantal huurwoningen   393 woningen in 2010 

Werkgebied    Roeselare, Ingelmunster, Izegem, Kortemark, Ledegem, Pittem, Wingene 

 

Aard van de meting    Postenquête in samenwerking met Tweezijdig + en Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen 

Eenmalig of periodiek  Voorlopig een eenmalig initiatief 

Aantal keer uitgevoerd  Moet nog verstuurd worden 

Jaar eerste meting    2012 

 

Steekproef 

Populatie      Alle huurders 

Steekproefopzet    Alle huurders   

Omvang populatie    400‐tal   

Omvang nettosteekproef  

Responsgraad in %    Nog geen idee 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Postenquête 

Contactname     

Aantal contactpogingen   

Hulp bij invullen?    Indien gewenst is dit mogelijk 

 

Vragenlijst 

Omvang      55 vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten vragen 

Inhoud       Persoonsgebonden items/ woning/ de buurt/ dienstverlening/ huurdersparticipatie 

Modulair      Neen 

Verwerking    Wordt verwerkt door Tweezijdig + 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Rapport wordt opgesteld door Tweezijdig + 

Aan wie?       

Via welk kanaal 

Waarvoor wordt het gebruikt 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  Beperkt 

(Mede) Extern gefinancierd  Wordt gedeeltelijk bekostigd door Tweezijdig + 
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SHM 

Naam SHM    Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen 

Aantal huurwoningen   1506 in 2010 

Werkgebied    Eeklo, Assenede, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Waarschoot 

 

Aard van de meting    Enquête in samenwerking met Samenlevingsopbouw Oost‐Vlaanderen 

Eenmalig of periodiek  Momenteel eenmalig, maar periodiek in te bouwen in de toekomst 

Aantal keer uitgevoerd  1x 

Jaar eerste meting    2011 

 

Steekproef 

Populatie      Alle huurders 

Steekproefopzet    1/2de  

Omvang populatie    1 500  

Omvang nettosteekproef  600 à 700 

Responsgraad in %    ± 50% 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Schriftelijk én mondeling.  

Contactname    2 combinaties – Bewonersgroepen én huisbezoeken 

Aantal contactpogingen  1 contactpoging 

Hulp bij invullen?    Mogelijk op aanvraag (25% van de respons) 

 

Vragenlijst 

Omvang      57 vragen 

Open of gesloten vragen  combinatie, zoveel mogelijk gesloten vragen 

Inhoud       Tevredenheid woning, de buurt, de dienstverlening, persoonlijke info 

Modulair      Ja, in 5 blokken   

Verwerking    Bepaald verwerkingsprogramma van Samenlevingsopbouw 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Tabellen, Excel 

Aan wie?      Infomoment met de huurders, gemeentebesturen, politie en RVB 

Via welk kanaal     

Waarvoor wordt het gebruikt  Om bij te sturen waar nodig, beslissingen projectontwikkeling 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  Men steekt relatief veel tijd in het opstellen van de vragenlijsten. De verwerking gebeurt door Samenlevingsopbouw. 

(Mede) Extern gefinancierd  Samenlevingsopbouw neemt een deel van het werk op zich én gesubsidieerd door het OCMW tot 2013 
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SHM 

Naam SHM    Geelse Huisvesting 

Aantal huurwoningen   1 867 in 2010 

Werkgebied    Turnhout, Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Kastelee, Laakdal, Meerhout, Westerlo 

 

Aard van de meting    Enquête tijdens huisbezoek mondeling afgenomen 

Eenmalig of periodiek  Eenmalig, maar bij problemen wordt een intensievere bevraging uitgevoerd door een jobstudent. Dit is echter niet standaard 

Aantal keer uitgevoerd  1x bij elke nieuwe huurder 

Jaar eerste meting    2009 

 

Steekproef 

Populatie      Nieuwe huurders 

Steekproefopzet    Alle nieuwe huurders aangesproken tijdens huisbezoek 

Omvang populatie    109 in 2010 

Omvang nettosteekproef  109 

Responsgraad in %     100% 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Mondeling afgenomen enquête 

Contactname    Huisbezoek  

Aantal contactpogingen  1x 

Hulp bij invullen?    Mogelijk 

 

Vragenlijst 

Omvang      20 vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten 

Inhoud       Algemene info, evaluatie dienstverlening, evaluatie woning 

Modulair      Neen 

Verwerking    Excel 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Jaarverslag 

Aan wie?      RVB, directiecomité, personeel 

Via welk kanaal 

Waarvoor wordt het gebruikt  Zicht krijgen op de tevredenheid van de nieuwe huurders. Evoluties over de jaren heen. Probleemdetectie. Evt. aanpassing werkwijze  

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  5 à 10 min. per enquête. Halfuur per maand voor een medewerker van de SHM. De rest wordt uitgevoerd door een jobstudent. 

(Mede) Extern gefinancierd  Volledig zelf gefinancierd 
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SHM 

Naam SHM    Kempisch Tehuis 

Aantal huurwoningen   2 674 huurwoningen in 2010 

Werkgebied    Maaseik, Bocholt, Bree, Hamont‐Achel, Hechtel‐Eksel, Houthalen‐Helchteren, Lommel, Meeuwen‐Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer, Zonhoven 

 

Aard van de meting    Schriftelijk enquête 

Eenmalig of periodiek  Eenmalig – op het einde van het huurcontract 

Aantal keer uitgevoerd  Eenmalig bij de vertrekkende huurders 

Jaar eerste meting    2005 

 

Steekproef 

Populatie      De vertrekkende huurders 

Steekproefopzet    Allen 

Omvang populatie    67 vertrekkende huurders in 2010 

Omvang nettosteekproef 

Responsgraad in %    61% respons 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Schriftelijke enquête 

Contactname    Het formulier wordt meegestuurd met de bevestiging van ontvangst van de opzeg van het huurcontract. 

Aantal contactpogingen  1x 

Hulp bij invullen?    Neen 

 

Vragenlijst 

Omvang      11 vragen 

Open of gesloten vragen  Gecombineerd, vooral gesloten vragen én waarom‐vragen 

Inhoud       Motivatie vertrek, dienstverlening SHM 

Modulair      Ja – Vragenlijst voorzien voor zowel de vertrekkende als de nieuwe huurders 

Verwerking    Excel 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Jaarverslag 

Aan wie?      Allen die het jaarverslag krijgen. 

Via welk kanaal    Jaarverslag 

Waarvoor wordt het gebruikt  Beeld vormen van de verhuisredenen 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  1 dag per maand 

(Mede) Extern gefinancierd  Met eigen middelen 
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SHM 

Naam SHM    Kempisch Tehuis 

Aantal huurwoningen   2 674 huurwoningen in 2010 

Werkgebied    Maaseik, Bocholt, Bree, Hamont‐Achel, Hechtel‐Eksel, Houthalen‐Helchteren, Lommel, Meeuwen‐Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer, Zonhoven 

 

Aard van de meting    Enquête afgenomen tijdens huisbezoek 

Eenmalig of periodiek  Eenmalig – 3 maanden na de aanvang van het huurcontract 

Aantal keer uitgevoerd  Eenmalig bij de nieuwe huurders 

Jaar eerste meting    2005 

 

Steekproef 

Populatie      De nieuwe huurders, behalve zij die een nieuwbouwwoning toegewezen kregen. 

Steekproefopzet    Allen 

Omvang populatie    85 nieuwe huurders in 2010 

Omvang nettosteekproef 

Responsgraad in %    88% respons 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Schriftelijke enquête 

Contactname     

Aantal contactpogingen  1x 

Hulp bij invullen?    Indien nodig 

 

Vragenlijst 

Omvang      14 vragen 

Open of gesloten vragen  Open vragen 

Inhoud       Woning, SHM‐dienstverlening, buurt en voorzieningen, algemene vragen  

Modulair      Ja – Vragenlijst voorzien voor zowel de vertrekkende als de nieuwe huurders 

Verwerking    Excel 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Jaarverslag 

Aan wie?      Allen die het jaarverslag krijgen (RVB, OCMW, ...) 

Via welk kanaal    Jaarverslag 

Waarvoor wordt het gebruikt  Om een algemeen beeld te krijgen van de tevredenheid van de nieuwe huurders 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  1 dag per maand 

(Mede) Extern gefinancierd  Met eigen middelen 
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SHM 

Naam SHM    Nieuw Dak (Genk) 

Aantal huurwoningen   3 437 huurwoningen in 2010 

Werkgebied    As, Genk, Opglabbeek, Zutendaal 

 

Aard van de meting    7 methodieken uitgeprobeerd gaande van een postenquête, interview, groepsgesprek en alle tussenvormen. Keuze: interview 

Eenmalig of periodiek  Het wordt iets periodiek 

Aantal keer uitgevoerd  2 jaar voorbereiding in samenwerking met de HuurdersAdviesRaad. Eind 2012 gaat de bevraging definitief van start 

Jaar eerste meting    2012 

 

Steekproef 

Populatie      Alle huurders 

Steekproefopzet    Representatieve steekproef 

Omvang populatie    3 500 

Omvang nettosteekproef  250 

Responsgraad in %    Verwachting: 100% want in de testversie bleek dat een persoonlijk contact een zeer hoge respons oplevert 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Interview door de huurders zelf, zij die lid zijn van de HAR (HuurdersAdviesRaad) 

Contactname    Huisbezoek met computer zodat alle info reeds elektronisch kan ingegeven worden 

Aantal contactpogingen   

Hulp bij invullen?    Indien nodig is dit mogelijk 

 

Vragenlijst 

Omvang      Nog niet bepaald 

Open of gesloten vragen  Gesloten vragen 

Inhoud       Vooral kwaliteit dienstverlening. Later worden andere aspecten bevraagd 

Modulair      In de toekomst wordt dit mogelijk 

Verwerking    Gebeurt door een extern bureau 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Er wordt een rapport met de resultaten opgemaakt door het extern bureau dat de verwerking op zich neemt. 

Aan wie?      Raad van bestuur, de HuurdersAdviesRaad 

Via welk kanaal     

Waarvoor wordt het gebruikt  Beeldvorming van de algemene tevredenheid. Geen acties ondernomen voor individuele problemen. 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  Men heeft hier reeds 2 jaar intensief aan gewerkt, bijvoorbeeld 170 thuisbevragingen, ... Heel wat manuren. 

(Mede) Extern gefinancierd  Bekostigd met middelen van het stedenfonds. Dit project kan niet gefinancierd worden met eigen middelen   
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SHM 

Naam SHM    Woonhaven Antwerpen 

Aantal huurwoningen   17 878 woningen in 2010 

Werkgebied    Antwerpen 

 

Aard van de meting    Postenquête, mogelijk gecombineerd met een webenquête. Opties nog te overwegen. 

Eenmalig of periodiek  Bedoeling is om dit om het aantal jaar uit te voeren.  

Aantal keer uitgevoerd  Nog niet gebeurd.  

Jaar eerste meting    Moet nog afgenomen worden. De bevraging zit nog in de ontwikkelingsfase, maar zal in het najaar van 2012 afgenomen worden.  

 

Steekproef 

Populatie      Alle huurders die er meer dan 6m of 1 jaar wonen 

Steekproefopzet    At random  

Omvang populatie    Bijna 18 000   

Omvang nettosteekproef  4 à 5 000 huurders  

Responsgraad in %    Verwacht: 25% 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Postenquête 

Contactname    Via brief 

Aantal contactpogingen  1x herinnering 

Hulp bij invullen?    Neen 

 

Vragenlijst 

Omvang      36 vragen + persoonsgebonden vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten 

Inhoud       Dienstverlening, klantgerichtheid, communicatie en bereikbaarheid van de SHM, technisch onderhoud.  

Modulair      Mogelijk wel in een verder stadium 

Verwerking    Offerte ingediend bij een extern bureau om de verwerking en verzending op zich te nemen. Voornamelijk vanwege de neutraliteit  

 

Rapportering 

In welke vorm?    Nog niet beslist 

Aan wie? 

Via welk kanaal 

Waarvoor wordt het gebruikt 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM 

(Mede) Extern gefinancierd  Met eigen middelen. Mogelijk wordt een klein gedeelte gefinancierd door de stad Antwerpen. 
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SHM 

Naam SHM    Woonwel – (Afdeling Gistel) 

Aantal huurwoningen   347 woningen in 2010 

Werkgebied    Oostende, Bredene, De Haan, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende, Oudenburg 

 

Aard van de meting    Enquête in het kader van Tweezijdig +, in samenwerking met Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen en de provincie West‐Vlaanderen 

Eenmalig of periodiek  Het is de bedoeling om periodieke bevragingen te doen 

Aantal keer uitgevoerd  1x 

Jaar eerste meting    mei 2008 

 

Steekproef 

Populatie      Alle huurders 

Steekproefopzet    Alle huurders 

Omvang populatie    330 in 2008 

Omvang nettosteekproef  185 

Responsgraad in %    56% 

 

Bevragingswijze 

Bevragingswijze    Schriftelijk, soms mondelinge afnamen 

Contactname    De vragenlijst wordt in de brievenbus afgeleverd. Daarna haalt de opbouwwerker de ingevulde vragenlijst terug op. 

Aantal contactpogingen  Huis aan huis; desnoods belt men meerdere keren aan 

Hulp bij invullen?    Soms. 22% van de respondenten kreeg, vaak door de familie hulp bij het invullen. De enquêteur kwam hier zelden intussen. 

 

Vragenlijst 

Omvang      35 vragen 

Open of gesloten vragen  Gesloten, gecombineerd met enkele open vragen (Open vakken om opmerkingen neer te schrijven) 

Inhoud       Persoonlijke info, kwaliteit van de woning, de buurt, de SHM‐dienstverlening, participatie huurders en communicatie. 

Modulair     

Verwerking    De verwerking neemt Samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen op zich. 

 

Rapportering 

In welke vorm?    Rapport 

Aan wie?      Staat publiek beschikbaar. De bewonersvergadering, de raad, ... 

Via welk kanaal    Brief aan de huurders en vergadering inlassen 

Waarvoor wordt het gebruikt  Aanpakken huurderparticipatie, een stem geven aan de bewoner 

 

Middelen 

Raming tijdsbesteding SHM  De SHM zit krap in personeel. De tijdsbesteding gebeurt dus door samenlevingsopbouw West‐Vlaanderen en wordt door de SHM betaald 

(Mede) Extern gefinancierd  Met subsidie provincie West‐Vlaanderen 
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Bijlage 2 Overzicht huurderstevredenheids‐
onderzoeken in Nederland en Engeland 

Nederland  Engeland 

KWH‐Huurlabel 2.0  USP
Bewonersscan 

STATUS 
Tenant satisfaction 

survey 

Kenmerken huishouden  - soort huishouden
- leeftijd 
- geslacht 
- inkomen 

- soort huishouden 
- woonduur 
- vragen etnische achtergrond 
- 2 vraag over langdurige ziekte, 
rolstoelgebruik 

Achtergrondinformatie 
(optioneel) 
- leeftijd 
- man/vrouw 
- seksuele voorkeur 
- religie 
- soort werk  
- soort inkomen 

- huursubsidie 
Tevredenheid woning  Ruim 20 deelvragen, onder 

andere tevredenheid aantal 
slaapkamers, grootte vertrekken, 
uitrustings‐ en afwerkingsniveau, 
gehorigheid en onderhoudsstaat 

3 deelvragen over kwaliteit 
woning, onderhoudsniveau 
woning, en ‘value for money’ 

Tevredenheid woonomgeving  23 deelvragen over woonomge‐
ving 

- 1 algemene vraag over kwaliteit 
buurt als woonplek 

- 13 deelvragen over buurt‐
problemen (overlast e.d.) 

Tevredenheid dienstverlening 
vraag of, in welke vorm en om 
welke reden de huurder het afge‐
lopen jaar contact heeft gehad 
met de verhuurder 

12 deelvragen over dienst‐
verlening 

- vraag over algemene tevreden‐
heid met dienstverlening 

- vraag over 5 waardering dienst‐
verleningsaspecten 

- vraag over belang 7 dienst‐
verleningsaspecten 

- vraag over waardering meest 
recente contact met verhuurder

- 3 vragen over onderhoud en 
reparatie 

- 3 vragen over communicatie en 
informatie 

- 5 vragen over overlast 
- 2 vragen over bewoners‐
participatie 
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Nederland  Engeland 

KWH‐Huurlabel 2.0  USP

Bewonersscan 
STATUS 

Tenant satisfaction 
survey 

Verhuisgeneigdheid en door‐
stroming 

- woonduur
- reden acceptatie huidige 
woning 

- reden keuze huidige buurt 
- verhuisgeneigdheid 
- gewenste woning: huur of koop 
- gewenst woningtype 
‐  locatie nieuwe woning 
‐  verhuisreden 
‐  scheefwonen

Communicatie  - bezit computer (thuis, werk)
- toegang internet (thuis, werk) 
- internet gebruik (9 deelvragen) 
- website (gewenste informatie 
website, bekendheid website) 

- bewonersblad (lees frequente, 
tevredenheid) 
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