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VOORtlOORD 
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mijn studie Bouwkunde, met als afstudeerdifferentiatie beheer, aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit onderzoek is een verkenning van de mogelijkheden van een klantgerichte 
benadering van dienstverlening bij de Algemene Woningbouwvereniging 
Breda eo. 

Het afstudeeronderzoek is in feite een vervolg op mijn onderzoek naar het 
Imago van de A 1 gemene Woni ngbouwvereni gi ng Breda eo, dat i k in het kader 
van een stage-opdracht heb gedaan. Dit onderzoek leverde zo veel informatie 
op over huurders en hun waardering voor dienstverlening dat het tot nader 
onderzoek naar klantgerichtheid in dienstverlening uitnodigde. 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek ben ik vanuit de Technische Universiteit 
begeleid door de voorzitter van mijn afstudeercon111issie Drs. J. Smeets en 
conmissielid Ir. H. Hofman. Vanuit de Algemene Woningbouwvereniging Breda 
ben ik begeleid door het derde lid van mijn afstudeerconmissie Ir. I. de 
Boer. 

Ik dank hen hartelijk voor hun kritische en constructieve begeleiding. 
Tenslotte bedank ik iedereen die mij tijdens het onderzoek gesteund heeft. 

Patrick Dogge 
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SAHENVATTING 

Door het terugtreden van de overheid zijn corporaties aanzienlijk zelfstan
diger geworden. Financieel zijn corporaties grotendeels afhankelijk 
geworden van huuropbrengsten. Overheidssubsidies zijn grotendeels afge
schaf t. Corporat i es zu 11 en dus vee l meer dan vroeger ze l f hun f i nancie le 
continuiteit moeten waarborgen. En dat bij een toenemende concurrentie. 
Corporaties zullen zich moeten onderscheiden van de concurrentie om zo 
nieuwe huurders aan te trekken en huidige huurders vast te houden. 

De Algemene Woningbouwvereniging Breda eo (AWBV) vraagt zich af hoe een 
klantgerichte benadering daaraan kan bijdragen. 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheden van 
een klantgerichte benadering van de dienstverlening bij de AWBV. Klantge
richte dienstverlening wordt in dit onderzoek dienstverlening op maat 
genoemd. 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens die uit de, in mei 
1994 door de AWBV gehouden, huurdersenquete kw amen. Deze schri f te li j ke 
enquete was een onderdee l van het door deze corporati e gehouden imago
onderzoek. De huurdersenquete is gehouden onder alle 3400 huurders van de 
AWBV. In de enquete werden waarderingen gevraagd voor de woning, de 
woonomgevi ng en de di enstver 1 eni ng van de AWBV. Deze waarderi ngen werden 
door de huurders ui tgedrukt in rapportci jf ers ( 1 tot 10) • Naast deze 
waarderingen werden ook enkele persoonlijke kenmerken van de huurders 
gevraagd, zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling. Tevens werden enkele 
kenmerken van de woning en het complex, zoals woningtype en huurhoogte aan 
de huurders gevraagd. 

Op basis van de doelstelling van het onderzoek en de beschikbare gegevens 
zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1) Wat is de relatie tussen huurders-,produktkenmerken en de waardering 
van de dienstverlening? 

2) Welke doelgroepen en produktgroepen zijn te identificeren? 

3) Wat zijn organisatorisch gezien de mogelijkheden voor de corporatie om 
dienstverlening op maat aan te bieden aan haar huurders? 

Om het doe l van di t onderzoek te berei ken zi jn deze onderzoeksvragen een 
voor een beantwoord. 
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1) De huurders-, produktkenmerken en de waardering voor de dienstverlening 

de methode 

Om de relatie tussen de huurders-, produktkenmerken en de waardering voor 
de dienstverlening te analyseren is een model ontwikkeld. 

HUURDERS 
KENMERKEN 

ONAFHANKELIJKEVARIABELE 

PRO DU KT 
KENMERKEN 

WAARDERING 
WONING 

WAARDERING DIENSTVERLENIN 

Onderzoeksmodel 

De huurderskenmerken, de produktkenmerken en de mismatch-variabelen z1Jn in 
dit model de onafhankelijke variabelen. De waardering voor de dienstverle
ning is hier de afhankelijke variabele. Dit houdt in dat voor elk huurders
en produktkenmerk wordt gekeken wat de invloed is op de waardering voor de 
dienstverlening. 

de waardering voor de dienstverlening 
Om later in di t onderzoek eenvoudi ger aanknopi ngspunten te vi nden voor 
dienstverlening op maat warden alle diensten van de AWBV, waarvoor in de 
huurdersenquete een waardering is gevraagd, ingedeeld in nieuwe categorie
en. Er is geen sprake meer van een indeling naar activiteit zoals inschrij
ving en onderhoud, maar naar soorten diensten en procesfactoren. Procesfac
toren spelen een bemiddelde rol in het dienstenaanbod. 
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In de nieuwe indeling worden kern-, hulp- en steundiensten en de procesfac
toren toegankelijkheid, interactie en participatie onderscheiden. 

procesfactoren dienstenaanbod 

kem Y@ diensten 

® \=J 

® \=J 
hulp q~ diensten 

® \=J 
q @ steun 

diensten 

De performance van de diensten en de dienstverleningsprocessen 

Een kerndienst is de meest primaire vorm van dienstverlening die een 
organisatie uitvoert. Kerndiensten van corporaties betreffen de activitei
ten die zorgen voor een goede huisvesting. In het onderzoek komen de 
volgende kerndiensten voor: de inschrijving van woningzoekenden, de 
ondertekening van de huurovereenkomst, het technisch klachtenonderhoud, het 
planmatig onderhoud, het verhelpen van sociale klachten. 

Hulpdiensten zijn diensten die noodzakelijk zijn om de kerndienst te kunnen 
laten slagen. De hulpdiensten van de AWBV zijn de informatievoorziening en 
de hulp bij de aanvraag van huursubsidie is een hulpdienst. 

Verder zi jn er ook nog steundi ensten die een kerndi en st voor de huurder 
aantrekkelijker maken. De steundiensten die in dit onderzoek voorkomen zijn 
een avondopenstelling, het overnemen van huurdersonderhoud, hulp bij 
verbouwing door de AWBV of het aanbieden van een anti-inbraak-pakket. In 
dit onderzoek is niet om een waardering voor deze diensten gevraagd, omdat 
deze diensten nog niet (allemaal) verleend worden. Wel is er in het 
onderzoek bekeken in hoeverre er behoefte bestaat aan de diverse steundien
sten. 
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Met de procesfactor toegankelijkheid wordt de toegankelijkheid van de 
dienst voor de huurder bedoeld. De toegankelijkheid heeft in dit onderzoek 
voornamelijk betrekking op de bereikbaarheid9 de openingstijden9 de 
spreekuurtijden en de wachttijden. 

De interactie tussen de organisatie en de (potentiele) huurder speelt zich 
voorname l i jk af tussen het contactpersonee l en de huurder. De i nteracti e 
heeft vooral betrekking op het dienstbetoon9 het nakomen van afspraken9 
bege lei ding door de corporati e 9 de sne l hei d van hande l en en de begri jpe
l i jkhei d van formulieren. 

De procesfactor participatie wordt in dit onderzoek niet behandeld omdat er 
in de huurdersenquete geen waardering voor participatie wordt gevraagd. 

De waardering van de huurders voor de verschillende diensten uit de enquete 
zijn dan in feite de performances van de diensten en de procesfactoren. 

huurderskenmerken, produktkenmerken en mismatch 
De huurderskenmerken die in dit onderzoek zijn gebruikt z1Jn de leeftijd9 
de huishoudenssamenstelling9 de arbeidssituatie en het inkomen. De produkt
kenmerken die zijn gebruikt zijn het woningtype9 de huurhoogte en de 
waardering voor de woning. De invloed van de waardering voor de woning op 
de waardering voor de dienstverlening bleek echter zo groot te zijn dat het 
de invloed van andere produkt- of huurderskenmerken op de waardering voor 
de dienstverlening verstoort. De waardering voor de woning wordt daarom in 
het onderzoek als intermediaire variabele beschouwd. Dit houdt in dat het 
onderzoek naar de relatie tussen huurder- en produktkenmerken en de 
waardering voor de dienstverlening uitsluitend is gehouden onder huurders 
die hun woning even hoog waarderen. De waardering van de woning is in dit 
onderzoek dus constant gehouden. 
Met de mis-matchvariabelen warden de economische en woontechnische scheef
heid bedoeld. Er wordt met andere woorden in het onderzoek bekeken of al 
dan niet scheef wonen van invloed is op de waardering voor de dienstverle
ning. 

de resultaten van het onderzoek 

waardering voor de woning 
Voordat het onderzoek volgens het model is uitgevoerd9 is eerst geanaly
seerd wat nu precies die relatie is tussen de waardering voor de woning en 
de waardering voor de dienstverlening. 
De huurders van de AWBV zijn niet in staat de kwaliteit van de dienst
verlening los te zien van de kwaliteit van hun woning. Wanneer de huurder 
zi jn woning 1 aag waardeert 9 waardeert hi j in de meeste geva l l en ook de 
dienstverlening laag. De corporatie zal dus altijd in eerste instantie 
moeten streven naar een kwalitatief goed woningbezit voordat men mag 
verwachten dat door dienstverlening op maat de waardering van de dienstver
l eni ng hoger wordt. De kwa l i tei t van het woni ngbezi t moet dan ook worden 
bewaakt. 
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Nu de relatie tussen de waardering voor de woning en de waardering voor de 
dienstverlening bekend is wordt de waardering voor de woning in het vervolg 
van het onderzoek als intermediaire variabele beschouwd en worden de 
invloeden van de huurderkenmerken, produktkenmerken, mismatch op de 
waardering voor de dienstverlening volgens het model onderzocht. 

leeftUd 
De invloed van de leeftijd van de huurders van de AWBV op de waardering 
voor de dienstverlening is groot. Jongeren onder 25 jaar blijken de 
dienstverlening van de AWBV structureel het laagst te waarderen, terwijl de 
huurders die ouder zijn dan 75 jaar de dienstverlening structureel het 
hoogst waarderen. 
Voor de overi ge 1 eefti jdscategori een gel dt in de meeste geva l l en dat de 
waardering voor de dienstverlening toeneemt met het stijgen van de leeftijd 
van de huurder. 

huishoudenssamenstelling 
Er zijn geen algemeen geldende verbanden te leggen tussen het huishouden en 
de waarderi ng voor de di enstver l eni ng. Het is echter we l zo dat de ver
schi l l en in de waardering voor de dienstverlening tussen de diverse 
huishoudenssamenstellingen vaak aanzienlijk is. 

arbeidssituatie 
De algemene tendens bij de relatie tussen de arbeidssituatie en de waarde
ri ng voor de di enstver l eni ng is dat de studenten verreweg de 1 aagste 
waardering geven. De gepensioneerden geven over het algemeen de hoogste 
waardering. Dit is een afspiegeling van de structurele relatie tussen de 
leeftijd en de waardering voor de dienstverlening. 
Opmerkelijk zijn verder de verschillen in waarderingen van de werkenden en 
de werklozen. De waardering van de werkenden blijkt over het algemeen 
aanzienlijk lager te zijn dan de waardering van de werklozen. 

inkomen 
Om de relatie tussen het inkomen van de huurder en zijn waardering voor de 
dienstverlening te analyseren zijn de huurders van de AWBV ingedeeld in de 
primaire doelgroep of in de secundaire doelgroep. Als inkomensgrens die 
bepaalt tot welke doelgroep men behoort is de grens uit het BBSH genomen. 
Huurders die een inkomen ontvangen dat onder deze grens ligt behoren tot de 
primaire doelgroep. Heeft men een inkomen dat boven deze grens ligt dan 
behoort men tot de secundaire doelgroep. 
Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in de waardering voor de 
dienstverlening tussen de primaire en de secundaire doelgroep in de meeste 
gevallen klein is. 
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woningtype 
Het woningtype waarin men woont blijkt een grote invloed te hebben op de 
waardering voor de dienstverlening. Er moet echter niet uit het oog warden 
verloren dat de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en het 
woningtype gedeeltelijk een afspiegeling is van de relatie tussen de 
waardering van de dienstverlening en de leeftijd of huishoudenssamenstel-
1 i ng. De meest opva 11 ende resu 1 taten bi j het onderzoek naar de re 1 at i e 
tussen woningtype en de waardering van de dienstverlening is dat de hoogste 
waardering meestal wordt gegeven door de huurders van de ouderenwoningen. 
Dit is een afspiegeling van de waardering van de diensten in relatie tot de 
leeftijd. Huurders van etagewoningen geven vaak de laagste waardering voor 
de di enstver l eni ng. De huurders van de eengezi nswoni ngen zitten met hun 
waardering in de meeste gevallen rond het gemiddelde. 

huurhoogte 
Voor de relatie tussen de huurhoogte en de waardering voor de dienstverle
ning geldt in feite hetzelfde als voor de relatie van de waardering voor de 
dienstverlening en de huishoudenssamenstelling. Er is namelijk ook hier 
geen duidelijke relatie tussen de huurhoogte en de waardering van de 
dienstverlening te constateren die voor de gehele dienstverlening geldt. 
De verschillen in waardering tussen de verschillende huurklassen zijn 
echter aanzienlijk. 

economische en woontechnische scheefheid 
De i nv l oed van de economi sche scheefhei d, waarmee wordt bedoe l d dat de 
huurder op basis van het i nkomen in een te dure of te goedkope woning 
woont, blijkt niet groot te zijn. Het feit dat men al dan niet scheef woont 
beinvloed de waardering voor de dienstverlening dus nauwelijks. 
Hetzelfde geldt voor de woontechnische scheefheid. Hiermee wordt bedoeld 
dat men op basis van de huishoudenssamenstelling of de leeftijd in een niet 
passende woning woont. Ook hiervoor geldt dat al dan niet passend wonen 
nauwelijks invloed heeft op de waardering voor de dienstverlening. 

2) De identificatie van doelgroepen en produktgroepen 

Op basis van de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huurderskenmerken zijn doelgroepen gei"dentificeerd. De relatie tussen de 
produktkenmerken en de waardering voor de dienstverlening vormen de basis 
voor de identificatie van produktgroepen. 

Een doelgroep of produktgroep is geschikt als basis voor dienstverlening op 
maat wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan: 

1) de verschillen in de waardering voor de dienstverlening tussen 
doel/produktgroepen moeten voldoende groot zijn. 

2) de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huurders/produktkenmerken waarop gesegmenteerd wordt mag niet 
structureel zijn. 

3) de doelgroepen en produktgroepen moeten direct herkenbaar zijn. 
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doelgroepen op basis van leeftijd 
Uit de analyse van de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening 
en de 1 eefti jd van de huurders b 1 eek dat deze rel ati e structuree l is. De 
waardering neemt namelijk toe met het stijgen van de leeftijd van huurders. 
De waarderingen van de jongeren onder 25 jaar zijn extreem laag terwijl de 
waarderi ngen van de huurder ouder dan 75 jaar jui st extreem hoog zi jn. 
Omdat de relatie structureel is, is het haast onmogelijk om aanknopingspun
ten te vinden voor dienstverlening op maat. 
Doelgroepen op basis van de leeftijd voldoen dus niet aan het tweede 
criteria en zijn daarom niet geschikt als basis voor dienstverlening op 
maat. 

doelgroepen op basis van huishoudenssamenstelling 
Op basis van de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huishoudenssamenstelling van de huurders kan worden geconcludeerd, dat 
zowel de alleenstaanden, de tweepersoonshuishoudens, de gezinnen met 
kinderen en de een-oudergezi nnen al s speci fi eke doe l groep kunnen worden 
geidentificeerd. De verschillen in de waarderingen tussen deze doelgroepen 
zijn namelijk redelijk groot. 
Bovendien is er geen sprake van een structurele relatie tussen de waarde
ring voor de dienstverlening en de huishoudenssamenstelling. Er zijn 
daardoor voldoende aanknopingspunten te vinden om dienstverlening op maat 
te ontwikkelen. 
De doelgroepen zijn niet direct herkenbaar. Er zal daarom, wanneer er 
gekozen wordt voor doelgroepen op basis van huishoudenssamenstelling, een 
methode moeten worden gekozen om de doe l groepen herkenbaar te maken. Men 
kan daarbij denken aan een situatie waarbij de receptie, bij binnenkomst of 
bij telefonisch contact, de huurder om zijn huishoudenssamenstelling 
vraagt. 
Wanneer een op l ossi ng wordt gevonden voor de ni et di recte herkenbaarhei d 
van de doelgroepen wordt aan alle criteria voldaan en kan worden geconclu
deerd dat doelgroepen op basis van huishoudenssamenstelling een geschikte 
basis vormen voor dienstverlening op maat. 

doelgroepen op basis van arbeidssituatie 
De doelgroepen op basis van arbeidssituatie z1Jn niet direct herkenbaar. 
Het is ook de vraag of huurders bereid zijn informatie te geven omtrent hun 
arbeidssituatie. 
Doelgroepen op basis van arbeidssituatie zijn dan ook niet geschikt als 
basis voor dienstverlening op maat. 

doelgroepen op basis van inkomen 
Segmentatie van de huurders op basis van inkomen in een primaire en 
secundaire doelgroep zou theoretisch gezien voor corporaties een interes
sante optie zijn. Het is namelijk vooral de primaire doelgroep die de 
corporati e vanui t haar social e doe 1ste11 i ngen zo goed moge 1 i jk in haar 
woonbehoeften wil voorzien. Dienstverlening op maat zou betekenen dat 
deze sociale doelstelling van de corporatie nog beter bereikt kan worden. 
Naast de primaire doelgroep is de secundaire doelgroep voor de corporatie 
van uiterst groot belang. De corporatie is namelijk voor haar inkomsten 
voor het grootste deel afhankelijk van huurinkomsten. 
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En aangezien de secundaire doelgroep over het algemeen in de duurdere 
woni ngen woont brengt de secundai re doe 1 groep meer i nkomsten op. Het is 
voor de corporati e dus van groot be l ang huurders ui t de secundai re doe l
groep vast te houden en waar moge 1 i jk ni euwe huurders aan te trekken. 
Dienstverlening op maat lijkt daarvoor theoretisch gezien de beste oplos
sing. 
Uit het onderzoek blijkt echter dat de verschillen in de waarderingen voor 
de huidige dienstverlening tussen de twee doelgroepen uiterst gering is. Er 
zijn dan ook niet veel aanknopingspunten te vinden voor dienstverlening op 
maat. Bovendien is de directe herkenbaarheid van de doelgroepen een 
probleem. Het is ook de vraag of huurders bereid zijn de hoogte van hun 
inkomen aan de receptie te melden. 
Er wordt dus niet voldaan aan het tweede en derde criterium. Er kan dus 
worden geconcludeerd dat doelgroepen op basis van inkomen niet geschikt 
zijn als basis voor dienstverlening op maat. 

produktgroepen op basis van woningtype 
Voor verreweg de meeste diensten geldt dat de waarderingen van de huurders 
van de etagewoni ngen met 1 ift, zonder 1 ift en de huurders van de begane 
grondwoningen ongeveer van dezelfde orde van grootte zijn. Deze woningtypen 
warden dan ook tot elm specifieke produktgroep samengevoegd. Naast deze 
produktgroep kunnen op basis van verschi 11 en in de waarderi ng voor de 
huidige dienstverlening nog twee produktgroepen warden onderscheiden, 
name l i jk de eengezi nswoni ngen en de ouderenwoni ngen. De verschi l l en in 
waardering tussen de produktgroepen zijn aanzienlijk. 
Bovendien is er geen sprake van een structurele relatie tussen de waarde
ring van de dienstverlening en de produktgroepen. 
De produktgroepen op basis van woningtype zijn daarnaast ook direct 
herkenbaar. 
Produktgroepen op basis van woni ngtype vo 1 doen aan all e criteria. Deze 
produktgroepen zijn daarom geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

produktgroepen op basis van huurhoogte 
De verschillen in de waardering van de dienstverlening tussen de huurders 
in de verschillende huurklassen < f400,- ,f400-500,- en >f700,- zijn 
aanzienlijk. Alleen de huurders die tussen f500-600,- huur betalen en de 
huurders die tussen f600-700,- huur betalen geven waarderingen in dezelfde 
orde van grootte. Deze huurklassen worden dan ook samengevoegd tot elm 
specifieke produktgroep. 
Ook de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de hoogte 
van de huur is niet structureel. Bovendien zijn de produktgroepen op basis 
van huurhoogte direct herkenbaar. 
Doelgroepen op basis van de huurhoogte voldoen aan alle criteria. Ook deze 
doelgroepen zijn dus geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Uit het voorgaande kan warden geconcludeerd dat alleen doelgroepen op basis 
van huishoudenssamenstelling en produktgroepen woningtype en huurhoogte 
geschikt zijn als basis voor dienstverlening op maat. 
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3} Verkenning van de organisatorische 110gelijkheden voor de corporatie om 
dienstverlening op 11aat aan te bieden aan haar huurders 

Vervolgens is onderzocht wat organisatorisch gezien de mogelijkheden zijn 
om dienstverlening op maat te realiseren. Hierbij warden eerst de mogelijk
heden verkend om dienstverlening op maat vanuit de klantbenadering te 
realiseren. Daarna zijn de mogelijkheden van dienstverlening op maat vanuit 
de produktbenadering verkend. 

Verkenning van de mogelijkheden van dienstverlening op 11aat vanuit de 
klantbenadering 

Bij een klantbenadering past een organisatiestructuur die sterk inspeelt op 
de gri 11 i gheden van de markt. Di vi sioneri ng naar doe 1 groepen kan daarbi j 
een oplossing zijn. Elke divisie is verantwoordelijk voor de voorziening in 
de woonbehoeften van een specifieke doelgroep en dus ook voor het aanbieden 
van dienstverlening aan deze doelgroep. Het voordeel van divisionering naar 
doelgroep is dat de medewerker zich kan specialiseren op een doelgroep. 
Wanneer voor divisionering naar doelgroepen wordt gekozen zullen de huidige 
dri e rayons door di vi si es warden vervangen. Voor di t onderzoek ge 1 dt dan 
ook al s randvoorwaarde dat er ni et meer dan dri e di vis i es mogen warden 
gevormd. 

divisionering naar huishoudenssamenstelling 
In het voorgaande werd geconstateerd dat bij de segmentatie naar doelgroe
pen alleen de segmentatie naar huishoudenssamenstelling een goede optie is. 
Nu wordt bekeken of deze segmentatie naar huishoudenssamenstelling de basis 
kan vormen voor divisionering. 

Een nadeel van divisionering naar huishoudenssamenstelling is dat het 
aantal een-oudergezinnen te klein is om een divisie binnen de organisatie 
specifiek op te richten. Er moeten daarom concessies warden gedaan aan 
geidentificeerde doelgroepen. De waarderingen van de een-oudergezinnen 
bl i jken het di chtst te l i ggen bi j de waarderi ngen van de gezi nnen met 
kinderen. Men kan daarom overwegen om de een-oudergezinnen en de gezinnen 
met kinderen tot een specifieke doelgroep samen te voegen. 
Deze concessies die aan de doelgroepen een-oudergezinnen en de gezinnen met 
kinderen worden gedaan maken divisionering naar doelgroepen echter niet de 
meest aantrekkelijke optie voor klantgerichte dienstverlening. 

Divisionering naar huishoudenssamenstelling is de enige optie van dienst
verlening op maat vanuit de klantbenadering. Omdat deze optie niet aan te 
beve 1 en is moet worden geconc l udeerd dat de op 1 oss i ng voor kl antgeri chte 
dienstverlening binnen de produktbenadering moet warden gezocht. 
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Verkenning van de 110gelijkheden van dienstverlening op 11aat vanuit de 
produktbenadering 

Voor dienstverlening op maat vanuit de produktbenadering zijn er in feite 
twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is divisionering naar geidenti
fi ceerde produktgroepen. Oat wi l zeggen di vi si oneri ng naar woni ngtype of 
huurhoogte. 
De andere mogelijkheid van klantgerichte dienstverlening vanuit de produkt
benadering moet binnen de huidige rayonering worden gezocht. 

In eerste instantie zijn de mogelijkheden van divisionering binnen de 
produktbenadering onderzocht. Vervolgens zijn de mogelijkheden onderzocht 
van klantgerichte dienstverlening binnen de huidige rayonering. 

divisionering naar woningtype 
Divisionering naar woningtype is een zeer goed optie. Er hoeven geen 
concessies worden gedaan aan de geidentificeerde produktgroepen. Bovendien 
zijn de doelgroepen direct herkenbaar. Huurders geven immers hun adres op 
aan de receptie. 

Divisionering naar woningtype zou er binnen de AWBV als volgt uit komen te 
zien. 

divisie 1: 

eengezins 
woningen 

divisie 2: 

meergezins 
complexen 

Divisionering naar woningtype 

divisie 3: 

ouderen
woningen 

In het onderzoek kunnen verschillende aanknopingspunten worden gevonden 
voor dienstverlening op maat. Er kunnen aanbevelingen worden gedaan omtrent 
de behoeften aan kerndiensten, hulpdiensten, steundiensten en de procesfac
toren. 
Zo blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek dat de huurders in de eengezinswo
ningen een sterke behoefte aan verbetering van het planmatig onderhoud. Ook 
de behoefte aan steundiensten zoals een avondopenstelling is groot.Oe 
huurders in de meergezi nscomp l exen hebben behoefte aan verbeteri ng van 
vrijwel alle kerndiensten. Ook is er behoefte aan flexibeler openingstijden 
en spreekuurtijden. De huurders in de ouderenwoningen hebben vooral 
behoefte aan verbetering van de bereikbaarheid van het kantoor en vereen
voudiging van de huurovereenkomst. 
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Naast de aanknopingspunten die voor dienstverlening op maat kunnen warden 
gevonden, heeft divisionering naar woningtype nog meer voordelen. 
De verschi ll ende ei genschappen van de woni ngtypen brengen name l i jk ver
schi ll ende 11 beheerproblemen 11 met zich mee waarop een divisie zich kan 
specialiseren. Zo zal bijvoorbeeld de divisie meergezinscomplexen veel meer 
te ma ken kri jgen met het schoonmaken van openbare ruimten dan de di vi si e 
eengezinswoningen. Specialisatie van de medewerkers zal de kwaliteit van de 
dienstverlening ten goede komen. 

Er kan warden geconcludeerd dat divisionering naar woningtype grote 
voorde l en heef t. De vraag i s echter of deze voorde l en opwegen tegen de 
kosten van een reorganisatie die divisionering naar woningtype met zich mee 
zal brengen. Dit is een afweging die de corporatie zelf moet maken. 

divisionering naar huurhoogte 
De ge'identificeerde produktgroep met huurders die minder dan f400,- huur 
betalen is te klein om een hele divisie specifiek op te richten. Er moeten 
dus concessies warden gedaan om de produktgroepen op basis van huurhoogte 
voldoende groot te maken voor divisionering. 
Deze concessies maken divisionering naar huurhoogte niet de meest geschikte 
basis voor dienstverlening op maat. 

Flexibele dienstverlening 
Een andere mani er om di enstver 1 eni ng op maat te organi seren vanui t de 
produktbenaderi ng kan warden gevonden bi nnen de hui di ge rayoneri ng. Een 
voordeel van het handhaven van de rayons is dat de logistieke voordelen van 
de huidige rayonering gehandhaafd blijven. Bovendien hoeft er bij het 
handhaven van de rayons geen kostbare reorganisatie plaats te vinden. 

De klantgerichte benadering van de dienstverlening moet dus binnen de 
rayons warden gezocht. Men kan dit realiseren door binnen de rayons 
doe l groepen of produktgroepen te i dent if i ceren. De medewerkers van het 
rayonteam bedi enen dan bi nnen het rayon de verschi 11 ende doe 1 groepen of 
produktgroepen van specifieke dienstverlening. Van de medewerkers wordt 
daarom grote flexibiliteit geeist. Deze vorm van klantgerichte dienstverle
ning wordt flexibele dienstverlening genoemd. 

Om dit te kunnen realiseren is per rayon de grootte bepaald van de hierin 
voorkomende doelgroepen en produktgroepen. Wanneer de doelgroepen en 
produktgroepen groot genoeg zijn wordt aan deze groepen specifieke dienst
verlening aangeboden. De grootte van de doelgroep moet dan uit minstens 10 
% van alle huurders in het rayon bestaan. 
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rayon 1: rayon2: rayon 3: 

Haagse Breda Breda 
Beemden Noord Centrum 

1 WOOllOCJllUenl 1---. 
1 apzicfllllr 1 opzlctllllr 

~ 51 % 
2 i--llhulllh 28% re: ""' kinder 12% 
~ K .. ..-.. 48% .. ..-.. 29% .. tglilil_L 38% 

-gszilllCDllt 49% -gezirllCDll• 68% -gszilllCDllt 61% 
~ 5% ouclerwnwan. 22% auderanwon. 11% 

< MOO,· 3"' < MOO,· ""' < MOO,· K 
MOCHiOO,- 5% MOCHiOO,- 19"' f'400.«ID,- 14% 
fti00.700,- 68% f!i00-700,- 48% &J0..700,- 68% 

> f700,. 33% > '700,- 23% > f700,. 19"' 

De grootte van de doel/produktgroepen per rayon 

De procedure bij deze vorm van flexibele dienstverlening is als volgt: 
De huurder me l dt zi ch bi j de recepti e van de AWBV. De recepti e vraagt de 
huurder naar zi jn ad res en verwi j st de huurder door naar het betreff ende 
rayon team. 
De medewerker van het rayonteam vraagt de huurder naar zijn huishoudenssa
menstel ling. 
Nu zijn bij het rayonteam zowel het woningtype, de huurhoogte en de 
huishoudenssamenstelling van de huurder bekent. De medewerker kan nu 
checken of de huurder tot een doe 1 groep behoort die behoefte heeft een 
specifieke aanpak van de gevraagde dienst. 

In het onderzoek z1Jn tenslotte nog aanknopingspunten gevonden voor 
dienstverlening op maat aan de doelgroepen en produktgroepen binnen de 
rayons. 

18 



DIENSTVERLENING OP MAAT afstudeerproject P.Dogge augustus 1995 

Conc1usies 

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende: 

De waarderi ng voor de woning is van zeer grote i nv l oed op de waarderi ng 
voor de dienstverlening. Huurders zijn niet in staat de kwaliteit van de 
dienstverlening los te zien van de kwaliteit van hun woning. Wanneer een 
huurder zijn woning laag waardeert, waardeert hij in de meeste gevallen ook 
de dienstverlening laag. Een corporatie zal dus wanneer men streeft naar 
een hogere waardering voor de dienstverlening de kwaliteit van het woning
bezit moeten bewaken. 

In het onderzoek kunnen doelgroepen en produktgroepen worden geidentifi
ceerd op basis van huishoudenssamenstelling, woningtype en huurhoogte. Alle 
andere huurderskenmerken zijn niet geschikt voor segmentatie. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er twee geschikte mogelijkheden zijn om 
dienstverlening op maat te organiseren: Divisionering naar woningtype en 
flexibele dienstverlening. 

Aanbeve 1 i ngen 

* Wil de corporatie dat de dienstverlening in de toekomst hoger gewaardeerd 
wordt dan moet de corporatie, naast het verbeteren van de kwaliteit van 
de dienstverlening, de kwaliteit van het woningbezit bewaken. 

* Divisionering naar woningtype en flexibele dienstverlening zijn beide 
zeer goede opties om dienstverlening op maat te or~aniseren. Flexibele 
dienstverlening is echter veel eenvoudiger te implementeren omdat er geen 
grote reorg~nisatie nodig is. Wil de corporatie op korte termijn gaan 
werken aan dienstverlening op maat dan is flexibele dienstverlehing aan 
te bevelen. 

" 

* Bij dit onderzoek zijn alleen de gegev,ens van de Algemene Woningbouw
Vereniging Br~Ha eo gebruikt. Om te ~~nnen onderzoe~en of de re~ulta~en 
van dit ond~rzbek algemeen geldend z1jn, zou obk biJ andere cor~orat1es 
een soortgelijk onderzoek moeten warden gedaan. 
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HOOfDSTUK 1: INlEIDillG 

Door het terugtreden van de over~~id zijn corporaties aanzienlijk zelfstan
di ger geworden. Fi nanci eel z1 Jn corporati es grotendee ls afhanke l i jk 
geworden van huuropbrengsten. Overheidssubsidies zijn grotendeels afge
schaft. Corpora ti es zu l l en dus vee l meer dan vroeger ze l f hun fi nancie le 
continuiteit moeten waarborgen. En dat bij een toenemende concurrentie. 
Corporaties zullen zich moeten onderscheiden van de concurrentie om zo 
nieuwe huurders aan te trekken en huidige huurders vast te houden. 

De Algemene Woningbouwvereniging Breda eo vraagt zich af hoe een klantge
richte benadering daaraan kan bijdragen. 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkennen van de mogelijkheden van 
een klantgerichte benadering van de dienstverlening bij de Algemene 
Woningbouwvereniging Breda eo. 

Het onderzoek bestaat in fei te ui t twee de 1 en. Het eerste dee 1 is een 
literatuurstudie naar dienstverlening. In dit deel wordt telkens de relatie 
gelegd tussen dienstverlening in het algemeen en dienstverlening van 
corporaties in het bijzonder. De tekst uit deze literatuurstudie moet 
worden gezien als achtergrondinformatie. De resultaten van de literatuur
studie kan men vinden in hoofdstuk drie. 

Het tweede deel van het onderzoek is een empirisch onderzoek. In dit deel 
worden in fei te de moge 1 i jkheden van een k 1 antgeri chte benaderi ng van de 
dienstverlening bij de Algemene Woningbouwvereniging Breda eo verkend. 
Bij dit empirisch onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens die uit de, 
in mei 1994 door de Algemene Woningbouwvereniging Breda eo gehouden, 
huurdersenquete kwamen. Deze schri fte 1 i jke enquete was een onderdee 1 van 
het door deze corporat i e gehouden i mago-onderzoek. De huurdersenquete is 
gehouden onder alle 3400 huurders van de corporatie. In de enquete werden 
waarderingen gevraagd voor de woning, de woonomgeving en de dienstverlening 
van de Algemene Woningbouwvereninging Breda eo. Deze waarderingen werden 
door de huurders ui tgedrukt in rapportci jf ers ( l tot 10) • Naast deze 
waarderingen werden ook enkele persoonlijke kenmerken van de huurders 
gevraagd, zoals leeftijd en huishoudenssamenstelling. Tevens werden enkele 
kenmerken van de woning en het complex, zoals woningtype en huurhoogte aan 
de huurders gevraagd. 

Het empirische onderzoek wordt in deze rapportage beschreven in de hoofd
stukken vier, vijf en zes. In elke van deze hoofdstukken wordt een van de 
drie onderzoeksvragen beantwoord. Deze onderzoeksvragen vindt men in 
hoofdstuk twee. 

In hoofdstuk zeven worden tenslotte alle voornaamste conclusies nog eens op 
een rij gezet. 

In deze rapportage wordt de Algemene Woningbouwvereniging Breda eo met AWBV 
afgekort. Wanneer in het empirisch onderzoek de term "de huurders 11 wordt 
gebruikt, dan worden de huurders van de Algemene woningbouwvereniging Breda 
eo bedoeld. 
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HOOFDSTUK 2: DE OOELSTELLING EN DE OMJERZOEKSVRAGEN 

doelstel llng 

De doelstelling van het onderzoek is het verkennen van de mogelijkheden van 
een klantgerichte benadering voor de dienstverlening van de Algemene 
Woningbouwvereniging Breda eo. 

onderzoeksvragen 

Om dit doel te bereiken z1Jn op basis 
volgende onderzoeksvragen geformuleerd 
beantwoord moeten warden: 

van de beschi kbare gegevens de 
die door empi ri sch onderzoek 

1) Wat is de relatie tussen huurders-,produktkenmerken en de waardering 
van de dienstverlening? 

2) Welke doelgroepen en produktgroepen zijn te identificeren? 

3) Wat zijn organisatorisch gezien de mogelijkheden voor de corporatie om 
dienstverlening op maat aan te bieden aan haar huurders? 

Aan de beantwoording van elk van deze drie ohderzoeksvragen is een hoofd
stuk gewijd. 
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DEEL I: LITERATIJfJRSTIJDIE 

HOOFDSTUK 3: DIENSTVERLENING 

Over het begrip dienstverlening door corporaties heerst grote onduidelijk
heid in de vakliteratuur. Dit begrip wordt in de literatuur nauwelijks 
uitgewerkt. Op het gebied van bijvoorbeeld participatie en systematisch 
beheer is inmiddels veel meer gepubliceerd. 
Meestal wordt dienstverlening in de vakliteratuur geassocieerd met de 
woondienst die de woning de huurder verleent. Een eenduidige definitie van 
het begrip dienstverlening is echter niet terug te vinden in de literatuur. 

In deze l i teratuurstudi e wordt geprobeerd een goede defi ni tie te vi nden 
voor de dienstverlening door de woningcorporaties. In eerste instantie 
wordt daarvoor het begri p di en st in het al gemeen beschreven. Vervo l gens 
wordt bekeken tot welke type de dienstverlening van corporaties behoort. 
Vervolgens wordt het begrip service-concept beschreven en wordt dit 
service-concept ingevuld voor corporaties. Tenslotte kan dan de definitie 
voor de dienstverlening van corporaties warden geformuleerd. 

Nadat de definitie voor dienstverlening door corporaties is geformuleerd 
komen in deze literatuurstudie verder kwaliteit in dienstverlening, kwali
teitsprogramma's en het managen van kwaliteit aan de orde. 

§ 3.1 Het begrip dienst 

Men spreekt pas van een dienst als het aan deze voorwaarden voldoet 1): 

* Een dienst is geen eindresultaat maar een sociaal proces. Een dienst kent 
uiteraard wel effecten of resultaten maar die zijn open naar de toekomst. 

* Een dienst berust op een subjectieve evaluatie van dat proces: een 
dienst is pas een dienst als hij als dienst ervaren wordt. 

* Een dienst is context-gebonden, dat wil zeggen hij staat niet los van de 
personen, de situatie, de tijd en de ruimtelijke aspecten en kan 
daarvan niet worden ontheven zonder van karakter te veranderen. 

* Een dienst vereist de samenwerking van ten minste twee partijen in de rol 
van dienstverlener en klant. Minimaal is er sprake van informatief 
contact en optimaal van een coproduktie tussen dienstverlener en klant. 

Dienstverlening kan dus niet worden gezien als een produkt, maar als een 
soci aa 1 proces. Er komt een ontastbaar ei ndresu l taat tot stand door een 
proces, waarin de interactie tussen de klant en de dienstverlener het meest 
vitale aspect is. Bij corporaties bestaan de klanten uit de huurders en de 
potenti e 1 e huurders, de woni ngzoekenden. Er is a 1 ti jd een samenwerki ng 
nodig tussen de (potentiele) huurder en corporatie om de dienst tot stand 
te brengen. 

ll Uit: Service 11811agement - H. Vogelezang en T. Hagmoan 
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§ 3.2 De typologie van diensten 

Zoals eerder vermeld is dienstverlening een sociaal proces. 
De kwaliteit van dit sociale proces is bepalend voor de typologie van 
diensten. Deze kwaliteit is afhankelijk van een zeven-tal variabelen 1): 

* De intensiteit van de interactie die noodzakelijk is voor de dienst, 
zoals de duur, inzet en exclusiviteit waarmee het contact met de klant 
wordt onderhouden; 

*De professionele deskundigheid van het contactpersoneel; 

* de mate waarin de klant deelneemt aan het dienstverleningsproces; 

* de kennis of deskundigheid van de klant die vereist wordt voor deelname 
aan het proces; 

* de deskundigheid van het personeel in de dienstverlenende organisatie dat 
geen rechtstreeks contact met de klant heeft maar wel bijdraagt aan de 
dienst; 

* de deskundigheid en wijze waarop de klanten onderling bijdragen aan het 
dienstverlenend proces; 

* het aandeel en de inzet van de betrokkenen tijdens het proces. 

De i nvu 11 i ng van deze vari abe 1 en 1 eve rt verschi 11 ende typen di ens ten op 
zoals zakelijke diensten, persoonlijke diensten, specialistische diensten, 
periodieke diensten, facilitaire diensten en ondersteunende diensten. 

De dienstverlening van corporaties blijkt te behoren tot het type 
facilitaire diensten. 

Facilitaire diensten kunnen als volgt worden omschreven 1): 
De arbeidsintensiteit van de interactie is laag, hoewel de voorbereiding en 
voorziening veel deskundige arbeid kunnen vragen. De klant neemt het 
initiatief tot gebruik van de dienst. Het personeel is terughoudend en 
treedt desgevraagd ondersteunend op naar de klant. Beschikbaarheid, 
doelmatigheid en bereidwilligheid zijn belangrijke kwaliteitsnormen. 
De voorkeuren van de klant spelen een rol maar staan niet centraal. 

De laatste regel uit deze definitie is cruciaal. Bij klantgerichte dienst
verlening moeten de voorkeuren juist wel doorslaggevend zijn. 
Dienstverlening door corporaties zal dan ook een mengvorm moeten worden van 
faci litaire dienstverlening en persoonlijke dienstverlening. Bij persoon
lijke dienstverlening staan namelijk de voorkeuren en behoeften van de 
klanten wel centraal. 

1) Uit : Service 11&nagament - H. Vogelezang en T. Hagaman 
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§ 3.3 Het service-concept 

Elke dienstverlenende organisatie, dus ook een woningcorporatie, heeft een 
bepaald dienstenaanbod. De samenstelling van het dienstenaanbod heeft een 
bepaalde logica, een veronderstelling of een theorie. Het idee kan intu
itief ontstaan zijn bij de dienstverlener. Maar het kan ook ontstaan zijn 
vanuit een uitgebreide ervaring of een wettelijke verplichting waaraan 
voldaan moet warden. Bij een corporatie is het dienstenaanbod een afgeleide 
van deze laatste twee factoren. 

Om de dienstverlening te organiseren en beleidsmatig te ontwikkelen, moeten 
de uitgangspunten van de dienstverlening duidelijk zijn en op hun reikwijd
te en waarde onderzocht. Op deze manier komt een uitgekristalliseerd idee 
van het dienstenaanbod tot stand, waaraan een organisatie beleidsmatig 
steun kan hebben: het Service Concept. 

In het service-concept wordt het dienstenpakket omschreven en ingekaderd. 
Men kan ook spreken van het ontwerp van het dienstenaanbod. 

In het service-concept staat de samenstelling van het dienstenaanbod 
weergegeven. Deze samenstelling heeft betrekking op de elementen van het 
dienstenaanbod, op de procesfactoren van de dienst en op het arrangement 
van het dienstenaanbod. Tenslotte is er nog een vierde manier om de 
samenstelling van het dienstenaanbod aan te geven, specifiek voor woningbe
heer, namelijk de rubricering van de dienstverlening naar fase in het 
verhuurproces. 

De ele11enten van het dienstenaanbod 

In eerste instantie wordt in het service-concept onderscheid gemaakt tussen 
de kerndiensten, hulpdiensten en steundiensten. 

kemdienst 

Elementen van het dienstenaanbod 1) 

1) Ult: Servi ce mnagaent - H. Vogelezang en T. Hagemn 

27 



DIENSTVERLENING OP MAAT afstudeerproject P.Dogge augustus 1995 

Een kerndienst is de meest primaire vorm van dienstverlening die een 
organisatie uitvoert. Kerndiensten van corporaties betreffen dus de 
activiteiten die zorgen voor een goede huisvesting, zoals bijvoorbeeld, het 
onderhoud, reparaties en huurincasso. 

Hulpdiensten zijn diensten die noodzakelijk zijn om de kerndienst te kunnen 
laten slagen. De volgende diensten van een woningcorporatie vallen onder de 
definitie hulpdiensten; informatie over onderhoud dat door huurders moet 
worden verricht, informatie over de wijze waarop klachten worden afgehan
deld, informatie over huurverhoging en bereikbaarheid voor klachten. 

Verder zijn er ook nog steundiensten die een kerndienst voor de klant 
aantrekkelijker maken. Voor de woningbouwvereniging zijn dit bijvoorbeeld; 
het overnemen van huurdersonderhoud, het aanbieden van kennis van de 
corporatie bij verbouwingen, het uitgeven van een bewonersblad, enz. 

De procesf actoren van het dienstenaanbod 

Van even groot belang als de aanbodelementen van het dienstenpakket zijn de 
procesfactoren die in het dienstenaanbod een bemiddelende rol spelen. Deze 
zijn: 
* de toegankelijkheid van de dienst voor de klant 
* de interactie tussen klant(en) en contactpersoneel 
* de participatie die van de klant wordt vereist of verwacht en eventueel 

de participatie die de klant wenst te hebben tijdens het 
dienstverlenend proces. 

toegankelijkheid 
Met de procesfactor toegankelijkheid wordt de toegankelijkheid van de 
dienst voor de klant bedoeld. Bij toegankelijkheid moet gedacht worden aan 
toegankelijkheid met betrekking tot plaats, tijd en geld. 
Het doel van woningcorporaties is het huisvesten van personen die door hun 
i nkomen of andere omstandi gheden moei l i jkheden ondervi nden bi j het vi nden 
van passende hui svesti ng. Er is dus een beperkte toeganke l i jkhei d tot de 
diensten van woningcorporaties. Mensen met hoge inkomens kunnen nu vaak 
niet van de diensten van woningcorporaties gebruik kunnen maken. In de 
toekomst zal toegang van mensen met hogere inkomens tot de diensten van 
corporaties wel tot de mogelijkheden gaan behoren. Dit zal waarschijnlijk 
zelfs een zeer sterk groeiende doelgroep worden. 
Een andere aspect van toegankelijkheid van corporaties is de bereikbaarheid 
van het kantoor. Verder spelen ook openingstijden en spreekuurtijden in dit 
verband een grote rol. 

interactie 
De interactie tussen de organisatie en de (potentiele) klant speelt zich 
voornamelijk af tussen het contactpersoneel en de klant. 11 klantvriendelijk
hei d11

, 
11maatwerk 11 en 11 kwa 1iteit11 zi jn de meest gehoorde ei sen die voora l 

aan het personee 1 worden geste 1 d. Toch is het de organi sati e en haar 
management die structuur geven aan het interactieproces. 
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Belangrijke variabelen, die de kwaliteit van de interactie tussen klant en 
organisatie bepalen, zijn 1): 

* De kennis en het inzicht die door de organisatie aan de klant wordt 
verschaft over de aard en de omstandigheden van het dienstverlenend 
proces. Dit bepaalt in belangrijke mate het verwachtingspatroon van 
klanten, hun houding en voorbereiding op de dienst. 

* De professionele, sociale vaardigheden (opleiding en training) en de 
motivatie van het (contact)personeel spelen in de interactie een 
dominerende rol. De organisatie kan deze zodanig vormgeven dat 
kwaliteitsbewaking mogelijk wordt en de klant vertrouwen verwerft of 
behoudt in de dienstverlening. 

* Hulpmiddelen, apparatuur, formulieren, communicatiemiddelen enz. spelen 
veelal een grote rol bij diensten. Of zij dit in positieve of in 
negatieve zin doen hangt in hoge mate af van het ontwerp en de 
organisatie van de dienstverlening. 

* Behalve de dienstverlening zijn er ook andere processen en systemen van 
de organisatie waar de klant mee te maken kan krijgen, bijvoorbeeld 
personeelswisseling en klachtenprocedures. 
De wijze waarop de organisatie deze hanteert en de invloed ervan op de 
dienst vormt een belangrijk kwaliteitscriterium voor de interactie. Een 
organisatie kan nooit alles perfect doen. Veel hangt af van de wijze 
waarop zij fouten herstelt. 

Ook al is het contactpersoneel de voornaamste interactor voor de klant, 
de klant zal in het personeel altijd een vertegenwoordiger zien van de 
dienstenorganisatie. 

Tot de procesfactor interactie tussen de klant en de dienstverlener behoren 
bij woningcorporaties de volgende aspecten; dienstbetoon, het nakomen van 
afspraken, begeleiding door de corporatie, enz. 

participatie 
De procesfactor participatie is een verhaal apart. De participatie aan het 
dienstverleni ngsproces door de huurder kan beperkt bl i jven tot een in
schri jvi ngsgesprek en een bi jeenkomst voor de ondertekeni ng van de huur
overeenkomst. Er is echter nog een vorm van participatie. De woningcorpora
ties zijn namelijk wettelijk verplicht inspraak te verlenen op punten die 
be 1 angri jk zi jn voor huurders. Di t houdt bi jvoorbee 1 d in het lid kunnen 
zijn van een bewonerscommissie. De participatie van de huurders kan dus 
zeer beperkt blijven maar ook zeer uitgebreid zijn (tot op beleidsniveau). 

ll Uit: Service management - H. Vogelezang en T. Hagaan 
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Het arrangement van het dienstenaanbod 

De vierde groep van factoren die het service-concept van een dienstverle
nende organisatie typeren zijn de factoren die de verdeling van middelen, 
taken, activiteiten en dergelijke betreffen die nodig zijn voor het 
dienstverlenend proces. Dit wordt ook wel het arrangement van het diensten
aanbod genoemd. Een verdeling die bij woningcorporaties zeer actueel is, is 
de verdeling tussen het contactpersoneel (front-office) en de interne 
organisatie (back-office). Hierboven staat het management dat de regie over 
de totale organisatie in handen heeft. Het front-office is vaak opgedeeld 
in rayons. De bepaling van het arrangement van het dienstenaanbod is niet 
iets wat voor eens en altijd in het service-concept wordt vastgelegd. 
Het streven naar differentiatie van het dienstenaanbod naar specifieke 
klantgroepen zal bijvoorbeeld een ingrijpende wijziging of vernieuwing van 
het dienstenaanbod met zich mee brengen. Dit heeft weer zijn weerslag op 
het arrangement van het dienstenaanbod gericht op de doelgroepen. 

De fasen in het verhuurproces 1) 

De vi erde i nva l shoek, die de samenste l ling van het service-concept kan 
weergeven, is specifiek voor het woningbeheer, namelijk: rubricering van de 
dienstverlening naar de fasen in het verhuurproces (orientatie-, aanbie
dings-, woon- en vertrekfase). In de orientatie- en aanbiedingsfase worden 
door corporaties vooral hulpdiensten aangeboden: informatie over toewij
zingscriteria, wachttijden en vrijkomende woningen bijvoorbeeld. In de 
woonfase worden zowel kern-, hulp als steundiensten geleverd en in de 
vertrekfase hulpdiensten (mutatie-procedure bijvoorbeeld) en eventueel 
steundiensten. 
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§ 3.4 De definitie van dienstverlening door woningcorporaties 

Uit de voorgaande paragrafen kan het volgende warden geconcludeerd omtrent 
de definitie en typologie van de dienstverlening door corporaties. 

* Een dienst is geen produkt maar een sociaal proces. 

* De dienstverlening van corporaties behoort tot het type facilitaire 
diensten. Maar wanneer de corporatie streeft naar meer klantgerichtheid 
moet de dienstverlening van corporaties veranderen naar een combinatie 
van persoonlijke en facilitaire dienstverlening. 

* Op basis van het service-concept, zoals dat voor corporaties kan warden 
ingevuld, kan de volgende definitie voor dienstverlening door corporaties 
warden gevonden: 
Het geheel van kern-, hulp- en steundiensten die wat betreft 
toegankelijkheid, interactie, participatie en in de verschillende fasen 
van het verhuurproces zijn afgestelld op de behoeften van de verschillende 
doe l groepen .1) 

Wanneer 1n het vervo1g van het onderzoek het begr1p d1enstver1en1ng voor 
komt dan wordt de bovenstaande beteken1s bedoe1d. 

l) U1t: Art1kel "Oienstverlening als strategisch concurrentievoordeel van corporaties - M.Pott en J .5-ets 
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§ 3.5 Kwaliteit in dienstverlening 

Men spreekt vaak van kwaliteit in dienstverlening. Maar welke kwaliteit 
bedoelt men wanneer men hierover spreekt? Er bestaan namelijk verschillende 
soorten kwaliteit. In deze paragraaf worden de verschillende soorten 
kwaliteit besproken.l) 

Zo bestaat er technische kwaliteit. Aan de hand van technische specifica
ties kan (meestal) een produkt op zijn technische kwaliteiten worden 
getest. Dit kwaliteitsbegrip kan het best worden gehanteerd voor de back
office activiteiten. 

Vervolgens is er de proceskwaliteit. Hieronder verstaat men de normen, 
regels en voorgeschreven volgorde waaraan handelingen taken of verrichtin
gen moeten voldoen om het dienstverlenend proces optimaal vorm te geven. De 
p 1 anni ng en samenhang en af ste11111i ng van verschi 11 ende bi jdragen aan de 
dienst staan hier centraal. 

De functionele kwaliteit heeft betrekking op de resultaten van de diensten 
en beoogt niet alleen een juiste toepassing en behandeling, maar tevens dat 
dit in een passende situatie gebeurt of in een terecht geval. De uitkomst 
of effecten van de dienstverlening wordt hier aan specificaties, normen of 
criteria gebonden. Functionele kwaliteit is wel vooraf te normeren maar 
alleen achteraf vast te stellen. 
Het veronderstelt een goede beoordeling van de situatie of het geval waarin 
de di en st wordt verri cht. Echter ook de houdi ng en verwachti ng van de 
huurders spelen een invloedrijke rol. Marketing en beleid hebben een 
belangrijke taak bij bevordering van deze vorm van kwaliteit. 

De relationele kwaliteit is een uitbreiding van de proceskwaliteit naar de 
interactie en eventuele participatie van huurders. De relatie met huurders 
en het contact tussen personeel en huurder staat centraal. De beroepshou
ding van het personeel wordt aan normen en criteria gebonden zoals klantge
richtheid, accuratesse, inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, enz. 

De totale kwaliteit is een integratie van de hiervoor genoemde vier 
kwaliteitsaspecten. 

Om deze totale kwaliteit te kunnen verbeteren z1Jn de volgende vijf 
kwaliteitscriteria geselecteerd die de basis vormen voor de meeste kwali
teitsprogramma' s van dienstverlenende organisaties 1): 

* tang1b1es - technische eisen aan tastbare elementen, apparatuur, enz. 

* re11ab111ty (betrouwbaarheid) - het vermogen van de organisatie om te 
voldoen aan wat men vooraf aan de klant belooft. 

* respons1veness (klantgerichtheid) - inspelen op de behoeften en 
verlangens van de klant voor zover relevant voor de dienstverlening. 

1) Uit: Service .anageMnt - H. Vogelezang en T. Hagemn 
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* assurance (veiligheid, vertrouwen) - persoonlijke kwaliteiten als 
competentie, geloofwaardigheid, vastberadenheid en dergelijke. 

* empathy - zorg, aandacht en inlevingsvermogen. 

Een kwaliteitsprogramma en een beleidsmethode om die te onderbouwen kunnen 
echter niet succesvol zijn zonder de verwachtingen, eisen en beoordeling 
van de k 1 anten in kaart te brengen. I11111ers, het is de k 1 ant die ui tei n
de l i jk bepaalt of er kwaliteit geleverd is. De kwaliteit van dienstverle
ning wordt bepaald door een samenspel van verwachtingen van een klant, de 
ervaring van de klant en datgene wat de klant beloofd wordt. Men spreekt in 
dit verband van de verwachte kwaliteit, de ervaren kwaliteit en de beloofde 
kwaliteit. 
De verwachte kwa l i tei t betreft de veronderste 11 i ngen, bee l den, ver l angens 
en behoeften van de klant met betrekking tot de beleving van het dienstver
lenend proces. Naast persoonsgebonden verwachtingen spelen ook imago en 
reputatie hier een rol. 
De ervaren kwaliteit omvat de feitelijke beoordeling van de klant van het 
dienstverlenend proces, die zowel tijdens als na afloop van dit proces 
plaats kan hebben. 
De beloofde kwaliteit is de kwaliteit die de corporatie zegt waar te kunnen 
maken, door het opstellen van normen en specificaties waarmee deze kwali
teit haalbaar moet kunnen zijn. 

Model kwaliteit 

In het model zien we dat de verwachte, beloofde en geleverde kwaliteit 
elkaar niet overlappen. Dit is een verkeerde situatie. Oe waardering voor 
de kwaliteit van de dienstverlening zal namelijk optimaal zijn wanneer de 
ervaren kwaliteit gelijk is aan de verwachte kwaliteit en aan de beloofde 
kwaliteit. 

1) Uit: Service .. nag19nt - H. Vogelezang en T. Hage111n 
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In bovenstaand model warden de belangrijkste drie verbanden genoemd die de 
kwaliteit van dienstverlening bepalen, zoals de klant die beleeft. 

Servqual-model 1) 
Het SERVQUAL-mode l is een ui tgebrei der model waari n meer aspecten die de 
kwaliteit van dienstverlening kunnen beinvloeden zijn opgenomen. 
Het SERVQUAL-mode l gaat net al s het voorgaande model ui t van de verwach
ti ngen van de klanten en de ervaring van de geleverde prestaties door de 
klant. Kwaliteit is de mate waarin voldaan wordt aan de verwachtingen van 
de klant. Er worden echter meer factoren die de kwaliteit van dienstver
lening kunnen beinvloeden in het model opgenomen. Het model dat ontwi kkeld 
is voor kwaliteitsverbetering en -beheersing gaat uit van de waarneming van 
het management van de verschillende tekorten, afwijkingen en inconsequen
ties (gaps) die de kwaliteit kunnen aantasten. Het opsporen van deze 
afwijkingen biedt handvatten voor kwa l iteitsverbetering. 
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l l U;t: Marketi ng managemnt - P. Kotler 
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Er kunnen een vijftal afwijkingen worden onderscheiden: 

1 - de waarneming door het management van de verwachtingen van de klanten 
wijkt af van de gevraagde kwaliteit van diensten door de klanten. 

2 - de specificaties voor de kwaliteit van diensten die in de organisatie 
worden gehanteerd zijn niet consistent met de verwachtingen van de 
klanten. 

3 - de uitvoering van het dienstverlenend proces voldoet niet aan de 
specificaties die gelden of die zijn opgesteld voor de kwaliteit van 
diensten in de organisatie. 

4 - de geleverde diensten maken niet waar wat in de marktcoD111unicatie aan 
de klanten wordt beloofd. 

5 - de ervaren respectievelijk waargenomen kwaliteit door de klant komt 
niet overeen met de verwachtingen die bestaan of zijn gewekt bij de 
kl ant. 

Met dit model kunnen dus zwakke plekken in de dienstverlening worden 
opgespoord. Dit model kan dan ook als instrument in kwaliteitsprograD1Da 1 s 
worden gebruikt. 

De theorie over de kwa1iteit van diensten die in deze paragraaf aan de orde 
kwam dient a1s achtergrondinformatie. De in deze paragraaf behande1de 
mode11en zu11en 1n het emp1r1sch onderzoek ntet worden gebrutkt. 

35 



' DIENSTVERLENING OP MAAT afstudeerproject P.Dogge augustus 1995 

§ 3.6 KwaliteitsprogrillllliJ's 

Zoals eerder vermeld kan de kwaliteit van de dienstverlening worden 
verbeterd door het opstarten van kwaliteitsprograR1Da's. 
Willen we kwaliteitsprograR1Da's in een corporatie met succes ontwikkelen, 
zodat zi j op de l ange termi jn tot b li jvende kwa l i tei tsverbeteri ng lei den 
dan is het noodzake l i jk om in een derge l i jk prograRIDa rekeni ng te houden 
met een veelheid van factoren. 

Deze factoren zijn samengebracht in het 7M - model 1): 

7M-model 

In dit model z1Jn zeven kwaliteitsbepalende factoren bijeengebracht die in 
een kwa l i tei tsprograR1Da voor di ensten moeten worden i ngevu l d. De l i jnen 
geven aan dat de factoren elkaar onderling beinvloeden. 

Harkt 

De markt en de wen sen van de kl anten moeten het startpunt zi jn van elk 
kwaliteitsprograR1Da; vandaar dat de markt bovenin het schema is geplaatst. 
In kwaliteitsstandaards en normen moet men zich richten op de verwachtingen 
van de markt. Het is uiteindelijk ook de markt die bepaalt of er kwaliteit 
wordt geleverd. Het kwaliteitsbeleid richt zich dus in eerste instantie op 
de klant en zijn verwachtingen. 

1) Uit: Kllaliteit in diensten - een zorg voor llllftagers in de dienstensector - S. llocmM en A. van Bol'l'enda 
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Om inzicht te krijgen in de verwachtingen van de klanten moet een corpora
tie zich de volgende vragen stellen 1): 

* Wie zijn de doelgroepen op wie de corporatie zich specifiek richt ? 

Een juiste afbakening van doelgroepen is hierbij aan de orde. 
Marktsegmentatie is hierbij het sleutelwoord. 

* Welke wensen en verwachtingen hebben klanten en potentiele klanten 
t.a.v. het kwaliteitsniveau ? 

Marktsegmentatie 
Marktsegmentatie is een hoeksteen uit de marketingtheorie. Men deelt 
hierbij de totale, ongedifferentieerde markt op in meer homogene doelgroe
pen of segmenten. Men spreekt van een homogene groep wanneer de behoeften 
binnen de groep met gelijke kenmerken ongeveer gelijk zijn. Wil men 
meerdere, onderling vaak verschillende doelgroepen adequaat bewerken, dan 
za 1 men de aangeboden di ens ten moeten aanpassen aan de specif i eke wens en 
van de doelgroep. Hoe preciezer de doelgroep is omschreven en hoe beter men 
de behoeften en wensen van de doelgroep in kaart heeft gebracht, hoe beter 
de dienst zal aansluiten bij de kwaliteitseisen van de klant. Men spreekt 
in dit verband van dienstverlening op maat. 

Henta Jiteit 

Het kwaliteitsdenken, de bewustheid van de organisatie om maximale kwali
teit te leveren, dient bij alle medewerkers aanwezig te zijn. Het moet een 
onderdeel van de bedrijfscultuur zijn. De kwaliteitsmentaliteit zal zijn 
uitstraling hebben naar alle andere activiteiten en vormt daarom het 'hart• 
van i eder kwa 1i tei tsprograma. Wanneer men tot kwa l i tei tsverbeteri ng wi 1 
komen is het noodzakelijk eerst aan de mentaliteit, de kwaliteitsbewustheid 
te werken alvorens men tot concrete plannen en acties komt. 
In een di enstver l enend bedri jf is de menta 1 i tei t van de medewerkers een 
belangrijk criterium. Klantgeorienteerdheid moet voortdurend onder de 
aandacht van alle medewerkers worden gebracht. Oienstverlening en dienstbe
toon hoeven niet altijd tot in de perfectie te worden uitgevoerd. Het 
enthousiasme en de inzet die wordt getoond zijn net zo belangrijk als het 
vakmanschap. Klantgeorienteerdheid is dus vooral een persoonlijke instel-
1 i ng die i edere medewerker moet hebben en minder een verzame ling van 
allerlei aangeleerde vaardigheden om een bepaald gedrag te tonen. 

1) Uit: Kwaliteit in diensten - een zorg voor 11anagers in de dienstensector - s. ao- en A. van Borrend411 
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Hetingen 

Metingen vormen de basis van het kwaliteitsprogra11111a. En zonder goede 
basis, valt ieder beleid en progra11111a in duigen. 'Meten is weten' geldt nog 
steeds voor ieder kwaliteitsbeleid. De praktijk in veel Nederlandse 
dienstverlenende organisaties wijst nog steeds uit dat er, vergeleken met 
andere elementen uit het Ml-model relatief weinig aandacht wordt geschonken 
aan normen en metingen voor diensten. 

Voortdurende co11111unicatie tussen management, medewerkers en klant over de 
verwachte en gewenste kwa l i tei t, met kwa l i tei tsmeti ng al s geobjecti veerde 
informatie, kan de kwaliteitskring sluiten. Een dienstenorganisatie moet 
eerst zelf op basis van eigen keuzes en vermogen specificaties opstellen 
waaraan haar diensten moeten voldoen. Vervolgens toetst ze door metingen 
haar dienstverlening aan de verwachtingen van de klanten. Tenslotte moeten 
de resultaten van de meting geevalueerd worden waarna de specificaties 
kunnen worden aangepast. 

Hedewerkers en organisatie 

organisatie 
De ro l van het contactpersonee l en de w1 JZe waarop het kan funct i oneren, 
dient het uitgangspunt te zijn voor het ontwerp van de processen. 
Het contactpersonee l in het front-office is van cruci aa l be l ang. Deze 
mensen bepalen in hoge mate de kwaliteit van dienstverlening. Door een 
direct contact tussen medewerkers en klanten vindt er dienstverlening 
plaats. Om tijdens de dienstverlening onmiddellijk beslissingen te kunnen 
nemen, is het wense l i jk een pl atte organi sat i estructuur te creeren. De 
klant is meestal niet bereid te wachten op interne processen die een aantal 
hierarchische niveaus moeten passeren. Dit leidt tot wachttijden, terwijl 
de afnemer de indruk krijgt met niet terzake kundigen te moeten samenwer
ken, terwijl de echte specialisten in de back-office werken. De klant zal 
trachten deze rechtstreeks te benaderen. In de front-office zal een direct 
afhande l en van de kl ant moeten kunnen pl aatsvi nden, zodat het ui tvoerend 
personeel en grote mate van bevoegdheid moet hebben. Het delegeren van 
bevoegdheden za l in een organi sati e met een pl atte structuur eenvoudi ger 
tot stand komen. 
In organisaties die kwaliteitsverbeteringsprogra11111a 1 s hebben opgestart, 
zien we praktisch altijd dat de structuur van de organisatie is aangepast. 
Een plattere structuur en/of een grotere delegatie van bevoegdheid is hier 
dan mee gepaard gegaan. 

Kwa l i tei t is tot nu toe steeds gedef i ni eerd in wen sen en ervari ngen van 
externe afnemers. We praten over de kwaliteit van de geleverde dienst. In 
een organisatie vinden er ook vele vormen van interne dienstverlening 
plaats die in principe op dezelfde wijze benaderd kunnen worden. Vele 
stafafdelingen, de back-office en ook het management leveren interne 
diensten. De consument zal niet direct geconfronteerd worden met de kwali
teit van deze diensten. Indirect echter wel. 
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Wanneer namelijk de interne dienstverlening van een slechte kwaliteit is, 
zal dit ongetwijfeld doorwerken naar de dienstverlening aan externe 
afnemers. 
Binnen een dienstverlenende organisatie moeten dus de procedures, hulpmid
delen en informatie zodanig warden gestructureerd dat zij het uitvoerend 
contactpersoneel optimaal in de gelegenheid stellen kwaliteit te leveren. 

contactpersoneel 

In veel dienstverlenende bedrijven zien we dat het uitvoerend personeel in 
de front-office de meeste contacten met de afnemers heeft. 
Wanneer we kijken naar de front-office dan zullen de medewerkers daar niet 
alleen een vak moeten beheersen maar ook het contact met klanten goed laten 
verlopen. De medewerkers van de front-office dienen van vele markten thuis 
te zijn. 

Kenmerken van een goed contactpersoneel 1): 

* Vakbekwaamheid 
* Contactvaardigheid 
* Klantgerichtheid 
* Flexibiliteit 
* Enthousiasme 
* Teamgeest 

Dienstverlening is gebaat bij een grate mate van dienstbetoon. Dienstbetoon 
is een houdi ng en gedragswi jze van het contactpersonee l die bi j de k 1 ant 
een extra waarderi ng voor de di en st teweeg kan brengen. Di enstbetoon en 
klantgerichtheid dienen gebaseerd te zijn op een instelling die in de 
gehele organisatie aanwezig is. 

Hotivatie 

Medewerkers moeten gemotiveerd z1Jn om kwaliteit te leveren en zich 
klantgericht op te stellen. Vooral de laatste jaren zien we dat aan dit 
aspect veel aandacht wordt geschonken. Medewerkers moeten niet alleen 
gemotiveerd zijn om een goede kwaliteit te leveren aan klanten, maar ook 
aan hun collega's. De kwaliteit van de interne dienstverlening vormt 
namelijk een basis voor de kwaliteit van de externe dienstverlening. 
Een goede interne co11111unicatie is voor het hele bedrijf van groat belang. 
Co11111unicatie informeert, overtuigt en motiveert. Motivatie begint niet met 
beloning maar met effectieve co11111unicatie. 

1) Uit : 1Cwalite1t in diensten - een zorg voor unagers in de dienstensector - S. aoo.s. en A. van Borrend1111 
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Hanageaent 

De rol van het management bij kwaliteitsprogran111a 1 s is zeer groot. Door het 
geven van het voorbeeld, door het entameren van de kwaliteitsmentaliteit en 
het mogelijk maken van uitvoeringsprogra11111a's geeft het management aan dat 
kwaliteit van het allergrootste belang is voor de continuiteit van het 
bedrijf. 
Het management zal moeten stimuleren maar zelf ook initiatieven moeten 
ontplooien en waar nodig ook betrokken zijn bij de uitvoering. Bij het 
opstarten van kwaliteitsprogra11111a's moet het management zorgen dat 1): 

* het klimaat aanwezig is voor kwaliteit 
* het bevorderen van kennis en inzicht in kwaliteitstechnieken. 
* het formuleren van uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid. 
* het organiseren van de eerste activiteiten die nodig zijn om 

kwaliteitsprogra11111a 1 s op te starten 

In de beginfase is de benadering sterk top-down. Na de introductie van 
kwaliteitsprogra11111a's zal deze top down-benadering worden aangevuld en 
gedeeltelijk worden overgenomen door een bottum up-benadering. Altijd zal 
er echter sprake moeten zijn van een combinatie van top-down en bottum-up, 
wil het kwaliteitsprogra11111a zijn vernieuwende kracht en permanente verbete
ring kunnen realiseren. 

Een beschouwing over kwaliteit en management zal niet alleen aandacht 
moeten schenken aan de ro l van het management in kwa l i tei tsprograma' s, 
maar ook aan de kwa li tei t van het management ze l f. Ook het management is 
een (interne) dienstverlener die kwaliteit moet leveren. Managementdiensten 
zullen ook in normen moeten worden vastgelegd en moeten meetbaar zijn. Er 
zijn maar weinig kwaliteitsprogra11111a's waar de kwaliteit van het management 
op een vergelijkbare manier wordt benaderd als de kwaliteit van de werk
vloer. 

Hethoden 

Voor het uitvoeren van kwaliteitsprogra11111a's zijn veel methoden en technie
ken beschikbaar. Dit zijn zowel statistische technieken als management- en 
communicatietechnieken. 

De zeven factoren geven aan hoe complex kwaliteit van diensten is en hoe 
omvangrijk een kwaliteitsprogramma moet zijn, wil het echt succes hebben. 
Daarom de algemene raad: Iedereen moet aan kwaliteit doen, maar alvorens te 
begi nnen moet een pl an ontwi kke l d worden waar a 11 e e 1 ementen van het 7M
mode 1 in betrokken worden. 

Het emp1r1sch onderzoek r'icht z'ich vooral op het markt-aspect b'innen het 
7M-mode1. De behoeften en verwacht'ingen van de huurder z'ijn het startpunt 
van elk kwa11te1tsprogra11111a. D'it aspect komt 'in het emp1r1sch onderzoek aan 
de orde. 

ll Ult: KWaliteit in diensten - een zorg voor 1111nagers in de dienstensector - S. 8- en A. van Borrendaa 
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§ 3.7 Het llilnagen van diensten - Service Hanagement 

In het begin van de jaren 1 80 is een integraal managementmodel ontwikkeld 
ten behoeve van di enstenorgani sati es. Di t mode 1, het Service Management 
System 1), is een methodisch systeemmodel. 

Het Service Management System is tot een methodisch beleidsinstrument voor 
di enstenorgani sati es ontwi kke 1 d. Het mode 1 wordt daari n aan de hand van 
vijf systeemcomponenten beschreven: 

* het service-concept 
* het markt-segment 
* het dienstverleningssysteem 
* het imago 
* de cultuur en beleidsvisie 

Deze vijf componenten staan in optimale wisselwerking met elkaar. De 
laatste, 'cultuur en beleidsvisie 1

, is verantwoordelijk voor de integratie 
van het geheel. 

Model Service Management System 

service concept 

Het service-concept omvat een beschrijving van de diensten van de organisa
ti e a 1 s antwoord op maatschappe 1 i jke behoeften, wen sen, tekortkomi ngen of 
prob 1 emen. le doet dit op het ni veau van het ontwerp van het di ensten
aanbod. 

Ult: Sel'Yice •nagaent - H. Vogelezang en T. Haga11an 
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Voor het management betekent het een voortdurende toetsing of het service
concept (nog) voldoende beantwoordt aan de vragen, wensen en behoeften. 
Het management is tevens verantwoordelijk voor de relatie van de organisa
tie met haar omgeving, dat wil zeggen het beleid en de identiteit van de 
organisatie. Een herziening van het service-concept van een organisatie kan 
een i ngri jpende reorgani satie vergen waarbi j het management zowe l de ro l 
van hoofdrolspeler als regisseur heeft. Het service-concept is telkens het 
be 1 angri jkste be lei dsui tgangspunt, maar tevens een terugkoppe 1i ngsi nstru
ment in de ontwikkeling van het organisatiebeleid. 
Het service-concept krijgt enerzijds een vertaling naar de marktstrategie 
van de organisatie ; het segmenteren van de markt, positioneren ten 
opzichte van andere diensten en dienstenorganisaties, communicatie en 
beeldvorming enzovoort. Anderzijds operationaliseert het management het 
service-concept naar de arrangementen waarin de organisatie de diensten kan 
uitvoeren. 

marktsegment 

Het marktsegment van een organisatie bakent dat deel van de markt af dat de 
organi sati e geri cht wi 1 bedi enen. Er moeten marktparti jen worden gedefi
ni eerd, waarop de organisatie zich wil richten. Differentiatie naar 
marktsegmenten en het open 1 eggen van ni euwe markten behoren tot de taken 
van het management. Het strategisch beleid heeft weer directe consequenties 
voor het service-concept en de wijze waarop de dienstverlening wordt 
opgezet. 
Het marktsegment a 1 s be 1 ei dscomponent heeft tevens nauwe banden met het 
imago van de organisatie. 

dienstverlenend systeem 

Het dienstverlenend systeem behelst het interactiesysteem van klant(en) en 
personeel dat de dienst realiseert. Kwaliteitsmeting en kwaliteitsbevorde
ring behoren tot de stuurmiddelen van het management. Een belangrijke 
voorwaarde ligt echter op het beleidsterrein van personeels- en organisatie 
ontwikkeling. Het management beschouwt het personeel, de medewerkers 
evenzeer als haar klanten (interne marketing). Onderlinge relaties binnen 
de organisatie worden ook gestructureerd als dienstverlenende relaties, die 
door het management eveneens op kwaliteit en kwaliteitsverbetering worden 
gecoacht. Human-resources-beleid vormt een integraal onderdeel van service 
management. Daarnaast heeft het management een leidende rol bij de innova
tie van diensten. 

Als waarnemer van het dienstverlenend systeem kan het die aspecten observe
ren, die de deelnemers aan dat systeem zelf nauwelijks kunnen zien. Service 
management betekent steeds vaker management van competentie, know-how en 
samenwerking. 
Deze beleidscomponent heeft een rechtstreekse wisselwerking met het imago 
van de organisatie en haar public relations. 
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I Ego 

Het imago, de beeldvorming van de organisatie, is de vierde beleidscompo
nent van het service-management system. Hier staat het management voor de 
complexe opgave om enerzijds een realistisch beeld te vormen van het imago 
dat de dienstenorganisatie heeft bij het grote publiek en anderzijds binnen 
de organisatie te komen tot een duidelijke identiteit die door alle 
medewerkers uitgedragen wordt. Het vraagt van het management een geweldig 
vermogen tot distantie en kritische relativering. Welk beeld heeft zij van 
de organisatie zelf en welke identiteit wil men uitdragen naar de buitenwe
reld? Het vraagt van het management ook specifieke vaardigheden in het 
co111Duniceren van haar beleidsvisie, doelstelling en strategische inzichten. 
Marktco111Dunicatie en (interne) beleidscoR1Dunicatie zullen heel nauw op 
elkaar afgestemd worden en moeten samenwerken om een consistent beeld op te 
bouwen. 
Dienstenorganisatie beschouwen hun, liefst sterke, imago als coR1Dunicatie
medi um om zi ch zowe l ten opzi chte van de social e omgevi ng al s de ei gen 
medewerkers te profileren. Een positief imago kan ook een duidelijke 
structuur geven aan de verwachtingen van de klant omtrent de diensten en 
kwa l itei t ervan. Medewerkers voe l en zi ch, al s het goed werkt, door zo' n 
imago ondersteund en gemotiveerd in hun functioneren. 

Imagobeleid als een vorm van beleidscoR1Dunicatie is een belangrijk stuur
middel in de koppeling tussen interactiesysteem en organisatiesysteem. 
Deze component van het Service management system is direct verbonden met de 
centrale cirkel in het model, die van de organisatiecultuur en de beleids
visie. 

cultuur en beleidsvisie 

De cultuur en beleidsvisie vormt de integrerende component van het model. 
Deze component omvat de central e waarden, ui tgangspunten en methodi sche 
regels van zowel de diensten als de wijze van organiseren. Het vormt het 
referentiekader van de dienstenorganisatie. In soR1Dige organisaties krijgt 
het z'n neerslag in huisregels, in dogma's of een soort geloofsbelijdenis. 
Een dienstenorganisatie die streeft naar ontwikkeling van potenties en 
vernieuwing van dienstverlenende praktijken, zal ook de eigen normen, 
denkmodellen en culturele veronderstellingen kritisch blijven onderzoeken. 
Zo blijft er een spanning bestaan tussen cultuur en vernieuwing, beleids
uitgangspunten en performance discussie, normen en waarden met veranderende 
inzichten en leefpatronen. 
Het visie-aspect van het management tracht in haar beleid de basis van het 
service-concept te vertalen in strategisch management van de marktgericht
heid, imagobeleid en de kwaliteitsbewaking van de uitvoerende dienstverle
ning. Het stelt doelen of missies in voor de organisatie. 

Met deze beleidscultuur en visie omponent is het service-management-model 
compleet. 

In het emp1r1sch onderzoek komt voora1 het aspect segmentat1e aan de orde. 
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DEEL II: ElfPIRISCH ONDERZOEK 

De doe 1ste11 i ng van het empi ri sch onderzoek is het verkennen van de 
mogelijkheden van een klantgerichte benadering van de dienstverlening bij 
de AWBV. 
In e 1 k hoofdstuk van het empi ri sch onderzoek wordt een onderzoeksvraag 
beantwoord. Zo worden in hoofdstuk vier de relaties tussen de verschillende 
huurders-,produktkenmerken en de waardering van de dienstverlening geanaly
seerd. In hoofdstuk vijf worden de doelgroepen en produktgroepen geidenti
ficeerd. En in hoofdstuk zes worden tenslotte de organisatorische mogelijk
heden van dienstverlening op maat verkend. 

HOOFDSTUK 4: DE RELATIES TUSSEN HUURDERS-, PROOOKTKENHERKEN 
EN DE tlAARDERING VOOR DIENSTVERLENING 

In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De relaties 
tussen huurders-,produktkenmerken en de waarderinging voor de dienstverle
ning worden namelijk onderzocht. 

§ 4.1 Aanpak onderzoek 

Om de relatie tussen de huurders- en produktkenmerken en de waardering voor 
de dienstverlening te analyseren is een basis-model ontwikkeld. 

ONAFHANKEWKE 
VARIABELEN 

llNTERMEDIAIRE 
VARIABELE 

AFHANKELIJKE VARIARIABELE 

Basis-model 

In het model kunnen de volgende variabelen worden onderscheiden: 
* de afhankelijke variabele 
* de onafhankelijke variabelen 
* de intermediaire variabele. 
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De afhankelijke variabele 

De afhankelijke variabele is datgene wat uiteindelijk gemeten moet worden: 
de waardering voor de dienstverlening. 

De dienstverlening werd in de enquete verdeeld in een 9-tal activiteiten en 
hoofdonderwerpen binnen de dienstverlening, te weten: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

inschrijving woningzoekenden 
ondertekening huurovereenkomst 
technische klachtenonderhoud 
planmatig onderhoud 
aanvraag huursubsidie 
huur en huurbetaling 
sociale klachten 
bewonersblad 
bereikbaarheid van het kantoor 
contact met de huurders 

Al deze onderwerpen kwamen aan bod en de huurders werd gevraagd een 
waarderi ng te geven voor all e aspecten die met deze di ens ten te maken 
hebben. 

De onafhankelijke variabelen 

De onafhankelijke variabelen z1Jn van invloed op de waardering van de 
dienstverlening. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in drie groepen 
onafhankelijke variabelen, namelijk: 
* de huurderskemaerken 
* de produktken11erken 
* de mis11atch variabelen 

De huurdersken11erken: 
De volgende huurderskenmerken kunnen worden onderscheiden: 

leeftijd van de huurder 
Er kunnen een vijf-tal leeftijdscate-
gorieen worden onderscheiden: 

* jonger dan 25 jaar 
* tussen 25 en 40 jaar 
* tussen 41 en 55 jaar 
* tussen 56 en 75 jaar 
* ouder dan 75 jaar 
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huishoudenssamenstelling 
Bi j de hui shoudenssamenste 11 i ng kunnen 
de vo 1 gende categori een worden onder
schei den: 

* alleenstaanden 
* tweepersoonshuishoudens 
* gezinnen met kinderen 
* een-oudergezinnen 

arbeidssituatie 
De arbei dssi tuati e is onder te verde-
1 en in een viertal categorieen: 

* studenten 
* werkenden 
* werklozen 
* gepensioneerden 

inkomen (primaire/secundaire doelgroep) 

(4") 

(60%) 
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Om de relatie tussen het inkomen van de huurder en zijn waardering voor de 
dienstverlening te analyseren zijn de huurders ingedeeld in de primaire of 
in de secundaire doelgroep. De doelgroepen zijn gedefinieerd op basis van 
de i nkomensgrenzen ui t het BBSH. Oat wi 1 zeggen dat de huurders met een 
inkomen beneden de volgende grenzen tot de primaire doelgroep behoren: 

alleenstaanden tot 65 jaar 
alleenstaanden ouder dan 65 jaar 
meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar 
meerpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar 

f 35.000,- bruto per jaar 
f 29.000,- bruto per jaar 
f 46.000,- bruto per jaar 
f 39.000,- bruto per jaar 

Heeft een huurder een i nkomen dat boven deze i nkomensgrenzen 1 i gt dan 
behoort hij tot de secundaire doelgroep. 
De sociale hoofddoelstelling van de corporatie is de primaire doelgroep te 
voorzien in goede huisvesting. De secundaire doelgroep is voor de corpora
tie echter ook van zeer groot belang. Corporaties zijn financieel groten
deel s afhankelijk van huuropbrengsten. Omdat de secundaire doelgroep over 
het a 1 gemeen in de duurdere woni ngen woont en daardoor meer huur betaa 1 t 
dan de primaire doelgroep, is de secundaire doelgroep van groot belang voor 
de inkomsten van de corporatie. 
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De te onderscheiden doelgroepen zijn: 
* de primaire doelgroep 
* de secundaire doelgroep 

De produktker111erken: 

(83%) 

De volgende produktkenmerken kunnen warden onderscheiden: 

woningtype 
Bi j di t produktkenmerk kunnen de vol -
gende categorieen worden onderschei
den: 

* eengezinswoningen 
* etagewoningen met lift 
* etagewoningen zonder lift 
* begane-grondwoningen 
* specifieke ouderenwoningen 

huurhoogte 
De huurhoogte valt uiteen in de vol
gende categorieen: 
* < f400,-
* f400-500,
* f500-600,
* f600-700, 
* > f700,-
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De mis11atchvariabelen: 
Naast de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en bovenge
noemde huurders-, produktkenmerken is ook de relatie onderzocht tussen mis
match en de waardering voor de dienstverlening. Met mis-match wordt hier 
bedoeld dat de huurder woont in een woning die niet passend is. Men kan ook 
zeggen dat de huurder scheef woont. Er is in di t verband onderschei d 
gemaakt tussen economische scheefheid en woontechnische scheefheid. 

econ011ische scheefheid 
Economi sche scheefhei d wi 1 zeggen dat de huur van de woning waari n men 
woont te hoog of te laag is in vergelijking met het inkomen van de huurder. 
Huurders die behoren tot de secundaire doelgroep, die hierboven is gedefi
nieerd, zouden in woningen duurder dan f600,- moeten wonen. Huurders uit de 
primaire doelgroep zouden daarentegen in woning met minder dan f600,- huur 
per maand moeten wonen. Deze grens van f600, - huur is ont 1 eend aan het 
BBSH. Woont men in een te dure of in een te goedkope woning dan woont men 
dus scheef. 

De categorieen die hierin kunnen worden 
onderscheiden zijn: 

- de primaire doelgroep woont passend 
- de primaire doelgroep woont te duur 
- de secundaire doelgroep woont te 

goedkoop 
- de secundaire doelgroep woont passend 

woontechnische scheefheid 

l.egenda 

~ jlltnltllrwoonts-

1111 pnn. -•duur 
[] -. woonttepdk. 

~ -.ICll*woontima 

Woontechnische scheefheid heeft te maken met de huishoudenssamenstelling of 
de leeftijd van de huurders. Men spreekt van woontechnische scheefheid 
wanneer de huurder bijvoorbeeld te groot of te klein woont. 

De categorieen die hierin kunnen worden 
onderscheiden zijn: 

- de huurder woont passend 
- de huurder woont te groot 
- de huurder woont te klein 
- de huurder woont met een kind op een 

etage 
de huurder is ouder dan 55 jaar en 
woont op een etage zonder lift 

Deze categorieen van woontechnische 
scheefheid zijn niet gebaseerd op toe

...... 
~ ~s--id 
• ~•groat 

[] ~•ldeln 

~ ge1111ft 

C7%> 11 "*kind op elllge 

wijzingsnormen van de corporatie maar op eigen normen van de auteur. 
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De intermediaire variabele 

Een intermediaire variabele heeft een zeer grate invloed op de waardering 
voor de dienstverlening (de afhankelijke variabele). Oeze invloed is zo 
groat dat het de invloed van de onafhankelijke variabelen op de waardering 
van de dienstverlening wordt verstoord. Oe intermediaire variabele moet 
daarom tijdens het onderzoek constant warden gehouden. 
Uit de analyse van de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening 
en de waardering voor de woning blijkt dat de waardering voor de woning een 
intermediaire variabele is. Oat wi 1 dus zeggen dat de waardering voor de 
woning een dusdanig grate invloed heeft op de waardering voor de dienst
verlening dat het de invloed van de huurders-, produktkenmerken, en 
mismatch-variabelen verstoort. Op de waardering van de woning als interme
diaire variabele wordt in paragraaf 4.3 teruggekomen. 

Het onderzoeksllOdel 

Al het voorgaande in beschouwing genomen is uiteindelijk gekozen voor het 
volgende onderzoeksmodel: 

HUURDERS 
KENMERKEN 

MIS-MATCH 

PRODUKT 
KENMERKEN 

-v-... 

WMRDERING 
WONING 

WMRDERING DIENSTVERLENIN 

Onderzoeksmodel 
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§ 4.2 De dienstverlening van de AllBV 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is de waardering voor de 
dienstverlening. In deze paragraaf worden in eerste instantie de dienstver
lening van de AWBV beschreven. Vervolgens worden alle diensten opnieuw 
ingedeeld. Deze nieuwe indeling zal het vinden van aanknopingspunten voor 
klantgerichte dienstverlening vergemakkelijken. 

§ 4.2.1 fen beschrijving van de dienstverlening van de Al!IBV 

De inschrijving als woningzoelcende 

Woni ngzoekenden moeten zi ch in Breda centraa l l aten i nschri jven bi j de 
Stichting Woonruimteverdeling Breda (SWB). Deze stichting is opgericht door 
de vier woningcorporaties in Breda. Het is niet mogelijk om bij de vier 
corporaties afzonderlijk ingeschreven te staan. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de inschrijvingsprocedure 

De ondertekening van de huurovereenkomst 

Alle huurders die een woning van de AWBV accepteren warden uitgenodigd om 
de huurovereenkomst te ondertekenen op het kantoor van de woningbouwvereni
ging. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de duidelijkheid van de huurovereenkomst 
* de informatie die werd gegeven tijdens de ondertekening over de rechten 

en plichten m.b.t. de huurbetaling, huursubsidie en onderhouds
verplichtingen. 

* het dienstbetoon tijdens de ondertekening van de huurovereenkomst 
* een eindcijfer voor de ondertekeningsprocedure 

Het technisch klachtenonderhoud 

Wanneer de huurder van de AWBV een technische klacht heeft moet hij deze 
klacht indienen met behulp van een klachtenkaartje. 
Bij spoedklachten in de avonduren of in het weekend kan de huurder telefo
ni sch contact opnemen met de AWBV. De huurder krijgt dan via een antwoord
apparaat te maken met de wachtdienst van de AWBV. 
In het onderhouds ABC staat aangegeven welk onderhoud voor rekening van de 
AWBV is en we l k voor de huurder. In het onderhouds ABC staat tevens de 
procedure van het indienen van klachten vermeld. 
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In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de informatie over het indienen van klachten 
* de informatie over het afhandelen van klachten 
* de snelheid waarmee klachten warden verholpen 
* de kwaliteit van de reparaties 
* het nakomen van af spraken 
* het dienstbetoon tijdens het verhelpen van klachten 
* het functioneren van de wachtdienst 
* de informatie in het onderhouds ABC 

Het plan11atig onderhoud 

De AWBV wacht niet tot de huurder klachten indient. Door de woning goed te 
onderhouden probeert de AWBV klachten te voorkomen. Dit zogenaamde planma
tig onderhoud wordt per complex uitgevoerd door aannemers. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de informatie vooraf bij planmatig onderhoud 
* de kwaliteit van het planmatig onderhoud 
* het dienstbetoon van de aannemer tijdens het planmatig onderhoud 
* de begeleiding door de AWBV tijdens het planmatig onderhoud 

De huursubsidie 

De huurders kunnen huursubsidie aanvragen op lokaties in de buurt, waar 
medewerkers van de AWBV het huursubsidieformulier invullen. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de informatie over de huursubsidie-aanvraag 
* de tijd besteed aan de huursubsidie-aanvraag 
* het dienstbetoon tijdens de huursubsidie-aanvraag 
* de afhandeling van de huursubsidie-aanvraag. 

De huur 

De huurders betalen maandelijks een bedrag aan huur, bovendien warden bij 
een groat aantal huurders stook- en servicekosten in rekening gebracht. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de informatie over huur en huurbetaling 
* de informatie over de afrekening van stook- en servicekosten. 
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De sociale klachten 

Naast technische klachten komen ook klachten van sociale aard voor. De AWBV 
probeert ook deze zo veel mogelijk op te lossen. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* het dienstbetoon tijdens het indienen van sociale klachten 
* het verhelpen van sociale klachten 

Het bewonersblad 

De AWBV geeft drie maal per jaar het bewonersblad "Open Huis 11 uit. 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de informatie in het bewonersblad 
* de leesbaarheid van het bewonersblad 
* de lay-out van het bewonersblad 

De bereikbaarheid 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de bereikbaarheid van het kantoor met eigen vervoer 
* de bereikbaarheid van het kantoor met openbaar vervoer 
* de openingstijden van het kantoor 
* de spreekuurtijden van de rayonopzichters 
* de spreekuurtijden van de woonconsulenten 

Een bezoek aan het kantoor 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de wachttijd bij een bezoek aan het kantoor 
* het dienstbetoon van de werknemers tijdens een bezoek aan het kantoor 

Telefonisch contact 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de wachttijd voordat de telefoon wordt opgenomen 
* de wachttijd bij doorverbinden 
* het dienstbetoon van de receptionist 
* het dienstbetoon van de overige medewerkers 
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Schr1fte11jk contact 

In de enquete werd de huurders gevraagd een waardering te geven voor: 

* de snelheid waarmee op brieven van huurders wordt gereageerd 
* de begrijpelijkheid van brieven van de AWBV 

§ 4.2.2 fen nieuwe 1nde11ng van de d1enstverlen1ng 

In het service-concept van een dienstverlenende organisatie staat het 
dienstenaanbod van de organisatie omschreven. Zo kan er een indeling worden 
gemaakt naar de elementen in het dienstenaanbod, de procesfactoren in het 
dienstenaanbod, de fasen in het dienstverlenend proces en het arrangement 
van het dienstenaanbod. 

In het kader van dit onderzoek is de dienstverlening opnieuw ingedeeld in 
elementen van het dienstenaanbod. Deze nieuwe indeling zal het vinden van 
aanknopingspunten voor dienstverlening op maat vergemakkelijken. 

In eerste instantie is een indeling gemaakt in kerndiensten, hulpdiensten 
en steundiensten. De procesfactoren toegankelijkheid, interactie en 
participatie spelen een bemiddelende rol. 

prooesf actoren dienstenaanbod 

kern 
diaisten 

hulp 
J----+-~~--+--------i diensten 

steun 
diensten 

De performance van de diensten en de dienstverleningsprocessen 
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In dit onderzoek is de performance van de kern- en hulpdiensten 
en van de procesfactoren toegankelijkheid en interactie gemeten in de vorm 
van waarderingen van de huurder. Van de steundiensten zijn alleen de 
behoeften gemeten. 

Een kerndi en st is de meest pri ma ire vorm van di enstver l eni ng die een 
organisatie uitvoert. Kerndiensten van corporaties betreffen dus de 
activiteiten die zorgen voor een goede huisvesting. In het onderzoek komen 
de volgende kerndiensten voor: de inschrijving van woningzoekenden, de 
ondertekening van de huurovereenkomst, het technisch klachtenonderhoud, het 
planmatig onderhoud, het verhelpen van sociale klachten. 

Hulpdiensten zijn diensten die noodzakelijk zijn om de kerndienst te kunnen 
laten slagen. In dit onderzoek komen de volgende hulpdiensten van de AWBV 
aan bod: de informatievoorziening en de hulp bij de aanvraag van huursubsi
die. 

Verder zijn er ook nog steundiensten die een kerndienst voor de klant 
aantrekkelijker maken. De steundiensten die in dit onderzoek voorkomen zijn 
een avondopenstelling, het overnemen van huurdersonderhoud, hulp bij 
verbouwing door de AWBV of het aanbieden van een anti-inbraak-pakket. In 
dit onderzoek is niet om een waardering voor deze diensten gevraagd, omdat 
deze diensten nog niet (allemaal) worden verleend. Wel is onderzocht of er 
behoefte bestaat aan de diverse steundiensten. 

Met de procesfactor toegankelijkheid wordt de toegankelijkheid van de 
dienst voor de klant bedoeld. De toegankelijkheid heeft in dit onderzoek 
voornamelijk betrekking op de bereikbaarheid, de openingstijden, de 
spreekuurtijden en de wachttijden. 

De interactie tussen de organisatie en de huurder speelt zich voornamelijk 
af tussen het contactpersonee 1 en de huurder. De interact i e heeft voora l 
betrekking op het dienstbetoon, het nakomen van afspraken, begeleiding door 
de corporatie, de snelheid van handelen en de begrijpelijkheid van formu-
1 ieren. 

De procesfactor participatie wordt in dit onderzoek niet behandeld omdat er 
in de huurdersenquete geen waardering voor participatie wordt gevraagd. 
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Perfo....ance van het d1enstenaanbod en de d1enstverlen1ngsprocessen 

Nu worden de waarderingen voor de verschillende aspecten van dienstverle
ning ingedeeld in performances van de kern- en hulpdiensten en de perfor
mances van de procesfactoren toegankelijkheid en interactie. 
De verdeling van alle onderzochte dienstverleningsaspecten is dan als 
vol gt: 

PerfoJ'llances van de kerndiensten 
De waarderingen voor: 

- de inschrijvingsprocedure 
- het eindcijfer ondertekening huurovereenkomst 
- de kwaliteit van de reparaties 
- de wachtdienst 
- de kwaliteit van het planmatig onderhoud 
- het verhelpen van sociale klachten 

PerfoJ'llances van de hulpdiensten 
De waarderingen voor: 

- de informatie over huur en huurbetaling 
- de informatie over huursubsidie 
- de informatie over onderhoudsverplichtingen 
- de informatie over het indienen van technische klachten 
- de informatie over het afhandelen van sociale klachten 
- de informatie in het onderhouds ABC 
- de informatie vooraf bij planmatig onderhoud 
- de informatie over het aanvragen van huursubsidie 
- de afhandeling van de huursubsidie-aanvraag 
- de informatie over huur en huurbetaling 
- de informatie over de afrekening stook- en servicekosten 
- de informatie in het bewonersblad 

Behoeften aan steundiensten 

- de behoefte aan een avondopenstelling 
- de behoefte aan het overnemen van huurdersonderhoud door de AWBV 
- de behoefte aan ondersteuning door de AWBV bij verbouwing aan de woning 
- de behoefte aan een anti-inbraak-pakket 
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De perfonaance van de toegankelijkheid 
De waarderingen voor: 

- de bereikbaarheid van het kantoor met eigen vervoer 
- de bereikbaarheid van het kantoor met openbaar vervoer 
- de openingstijden van het kantoor 
- de spreekuurtijden van de rayonopzichters 
- de spreekuurtijden van de woonconsulenten 
- de wachttijd bij een bezoek aan het kantoor 
- de wachttijd voordat de telefoon wordt opgenomen 
- de wachttijd bij doorverbinden 

De performance van de interactie 
De waarderingen voor: 

- de duidelijkheid van de huurovereenkomst 
- het dienstbetoon bij ondertekening huurovereenkomst 
- de snelheid waarmee de klachten warden verholpen 
- het dienstbetoon tijdens de reparaties 
- het nakomen van af spraken 
- het dienstbetoon tijdens het planmatig onderhoud 
- de begeleiding tijdens het planmatig onderhoud 
- de tijd besteed aan de huursubsidie-aanvraag 
- het dienstbetoon tijdens de huursubsidie-aanvraag 
- het dienstbetoon bij indienen sociale klachten 
- het dienstbetoon bij een bezoek aan het kantoor 
- het dienstbetoon door de receptionist(e) 

augustus 1995 

- het dienstbetoon door de medewerkers bij telefonisch contact 
- de lay-out van het bewonersblad 
- de leesbaarheid van het bewonersblad 
- de snelheid waarmee op brieven van huurders wordt gereageerd 
- de begrijpelijkheid van de brieven van de AWBV 

Deze indeling van de dienstverlening zal in het vervolg van het onderzoek 
warden gebruikt. 
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§ 4.3 

§ 4.3.1 

De waardering van de woning, a1s interwediaire variabe1e, 
nader belcelcen 

De re1atie tussen de waardering voor de woning en de waardering 
voor de dienstverlening 

Ui t onderzoek bl i jkt dat de waarderi ng voor de woning een i ntermedi ai re 
variabele is. De waardering voor de dienstverlening wordt namelijk aanzien
lijk hoger wanneer de waardering voor de woning hoger wordt. Deze invloed 
van de waardering voor de woning op de waardering voor de dienstverlening 
is zelfs zo groot dat het de invloed van de mismatch, de huurderskenmerken 
en de produktkenmerken verstoort. In het verdere verloop van het onderzoek 
wordt de waardering voor de woning daarom constant gehouden. 

De invloed van de waardering voor de woning is op vrijwel alle aspecten van 
dienstverlening die in de huudersenquete aan bod kwamen groot (zie bijlage 
A). Er zijn zelfs enkele aspecten waarbij de invloed van de waardering voor 
de woning als zeer groot mag worden beschouwd. Op deze aspecten wordt wat 
dieper ingegaan. 

De invloed van de waardering voor de woning is het grootst op de waardering 
voor de kwaliteit van de reparaties bij technische klachten. 

------......... ·o -
~ ...... 

Invloed waardering woning op 
waardering kwaliteit reparaties 

In de grafiek is duidelijk te zien dat het percentage onvoldoendes voor de 
kwa l i tei t van de reparat i es minder wordt wanneer de waarderi ng voor de 
woning stijgt. Het percentage goede waarderingen voor de kwaliteit van de 
reparaties neemt echter toe wanneer de waardering voor de woning hoger 
wordt. 
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Andere aspecten van dienstverlening waarop de invloed van de waardering van 
de woning zeer groot is, zijn: 
* de informatie over het afhandelen van technische klachten 
* de snelheid waarmee technische klachten worden verholpen 
* het nakomen van afspraken bij technisch klachten 
* de kwaliteit van het planmatig onderhoud 
* de begeleiding tijdens het planmatig onderhoud 

Er kan worden geconcludeerd dat een huurder niet in staat is de kwaliteit 
van de dienstverlening los te zien van de kwaliteit van de woning. Dit 
houdt in dat de corporatie naast het verbeteren van de kwaliteit van haar 
dienstverlening door dienstverlening op maat, ook de kwaliteit van haar 
woningbezit moet bewaken. 

§ 4.3.2 De relatie tussen de huurders-,produktkenmerken, •is-match 
en de waardering voor de woning 

Omdat de waardering van de woning zo belangrijk is voor de waardering van 
de dienstverlening zijn de relaties tussen de waardering voor de woning en 
de huurders-,produktkenmerken en mismatchvariabelen onderzocht. 

De huurderskenmerken 

leefti.id 

Zoa 1 s men in de graf i ek kan zi en 
stijgt de waardering voor de woning 
bi j huurders van 55 jaar en ouder 
sterk met de leeftijd. Het percen
tage huurders dat een onvoldoende 
geeft voor de woning is het hoogst 
onder de huurders in de leeftijd 
tussen de 25 en de 40 jaar. De ver
schi l len in de percentages onvol
doendes zijn echter veel kleiner 
dan de verschi llen in de percenta
ges goede waarderingen. 

1--
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relatie leeftijd - waardering woning 
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huishouden 

De alleenstaanden blijken de woning 
het laagst te waarderen. De hoogste 
waarderi ng is van de gezi nnen met 
kinderen. 
Verder blijkt dat tweepersoonshuis
houdens en a lleenstaanden hun wo
ning ongeveer gelijk waarderen. 

arbeidssituatie 

De hoogste waarderingen voor de 
woning worden gegeven door de ge
pensi oneerde huurders. De laagste 
waarderingen worden gegeven door de 
studenten. 
Verder val t op dat werk l ozen aan
zi en l i jk beter tevreden zijn over 
hun woning dan de werkenden. 
Het verschil tussen de waarderingen 
van de werkenden en de studenten is 
gering. 

-
2 .. - ........... 

.-.--._. ·a -
~ ..... 

relatie huishouden-waardering woning 

1.1111* ·o-
~ ..... 

relatie arbeid - waardering woning 

inkomen (primaire/secundaire doelgroep) 

Er zi jn nauwe l i jks verschi ll en in 
de waardering voor de woning tussen 
de pri ma ire en de secunda ire doe 1-
groep. 
Bi j de pri ma i re doe l groep li gt het 
percentage onvoldoendes iets hoger. 
Maar daar staat tegenover dat ook 
het percentage goede waarderingen 
iets hoger ligt. 1.1111* ·o-

~ ..... 
relatie doelgroep - waardering woning 
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De produktken11erken 

woningtype 

De huurders in de ouderenwoni ngen 
geven verreweg de hoogste waarde
ri ng voor hun woning. Ook de etage
woning met lift krijgt een relatief 
hoge waardering. De waarderingen 
van de huurders in de etagewoningen 
zonder lift en de begane-grondwo
ni ngen zijn het laagst. 

huurhoogte 

Het percentage onvoldoendes wordt 
lager bi j het sti jgen van de huur. 
Bij de percentages goede waardering 
is ni et zo 1 n eenvoudi g verband te 
vinden. Het percentage goede 
waarderingen neemt toe bij stijgen 
van de huur tot f600,-. Daarna 
neemt het percentage onvoldoendes 
af. 

•• .......,.._. 
............. 

----._. ·o -
~ ..... 

,..-.....=====.LL.LLL<'-LLLLLLL.L..LL.<~ 

relatie woningtype-waardering woning 

Llplllo ·o -
~ ..... 

relatie huur-waardering woning 
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De 11is11atch 

economische scheefheid 

Er zijn nauwelijks verschillen te 
constateren tussen de waarderi ngen 
voor de woning van huurders die 
passend wonen en huurders die 
scheefwonen. 

woontechnische scheefheid 

Te groot wonen blijkt geen lagere 
waarderi ng voor de woning te ver
oorzaken. 
De andere drie niet-passendheidsas
pecten hebben een lagere waardering 
voor de woning tot gevolg. Deze 
aspecten hebben dan wel verschil
lende percentages onvoldoendes, de 
percentages goede waarderi ngen ni -
ve 11 eren deze onvo 1 doendes. Het 
effect van deze drie niet-passend
heidscriteria op de waardering voor 
de woning is dan ook ongeveer ge-
1 i jk. 

..--·-__ . ....._ 

--.... ._... ·G-
~-

relatie economische scheefheid 
-waardering woning 

'-·[] ......... 
~pd 

-·-

relatie woontechnische scheefheid 
- waardering woning 
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§ 4.4 De •1s-11atch nader bekeken 

De tabellen waarop deze paragraaf is gebaseerd zijn opgenomen in bijlage B. 
Een complete uitwerking van de relatie tussen de economische scheefheid en 
de waardering voor alle dienstverleningsaspecten is opgenomen in bijlage C. 
In deze paragraaf worden alleen de voornaamste conclusies gegeven. 

§ 4.4.1 De relat1e tussen de econom1sche scheefhe1d 
en de waarder1ng van de d1enstver1en1ng. 

Kerndiensten 
De secundaire doelgroep die te goedkoop woont geeft vaak de laagste 
waardering voor de kerndiensten. De volgende kerndiensten worden door de 
huurders die te goedkoop wonen het laagst gewaardeerd: 

* de inschrijvingsprocedure van de SWB 
* het functioneren van de wachtdienst 
* het verhelpen van sociale klachten 

hulpdiensten 
De waardering voor hulpdiensten is niet afhankelijk van al dan niet scheef 
wonen. De enige uitzondering hierop vormt de informatie in het onderhouds 
ABC. Deze informatie wordt door de huurders die te duur wonen lager 
gewaardeerd dan door de andere huurders. 

steundiensten 
De relatie tussen economisch scheef wonen en de behoefte aan steundiensten 
is niet relevant en is daarom niet onderzocht. 

toegankelijkheid 
De waardering voor de aspecten met betrekking tot toegankelijkheid blijkt 
niet afhankelijk te zijn van al dan niet scheef wonen. 

interactie 
Voor de procesfactor interactie geldt hetzelfde als voor de toegankelijk
heid. Ook de invloed van scheef wonen op de waardering voor de interactie
aspecten is te verwaarlozen 

Conc1us1e: 

De invloed van scheef wonen op de waardering van dienstverlening blijkt in 
de meeste gevallen gering. Alleen enkele kerndiensten blijken door de 
huurders die te goedkoop wonen relatief laag te worden gewaardeerd. 
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§ 4.4.2 De relatie tussen de woontechnische scheefheid 
en de waardering van de dienstverlening. 

kerndiensten 

augustus 1995 

Woontechnisch scheefwonen blijkt nauwelijks van invloed te z1Jn op de 
waardering van de kerndiensten. De waarderingen van de diverse categorieen 
verschillen nauwelijks. 

hulpdiensten 
De waardering voor de hulpdiensten blijkt nauwelijks afhankelijk te z1Jn 
van we l of ni et woontechni sch scheef wonen. Er zi jn hi erop echter we l 
enkele uitzonderingen. 
Zo waarderen huurders die te klein wonen de informatie over huur en 
huurbeta ling en de i nformatie in het bewonersb 1 ad 1 ager dan de overi ge 
huurders. 
Huurders die met een kind in een etagewoning wonen blijken de informatie in 
het onderhouds ABC, de informatie over de afrekening van stook- en servi
cekosten en de informatie vooraf bij planmatig onderhoud relatief laag te 
waarderen. 

steundiensten 
De relatie tussen woontechnisch scheef wonen en de behoefte aan steundien
sten is niet relevant en is daarom niet onderzocht. 

toegankelijkheid 
Het blijken vooral huurders die te klein wonen te z1Jn die de waardering 
voor openingstijden en spreekuurtijden het laagst waarderen. 

interactie 
De woontechnische scheefheid heeft nauwelijks invloed op de waardering van 
de interactie-aspecten. Er zijn ook hierop echter enkele uitzonderingen. 
Zo wordt het dienstbetoon door de medewerkers het laagst gewaardeerd door 
huurders die te klein wonen. De begeleiding van de AWBV tijdens het 
planmatig onderhoud wordt door huurders die met een kind in een etagewoning 
wonen het laagst gewaardeerd. 

Conclusie: 

Het al dan niet woontechnisch scheef wonen heeft in veel gevallen geen of 
nauwelijks invloed op de waardering voor de dienstverlening. Vooral bij de 
voornaamste diensten: de kerndiensten is er nauwelijks sprake van verschil
len in de waardering tussen wel of niet scheef wonenden. 

Een algemene tendens in de relatie tussen woontechnische scheefheid en de 
waardering voor de dienstverlening is dat de waardering van de huurders die 
te groot wonen over het algemeen hoger is dan die van huurders die passend 
wonen. 
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§ 4.5 De relatie tussen de overige onafhankelijke variabelen 
en de waardering voor de dienstverlening 

In deze paragraaf wordt de relatie tussen de overige onafhankelijke 
variabelen en de waardering voor de dienstverlening geanalyseerd. 
Deze onafhankelijke variabelen zijn de huurderskenmerken: leeftijd, de 
huishoudenssamenstelling, de arbeidssituatie, de primaire/secundaire 
doelgroep en de produktkenmerken: het woningtype en de huurhoogte. 
In deze paragraaf worden alleen de belangrijkste conclusies gegeven. 
fen volledig uitwerking van de relatie tussen de onafhankelijke variabelen 
en de waardering voor de dienstverlening kan men vinden in bijlage C. 
De tabellen waarop deze conclusies zijn gebaseerd kan men vinden in 
bijlage B. 

§ 4.5.1 De leeftijd en de waardering van de dienstverlening. 

kerndiensten 
Jongeren beneden de 25 jaar waarderen de kerndi ens ten structuree l l aag. 
Huurders ouder dan 75 jaar waarderen deze diensten juist extreem hoog. fen 
uitzondering op dit structurele verschijnsel is het planmatig onderhoud en 
het verhelpen van sociale klachten die juist door de jongeren beneden de 25 
jaar relatief hoog gewaardeerd worden. Een ander voorbeeld van een uitzon
deri ng is dat de huurders ouder dan 55 jaar het functioneren van de 
wachtdienst relatief laag waarderen. 

hulpdiensten 
Voor alle hulpdiensten is de laagste waardering structureel van de jonge
ren. De huurders ouder dan 75 jaar geven tel kens de hoogste waarderi ng. 
Voor de overige leeftijdscategorieen bestaan er twee mogelijkheden. Bij 
veel vormen van informatie neemt de waardering toe met het ouder worden van 
de huurder. Bij andere vormen van informatie is de waardering van de 
overige leeftijdscategorieen ongeveer gelijk. 

steundiensten 
De behoefte aan de steundiensten is relatief laag bij huurders ouder dan 55 
jaar. Met name bij het overnemen van huurdersonderhoud en het leveren van 
een anti-inbraak pakket is dit verrassend, omdat men zou verwachten dat 
ouderen hier juist wel behoefte aan zouden hebben. 

toegankelijkheid 
Uit de analyse van de waarderingen voor de procesfactor toegankelijkheid 
blijkt dat de senioren (55+) de bereikbaarheid van het kantoor laag 
waarderen. 
Voor overige factoren met betrekking tot de toegankelijkheid geldt dat de 
waardering toeneemt bij het stijgen van de leeftijd van de huurders. De 
jongeren (<25) en de ouderen (75+) geven weer respectievelijk extreem lage 
en extreem hoge waarderingen. 
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interactie 
Voor de meeste interactie-aspecten geldt dat de waardering toeneemt met het 
stijgen van de leeftijd. Er zijn echter enkele uitzonderingen. De snelheid 
waarmee de AWBV op bri even van huurders reageert bi jvoorbee 1 d wordt door 
huurders tot 55 jaar aanzienlijk lager gewaardeerd. De huurders ouder dan 
75 waarderen de begrijpelijkheid van brieven van de AWBV relatief laag. 

Conclusie: 
De relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de leeftijd van 
de huurders blijkt een structurele relatie te zijn. De waardering neemt 
namelijk over het algemeen toe met het stijgen van de leeftijd. Hierbij 
moet worden gezegd dat de waardering van de jongeren onder 25 jaar over het 
algemeen extreem laag is en de waardering van de huurders ouder dan 75 jaar 
extreem hoog. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze structurele 
relatie. Zo zijn er onder de hulpdiensten enkele vormen van informatie die 
met uitzondering van de huurders jonger dan 25 jaar en de huurders ouder 
dan 75 jaar door alle leeftijdscategorieen gelijk worden gewaardeerd. 
Ook de waardering voor de bereikbaarheid van het kantoor vormt een afwij
king van de structurele relatie. Huurders jonger dan 55 jaar waarderen dit 
aspect van dienstverlening namelijk aanzienlijk hoger dan de oudere 
huurders. 

§ 4.5.2 De huishouden en de waardering van de dienstverlening. 

kerndiensten 
Het valt op dat de kerndiensten door de alleenstaanden en de tweepersoons
hui shoudens vaak het 1 aagst worden gewaardeerd. De waarderi ngen voor de 
kerndiensten zijn van deze beide doelgroepen ongeveer gelijk. 
Er zijn echter enkele uitzonderingen op het bovenstaande. Zo zijn de 
alleenstaanden verreweg het meest ontevreden over het functioneren van de 
wachtdienst. Het planmatig onderhoud wordt door de alleenstaanden juist 
verreweg het hoogst gewaardeerd. 
De a 11 eenstaanden en de tweepersoonshui shoudens waarderen de kerndi ens ten 
over het algemeen aanzienlijk lager dan de gezinnen met kinderen en de een
oudergezinnen. De waarderingen van de gezinnen met kinderen en de een
oudergezinnen liggen over het algemeen dicht bij elkaar. 

hulpdiensten 
Het is opvallend dat de alleenstaanden zowel de informatie over huursubsi
die als de afhandeling van de aanvraag van huursubsidie het laagst waarde
ren. Verder valt het op dat een-oudergezinnen aanzienlijk veel vormen van 
informatie relatief laag waarderen. 
Een volgend feit dat opvalt is dat de gezinnen met kinderen vooral de 
informatie met betrekking tot onderhoud relatief laag waarderen. 
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steundiensten 
De een-oudergezinnen blijken de grootste behoefte te hebben aan de steun
diensten. De alleenstaanden en de tweepersoonshuishoudens hebben ook 
rede l i jk grote behoefte aan een avondopenste l ling. De behoefte aan het 
overnemen van huurdersonderhoud, ondersteuning bij verbouwing en het anti
inbraak-pakket is het kleinst onder de alleenstaanden en de tweepersoons
huishoudens. 

toegankelijkheid 
Het zijn vooral de alleenstaanden die de bereikbaarheid, de openingstijden 
en de spreekuurti jden 1 aag waarderen. Ook de een-oudergezi nnen waarderen 
enkele van deze aspecten laag. 
De waarderi ng van wachtti jden is ni et afhanke 1i jk van het soort hui shou
denssamenste 11 i ng. 

interactie 
De waardering voor de interactie is over het algemeen niet afhankelijk van 
het soort huishoudenssamenstelling. Er zijn echter wel enkele uitzonderin
gen. De waardering voor de duidelijkheid van de huurovereenkomst is onder 
de alleenstaanden en de gezinnen met kinderen bijvoorbeeld aanzienlijk 
lager dan bij de andere huishoudenssamenstellingen. 
Het is voorts opvallend dat wanneer de factor tijd en snelheid van handelen 
ter sprake komt de waarderi ng van de a 11 eenstaanden en de tweepersoons
hui shoudens de laagste is. 

Conclusie: 
Er zijn geen algemeen geldende verbanden te leggen tussen het huishouden en 
de waardering voor de dienstverlening. 
De alleenstaanden en de tweepersoonshuishoudens geven het vaakst de laagste 
waardering voor de dienstverlening. Dit geldt vooral voor de kerndiensten 
en enkele interactie processen. De waarderingen van de alleenstaanden en de 
tweepersoonshuishoudens verschillen onderling ook regelmatig. 
De gezinnen met kinderen geven relatief vaak de hoogste waardering voor de 
dienstverlening. 

§ 4.5.3 De arbeidssituatie en de waardering van de dienstverlening. 

kerndiensten 
Met name de verschillen in de waarderingen voor kerndiensten tussen 
werkenden en werklozen zijn opvallend. Werkenden blijken kritischer te zijn 
dan werklozen. Verder moet worden vermeld dat de extreem lage waarderingen 
van de studenten en de opvallend hoge waarderingen van gepensioneerden een 
afspiegeling zijn van de structurele relatie tussen de leeftijd en de 
waardering voor de kerndiensten. 

67 



DIENSTVERLENING OP MAAT afstudeerproject P.Dogge augustus 1995 

hulpdiensten 
De werkenden waarderen de informatie over de aanvraag van huursubsidie en 
de informatie over stook- en servicekosten het laagst. 
Het zi jn echter de studenten die over het al gemeen de l aagste waarderi ng 
geven voor de hu l pdi ens ten. De gepens i oneerden geven meesta l de hoogste 
waardering. 

steundiensten 
De werkenden en de studenten hebben de meeste behoefte aan alle steundien
sten. Studenten hebben met name behoefte aan een avondopenstelling en aan 
ondersteuning bij verbouwing door de AWBV. 
Werklozen hebben veel behoefte aan het overnemen van huurdersonderhoud door 
de AWBV. De gepensioneerden hebben aan al de steundiensten de minste 
behoefte. 

toegankelijkheid 
Werkenden en studenten waarderen de openingstijden en spreekuurtijden 
relatief laag. Gepensioneerden waarderen de bereikbaarheid van het kantoor 
laag. De studenten waarderen alle aspecten van de toegankelijkheid laag. 

interactie 
Werklozen hebben wat meer problemen met de leesbaarheid van het bewoners
blad en de begrijpelijkheid van door de AWBV uitgegeven formulieren. 
Gepensioneerden waarderen het nakomen van afspraken opvallend laag. 
Hetzelfde geldt voor het afhandelen van technische klachten en de duide
lijkheid van de huurovereenkomst. Ook deze interactie-aspecten worden door 
deze gepensioneerden relatief laag gewaardeerd. 
Werkenden zijn slecht te spreken over de snelheid waarmee op brieven van 
huurders wordt gereageerd. 
Voor de overige interactie-aspecten geldt weer dat de waarderingen van de 
studenten het laagste zijn en die van de gepensioneerden het hoogst. 

conclusie : 
De a 1 gemene tendens is dat de studenten verreweg de l aagste waarderi ng 
geven. De gepens i oneerden geven in de meeste geva 11 en de hoogste waarde
ri ng. Het moge duidelijk zijn dat dit een afspiegeling is van de structure
le relatie tussen de leeftijd en de waardering voor de dienstverlening. 
Verder blijkt dat de werklozen vaak een wat hogere waardering geven voor de 
dienstverlening dan de werkenden. 
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§ 4.5.4 Het ink011en (pri11aire/secundaire doelgroep} 
en de waardering van de dienstverlening 

kerndiensten 

augustus 1995 

De secundaire doelgroep waardeert de inschrijvingsprocedure, de onderteke
ning van de huurovereenkomst, het functioneren van de wachtdienst, maar 
bovenal de kwaliteit van de reparaties bij technische klachten lager dan de 
primaire doelgroep. 

hulpdiensten 
De secundaire doelgroep waardeert met name de informatie over de huursubsi
die en de afhandeling van de huursubsidie-aanvraag laag. De oorzaak hiervan 
ligt waarschijnlijk in het feit dat de secundaire doelgroep vaak geen 
huursubsidie ontvangt. Ook de informatie over het afhandelen van de 
technische klachten wordt door de secundaire doelgroep het laagst gewaar
deerd. De primaire doelgroep waardeert de informatie in het onderhouds ABC 
en de informatie vooraf bij planmatig onderhoud laag. 
De verschi l len in de waarderi ngen tussen de primai re doe l groep en de 
secundaire doelgroep zijn over het algemeen niet groot. 

steundiensten 
De secundai re doe 1 groep heeft over het a 1 gemeen wat meer behoefte aan 
steundi ens ten dan de pri mai re doe 1 groep. De verschi 11 en zi jn echter ni et 
erg groot. 

toegankelijkheid 
De bereikbaarheid van het kantoor wordt door de primaire doelgroep het 
laagst gewaardeerd. 
De secundaire doelgroep waardeert de openingstijden en de spreekuurtijden 
het laagst. 

interactie 
De secundaire doelgroep waardeert de snelheid waarmee klachten worden 
verholpen en het nakomen van afspraken omtrent de technische klachten lager 
dan de primaire doelgroep. De primaire doelgroep daarentegen waardeert de 
begrijpelijkheid van brieven van de AWBV lager. 

Conclusie: 
Over het algemeen kan worden gezegd dat de verschillen tussen de waardering 
van de primaire en de secundaire doelgroep niet erg groot zijn. 
Er zijn hierop echter enkele uitzonderingen. De lagere waardering van de 
secundaire doelgroep voor de kerndiensten is daarvan de belangrijkste. 
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§ 4.5.5 Het woningtype en de waardering van de dienstverlening. 

kerndiensten 
Huurders van de etagewoningen, zowel met als zonder lift, waarderen in de 
meeste gevallen de kerndiensten het laagst. De kwaliteit van het planmatig 
onderhoud wordt echter door de huurders in de eengezinswoningen het laagst 
gewaardeerd. De hoogste waarderi ng wordt te 1 kens door de huurders in de 
ouderenwoningen gegeven. 

hulpdiensten 
De huurders van de etagewoningen waarderen de informatie van de AWBV het 
laagst. Het zijn telkens of de huurders uit de etagewoningen met lift, of 
de huurders van de etagewoningen zonder 1 ift, of de huurders die op de 
begane grond wonen die de laagste waardering geven. 

steundiensten 
De huurders van a 11 e won i ngtypen hebben een vri j grote behoef te aan de 
genoemde steundiensten. De grote uitzondering hierop vormen de huurders van 
ouderenwoni ngen. De behoefte van deze huurders aan de steundi ens ten is 
gering. 

toegankelijkheid 
De berei kbaarhei d wordt voora 1 1 aag gewaardeerd door de bewoners van de 
specifieke ouderenwoningen en de etagewoningen met lift. 
Waarderi ngen omtrent openi ngsti jden, spreekuurti jden en wachtti jden zi jn 
het laagst bij huurders van etagewoningen en begane-grondwoningen. 

interactie 
De waardering voor de duidelijkheid van de huurovereenkomst en de begrijpe
lijkheid van brieven van de AWBV is het laagst onder de huurders van de 
ouderenwoningen. Huurders van de etagewoningen met lift geven de laagste 
waardering wanneer het gaat om de snelheid waarmee klachten worden verhol
pen en het nakomen van afspraken. 

Conclusie: 
De hoogste waardering wordt meestal gegeven door de huurders van de 
specifieke ouderenwoningen. Dit is een afspiegeling van de waardering voor 
de dienstverlening in relatie tot de leeftijd. 
Huurders van de etage woningen met en zonder lift en van de begane-grondwo
ningen geven het vaak de laagste waardering voor de dienstverlening. 
De huurders van de eengezinswoningen zitten met hun waardering meestal rond 
het gemiddelde. 
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§ 4.5.6 De huurhoogte en de waardering van de dienstver1ening. 

kerndiensten 
De kwaliteit van zowel technisch als ook planmatig onderhoud wordt door de 
huurders uit de laagste huurklasse (<f400,-) het laagst gewaardeerd. 
Hetzelfde geldt voor het functioneren van de wachtdienst en het verhelpen 
van sociale klachten. 

hulpdiensten 
De meeste vormen van informatie warden door alle huurklassen ongeveer 
gelijk gewaardeerd. Er zijn hierop enkele uitzonderingen. 
De i nformati e over de afrekeni ng van stook- en servi cekosten is voor de 
huurders die minder dan f400,- betalen te onduidelijk. De hogere huurklas
sen waarderen de informatie over onderhoudsverplichtingen en huursubsidie 
laag. 

steundiensten 
De huurders die meer dan f700,- huur betalen hebben duidelijk meer behoefte 
aan steundi ens ten dan de huurders ui t de andere huurk 1 assen. De behoefte 
aan het overnemen van huurdersonderhoud neemt toe wanneer de huurder meer 
huur betaalt. De behoefte aan een anti-inbraakpakket is onder de huurders 
van alle huurklassen ongeveer gelijk. 

toegankelijkheid 
Het is zeer opvallend dat alle aspecten die met de toegankelijkheid te 
maken hebben door de huurders die tussen f400-500,- huur betalen verreweg 
het laagst warden gewaardeerd. 

interactie 
De waardering voor de interactie-aspecten blijkt niet afhankelijk te z1Jn 
van de hoogte van de huur. Er zi jn echter enke 1 e ui tzonderi ngen. Het 
nakomen van afspraken en de begeleiding door de AWBV tijdens planmatig 
onderhoud wordt door de huurders die minder dan f 400, - huur beta l en het 
laagst gewaardeerd. 

Conc1usie: 
Er is geen duidelijke relatie tussen de huurhoogte en de waardering van de 
dienstverlening te constateren die voor de gehele dienstverlening geldt. 
Er zijn echter wel enkele aspecten die opvallen. Zo warden de kerndiensten 
van de AWBV door de huurders uit de laagste huurklasse het laagst gewaar
deerd. Verder blijken huurders uit de hoogste huurklasse de meeste behoefte 
te hebben aan steundiensten. 
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§ 4.6 De conc1usies van het onderzoek naar de re1aties tussen 
huurders-, produktke1111erken en de waardering 
voor de dienstver1ening 

De waardering voor de woning 
Er kan worden geconcludeerd dat een huurder niet in staat is de kwaliteit 
van de dienstverlening los te zien van de kwaliteit van de woning. Dit 
houdt in dat de corporatie naast het verbeteren van de kwaliteit van haar 
dienstverlening door dienstverlening op maat, ook de kwaliteit van haar 
woningbezit moet bewaken. 

De econ<>11ische scheefheid 
De invloed van scheef wonen op de waardering van dienstverlening blijkt in 
de meeste gevallen gering. Alleen enkele kerndiensten blijken door de 
huurders die te goedkoop wonen relatief laag te worden gewaardeerd. 

De woontechnische scheefheid 
Het al dan niet passend wonen heeft in veel gevallen geen of nauwelijks 
invloed op de waardering voor de dienstverlening. Vooral bij de voornaamste 
diensten, de kerndiensten, is er nauwelijks sprake van verschillen tussen 
de waardering van wel of niet passend wonenden. 
Een algemene tendens in de relatie tussen woontechnische scheefheid en de 
waardering voor de dienstverlening is dat de waardering van de huurders die 
te groot wonen over het algemeen hoger is dan die van huurders die passend 
wonen. 

De leeftijd 
De relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de leeftijd van 
de huurders blijkt een structurele relatie te zijn. De waardering neemt 
namelijk over het algemeen toe met het stijgen van de leeftijd. Hierbij 
moet worden gezegd dat de waardering van de jongeren onder 25 jaar over het 
algemeen extreem laag is en de waardering van de huurders ouder dan 75 jaar 
extreem hoog. Er zijn wel enkele uitzonderingen op deze structurele 
relatie. Zo zijn er onder de hulpdiensten enkele vormen van informatie die 
met uitzondering van de huurders jonger dan 25 jaar en de huurders ouder 
dan 75 jaar door alleleeftijdscategorieen gelijk worden gewaardeerd. 
Ook de waardering voor de bereikbaarheid van het kantoor vormt een afwij
king van de structurele relatie. Huurders jonger dan 55 jaar waarderen dit 
aspect van dienstverlening namelijk aanzienlijk hoger dan de oudere 
huurders. 

Het huishouden 
Er zijn geen algemeen geldende verbanden te leggen tussen het huishouden en 
de waardering voor de dienstverlening. 
De alleenstaanden en de tweepersoonshuishoudens geven het vaakst de laagste 
waardering voor de dienstverlening. Dit geldt vooral voor de kerndiensten 
en enkele interactie-aspecten. De waarderingen van de alleenstaanden en de 
tweepersoonshuishoudens verschillen onderling ook regelmatig. 
De gezinnen met kinderen geven relatief vaak de hoogste waardering voor de 
dienstverlening. 
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De arbeidssituatie 
De a 1 gemene tendens is dat de studenten verreweg de 1 aagste waarderi ng 
geven. De gepensioneerden geven in de meeste gevallen de hoogste waarde
ring. Het moge duidelijk zijn dat dit een afspiegeling is van de structure
le relatie tussen de leeftijd en de waardering voor de dienstverlening. 
Verder blijkt dat de werklozen vaak een wat hogere waardering geven voor de 
dienstverlening dan de werkenden. 

Het inkomen (pri11aire/secundaire doelgroep) 
Over het a 1 gemeen kan worden gezegd dat de verschi 11 en in de waarderi ng 
tussen de primaire en de secundaire doelgroep niet erg groot zijn. 
Er zijn hierop echter enkele uitzonderingen. De lagere waarderingen van de 
secundaire doelgroep voor de kerndiensten is daarvan de belangrijkste. 

Het woningtype 
De hoogste waardering wordt meestal gegeven door de huurders van de 
specifieke ouderenwoningen. Dit is een afspiegeling van de waardering van 
de dienstverlening in relatie tot de leeftijd. 
Huurders van de etagewoningen met en zonder lift en van de begane-grondwo
ningen geven vaak de laagste waardering voor de dienstverlening. 
De huurders van de eengezinswoningen zitten met hun waardering meestal rond 
het gemiddelde. 

De huurhoogte 
Er is geen duidelijke relatie tussen de huurhoogte en de waardering van de 
dienstverlening te constateren die voor de gehele dienstverlening geldt. 
Er zijn echter wel enkele aspecten die opvallen. Zo worden de kerndiensten 
van de AWBV door de huurders uit de laagste huurklasse het laagst gewaar
deerd. Verder blijken huurders uit de hoogste huurklasse de meeste behoefte 
te hebben aan steundiensten. 
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HOOFDSTUK 5: DE IDENTIFICATIE VAN DOELGROE PEN EN PRODUKTGROEPEN 

In dit hoofdstuk wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt: 
Welke doelgroepen en produktgroepen kunnen worden geidentificeerd? 

Doelgroepen zijn groepen huurders met gemeenschappelijke huurderskenmerken 
die de dienstverlening ongeveer even hoog waarderen. In dit hoofdstuk 
worden in eerste instantie doelgroepen geidentificeerd. Er wordt bekeken of 
doelgroepen op basis van leeftijd, huishoudenssamenstelling, arbeidssitua
tie en inkomen geschikt zijn als basis voor dienstverlening op maat. 

Naast deze identificatie van doelgroepen wordt ook onderzocht welke 
produktgroepen geidentificeerd kunnen worden. Een produktgroep is een groep 
huurders met gemeenschappelijke produktkenmerken die de dienstverlening 
ongeveer even hoog waarderen. Omdat hier het produktkenmerk, en niet het 
huurderskenmerk, de homogene factor is, worden deze groepen produktgroepen 
genoemd. In dit hoofdstuk wordt bekeken of produktgroepen op basis van 
woningtype en huurhoogte geschikt zijn als basis voor dienstverlening op 
maat. 

§ 5.1 De criteria 

Doelgroepen en produktgroepen z1Jn geschikt als basis voor dienstverlening 
op maat wanneer aan de volgende criteria wordt voldaan: 

1) de verschillen in de waardering voor de dienstverlening tussen 
doel/produktgroepen moeten voldoende groot zijn. 

2) de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huurders/produktkenmerken waarop gesegmenteerd wordt mag niet 
structureel zijn. 

3) de doelgroepen en produktgroepen moeten direct herkenbaar zijn. 

ad 1) 
Ten eerste moeten de verschillen in de waarderingen voor de dienstverlening 
tussen de gesegmenteerde doelgroepen en produktgroepen voldoende groot 
zijn. Zijn deze verschillen te klein dan kunnen de diverse groepen niet als 
specifieke doel/produktgroepen worden beschouwd. Er kunnen dan namelijk 
nauwelijks aanknopingspunten worden gevonden voor dienstverlening op maat. 

ad 2) 
Ten tweede mag de relatie tussen de huurders-, produktkenmerken en de 
waardering voor de dienstverlening niet structureel zijn. Wanneer dit wel 
het geval is wordt het vinden van aanknopingspunten vrijwel onmogelijk. 
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ad 3) 
Ook de directe herkenbaarheid van doelgroepen en produktgroepen vormt een 
geschi kthei dscriteri um. Met di recte herkenbaarhei d wordt bedoe l d dat de 
corpora tie bi j contact met de huurders onmi dde 11 i jk weet tot we l ke doe 1-
groep of produktgroep deze huurder behoort. Wanneer de doel/produktgroep in 
de huidige situatie niet direct herkenbaar is, wordt onderzocht in hoeverre 
het mogelijk is om deze groepen wel herkenbaar te maken. 

§ 5.2 De iclentificatie van doelgroepen 

In eerste instantie worden de doelgroepen geidentificeerd op basis van 
huurderskenmerken. 

§ 5.2.1 Doelgroepen op basis van de leeftijd 

De doelgroepen op basis van leeftijd voldoen aan het eerste criterium. De 
verschillen tussen de waarderingen van deze doelgroepen zijn namelijk 
redelijk groot. 

Aan het tweede criterium wordt niet voldaan. Uit de analyse van de relatie 
tussen de waardering voor de dienstverlening en de leeftijd van de huurders 
blijkt namelijk dat deze relatie structureel is. De waardering neemt 
namelijk toe met het stijgen van de leeftijd van de huurders. 
De waarderingen van de jongeren onder 25 jaar zijn extreem laag terwijl de 
waarderi ngen van de huurders ouder dan 75 jaar jui st extreem hoog zi jn. 
Omdat de relatie structureel is, is het haast onmogelijk om aanknopingspun
ten te vinden voor dienstverlening op maat. De enige manier om aanknopings
punten te vi nden is door te zoeken naar afwi jki ngen van deze structure 1 e 
relatie. Het aantal aanknopingspunten voor dienstverlening op maat dat dan 
kan warden gevonden is echter zeer klein. 

De directe herkenbaarheid van doelgroepen op basis van de leeftijd is niet 
altijd eenvoudig. Dit probleem zou kunnen warden opgelost door de receptie 
te laten beschikken over een informatiesysteem waarin de leeftijd van de 
huurder is gekoppeld aan zijn adres. In de huidige situatie vraagt de 
receptie immers het adres van de huurder. 

Op basis van met name de structurele relatie tussen de waardering voor de 
dienstverlening en de leeftijd kan warden geconcludeerd dat doelgroepen op 
basis van de leeftijd van de huurders niet geschikt zijn voor dienstverle
ning op maat. 
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§ 5.2.2 Doe1groepen op basis van de huishoudenssa.enste11ing 

Op basis van de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huishoudenssamenstelling van de huurders kan worden geconcludeerd, dat 
zowel de alleenstaanden, de tweepersoonshuishoudens, de gezinnen met 
ki nderen en de een-oudergezi nnen a 1 S speci fi eke doe l groep kunnen Worden 
geidentificeerd. De verschillen in de waarderingen tussen deze doelgroepen 
zijn namelijk redelijk groot. 

Bovendien is er geen sprake van een structurele relatie tussen de waarde
ring voor de dienstverlening en de huishoudenssamenstelling. Er zijn 
daardoor vol doende aanknopi ngspunten te vi nden om di enstver 1 eni ng op maat 
te ontwikkelen. 

De doelgroepen zijn in de huidige situatie niet direct herkenbaar. Er zal 
daarom, wanneer er gekozen wordt voor doelgroepen op basis van huishoudens
samenstel ling, een methode moeten worden gekozen om de doelgroepen herken
baar te maken. Men kan daarbij denken aan een situatie waarbij de receptie, 
bij binnenkomst of bij telefonisch contact, de huurder om zijn huishoudens
samenstelling vraagt. In de huidige situatie wordt het adres van de huurder 
gevraagd. 

Doelgroepen op basis van de huishoudenssamenstelling van de huurders 
blijken een geschikte basis te zijn voor dienstverlening op maat. De 
volgende doelgroepen kunnen worden onderscheiden: 

doelgroep 1: 
doelgroep 2: 
doelgroep 3: 
doelgroep 4: 

§ 5.2.3 

de alleenstaanden 
de tweepersoonshuishoudens 
de gezinnen met kinderen 
de een-oudergezinnen 

Doe1groepen op basis van de arbeidssituatie 

De verschi 11 en tussen de waarderi ngen van de doe 1 groepen op basis van de 
arbeidssituatie zijn aanzienlijk. Aan het eerste criterium wordt dan ook 
voldaan. 

Aan het tweede criterium wordt echter niet voldaan. De relatie tussen de 
waardering voor de dienstverlening en de arbeidssituatie van de huurders is 
namelijk een een structurele relatie. De waarderingen van de studenten en 
de gepensioneerden zijn een afspiegeling van de waarderingen van de 
jongeren onder 25 jaar en de ouderen boven 55 jaar. 
Ook de relatie tussen werkenden en werklozen is een structurele relatie. De 
werkenden waarderen de dienstverlening namelijk over het algemeen lager dan 
de werklozen. 

Ook aan het derde criterium voldoen de doelgroepen op basis van de arbeids
situatie niet. Deze doelgroepen zijn namelijk niet direct herkenbaar. Het 
is ook de vraag of huurders bereid zijn informatie te geven omtrent hun 
arbeidssituatie. 
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Op basis van de 11 onverbeterbare11 niet directe herkenbaarheid en de structu
rele relatie van de arbeidssituatie en de waardering voor de dienstverle
ning kan worden geconcludeerd dat doelgroepen op basis van arbeidssituatie 
niet geschikt zijn voor dienstverlening op maat. 

§ 5.2.4 Doelgroepen op basis van inkomen 

Doelgroepen op basis van inkomen (primaire en secundaire doelgroep) zouden 
theoreti sch gezi en voor corporati es een i nteressante opti e zi jn. Het is 
namelijk vooral de primaire doelgroep die de corporatie vanuit haar sociale 
doelstellingen zo goed mogelijk in haar woonbehoeften wil voorzien. 
Dienstverlening op maat zou betekenen dat deze sociale doelstelling van de 
corporatie nog beter bereikt kan worden. 
Naast de primaire doelgroep is de secundaire doelgroep voor de corporatie 
van uiterst groot belang. De corporatie is namelijk voor haar inkomsten 
voor het grootste deel afhankelijk van huurinkomsten. En aangezien de 
secundaire doelgroep over het algemeen in de duurdere woningen woont brengt 
de secundaire doelgroep meer inkomsten op. Het is voor de corporatie dus 
van groot be l ang huurders ui t de secundai re doe l groep vast te houden en 
waar mogelijk nieuwe huurders aan te trekken. Dienstverlening op maat lijkt 
daarvoor theoretisch gezien een goede oplossing. 

Uit het onderzoek blijkt echter dat de verschillen in de waarderingen voor 
de huidige dienstverlening tussen de twee doelgroepen uiterst gering zijn. 
Er zijn dan ook niet veel aanknopingspunten te vinden voor dienstverlening 
op maat. Doelgroepen op basis van inkomen voldoen dan ook niet aan het 
eerste criterium. 

Aan het tweede criterium wordt wel voldaan. De relatie tussen het inkomen 
van de huurder en de waardering voor de dienstverlening blijkt namelijk 
niet structureel te zijn. 

Ook aan het derde criterium wordt niet voldaan. Doelgroepen op basis van 
het inkomen zijn namelijk niet direct herkenbaar. Het is ook de vraag of 
huurders bereid zijn de hoogte van hun inkomen aan de receptie te melden. 

Op basis van het gebrek aan aanknopingspunten voor dienstverlening op maat 
en de 11 onverbeterbare11 niet directe herkenbaarheid kan worden geconcludeerd 
dat doelgroepen op basis van het inkomen niet geschikt zijn voor dienstver
lening op maat. 
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§ 5.3 De identificatie van produktgroepen 

Nu worden de produktgroepen geidentificeerd op basis van produktkenmerken. 

§ 5.3.l Produktgroepen op basis van het woningtype 

Voor verreweg de meeste diensten geldt dat de waarderingen van de huurders 
van de etagewoningen met lift, zonder lift en de huurders van de begane
grondwoningen ongeveer van dezelfde orde van grootte zijn. Deze woningtypen 
worden dan ook tot een speci fi eke produktgroep samengevoegd. Naast deze 
specifieke produktgroep kunnen op basis van verschi l len in de waardering 
voor de huidige dienstverlening nog twee produktgroepen worden onderschei
den, namelijk de eengezinswoningen en de ouderenwoningen. De verschillen in 
waardering tussen de produktgroepen zijn aanzienlijk. 

Bovendien is er geen sprake van een structurele relatie tussen de waarde
ring van de dienstverlening en de produktgroepen. 

De directe herkenbaarheid van deze produktgroepen is geen enkel probleem. 
In de huidige situatie wordt namelijk het adres van de huurder gevraagd. 

Omdat aan alle criteria wordt voldaan kan worden geconcludeerd dat produkt
groepen op basis van woningtype zeer geschikt zijn als basis voor dienst
verlening op maat. 

De volgende produktgroepen kunnen worden geidentificeerd: 

produktgroep 1: 
produktgroep 2: 
produktgroep 3: 

de eengezinswoningen 
de etagewoningen 
de ouderenwoningen 

§ 5.3.2 Produktgroepen op basis van de huurhoogte 

De verschillen in de waardering van de dienstverlening tussen de huurders 
in de verschillende huurklassen zijn aanzienlijk. Alleen de huurders die 
tussen f500-600,- huur betalen en de huurders die tussen f600-700,- huur 
betalen geven waarderingen in dezelfde orde van grootte. Deze huurklassen 
worden dan ook samengevoegd tot een specifieke produktgroep. 

De relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de hoogte van de 
huur is niet structureel. 

Bovendi en gel dt voor produktgroepen op basis van de huurhoogte dat de 
di recte herkenbaarhei d geen prob l eem i s. De recept i e vraagt name 1 i j k het 
adres van de huurders. Het moet vrij eenvoudig zijn om daar de huurhoogte 
aan te koppelen. 
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Doe 1 groepen op basis van huurhoogte vo 1 doen aan a 11 e criteria. Er kan 
daarom worden geconcludeerd dat deze doelgroepen geschikt zijn als basis 
voor dienstverlening op maat. 

De volgende produktgroepen kunnen worden geidentificeerd: 

produktgroep 4: 
produktgroep 5: 
produktgroep 6: 
doelgroep 7: 

de huurklasse < f400,
de huurklasse f400-500,
de huurklasse f500-700,
de huurklasse > 700,-
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§ 5.4 Conclusies van de identificatie van doelgroepen en produktgroepen 

Om te bepalen of doelgroepen geschikt zijn als basis voor dienstverlening 
op maat moet aan de volgende criteria worden voldaan: 

1) de verschillen in de waardering voor de dienstverlening tussen 
doel/produktgroepen moeten voldoende groot zijn. 

2) de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huurders/produktkenmerken waarop gesegmenteerd wordt mag niet 
structureel zijn. 

3) de doelgroepen en produktgroepen moeten direct herkenbaar zijn. 

Ooelgroepen op basis van leeftijd 
De relatie tussen de leeftijd en de waardering voor de dienstverlening is 
structureel. Doelgroepen op basis van de leeftijd zijn daarom niet geschikt 
als basis voor dienstverlening op maat. 

Ooelgroepen op basis van huishoudenssa11enstelling 
Wanneer het "probleem" van de niet directe herkenbaarheid wordt opgelost 
vol doen de doe l groepen op basis van de hui shoudenssamenste ll i ng aan all e 
criteria en zijn daarom geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Doelgroepen op basis van arbeidssituatie 
De relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de arbeidssitua
tie is structureel. Daarnaast zijn deze doelgroepen niet direct herkenbaar. 
Dit "probleem" lijkt ook niet oplosbaar. Doelgroepen op basis van arbeids
situatie zijn dan ook niet geschikt voor dienstverlening op maat. 

Ooelgroepen op basis van inkOlllen 
Doelgroepen op basis van inkomen zijn niet direct herkenbaar en dit 
"probleem" lijkt ook niet oplosbaar. Bovendien zijn de verschillen tussen 
de waarderingen van de primaire en secundaire doelgroepen te klein om 
aanknopingspunten voor dienstverlening op maat te kunnen vinden. 
Doelgroepen op basis van het inkomen zijn niet geschikt voor dienstverle
ning op maat. 

Produktgroepen op basis van woningtype 
Produktgroepen op basis van het woni ngtype vol doen aan all e criteria en 
zijn dan ook zeer geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Produktgroepen op basis van de huurhoogte 
Ook deze produktgroepen voldoen aan alle criteria en zijn dus geschikt voor 
dienstverlening op maat. 
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Op basis van het bovenstaande kunnen dus de volgende doelgroepen en 
produktgroepen warden geidentificeerd: 

Op basis van de huishoudenssamenstelling: 
doelgroep 1: de alleenstaanden 
doelgroep 2: de tweepersoonshuishoudens 
doelgroep 3: de gezinnen met kinderen 
doelgroep 4: de een-oudergezinnen 

Op basis van het woningtype: 
produktgroep 1: de etagewoningen 
produktgroep 2: de eengezinswoningen 
produktgroep 3: de specifieke ouderenwoningen 

Op basis van de huurhoogte: 
produktgroep 4: huurklasse onder f400,
produktgroep 5: huurklasse f400-500,
produktgroep 6: huurklasse f500-700,
produktgroep 7: huurklasse boven f700,-
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HOOfDSTUK 6: VERKENNING VAN DE ORGANISATORISCHE HOGELIJKHEDEN 
VAN DIENSTVERLENING OP NAAT 

In dit hoofdstuk wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord. Deze luidt: Wat 
zijn organisatorisch gezien de mogelijkheden van dienstverlening op maat? 

In eerste instantie wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de 
huidige organisatorische situatie bij de AWBV. Tevens warden haar imago en 
haar beleidsuitgangspunten ten aanzien van dienstverlening besproken. Deze 
beschrijving wordt gegeven aan de hand van het Service-Management-Model dat 
in paragraaf 3.5 is besproken. 
Vervolgens warden de organisatorische mogelijkheden van dienstverlening op 
maat vanuit de kl antbenadering besproken. Daarna warden de mogelijkheden 
van dienstverlening op maat vanuit de produktbenadering verkend. 

§ 6.1 De huidige organisatorische situatie binnen de AllBV 

Medi o 1992 is bi nnen de AWBV het woondi enstenmode l in werki ng getreden, 
waarmee efficient klantgericht werken wordt nagestreefd. De invoering van 
het woondienstenmodel leidde tot een lijnorganisatie waarin een platte 
horizontale structuur tot stand is gebracht. Een zogenaamd middenkader komt 
niet voor; verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn laag in de organisa
tie ondergebracht. Het volgende organisatieschema kwam tot stand: 

directie 

I 

hoofd hoold 
iMme dlensl8rl _....._.. 

I I I I I 
boek- auliDma- -- ~ r9Clplle rayon- IJelelc». 
houdlng -..mg DMrl bureau 1lllml ondll'-
en en staunlng 
l9glslndle lnWne 

controle 

organisatieschema 
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Binnen de afdeling woondiensten zijn alle activiteiten ondergebracht die in 
direct contact met de kl ant worden ui tgevoerd. Bi nnen deze af deli ng zi jn 
drie rayonteams gevormd. Elk team is samengesteld uit een woonconsulent, 
een rayonopzichter en eventueel enkele huismeesters. Een rayonteam is 
verantwoordelijk voor het totale dienstverleningspakket binnen een bepaald 
rayon. 

Binnen de afdeling interne diensten zijn alle activiteiten ondergebracht 
die niet in direct contact met de huurder worden uitgevoerd. Het gaat hier 
om ondersteunende activiteiten als boekhouding/registratie, automatisering, 
algemene zaken waaronder o.a. personeelsbeheer, post en archief, secretari
aat en om activiteiten als projectontwikkeling/- begeleiding, project 
administratie, enz. 

Service concept 

Op dit moment is er binnen de AWBV geen sprake van een duidelijke omschrij
vi ng van het di enstver l eni ngsconcept met daari n een i nde ling naar kern-, 
hulp- en steundiensten en de procesfactoren toegankelijkheid, interactie en 
participatie. 

Voor het arrangement van de dienstverlening heeft men wel keuzes gemaakt. 
Er is bij de AWBV gekozen voor het principe van het front- en back-office. 
Een verdeling tussen de medewerkers die in contact staan met huurders en de 
medewerkers die zorgen voor ondersteuning. 
Het front-office is opgedeeld in drie rayons met elk een rayonopzichter, 
een woonconsulent en eventueel enkele huismeesters. 

Segllentatie 

De AWBV heeft haar huurders geografi sch gesegmenteerd naar rayons. Deze 
geografische segmentatie houdt in dat er niet is gesegmenteerd op basis van 
behoefteprofielen van huurders. 
Alle huurders in de drie rayons ontvangen dezelfde dienstverlening. Op dit 
moment is er sprake van een produktbenadering. 

Dienstverlenend systeem 

De interactie van de woningbouwvereniging met haar huurders komt tot stand 
via de afdeling woondiensten. De huurder heeft rechtstreeks contact met de 
rayonopzichters en de woonconsulenten van de drie rayons. Voor technische 
klachten kan men terecht bij de rayonopzichters die dagelijks telefonisch 
spreekuur houden. Ook zijn er in enkele complexen huismeesters aanwezig die 
regelmatig spreekuur houden. 
Voor all e andere zaken zoa ls huurbeta ling of social e kl achten kan men 
terecht bij de woonconsulenten van elk rayon. Ook zij hebben dagelijks een 
telefonisch spreekuur. 
De afdeling woondiensten wordt geleid door het hoofd woondiensten. De 
afdeling interne diensten ondersteunt de afdeling woondiensten. 
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Imago 

Het imago van de AWBV is redelijk goed te noemen. De huurdersenquete heeft 
ui tgewezen dat het gemi dde 1 de rapportci jf er voor de AWBV een 6, 9 is, een 
ruime voldoende dus. Er zijn enkele aspecten van dienstverlening waarop de 
AWBV minder goed scoort zoals het verhelpen van technische klachten en van 
sociale klachten. Op aspecten zoals het afhandelen van huursubsidie
aanvragen en het planmatig onderhoud scoort de AWBV goed. 

Bedrijfscultuur en beleidsvisie 

De AWBV wil dienstverlening aanbieden die verder gaat dan de meer traditio
ne 1 e vormen van di enstver 1 eni ng voortv 1 oei end ui t de verhuur- en beheer
funct i e. De basis wordt gevormd door de rationele bedrijfsvoering waaruit 
het beleid ontwikkeld wordt, te weten het woondienstenmodel. Marktgericht
heid en klantvriendelijkheid zijn belangrijk. 
De AWBV wil het nodige contact met haar huurders onderhouden en acht daarom 
bewonersparticipatie van noodzakelijk belang. Het contact wordt onderhouden 
via bewonersbelangencommissies. Verder is er het huurdersoverleg waar ook 
de individuele huurder zijn mening kenbaar kan maken. Bovendien is er nog 
het bewonersblad dat drie keer per jaar wordt uitgegeven. Huurders kunnen 
hun bezwaren over de dienstverlening indienen bij een speciaal hiervoor in 
het leven geroepen bezwarencommissie. 

85 



DIENSTVERLENING OP MAAT afstudeerproject P.Dogge augustus 1995 

§ 6.2 Verkenning van de 110gelijkheden van dienstverlening op maat 
vanuit de klantbenadering 

Wanneer de corporatie zou wi llen gaan opereren vanuit de klantbenadering 
zou dat betekenen dat de huurder centraal komt te staan in de organsiatie 
van de corporati e. Bi j een kl antbenaderi ng past een organi satiestructuur 
die sterk inspeelt op de grilligheden van de markt. Divisionering naar 
doelgroepen kan daarbij een oplossing zijn. Elke divisie is verantwoorde
lijk voor de voorziening in de woonbehoeften van een specifieke doelgroep 
en dus ook voor het aanbieden van dienstverlening aan deze doelgroep. Het 
voordee l van di vis ioneri ng naar doe l groep is dat de medewerker zi ch kan 
specialiseren op een doelgroep. Wanneer voor divisionering naar doelgroepen 
wordt gekozen zullen de huidige drie rayons door divisies warden vervangen. 
Voor di t onderzoek gel dt dan oak al s randvoorwaarde dat er ni et meer dan 
drie divisies mogen warden gevormd. 

In hoofdstuk 5 werd geconstateerd dat alleen doelgroepen op basis van de 
huishoudenssamenstelling geschikt zijn als basis voor dienstverlening op 
maat. De doelgroepen op basis van huishoudenssamenstelling voldoen namelijk 
aan de drie gestelde criteria. 
De verschi l l en tussen de waarderi ngen van de all eenstaanden, de tweeper
soonshui shoudens, de gezi nnen met ki nderen en de een-oudergezi nnen zi jn 
voldoende groat om elke huishoudenssamenstelling als een specifieke 
doelgroep te beschouwen. 
Oak aan het tweede criteria wordt vol daan. De rel ati e tussen de hui shou
denssamenste l ling en de waardering voor de dienstverlening blijkt niet 
structureel te zijn. 
Aan het derde criteria wordt op dit moment niet voldaan. De doelgroepen op 
basis van huishouden zijn in de huidige situatie niet direct herkenbaar. 
Maar dit probleem lijkt oplosbaar. De receptie zou iRIDers naar de huishou
denssamenste l ling van de huurder kunnen vragen in pl aats van naar het 
adres. 

Methodisch gezien zijn doelgroepen op basis van huishoudenssamenstellingen 
geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Nu wordt de mogelijkheid van dienstverlening op maat door divisionering 
naar huishoudenssamenstelling verkend. 
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§ 6.2.1 Divisionering naar huishoudenssa.enste11ing 

In paragraaf 5.2.2 zijn de volgende doelgroepen geidentificeerd: 

doelgroep 1: de alleenstaanden 
doelgroep 2: de tweepersoonshuishoudens 
doelgroep 3: de gezinnen met kinderen 
doelgroep 4: de een-oudergezinnen 

Een groot nadeel van divisionering naar huishoudenssamenstelling is dat het 
aantal een-oudergezinnen als geidentificeerde specifieke doelgroep te klein 
is om een deel van de corporatie specifiek op deze doelgroep te richten. 
Er zouden daarom concessies moeten worden gedaan aan de geidentificeerde 
doelgroepen. 

De waarderi ngen van de een-oudergezi nnen bl i jken over het al gemeen het 
di chtst te l i ggen bi j de waarderi ngen van de gezi nnen met ki nderen. Het 
ligt het meest voor de hand dat deze twee specifieke groepen dan ook worden 
samengevoegd tot een specifieke doelgroep. 
De concessies die aan de doelgroepen een-oudergezinnen en gezinnen met 
kinderen moeten worden gedaan doen sterk afbreuk aan de specifieke eigen
schappen van deze twee doelgroepen. 

Door deze concessi es is di enstver l eni ng op maat door di vi si oneri ng naar 
huishoudenssamenstelling geen aantrekkelijke optie. 

ConcJusie: 

De enige mogelijkheid van dienstverlening vanuit de klantbenadering is 
divisionering naar huishoudenssamenstelling. Omdat dit geen geschikte optie 
blijkt te zijn kan worden geconcludeerd dat dienstverlening op maat vanuit 
de klantbenadering niet aan te bevelen is. De oplossing voor klantgerichte 
dienstverlening moet dan ook binnen de produktbenadering worden gezocht. 
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§ 6.3 Verkenn1ng van de 110ge11jkheden van d1enstver1en1ng op 11aat 
vanu1t de produktbenader1ng 

Wanneer de corporatie vanuit de produktbenadering blijft opereren dan 
blijft het produkt centraal staan in de organisatie van de corporatie. Voor 
dienstverlening op maat vanuit de produktbenadering zijn er in feite twee 
mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is divisionering naar geidentificeer
de produktgroepen. Oat wil zeggen di vi sioneri ng naar woni ngtype en huur
hoogte. 
De andere mogelijkheid van klantgerichte dienstverlening vanuit de produkt
benadering moet binnen de huidige rayonering worden gezocht. 

In eerste instantie zijn de mogelijkheden van divisionering binnen de 
produktbenadering onderzocht. Zo komt eerst de divisionering naar woningty
pe aan bod. Vervolgens wordt de mogelijkheid van divisionering naar 
huurhoogte bekeken. 
Tenslotte wordt een mogelijkheid van dienstverlening op maat beschreven 
waarbij de huidige rayonering gehandhaafd blijft. 

§ 6.3.1 D1v1s1oner1ng naar won1ngtype 

In paragraaf 5.3.1 zijn de volgende produktgroepen geidentificeerd: 

produktgroep 1: de etagewoningen 
produktgroep 2: de eengezinswoningen 
produktgroep 3: de specifieke ouderenwoningen 

Divisionering naar woningtype is een zeer goede optie. Er hoeven namelijk 
geen concessies worden gedaan aan de geidentificeerde produktgroepen. Elke 
divisie zou zich kunnen richten op een geidentificeerde produktgroep. 

Wanneer divisionering naar woningtype ingevoerd wordt dan worden de huidige 
drie rayons vervangen door de volgende drie eenheden of divisies: 

divisie 1: verantwoordelijk voor eengezinswoningen 
divisie 2: verantwoordelijk voor meergezinscomplexen 
divisie 3: verantwoordelijk voor ouderenwoningen 

Meergezinscomplexen zijn complexen waarin etagewoningen met lift of zonder 
lift en begane-grondwoningen aanwezig zijn. 
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Divisionering naar woningtype zou er binnen de AWBV als volgt uit komen te 
zien. 

dMsie 1: 

eengezins 
woningen 

divisie 2: 

meergezins 
complex en 

Divisionering naar woningtype 

divisie 3: 

ouderen
woningen 

Uit het onderzoek naar de relatie tussen de waardering voor de dienstverle
ning en het woningtype waarin de huurder woont kunnen verschillende 
aanknopingspunten worden gevonden voor dienstverlening op maat. Er kunnen 
aanbeve l i ngen worden gedaan omtrent de behoeften aan kerndi ensten, hu l p
di ensten, steundiensten en de procesfactoren. 

In het onderstaande overzicht worden per divisie aanbevelingen gedaan voor 
verbetering van diensten waaraan de produktgroep per divisie specifiek 
behoefte heeft. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten van het 
onderzoek naar de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en 
het woningtype waarin de huurder woont (zie bijlage Ben C). 

d1v1s1e 1: verantwoorde11jk voor eengez1nswon1ngen 

verbetering van de kerndiensten 
De huurders van eengezinswoningen hebben behoefte aan verbetering van het 
planmatig onderhoud. 

verbetering van hulpdiensten 
De huurders van eengezinswoning hebben geen specifieke behoefte aan 
verbetering van de informatievoorziening. De waardering van deze produkt
groep is voor geen enkele vorm van informatie verontrustend laag. 

behoefte aan steundiensten 
De huurders van eengezinswoningen hebben een sterke behoefte aan alle 
genoemde steundiensten. Voor de avondopenstelling, het overnemen van 
huurdersonderhoud, de assistentie door de AWBV bij eventuele verbouwing en 
het anti-inbraakpakket is relatief veel belangstelling. 
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verbetering van de toegankelijkheid 
De behoefte aan verbeteri ng van de berei kbaarhei d, openi ngsti jden en de 
spreekuurtijden is bij de huurders van eengezinswoningen niet zo zeer aan 
de orde. 

verbetering van de interactie 
Ook aan verbetering van de interactie-aspecten bestaat geen relevante 
behoefte bij deze produktgroep. 

divisie 2: verantwoordelijk voor 11eergezinsc011plexen 

verbetering van de kerndiensten 
De huurders van woningen in meergezinscomplexen hebben behoefte aan 
verbetering van de volgende kerndiensten: 
* de inschrijvingsprocedure 
* de procedure bij de ondertekening van de huurovereenkomst 
* het functioneren van de wachtdienst 
* het verhelpen van sociale klachten 
* de kwaliteit van reparaties 

Dit zijn bijna alle kerndiensten. Gesteld kan dus worden dat de huurders 
van de meergezinswoningen sterke behoefte hebben aan de verbetering van de 
kerndiensten. 

verbetering van de hulpdiensten 
De huurders van woningen in de meergezinscomplexen hebben sterke behoefte 
aan verbetering van de informatie over huur, huursubsidie en onderhoud. 

behoefte aan steundiensten 
De behoefte van deze produktgroep aan steundiensten is groot te noemen. 
Met name de behoefte aan hulp bij verbouwing is groot. 

verbetering van de toegankelijkheid 
Deze specifieke produktgroep heeft behoefte aan verbetering van de ope
ningstijden en de spreekuurtijden. Bovendien is verkorting van wachttijden 
voor deze produktgroep zeer gewenst. 

verbetering van de interactie 
Deze produktgroep ste l t rel ati ef hoge ei sen aan het di enstbetoon van de 
medewerkers. Bovendi en is het nakomen van af spraken een aspect waartegen 
deze produktgroep kritisch aankijkt. 
De produktgroep heeft behoefte aan verhoging van de snelheid waarmee 
klachten worden verholpen. 
Tenslotte is er een sterke behoefte aan vereenvoudiging van huurovereenkom
sten en brieven van de AWBV. 
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divisie 3: verantwoordelijk voor ouderenwoningen 

verbetering van de kerndiensten 
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De ouderen zijn relatief tevreden over de kerndiensten zoals die nu worden 
aangeboden. Verbetering is voor deze produktgroep niet noodzakelijk. 

verbetering van de hulpdiensten 
Ook over de hulpdiensten zijn de ouderen relatief tevreden zodat ook hier 
verbetering niet noodzakelijk is. 

behoefte aan steundiensten 
De ouderen hebben slechts minimale behoefte aan de genoemde steundiensten. 

verbetering van de toegankelijkheid 
De ouderen hebben een sterke behoefte aan de verbeteri ng van de berei k
baarhei d van de AWBV. 

verbetering van de interactie 
De produktgroep heeft behoefte aan verduidelijking van de huurovereenkomst. 

Naast de aanknopingspunten die voor dienstverlening op maat kunnen worden 
gevonden, heeft divisionering naar woningtype nog meer voordelen. 
De verschi llende ei genschappen van de woni ngtypen brengen name l i jk ver
schi llende 11 beheerproblemen 11 met zich mee waarop een divisie zich kan 
special i seren. Zo za l de di vi si e met meergezi nscomp lexen vaker te maken 
krijgen met bijvoorbeeld de schoonmaak van openbare ruimten dan de divisie 
met ouderenwoningen. Specialisatie van de medewerkers zal de kwaliteit van 
de dienstverlening ten goede komen. 

Conclusie: 

Er kan worden geconcludeerd dat divisionering naar woningtype grote 
voorde l en heef t. De vraag i s echter of deze voorde l en opwegen tegen de 
kosten van een reorganisatie die divisionering naar woningtype met zich mee 
zal brengen. Dit is een afweging die de corporatie zelf moet maken. 

§ 6.3.2 De divisionering naar huurhoogte 

In paragraaf 5.3.2 zijn de volgende produktgroepen geidentificeerd: 
produktgroep I: huurklasse onder f400,-
produktgroep 2: huurklasse f400-500,-
produktgroep 3: huurklasse f500-700,-
produktgroep 4: huurklasse boven f700,-

De geidentificeerde produktgroep met huurders die minder dan f400,- huur 
betalen is te klein om een deel van de organisatie specifiek op te richten. 
Er moeten daarom concessies worden gedaan aan de geidentificeerde produkt
groepen om deze voldoende groot te maken voor divisionering. 
Deze concessies maken divisionering naar huurhoogte niet de meest geschikte 
basis voor dienstverlening op maat. 
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§ 6.3.3 Flexibele dienstverlening 

Een andere mani er om di enstver l eni ng op maat te organi seren vanui t de 
produktbenaderi ng kan worden gevonden bi nnen de hui di ge rayoneri ng. Een 
voordeel van het handhaven van de rayons is dat de logistieke voordelen van 
de huidige rayonering gehandhaafd blijven. Bovendien hoeft er bij het 
handhaven van de rayons geen kostbare reorganisatie plaats te vinden. 

De klantgerichte benadering van de dienstverlening moet dus binnen de 
rayons worden gezocht. Men kan dit realiseren door binnen de rayons 
doelgroepen of produktgroepen te identificeren. De medewerkers van het 
rayonteam bedi enen dan bi nnen het rayon de verschi 11 ende doe 1 groepen of 
produktgroepen van specifieke dienstverlening. Van de medewerkers wordt 
daarom grote flexibiliteit geeist. Oeze vorm van klantgerichte dienstverle
ning wordt flexibele dienstverlening genoemd. 

In hoofdstuk vi jf werd geconstateerd dat al leen doe l groepen op basis van 
huishoudenssamenstelling, woningtype en huurhoogte geschikt zijn voor 
dienstverlening op maat. In deze paragraaf wordt beschreven hoe binnen de 
drie rayons flexibele dienstverlening op basis van zowel het woningtype, de 
huurhoogte en de huishoudenssamenstelling kan worden gerealiseerd. 

rayon 1: rayon 2: rayon 3: 

Haagse Breda Breda 
Beemden Noord Centrum 

1 WOOllOOlllUlenl 1--
1 opziclllllr 1 opzlclW 

..........., 53% ..... lltundln 51% 
2 per90Glllllliltl 32% 
~ llMll ldnder 11% 
-Gllllelglrm .. " 

2..,_.....a,,. 
~ 1M1 kinder 12% 
~ 8" 

~.,,. •IOIZll-. 29% -~- 38% ---· .,., n-gazhlliCOll1 58% n-gezillCOlll 51% 
oucllnlnwon. 8" oucllnlnwon. 22% oucllnlnwon. 11"' 

< MOO,· 3" < MOO,· 9% < MOO,· 9'll. 
14CJO.fiOO,- 5" MOCMIOO,· 19% F«ICMIOO,· 14% 
f600..700,- 69% fti00.700,· 48% fti00.700,· 68"' 

> f700,. 33% > f700,. ~ > f700,. 19% 

De grootte van de doel/produktgroepen per rayon 
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Om dit te kunnen realiseren is per rayon de grootte bepaald van de hierin 
voorkomende doelgroepen en produktgroepen. Wanneer de doelgroepen en 
produktgroepen groot genoeg zijn wordt aan deze groepen specifieke dienst
verlening aangeboden. De grootte van de doelgroep moet uit minstens 10 % 
van alle huurders in het rayon bestaan. 

De procedure bij deze vorm van flexibele dienstverlening is als volgt: 
De huurder me l dt zi ch bi j de recept i e van de AWBV. De recept i e vraagt de 
huurder naar zijn adres en verwijst de huurder door naar het betreffende 
rayonteam. 
De medewerker van het rayonteam vraagt de huurder naar zijn huishoudenssa
menstel ling. 
Nu zijn bij het rayonteam zowel het woningtype, de huurhoogte en de 
huishoudenssamenstelling van de huurder bekend. De medewerker kan nu 
checken of de huurder tot een doelgroep behoort die behoefte heeft aan een 
specifieke aanpak van de gevraagde dienst. 

Nu worden per rayon de aanwezige doelgroepen geanalyseerd: 

rayon 1: Haagse beeslen 

38% 

2 persoons 
huishoudens 

26% 

rayon 1: 

Haagse 
Beemden 

gezinmet~ndereriJ--t--~~~\ 1 woonconsulent 
1 opzlchBr 

19% 

1-oudergezin 

13% eengezinswoning 

46% 

Flexibele dienstverlening in rayon 1 

meergezins 
complex 

49% 

fS00-700,· 

59% 

>t700,· 

33% 

De eengezinswoningen en de meergezinswoningen in rayon een zijn zeer grote 
produktgroepen op basis van het woningtype. In rayon een komen vooral 
woningen in de dure huurklasse voor. Bij de flexibele dienstverlening in 
rayon een zal de nadruk dan ook liggen op de huurders van de eengezinswo
ningen en meergezinscomplexen in de duurdere huurklassen. 
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rayon 2: Breda Noord 

alleenstaanden 

53% 

persoons 
huishoudens 

32% 

gezin met kinderen 

11% 

eengezlnswonlng 

26% 
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rayon 2: 

Breda 
noord 

1 WOOl'IOOOIUlent 
1 opzlchter 

meergezlns 
complex 

56% 

f400-500,-

19% 

1500-700,-

48% 

> f700,-

23% 

ouderenwonlng 

22% 

Flexibele dienstverlening in rayon 2 

De doelgroep die in rayon twee het meeste voorkomt zijn de alleenstaanden. 
De produktgroepen met meergezinscomplexen en de huurklasse f500-700,- zijn 
ook heel groot. De nadruk bij flexibele dienstverlening in rayon twee ligt 
op deze doe 1- en produktgroepen. In tegenste ll i ng tot in rayon een is de 
produktgroep met de ouderenwoni ngen in rayon twee we l groot genoeg om 
dienstverlening op maat aan te bieden. Hetzelfde geldt voor de huurders uit 
de huurklasse f400-500,-. 
In vergelijking met rayon een vervalt de doelgroep een-oudergezinnen. Deze 
doelgroep is binnen rayon twee te klein. 
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rayon 3: Breda Centr• 

alleenstaanden 

51% 

persoons 
huishoudens 

28% 

gezin met kinderen 

12% 

eengezinswoning 

38% 

rayon 3: 

Breda 
centrum 

1 woonconsulent 
1 opzlchter 

meergezins 
complex 

51% 

Flexibele dienstverlening in rayon 3 

f400-500,-

14% 

f50()..700,-

58% 

>f700,-

19% 

ouderenwoning 

11% 

De doelgroep die ook in rayon drie het meeste voorkomt zijn de alleenstaan
den. De produktgroepen met meergezinscomplexen en de huurklasse f500-700,
zijn ook heel groot. De nadruk bij flexibele dienstverlening in rayon drie 
ligt op deze doel- en produktgroepen. 
In vergelijking met rayon twee vervalt de produktgroep met de huurklasse 
f400-500,-. 

Aanknopingspunten voor dienstverlening op 11aat 

Uit het onderzoek naar de relatie tussen de waardering voor de dienstverle
ning en de huurders-, produktkenmerken zijn aanknopingspunten gevonden om 
dienstverlening op maat aan te kunnen bieden aan de doelgroepen binnen de 
rayons. Per doelgroep en produktgroep worden nu deze aanknopingspunten 
gegeven. 

produktgroep: eengezinswoningen 
De huurders van eengezinswoningen hebben daarbij vooral behoefte aan 
verbetering van het planmatig onderhoud. Ook de behoefte aan steundiensten 
is groot. 
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produktgroep: meergezinsc0111plexen 
De huurders van woningen in de meergezinscomplexen hebben vooral behoefte 
aan verbetering van de kerndiensten. Ook aan de verbetering van informatie 
over huur, huursubsidie en onderhoud is behoefte. 
Net als bij de huurders van eengezinswoningen is de behoefte aan steundien
sten van de huurders van woningen in meergezinswoningen groot. 
Deze produktgroep heeft ook de sterke behoefte aan flexibelere openingstij
den en spreekuurtijden. Bovendien is verkorting van wachttijden voor deze 
produktgroep gewenst. 
De huurders die in de meergezi nscomp l exen wonen ste 11 en hogere ei sen aan 
het dienstbetoon van de medewerkers. Bovendien is het nakomen van afspraken 
een aspect waartegen deze produktgroep kritisch aankijkt. Tenslotte heeft 
deze produktgroep sterke behoefte aan het sneller verhelpen van klachten en 
is er behoefte aan vereenvoudiging van de huurovereenkomsten en de brieven 
van de AWBV. 

produktgroep: ouderen woningen 
De huurders van de specifieke ouderenwoningen hebben vooral behoefte aan de 
verbetering van de bereikbaarheid van de AWBV. 
Verder heeft deze produktgroep behoefte aan verdui deli jki ng van de huur
overeenkomst. 

produktgroep: huurklasse f400-500,-
De huurders die tussen de f400,- en f500,- huur betalen hebben vooral 
behoefte aan verbetering van alle factoren die te maken hebben met toegan
kelijkheid. 
Di t houdt dus in dat voor deze produktgroep de berei kbaarhei d verbeterd 
dient te worden. Ook is er behoefte aan flexibelere openingstijden en 
spreekuurtijden. 

produktgroep: huurklasse f500-700,-
De huurders die tussen de f500, - en f700, - huur moeten beta l en hebben 
vooral behoefte aan verbetering van de informatie voorziening. Bovendien is 
er grote behoefte aan steundiensten. 

produktgroep: huurklasse > f700,-
De huurders die meer dan f700,- huur per maand moeten betalen hebben vooral 
behoefte aan steundiensten. 

doelgroep: alleenstaanden 
De alleenstaanden hebben vooral behoefte aan verbetering van de kerndien
sten. Bovendien heeft deze doelgroep een dringende behoefte aan verandering 
van de openings- en spreekuurtijden. Ook de behoefte aan een avondopenstel
ling is groot. 

doelgroep: tweepersoonshuishoudens 
Deze doelgroep heeft, naast de behoefte aan verbetering van de kerndiensten 
en aan een avondopenstelling, dringend behoefte aan verhoging van de 
snelheid waarmee de corporatie handelt. De snelheid waarmee de corporatie 
reageert op klachten en op brieven van huurders wordt door deze doelgroep 
namelijk laag gewaardeerd. 
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doelgroep: gezinnen met kinderen 
De gezinnen met kinderen hebben vooral behoefte aan de steundiensten. 
Daarnaast is er behoefte aan verbeteri ng van inf ormat i e over huur en 
onderhoud. 

doelgroep: een-oudergezinnen 
Naast de behoefte aan de steundi ensten is er bi nnen deze doe l groep een 
sterke behoefte· aan verbetering van de bereikbaarheid, de openingstijden en 
de spreekuurtijden. 

Bovenstaande aanknopi ngspunten kunnen worden gebrui kt bi j di enstver l eni ng 
op maat. 

Conclusie: 

Flexibele dienstverlening blijkt een goede mogelijkheid om dienstverlening 
op maat te organiseren. De huidige rayonering kan gehandhaafd blijven 
waardoor een ingrijpende reorganisatie niet nodig is. Bovendien blijven de 
logistieke voordelen van de rayonering gehandhaafd. Een ander voordeel van 
flexibele dienstverlening is dat men niet zoals bij divisionering gebonden 
is aan de keuze van een segmentatie, zoals bijvoorbeeld segmentatie naar 
woningtype. Bij flexibele dienstverlening komen verschillende soorten 
doelgroepen en produktgroepen naast elkaar voor. 
Het nadeel van flexibele dienstverlening is dat men niet de mogelijkheid 
heef t om zi ch te special i seren op een bepaa l de doe l groep. De medewerker 
moet juist zeer flexibel zijn om alle doelgroepen van dienstverlening op 
maat te kunnen voorzien. 
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§ 6.3.4 Conc1us1es van de verkenn1ng van de organ1sator1sche 
110ge11jkheden van d1enstver1en1ng op maat 

Uit de verkenning van de organisatorische mogelijkheden van dienstverlening 
op maat is gebleken dat er twee geschikte mogelijkheden zijn om dienstver
lening op maat te organiseren: divisionering naar woningtype en flexibele 
dienstverlening. 

divisionering naar woningtype 
Divisionering naar woningtype heeft het voordeel dat de medewerker van de 
corporatie zich kan specialiseren op de huurders van een specifiek woning
type. Bovendien brengen de verschillende woningtypen specifieke 11 beheerpro
blemen11 met zich mee waarin de medewerker zich kan specialiseren. Het 
nadeel van divisionering naar woningtype binnen de corporatie is dat er een 
ingrijpende reorganisatie plaats zal moeten vinden. Bovendien verdwijnen de 
logistieke voordelen die de huidige rayonering met zich mee brengen. 

flexibele dienstverlening 
Bij flexibele dienstverlening blijft de huidige rayonering gehandhaafd. 
Flexibele dienstverlening vereist grote flexibiliteit van de medewerkers 
van de corporatie. Een medewerker zal namelijk aan verschillende doelgroe
pen dienstverlening op maat moeten aanbieden. Specialisatie is dus niet 
mogelijk. Dit is een nadeel van flexibele dienstverlening. 
Er zijn echter ook grote voordelen van flexibele dienstverlening. De 
corporatie is hierbij namelijk niet gebonden aan de keuze van een bepaald 
type doe l groep of produktgroep. Een huurder kan tot meerdere doe l groepen 
behoren. 
Andere voordelen zijn dat er geen ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is 
om flexibele dienstverlening te implementeren, bovendien blijven de 
logistieke voordelen van de huidige rayonering gehandhaafd. 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De onderzoeksvragen van dit onderzoek waren de volgende: 

* Wat is de relatie tussen de huurders-, produktkenmerken 
en de waardering voor de dienstverlening? 

augustus 1995 

* Welke doelgroepen en produktgroepen zijn te identificeren op basis van de 
waardering voor de dienstverlening? 

* Wat zijn organisatorisch gezien de mogelijkheden voor de corporatie om 
dienstverlening op maat aan te bieden aan haar huurders? 

Aan de hand van deze onderzoeksvragen worden nu de conclusies van dit 
onderzoek op een rij gezet. 

Conclusies van het onderzoek naar de relatie tussen de huurders- ,produkt
ken11erken en de waardering voor de dienstverlening 

waardering van de woning 
De waarderi ng voor de woning is van zeer grote i nv 1 oed op de waarderi ng 
voor de dienstverlening. Huurders zijn niet in staat de kwaliteit van de 
dienstverlening los te zien van de kwaliteit van hun woning. Wanneer een 
huurder zijn woning laag waardeert, waardeert hij in de meeste gevallen ook 
de dienstverlening laag. Een corporatie zal dus, wanneer men streeft naar 
een hogere waardering voor de dienstverlening, de kwaliteit van het woning
bezit moeten bewaken. 

•ismatch 
De invloed van zowel de economische als de woontechnische scheefheid op de 
waardering voor de dienstverlening is beperkt. Het feit dat men al dan niet 
scheef woont heeft nauwelijks invloed op de waardering van de dienstverle
ning. 

leeftijd 
De invloed van de leeftijd van de huurders op de waardering voor de dienst
verlening is groot. Jongeren onder 25 jaar blijken de dienstverlening van 
de AWBV structureel het laagst te waarderen, terwijl de huurders die ouder 
zijn dan 75 jaar de dienstverlening structureel het hoogst waarderen. 
Voor de overi ge 1 eefti jdscategori een ge 1 dt in de meeste geva 11 en dat de 
waardering voor de dienstverlening toeneemt met het stijgen van de leeftijd 
van de huurder. 

huishoudenssa11enstelling 
Er zijn geen algemeen geldende verbanden te leggen tussen het huishouden en 
de waardering voor de dienstverlening. Het is echter wel zo dat de ver
schillen in de waardering voor de dienstverlening tussen de diverse 
huishoudenssamenstellingen vaak aanzienlijk is. 
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arbeidssituatie 
De algemene tendens bij de relatie tussen de arbeidssituatie en de waarde
ri ng voor de di enstver 1 eni ng is dat de studenten verreweg de 1 aagste 
waarderi ng geven. De gepensi oneerden geven over het a 1 gemeen de hoogste 
waardering. Dit is een afspiegeling van de structurele relatie tussen de 
leeftijd en de waardering voor de dienstverlening. 
Opmerkelijk zijn verder de verschillen in waardering van de werkenden en de 
werklozen. De waardering van de werkenden blijkt over het algemeen aanzien
lijk lager te zijn dan de waardering van de werklozen. 

inkomen 
Om de relatie tussen het inkomen van de huurder en zijn waardering voor de 
dienstverlening te analyseren zijn de huurders ingedeeld in de primaire 
doelgroep of in de secundaire doelgroep. Als inkomensgrens, die bepaalt tot 
welke doelgroep men behoort, is de grens uit het BBSH genomen. Huurders die 
een i nkomen ontvangen dat onder deze grens l i gt behoren tot de pri mai re 
doelgroep. Heeft men een inkomen dat boven deze grens ligt dan behoort men 
tot de secundaire doelgroep. 
Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in de waardering voor de 
dienstverlening tussen de primaire en de secundaire doelgroep in de meeste 
gevallen klein is. 

woningtype 
Het woningtype waarin men woont blijkt een grote invloed te hebben op de 
waardering voor de dienstverlening. Er moet echter niet uit het oog worden 
verloren dat de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en het 
woningtype gedeeltelijk een afspiegeling is van de relatie tussen de 
waardering voor de dienstverlening en de leeftijd of huishoudenssamenstel
ling. De meest opvallende resultaten bij het onderzoek naar de relatie 
tussen woni ngtype en de waarderi ng voor de di enstver l eni ng is dat de 
hoogste waardering meestal wordt gegeven door de huurders van de ouderenwo
ningen. Dit is een afspiegeling van de waardering van de diensten in 
relatie tot de leeftijd. Huurders van etagewoningen geven vaak de laagste 
waarderi ng voor de di enstver l eni ng. De huurders van de eengezi nswoni ngen 
zitten met hun waardering in de meeste gevallen rond het gemiddelde. 

huurhoogte 
Voor de relatie tussen de huurhoogte en de waardering voor de dienstverle
ning geldt in feite hetzelfde als voor de relatie voor de waardering voor 
de dienstverlening en de huishoudenssamenstelling. Er is namelijk ook hier 
geen duidelijke relatie tussen de huurhoogte en de waardering voor de 
dienstverlening te constateren die voor de gehele dienstverlening geldt. 
De verschillen tussen de waarderingen van de verschillende huurklassen zijn 
echter aanzienlijk. 
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Conclusies van de identificatie van doelgroepen en produktgroepen 

Om te bepalen of doelgroepen geschikt zijn als basis voor dienstverlening 
op maat moet aan de volgende criteria warden voldaan: 

1) de verschillen in de waardering voor de dienstverlening tussen 
doel/produktgroepen moeten voldoende groat zijn. 

2) de relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de 
huurders/produktkenmerken waarop gesegmenteerd wordt mag niet 
structureel zijn. 

3) de doelgroepen en produktgroepen moeten direct herkenbaar zijn. 

Doelgroepen op basis van leeftijd 
De relatie tussen de leeftijd en de waardering voor de dienstverlening is 
structureel. Doelgroepen op basis van de leeftijd zijn daarom niet geschikt 
als basis voor dienstverlening op maat. 

Doelgroepen op basis van huishoudenssa11enstelling 
Wanneer het 11 probleem11 van de niet directe herkenbaarheid wordt opgelost 
voldoen de doelgroepen op basis van de huishoudenssamenstelling aan alle 
criteria en zijn daarom geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Doelgroepen op basis van arbeidssituatie 
De relatie tussen de waardering voor de dienstverlening en de arbeidssitua
tie is structureel. Daarnaast zijn deze doelgroepen niet direct herkenbaar. 
Dit 11 probleem11 lijkt ook niet oplosbaar. Doelgroepen op basis van arbeids
situatie zijn dan ook niet geschikt voor dienstverlening op maat. 

Doelgroepen op basis van ink0111en 
Doelgroepen op basis van inkomen zijn niet direct herkenbaar en dit 
11 probleem11 lijkt ook niet oplosbaar. Bovendien zijn de verschillen tussen 
de waarderingen van de primaire en secundaire doelgroepen te klein om 
aanknopingspunten voor dienstverlening op maat te kunnen vinden. 
Doelgroepen op basis van het inkomen zijn niet geschikt voor dienstverle
ning op maat. 

Produktgroepen op basis van woningtype 
Produktgroepen op basis van het woni ngtype vo 1 doen aan all e criteria en 
zijn dan ook zeer geschikt als basis voor dienstverlening op maat. 

Produktgroepen op basis van de huurhoogte 
Ook deze produktgroepen voldoen aan alle criteria en zijn dus geschikt voor 
dienstverlening op maat. 
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Op basis van het bovenstaande kunnen dus de volgende doelgroepen en 
produktgroepen worden geidentificeerd: 

Op basis van de huishoudenssamenstelling: 
doelgroep 1: de alleenstaanden 
doelgroep 2: de tweepersoonshuishoudens 
doelgroep 3: de gezinnen met kinderen 
doelgroep 4: de een-oudergezinnen 

Op basis van het woningtype: 
produktgroep 1: de etagewoningen 
produktgroep 2: de eengezinswoningen 
produktgroep 3: de specifieke ouderenwoningen 

Op basis van de huurhoogte: 
produktgroep 4: huurklasse onder f400,
produktgroep 5: huurklasse f400-500,
produktgroep 6: huurklasse f500-700,
produktgroep 7: huurklasse boven f700,-

Conclusies van de verkenning van de organisatorische 110gelijkheden van 
dienstverlening op .aat 

Uit het onderzoek is gebleken dat er twee geschikte mogelijkheden zijn om 
dienstverlening op maat te organiseren: divisionering naar woningtype en 
flexibele dienstverlening. 

divisionering naar woningtype 
Divisionering naar woningtype heeft het voordeel dat de medewerker van de 
corporatie zich kan specialiseren op de huurders van een specifiek woning
type. Bovendien brengen de verschillende woningtypen specifieke "beheerpro
b 1emen 11 met zi ch mee waari n de medewerker zi ch ook kan speci a 1 i seren. Het 
nadeel van divisionering naar woningtype binnen de corporatie is dat er een 
ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is. Bovendien verdwijnen de logis
tieke voordelen die de huidige rayonering met zich mee brengen. 

flexibele dienstverlening 
Bij flexibele dienstverlening blijft de huidige rayonering gehandhaafd. 
Flexibele dienstverlening vereist grote flexibiliteit van de medewerkers 
van de corporatie. Een medewerker zal namelijk aan verschillende doelgroe
pen dienstverlening op maat moeten aanbieden. Specialisatie is dus niet 
mogelijk. Dit is een nadeel van flexibele dienstverlening. 
Er zijn echter ook grote voordelen van flexibele dienstverlening. De 
corporatie is hierbij namelijk niet gebonden aan de keuze van een bepaald 
type doelgroep. Een huurder kan tot meerdere doelgroepen behoren. 
Andere voordelen zijn dat er geen ingrijpende reorganisatie noodzakelijk is 
om flexibele dienstverlening te implementeren, bovendien blijven de 
logistieke voordelen van de huidige rayonering gehandhaafd. 
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Aanbevelingen: 

* Wil de corporatie dat de dienstverlening in de toekomst hoger gewaardeerd 
wordt dan moet de corporatie, naast het verbeteren van de kwaliteit van 
de dienstverlening, de kwaliteit van het woningbezit bewaken. 

* Divisionering naar woningtype en flexibele dienstverlening zijn beide 
zeer goede opties om dienstverlening op maat te organiseren. Flexibele 
dienstverlening is echter veel eenvoudiger te implementeren omdat er geen 
grote reorganisatie nodig is. Wil de corporatie op korte termijn gaan 
werken aan dienstverlening op maat dan is flexibele dienstverlening aan 
te bevelen. 

* Bij dit onderzoek zijn alleen de gegevens van de Algemene Woningbouw
vereniging Breda eo gebruikt. Om te kunnen onderzoeken of de resultaten 
van dit onderzoek algemeen geldend zijn, zou ook bij andere corporaties 
een soortgelijk onderzoek moeten worden gedaan. 
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