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Samenvatting 1
: de woningliuurder centraal, de klant in beeld 

Aanleiding: 

Dit afstudeeronderzoek is verricht voor AMVEST Vastgoed, een vastgoedfonds. Deze 
vastgoedbelegger exploiteert onder andere huurwoningen. De markt voor deze, veelal duurdere, 
huurwoningen kan warden gekarakteriseerd als een vragersmarkt. Door die situatie warden de 
aanbieders op deze markt genoodzaakt klantgericht te denken conform de principes van de marketing: 
een denkwijze en methodiek om het aanbod te baseren op de vraag (eisen, wensen en behoeften van 
huidige en potentiele afnemers) teneinde de kans op geen of onvoldoende afstemming te reduceren. 

Doelstelling: 

Het verkrijgen van kennis van kenmerken van woninghuurders, hun satisfactie ten aanzien van het 
gebruikte product, verhuisgeneigdheid en woonwensen zodat aanbevelingen kunnen warden gedaan 
voor een beleid dat optimaal afgestemd is op de marktvraag. 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke doelgroepen kunnen warden onderscheiden in de woningportefeuille; 

2. Wat is de satisfactie ten aanzien van het gebruikte product; 

3. Wat is de verhuisgeneigdheid en welke redenen warden hiervoor gegeven; 

4. Wat zijn de woonwensen van verhuisgeneigde huishoudens; 

5. Welke consequenties zijn er te trekken voor het te voeren beleid ten aanzien van 
huurwon ingen? 

Onderzoekstraject: 

• fase 1: kennis verkrijgen van de AMVEST woningportefeuille en selectie van een 26-tal 
complexen waarvan op basis van de inschrijfformulieren kenmerken van de woninghuurders in 
kaart zijn gebracht. Peildatum is medio juni 1997. 

• fase 2: het verrichten van een onderzoek onder de huurders van een 10-tal complexen door middel 
van een enquete. Peildatum is ultimo oktober 1997. 

• fase 3: het plaatsen van het huurdersonderzoek in een breed theoretisch kader. 

Resultaten: 

Van de 589 verzonden enquetes zijn er 302 geretoumeerd, een respons van 51 %. Gezien het feit dat 
vanuit fase 1 een aantal kenmerken van de populatie bekend zijn, kan warden gesteld <lat gemeten 
naar die kenmerken er sprake is van een representatiefbeeld. 

De belangrijkste resultaten verkregen uit de enquetes zijn: 

• De bewoning van de onderzochte complexen bestaat voor 13% uit eenpersoonshuishoudens 
beneden de 55 jaar, voor 25% uit tweepersoonshuishoudens beneden de 55 jaar, voor 28% uit 
gezinnen met kinderen en voor 34% uit senioren (55 jaar en ouder); 

• Over de bruikbaarheid van de woningen (binnen- en buitenruimte) zijn de respondenten zeer 
tevreden, evenals over de verwanningsmogelijkheden en de woonomgeving; 

• Gemiddeld als onvoldoende warden aangemerkt: de voorzieningen in de woning (keuken en 
badkamer), de staat van onderhoud, de warmte-isolatie (van oudere woningen), de geluidsisolatie, 
de ventilatiemogelijkheden en de opleveringsstaat. De dienstverlening door de 
beheerdersorganisatie wordt zelfs als slecht aangemerkt; 

1 Uitgebrcidcrc samenvattingen van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk G §7. 



• Van de respondenten is gemiddeld 46% verhuisgeneigd. Tussen de diverse doelgroepen bestaan 
grote verschillen; meest verhuisgeneigd zijn de tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar 
(59%), minst verhuisgeneigd de senioren (27%). Belangrijke verhuisredenen zijn de woonlasten 
die als te hoog worden ervaren en de wens om te kopen; 

• 54% van de verhuisgeneigden geeft aan dat de volgende woning zeker een grondgebonden woning 
zal zijn tegen 22% een appartement. 56% zegt de woning zeker te zullen kopen tegen 21 % die zegt 
zeker te huren. Tenslotte, 42% zegt in de huidige gemeente te willen blijven wonen tegen 14% 
daarbuiten. 44% heeft dus nog geen keuze gemaakt. 

Beleidsconsequenties: 

De beleidsconsequenties zijn als aanbevelingen geformuleerd: 

• bestudeer de mogelijkheden om andere financieringsvormen aan te bieden dan het traditionele 
buren; 

• probeer uit te blinken op de potentiele pluspunten van de huurwoning, onder andere: een goede 
opleveringsstaat, adequaat onderhoud en een afgestemde dienstverlening; 

• stimuleer een hechte relatie tussen de huurder en zijn woning, schep mogelijkheden tot aanpassing 
van de inrichting van de woning; 

• maak huurdersonderzoek een structureel onderdeel van beleid en ontwikkel benchmarks voor de 
waardering. 

Tens latte: 

In fase 3 is het huurdersonderzoek in een breder, theoretisch kader geplaatst. Vanuit de industriele 
marketing zijn drie klantgerichte concepten gei:ntroduceerd, te weten: 

Operationcle Efficientie: het leveren van betrouwbare producten en diensten tegen concurrerende 
prijzen, geleverd met zo weinig mogelijk ongemak; 

Productleidcrschap: voortdurende innovatie op basis van marktonderzoek, gebruikmakend van 
creativiteit en het snel commercialiseren van nieuwe ideeen; 

Customer Intimacy: bet voortdurend aanpassen van producten I diensten aan de wensen van de klant 
op basis van gedetailleerde kennis van individuele wensen van die klant, waardoor kan worden 
voorzien in heterogene behoeften. 

Op een van die gebieden moet worden uitgeblonken, op de andere twee zal minstens de standaard 
moeten worden gebaald. 

De waarde van de drie gei"ntroduceerde klantgerichte concepten is vooral daarin gelegen dat ze het 
denken over bet begrip "de ]murder als asset" kunnen structureren. Enerzijds kunnen aan de hand van 
de drie concepten de mogelijkbeden worden verkend om het begrip van een inhoud te voorzien, 
anderzijds maken ze ook inzichtelijk dat deze inboud aan grenzen gebonden moet zijn. 
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Hoofdstuk 1; lnleiding 
Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeeronderzoek. Dit onderzoek is verricht ter 
afronding van de opleiding Bouwkunde, differentiatie vastgoedbeheer van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Opdrachtgever voor dit onderzoek is AMVEST Vastgoed, een 
vastgoedfonds 1 met twee institutionele vastgoedbeleggers als aandeelhouders. 

De huidige ( duurdere) huurwoningmarkt kan worden gekarakteriseerd als een vragersmarkt 
(NVB. 1997\ Deze situatie noodzaakt de aanbieders op deze markt, waaronder AMVEST, 
klantgericht te denken. Dit is geheel in overeenstemming met de principes van de marketing: 
een denkwijze en methodiek om het aanbod te baseren op de vraag (eisen, wensen en 
behoeften van huidige en potentiele afnemers) teneinde de kans op geen of onvoldoende 
afstemming te reduceren. 

Doelstelling: 

Het verkrijgen van kennis van kenmerken van woninghuurders, bun satisfactie ten 
aanzien van bet gebruikte product, verbuisgeneigdheid en woonwensen zodat 
aanbevelingen kunnen worden gedaan voor een beleid dat optimaal afgestemd is op de 
marktvraag. 

Onderzoeksvragen: 

1. Welke doelgroepen kunnen worden onderscbeiden in de woningportefeuille; 

2. Wat is de satisfactie ten aanzien van bet gebruikte product2; 

3. Wat is de verbuisgeneigdheid en welke redenen worden biervoor gegeven; 

4. Wat zijn de woonwensen van verbuisgeneigde huishoudens; 

5. Welke consequenties zijn er te trekken voor bet te voeren beleid ten aanzien van 
huurwoningen? 

Het onderzoekstraj ect dat is afgelegd kan als valgt warden beschreven: 

Jase 1: kennis verkrijgen van de AMVEST waningportefeuille en selectie van een 26-tal 
complexen waarvan op basis van de inschrijffarmulieren kenmerken van de woninghuurders 
in kaart zijn gebracht. Peildatum is media juni 1997. 

Jase 2: het verrichten van een anderzoek onder de huurders van een I 0-tal camplexen door 
middel van een enquete. Peildatum is ultimo oktober 1997. 

Jase 3: het plaatsen van het huurdersonderzoek in een breed thearetisch kader. 

Voar elk van deze fasen is een deelrappart beschikbaar. Tevens is er een rappartage met 
daarin de bij lag en. 

1 Troostwijk (Troostwijk-UVA ( 1997). Het vastgoed-beleggingsbeleid van de grate Nederlandse institutionele bcleggers en 
vastgoedfondscn. Amsterdam) nocmt AM VEST in haar rapport een vastgoedfonds. Daarin wordt als dcfinitie gehanteerd: 
"Een vastgoedfonds is een bedrijfshuishouding waarin ten behoevc van onroerend goed beleggingsdoeleinden een, aan 
een collectiviteit van participanten toebehorend, vermogen is ondergebracht zonder dat deze collectiviteit rechtstreeks bij 
het dagelijks beheer is betrokken." 

2 Met 'product' wordt in dit onderzoek, tenzij anders is aangegeven, een cornbinatie van woning, woonomgeving en 
dienstverlening bedoeld. 

inleiding 3 



de woninghuurder als asset, de klant centraal 

In deze eindrapportage zijn de deelrapporten onderzoeksresultaten (fase 2; hoofdstuk 2 tot en 
met 5) en theorie en visie (fase 3; hoofdstuk 6) gebundeld. Het deelrapport behorend bij fase 1 
is op verzoek bij de auteur verkrijgbaar. Kennis van dit rapport is niet noodzakelijk voor het 
lezen van de andere deelrapporten. 

Deelrapport onderzoeksresultaten 

In het deelrapport onderzoeksresultaten gaat het om de presentatie van de resultaten 
verkregen uit 302 geretourneerde enquetes (verzonden 589, responspercentage S 1 °N). De 
respons is als volgt verdeeld over de 10 complexen: 

cplx ,warn aantal verstuurd4 responspercentage 

1 Utrecht; appartementen. 97 53% 
2 Alphen aan de Rijn; appartementen 55 56% 

3 Amsterdam; appartementen 54 41% 

4 Amstelveen; appartementen 50 60% 
5 Heemstede; grondgebonden 30 47% 

6 Zeewolde; grondgebonden 22 55% 

7 Hoofddorp; grondgebonden 56 55% 

8 Heemskerk; grondgebonden 90 52% 

9 Leiden; grondgebonden 49 47% 

10 Gouda;grondgebonden 86 48% 
gem. 589 51% 

De complexen zijn zo geselecteerd dat zij twee aan twee (de complexen 1 en 2, 3 en 4, etc.) 
wat betreft woningtype en huurprijs in belangrijke mate vergelijkbaar zijn. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de woningprestaties wordt verwezen naar de appendices in de 
bijlagen. 

Op basis van de enqueteresultaten warden in dit deelrapport op 3 aggregatieniveaus gegevens 
gegenereerd: 

• voor de onderscheiden doelgroepen; 

• voor de geselecteerde complexen / doelgroepen gezamenlijk; 

• voor de geselecteerde complexen afzonderlijk. 

Gekozen is voor de volgende rapportage opzet5: 

• hoofdstuk 2: beschrijving van de doelgroepen en bewoning door de doelgroepen naar 
complex; waardering van de woonsituatie per complex en gedeeltelijk naar doelgroep; 

• hoofdstuk 3: waardering van het beheer, per complex; 

• hoofdstuk 4: verhuisgeneigdheid, verhuisredenen en woonwensen per doelgroep; 
verhuisgeneigdheid en verhuisredenen per complex; 

3 De respons op de enquetc is dusdanig dater sprake is van een representaticf beeld. Voor verdere informatic zie de bijlagen. 

4 Door leegstand en in het onderzock uitgesloten woningtypen (bijvoorbeeld het 2-kamer appartement) kan het totaal aantal 
vcrstuurde enquetes lager zijn dan het aantal woningen in hct complex . 

5 Hct aggregaticniveau van alle complexen / doelgroepen gezamenlijk is in alle hoofdstukken vertegenwoordigd. 
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• hoofdstuk 5: de voorgaande hoofdstukken warden eerst samengevat voordat de 
beleidsconsequenties warden gepresenteerd. 

Door deze indeling zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen duidelijk terug te vinden: 

hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 hoofdstuk 4 hoofdstuk 5 
onderzoeksvraag 1 X 

onderzoeksvraag 2 X X 

onderzoeksvraag 3 X 

onderzoeksvraag 4 X 

onderzoeksvraag 5 X 

Deelrapport theorie en visie 

Het deelrapport onderzoeksresultaten heeft een tamelijk specifiek karakter. Het brede kader 
waarbinnen dit onderzoek te plaatsen is, wordt gepresenteerd in het deelrapport theorie en 
visie. Dit deelrapport vormt het hoofdstuk 6 van deze eindrapportage. Waar van toepassing, 
wordt op deze plaats naar dat rapport verwezen ter onderbouwing van gemaakte keuzen. Het 
deelrapport theorie en visie vormt als het ware een 'theoretische epiloog'. Hiervoor is gekozen 
om tweeerlei reden. Allereerst kan door 'uitsluiting' van de theorie het deelrapport 
onderzoeksresultaten beperkt in omvang blijven, iets wat het gebruik en het overzicht naar 
mening van de auteur positiefbei"nvloedt. Ten tweede blijven de objectieve 
onderzoeksresultaten enerzijds en de persoonlijke beschouwing door de auteur op de theorie 
anderzijds afzonderlijk herkenbaar. 

inleiding 5 
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Hoofdstuk 2; Doelgroepen en Waardering 
In dit hoofdstuk worden eerst de doelgroepen in beeld gebracht en vervolgens wordt de 
waardering voor het product gepresenteerd. Orn praktische redenen wordt de volgende 
doelgroepindeling6 gehanteerd: 

nr huishoudenstype 
eenpersoons huishoudens 

2 tweepersoons huishoudens 
3 (eenouder)gezinnen (met kinderen) 
4 empty-nesters, alleenstaande ouderen en bejaarden 

leeftijd 
tot 55 
tot 55 
alle leeftijden 
55+ 

Doelgroepbepalende variabelen (segrnentatiebases) zijn de huishoudenssituatie en de leeftijd 
van het hoofd van het huishouden (lees: de respondent). Voor uitvoerige informatie over deze 
doelgroepindeling wordt verwezen naar het deelrapport theorie en visie. 

Doelgroepen 

Huisvesting per doelgroep 
Het bruikbare aantal enquetes in fase 2 bedraagt 302. In termen van doelgroepen zijn de 
respondenten als volgt verdeeld over de geselecteerde cornplexen: 

cplx naam Jphh % 2phh % gezin % senior 

1 Utrecht; appartementen. 9 18% 9 18% 4 8% 29 
2 Alphen aan de Rijn; appartementen. 6 19% 9 29% 1 3% 15 

3 Amsterdam; appartementen 10 45% 11 50% 0 0% l 
4 Amstelveen; appartementen 2 7% 6 20% 4 13% 18 
5 Heernstede; grondgebonden 5 36% 3 21% 2 14% 4 

6 Zeewolde; grondgebonden 0 0% 2 17% 0 0% 10 
7 Hoofddorp; grondgebonden 0 0% 7 23% 19 61% 5 
8 Heemskerk; grondgebonden 3 6% 6 13% 32 68% 6 

9 Leiden; grondgebonden l 4% 3 13% 9 39% 10 
10 Gouda;grondgebonden 4 10% 19 46% 13 32% 5 

totaal 40 13% 75 25% 847 28% 103 

Notabene, vermelde percentages dicncn horizontaal gesommccrd te warden. 

Wanneer de 'variabele' doelgroep wordt gekruisd met het woningtype, dan ontstaat het 
volgende beeld: (zie volgende pagina) 

% 

57% 

48% 

5% 
60% 

29% 
83% 
16% 

13% 
43% 
12% 

34% 

6 De doelgroepen zijn gcdefinieerd aan de hand van een literatuurstudie, vervolgcns is aangegeven in welke mate deze 
doelgroepen voorkomen in de onderzochte complexen. 

7 Van de 84 gezinnen gaat het slcchts in 7 gevallen om eenoudergezinnen, waarvan 4 gezinnen wonen in complex nr. 7. Dit 
aantal waarnemingcn is te gering om daar apart uitspraken over te doen (lees: om als aparte doelgrocp te onderscheiden) 

dee/rapport onderzoeksresultaten 6 
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Bewoning per doelgroep 

80% 

60% 
40% 

20% 

Conclusie: 

.c .c C: 

.c .c 'j;j 
Q, Q, Q) 

N en 

... 
0 
·2 
Q) 
II) 

■ grondgeb. 

Dapp 

Van de eenpersoonshuishoudens tot 55 jaar woont het merendeel in de appartementen: 68%. 
Bij eenpersoonshuishoudens tot 35 jaar is dat percentage zelfs 86%. Van de 
tweepersoonshuishoudens tot 55 woont 47% in een appartement en 53% in een 
grondgebonden woning. Onderverdeling naar de leeftijdsklassen tot 35 jaar en 35 tot 55 jaar 
levert geen verschil op in deze percentages. Van de gezinnen woont 89% in een 
grondgebonden woning. Van de senioren woont 61 % in een appartement. Bij senioren ouder 
dan 75 jaar is dat percentage zelfs 86%. 

Profie/ per doelgroep en de vorige woonsituatie 
In de volgende profielbeschrijving gaat het om zaken als de vorige woonsituatie, de 
verhuisredenen naar de huidige woning en het inkomen (voor een gedetailleerde 
beschrijving zie de doelgroepprofielen in de bijlagen). De verhuisgeneigdheid en de 
woonwensen worden apart besproken in hoofdstuk 4. 

• De vorige woning: 

Woningtype 
I 

120 I 

100 

80 

60 

40 

20 
o.i.- ~ ~..Ei,jll;i.;..:,,l~.;;;..E..., 

.r: 

.c 
a. 

Conclusie: 

.c C: .c .N 
a. Q) 

N en 

.. 
0 
·2 
Q) 
II) 

D n.zelfst. 

■ grondgeb. 

Oapp. 

Het merendeel van alle doelgroepen is afkomstig uit een appartement. 
Eenpersoonshuishoudens zijn vaker dan de andere doelgroepen (vooral dan de 
tweepersoonshuishoudens) afkomstig uit een grondgebonden woning. Belangrijke oorzaak 
hiervoor is de verhuisreden 'scheiding'. Tweepersoonshuishoudens metals vorige woning een 
grondgebonden woning komen bijna niet voor. Deze huishoudens stromen dus slechts in 
geringe mate door in of naar de duurdere huursector. 

dee/rapport onderzoeksresultalen 7 
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100 

80 

60 

40 

20 

0 
.t::. 
.t::. 
C. .... 

Conclusie: 

Eigendomsvorm . I 

.t::. C .. 

.t::. .N 0 
C. Ql ·2 

N Cl Ql 
1/) 

On. zelfst 

■ koop 

Ohuur 

Eenpersoonshuishoudens en senioren zijn in 3 op de 10 gevallen afkomstig uit een 
koopwoning, de andere doelgroepen in 2 op de 10 gevallen. De doelgroep gezinnen is het 
meest frequent afkomstig uit de huursector. 

• Verhuisredenen (van de vorige naar de huidige woning): 

Per doelgroep worden op deze plaats de belangrijkste verhuisredenen gemeld. Bij de 
beantwoording van de enquetevraag was meer dan 1 antwoord per respondent mogelijk. 

Eenpersoonshuishoudens: 

Echtscheiding is zoals gezegd de meest genoemde verhuisreden. Dit werd door 39% (n=37) 
van de respondenten aangegeven. Vaak genoemd werden ook de vorige woning (24%), de 
vorige woonomgeving (21 %) en verandering van werk (18%). De meest genoemde 
'negatieve' eigenschap van de vorige woning is het feit dat deze te klein werd gevonden. 

Tweepersoonshuishoudens: 

Bij de verhuisredenen (n= 73) is d·e vorige woning (45%) het meest genoemd, op de voet 
gevolgd door verandering van werk (42%). 29% van de respondenten noemde de vorige 
woonomgeving als verhuisreden en 22% huwelijk of samenwonen. De meest genoemde reden 
om uit de vorige woning te vertrekken is het feit dat de woning te klein werd gevonden. Van 
de 32 respondenten op deze vraag gaf 59% dat antwoord. 34% gaf de wens tot een tuin opals 
reden (dat duidt op een doorstroming van een appartement naar een grondgebonden woning!). 
Bij de vorige woonomgeving zijn de matige kwaliteit van de gebouwde omgeving/openbare 
ruimte en de sociale veiligheid/bevolkingssamenstelling veel genoemd. 

Gezinnen: 

Bij de verhuisredenen (n=79) is de vorige woning (62%) het rneest genoernd, gevolgd door 
verandering van woonomgeving (36%). 25 % van de respondenten noemde verandering van 
werk als verhuisreden en 20% gezinsuitbreiding. De meest genoemde reden om uit de vorige 
woning te vertrekken is het feit dat de woning te klein werd gevonden. 58% van de 50 
respondenten op deze vraag gaf <lat antwoord. 56% gaf de wens tot een tuin op als reden. Bij 
de vorige woonomgeving zijn de matige kwaliteit van de gebouwde orngeving, de sociale 
.veiligheid/bevolkingssamenstelling en verkeersoverlast veel genoernd. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

Senioren: 

Bij de verhuisredenen (n= 94) is de vorige woning (54%) het meest genoemd, op de voet 
gevolgd door de vorige woonomgeving (41 %). 30% van de respondenten noemde specifiek 
het ouder worden als reden. De meest genoemde reden om uit de vorige woning te vertrekken 
is het feit <lat de woning te klein werd gevonden. 38% van de 48 respondenten op deze vraag 
gaf dat antwoord. Daarentegen gaf 21 % aan dat de vorige woning te groot was geworden. 
27% gaf aan een tuin te willen en 19% gaf aan juist van een tuin af te willen. 19% noemde te 
veel onderhoud als reden. Bij de vorige woonomgeving zijn verkeersoverlast, de matige 
kwaliteit van de gebouwde omgeving/openbare ruimte en de sociale veiligheid / 
bevolkingssamenstelling veel genoemd. 

• Woonduur: 

Gemiddelde woonduur 
12 ..-------------
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8 +--------,,...,-..-------1• 
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I: 
4> 
IJ) 

I □ duur I 

Tweepersoonshuishoudens wonen gemiddeld bet kortst (4 jaar), senioren bet langst (11 
jaar). 

Van de tweepersoonshuishoudens woonde slechts 20% al voor 1 januari 1993 in de huidige 
woning. Voor de eenpersoonshuishoudens, gezinnen en senioren is dat percentage 
respectievelijk 31 %, 69% en 63%. Een oorzaak voor de grote verschillen zal gedeeltelijk 
zeker terug te vinden zijn in de huishoudenscyclus8

, anderszins kan het ook zo zijn dat 
tweepersoonshuishoudens een grotere dynamiek in hun woongedrag vertonen (zie hoofdstuk 
4). 

8 De gemiddelde woonduur word! bepaald door de aanvangsdatum van bewoning en de doelgroep waartoe de respondent op 
het moment van invullen van de enquete behoorde. Er is geen rekening gehouden met het feit dat de respondent op de 
aanvangsdatum van bewoning mogelijkerwijs tot een andere doelgroep behoorde (bijvoorbeeld als gevolg van het stichten 
van ccn gezin door tweepersoonshuishoudens). 
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de woninghuurder als asset, de k/ant centraal 

• lnkomen: 
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Conclusie: 

06500+ 

■ 5500-6500 

04500-5500 

03500-4500 

■ 2500-3500 

0-2500 

De tweepersoonshuishoudens hebben een fors hoger inkomen dan de andere 
doelgroepen. Een verklaring hiervoor is het hoge percentage tweeverdieners: 87%. Voor de 
gezinnen is het percentage tweeverdieners 42%. Voor senioren geldt dat 71 % van deze 
inkomens niet uit arbeid wordt verkregen. 

Ter afronding van de profielbeschrijving per doelgroep zal op deze plaats voor de 
verschillende doelgroepen nader worden ingegaan op de relatie netto huishoudensinkomen en 
de huurlasten. Het netto huishoudensinkomen per maand is in termen van inkomensklasse 
gemeten. Bij de huurlasten wordt uitgegaan van de gemiddelde kale huur per maand per 
complex. Per doelgroep warden voor de meest voorkomende inkomensklassen zowel de 
minimum als maximum netto woonlastenquote aangegeven (gebaseerd op respectievelijk het 
klassemaximum en het klasseminimum). Dit levert het volgende beeld op: 

nr huishoudenstype 
eenpersoons hh tot 55 

2 tweepersoons hh tot 55 
3 gezinnen 
4 senioren 

Conclusie: 

f 2500-f 3500 f 3500-f 4500 
(n=13) 30%-42% (n=l6) 24%-31% 

(n=l l) 23%-29% 
(n=26) 28%-39% (n=20) 22%-29% 
(n=23) 29%-40% (n=34) 23%-29% 

/4500-5500 f5500-6500 

(n=24) 19%-23% (n=23) 16%-19% 
(n=16) 19%-23% 
(n=13) 20%-24% 

Per inkomensklasse zijn er tussen de diverse doelgroepen geen grote verschillen in netto 
woonlastenquote aan te treffen. In de inkomensklasse van /2500 tot /3500 zijn de woonlasten 
(kale huur) aanzienlijk; tussen de 30% en 40% van het netto huishoudensinkomen. Een antler 
getal: 30% van alle huurders valt in inkomensklasse 1 (tot /2500) of 2. Deze huurders 
hebben een netto woonlastenquote van 30% oplopend tot soms meer dan 40%. De 
tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar vormen de doelgroep met de laagste woonlasten. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

Waardering 
Belangrijk doel van de gehouden enquete onder woninghuurders is het meten van de 
waardering en de (dis)satisfactie ten aanzien van de opleveringsstaat van de woning, de 
dienstverlening en diverse aspecten op het gebied van de woning, het woongebouw (alleen bij 
appartementen) en de woonomgeving (voor de enquete, zie de bijlagen). Daarnaast zijn de 
woning, het woongebouw en de woonomgeving elk als geheel beoordeeld door middel van 
een rapportcij fer. 

Waarderingsresultaten kunnen warden geaggregeerd op doelgroep-, complex9
- en totaal 

niveau. Voorwaarde voor het aggregeren op doelgroep- en complexniveau is dat hierdoor 
wezenlijke verschillen ontstaan tussen respectievelijk de diverse doelgroepen en de diverse 
complexen. Analyse leert1° dat het aggregeren van de waarderingsresultaten op 
doelgroepniveau structureel kleinere ranges 11 oplevert dan het aggregeren van de 
waarderingsresultaten op complexniveau 12

• Omwille van het overzicht is besloten de 
waardering op doelgroepniveau te beperken tot de verschillen in waardering binnen een 
doelgroep al naar gelang men een appartement of een grondgebonden woning huurt en dan 
nog wel voor typegebonden (woning)aspecten. De volledige tabellen met de waardering op 
doelgroepniveau warden opgenomen in de bijlagen. 

Op deze plaats zal dus hoofdzakelijk op complexniveau de waardering voor de woning, het 
woongebouw en de woonomgeving worden gepresenteerd. Gekozen wordt om eerst de 
rapportcijfers voor alle geselecteerde complexen weer te geven. Vervolgens zullen per aspect 
de (on)tevredenheidsscores warden vermeld. Daarbij zal een verklaring voor en/oftoelichting 
op de gevonden scores warden gegeven. De satisfactie ten aanzien van de opleveringsstaat en 
de dienstverlening wordt in hoofdstuk 3 besproken. 

De (on)tevredenheidsscores warden getabelleerd weergegeven. De (globale) benchmark 
wordt gekozen uitgaande van het gevonden gemiddelde percentage ontevreden 13 

respondentenop woningniveau, te weten 17,0%14
• Bepaling van de indicator (tevredenheid, 

ontevredenheid of een combinatie van beide) en bet te accepteren % (de benchmark) wordt 
nadrukkelijk beschouwd als een nog te maken, complexe beleidskeuze (zie hiervoor het 
deelrapport theorie en visie). Op deze plaats worden arbitrair klassengrenzen vastgesteld. 15 

9 Voor een gedetailleerd inzicht van a .a. de waardering per complex, zie de complexprofielen in de bijlagen. 

10 zie de bijlagen betreffende de 'ranges' 

11 de range is het verschil tussen de klassen met maximum (on)tevredenheid en de minimum (on)tevredenheid 

12 Met name de ranges betreffende de percentages ontevreden respondenten (over de ontevredenheid als 'benchmark' zie 
verderop) respondenten zijn op doelgroepniveau klein; gemiddeld over alle aspecten is het verschil tussen de meest en de 
minst ontevreden doelgroep I 0%. 

u Ter vergelijking is in de tabellen naast het % ontcvreden respondenten oak het % tevreden respondenten vermcld. De 
tevredenheid speelt cchter geen rol bij de kwalificatie. 

14 De gevonden percentages op woongebouw- en woonomgevingsniveau zijn respcctievelijk 13,9% en I 0,4%. Deze 
percentages warden vcrder niet gehanteerd bij de benchmarking. Was dat we! het geval geweest dan was de beoordcling 
voor de woningaspecten daardoor negatief be"invloed. 

15 Overigens dient gereal iseerd te word en dat het licht verschu i ven van de klassengrenzcn kan leiden tot meer of minder 
'onvoldoendes' respectievelijk minder of meer kwalificaties 'slecht' aangczicn veel ontvredenheidsscores in de buurt 
liggen van de 25%. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

% ONTEVREDEN RESPONDENTEN KWALIFICATIE MARKER/NG 

ZEERGOED 
GOED 

VOLDOENDE 

10% EN MINDER ONTEVREDEN 
11% TOT EN MET 15% ONTEVREDEN 
16% TOT EN MET 20% ONTEVREDEN 
21 % TOT EN MET 25% ONTEVREDEN ONVOLDOENDE CURSIEF 

26% EN MEER ONTEVREDEN SLECHT VET 

De Woningwaardering16 

• Rapportcijfer woningen: 

complex 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
gemiddeld 

Conclusie: 

naam 

Utrecht; appartementen 

Alphen aan de Rijn; appartementen 

Amsterdam; appartementen 

Amstelveen; appartementen 

Heemstede; grondgebonden 

Zeewolde; grondgebonden 

Hoofddorp; grondgebonden 
Heemskerk; grondgebonden 

Leiden; grondgebonden 
Gouda;grondgebonden 

gemiddeld 

6,7 
6,6 

7,5 
7,5 

6,2 

6,8 
7,0 

7,4 

6,7 
7,1 
7,0 

De waardering voor de woning is sterk uiteenlopend per complex. De grondgebonden 
woningen van complex 5 worden met een 6.2 als laagste beoordeeld. Deze lage beoordeling 
voor de 3-kamer woningen is naast het gevolg van een (technische) veroudering ook te wijten 
aan het feit dat de woningen klein zijn. 

De lijn in de waardering is dat de oudere woningen ( complexen 1, 2, 5 en 9) lager 
worden gewaardeerd dan de nieuwere woningen. De gemiddelde waardering voor de 
oudere woningen is een 6.6. De gemiddelde waardering voor de nieuwere woningen is een 
7.2. De gemiddelde waardering voor appartementen is hetzelfde als voor grondgebonden 
woningen: 7.0 17

• 

16 
De 'prestaties' van alle onderzochtc woningcn (per type) zijn, voorzovcr bekend, opgenomen in de bijlagen in de 

appendices A en B (voor de grondgebonden woningen) en C (appartementen). 

17 Teneinde dezc rapportcijfers en andere ondcrzocksresultaten op hun waarde te kunnen schatten dienen ze vergeleken te 
worden met de waarderingen uit andere onderzoeken die ook bctrekking hebben op de duurdere huurwoningmarkt. Zie 
voor een vergelijk de bijlage luwrderso11derzoeken; 
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de woning/murder als asset, de klant centraal 

• Satisfactie grootte van de woning: 

complex grootte aantal grootte grootte ov. indeling bergruimte 
woonkamer slaapkmrs hoofdskmr slaapkmrs in won. 

ontvr. tcvr. ontvr. tevr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. 

1 2% 90% 2% 92% 16% 57% 10% 51% 4% 82% 28% 44% 

2 0% 100% 11% 82% 3% 70% 7% 73% 3% 87% 7% 70% 

3 0% 95% 27% 50% 9% 77% 14% 45% 9% 77% 48% 24% 

4 0% 100% 17% 63% 13% 50% 23% 30% 0% 97% 17% 57% 

5 36% 29% 36% 29% 7% 57% 0% 69% 7% 57% 71% 7% 

6 0% 92% 0% 75% 0% 92% 0% 58% 0% 75% 50% 25% 

7 19% 52% 13% 68% 48% 19% 26% 29% 10% 71% 47% 37% 

8 11% 72% 4% 85% 13% 66% 17% 57% 4% 78% 43% 34% 

9 0% 96% 0% 83% 17% 65% 4% 74% 0% 78% 9% 64% 

10 0% 90% 5% 75% 15% 56% 12% 54% 5% 80% 13% 49% 

gemiddeld 6% 83% 9% 75% 16% 58% 13% 53% 4% 80% 30% 44% 

Conclusie: 

De grootte van de woonkamer wordt gemiddeld als zeer goed beoordeeld. Negatieve 
uitschieter is de woonkamer van complex nr. 5; een woonkamer van 20 m2 is blijkbaar 
onvoldoende. Ook de mindere waardering van de woonkamer bij de complexen nr. 7 en nr. 8 
is opmerkelijk. Deze woningen, in 65% van de gevallen bewoond door gezinnen, hebben 
respectievelijk woonkamers van 25 m2 

( de drie aanwezige typen hebben woonkamers in de 
range van 23.5 m2 tot 27 m2

) en 26 m2 (4 van de 6 typen hebben woonkamers in de range van 
24 m2 tot 28 m2

). 

Het aantal slaapkamers wordt ook als zeer goed beoordeeld. Negatieve uitschieters 
vormen de beoordelingen voor complexen nr. 3 en nr. 5. De dure 3-kamer appartementen in 
complex nr. 3 worden voor 50% bewoond door tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar. 
Met name deze huishoudens zijn ontevreden over het aantal. De negatieve beoordeling van het 
aantal slaapkamers in complex nr. 5 is te wijten aan bet feit van het niet op de 
woningkwaliteiten afgestemde bewoningsprofiel; dergelijke krappe grondgebonden woningen 
zijn zeker niet geschikt voor tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar en gezinnen 
(gezamenlijk goed voor 35% van de bewoning). 

De grootte van de hoofdslaapkamer is voldoende. Uitzondering hierop vormt complex nr. 
7. Een oppervlakte van 10 - 11 m2 is blijkbaar onvoldoende voor dergelijke woningen. 
Overigens zijn de hoofdslaapkamers in de andere complexen (met uitzondering van complex 
nr. 6 22 m2

) nauwelijks groter: 12-15 m2
• 

De grootte van de overige slaapkamers wordt als goed beoordeeld. Uitzonderingen hierop 
zijn de complexen nr. 4 en nr. 7. Bestudering van de oppervlakte maten in de appendices wijst 
uit waarom. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

Het aspect indeling wordt als zeer goed beoordeeld. De bergruimte in de woning wordt 
gemiddeld als slecht beoordeeld. Dramatisch laag scoren de woningen in complex nr. 5, 
maar ook de meeste overige complexen scoren slecht. Daarbij bestaat er geen duidelijke 
scheiding tussen appartementen en grondgebonden woningen. De bergruimte in de 
woning wordt gemiddeld als slecht beoordeeld. Opvallend is wel dat in de laatste categorie de 
complexen nr. 9 en nr. 10 respectievelijk zeer goed en goed scoren. Voor een belangrijk deel 
schijnt dit toe te rekenen te zijn aan het bewoningsprofiel: in deze grondgebonden woningen 
behoort gemiddeld slechts 35% tot de doelgroep gezinnen. 

senior-g 

senior-a 

gezin-g 

gezin-a 

0%= geen balk 

2 phh-g 

2 phh-a 

1 phh-g 

1 phh-a 

Conclusie: 

'"== 

~ 

-
0 
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De bovenstaande afbeelding leert dat de eenpersoonshuishoudens in de appartementen (a) 
minder ontevreden zijn dan de eenpersoonshuishoudens in de grondgebonden (g) 
woningen, met name over het aantal slaapkamers en de bergruimte in de woning. Een 
belangrijke oorzaak hiervoor is het feit dat 5 van de 13 'grondgebonden' 
eenpersoonshuishoudens wonen in het 'beruchte' complex nr. 5. 

Voor de tweepersoonshuishoudens geldt bet dat de 'grondgebonden' 
tweepersoonshuishoudens duidelijk minder ontevreden zijn dan de 'appartement' 
tweepersoonshuishoudens. Het betreft dan met name het aantal slaapkamers, de grootte van 
de overige slaapkamer(s) en de bergruimte in de woning. 

Het aantal gezinnen in de appartementen is te gering om een eerlijke vergelijking te maken. 
Opvallend voor de gezinnen in de grondgebonden woningen is de hoge ontevredenheid 
over de grootte van de slaapkamers en de bergruimte in de woning. 

De verschillen tussen senioren in appartementen en die in grondgebonden woningen zijn 
verwaarloosbaar. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

• Satisfactie voorzieningen/staat van de woning: 

complex uitrusting uitrusting aansluiting afiverking afiverking staat 
keuken badkamer hh apparat. wanden vloeren onderhoud 

11ntvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. ontvr. tcvr. 

27% 33% 41% 22% 44% 18% 25% 33% 16% 41% 39% 24% 

2 33% 10% 34% 21% 21% 41% 23% 30°A, 3% 47% 19% 19% 

3 14% 57% 5% 91% 36% 36% 14% 48% 10% 62% 5% 73% 

4 3% 83% 7% 77% 17% 67% 20% 43% 3% 73% 12% 77% 

5 14% 21% 54% 15% 29% 57% 43% 36% 14% 36% 36% 21% 

6 58% 17% 33% 25% 0% 42% 17% 75% 8% 58% 0% 58% 

7 23% 40% 10% 37% 3% 74% 20% 57% 7% 77% 17% 40% 

8 9% 51% 11% 49% 15% 50% 6% 51% 4% 53% 24% 52% 

9 27% 41% 26% 30% 18% 45% 43% 30% 17% 39% 22% 22% 

10 48% 13% 29% 20% 12% 66% 34% 37% 5% 56% 29% 29% 

gemiddeld 25% 38% 24% 39% 21% 49% 23% 42% 8% 54% 23% 40% 

Conclusie: 

Gemiddeld worden alle aspecten, met uitzondering van de afwerking van de vloeren, als 
onvoldoende beoordeeld. 

De uitrusting van de keuken wordt boven gemiddeld gewaardeerd in de complexen nr. 3 en nr. 
4 bij de appartementen en nr. 8 en nr. 5 bij de grondgebonden woningen. Opmerkelijk is het 
feit dat de uitrusting van de keuken in het oudere complex nr. 5 zo hoog scoort. 

Bij de uitrusting van de badkamer zien we dat de complex nr. 3, nr.4, nr. 7 en nr. 8 een goede 
tot zeer goede waardering krijgen. 

Bij de aansluitmogelijkheden voor huishoudelijke apparatuur valt op dat de appartementen 
en complex nr. 5 minder scoren dan de grondgebonden woningen. Blijkbaar speelt, naast 
technische voorzieningen, ook de bescbikbare ruimte voor huisboudelijke apparatuur 
een belangrijke rol. 

De afwerking van de wanden 18 wordt voornamelijk slecbt beoordeeld bij de oudere 
woningen. Waarschijnlijk vanwege bet feit dat de meeste oudere woningen al veel 
verscbillende bewoners hebben gekend. Dit laatste gaat ook op voor de woningen in 
complex nr. 10. Zie ook de opmerkingen over de opleveringsstaat in hoofdstuk 4. 

Tenslotte, de beoordeling van de staat van onderhoud vertoont veel overeenkomsten met de 
beoordeling van de afwerking van de wanden met <lien verstande dat complex nr. 8 zich op dit 
punt negatief onderscheid. De slechtst scorende complexen op onderhoudsstaat zijn de 
complexen nr. 1, nr. 5 en opmerkelijk genoeg ook het nieuwere complex nr. 10. Dit is des te 
opvallender gezien bet feit dat gemiddeld gesproken de onderhoudsstaat van nieuwere 
woningen significant beter scoort dan die van oudere woningen (zie bijlagen). 

18 Dit betreft onderhoud dat voor rckcning van de huurdcr komt ('huurdersonderhoud'), maar dat kennclijk toch aanleiding 
vormt voor ontcvrcdenheid. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

• Satisfactie bouwfysica van de woning: 

complex warmte isolatie geluid verwarming ventilatie 
isolatie 

ontvr. tcvr. ontvr. tevr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. 

20% 51% 27% 47% 12% 65% 52% 28% 

2 77% 3% 23% 17% 37% 27% 23% 40% 

3 14% 68% 32% 41% 5% 64% 5% 64% 

4 7% 87% 10% 67% 3% 87% 7% 77% 

5 36% 29% 36% 36% 21% 50% 50% 36% 

6 8% 67% 42% 17% 8% 50% 8% 67% 

7 10% 73% 19% 45% 0% 83% 23% 60% 

8 2% 77% 23% 43% 0% 78% 23% 53% 

9 70% 13% 27% 14% 9% 52% 61% 30% 

10 5% 83% 10% 63% 5% 90% 7% 73% 

gemiddeld 22% 58% 23% 43% 9% 68% 26% 52% 

Conclusie: 

Gemiddeld gesproken is de bouwfysische staat van de AMVEST woningen onvoldoende 
tot slecht. Een uitzondering hierop vormen de vetwarmingsmogelijkheden. Iedere woning is 
immers voorzien van een CV. 

Wanneer we aspectsgewijs naar de afzonderlijke complexen kijken, zien we zeer 
uiteenlopende scores. Op bet gebied van warmte-isolatie steken de oudere complexen 
negatief af. Met name de complexen nr. 2 en nr. 9 scoren zeer slecht! Deze woningen zijn dan 
ook niet voorzien van isolatieglas en spouwisolatie. 

Het aspect geluidsisolatie scoort breedgedragen onvoldoende tot slecht. Enige relatie met 
de bouwjaren van de complexen lijkt niet aanwezig. Dit aspect verdient dan oak extra 
aandacht bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuwbouwwoningen. 

Het beeld dat bestaat bij de ventilatiemogelijkheden vertoont veel overeenkomsten met 
bet beeld ten aanzien van de warmte-isolatie. Opvallend is wel de onvoldoende beoordeling 
bij de complexen nr. 7 en nr. 8 tetwijl beide complexen wel voorzien zijn van mechanische 
ventilatie. 
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de woninghuurder als asset, de klant centraal 

• Satisfactie buitenruimte woning: 

complex grootte Zigging bergruimte 
buitenruimte buitenruimte buiten 

ontvr. tcvr. ontvr. tevr. ontvr. tcvr. 

29% 31% 27% 31% 30% 23% 

2 4% 70% 4% 69% 52% 15% 

3 25% 25% 0% 32% 32% 16% 

4 0% 78% 4% 80% 7% 75% 

5 .7% 64% 0% 71% 14% 57% 

6 0% 75% 8% 83% 33% 42% 

7 0% 80% 3% 70% 13% 60% 

8 11 % 67% 0% 65% 28% 30% 

9 0% 91% 5% 91% 14% 52% 

10 10% 51% 3% 68% 20% 41% 

gemiddeld 10% 61% 6% 63% 24% 39% 

Conclusie: 

De waardering van de buitenruimte (zowel de grootte als de ligging) luidt zeer goed. 
Slechts bij de appartementscomplexen nr. 1 en nr. 3 blijft de waardering ver achter bij 
het gemiddelde. De grootte van de balkons bij complex nr. 1 is onbekend; op de negatieve 
waardering ten aanzien van de ligging zal de verkeersoverlast (zie de waardering van de 
woonomgeving) zeker een belangrijke invloed hebben. De balkons (maximaal 5 m2

) van 2/3 

deel van de woningen bij complex nr. 3 zijn duidelijk te klein. Voor alle woningen geldt: De 
bergruimte buiten de woning wordt gemiddeld als onvoldoende beoordeeld. Vooral de 
appartementscomplexen scoren slecht. 
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Conclusie: 

Met name bij de doelgroep tweepersoonshuishoudens treffen we aanzienlijke verschillen 
aan tussen appartementbewoners en bewoners van grondgebonden woningen. 22% van 
de appartementbewoners is ontevreden met het huidige balkon als buitenruimte en de 
ontevredenheid over de bergruimte is zelfs 38%, terwijl de bewoners van grondgebonden 
woningen op deze punten een zeer lage ontevredenheid hebben. 

De Woongebouwwaardering 

• Rapportcijfer woongebouw: 

complex 

1 
2 

3 
4 

gemiddeld 

Conclusie: 

,iaam 

Utrecht; appartementen 
Alphen aan de Rijn; appartementen 

Amsterdam; appartementen 
Amstelveen; appartementen 

gemiddeld 

6,8 
6,8 

7,3 
7,3 
7,1 

De verschillen in waardering zijn duidelijk: de woongebouwen bij de nieuwere en luxere 
complexen nr. 3 en nr. 4 worden 0.5 punt hoger gewaardeerd dan de woongebouwen bij 
de oudere complexen nr. 1 en nr. 2. 

• Woongebouwaspecten tabel A: 

complex afstand entree hftvoor- onderhoud netheid beveiliging 
woning ziening coll. ruimte coll. ruimte toegang 

ontvr. tevr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. ontvr. leYr, 

2% 84% 43% 24% 17% 47% 15% 46% 22% 45% 

2 0% 88% 7% 64% 14% 54% 21% 45% 28% 17% 

3 5% 68% 5% 62% 5% 81 % 9% 77% 27% 59% 

4 0% 93% 45% 38% 0% 67% 0% 50% 13% 63% 

gemiddeld 2% 84% 29% 43% 10% 59% 12% 52% 22% 45% 

Conclusie: 

De afstand entree-woning wordt als zeer goed gewaardeerd (portiek-ontsluiting). De 
verschillen tussen de complexen in de percentages ontevreden respondenten zijn te 
verwaarlozen. Bij de liftvoorziening is dat anders . De slechte overall waardering is te wijten 
aan bet slecht functioneren (veel storingen) van de lift(en) in de complexen nr. 1 en nr. 4. 

Bij het onderhoud en de netheid van de collectieve ruimte zien we duidelijke verschillen 
tussen enerzijds de complexen nr. 1 en nr. 2 en anderzijds de complexen nr. 3 en nr. 4. 
Waarschijnlijk dat de verschillen in ouderdom hiervan op invloed zijn. De beveiliging van de 
toegang wordt gemiddeld als onvoldoende ervaren. Complexgewijze bestudering van de 
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resultaten levert geen eenduidige verschillen op, zodat op <lit gebied geen algemene uitspraak 
kan worden gedaan. 

• Woongebouwaspecten tabel B: 

complex parkeren toegang inzameling 
woongebouw berging huisvuil 
ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. 

l 9% 63% 10% 52% 6% 82% 

2 4% 81% 14% 43% 14% 59% 

3 40% 25% 29% 29% 18% 50% 

4 7% 71% 7% 80% 10% 63% 

gemiddeld 12% 63% 13% 53% 11% 67% 

Conclusie: 

Het parkeren bij het woongebouw, de toegang tot de berging en de wijze waarop het 
huisvuil wordt ingezameld worden gemiddeld als goed gewaardeerd. Sterk afwijkend op de 
eerste twee genoemde aspecten is complex nr. 3 waarbij het oordeel slecht luidt. Oorzaken 
voor deze slechte beoordeling zijn niet bekend, zodat daamaar nader onderzoek moet warden 
verricht. 
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De Woonomgevingswaardering 

• Rapportcijfer woonomgeving: 

complex 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
gemiddeld 

Conclusie: 

,warn 

Utrecht; appartementen 
Alphen aan de Rijn; appartementen 

Amsterdam; appartementen 

Amstelveen; appartementen 
Heemstede; grondgebonden 

Zeewolde; grondgebonden 
Hoofddorp; grondgebonden 

Heemskerk; grondgebonden 
Leiden; grondgebonden 

Gouda; grondgebonden 

gemiddeld 

6,0 

7, 1 
7,1 

7,2 

8, 1 
7,3 

7,2 

7,0 
7,5 

7,0 
7,0 

De rapportcijfers voor de complexen lopen uiteen van een 6.0 bij complex nr. 1 tot een 
8.1 bij complex nr. 5. Deze laatste score is des te opvallender aangezien de woningen van 
complex nr. 5 met een magere 6.2 warden gewaardeerd. Dat de scores van de complexen m. 1 
en nr. 5 werkelijk twee extremen zijn, leert de bovenstaande tabel. De waarderingen voor de 
overige woonomgevingen lopen uiteen van 7.0 tot 7.5. Het gemiddelde van 7.0 is overigens 
een gewogen gemiddelde. 

• Woonomgevingsaspecten tabel A: 

complex Parkeren Verkeer Openbaar Winkels Recreatie Scholen Kindvrien-
Vervoer delijkheid 

ontvr. tevr. ontvr. tevr. ontvr. tevr. ontvr. tevr. ontvr. tevr. ontvr. tevr. ontvr. tevr. 

1 9% 64% 45% 16% 2% 83% 12% 59% 24% 10% 29% 13% 23% 6% 

2 0% 77% 0% 70% 11% 57% 0% 90% 4% 62% 0% 75% 0% 48% 

3 36% 18% 5% 18% 0% 82% 5% 77% 11% 11% 0% 20% 0% 33% 

4 7% 80% 17% 60% 7% 80% 3% 90% 12% 42% 5% 77% 4% 52% 

5 0% 92% 0% 100% 7% 79% 0% 79% 0% 67% 0% 83% 0% 85% 

6 0% 75% 8% 58% 45% 18% 0% 58% 0% 70% 0% 63% 0% 44% 

7 3% 81% 6% 74% 13% 61% 3% 74% 7% 48% 4% 57% 7% 76% 

8 33% 30% 17% 43% 31% 20% 0% 83% 25% 34% 0% 70% 14% 50% 

9 45% 27% 0% 68% 0% 91% 0% 100% 9% 59% 6% 83% 5% 76% 

10 5% 58% 13% 65% 5% 84% 0% 100°/4, 11% 39% 0% 62% 8% 61% 

gemiddeld 15% 58% 15% 53% 11% 66% 3% 81% 13% 41 % 5% 59% 8% 52% 
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• Woonomgevingsaspecten tabel B: 

complex openbare uiterlijk geb. sociale bevolking 
ruimte omgeving veiligheid 

ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tcvr. ontvr. tevr. 

1 17% 34% 28% 22% 63% 13% 14% 34% 

2 17% 29% 18% 25% 15% 22% 11% 26% 

3 0% 38% 5% 62% 9% 45% 5% 52% 

4 3% 62% 0% 70% 7% 46% 7% 44% 

5 0% 67% 23% 46% 0% 77% 8% 62% 

6 0% 40% 0% 91% 0% 60% 0% 67% 

7 11% 39% 3% 71% 7% 40% 3% 52% 

8 10% 46% 4% 59% 9% 37% 4% 45% 

9 6% 53% 5% 82% 5% 67% 0% 81% 

10 21% 29% 13% 40% 10% 20% 3% 44% 

gemiddeld 11% 42% 11% 52% 17% 36% 6% 47% 

Conclusie: 

De woonomgeving scoort bijna op alle aspecten goed tot zeer goed. Toch zijn er bij een 
aantal complexen enige zwakke punten aan te wijzen. 

Dat het complex nr. 1 op vele aspecten onvoldoende of slecht scoort, wekt gezien het lage 
rapportcijfer geen verbazing. Bet complex is gelegen aan een drukke verkeersader, wat veel 
overlast oplevert. Ook is er veel overlast van een nabijgelegen school. Door de veroorzaakte 
overlast scoren de nabijheid van scholen en de kindvriendelijkheid laag. Deze naast het 
complex gelegen school is er ook de voomaamste oorzaak van dat 63% van de respondenten 
ontevreden is over de sociale veiligheid. Al met al is de omgevingskwaliteit van complex nr. 1 
zorgwekkend. 

Bij complex nr. 3 valt op dat de openbare parkeergelegenheid als slecht wordt beoordeeld. 
Ook de parkeergelegenheid bij het woongebouw is al als slecht beoordeeld. De oorzaak voor 
de slechte beoordeling van de parkeergelegenheid is niet bekend. 

Negatieve uitschieter bij complex nr. 6 is de slechte bereikbaarheid met Openbaar Vervoer. 
Gezien het feit dat het hier gaat om seniorenwoningen en de bekende (grate) afhankelijkheid 
van de doelgroep senioren van het OV is het verbazingwekkend dat deze woningen op een 
dergelijke, slecht per OV bereikbare plek zijn gesitueerd. 

Bij complex nr. 8, dat voomamelijk wordt bewoond door gezinnen, valt op dat de openbare 
parkeergelegenheid als slecht wordt beoordeeld evenals de bereikbaarheid per OV. Ook de 
recreatieve voorzieningen in deze buitenwijk van Heemskerk worden als onvoldoende 
beoordeeld. 

Tenslotte, bij complex nr. 9 wordt de openbare parkeergelegenheid als slecht beoordeeld. 
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Hoofdstuk 3; Waardering operationeel beheer 
Bij deze stap staan de satisfactie ten aanzien van de opleveringsstaat en ten aanzien van de 
dienstverlening centraal. Daamaast wordt aangegeven hoe de woning bij de huurders onder de 
aandacht is gekomen en wat de voomaamste reden is geweest om de woning te kiezen. 

Voor de weergavemethodiek bij ontevredenheid wordt verwezen naar hoofdstuk 2. 

• Hoe is uw huidige woning voor het eerst onder uw aandacht gekomen? 

aandacht woning 

via de verhuurder 
door familie, vrienden of kennissen 

door een advertentie, via woningkrant 
via de gemeente 

"Te Huur" achter raam ofborden bouwplaats 
via de werkgever 

overig 

Conclusie: 

percentage 
26% 
23% 
20% 
15% 
10% 
2% 
4% 

Blijkens de antwoorden is de rol van de verhuurder belangrijk; in 26% van de gevallen 
brengt hij de woning voor het eerst onder de aandacht bij een (potentiele) huurder. Met stip 
op de tweede plaats staat de relatiekring van de huurder. Dit ligt gedeeltelijk in de lijn van 
de uitspraak "de beste reclame is een tevreden klant", aangenomen dat de betreffende relatie 
zelf oak naar tevredenheid huurt of heeft gehuurd. Oak advertenties en gebruik van de 
woningkrant zijn belangrijk; 1 op de 5 huurders is op die wijze voor het eerst in aamaking 
gekomen met de woning. Tenslotte, de rol van de gemeente concentreert zich in de plaatsen 
met een gemeentelijk toewijzingssysteem voor huurwoningen. 

• Wat was de voornaamste reden omjuist voor uw huidige woning te kiezen? 

complex 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 57% 4% 2% 2% 22% 0% 4% 8% 
2 47% 3% 17% 7% 20% 0% 0% 3% 
3 18% 5% 9% 23% 23% 0% 14% 9% 
4 40% 3% 13% 17% 20% 0% 7% 0% 
5 29% 0% 29% 7% 21% 14% 0% 0% 
6 50% 0% 42% 0% 0% 0% 0% 0% 
7 45% 7% 21% 10% 10% 0% 0% 7% 
8 68% 5% 13% 3% 8% 0% 3% 3% 
9 52% 4% 26% 0% 13% 0% 0% 4% 
IO 49% 0% 18% 5% 13% 0% 8% 8% 

Eindtotaal 48% 3% 16% 7% 16% 1% 4% 5% 
(1 = woningtype; 2= huurniveau; 3= aantrekkelijke buurt; 4= ligging ten opzichte van voorzieningen; 5= geen 
andere keuze; 6= woning toegewezen; 7= eerste aanbod / direct beschikbaar; 8= in buurt van werk19

) 

19 eigenlijk een verhuisreden 
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Conclusie: 

Het woningtype blijkt in bijna 50% van de gevallen de voornaamste reden te zijn voor 
de keuze. Bij de appartementen wordt deze reden minder vaak genoemd dan bij de 
grondgebonden woningen. Bij het grondgebonden complex nr. 5 valt op dat het woningtype 
minder vaak wordt vermeld. De aantrekkelijke buurt speelt hier een belangrijke rol. Dat 
laatste geldt ook voor de complexen nr. 6 en nr. 9. Deze scores zijn in overeenstemming met 
de hoge waardering voor de woonomgeving van de betreffende complexen (zie hoofdstuk 2). 
De ligging ten opzichte van de voorzieningen speelt relatief een belangrijke rol bij de 
dure appartementen in de complexen nr. 3 en nr. 4. Wat bij de appartementen in zijn 
algemeenheid opvallend is, is de hoge gecombineerde score van de antwoordcategorieen 
5 t/m 8. Deze antwoorden kunnen aangemerkt worden als 'negatier20 (in die zin dat ze 
niets met het prestatieniveau van het aanbod te maken hebben). Meer dan 30% van de 
bewoners van de appartementen geeft een dergelijk negatief antwoord als voomaamste 
keuzereden. 

• Satisfactie opleveringsstaat en dienstverlening: 

complex naam opleveringsstaat dienstverlening 
(bouwjaa1) 

ontvr. tevr. ontvr. 
1 (1971) Uh·echt; appartementen 28% 34% 24% 

2 (1974) Alphen aan de Rijn; appartementen 30% 30% 25% 

3 (1994) Amsterdam; appartementen 5% 77% 32% 
4(1995) Amstelveen; appartementen 17% 50% 33% 
5 (1974) Heemstede; grondgebonden 29% 36% 36% 
6 (1990) Zeewolde; grondgebonden 17% 58% 9% 

7 (1989) Hoofddorp; grondgebonden 26% 45% 16% 

8(1988) Heemskerk; grondgebonden 17% 55% 29% 
9 (1974) Leiden; grondgebonden 22% 22% 30% 
10(1989) Gouda; grondgebonden 27% 37% 30% 
gemiddeld 22% 43% 27% 

Conclusie opleveringsstaat: 

De opleveringsstaat wordt gemiddeld genomen als onvoldoende beoordeeld. Statistisch 
kan warden aangetoond dat we te maken hebben met een significant verschil wanneer wordt 
getest op bouwjaar van de complexen (zie bijlagen). Oudere complexen komen slechter uit 
de bus. Niet onlogisch aangezien woningen in oudere complexen gemiddeld meer mutaties 
zullen hebben gehad. Opvallend zijn de slechte beoordelingen van de nieuwere complexen nr. 
7 en nr. 10. Voor het complex nr. 10 zou een oorzaak kunnen zijn het relatief lage % (minder 
dan 25%) eerste bewoners. Veel mutaties hebben daar dus plaats gevonden. Bij complex nr. 7 
kan dit niet de oorzaak zijn. Immers, bijna 75% van de bewoners is bier eerste bewoner. Veel 
genoemde oorzaak is hier de staat van de tuin. Ondanks de uitslag voor complex nr. 7 luidt de 
conclusie dat eerste bewoners niet even tevreden zijn over de opleveringsstaat van bun 
woning als bewoners van een al eerder verhuurde woning. Een statistische test (zie 

20 Respondenten die een dergelijk 'negatief antwoord gaven (ongeacht ofze woonachtig zijn in een appartement of 
grondgebonden woning) hebben een verhuisgeneigdheid van 61%, veel hoger dan de vcrhuisgcncigdheid van 39% van 
rcspo ndenten van een 'positief antwoord (voor dynamick zie hoofdstuk 4). 
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bijlagen) wijst een significant verschil uit tussen beide groepen; eerste bewoners zijn 
tevredener. Ook statistisch is getest of eerste bewoners bun woning een ander 
rapportcijfer geven dan bewoners van een eerder verhuurde woning. Een statistische test 
(zie bijlagen) wijst een significant verschil uit tussen beide groepen; eerste bewoners 
waarderen de woning hoger. 

Bij differentieren van de opleveringsstaat naar doelgroep blijkt dat alleen de 
eenpersoonshuishoudens positief in hun oordeel zijn (zie bijlagen doelgroepwaardering). Een 
logische verklaring hiervoor ontbreekt. 

meest genoemde gebreken bij oplevering: 

afwerking wanden 
staat van de tuin 
vuile woning 
algemene kwaliteit 
staat van de keuken 
bouwfouten 

percentage (n=64) 
38% 
50% (n=36! grondgebonden) 
20% 
20% 
8% 
8% 

Wanneer naar de oorzaken van de ontevredenheid over de opleveringsstaat wordt gevraagd 
zijn de klachten over de afwerking van de wanden (in absolute zin) koploper. De staat 
van de tuin (alleen grondgebonden woningen) scoort relatief nog slechter. In de tabel 
genoemde gebreken zijn op te vatten als concrete aandachtspunten in het streven de 
waardering voor de opleveringsstaat te verbeteren! 

Conclusie dienstverlening: 

Waar de opleveringsstaat als onvoldoende wordt beoordeeld, scoort de dienstverlening zelfs 
slecht. Gezien het feit dat, volgens de auteur, het dienstverleningsaspect als een van 
onderscheidende voordelen van de huurwoning ten opzichte van de koopwoning zou moeten 
gelden is dit zorgwekkend. Om die reden wordt het dienstverleningsaspect op deze plaats op 
verschillende manieren getest. 

Allereerst is bekeken of de beoordeling van de dienstverlening beheerdersafbankelijk is. 
Een statistische test (zie bijlagen) wijst nit dit net niet het geval is. Gevonden verschillen 
zijn dus net niet significant (95% betrouwbaarheid); de kans <lat de gevonden verschillen op 
toeval berusten is echter maar 7,35%. Negatieve uitschieter is de beheerder van de complexen 
3 en 4. Namen van de beheerders zijn in de bijlagen in de complexprofielen opgenomen. Bij 
sommige complexen heeft overigens recent een beheerderswisseling plaatsgevonden. 

meest genoemde oorzake11 011tevrede11/zeid dienstverl. 

snelheid verhelpen klachten 
kwaliteit verhelpen klachten 
bereikbaarheid juiste persoon 
wijze melden klachten 
informatie onderhoudsplannen 

percentage (n=79) 
62% 
57% 
37% 
35% 
34% 

De oorzaken voor de ontevredenheid worden duidelijk uit bovenstaande tabel. 
Klachtenbehandeling is de negatieve koploper21

• De in de tabel genoemde gebreken zijn op 

21 Ofhet hier (gedeeltelijk) gaat om klachtcn over zaken die betrckking hebben op het zogcnaamde huurdersonderhoud is 
niet bekend. 
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te vatten als concrete aandachtspunten in het streven de waardering van de dienstverlening te 
verbeteren! Uitzondering hierop vormt wellicht het punt van de informatie over de 
onderhoudsplannen. Ontevredenheid op dit punt heeft vaak niet zozeer met de 
informatievoorziening te maken, zo blijkt uit de antwoorden, als wel met het daadwerkelijk 
uitvoeren van onderhoud. In de ogen van veel huurders is de beheerder namelijk de 
verantwoordelijke voor het onderhoudsbeleid. Wanneer de eigenaar een 'slecht' 
onderhoudsbeleid voert, wordt <lit de beheerder aangerekend, iets wat tot uitdrukking komt in 
de ontevredenheid met betrekking tot de informatie over onderhoudsplannen. In hoofdstuk 2 
is al vermeld dat de onderhoudsstaat bij de oudere complexen significant lager scoort dan 
bij de nieuwere complexen. Een veronderstelling zou kunnen <lat 'de dienstverlening bij 
oudere complexen wordt anders gewaardeerd dan bij nieuwere complexen'. Een statistische 
test wijst uit (zie bijlagen) dat deze hypothese verworpen moet warden: de verschillen in de 
waardering voor de dienstverlening tussen oudere en nieuwere woningen zijn niet 
significant. Oudere woningen scoren zelfs ietwat hog~r! 

Tenslotte, wanneer de dienstverlening wordt gedifferentieerd naar doelgroepen zijn de 
verschillen beperkt. Alleen de doelgroep senioren waardeert de dienstverlening nog net 
voldoende (zie bijlagen) 
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Hoofdstuk 4; Dynamiek in het gebruik 
Op deze plaats zal eerst doelgroepafhankelijk (vanuit de vragerszijde) naar de 
verhuisgeneigdheid, de verhuisredenen en de woonwensen worden gekeken. Vervolgens 
zullen de verhuisgeneigdheid en de verhuisredenen ook vanuit de aanbodzijde worden 
beschouwd. 

Vanuit de vragerszijde 

• verhuisgeneigdheid: 

doelgroep naam 

1 eenpersoons huishoudens tot 55 
2 tweepersoons huishoudens tot 55 
3 (eenouder)gezinnen (met kinderen) 
4 empty-nesters, alleenstaande ouderen en bejaarden 55+ 

gemiddeld 

Conclusie: 

verhuisgeneigd
heid (%) 

45% (n=40) 
59% (n=75) 
57% (n=84) 
27% (n=103) 
46% (n=302) 

reeds op zoek 
(%) 
78% 
60% 
53% 
73% 
63% 

Er treden significante verschillen op wanneer de verhuisgeneigdheid wordt 
gedifferentieerd naar doelgroep (zie bijlagen). Tevens treden er significante verschillen op 
wanneer de waardering voor de woning wordt afgezet tegen het al of niet verhuisgeneigd zijn. 
Verhuisgeneigden waarderen bun woning duidelijk lager dan niet-verhuisgeneigden (zie 
bijlagen). Wordt de waardering voor de woning echter gedifferentieerd naar doelgroep, 
dan treden geen significante verschillen op (zie hoofdstuk 2 en bijlagen). Op basis van deze 
constateringen, in combinatie met het onderzoeken van de spreiding in de waardering per 
doelgroep, luidt de conclusie dat de significante verschillen zoals die worden gevonden 
wanneer de verhuisgeneigdheid wordt gedifferentieerd naar doelgroep niet te herleiden zijn 
naar significante verschillen in de waardering voor de woning naar doelgroep. 

Kortweg: de verschillen in verhuisgeneigdheid per doelgroep zijn niet te verklaren vanuit 
de waardering voor de woning; de waardering per doelgroep vertoont immers slechts 
minimale verschillen. 

Andere wetenswaardigheden over de verhuisgeneigdheid zijn: 

• Relatie tussen de inkomensklasse en de verhuisgeneigdheid: 

inkomensklasse tot 2500 2500-3500 3500-4500 4500-5500 5500-6500 
verhuisgeneigdheid 28% 49% 35% 51% 53% 
n = (2 7 4 bekend ink.) 18 66 80 57 36 

6500-plus 
77% 

17 

de vermelde aantallen zijn de totalen (verhuisgeneigd en niet verhuisgeneigd) per inkomensklasse 

De verhuisgeneigdheid stijgt met bet stijgen van bet inkomen met uitzondering van de 
overgang van de klasse /2500-/3500 naar /3500-/4500. 
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• Eerste bewoners zijn niet minder verhuisgeneigd dan bewoners van een eerder 
verhuurde woning (zie bijlagen). 

• Bewoners die eerder een koopwoning achterlieten zijn minder verhuisgeneigd dan 
bewoners die een huurwoning achterlieten. Echter, dit verschil is niet significant (zie 
bijlagen). 

• Bewoners die al langer dan 5 jaar (voor 1-1-1993) in bun woning wonen, zijn 
bijna even verbuisgeneigd als bewoners die korter dan 5 jaar in bun woning 
wonen (zie bijlagen). 

• Differentiatie van de verhuisgeneigdheid per doelgroep naar het type ( appartement of 
grondgebonden) van de huidige woning levert het volgende beeld op: 

doelgroep 

I 
2 
3 
4 

gemiddeld 

verhuisgeneigdheid (%) 
appartementen 

41% (n=27) 
69% (n=35) 
67% (n=9) 
16% (n=63) 

38% (n=l34) 

verhuisgeneigdheid (%) 
grondgebonden 

54% (n=13) 
50% (n=40) 
57% (n=75) 
45% (n=40) 
52% (n=l68) 

De verbuisgeneigdbeid in grondgebonden woningen is hoger dan de 
verhuisgeneigdbeid in appartementen. Dit is voornamelijk toe te scbrijven aan de 
doelgroep senioren; senioren in appartementen kennen een zeer lage verhuisgeneigdheid 
(16%). Met name tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar laten in appartementen een hogere 
verhuisgeneigdheid zien dan in grondgebonden woningen (69% vs. 50%). 

Wanneer de gemiddelde verhuisgeneigdbeid wordt beschouwd met uitsluiting van de 
doelgroep senioren ontstaat het volgende beeld: 58% verhuisgeneigdheid voor de 
appartementen en 54% voor de grondgebonden woningen. 

• verhuisredenen: 

doelgroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 (n=17) 24% 29% 47% 59% 0% 0% 18% 0% 6% 

2 (n=44) 45% 25% 25% 77% 11% 0% 20% 2% 5% 

3 (n=47) 49% 21% 53% 53% 11% 6% 4% 4% 4% 

4 (n=25) 32% 32% 48% 16% 0% 8% 4% 24% 8% 

gemiddeld (n=133 verhuisgeneigden) 41% 26% 42% 55% 8% 4% 11% 7% 5% 

(1 = andere woning; 2= andere woonomgeving; 3= te hoge woonlasten; 4= wil kopen; 5= gezinsuitbreiding; 6= 
kinderen uit huis; 7= verandering van werk; 8= ouder worden; 9= slechte dienstverlening) 

Bovenstaande tabel geeft de antwoorden weer op de vraag: Wat zijn de redenen voor uw 
huidige verhuisplannen? Per verhuisgeneigde respondent zijn dus meerdere antwoorden 
mogelijk. 

Conclusie: 

Meest genoemde verhuisreden is de wens om te kopen. Met name de 
tweepersoonshuishoudens beneden de 55 jaar (77%) geven dat als motivatie voor hun 
verhuisgeneigdheid. Bij de doelgroep senioren is de wens om te kopen weinig genoemd; 
slechts 16% vermeldt deze wens. De verhuisreden 'te hoge woonlasten' wordt in 42% van 
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de gevallen genoemd. Bij de tweepersoonshuishoudens beneden de 55 jaar is dat percentage 
25%, iets wat niet verwonderlijk is gezien de gemiddeld hoge huishoudensinkomens van deze 
doelgroep (zie hoofdstuk 2). 

• andere woning: 

doelgroep I 2 3 4 5 6 7 8 
2 (n=18) 6% 50% 6% 39% 11% 0% 56% 0% 

3 (n=21) 14% 76% 5% 24% 14% 19% 19% 0% 

gemiddeld (n=50) 16% 56% 4% 28% 14% 10% 30% 4% 

(1 = te groot; 2= te klein; 3= indeling; 4= inrichting niet kunnen aanpassen; 5= onderhoudsstaat binnen; 6= 
onderhoudsstaat buiten; 7= wil een tuin; 8= wil geen tuin meer) 

Conclusie: 

Bij 41 % van de verhuisgeneigden (zie verhuisredenen) stemmen de prestaties van de 
huidige woning niet overeen met de gevraagde prestaties. Dit geldt in versterkte mate 
voor de doelgroepen tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar en gezinnen met 
kinderen. Bovenstaande tabel geeft voor die doelgroepen specifiek de woningaspecten aan 
waarbij sprake is van een mismatch. Daamaast is ook het doelgroeponafhankelijke 
gemiddelde aangegeven. De scores voor de overige doelgroepen worden niet apart vermeld 
gezien het lage aantal waamemingen. 

Ondanks de hoge waardering voor de ruimte van de woningen (zie hoofdstuk 2) is de 
woning in 56% (n= 41 % van 138!) van de gevallen te klein. Bij de gezinnen met kinderen 
geldt dat zelfs in 76% van de gevallen. Opvallender is echter <lat door 50% van de 
tweepersoonshuishoudens de huidige woning te klein wordt gevonden. Blijkbaar is ook bij 
deze doelgroep de ruimtebehoefte aanzienlijk. Van de tweepersoonshuishoudens geeft tevens 
56% aan een tuin te willen. Verhuisgeneigden in deze doelgroep ambieren dus veelal een 
(ruimere) grondgebonden woning. 

Veel genoemd aspect waarbij het aanbod niet op de vraag aansluit, is de inrichting van 
de woning. In 28% van de gevallen geeft men aan dat het niet kunnen aanpassen van de 
inrichting (gezien de contractuele verplichtingen ten aanzien van de opleveringsstaat) 
bezwaarlijk is. 

• andere woonomgeving: 

doelgroep I 2 3 4 5 6 7 
gemiddeld (n=29) 45% 14% 21% 31% 48% 10% 7% 

(1= verkeersoverlast; 2= onderhoud en inrichting openbare ruimte; 3= kwaliteit gebouwde omgeving; 4= sociale 
veiligheid; 5= ongewenste bevolkingssamenstelling; 6= ongezellige buurt; 7= (buren)overlast) 

In 26% van de gevallen wordt de wens tot een andere woonomgeving geuit. 29 respondenten 
geven aan wat er schort aan de huidige woonomgeving ( dit aantal is te gering om een 
uitsplitsing naar doelgroep te maken). 
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Conclusie: 

Op de vraag: Welke aspecten van uw woonomgeving vom1en een directe aanleiding voor uw 
verhuisgeneigdheid? zijn veel genoemde argumenten verkeersoverlast, de sociale 
veiligheid en een ongewenste bevolkingssamenstelling. Overigens wonen 13 van de 29 
respondenten op deze vraag in complex nr. 1, iets wat gezien de resultaten zoals besproken in 
hoofdstuk 2 geen verbazing zal wekken. 

• overig: 

Bij de doelgroepen een- en tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar valt op dat in zo'n 20% van 
de gevallen verandering van werkkring wordt opgegeven als verhuisreden. Bij de doelgroep 
senioren is specifiek bet ouder worden in 24% van de gevallen reden om te verhuizen. 
Overigens kan deze laatste reden niet los worden gezien van de geschiktheid / kwaliteiten van 
de huidige woning. 

De mate waarin de verhuisredenen door de eigenaar en/of beheerder bei'nvloedbaar zijn, 
verschilt per verhuisreden. Voor de reden 'verandering van werk' geldt bijvoorbeeld dat die 
niet be"invloedbaar is. Slechte dienstverlening is echter wel degelijk bei."nvloedbaar. Bij bet 
registeren van de verhuisredenen is bet belangrijk om de mate van bei'nvloedbaarheid in 
gedachten te houden. Dat geldt in versterkte mate bij het lezen van de volgende tabel welke 
de resultaten van de vraag: Wat is de voomaamste verhuisreden? weergeeft. In tegenstelling 
tot de eerdere vraag naar ( alle) verhuisredenen is hier dus slechts een antwoord per respondent 
mogelijk. Overigens is de vraag naar de voomaarnste verhuisreden slechts ingevuld door 71 
van de 138 verhuisgeneigde respondenten. 

• voornaamste verhuisreden: 

doelgroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 (n=lO) 20% 40% 40% 

2 (n=26) 19% 12% 15% 42% 4% 4% 4% 

3 (n=26) 15% 4% 50% 19% 4% 4% 4% 

4 (n=9) 11 % 11% 56% 11% 11% 

gemiddeld (n=71 respondenten) 14% 10% 37% 30% 3% 1% 3% 1% 1% 

(1 = andere woning; 2= andere woonomgeving; 3= te hoge woonlasten; 4= wil kopen; 5= gezinsuitbreiding; 6= 
kinderen uit huis; 7= verandering van werk; 8= ouder worden; 9= slechte dienstverlening) 

Conclusie: 

Opvallend is de hoge score (37%) van reden nurnrner 3, te weten te hoge woonlasten. 
Stand deze reden bij de vraag naar (alle) verhuisredenen nog op de tweede plaats, nu staat ie 
eerste. Dit vooral dankzij de doelgroepen gezinnen en senioren. Bij de 
tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar blijkt de wens om te kopen nag steeds de belangrijkste 
reden. 

De te hoge woonlasten en de wens om te kopen blijken gezamenlijk in 67% van de 
gevallen aangemerkt te worden als voornaarnste reden22

• Beide redenen zijn 

22 Overigens kunnen naar mening van de auteur dergelijke resultatcn niet !os warden gezien van de heersende economische 
situatie en de situatie op de woningmarkt. 
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(hoofdzakelijk) van financiele aard zodat gesteld kan warden dat hier sprake is van een 
belangrijke mate van be"invloedbaarheid. 

Wat betreft de overige verhuisredenen is het opvallend dat 'andere woning' en 'andere 
woonomgeving' met respectievelijk 14% en 10% lager scoren dan menigeen wellicht op 
voorhand had verwacht. Blijkbaar is de importantie van het (fysieke en sociale) 
prestatieniveau van het product in relatie tot de verhuisgeneigdheid gering. 

• volgende woning: 

doelgroep app. grondg. weet niet huren kopen weet niet gemeente buiten weet niet 

1 (n=l 7) 35% 47% 18% 12% 71% 17% 39% 

2 (n=43) 16% 53% 30% 12% 72% 16% 36% 

3 (n=45) 11% 78% 11% 16% 56% 28% 51% 

4 (n=26) 46% 11% 42% 50% 19% 31% 35% 

gemiddeld (n=133) 22% 54% 24% 21% 56% 24% 42% 

de volgende woning (type) uitge5plitst naar de huidige woning (type): 

Doelgroep 

1 pershh (n=40) 
2 pershh (n=75) 

Gezin ( n=84) 
Senior (n=103) 

Totaal/gem. 

Conclusie: 

Nu een appartement, de volgende Nu een grondgebonden woning, 
won. (app/grgeb) de volgende won. (app!grgeb) 

55%-27% 

22%-43% 

17%-67% 

57%-0% 

34%-36% 

0%-83% 

10%-65% 

10%-80% 

41%-18% 

16%-64% 

gemeente 
22% 

29% 

0% 

11% 

14% 

De verhuisgeneigden hebben gemiddeld een uitgesproken voorkeur voor de 
grondgebonden woning. Slechts bij de doelgroep senioren is het appartement in het 

39% 

35% 

49% 

54% 

44% 

voordeel. Bij de doelgroepen tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar en senioren bestaat 
met respectievelijk 30% en 42% een aanzienlijk deel twijfelaars ten aanzien van het type van 
de volgende woning. Wanneer we de verhuisgeneigdheid combineren met de woonvoorkeuren 
voor een bepaald type woning zien we vooral bij de tweepersoonshuishoudens onder de 55 
jaar een enorme verschuiving: de populariteit van bet appartement daalt sterk. 

Bij de eigendomsvorm is de koopwoning duidelijk in het voordeel. Uitzondering hierop 
vormt weer de doelgroep senioren. Het aantal twijfelaars ten aanzien van de eigendomsvorm 
is met name in de doelgroepen gezinnen met kinderen en senioren hoog. 

Het merendeel van de respondenten weet niet of de volgende woning in de huidige gemeente 
of daarbuiten staat. Van de respondenten die zeggen zeker te weten dat de volgende woning 
buiten de huidige gemeente staat, behoort de meerderheid tot de doelgroepen een- en 
tweepersoonshuishoudens beneden de 55 jaar. Gezinnen met kinderen blijven bij voorkeur 
woonachtig binnen de huidige gemeente. 

deelrapport onderzoeksresultaten 30 



de woninglnturder als asset, de klant centraal 

• blijfvoorwaarden: 

doelgroep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 (n=16) 44% 31% 6% 19% 6% 25% 
2 (n=36) 50% 11% 3% 6% 6% 3% 3% 31% 
3 (n=39) 28% 8% 8% 23% 5% 5% 44% 
4 (n=20) 40% 15% 45% 5% 5% 

gemiddeld (n= 111) 38% 13% 5% 21% 4% 4% 2% 1% 30% 
(l = onder geen enkele voo1waarde; 2= verbeteren van de kwaliteit van de woning / oplossen van problemen ; 3= 
meer ruimte in / aan de woning creeren; 4= bevriezen van de huur; 5= toestaan van aanpassingen; 6= kan geen 
geschikte andere woning vinden; 7= ongunstige loopbaanontwikkeling; 8= verdere stijging huizenprijzen; 9= 
kan huidige woning kopen) 

Verhuisgeneigde respondenten is gevraagd onder welke voorwaarden zij af zouden zien van 
verhuizing. Er waren drie antwoordmogelijkheden, te weten 'onder geen enkele vo01waarde', 
'aanpassingen aan de woning, namelijk ..... ' en 'andere voorwaarden, namelijk ..... '. 111 van 
de 138 verhuisgeneigde respondenten hebben op deze vraag geantwoord. Er zijn per 
respondent meer voorwaarden mogelijk (met uitzondering van de antwoordmogelijkheid 
'onder geen enk:ele voorwaarde'). 

Conclusie: 

38% van de verhuisgeneigden wil onder geen enkele voorwaarde in de huidige woning 
blijven wonen. Waarschijnlijk bestaat bij deze verhuisgeneigden een grote mismatch tussen 
prestatie en vraag op woningniveau. Voor een deel mag niet uitgesloten worden dat deze 
verhuisgeneigden toch in de huidige woning willen blijven als deze gekocht kan warden of 
wanneer de huren warden bevroren. Doordat het hier gaat om een (in grate mate) open vraag, 
zal een aantal respondenten deze voorwaarden ( evenals andere voorwaarden) niet in 
overweging hebben genomen. De doelgroep gezinnen antwoordt slechts in 28% van de 
gevallen dat onder geen enkele voorwaarde van verhuizing wordt afgezien. Zij geeft in 
44% van de gevallen aan te blijven als de woning gekocht kan worden, een fors hogere score 
dan het gemiddelde van 30%. De doelgroep senioren heeft een zeer lage koopgeneigdheid. 
Voor deze doelgroep is bevriezing van de huren (45%) een belangrijke blijfvoorwaarde. Dat 
laatste geldt niet voor de tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar. Dit is geheel in 
overeenstemming met de relatief lage score bij verhuisredenen op het punt 'te hoge 
woonlasten'. Tenslotte, oak het punt verbeteren van de kwaliteit / oplossen van problemen 
scoort aanzienlijk met 13%. 

Overigens dient wel gerealiseerd te warden dat door een respondent verschillende 
voorwaarden gesteld konden warden. Het inlossen van een enkele voorwaarde hoeft dan 
ook nog niet te betekenen dat de respondent van verhuizing afziet. 
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Vanuit de aanbodzijde 

complex naam verhuis- cijfer cijfer niet 
geneigdheid verhuisgeneigd verhuisgen. 

1 Utrecht; appartementen. 27% 6,4 6,8 
2 Alphen aan de Rijn; appartementen 33% 6,9 6,5 

3 Amsterdam; appartementen 67% 7,4 8,0 
4 Amstelveen; appartementen 40% 6,3 8,3 
5 Heemstede; grondgebonden 50% 5,6 6,9 
6 Zeewolde; grondgebonden 58% 6,9 6,8 
7 Hoofddorp; grondgebonden 39% 6,4 7,4 

8 Heemskerk; grondgebonden 53% 7,0 7,8 

9 Leiden; grondgebonden 57% 6,4 7,1 

10 Gouda;grondgebonden 58% 7,0 7,1 
gemiddeld 46% 6,7 7,2 

Overweging: 

Aan het begin van dit hoofdstuk is al ter sprake gekomen dat verhuisgeneigden hun woning 
significant lager waarderen dan niet verhuisgeneigden. Dit wordt, behoudens de 
uitzonderingen in de complexen nr. 2 en nr. 6, gei1lustreerd in bovenstaande tabel. 

De vraag die opdrachtgevers van onderzoeken als onderhavig onderzoek graag beantwoord 
willen zien, luidt: Bestaat er een verband tussen de kwaliteit van het produkt (in het 
bijzonder de woning) en de gemeten verhuisgeneigdheid? Deze vraag raakt direct aan het 
eerder aangehaalde vraagstuk van de beYnvloedbaarheid. Met name de kwaliteit van de 
woning wordt als beYnvloedbaar / beheersbaar aangemerkt. 

De moeilijkheid die optreedt bij het beantwoorden van bovenstaande vraag kan worden 
samengevat met de vraag: Hoe stellen we objectief de kwaliteit vast? Het gemiddelde 
rapportcijfer voor de woning (we beperken ons tot deze indicator) wordt dusdanig 
bei'nvloed door de verhuisgeneigdheid, dat dit niet gezien kan worden als objectieve 
maatstaf voor de kwaliteit. Het rapportcijfer vormt hooguit een indicatie voor de kwaliteit. 

In het deelrapport tussenrapportage huurdersonderzoek AMVEST-woningen (fase 1 van het 
onderzoekstraject) is getracht op een objectieve wijze een indicator te formuleren voor de prijs 
/ kwaliteit-verhouding van de produkten. De kwaliteit van de woning komt daarbij tot 
uitdrukking in het aantal punten dat de woning krijgt conform het Woningwaarderingsstelsel. 
De prijs van de woning is de kale huur per maand. Dit levert voor de 10 onderzochte 
complexen de volgende puntprijs op: 
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complex naam puntprijs verhuisgeneigdheid 
1 Utrecht; appartementen 7,90 27% 
2 Alphen aan de Rijn; appartementen 7,10 33% 

3 Amsterdam; appartementen 9,20 67% 
4 Arnstelveen; appartementen 8,90 40% 

5 Heemstede; grondgebonden 7,20 50% 

6 Zeewolde; grondgebonden 5,60 58% 

7 Hoofddorp; grondgebonden 5,70 39% 

8 Heemskerk; grondgebonden 5,10 53% 
9 Leiden; grondgebonden 7,30 57% 
10 Gouda; grondgebonden 6,50 58% 

Conclusie: 

Bestudering van bovenstaande tabel wijst uit dat ook de relatie puntprijs en 
verhuisgeneigdheid niet eenduidig is. 

Bovenstaande poging om een verklaring voor de verhuisgeneigdheid te zoeken is te 
eenvoudig. Een goede prijs/kwaliteit-verhouding op woningniveau zal zeker een positieve 
invloed hebben op de verhuisgeneigdheid. De mate waarin is echter niet of moeilijk objectief 
vast te stellen. Immers, naast deze factor van value for money zijn er legio andere 
factoren die ook van invloed zijn op de verhuisgeneigdheid. Belangrijk zijn de al eerder 
genoemde factoren van de heersende economische situatie en de situatie op de (regionale) 
woningmarkt. Ook de omgevingskwaliteit van het complex is een niet onbelangrijke factor. 

Het zoeken van een eenduidige verklaring voor de gevonden verhuisgeneigdheid vanuit de 
aanbodzijde schijnt een ijdele poging. Veel helderder is de relatie tussen 
verhuisgeneigdheid en de onderscheiden doelgroepen. De benadering vanuit de meer of 
minder "traditionele huishoudenscyclus", eventueel gecombineerd met lifestyle invloeden, 
biedt meer houvast. Het kennen van de bewoningsprofielen per complex is juist daarom 
zo belangrijk. 

Bij de volgende bespreking van de verhuisgeneigdheid per complex is ervoor gekozen de 
gevonden verhuisgeneigdheid met name te relateren aan het gevonden bewoningsprofiel. 

1. Utrecht: In dit complex is de verhuisgeneigdheid ondanks de magere 
woningwaardering erg laag. Dit vindt zijn oorzaak in het grote aantal senioren in dit complex, 
welke een zeer lage verhuisgeneigdheid vertonen. De verhuisgeneigdheid voor de overige 
doelgroepen in dit complex is 55%. De meest genoemde reden om te verhuizen is de slechte 
woonomgeving (verkeersoverlast en de sociale kwaliteit). Waar men verhuisgeneigd is 
vanwege de woning speelt de afwezigheid van een tuin een belangrijke rol. Van de 
verhuisgeneigden zegt 2/3 onder geen enkele voorwaarde te willen blijven, wat een zeer 
negatieve score is. 

2. Alphen aan de Rijn: Ook dit complex vertoont ondanks de magere woningwaardering 
een lage verhuisgeneigdheid. De reden hiervoor is identiek aan die voor het complex 
Azielaan. De verhuisgeneigdheid voor de doelgroepen anders dan senioren is 47%. De meest 
genoemde reden om te verhuizen is het ambieren van een woning, gevolgd door het willen 
hebben van een grotere woning. 
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3. Amsterdam: Een zeer hoge verhuisgeneigdheid, iets wat gezien de vertegenwoordigde 
doelgroepen (bijna uitsluitend een- en tweepersoonshuishoudens jonger dan 55 jaar) geen 
verbazing wekt. Een typisch 'doorstroomcomplex' met bewoners die een hoge 
koopgeneigdheid hebben. 

4. Amstelveen: Een matige verhuisgeneigdheid, iets wat wederom te danken is aan de 
sterke vertegenwoordiging van de doelgroep senioren. De waardering voor de woning is 
gemiddeld hoog. Echter, veel verhuisgeneigden willen toch een ruimere woning in eigendom. 
Zij zeggen dan ook onder geen enkele voorwaarde te willen blijven. 

5. Heemstede: Een gemiddelde verhuisgeneigdheid. De woningen warden zeer laag 
gewaardeerd, iets wat in belangrijke mate te wijten is aan het feit dat de woningen te klein 
zijn. Het ambieren van andere woningkwaliteiten is de meest genoemde verhuisreden. 

6. Zeewolde: Een bovengemiddelde verhuisgeneigdheid, terwijl er sprake is van bijna 
uitsluitend senioren huishoudens. De verhuisgeneigdheid is vooral te wijten aan een hoge 
woonlastenquote. Wanneer de huren niet verder stijgen zegt het merendeel van de 
verhuisgeneigden niet te zullen verhuizen. 

7. Hoofddorp: Een verhuisgeneigdheid beneden het gemiddelde, zeker wanneer wordt 
gerealiseerd dat het hier gaat om voomamelijk tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar en 
gezinnen met kinderen. De verhuisgeneigden geven veelal als motief de combinatie van te 
hoge woonlasten en de wens om te kopen. Een belangrijke blijfvoorwaarde is het kunnen 
kopen van de huidige woning. 

8. Heemskerk: In dit complex behoort 70% van de huishoudens tot de doelgroep 
gezinnen met kinderen. Van deze doelgroep is 65% verhuisgeneigd. Evenals bij het vorige 
complex geven verhuisgeneigden veelal als motief de combinatie van te hoge woonlasten en 
de wens om te kopen. Een belangrijke blijfvoorwaarde is bet kopen van de huidige woning. 

9. Leiden: Een complex met een bovengemiddelde verhuisgeneigdheid. Naast de 
bekende motivatie te hoge woonlasten-wens tot kopen is ook het ouder warden een aantal 
maal genoemde verhuisreden. In dit complex wonen relatief veel senioren huishoudens. 
Huishoudens die al huren vanaf op levering en die nu uitzien naar huisvesting meer geschikt 
voor ouderen. 

10. Gouda: Een verhuisgeneigdheid boven bet gemiddelde. Deze verhuisgeneigdheid is 
voor alle doelgroepen van vergelijkbare omvang, waarbij wel opgemerkt dient te warden dat 
de dominante doelgroepen in dit complex de tweepersoonshuishoudens en gezinnen met 
kinderen zijn. De verhuisgeneigden geven veelal als motief de combinatie van te hoge 
woonlasten en de wens om te kopen. Een belangrijke blijfvoorwaarde is het kopen van de 
huidige woning. 
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Hoofdstuk 5; Samenvatting & Beleidsconsequenties 

Samenvatting 

lnleiding 
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd onder huurders van een woning van het 
vastgoedbeleggingsfonds AMVEST. Aanleiding voor <lit onderzoek is de heersende situatie 
op de woningmarkt: koopwoningen zijn, met name door de lage rentestand, zeer populair. 
Vooral huurders in het duurdere segment van de huurwoningmarkt, traditioneel het speelveld 
van vastgoedbeleggers, ambieren een koopwoning. Zij beschikken doorgaans bovendien over 
voldoende financiele middelen om een woning te kopen. Door deze situatie neemt het aantal 
mutaties in het bewuste segment toe en nemen de mogelijkheden om huurverhogingen door te 
voeren af. Ook neemt in bepaalde delen van de voorraad de leegstand toe. 

De positie van de huurder wordt sterker en de markt wordt steeds meer een vragersmarkt. Dit 
vormde voor AMVEST de aanleiding een onderzoek te laten verrichten onder een populatie 
van 600 woninghuurders. Het doel van dit onderzoek is bet verkrijgen van kennis over de 
kenmerken van de buurders, bun satisfactie ten aanzien van het product23 en de 
dynamiek in bet gebruik. Deze kennis dient te worden ingezet bij bet formuleren van een 
klantgericbter beleid. 

De huurders in het onderzoek zijn verdeeld over 10 complexen, te weten 4 
appartementcomplexen (262 woningen) en 6 complexen met grondgebonden woningen (338 
woningen). Alle complexen zijn gelegen in de Randstad. 4 complexen zijn 22 jaar of ouder, 6 
zijn 9 jaar of jonger. De gemiddelde kale huurprijs bedraagt /1035,- per maand. 

Het gehanteerde onderzoeksinstrument is de schriftelijke enquete. 51 % van de enquetes is 
geretoumeerd. Dit levert een representatiefbeeld op, zowel ten aanzien van de huurders als 
( door hun verdeling) voor de complex en. 

De huurders in dit onderzoek zijn op basis van de kenmerken leeftijd en huishoudenssituatie 
ingedeeld in doelgroepen. Dit zijn: eenpersoonsbuisboudens tot 55 jaar, 
tweepersoonsbuisboudens tot 55 jaar, gezinnen met kinderen en senioren (ouder dan 55 
jaar). Door op deze manieren doelgroepen te formuleren ontstaan, naar verwachting, 
verschillen tussen de doelgroepen in gevraagde kwaliteit, verhuisgeneigdheid en 
woonvoorkeuren. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies 
warden getrokken ten aanzien van een dergelijke doelgroep-indeling: 

De verscbillen in waardering voor bet product zijn gering wanneer gedifferentieerd 
wordt naar doelgroepen. 

Op zich is dat logisch: de huurder in dit segment van de woningmarkt is vrij om de voor hem 
of haar meest geschikte woning te kiezen. Een differentiatie van de waardering naar doelgroep 
is nog het meest geeigend waar het gaat om aspecten die te maken hebben met de ruimte in en 
met deprive buitenruimte bij de woning. 

23 Tot het product warden gerekend de woning, de woonomgeving en de dienstverlening door de beheerder. 
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De doelgroepbenadering is echter met name relevant voor bet verkrijgen van inzicht 
per doelgroep wat en waarom men huurt en welke mate van dynamiek in de bewoning 
men vertoont. Wanneer in termen van doelgroepen de bewoning van een complex bekend is, 
kan voor dat complex een verwachting worden gefonnuleerd ten aanzien van de dynamiek in 
de bewoning. Immers, de waargenomen dynamiek vertoont een sterke samenhang met 
bet gebruik (door de diverse doelgroepen) en niet zozeer met de prijs / 
kwaliteitverhouding van bet product. 

Doelgroepen 
De 302 respondenten zijn als volgt verdeeld over de doelgroepen: 13% 
eenpersoonshuishoudens tot 55 jaar, 25% tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar, 28% gezinnen 
met kinderen en 34% senioren. Deze doelgroepen zijn als volgt gehuisvest: 
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De gevonden product-doelgroep combinaties staan afgebeeld in bovenstaande linker grafiek. 
Eenpersoonshuishoudens zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de appartementen. Ook het 
merendeel van de senioren woont daar. Tweepersoonshuishoudens zijn ongeveer gelijk 
vertegenwoordigd in de appartementen en de grondgebonden woningen. Gezinnen met 
kinderen wonen vrijwel uitsluitend in grondgebonden woningen. 

De bewoning per bouwvorm staat afgebeeld in de rechter grafiek. Overigens vertonen deze 
bewoningsprofielen, zowel voor appartementcomplexen als complexen met grondgebonden 
woningen, sterke verschillen per afzonderlijk complex. 

1. Eenpersoonshuishoudens tot 55 jaar: De meest genoemde verhuisreden (naar de huidige 
woning!) is (echt)scheiding met een score van 39%. De gemiddelde woonduur4 van deze 
doelgroep bedraagt ruim 6 j aar. 

2. Tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar: De meest in het oog springende verhuisreden is 
verandering van werk met een score van 42%. De woonduur van deze doelgroep bedraagt 
gemiddeld 4 jaar. De woonlasten van deze doelgroep zijn in vergelijking met de andere 
doelgroepen laag; 87% van huishoudens in deze doelgroep beschikt dan ook over meer dan 
1 inkomen. 

24 De gemiddelde woonduur wordt bepaald door de aanvangsdatum van bewoning en de doelgroep waartoe de respondent op 
het moment van invullen van de enquete behoorde. Er is geen rekcning gehouden met het fcit dat de respondent op de 
aanvangsdatum van bewoning mogelijkerwijs tot een andere doclgrocp behoorde. 
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3. Gezinnen met kinderen, alle leeftijden: De meest genoemde verhuisreden betreft de 
eigenschappen van de vorige woning. In 62% van de gevallen werden de kwaliteiten van 
de vorige woning niet meer als passend ervaren. Deze doelgroep woont gemiddeld 8 jaar in 
de huidige woning. 

4. Senioren, ouder dan 55 jaar: Ook bier geldt dat de eigenscbappen van de vorige woning de 
meest genoemde verbuisreden zijn (54%). Deze doelgroep, waarvan 71 % geen inkomen 
meer heeft uit arbeid, woont gemiddeld het langst in de huidige v.·oning: 11 jaar. 

Waardering 
Eerder is al aangegeven dat bet bij de waardering uitsplitsen naar doelgroepen in de regel 
weinig extra informatie oplevert. Op deze plaats zal dat (m.u.v. de ruimte-aspecten) dan ook 
niet gebeuren. 

Voordat de conclusies betreffende de waardering ten aanzien van de huidige woning, het 
woongebouw en de woonomgeving warden gepresenteerd, wordt eerst de gehanteerde 
methodiek uitgelegd. Kwalificatie van de mate van satisfactie vindt plaats aan de hand 
van bet percentage ontevreden respondenten per gemeten aspect. Gekozen is voor de 
volgende klassen-indeling: 

% ONTEVREDEN RESPONDENTEN 
10% EN MINDER ONTEVREDEN 
11% TOT EN MET 15% ONTEVREDEN 
16% TOT EN MET 20% ONTEVREDEN 
21% TOT EN MET 25% ONTEVREDEN 
26% EN MEER ONTEVREDEN 

CLASS/FICA TIE 
ZEER GOED 
GOED 
VOLDOENDE 
ONVOLDOENDE 
SLECHT 

Conclusies Ruimte (oppervlakte woonkamer, aantal en oppervlakte slaapkamers, indeling en bergruimte) 

• Het aanbod in <lit onderzoek bestaat overwegend uit 3-kamer appartementen en 
grondgebonden 4-kamer woningen (met zolder). Het algemene oordeel over de 
ruimte in de woning is goed, met name de oppervlakte van de woonkamer scoort 
hoog. 

• De bergruimte in de woning wordt als slecht beoordeeld, waarbij vooral de zeer 
slechte beoordeling door gezinnen met kinderen in het oog springt. 

• Het 3-kamer appartement is voor tweepersoonshuishoudens tot 55 jaar qua 
ruimte de absolute ondergrens. Het aantal slaapkamers wordt als slecht beoordeeld 
en de grootte van de slaapkamers gemiddeld als onvoldoende . 

Conclusies Voorzieningen / Onderhoudsstaat (uitrusting keuken en badkamer, 
aansluitingsmogelijkheden huishoudelijke apparaten, afwerking wanden en vloeren en staat van onderhoud) 

• Met uitzondering van de afwerking van de vloeren worden alle aspecten als 
onvoldoende beoordeeld. 

• De onderhoudsstaat van oudere complexen scoort significant lager dan die van 
de nieuwere complexen, maar de onvoldoende beoordeling \·an de onderhoudsstaat 
beperkt zich niet tot de oudere complexen. Het argument "huren, nooit meer 
onderhoud" lijkt wel een heel bijzondere invulling te hebben gekregen. 
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Conclusies Bouwfysica (warmte- en geluidsisolatie, verwarming en ventilatie) 

• Voor de warmte- en de geluidsisolatie en de ventilatie luidt de gemiddelde 
beoordeling onvoldoende. De problemen met de warmte-isolatie en de ventilatie 
concentreren zich in bet oudere gedeelte van het aanbod. De ontevredenheid over 
geluidsisolatie is veel breder gedragen: ook in het nieuwere gedeelte van het 
aanbod wordt daarover geklaagd. 

Conclusies Buitenruimte (grootte, ligging en bergruimte) 

• De grootte en ligging van de buitenruimte scoren gemiddeld zeer goed. Wei 
bestaat op deze punten een verschil tussen appartementen en grondgebonden 
woningen. Bij appartementen is de waardering minder hoog waarbij met name de 
onvoldoende beoordeling door tweepersoonshuishoudens in het oog springt. 

• De bergruimte buiten de woning scoort evenals de bergruimte binnen de woning 
laag. Bij de grondgebonden woningen luidt het oordeel onvoldoende, bij de 
appartementen zelfs slecht. 

Conclusies Woongebouw (alleen bij appartementencomplexen; afstand tot de woning, de lift, de 
collectieve ruimte, de beveiliging, parkeervoorziening, toegang tot de berging en inzameling van het huisvuil) 

• Op al deze aspecten, met uitzondering van de lift en de beveiliging van de 
toegang, luidt de beoordeling goed tot zeer goed. De liftvoorziening scoort slecht, 
maar dit is te wijten aan schijnbaar emstige problemen met de liftvoorziening in twee 
van de vier complexen. De beveiliging van de toegang wordt in drie van de vier 
complexen laag beoordeeld wat gemiddeld een onvoldoende tot gevolg heeft. 

Conclusies Woonomgeving (parkeren, verkeer, OV, winkels, recreatie, scholen, kindvriendelijkheid, 
openbare ruimte, uiterlijk van de gebouwde omgeving, sociale veiligheid en bevolkingssamenstelling) 

• De gemiddelde score over al deze aspecten is goed. Positieve uitschieters (zeer lage 
ontevredenheid) zijn de nabijheid van de winkelvoorzieningen, de nabijheid van 
scholen en de kindvriendelijkheid. 

Conclusies Opleveringsstaat en Dienstverlening 

• Met opleveringsstaat wordt bedoeld de staat van de woning op het moment van ingaan 
van het huurcontract. 40% van de respondenten zijn eerste bewoners en 60% is een al 
eerder verhuurde woning gaan bewonen. Eerste bewoners zijn significant 
tevredener over de opleveringsstaat dan bewoners van een eerder verhuurde 
woning. Beide groepen kennen respectievelijk 15% en 27% ontevreden respondenten 
(tevredenheid 53% vs. 37%). Zeker respondenten van een eerder verhuurde woning 
hebben dus een onaangename start. Het oordeel luidt over alle respondenten (eerste 
bewoners en bewoners eerder verhuurd) gemeten onvoldoende. 
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• Bij de opleveringsstaat zijn de meest genoemde punten van kritiek de afwerking 
van de wanden en de staat van de tuin. 

• De dienstverlening wanneer de woning eenmaal wordt bewoond wordt als slecht 
beoordeeld. 

• Van de respondenten die de dienstverlening als slecht beoordelen is 62% 
ontevreden over de snelheid waarmee klachten worden verholpen en 57% over 
de (uiteindelijk) geleverde kwaliteit van de oplossing. 

• De waardering van de dienstverlening vertoont verschillen per beheerder. Deze 
verschillen zijn echter net niet significant. 

Dynamiek; woonwensen en verhuisredenen 
Bij de bepaling van de dynamiek wordt uitgegaan van diverse onderscheiden doelgroepen 
(vraagzijde). Een eenduidige relatie tussen de verschillende prijs / kwaliteit verhoudingen 
van bet aanbod enerzijds en de dynamiek anderzijds is niet vast te stellen. 

De product-doelgroep combinaties en de bewoningsprofielen per bouwvorm, zoals eerder 
afgebeeld, geven een indruk van het huidige gebruik. Wanneer de gevonden combinaties en 
profielen met aspecten als verhuisgeneigdheid en de voorkeur voor het volgende woningtype 
worden gecombineerd, ontstaat een beeld van de te verwachten dynamiek in het gebruik. 

Doelgroep App.-% van totaal Verhuizen Volgende Grgeb.- % van 
(% doelgrp) won. totaal (% doelgrp) 

(app/grgeb) 
1 pershh 27-20% 41% 55%-27% 13 - 8% 
(n=40) (68%) (32%) 

2 pershh 35 - 26% 69% 22%-43% 40- 24% 
(n=75) (47%) (53%) 
Gezin 9-7% 67% 17%-67% 75 - 45% 
(n=84) (11 %) (89%) 
Senior 63 - 47% 16% 57%-0% 40- 24% 

(n=103) (61%) (39%) 
Totaal/gem 134 38% 34%-36% 168 
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Conclusies 

Gemiddeld is 46% van alle respondenten verhuisgeneigd. De eenpersoonshuishoudens 
onder de 55 jaar vertonen met 45% verhuisgeneigdheid een gemiddeld niveau. De 
verhuisgeneigdheid onder huishoudens uit deze doelgroep die nu een grondgebonden woning 
bewonen is 13%-punt, 54% tegen 41 %, hoger dan onder die nu een appartement bewonen. 
Wanneer we de voorkeuren van de verhuisgeneigden voor de volgende bouwvorm 
verdisconteren, ontstaat voor de totale doelgroep het beeld conform de tweede staaf in de 
grafiek: de populariteit van het appartement neemt iets af ten gunste van die van de 
grondgebonden woning. De tweepersoonshuishoudens onder de 55 jaar zijn met 59% de 
meest verhuisgeneigde doelgroep. Van de respondenten in deze doelgroep die nu een 
appartement bewonen is zelfs 69% verhuisgeneigd. Bij de doelgroep 
tweepersoonshuishoudens zien we een duidelijke afname van de populariteit van het 
appartement. Slechts 25% woont straks 'zeker' in een appartement. Overigens kent deze 
doelgroep met 13% een relatief hoog percentage twijfelaars. Ook de doelgroep gezinnen is 
met 57% boven gemiddeld verhuisgeneigd. Wanneer we het beeld van nu tegen het 
verwachte beeld straks afzetten, doen zich weinig veranderingen voor: de grondgebonden 
woning blijft topfavoriet. De doelgroep senioren geeft met 27% gemiddeld een zeer lage 
verhuisgeneigdheid te zien. Bovendien woont het merendeel van deze verhuisgeneigden 
in een grondgebonden woning. Deze grondgebonden woning neemt conform de verwachting 
in populariteit afbij deze doelgroep. 

Verhuisredenen Voornaamste verhuisredenen 
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Wanneer wordt gevraagd om de verhuisredenen is de wens om te kopen bet meest 
genoemd. Gemiddeld 55% en voor de doelgroep tweepersoonshuishoudens zelfs 77%. De 
doelgroep senioren scoort met 16% op dit punt zeer laag. De door deze doelgroep meest 
genoemde verhuisreden zijn te hoge woonlasten. Gemiddeld over alle doelgroepen is dit 
punt in 42% van de gevallen genoemd. De doelgroep tweepersoonshuishoudens scoort op 
dit punt met 25% benedengemiddeld. De eigenschappen van de woning worden in 41 % 
van de gevallen genoemd als verhuisreden. In dergelijke gevallen is vaak de woning te 
klein geworden, wil men een tuin als buitenruimte (in plaats van een balkon) en/ of kan men 
de inrichting van de woning niet aan de eigen voorkeuren aanpassen. 

Wanneer de respondenten wordt gevraagd de voornaamste verhuisreden te noemen dan is 
dat in 37% van de gevallen de te hoge woonlasten. Dit antwoord wordt vooral door 
gezinnen en senioren gegeven en in mindere mate door de tweepersoonshuishoudens. De 
wens om te kopen staat met 30% op de tweede plaats. Vooral een- en 
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tweepersoonshuishoudens geven dit antwoord. De eigenschappen van de woning warden in 
14% van de gevallen genoemd en in 10% van de gevallen gaat bet om de woonomgeving. 
Blijkbaar zijn niet zozeer de kwaliteiten van de woning of woonomgeving de 
voornaamste verhuisredenen, maar de financiele kenmerken van een huurwoning. 56% 
van de verhuisgeneigde respondenten zegt dan ook dat de volgende woning zeker een 
koopwoning is tegen 21 % zeker een huurwoning. 

Tenslotte is de verhuisgeneigde respondenten gevraagd onder welke voorwaarden zij in de 
huidige woning willen blijven wonen. 38% geeft aan onder geen enkele voorwaarde te 
willen blijven. Voor tweepersoonshuishoudens geldt dit voor 50% van de gevallen, maar 
voor de doelgroep gezinnen bedraagt dit percentage slechts 28%. 44% van deze 
doelgroep geeft aan de woning wel te willen kopen. De doelgroepen een- en 
tweepersoonshuishoudens scoren hier met zo'n 30% gerniddeld. Slechts 5% van de senioren 
zegt de huidige woning te willen kopen. In 45% van de gevallen zegt deze doelgroep te willen 
blijven als de huren niet verder stijgen. De doelgroepen gezinnen en eenpersoonshuishoudens 
scoren hier met ongeveer 21 % gerniddeld. Tweepersoonshuishoudens geven dit antwoord 
slechts in 6% van de gevallen. 13% van alle respondenten stelt als blijfvoorwaarde dat de 
kwaliteit van de woning rnoet warden verbeterd. 
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Beleidsconsequenties 
De vijfde onderzoeksvraag luidt: Welke beleidsconsequenties zijn er uit de 
onderzoeksresultaten te trekken voor bet te voeren beleid ten aanzien van 
huurwoningen? Uitgangspunt daarbij is bet streven naar een klantgerichter beleid. Op deze 
plaats zal deze vraag van antwoorden (⇒) worden voorzien. Ten aanzien van alle 
beleidsconsequenties geldt dat vervolgonderzoek wordt aanbevolen ter instrumentatie en 
operationalisatie. 

De beleidsconsequenties zijn op de volgende wijze geordend: 

• beleidsconsequentie 1, betrekking bebbend op de financiering; 

• beleidsconsequentie 2 t/m 5, betrekking bebbend op de potentieel sterke punten van de 
huurwoning en de benutting daarvan; 

• beleidsconsequenties 6 en 7, betrekking hebbend op de betekenis van huurderswaardering 
en de benchmarking daarvan; 

• beleidsconsequentie 8, betrekking hebbend op grootte / bruikbaarheid van de woningen; 

• beleidsconsequenties 9, betrekking hebbend op de presentatie van het aanbod. 

⇒ 1) Bestudeer de mogelijkheden om andere financieringsvormen aan te 
bieden dan het traditionele huren. 

De hoge mate van verhuisgeneigdheid, gecombineerd met: 

• de sterke voorkeur voor een koopwoning bij verbuisgeneigden (met uitzondering van de 
doelgroep senioren); 

• hun financiele mogelijkheden om een woning aan te schaffen; 

• de hoge score op de blijfvoorwaarden 'kan huidige woning kopen' en op 'bevriezen / 
verlagen woonlasten'; 

• bet algemene, tamelijk positieve oordeel over de woonsituatie. 

geeft aanleiding om andere financiele constructies te ontwikkelen dan de traditionele 
huurvorm. Gezien de onderzoeksresultaten lijken deze constructies in bet bijzonder 
perspectiefrijk voor de doelgroep gezinnen. 

Uit onderzoek (N1PO. 1997) blijkt dat respectievelijk als belangrijkste nadelen van de 
buurwoning worden aangemerkt: geen bezitsvorming, duur / buur steeds omhoog, mag bijna 
niets veranderen en de verbuurder is de baas. Veel van deze nadelen zijn terug te voeren op de 
huidige financiele huurconstructie en de bijbeborende voorwaarden. 

De huidige constructie gaat gepaard met een hoge mate van flexibiliteit voor de huurder (na 
een jaar huren kan maandelijks de huur worden opgezegd) en het dragen van alle risico's 
(zoals het onderhoudsrisico, bet marktrisico en het vermogensrisico) door de eigenaar
belegger van de woning. Met name voor bewoners die aangeven een dergelijke, boge mate 
van flexibiliteit naar verwachting niet nodig te hebben, waardoor voor de eigenaar minder 
marktrisico ontstaat, is het mogelijk andere financieringsvormen te ontwikkelen die gepaard 
gaan met lagere woonlasten voor de huurder. Een belangrijk nadeel vormt de afwezigbeid 
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van bezitsvorming. Dit zou kunnen worden ondervangen door de bewoners te laten 
participeren in bijvoorbeeld de waardeontwikkeling van de eigen woning of de 
waardeontwikkeling van een woningfonds. Idealiter wordt een dergelijke constructie 
gecombineerd met een constructie die de 'trouwe klant' beloont. Hoe !anger de woonduur 
(niet noodzakelijkerwijs in dezelfde woning), hoe hoger het aandeel in de 
waardeontwikkeling. 

Het valt buiten het kader van dit onderzoek om een volledige opsomming te geven van alle 
mogelijkheden op het gebied van financieringsinnovatie25

. Wel tonen de onderzoeksresultaten 
aan dat, naar mening van de auteur, als gevolg van de huidige economische situatie, de 
situatie op de woningmarkt en de marketinggedachte, de mogelijkheden andere financiele 
constructies te ontwikkelen nauwkeurig bestudeerd moeten warden. Dergelijke constructies 
kunnen dan als instrument worden gehanteerd om in te spelen op de ontwikkelingen in 
de woningmarkt en om beter aansluiting te vinden bij (individuele) 
consumentenvoorkeuren. 

⇒2) Probeer uit te blinken op de 'pluspunten' van de huurwoning 

In de huidige marktsituatie zullen aanbieders (eigenaar-beleggers en beheerders) van 
(duurdere) huurwoningen op zoek moeten gaan naar 'Unique Selling Propositions'26 waarmee 
zij hun huurwoningen een onderscheidend vermogen geven ten opzichte van koopwoningen 
en huurwoningen van andere aanbieders. Zaken waarmee een huurwoning zich kan 
onderscheiden, naast het feit dat diverse risico's (zie boven) door de eigenaar-belegger 
(kunnen) warden gedragen en eventuele nieuwe financieringsvormen, zijn samen te vatten 
als gemaksattributen die uitstijgen boven de primaire behoefte van "een dak boven je 
hoofd". Daarbij valt te denken aan bet adequaat verrichten van onderhoud door de 
eigenaar, bet zorgdragen voor een goede opleveringsstaat en een afgestemde 
dienstverlening door de beheerder / vastgoedmanager tijdens de woonfase. Genoemde drie 
zaken scoren in het onderhavige onderzoek respectievelijk onvoldoende, onvoldoende en 
slecht. 

Eufemistisch gesteld worden de potentiele USP's niet voldoende benut. Dat betekent niet 
<lat een aanbieder van huurwoningen op deze punten cadeaus moet weggeven, wel dient hij er 
speerpunten in zijn beleid van te maken in een maatschappij waarin de behoefte aan gemak 

-steeds grotere properties aanneemt. Wanneer de huurder de gemaksattributen ervaart, zal dit 
naar mening van de auteur de perceptie van de prijs/kwaliteit-verhouding positief 
bei'nvloeden. 

Bovenstaande potentiele USP's moeten niet alleen daadwerkelijk worden benut, maar ook zal 
een effectieve strategie moeten warden ontwikkeld om deze USP's naar de markt te 
communiceren. Pas dan kan de huurwoning worden verlost van het imago "wie arm is die 
huurt" (NVB. 1997). Een aanlokkelijker imago daagt dan: wie gemak wil die huurt. 

25 Voor een goed overzicht op dit gebied wordt verwezen naar de zeer recente publicatie van de Nationale Woningraad 
"Tussen huren en kopen" 

26 Eigenlijk zouden we hicr moeten spreken van 'Unique Rental Propositions'! 
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⇒ 3) Stem het onderhoudsbeleid af op de uitkomst van de hold / sell analyse. 

Al eerder is melding gemaak:t van de onvoldoende beoordeling van het onderhoud aan de 
woning. Ook de bouwfysische aspecten (met uitzondering van de verwarming) van de woning 
warden als onvoldoende tot slecht beoordeeld. Het gemiddelde beeld is dat de 
ontevredenbeid oploopt met de leeftijd van de woningen. Blijkbaar zijn bet huidige 
onderboudsbeleid, de onderhoudsbudgetten of een combinatie van beide onvoldoende 
voor met name de oudere voorraad. In het licht van de tweede beleidsconsequentie dient op 
<lit punt een fundamentele keuze te warden gemaak:t in overeenstemming met 'onderhoud als 
pluspunt'. Wanneer men de oudere voorraad niet kan verkopen zal beter onderhoud moeten 
warden verricht dan tot op heden. Indien verkoop wel tot de mogelijkheden behoort, maar 
goede herbeleggingsmogelijkheden zich niet aandienen, moet ook warden besloten tot een 
verbetering van bet onderhoudsbeleid. Pas wanneer besloten is om een bepaald complex te 
verkopen kan vanuit bedrijfseconomisch inzicht bet onderhoudsbeleid naar beneden warden 
bijgesteld. Overigens spelen bij de aanpassing van bet onderhoudsbeleid ook de 
prijs/kwaliteit-verhouding van een complex, de positie in de markt en de (regionale) 
woningmarktomstandigheden een rol. In de onderzoeksresultaten is er overigens geen 
eenduidige relatie te ontdekken tussen de prijs van een woning en de ( on)tevredenheid over de 
onderhoudsstaat, in tegenstelling (zoals opgemerkt) tot de relatie onderhoudsstaat - bouwjaar. 

⇒ 4) Stimuleer een hechte relatie tussen de huurder en zijn woning 

Belangrijke nadelen van de huurwoning zijn: "mag bijna niets veranderen" en "de verhuurder 
is de baas". Blijkbaar bestaat er een grote (gevoels)afstand tussen de bewoner en zijn woning. 
Dit gevoel wordt al gecreeerd bij aanvang van bewoning: de opleveringsstaat, van met name 
eerder verhuurde woningen, laat heel wat te wensen over. De gebruikssporen ('het huis van 
een antler') zijn manifest. De satisfactie ten aanzien van de voorzieningen in de woning (met 
name de uitrusting van de keuken en badkamer) is onvoldoende en de verhuisgeneigden die 
vanwege de eigenschappen van de woning willen verhuizen geven in 3 op de 10 gevallen aan 
dat <lat ( onder andere) komt doordat de inrichting van de woning niet aan de eigen voorkeur 
kan warden aangepast. In bet licht van deze resultaten is bet verstandig om oplossingen te 
creeren om aanpassing van de inrichting door de huurder op de een of andere manier 
mogelijk te maken. Een optie is het aanbrengen door de verhuurder van de gewenste 
aanpassing in ruil voor extra huur. Een andere mogelijkheid is het na goedkeuring door de 
verhuurder toestaan van aanpassingen voor rekening van de huurder. De huurder zal dan in 
ruil daarvoor de aanpassingen bij vertrek niet hoeven te verwijderen en eventueel een gedeelte 
van de gedane investering terug ontvangen (mogelijk in combinatie met de 
financieringsinnovatie 'participatie in de waardeontwikkeling van de eigen woning') 

⇒5) Stimuleer de vastgoedmanager in de professionalisering van zijn core-
business: dienstverlening en relatiemanagernent. 

Vastgoedmanagers moeten toegevoegde waarde leveren, zowel voor de huurder als voor 
de belegger. En wel in die volgorde! Toegevoegde waarde voor de huurder betekent 
dienstverlening. 27% ontevreden respondenten op dit punt, als gevolg van met name het 
slechte reageren op klachten, betekent dat kansen niet worden benut. Klachten zijn immers 
kansen; kansen bijvoorbeeld ten opzichte van de koopwoning waarbij zich ook klachten 
voordoen, maar die niet door een antler kunnen worden opgelost. Door voor de huurder 
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toegevoegde waarde te leveren, doet de vastgoedmanager dat ook voor de belegger. Tevreden 
klanten zijn immers trouwe(re) klanten en daardoor rendabele(re) klanten. Om dit 
relatiemanagement extra cachet te geven zou een loyalty programma kunnen worden 
gecreeerd. Klantenbinding is overal een vanzelfsprekende zaak en ook in bedrijven worden 
jubilea gevierd; waarom worden trouwe huurders niet beloond? De belangrijkste klant is 
immers de huidige klant, het aantal verhuurde woningen overtreft nog steeds het aantal 
vrije woningen! 

Een goede vastgoedmanager is een asset-manager. Dat bet daarbij gaat om de huurder 
als asset in plaats van het gebouw wordt maar al te vaak vergeten. Hij verschaft inzicht in 
de markt en inzicht in de klant ten behoeve van het property asset-management. De belegger 
dient zijn beleid en randvoorwaarden zo te formuleren dat een vastgoedmanager ook 
daadwerkelijk kan optreden als people asset-manager. 

⇒6 Maak huurdersonderzoek structureel onderdeel van beleid 

Huurdersonderzoek verschaft een goed beeld van de waardering van het product, met name op 
complexniveau. De verkregen informatie kan dus worden ingezet om op complexniveau 
eventueel tot beleidswijzigingen te komen. 

In de visie van de auteur vormt het huurdersonderzoek een wezenlijk onderdeel van een 
klantgericht beleid. Het zou daarom periodiek (bijvoorbeeld eens in de 5 jaar) moeten worden 
verricht of wanneer er een directe aanleiding is. Huurdersonderzoek is vergelijkbaar een 
taxatie. De huurders zijn daarbij op te vatten als externe taxateurs die (bijvoorbeeld) eens 
in de 5 jaar vanuit hun discipline van gebruiker een oordeel geven. Het verrichten van een 
dergelijk onderzoek zou niet binnen de organisatie van de eigenaar-belegger ( de activiteit is 
bedrijfsvreemd, het gaat alleen om de informatie die er uit voortvloeit) moeten plaatsvinden. 
De vastgoedmanager moet hiervoor zorgdragen of, wanneer ook een obj ectief oordeel over de 
kwaliteit van het beheer gewenst is, er dient een extern, gespecialiseerd onderzoeksbureau 
hiervoor te worden ingeschakeld. 

Het laten verrichten van huurdersonderzoek is bovendien een uitstekend middel om te 
communiceren met de huurders en hun betrokkenheid te vergroten. De hoge respons in 
het onderhavige onderzoek duidt op waardering van de zijde van de huurders. Voorwaarde is 
echter wel dat met de informatie die een dergelijk onderzoek oplevert ook daadwerkelijk en 
voor de huurders merkbaar actie wordt ondemomen indien daar aanleiding toe is. Blijft 
merkbare actie uit dan zal het uiteindelijke effect van een dergelijk onderzoek naar 
verwachting versterkt negatief zijn. 

⇒ 7) Ontwikkel benchmarks voor de waardering 

Wanneer de mate van waardering als criterium wordt gebruikt bij het formuleren van beleid 
zal er ook een benchmark moeten worden bepaald. Gerealiseerd moet worden dat de markt 
voor huurwoningen een markt is waar primair door het behalen van schaalvoordelen en 
efficient werken een goed bedrijfsresultaat kan (en moet) worden behaald. Dat impliceert dat 
ondanks dat getracht wordt (segmenten) consumenten zo gericht mogelijk te benaderen (zie 
met name de beleidsconsequenties 1, 4 en 5), het product wordt afgestemd op het gemiddelde 
of de .modus (binnen een segment). Niet ieder individu kan dus volledig aan zijn trekken 
komen met als gevolg dat nooit een 100% tevredenheid kan worden bereikt. 
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Wanneer er voor wordt gekozen om (mede) op basis van de gemeten huurderssatisfactie een 
beleid te ontwikkelen zal dus een benchmark moeten warden geformuleerd. In dit onderzoek 
is dat gedaan door te stellen dat de klasse van 16% tot 20% ontevreden respondenten staat 
voor een voldoende beoordeling van een aspect. Het bepalen van een waarderingsbenchrnark 
wordt echter door de auteur gezien als een door het management te maken beleidskeuze. Het 
verdient dan ook aanbeveling zorgvuldig en conform de ondernemingsmissie en -
doelstellingen te bepalen welke mate van (dis)satisfactie acceptabel wordt gevonden. 
Andere factoren die daarbij een rol kunnen spelen zijn: de (regionale) marktomstandigheden, 
de huurprijs en de het beoordelingsaspect. 

Naast bovengenoemde beleidsconsequentie verdient het ook aanbeveling om een 
ontevredenheidspercentage vast te stellen vanaf welk direct ingrijpen onvermijdelijk is 
geworden (bijvoorbeeld 35% ontevredenheid). 

⇒8) Bouw mime woningen 

De beoordeling van de grootte c.q. bruikbaarheid van de woning in dit onderzoek scoort 
gemiddeld hoog. Dit stemt positieftemeer daar aspecten betreffende de bruikbaarheid van de 
woning moeilijk aanpasbaar zijn aan veranderende behoeften. De ruimtebehoefte per persoon 
neemt immers toe bij een positieve welvaartsontwikkeling en voor de gezinsverdunning geldt 
dat deze in de komende periode, naar verwachting, zal afvlakken. 

Toch zijn er ook kritische geluiden ten aanzien van de bruikbaarheid. Het 3-kamer 
appartement wordt door tweepersoonshuishoudens relatief laag beoordeeld. Deze doelgroep 
in <lit type woning is bijzonder verhuisgeneigd, bet 3-kamer appartement is voor hen een 
typisch tussenstation. Bijgevolg kan van ten aanzien van dit type warden gesteld dat (op de 
lange tennijn) het alleen geschikt is voor eenpersoonshuishoudens en senioren. Ten aanzien 
het 2-kamer appartement bestaat op basis van de resultaten van dit onderzoek de 
indruk dat het nieuw bouwen hiervan ten sterkste moet worden afgeraden. Een antler 
punt van kritiek betreft de ontevredenheid over de bergruimte in en buiten de woning; met 
name de doelgroep gezinnen is op dit punt zeer ontevreden. Voor nieuwe woningen geldt: 
creeer voldoende bergruimte. 

⇒9) Verbeter het marktinzicht voor de (potentiele) huurder en verhoog de 
kwaliteit van de presentatie van het aanbod 

Deze laatste 'beleidsconsequentie' is niet direct terug te voeren op de enqueteresultaten, maar 
betreft een ervaring van de auteur opgedaan gedurende het onderzoekstraject. De 
ondoorzichtigheid van de duurdere huurwoningmarkt ('bij wie moet ik zijn en, als ik die 
persoon dan eindelijk heb gevonden, waaruit kan ik kiezen?') is enorm, zelfs voor relatieve 
'insiders'. Daardoor warden zowel toetreding totals doorstroming binnen dit marktsegment 
sterk bemoeilijkt. 

Gezien het feit dat het hier gaat om een collectief marktsegment probleem is het 
aanbevelingswaardig om dit probleem in samenwerking met andere partijen in dit 
marktsegment aan te pakken. 
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Hoofdstuk 6; Klantgerichtheid 

§ 1; lnleiding 
Voor u ligt het deelrapport theorie en visie. Dit deelrapport is te beschouwen als een 
uitbreiding op en een kader voor het deelrapport onderzoeksresultaten. In dat deelrapport 
warden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek gehouden onder lmurders van een 
woning van AMVEST Vastgoed, een vastgoedfonds. 

Keerisii stelt: "Dater sprake is van een vragersmarkt -zeg maar een eisersmarkt- is tot de 
verhuurders doorgedrongen, gelet op de veranderde opstelling ten opzichte van hun 
(potentiele) huurders. Die huurders heten nu klanten en ze zijn dan misschien nog wel geen 
koning, ze staan minimaal centraal. Aanvankelijk werd het vastgoedobject als de asset gezien 
waarmee het geld verdiend werd; momenteel is dat volgens deze visie de huurder, welke het 
geld in moet brengen". 

Aanleiding tot het huurdersonderzoek en dit deelrapport is de marktsituatie die Keeris typeert 
als een vragersmarkt27

• Het huurdersonderzoek heeft als uiteindelijk doel de beantwoording 
van de vraag: Welke consequenties zijn er uit de onderzoeksresultaten te trek.ken voor het te 
voeren beleid ten aanzien van huurwoningen? In dit deelrapport wordt getracht om 
voortbordurend op de onderzoeksresultaten een aantal klantgerichte concepten te 
formuleren waarmee bet begrip "de huurder als asset" verder van inhoud kan worden 
voorzien. 

Klantgerichtheid is het sleutelwoord in dit deelrapport. Gekozen is voor de volgende indeling: 

• Paragraaf 2; In deze paragraaf wordt kort de taakverdeling gepresenteerd zoals die 
bestaat tussen de vastgoedbelegger en de beheerder28 van woningen. Voordat het 
begrip klantgerichtheid kan worden uitgewerkt is kennis van deze taakverdeling 
essentieel. 

• Paragraaf 3; Drie klantgerichte concepten worden gepresenteerd. Deze concepten zijn 
algemeen en hebben dus niet specifiek betrekking op de (duurdere) huurwoningmarkt. 

• Paragraaf 4; De in paragraaf 3 besproken concepten warden besproken binnen het 
kader van de bestaande taakverdeling tussen de vastgoedbelegger en de vmo. 

• Paragraaf 5; Voor de 10 in het huurdersonderzoek opgenomen complex en wordt een 
positie bepaald. Afhankelijk van deze positie zal een strategie worden gepresenteerd 
die is opgebouwd uit ( elementen van) de drie klantgerichte concepten; 

• Paragraaf 6; Behandeld worden het marketingconcept en de doelgroepbenadering; 

• Paragraaf 7; Samenvatting van het deelrapport theorie en visie. 

Zoals de titel van dit deelrapport al aangeeft, betreft de inhoud ervan een mengeling van 
resultaten uit een (theoretische) literatuurstudie en de persoonlijke overtuiging (visie) van de 

27 Een vragersmarkt is een marktsituatie waarin de vraag/aanbod-verhoudingen dusdanig zijn dat de vraag het aanbod in 
sterkc mate bcp:ialt. 

28 In plaats van een beheerder zal in het vcrvolg gesprokcn worden van ecn vastgoedmanagcmentorganisatie, afgckort als 
vmo. 
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auteur. Waar het 'theorie' betreft, zal dit kenbaar worden gemaakt door een bronvermelding. 
De 'visie' van de auteur berust zowel op ervaringen opgedaan door het verrichten van het 
bovengenoemde huurdersonderzoek als op ervaringen uit het feit dat de auteur zelf ook huurt. 
De auteur benadrukt het essayistisch karakter van het deelrapport onderzoeksresultaten. 

§ 2; Taakverdeling tussen vastgoedbelegger en vmo 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de verschillende taken of activiteiten in het proces 
van 'beleggen in en beheren van' woningen en op de taakverdeling in dat proces. Tevens 
zullen de motieven worden besproken die geleid hebben tot die taakverdeling. 

De Taakverdeling 
De bier gepresenteerde taakverdeling is de momenteel meest aangetroffen taakverdeling in het 
beleggings- en beheerproces van huurwoningen in het duurdere29 segment van de markt. 
Varianten op en (mogelijke) ontwikkelingen in deze taakverdeling worden hier niet 
bes pro ken. 

De volgende afbeelding geeft respectievelijk de niveaus, de activiteiten en de betrokken 
organisaties weer: 

Strategisch 

Asset- allocation Portfolio 

Management 

Tactisch 

Asset 

Management 

f 
Operationeel 

Property 

Management 

Vast oed-Belegger g Vastgoed-
belegger management 

De scheidslijn tussen het tactische en operationele niveau is moeilijk vast te stellen, zoals 
blijkt uit de figuur. 

Asset allocation. Deze activiteit staat voor de verdeling van middelen over de verschillende 
beleggingscategorieen ( o.a. aandelen, obligaties, vastgoed en liquiditeiten) en wordt daarom 
ook wel investment management genoemd. In toenemende mate plaatsen institutionele 
beleggers (let op, niet: institutionele vastgoedbeleggers!) de beleggingscategorie vastgoed op 
afstand (Financieel Dagblad. 7 oktober 199iii) door het creeren van zogenaamde 
vastgoedfondsen (zelfstandige vastgoedbeleggers ofvastgoedondememingen). Het op deze 
manier buiten de organisatie brengen van vastgoedbeleggingen vergroot de flexibiliteit in de 
allocatie van middelen aan de beleggingscategorie vastgoed. Vastgoedfondsen worden voor 

''' vanaf /800,- kale huur per maand (gebaseerd op NVB. 1997) 

dee/rapport theorie en visie 48 



de woninghuurder als asset, de klant centraal 

het verkrijgen van beleggingsmiddelen op deze wijze direct afuankelijk van de door hen 
geleverde perfonnance. 

Property Portfolio management. Deze activiteit kan omschreven worden als het managen 
van een vastgoedportefeuille waarbij de aandacht uitgaat naar een optimalisering van het 
rendement van die portefeuille. Vanuit een visie op de economische ontwikkelingen per regio 
en per segment worden uitgangspunten bepaald voor acquisitie, exploitatie en dispositie op de 
kortere en langere termijn. Deze uitgangspunten betreffen de gewenste rendementen, 
segmentatie, geomix, financiering, valutabeleid en fiscaliteiten (Van Driel. l 998iv). 
Beslissingen op dit niveau hebben betrekking op de verdeling van gelden over de categorieen 
en de geografische spreiding daarin. Bij vastgoed kan bijvoorbeeld belegd worden in 
woningen, winkels, kantoren en overige bedrijfsruimten. Het niveau van het portfolio 
management is het hoogste niveau binnen de vastgoedbeleggersorganisatie. 

Asset management. Deze activiteit heeft betrekking op beslissingen betreffende de acquisitie, 
exploitatie, dispositie en herontwikkeling van individuele vastgoedobjecten zodat de 
financiele performance van die objecten, en daardoor de financiele performance van de 
deelportefeuille waartoe die objecten behoren, wordt geoptimaliseerd. Waar het gaat om de 
exploitatie is het doe! om, na inventarisatie van gegevens vanuit het operationele niveau, een 
complexbeleid vast te stellen en de daarbij behorende taakstellende budgetten van inkomsten 
en uitgaven. De verantwoording voor de uitvoering hiervan ligt bij het property management. 

Property management. Dit betreft het commercieel management, het technisch en het 
financieel-administratief beheer. Deze activiteit heeft een licht tactisch tot sterk operationeel 
karakter. Waar deze activiteit de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werkzaamheden 
inzake de opbrengsten van het vastgoedobject betreft, kunnen we spreken over een tactisch 
karakter. Waar het gaat om het servicemanagement, zoals klachtenonderhoud, verhuur en 
huurincasso is er sprake van een operationeel karakter. 

De overwegingen en de invloed op de positie van woninghuurders 
gezien vanuit de vastgoedbelegger 

Bedoeld zijn de overwegingen die hebben geleid tot de huidige taakverdeling. Als 
uitgangspunt voor bet vervolg van dit deelrapport zal worden aangenomen dat binnen 
die taakverdeling portfolio en asset management binnen de 
vastgoedbeleggersorganisatie plaatsvinden. De property management taken zijn 
uitbesteed aan de vastgoedmanagementorganisatie (vmo). Interessant is het om kort de 
motieven te bespreken die hebben geleid tot het afstand nemen door de beleggersorganisatie 
van de operationele exploitatie van de woningportefeuille (Keeris.v) 

• Beheersing van het proces; het property management van woningen is een zeer 
arbeidsintensief proces. Door uitbesteding van <lit proces met "veel regelsores" kan de 
beleggersorganisatie relatiefklein en efficient blijven en zich richten op 
rendementsmaximalisatie. Door te knippen in het totale proces ontstaan 
overzichtelijke en effectieve deelprocessen; iedere partij kan worden getoetst op de 
door hem of haar geleverde toegevoegde waarde in het deelproces; 

• Specialisatie; de vmo is vertegenwoordigd in de lokale markt en kent de lokale vraag
aanbod situatie; 
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• Kosten; door specialisatie moet de vmo de gedelegeerde taken efficienter en dus 
goedkoper kunnen uitvoeren; 

• Flexibiliteit en risicoreductie; de vastgoedbelegger wordt flexibel in capaciteit 
(insourcing of verdere uitbesteding in een latere fase) en er ontstaan mogelijkheden 
om bepaalde risico's onder te brengen bij de vmo; 

De hierboven besproken taakverdeling is een direct antwoord op de vraag: Waar zijn we goed 
in respectievelijk waar willen we goed in zijn en waarvoor wordt samenwerking met andere 
partijen gezocht? zoals vastgoedbeleggers zich die gesteld hebben. Leuzen als 'back to the 
basics' of 'back to core-business' onderstrepen het karakter van de uitkomst. 

Een belangrijke conclusie is: Als gevolg van de uitbesteding van het property 
management door de vastgoedbeleggers is de afstand aanbieder - afnemer vergroot. De 
vmo onderhoudt als intermediaire partij de arbeidsintensieve contacten met de 
woninghuurder. 

§ 3; De klant centraal 
De klant die ons voor ogen staat is de woninghuurder. De huidige (duurdere) 
huurwoningmarkt kan in zijn algemeenheid worden gekarakteriseerd als een vragersmarkt 
(NVB. 1997). Overigens is deze situatie niet van vandaag of gisteren (Bouwman.1993vi). De 
verschuiving van een aanbieders- naar een vragersmarkt is in de tweede helft van de 80-er 
jaren ingezet. Meer en meer maakt <lit fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering van 
de aanbiedende partijen in het duurdere segment van de huurwoningmarkt noodzakelijk. 
Belangrijke aanbiedende partijen zijn, zoals besproken in paragraaf 2, de (institutionele) 
vastgoedbeleggers en de vastgoedmanagementorganisaties die verhuren en beheren in 
opdracht van de beleggers. Gezamenlijk dienen beide partijen voor de woninghuurder een 
prominente plaats in de bedrijfsvoering in te ruimen. 

Het gaat in deze paragraaf om zaken als klantgerichtheid, de daartoe bestaande 
concepten en de consequenties voor de bedrijfsvoering en -mentaliteit. Het artikel dat de 
basis vormt voor deze paragraafii richt zich echter op de industriele marketing en niet op de 
consumentenmarketing en al zeker niet op het specifieke verhuurproces van ( duurdere) 
huurwoningen. Het voordeel van een dergelijke zijstap is dat de leereffecten die optreden 
aanleiding kunnen vormen voor een reflectie op de 'normale' gang van zaken in het 
verhuurproces. Ter ondersteuning zullen de in deze paragraaf gei"ntroduceerde concepten 
toegeschreven worden naar situaties in de huurwoningmarkt. 

Ten eerste wordt ingegaan op ontwikkelingen in de omgeving van beide hierboven genoemde 
organisatietypen. Vervolgens zal worden besproken hoe op deze ontwikkelingen kan worden 
gereageerd met instrumenten die de marketingdiscipline en organisatiekunde foumeren. 

Ontwikkelingen 
De afgelopen jaren doen zich in de omgeving van veel ondernemingen veranderingen 
voor die een sterke impuls geven aan de aandacht voor klantgerichtheid. Dit geldt ook 
voor ondemerningen die opereren op de (duurdere) huurwoningmarkt. Aan de aanbodzijde 
van de markt spelen enerzijds gematigde tot sterke huurstijgingen. Anderzijds vormen een 
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lage hypotheekrente, nomwerruiming door verstrekkers van hypotheken en bet 
overheidsbeleid sterke impulsen voor de koopwoningmarkt (Lipsch.1997'iii). Aan de 
vraagzijde van de markt spelen ontwikkelingen als een kritischer, mondiger en beter 
geYnformeerde consument, een sterke koopgeneigdheid30 en individualisering resulterend in 
heterogene behoeften. 

Deze ontwikkelingcn kunnen als bedreigend wordcn opgevat door de aanbieders van 
duurdere huurwoningen. In bun bedrijfsvoering heeft de klant van oudsher een weinig 
prominente plaats. Verruiming van het aanbod op de buurwoningmarkt gecombineerd met 
de financiele mogelijkheden van veel klanten om te kopen noodzaken tot een fundamentele 
verandering. Gelukkig bieden verbeterde onderzoeksmethodieken en krachtiger 
informatietechnologie de mogelijkheid om inzicbt te krijgen in wensen en verlangens van 
klanten. Inzicht alleen is ecbter onvoldoende. Inzichten zullen aan de hand van 
klantgerichte concepten vertaald moeten worden in adequate strategieen. Strategieen die, 
in een marktsituatie waarin de "huurders als asset" warden aangemerkt, moeten leiden tot bet 
op een professionele en klantgericbte wijze instandhouden van de relaties met de huidige 
woningbuurders, maar die ook voldoende aantrekkingskracht uitoefenen op potentiele 
huurders. 

De individue/e klant of ..... 
Binnen klantgericht denken en doen vormt de klant het uitgangspunt en geldt bet bieden van 
een optimale prijs / kwaliteit-verhouding in de ogen van de klant als belangrijkste drijfveer. 
Klantgericht werken impliceert dat antwoord wordt gegeven op vragen als (Leeflang. 1994ix): 
Wat weten we van onze klanten? en Hoe denken onze klanten over ons? De centrale vraag die 
door een klantgericbte ondememing moet worden beantwoord, luidt: Hoe definieert de klant 
de 'waarde' (zie kader) die hij of zij aan de afgenomen producten of diensten wil 
ontlenen, en hoe goed is de aanbieder in staat om die waarde te leveren? De focus is 
hierbij primair gericht op de klant: de klant vormt voortdurend bet middelpunt met, 
weliswaar, dynamische behoeften; bet product is variabel en wordt voortdurend op de 
dynamische behoeften afgestemd. 

De 'waarde' 

De waarde die ee1t klant wil 011tle11e11 a,m eeu huunvoning is zeer lr.stig te definiere11. Op grand van het 
AMVEST huurdersonderzoek kan hierover geen uitspraak warden gedaan (zie de enquete-evaluatie in de 
bijlagen). Het NIPO-onderzoek (zie voetnoot 33) verschaft. hierover we/ enig (maar een zeer beperkt en 
ongedifferentieerd) beeld. Huurders in de vrije sector geven antwoord op de vraag: Waarom de keuze voor een 
huurwoning?. "Financiele overwegingen" vormen de voornaamste reden om te huren (40%). In 1 op de JO 
gevallen speelt het "niet gebonden willen zijn" een rol. "Directe beschikbaarheid, had geen keuze en geen 
zorgen " warden in minder dan 1 op de 10 gevallen genoemd. Gevraagd naar de "voordelen van de 
huurwoning" noemt 66% geen onderhoud(skosten). 20% gee_ft aan dat her feit dat gemakkelijk verhuisd kan 
warden een voordeel is. Slechts 3% geeft aan dat hetfeit dat klachten en problemen bij de verhuurder kunnen 
warden gedeponeerd een voordeel is. 

"' In het deelrappo11 onderzoeksresultaten blijkt, bij een gcmiddelde huur van f I 035, 46% van de respondcnten 
verhuisgcneigd. 56% van hen gceft aan dat de volgendc woning zckcr ccn koopwoning is en 24 % twijfelt nag tusscn 
kopen en huren. 
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vervolg 

De kennis over de waarde die een klant wil ontlenen is dus gering. Behalve het belang va11 onderhoud bestaan 
er weinig aanknopingspunten voor het ontwikkelen ofinstandhouden van een klantgericht beleid. Voor veel 
klanten, met uitzondering van de doelgroep senioren, is het huren naar verwachting een tijdelijke zaak tot het 
moment dat de financiele motieven (geldgebrek I kopen te duur) of de behoefte aan flexibele huisvesting komen 
te vervallen. Treacy and Wiersema (/993) stellen echter: " ... redefined value for customers" en "these industry 
leaders changed what customers valued and ... boosted the level of value customers expected". Blijkbaar kan de 
waardebeleving van klanten actief bei"nvloed warden door aanbieders. Belangrijke oorzaak daarvoor is gelegen 
in het feit dat consumenten een bred ere perceptie van kwaliteit hebben ontwikkeld waarin zaken als gemak, 
~ervice, flexibiliteit, identiteit en een persoonlijke benadering een belangrijke rol spelen. Het benutten van de 
mogelijkheden die deze bredere perceptie biedt, het begrip waarde kan dus ruim warden opgevat, kan een 
'{Jositief effect hebben op de klantenbinding in de (duurdere) huurwoningmarkt. 

Het identificeren of creeren van waarde kan overigens niet los warden gezien van het type klant. De gemiddelde 
'iklant bestaat immers niet. Bestaande waarden vormen de basis voor het identificeren van doelgroep-klanten. 
Pas nadat deze doelgroep-klanten zijn geidentificeerd en geselecteerd kan een waardevol product warden 
lontwikkeld waarmee eventueel de waardebeleving actief beinvloed kan warden. Vaor het identificeren van 
'daelgraepen wardt expliciet verwezen naar paragraaf 6. 

Een punt van aandacht betreft het niveau waarop de bovenstaande vragen moeten worden 
beantwoord. Hierbij zijn twee uitersten denkbaar. Aan de ene kant kan een ondememing 
volstaan met het verrichten van marktonderzoek waaruit op een geaggregeerd niveau 
informatie wordt afgeleid. Aan de andere kant kan de ondememing gebruik maken van 
gegevens van individuele klanten, zodat in principe op iedere klant een antler product en 
andere activiteiten kunnen worden gericht. De keuze die een ondememing maakt is 
fundamenteel afhankelijk van de vraag in hoeverre de bovenstaande beschreven 
marktontwikkelingen en bedreigingen aan de orde zijn. Een meer praktische invalshoek voor 
aanbieders van huurwoningen is de mate van heterogeniteit in de behoeften, het aantal klanten 
waarmee een relatie wordt onderhouden en de aard van deze relatie. Dat in de klantrelatie 
verschillen optreden tussen beleggers en managementorganisaties is al kort aangestipt in 
paragraaf 2. Deze verschillen komen uitgebreid aan de orde in paragraaf 4. 

In redelijk stabiele markten waarin de behoeften redelijk homogeen zijn en 
concurrentievoordelen op grond van prijs, kwaliteit en imago kunnen worden bereikt, is het 
tot op zekere hoogte verdedigbaar kennis te aggregeren op een hoger niveau dan dat van de 
individuele klant. Zo stellen Treacy en Wiersema (1993Y <lat succesvolle ondememingen zich 
onderscheiden door uit te blinken op (bij voorkeur) een van de volgende drie gebieden, 
"while meeting the industrial standards on the other two": 

1. Operationele Efficientie: het leveren van betrouwbare producten en diensten tegen 
concurrerende prijzen, geleverd met zo weinig mogelijk ongemak; 

2. Productleiderschap: voortdurende innovatie op basis van marktonderzoek, 
gebruikmakend van creativiteit en het snel commercialiseren van nieuwe ideeen; 
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3. Customer Intimacy: het voortdurend aanpassen van producten / diensten aan de 
wensen van de klant op basis van gedetailleerde kennis van individuele wensen van 
die klant, waardoor kan worden voorzien in heterogene behoeften31

• 

Ter illustratie wordt op deze plaats van ieder gebied een mogelijk voorbeeld gegeven 
betrekking hebbend op de huurwoningmarkt. 

Operationele efficientie; In dit concept gaat het om het aanbieden van een 'standaard' product 
tegen een concurrerende prijs. Als gevolg van de focus op de prijs is het product weinig 
gedifferentieerd en wordt de kwaliteit bepaald door afte stemmen op de gemiddeld of modaal 
gevraagde kwaliteit. Op punten waar de differentiatie in de vraag beperkt is, kan met het 
hanteren van een dergelijk concept een belangrijke waarde ( anders dan een concurrerende 
prijs) voor de klant worden gegenereerd. Met het operationeel efficient uitvoeren van 
onderhoud kan de eigenaar32

, naast kostenvermindering, de klant een flinke hoeveelheid 
gemak bezorgen. Veel huurders zien dit gemak als een zeer groot voordeel van de 
huurwoning33

• 

Operationele efficientie is echter kwetsbaar. Wanneer de differentiatie in de vraag toeneemt, is 
de kans groot dat het 'standaard' product onvoldoende aansluiting vindt bij die vraag. 

De kwetsbaarheid van dit concept is er voorts in gelegen dat het concurreren op prijs niet 
alleen een kwestie is van een intern operationeel efficient proces, maar dat het ook mogelijk 
moet zijn gezien de exteme ontwikkelingen. Hiervoor (zie Ontwikkelingen) is al aangegeven 
waarom en welke exteme ontwikkelingen de toepassing van het concept van operationele 
efficientie in de huurwoningmarkt, met als doel het creeren van customer value, bemoeilijken. 
Met andere woorden, met operationele efficientie kunnen onvoldoende concurrentiele 
voordelen worden behaald. 

Productleiderschap; Analoog aan de diverse financierings(hypotheek)innovaties voor de 
koopwoningmarkt is het ook mogelijk het huurproduct te flexibiliseren . Voorbeelden als 
deelkoop ( casco-huur34

) of contracten met verschillende looptijden en opzeggingstermijnen 
getuigen van potentiele mogelijkheden daartoe. Met deze financieringsinnovaties moet 
getracht worden het prijsvoordeel dat de koopwoning ten opzichte van de huurwoning geniet 
af te zwakken. Productleiderschap heeft echter ook betrekking op het innoverend bouwen. 
Woningen met nieuwe plattegronden en een aantrekkelijke uitrusting die aansluiting vinden 
bij de vraag van een bepaald segment in de markt zijn daarvan voorbeelden. Ook de 
locatiekeuze kan een voorbeeld zijn van productleiderschap. De herontwikkeling van 
voormalige havengebieden tot woongebieden in Rotterdam en Amsterdam illustreren het 
succes van locatie-innovatie. Andere voorbeelden van productleiderschap zijn te vinden in het 

31 Wanneer in dit deelrapport wordt gesproken over customer intimacy is het belangrijk te realiseren dat customer intimacy 
uit twee fasen bestaat. In de eerste fase heeft customer intimacy betrekking op een 'persoonlijk' contact met de klant 
waardoor op individueel niveau informatie kan worden gegenereerd . In de tweede fase kan vervolgens het product op de 
individuele wensen van de klant worden afgestemd. Wanneer gesproken wordt over customer intimacy in optima forma 
wordt customer intimacy in fase 2 bedoeld. 

32 Eigcnaren hebben de verantwoording voor het onderhoud (uitgezonderd het zogenaamde huurdersonderhoud in de 
woning) . Zij dienen ervoor zorg te dragen dat de woning in een acceptabele technische en functionele staat blijft. 

33 Het NIPO hceft in opdracht van MIX, Marketing en Kommunikatie, een onderzoek uitgevocrd (1997) waarmee inzicht 
moet worden verkregen in de argumenten waarom onder andere ccn vrije sector huurder huurt. Gevraagd naar het grootste 
voordeel van huren antwoordt 66% van dcze groep: geen onderhoud(skosten). 

34 Casco- of koophuurders zijn economisch eigenaar van de binnenkant van de woning. Daardoor kunnen aanpassingen aan 
de binnenkant van de woningen worden gerealiseerd en kan geprofiteerd worden van de hypotheekrente-aftrek. 
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aanbieden van dienstenpakk:etten als IRS Woongemak van bureau Burie35 en het ontwikkelen 
van woonzorgcomplexen voor de doelgroep senioren. 

Customer Intimacy: Dit concept heeft de hoogste 'dosis' klantgerichtheid. Door de 
individuele benadering binnen dit concept kunnen producten en activiteiten in principe op de 
wensen van individuele klanten warden afgestemd. Het aanpassen van de woning aan de 
persoonlijke voorkeuren van de huurder, bijvoorbeeld het vervangen van de keuken ofhet 
plaatsen van een dakkapel, zou daarbij tot de mogelijkheden moeten behoren. Ook het 
dienstverleningsaspect van het product komt in aanmerking voor het aanpassen aan 
individuele wensen. Dergelijke mogelijkheden dienen gepaard te gaan met financieel juridisch 
maatwerk. 

De basis van elk van deze drie concepten is klantgerichtheid; het gaat immers bij elk 
concept om het identificeren van een door de klant verwachte waarde betreff ende de woning, 
de woonomgeving en de dienstverlening en het voldoen aan of zelfs overtreffen van de 
verwachtingen. In een situatie waarin de marktsituatie dusdanig is dat schaalvoordelen 
moeilijk te behalen zijn of innovaties snel gekopieerd worden, zullen de strategieen van 
operationele efficientie en productleiderschap niet gemakkelijk tot een concurrentievoordeel 
ten opzichte van andere aanbieders en producten in de markt leiden. Juist dan dient de 
strategie van customer intimacy gevolgd te worden. 

Gezien de aard van de activiteiten in de huurwoningmarkt kan het concept van customer 
intimacy misschien onrealistisch en onhaalbaar lijken. Desondanks wordt deze meest 
vergaande vorm van klantgerichtheid hier tegen het licht gehouden. Sommige ingredienten uit 
dit concept zouden naar mening van de auteur namelijk best hun waarde kunnen bewijzen op 
bepaalde plaatsen in het beleggings- en beheerproces van huurwoningen. Bovendien warden 
bij de bespreking van customer intimacy de consequenties van klantgerichtheid voor 
marketing en organisatie het meest manifest. Consequenties waarvan in afgezwakte vorm ook 
sprake is wanneer er voor wordt gekozen om uit te blinken op het gebied van operationele 
efficientie of productleiderschap. Immers, "meeting the industrial standards on the other two" 
is een voorwaarde. 

Gevolgen van customer intimacy voor de marketing 
Een keuze voor customer intimacy heeft aanzienlijke veranderingen voor het 
marketingdenken en de marketingactiviteiten tot gevolg. De focus daarbij ligt niet op het 
'verhuren', maar op het opbouwen en onderhouden van directe, structurele relaties met 
huurders. In de marketinginstrumenten, met name prijs en product, wordt gestreefd naar 
maatwerk-per-individu. Dit in tegenstelling tot de 'traditionele marketing' waarbij de markt 
wordt opgedeeld in segmenten en waarbij voor de verschillende segmenten met de daarbij 
behorende doelgroepen (homogene groepen consumenten) verschillende marketingmixen 
worden ontwikkeld teneinde ieder segment en iedere doelgroep zo gericht mogelijk te 
benaderen. Het zo gericht mogelijk benaderen van consumenten betekent bij de traditionele 
marketing <lat aanbieders zich binnen de doelgroep richten op het gemiddelde of de modus, 
waardoor -tenzij de groep zeer homogeen is- niet iedereen aan zijn of haar trekken komt. Deze 
vorm van segmenteren wordt top-down segmentatie genoemd. Bij customer intimacy gaat het 
niet om top-down geaggregeerde doelgroepen. De individuele klant staat immers centraal. 

35 Met behulp van een 'bestelcomputcr' kan de klant vanuit huis beschikken over een pakket van sterk uiteenlopende 
dicnsten (van boodschappenservice tot huurauto). 

dee/rapport theorie en visie 54 



de woninghuurder als asset, de klant centraal 

Hierbij wordt hooguit bottom-up gesegmenteerd; gegevens op individueel niveau warden 
geclusterd tot groepen consumenten die dezelfde waarde willen ontlenen aan het product. Een 
dergelijk vorm van klantgerichtheid heeft vergaande consequenties voor de marketing. 

Marketing wordt in de organisatie natuurlijk op vele niveaus bedreven. Senff (Senff.1996xi) 
heeft in zijn scriptie "Positionering in de Vastgoedmarketing" een raamwerk ontwikkeld voor 
het totale "marketingplanningsproces". Als onderlegger gebruikt hij de kantorenmarkt, maar 
ook voor de huurwoningmarkt is dit model toepasbaar. Na het bepalen van een 
ondememingsdoelstelling, het verrichten van in- en exteme analyses en het vaststellen van 
een marketingdoelstelling onderscheidt Senff het onderdeel relatiebeheer en acquisitie. De bij 
de marketingdoelstelling reeds gemaakte keuze voor een bepaald type aanbieder-klant relatie 
wordt verder geoperationaliseerd in de respectievelijke stappen "bepalen van een 
marketingstrategie" en "bepalen van een marketingtactiek". In de marketingtactiek wordt 
uiteindelijk de waarde voor de klant gegeneerd, zodat op dit niveau de diverse klantgerichte 
concepten in mindere of meerdere mate van een inhoud zullen warden voorzien. Opgemerkt 
zij dat eerdere keuzen in het marketingplanningsproces de uiteindelijke keuze voor een 
dominant klantconcept bepalen. 

Wanneer in de marketingtactiek customer intimacy als dominant klantgericht concept naar 
voren komt, betekent dit dat marketing steeds minder een specialisme wordt. Het is de 
verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie bij te dragen aan het tevreden stellen van 
klanten. Immers, het aantal vrijheidsgraden in de keuzemogelijkheden zal bij customer 
intimacy voor de klanten 'onbeperkt' zijn zodat in het klantcontact de optimale afstemming 
moet warden bereikt. Daarbij gaat het dan niet meer alleen om exteme klanten, maar is er oak 
sprake van inteme 'klanten'; iedere relatie wordt een aanbieder-klant relatie. Daarmee doet het 
begrip internal marketing zijn intrede. "The idea behind internal marketing is to apply the 
marketing concept, originally developed for the company's external marketing, to the 'internal 
market' as well (Gumesson 198T;;)." Zo wordt de contactpersoon voor de woninghuurder bij 
de vmo bij een aanvraag voor een aanpassing aan de woning op zijn beurt klant van de 
technische dienst in die organisatie; de eigenaar van de woning zal bij de aanvraag tot 
aanpassing op haar beurt de technische dienst als klant moeten zien. Dit alles vanzelfsprekend 
binnen de geformuleerde randvoorwaarden en het beleid. Op deze aspecten wordt verder 
ingegaan in paragraaf 4. 

Gevo/gen van customer intimacy voor het management 
De gevolgen van customer intimacy blijven, zoals hiervoor al bleek, niet tot de marketing 
beperkt. Bedrijfsprocessen dienen zodanig ingericht te warden dat zo goed mogelijk de 
'unieke' waarde voor de woninghuurder kan warden gegenereerd. De kritischer en mondiger 
huurder maakt het bovendien noodzakelijk dat de geleverde prestatie voortdurend gemonitord 
wordt. De kwaliteit van de prestatie is immers noch objectiveerbaar noch constant, maar het 
resultaat van dynamische, subjectieve behoeften van en beoordelingen door huurders. Meten 
is weten en schept de mogelijkheid tot verandering en verbetering. 

Bij het streven naar verandering en verbetering komen twee belangrijke vragen aan de orde: 

1. Waar zijn we goed in respectievelijk waar willen we goed in zijn of worden en 
waarvoor wordt samenwerking met andere partijen gezocht? 

2. Welke stijl van leiding geven past bij een klantgerichte organisatie? 
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De eerste vraag is door vrijwel alle institutionele vastgoedbeleggers, ik beperk me daarbij tot 
de vastgoedcategorie woningen, beantwoord door hun core-business te definieren als het 
voeren van een strategisch portefeuillebeleid waarbij de portefeuille maximaal in waarde 
groeit door gerichte acquisitie en dispositie. Voor de tussenliggende exploitatieperiode wordt 
een aanzet gegeven voor een tactisch beleid. Voor de uitvoering van dat beleid wordt in grate 
mate samenwerking gezocht met vmo's. Een belangrijke reden voor het ontstaan van deze 
situatie is, zoals we hebben kunnen lezen in paragraaf 2, gelegen in een bewuste keuze voor 
een bepaalde klantrelatie. 

In relatie tot de tweede vraag geldt <lat structuur en cultuur van een klantgerichte, customer 
intimacy organisatie dusdanig moeten zijn dat werknemers ruimte krijgen om een grote mate 
van eigen verantwoordelijkheid te dragen. De voor een klantgerichte organisatie vereiste 
eigenschappen zijn (volgens de dimensies van Sanders e.a. 1987; bron zie voetnoot 36 ): 
resultaatgericht, mensgericht, professioneel, open, pragmatisch en strakke controle op de 
geleverde kwaliteit. Professionele, hoog opgeleide medewerkers zijn nodig als logische 
reactie op de kritischer en mondiger klant die geen standaard verhaal meer slikt. Als gevolg 
van de hiervoor besproken veranderingen in het marketingdenken vervullen de medewerkers 
die in contact treden met de klant bij customer intimacy bovendien de rol van 'parttime' 
marketeer en vormen zij bijgevolg de eerste schakel in het informatiesysteem. Medewerkers 
die over de juiste attitude beschikken in het contact met de klant dienen dus ook de kennis en 
de vaardigheden te hebben om uit deze contacten de essentiele klantinformatie te genereren. 
De stijl van leiding geven moet, tezamen met zaken als scholing en training en inrichting van 
de organisatie, dusdanig zijn dat dergelijke kwaliteiten gestimuleerd en benut worden.36

. 

Tenslotte 

Deze paragraaf is vooral bedoeld als aftrap en discussiestuk. Bewust is het rendementsdenken 
zoals dat bij iedere vastgoedbelegger terecht het focuspunt vormt in het voorgaande niet als 
centraal item gepresenteerd. Van oudsher is het dat natuurlijk wel. Het streven naar 
rendementsmaximalisatie kan echter zo dominant worden dat een klantgerichte instelling 
wordt vergeten. In de veranderende omgeving van de huurwoningmarkt is het 
rendementsdenken zonder klantgerichtheid niet perspectiefrijk. Geprobeerd moet 
worden om beide begrippen die in het verleden gemakkelijk tegenover elkaar werden 
gesteld te laten versmelten zodat er sprake kan zijn van 'profit through 
consumers' satisfaction'. In dat licht is het daarom voor vastgoedbeleggers beter te spreken 
van rendementsoptimalisatie dan van rendementsmaximalisatie. 

Het belang van "de huurder als asset" is al eerder aangehaald. Van Driel (Van Driel.1998) 
zegt hierover: "Dit belang is zo groot dat ook het relatiebeheer vanaf het asset 
managementniveau moet worden aangestuurd. Uitgangspunt hierbij is het kennis nemen van 
de wensen van de huurders door middel van huurdersatisfactie-onderzoek (meten is weten). 
Op het gebied van klantgerichtheid is in dit vakgebied nog een inhaalslag te maken." In de 
volgende paragraaf zal worden besproken hoe, aan de hand van de drie klantgerichte 
concepten, een inhaalslag kan worden gemaakt op het gebied van klantgerichtheid 
binnen bet kader van de bestaande taakverdeling vastgoedbelegger-vmo. Of het daarbij 
mogelijk en wenselijk is om altijd en overal een mate van klantgerichtheid zoals customer 

36 Voor uitvoerige informatie over dit ondcrwcrp wordt verwezcn naar het artikel Klantgerichtheid centraal in de 
bedrijfsvoering, Lotgerink, Th.E.P. en J.C. Hoekstra .. Tijdschrift voor Marketing april 1997, biz. 30-33. 
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intimacy die behelst na te streven, is de vraag die in de volgende paragraaf aan de orde zal 
komen. 

§ 4; De relatie vastgoedbelegger-managementorganisatie; 
zoeken naar concurrentievoordelen 
In paragraaf 2 is geconcludeerd dat de vastgoedbelegger het contact met de woninghuurder op 
afstand heeft gebracht. Een belangrijke reden daarvoor is het verhogen van de efficientie. In 
paragraaf 3 zijn drie klantgerichte concepten gepresenteerd, te weten: operationele efficientie, 
productleiderschap en customer intimacy. 

Op basis van het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat binnen de 
vastgoedbeleggersorganisatie bewust wordt afgezien van de customer intimacy 
benadering waaronder het onderhouden van directe, structurele relaties met huurders wordt 
begrepen. Dit uitvoeringstraject is immers uitbesteed aan de vmo's. De vastgoedbelegger 
staat vooral een operationeel efficient proces voor waarin beheersing en reductie van 
(exploitatie)kosten en maximaliseren van opbrengsten het doel is. Een dergelijke concept sluit 
goed aan bij de kostenleiderschapsstrategie van Porter (Verhage. 1986xiii) ; de grootst 
mogelijke efficientie in productie, inkoop en distributie vormen de randvoorwaarden voor 
deze strategie. Gezien het feit dat het beleggen in woningen van nature een weinig innovatieve 
activiteit is waarbij het belangrijk is om schaalvoordelen te halen, zal een hoge mate van 
operationele efficientie ook voor een vastgoedbelegger een conditio sinequa non zijn. 

Alvorens verder wordt ingegaan op de klantgerichte concepten, wordt eerst een korte 
samenvatting gegeven van de resultaten uit het huurdersonderzoek: 

• De bruikbaarheid (binnen- en buitenruimte) van de woningen wordt als goed tot zeer 
goed beoordeeld; 

• De voorzieningen in de woning (keuken en badkamer) worden als onvoldoende 
beoordeeld evenals als de staat van onderhoud; 

• De verwarmingsmogelijkheden worden als zeer goed beoordeeld, de warmte-isolatie 
van de oudere woningen echter als slecht. Ook op het gebied van geluidsisolatie en 
ventilatiemogelijkheden is de ontevredenheid hoog; 

• De tevredenheid over de woonomgeving is vrijwel zonder uitzondering zeer hoog; 

• De opleveringsstaat is onvoldoende; men is met name ontevreden over de afwerking 
van de wanden en de staat van de tuin; 

• De dienstverlening door de vmo wordt als slecht beoordeeld. Dit is in belangrijke 
mate te wijten aan de behandeling van klachten. 

• De verhuisgeneigdheid is hoog, met name onder tweepersoonshuishoudens jonger dan 
55 jaar en gezinnen met kinderen. Belangrijke verhuisredenen zijn de woonlasten die 
als te hoog warden ervaren en de wens om te kopen . 
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Op basis van de resultaten van het AMVEST-huurdersonderzoek37 rijst de vraag of men de 
huidige mate van operationele efficientie wel voldoende inzet als klantgericht concept; met 
andere woorden, of met de operationele efficientie wel wordt getracht om daadwerkelijk 
waarde voor de klant te realiseren. Los van de onderzoeksresultaten is de vraag 
gerechtvaardigd of in de huidige markt operationele efficientie tiberhaupt wel voldoende in 
staat is om de door de klant gevraagde waarde te genereren en of daarmee in voldoende mate 
concurrentievoordelen kunnen worden behaald. Terloops is dit al opgemerkt in paragraaf 3. 

Veel vermeende voordelen van huren zijn de ongebondenheid (flexibiliteit in de huisvesting) 
en het gemak (onderhoud en dienstverlening). De ongebondenheid blijft na het lezen van de 
onderzoeksresultaten overeind, maar het gemak wordt maar zeer beperkt waargemaakt. 
Bovendien worden de woonlasten niet bepaald als concurrerend ervaren door de huurders. De 
voorlopige conclusie Iuidt dat het huidige operationeel efficiente proces in onvoldoende 
mate de door de klant gevraagde waarde geneert. De potentiele concurrentievoordelen ten 
opzichte van de koopwoningmarkt (maar ook ten opzichte van andere aanbieders in de 
huurmarkt) warden onvoldoende benut waardoor / terwijl de zwakke punten onvoldoende 
warden gecompenseerd. 

In het vervolg van deze paragraaf zal een beeld warden geschetst hoe, aan de hand van de drie 
klantgerichte concepten en binnen de huidige organisatorische relatie vastgoedbelegger-vmo, 
een gewijzigd beleid wel de basisvoorwaarden schept om concurrentievoordelen te behalen. 

Klantgerichtheid en bedrijfsvoering 
Ondernemingen met een strategie van kostenleiderschap hebben nogal eens de neiging 
om veranderingen in de consumentenwensen en -eisen over het hoofd te zien (Verhage. 
1986). Gecombineerd met een stagnerende huurmarkt waarin de consument een steeds 
machtiger positie krijgt en de steeds verder differentierende vraag kan worden gesteld dat een 
operationeel efficient proces alleen onvoldoende is om concurrentievoordelen te halen. 
Getuige de uitspraak "de huurder als asset" zal klantgerichter gewerkt moeten worden. 
Onder behoud van het goede van de operationele efficientie zullen 
vastgoedbeleggersorganisaties daarom meer aandacht moeten krijgen voor zaken als 
marketing, Research & Development, productontwikkeling en kwaliteitscontrole. Door deze 
activiteiten vergroot een organisatie haar capaciteiten om in te spelen op een veranderende 
marktsituatie. In klantgerichte concepten gesproken betekent dit dat operationele efficientie 
aangevuld dient te worden met elementen van productleiderschap en/of customer intimacy. 
Of, om in termen van Treacy en Wiersema te spreken, de "industrial standards" op deze 
gebieden zullen minimaal moeten warden gehaald. Operationele efficientie blijft echter 
altijd het dominante klantconcept binnen de vastgoedbeleggersorganisatie. De 
klantgerichtheid zal daarom in belangrijke mate top-down van karakter blijven in die zin dat 
de individuele klant nooit centraal kan staan. Waar in het proces kan de individuele klant wel 
centraal staan? 

De organisatie waarin de individuele klant wel centraal dient te staan, is die van de vmo. 
Naar overtuiging van de auteur heeftjuist de (vermeende) toegevoegde waarde van vmo's 
op het gebied van dienstverlening en klantgerichtheid een belangrijke rol gespeeld bij de 

37 Kennis van·het algemene marktbeeld maakt het aannemelijk dat veel van deze resultaten niet specifiek voor AMVEST 
gelden, maar syrnptomatisch zijn voor de hele branche. lndachtig deze aanname dient het vervolg van dit verhaal te 
warden gelczen . 
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uitbesteding van bet property management door vastgoedbeleggers. De expressie "Beheren 
is gebaseerd op dienstverlening" (Brekoo. l 99Tiv) onderstreept het belang van dienstverlening 
en klantgerichtheid. In de vmo dient daarom gestreefd te worden naar een persoonlijke 
behandeling van iedere (potentiele) huurder. In al zijn contacten (tijdens de orientatie-, de 
aanbiedings-, de verhuur-, de woon-, en de vertrekfase) met de vmo dient de (potentiele) 
huurder het gevoel te krijgen dat de deze maximaal tracht in te spelen op zijn of haar 
persoonlijke behoeften. 

De randvoorwaarden die voortvloeien uit bet door de belegger gevoerde tactische beleid 
en de samenstelling van de beheerportefeuille stellen evenwel grenzen aan de mate 
waarin de vmo kan voldoen aan de behoeften van individuele woninghuurders. De 
strategie van customer intimacy kan dus ook in de vmo niet in optima forma worden gevolgd. 
Veel ingredienten van dit meest klantgerichte concept kunnen echter wel degelijk hun waarde 
bewijzen. In de vorige paragraaf is gesproken over de verandering in het denken over en het 
bedrijven van marketing. Wanneer in het communicatieproces met de (potentiele) huurder 
gekozen wordt voor een actieve, individuele benadering dan zal dit zowel een positieve 
waardering creeren bij de klant als essentiele klantinformatie opleveren. Door deze benadering 
kan de vmo onder meer zijn toegevoegde waarde voor de belegger bewijzen. De toegevoegde 
waarde is dan tweeledig: naast het te verwachten directe, positieve effect van een persoonlijke 
behandeling op de verhuurresultaten, kan een dergelijk communicatieproces ook een hoop 
geaggregeerde marktinformatie opleveren waardoor de belegger ( en met hem de vmo 
zelt) beter in staat is in te spelen op een veranderende marktsituatie. Het is daarom voor 
de vmo's van belang een kwaliteitsslag te maken. Vanuit de gedachte van customer intimacy 
kan dan ook een verklaring worden gevonden waarom de vmo's reeds een aanv:ang hebben 
gemaakt met het investeren in de kwaliteit van het personeel en de aanpassing van hun 
bedrijfsprocessen zodat klantgerichter kan worden gewerkt. Vastgoedbeleggers dienen, in 
hun eigen belang, hun tactisch beleid en de daaruit voortvloeiende randvoorwaarden zo 
te formuleren dat vmo's gestimuleerd worden in bet benutten van de voordelen die dit 
directe contact met de klant biedt. 

Alvorens de randvoorwaarden aan te kunnen passen dient een helder beeld beschikbaar te zijn 
van het beheer- of propertymanagementproces zoals dat plaats vindt in de vmo. Brekoo 
(Brekoo. 1997) heeft dit proces beschreven, gestructureerd en geschematiseerd. De structuur 
van dit proces kan warden gepresenteerd aan de hand van de traditionele driepoot, te weten 
het in§ 2 al eerder genoemde commercieel management, het technisch en het financieel
administratiefbeheer. Het commercieel management is te beschouwen als de centrale 'poot' 
van het beheerproces. Dit proces interacteert met de beide andere processen, maar ook met de 
markt en de huurders. Gezien het onderwerp van dit deelrapport, beperkt de beschrijving van 
het commercieel management zich op deze plaats tot de beschrijving van de interactie met de 
(potentiele) huurders. 

Schema en toelichting 

Op deze plaats warden de processen "huurdersmanagement" en "verhuur" uit het op de 
volgende pagina opgenomen schema "commercieel management" van een toelichting 
voorz1en. 

Zodra het individu en de individuele wensen aan bod komen, wordt gesproken van 
huurdersmanagement. Klachten, mutaties en bezwaarschriften kunnen gemeld worden. Alle 
meldingen moeten worden geregistreerd om een beeld te krijgen van het aantal, de aard, het 
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object waarop de meldingen betrekking hebben etcetera, omdat deze factoren indicatoren 
kunnen vormen bij de signalering van afwijkingen van technische, financiele dan wel 
commerciele normen. 

De verhuur van vastgoed is een tweede proces dat in interactie met de klant plaatsvindt. Aan 
de verhuur gaat het marketingproces vooraf, te weten de strategiebepaling ten aanzien van 
objecten, de marketingtactiek met als output verhuurplannen en tenslotte zogenaamde 
promotie- en verbeterplannen. Een goede communicatie met de klant tijdens het 
verhuurproces stelt de organisatie in staat veel te leren over de reactie van de klant op de 
marketinginspanningen. 

Beide processen van huurdersmanagement en verhuur vormen de "front-office" van de 
vastgoedmanagementorganisatie. De indicatoren voor de kwaliteit van het totale product 
(woning, woonomgeving en dienstverlening) en de vraag ( de kwantitatieve en kwalitatieve 
samenstelling) worden hier gegenereerd. Een belangrijke toegevoegde waarde van het 
accentueren van customer intimacy in het front-office deelproces is gelegen in de 
mogelijkheden die een dergelijke benadering biedt om een gedetailleerde bottom-up 
informatiestroom te genereren die alle andere deelprocessen aanstuurt. Een bedrijfstak die 
werkelijk het marketingconcept volgt, zal zich immers in haar activiteiten laten leiden door de 
reacties, het gedrag en de behoeften van (potentiele) klanten. 

Beleid als opte/som van klantgerichtheidsconcepten 
Stelling: de randvoorwaarden vanuit operationele efficientie in de organisatie van de 
vastgoedbelegger moeten voldoende ruimte laten voor een persoonlijke benadering in de vmo 
waardoor essentiele klantinformatie kan warden gegenereerd. Het totale beleid, zoals 
gezamenlijk gevoerd door de vastgoedbelegger en vmo, moet voldoende compleet zijn om de 
door de klant gevraagde waarde te genereren. 

Ter onderbouwing van de bovenstaande stelling zullen eerder geformuleerde argumenten en 
uitgangspunten kort worden samengevat. Vervolgens zal de stelling verder worden 
uitgewerkt. 

Beargumenteerd is dat een strategie van operationele efficientie afzonderlijk onvoldoende in 
staat is om in de huidige marktsituatie een in velerlei opzichten concurrerend product te 
bieden. Immers, hoe operationeel efficienter het proces is, hoe minder keuzemogelijkheden er 
bestaan voor de klant en hoe kleiner de kans dat het aanbod aansluiting vindt bij de vraag. Dit 
botst met de vragersmarkt en de steeds verder individualiserende vraag. Deze botsing zal zich 
onder andere manifesteren in een te hoge ontevredenheid en verhuisgeneigdheid onder de 
huidige huurders. Een persoonlijker benadering zal een beter inzicht geven in de vraag. Dit 
inzicht zal kunnen leiden tot het aanbieden van nieuwe producten waardoor de kans op een 
goede afstemming tussen vraag en aanbod wordt vergroot. 

De waarde zoals die voor de klant wordt gegenereerd wordt enerzijds bepaald door de 
functionaliteit en prijs / kwaliteit-verhouding van de woning. Anderzijds zal die waarde ook 
worden bepaald door zaken als gemak, service, flexibiliteit en een persoonlijke benadering. 
Dit als gevolg van de steeds breder wordende kwaliteitsperceptie van de klant. Het product 
kan dus als potentieel zeer breed worden opgevat. Het tot op heden gevoerde beleid sluit niet 
aan bij die brede kwaliteitsperceptie. Dat beleid kan wordt beschouwd als een optelsom 
van veel operationele efficientie en weinig productleiderschap en customer intimacy (zie 
de figuur aan het einde van de paragraaf). Met andere woorden, het is nogal eenzijdig en 
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inflexibel. Het huidige beleid is er bovendien onvoldoende op toegerust gedetailleerde kennis 
te verkrijgen over de wensen van de klant. Of met het huidige beleid de voor de klant 
optimale waarde wordt gegenereerd is daarom niet bekend. 

Om de optimale waarde voor de klant te achterhalen zal het concept van customer intimacy 
( deels) moeten warden gevolgd. Hiermee wordt dan met name bedoeld dat bij bet 
vergaren van kennis de waardering en de wensen van de individuele klant het 
uitgangspunt vormen (bottom-up principe)38

• Het huurdersonderzoek (het "interview" bij het 
huurdersmanagement) is een hulpmiddel <lat dat mogelijk maakt. Het huurdersonderzoek is 
fundamenteel aan te duiden als een instrument behorend bij bet customer intimacy 
concept. De resultaten van een dergelijk onderzoek maken het mogelijk om na te gaan ofhet 
aangeboden product ( de diverse aspecten van de woning, de woonomgeving en de 
dienstverlening) voldoende aansluiting vindt bij de individuele behoeften en wensen van de 
huurder. 

De waardering in het onderhavige huurdersonderzoek wordt onder andere gemeten in termen 
van ( on)tevredenheid. Ligt de waardering voor een bepaald aspect van alle individuele klanten 
sarnen39 beneden een bepaald niveau (gedacht in termen van tevredenheid; wanneer wordt 
gedacht in termen van ontevredenheid, lees dan: boven een bepaald niveau) dan kan warden 
gesteld dat het tot op heden gevoerde beleid ten aanzien van dat bepaalde aspect niet voldoet. 
De huidige optelsom van operationele efficientie, productleiderschap en customer intimacy is 
dan onvoldoende in staat om de waarde voor de klant te genereren40

• Gedesagregeerd geldt: te 
veel individuen zijn ontevreden. 

Een maximale tevredenheid (100%) kan (in theorie) slecbts worden behaald als het 
product optimaal kan worden afgestemd op de wens en van ieder individu ( customer 
intimacy in optima forma, maximale klantgerichtheid). Aangegeven is <lat gezien de aard van 
het product en het proces maximale customer intimacy niet kan worden bereikt. Dit zou teveel 
ten koste gaan van de noodzakelijke efficientie van het proces en bijgevolg van het 
rendement. Een bepaald minimumniveau van operationele efficientie (zie de figuur aan het 
einde van de paragraaf) is vereist en bepaalt de randvoorwaarden ten aanzien van customer 
intimacy. Omdat de mate van customer intimacy gelimiteerd is, is 100% 
klanttevredenheid een utopie. 

Wanneer er voor wordt gekozen om (mede) op basis van de gemeten buurderssatisfactie 
en verbuisgeneigdheid een beleid te ontwikkelen zullen dus benchmarks moeten worden 
geformuleerd. In het deelrapport onderzoeksresultaten is dat gedaan41 door te stellen dat de 
klasse van 16% tot 20% ontevreden respondenten staat voor een voldoende beoordeling van 
een aspect. Een score van 21 % tot 26% ontevredenheid betekent een onvoldoende en 26% of 
meer ontevreden respondenten levert de kwalificatie slecht op. 

Het bepalen van een satisfactie benchmark wordt door de auteur echter gezien als een door het 
management te maken beleidskeuze. Het verdient dan ook aanbeveling zorgvuldig en conform 
de ondememingsmissie en -doelstellingen te bepalen welke mate van dissatisfactie en 

38 Deze kennis kan dan op een hoger aggregatieniveau dan de individuele klant worden ingezet om nieuwe, beter op de vraag 
afgestemde producten te ontwikkclen. Zie paragraaf 6. 

39 voor aggregatieniveaus zie hoofdstuk I deelrapport onderzoeksresultaten. 

40 Voor de verhuisgeneigdheid is een gelijke redenering te volgen als voor de waardering. 

41 Een benchmark voor de vcrhuisgeneigdheid is in hct deelrapport onderzoeksresultaten overigens niet bepaald. 
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verhuisgeneigdheid acceptabel worden gevonden of welke mate van satisfactie minimaal 
behaald dient te worden. Andere factoren die hierin een rol kunnen spelen zijn: 

• (importantie van) Het betreffende aspect; 

• De (lokale of regionale) marktomstandigheden; 

• De marktpositie van het complex; 

• De huurprij s van de woning; 

• De 'toekomst' van het complex. 

Waar momenteel sprake is van een te hoge ontevredenheid c.q. te lage tevredenheid kan de 
oorzaak tweeerlei zijn: 

1. Het beleid is enorm efficient (te veel nadruk op maximaliseren van de opbrengst en I 
of reductie van de kosten) zonder dat deze efficientie in voldoende mate bijdraagt aan 
het creeren van waarde voor de huurders. Veelal zal dit tot uiting komen bij een 
(beperkt) aantal aspecten ( daar is "de pijngrens" dan gepasseerd). Oplossing is een 
eenzijdige verlaging van de efficientie ten aanzien van de betreffende aspecten. 
Opbrengst hiervan is een hogere tevredenheid. Overigens kan niet warden uitgesloten 
dat op andere aspecten efficienter kan warden gewerkt zonder dat dit leidt tot een te 
hoge ontevredenheid / te lage tevredenheid; 

2. Het beleid is dusdanig efficient (het product is te eenzijdig) dat er onvoldoende 
mogelijkheden bestaan om het product aansluiting te laten vinden bij de wensen van 
de individuele huurder. Oplossing is een verlaging van de efficientie onder een 
gelijktijdige verhoging van de productleiderschap en/ of customer intimacy. 
Overigens hoeft bij deze verschuiving geen sprake te zijn van evenredigheid. 

De vraag is: Welke mogelijkheden bestaan er om de klanttevredenheid door middel van 
productleiderschap en/ of customer intimacy te verhogen? Deze mogelijkheden kunnen als 
volgt worden voorgesteld: 

• Als gevolg van meer kennis over de behoeften vari huurders (customer intimacy kan 
een belangrijke input aan infom1atie genereren zoals is betoogd) en daarin 
voorkomende differentiatie is de vastgoedbelegger in staat meer differentiatie in het 
product aan te brengen. Een dergelijke strategie van productleiderschap leidt tot een 
stukj e reductie van de operationele efficientie. Productdifferentiatie vergroot echter de 
keuzemogelijkheden voor de huurder en daarmee de kans dat (uiteindelijk) de vmo 
een product kan aanbieden dat aansluiting vindt bij de individuele wensen van de 
huurder. Productleiderschap staat dus te alien tijde in dienst van het streven naar een 
grotere aantrekkelijkheid van het geboden product; 

• Naast het aanbieden van meer keuzemogelijkheden voor de huurder in een 
'standaardpakket' kan ook warden gedacht aan het aanpassen van het 
'standaard'product aan de behoeften van de individuele huurder. Deze strategie van 
customer intimacy kan alleen in de vmo plaatsvinden; contact met de individuele 
klant is vereist. Customer intimacy komt in dezen dus neer op het verruimen van de 
mogelijkheden van de vmo om het product af te stemmen op de wensen en eisen van 
de individuele huurder. 
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De volgende afbeelding betreft een visualisering van 'beleid als optelsom van klantgerichte 
concepten', zowel voor de huidige als mogelijk voor een toekomstige situatie: 
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Aangegeven is hoe aan met name informatieverzameling volgens de customer intimacy 
benadering een belangrijke rol kan worden toegedicht bij de keuze voor een bepaald beleid. 
Specifiek is besproken het instrument van het huurdersonderzoek. 

Beleid wordt beschouwd als optelsom van drie klantgerichte concepten, te weten: operationele 
efficientie, productleiderschap en customer intimacy. Het beleid van de vastgoedbelegger zal 
een hoge dosis operationele efficientie moeten kennen. De mogelijkheden voor customer 
intimacy in de zin van afsternming van het product op de vraag van de individuele klant zijn 
daarom in de vmo beperkt. Wel dient er vanuit een customer intimacy benadering bottom-up 
gesegmenteerd te worden; gegevens op individueel niveau dienen geclusterd te worden tot 
groepen consumenten die dezelfde waarde willen ontlenen aan het product. Op deze wijze 
ontstaat er voor de vastgoedbelegger sturingsinformatie. Het clusteren komt dan neer op het 
antwoord geven op de vraag: Voor welk type klant is een huurwoning interessant en waarom? 
Keeris (Keeris.1998) spreekt in <lit kader over een "doelgroep-klant waarvoor beleidsmatig 
een bepaalde formule moet worden ontwikkeld." Het differentieren van het product naar 
doelgroep (te kwalificeren als vorm van productleiderschap) is vanuit de grondhouding van 
operationele efficientie de voor de vastgoedbelegger te bewandelen weg. Voor het 
onderscheiden van doelgroepen wordt verwezen naar paragraaf 6. 

In deze paragraaf is het beleid beschouwd op het algemene niveau van de woningportefeuille. 
Zo'n portefeuille is opgebouwd uit complexen. Terloops is reeds aangegeven dater op 
complexniveau, afhankelijk van bijvoorbeeld de gevonden onderzoeksresultaten en de 
marktpositie van een complex, er aanleiding kan bestaan om een, ten opzichte van het 
portefeuilleniveau, aangepast beleid te voeren. Ieder complex is immers uniek. In de volgende 
paragraaf zal voor de in het huurdersonderzoek opgenornen complexen, op basis van de 
klantgerichtheidsconcepten, een beleid worden geformuleerd. Daarbij blijkt <lat er nog een 
belangrijke beleidsvariabele is: de in een complex aangetroffen doelgroep(en). 
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§ 5; Strategieen voor de onderzochte complexen 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het voorgaande verhaal over klantgerichtheid 
doorwerkt naar de onderzochte complexen. Daartoe is eerst een keuze gemaakt inzake hoe de 
onderzochte complexen ten opzichte van elkaar gepositioneerd kunnen worden. Centraal in 
het onderhavige huurdersonderzoek staan met name de gemiddelde ontevredenheid (gemeten 
over alle woningaspecten) en de verhuisgeneigdheid. Beide aspecten zijn voor elk van de 
onderzochte complexen bepaald en weergegeven in een matrix (zie volgende pagina). De 
gemiddelden gemeten over alle complexen bepalen de positie van het assenkruis42

• 

De gecreeerde matrix vertoont overeenkomsten met de veel in de marketing gebruikte Boston
matrix. Daarin wordt op basis van het relatieve marktaandeel en de groei van de totale markt 
een product gekwalificeerd als "cash-cow, dog, problemchild or star". In beide matrices gaat 
het dus om een portfolio-analyse. Bij de Boston-matrix gaat het echter om een analyse van de 
marktpositie en de inschatting van de (potentiele) winstgevendheid. In de hier gecreeerde 
matrix blijven die zaken buiten beeld en gaat het alleen om een positionering vanuit de 
klant(waardering). Vanwege <lit principiele verschil is besloten, teneinde verwarring te 
voorkomen, om de kwalificaties uit de Bostonmatrix niet over te nemen, rnaar om eigen 
kwalificaties te hanteren. Dit zijn: de zon, de wolk, de bliksem en de regen. Alvorens deze 
kwalificaties stuk voor stuk warden toegelicht, volgt eerst een aantal algemene opmerkingen. 

Uit de matrix kunnen we aflezen dat: 

• Bij de waardering voor de woningaspecten worden grote verschillen geconstateerd 
tussen de diverse complexen43

; 

• De verhuisgeneigdheid hangt niet samen met de ontevredenheid over de 
woningaspecten. 

Een belangrijke andere conclusie uit het huurdersonderzoek is: 

• De verhuisgeneigdheid, de verhuisredenen en de blijfvoorwaarden lopen sterk uiteen 
per doelgroep (zie paragraaf 4 van het deelrapport onderzoeksresultaten); 

De bliksem 

Het onweert! Over de complexen nr. 5 en nr. 9 in deze zone bestaat een bovengemiddelde 
mate van ontevredenheid en bovendien zijn de huurders meer dan gemiddeld 
verhuisgeneigd. De bovengemiddelde mate van ontevredenheid is te wijten aan een 
technische en functionele veroudering en I of een onvoldoende bruikbaarheid. Waar bet gaat 
om technische en functionele veroudering is bet operationeel efficiente beleid te ver 
doorgeschoten in die zin dat de woning onvoldoende up-to-date is gehouden. Waar het een 
onvoldoende bruikbaarheid betreft44 is er sprake van een, gezien het bewoningsprofiel45

, niet 
passende huisvesting. 

42 Vaststellen van de grenslijnen van de gebieden is feitclijk een beleidskeuze zoals al eerdcr is opgemerkt. Zo kan 
bijvoorbeeld worden bepaald dat, los van de hier gevonden ondcrzoeksresultaten, ccn verhuisgeneigdheid van 35% nog 
net kan warden aangemerkt als een acceptabcl resultaat! 

43 Waar het gaat om afzondcrlijke aspectcn zijn die verschillcn nog grater, zie hoofdstuk 2 onderzoeksresultaten. 

44 Onvoldoende bruikbaarheid komt in het huurdersondcrzoek weinig voor. Slechts in complex nr. 5 en bij de 
tweepersoonshuishoudens in 3-kamer appartementcn is hiervan in belangrijke mate sprake. 

45 De mate van vertegenwoordiging van de diverse doelgrocpen. 
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Wanneer de complexen nr. 5 en nr. 9 worden doorgeexploiteerd zal ge'investeerd moeten 
worden in de woningkwaliteit ter reductie van de ontevredenheid en zullen 'passende' 
nieuwe huurders voor met name complex 5 moeten worden geselecteerd bij een eventuele 
verhuizing van huidige huurders. Teneinde de algemene verhuisgeneigdheid toch zoveel 
mogelijk te reduceren zal de strategie zoals gepresenteerd onder 'De regen' aangevuld moeten 
worden met een extra individueel tintje. Een goede communicatie over het gewijzigde beleid 
en de toekomstplannen speelt een belangrijke rol bij het creeren van klantenbinding. Dat 
laatste is namelijk in deze complexen zeer belangrijk. 

De regen 

De complexen in deze zone (3,6,8 en 10) worden geconfronteerd met onaangenaam weer. De 
bewoners zijn weliswaar tevreden( er) over hun woning dan het gemiddelde, maar vertonen 
toch een bovengemiddelde verhuisgeneigdheid. De combinatie van het gevoerde beleid en 
bet aangeboden product stemt tot tevredenheid op woningniveau, maar is onvoldoende 
compleet om in alle behoeften van de huurders te voorzien. Met andere woorden, de 
meeste huurders zijn wel tevreden over de woning, maar behoren tot een doelgroep voor wie 
de huurwoning in haar huidige hoedanigheid niet kan voorzien in met name de financiele 
woonwensen. 

Bij complexen in deze zone gaat het vaak om de doelgroepen tweepersoonshuishoudens 
jonger dan 55 jaar en gezinnen met kinderen. De voomaamste reden voor de 
verhuisgeneigdheid van deze doelgroepen zijn financiele motieven (te hoge woonlasten en de 
wens om te kopen). Een kansrijke strategie om de huidige huurders mogelijkerwijs vast 
te houden is gelegen in bet ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen waardoor wordt 
voorzien in financiele wensen. Het verloop in dergelijke complexen kan dan in belangrijke 
mate worden teruggebracht. Naast het aanbieden van nieuwe financieringsvormen zullen de 
klant ook meer mogelijkheden moeten worden geboden om de woning aan zijn ofhaar eigen 
wensen aan te passen. Er moet dus aan meer dan een volwaarde worden voldaan wil de 
verhuisgeneigdheid omlaag worden gebracht. 

De wolk 

Boven de complexen in deze zone (nr. 1 en nr. 2 zijn beide oudere appartementcomplexen) 
pakken donkere wolken zich samen en ontstaat een dreigende situatie. Het verschijnsel doet 
zich voor <lat een hoge mate van ontevredenheid over de woning gepaard gaat met een 
lage verlmisgeneigdheid. Een directe oorzaak voor dat laatste is te vinden in bet 
bewoningsprofiel van deze complexen. Veel huishoudens behoren tot de doelgroep van 
senioren, een doelgroep met een zeer lage verhuisgeneigdheid. Voor andere huishoudens 
(voomamelijk een- en tweepersoonshuishoudens) zijn deze complexen alleen aantrekkelijk 
wanneer de prijs van de woningen concurrerend is. Deze aantrekkelijkheid is overigens zeer 
tijdelijk. Zodra deze huishoudens meer financiele armslag krijgen zijn ze vertrokken. 

Voor dergelijke complexen is het niet gemakkelijk de juiste strategie te formuleren. Zijn 
ze gelegen in een zeer krappe woningmarkt dan kan het operationeel efficient doorexploiteren 
(onder behoud van de concurrerende prijs!) aantrekkelijk zijn. Een bepaalde 
minimumkwaliteit rnoet dan wel gegarandeerd blijven. Is de woningmarkt mimer en staan de 
complexen niet op een zeer aantrekkelijke locatie dan is het niet denkbeeldig dat wanneer de 
senioren huishoudens (noodgedwongen) de woning verlaten, er serieuze verhuurproblemen 
ontstaan. Het moment dat tot verkoop moet worden overgegaan is dan aanstaande. 
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Dezon 

Complexen die zich in deze zone bevinden, presteren het best. Zowel de ontevredenheid 
als de verhuisgeneigdheid zijn benedengemiddeld, ingredienten voor een zonnige toekomst. 
Dat betekent overigens niet dat deze complexen niet actief benaderd zouden moeten 
worden. Voortdurend dienen de satisfactie en de verhuisgeneigdheid te worden bewaakt zodat 
op aspecten verbetering kan worden geboekt en tijdig kan worden ingegrepen. Mogelijkheden 
daartoe zijn hierboven besproken. 

Bovenstaand zijn strategiei!n besproken voor de huidige voorraad. Met name is daarbij 
aandacht besteed aan de bestaande kwaliteit van de woning en de financieringsvorm als 
onderdeel van het klantgerichtheidsconcept 'productleiderschap '. De kwaliteit van de 
bestaande voorraad is voornamelijk te bei'nvloeden door een meer of minder efficient beleid. 
Het aspect dienstverlening, evenals de ontwikkeling van nieuwe of andere woningkwaliteiten, 
is hierboven buiten beschouwing gebleven. In de huidige voorraad zijn de mogelijkheden om 
nieuwe of andere woningkwaliteiten te crei!ren beperkt. Het spreekt voor zich dat met name 
bij nieuwbouw het aantal vrijheidsgraden dienaangaande, productleiderschap, veel grater is. 

§ 6; marketingconcept en doelgroepbenadering 
toevoegen van het marketingconcept aan de sterk operationeel efficii!nte omgeving van 
huurwoningen 

In paragraaf 4 is al aangegeven dat in de huidige marktsituatie het klantgerichte concept van 
operationele efficientie met haar weinig gedifferentieerde marketingbenadering onvoldoende 
perspectiefrijk is. De differentiatie in de vraag en de sterkere positie van de klant hebben ertoe 
geleid dat de benadering van "we leveren elke kleur zolang het zwart is" (Henry Ford over de 
T-Ford) niet langer aansluiting vindt bij de vraag. Het klantconcept van operationele 
efficientie zal daartoe moeten warden aangevuld met een marketingstrategie passend bij 
productleiderschap. Binnen de randvoorwaarden van de efficientie zullen diverse op 
doelgroepen toegespitste formules moeten warden ontwikkeld zodat klantgerichter kan 
worden geopereerd. 

Naast het concept van productleiderschap is ook dat van de customer intimacy besproken. Een 
volledig op de behoeften van een individuele klant afgestemd product is echter in de 
( duurdere) huurwoningmarkt niet haalbaar en hoeft ook niet46

; immers, ook de reguliere 
koopwoningmarkt kent op dit gebied zijn beperkingen. Voor zover het concept van de 
customer intimacy wel toepasbaar is, geschiedt dit in de vmo. Daar speelt immers het 
klantcontact zich af. Beargumenteerd is dat een customer intimacy benadering ( ook) een 
essentiele schakel vormt in de marktinformatie ten behoeve van productleiderschap. 

Wanneer in deze paragraaf over toevoegen van het marketingconcept wordt gesproken wordt 
daarmee overigens alleen bedoeld de mogelijkheid tot het inpassen van het marketingconcept 
in de beleidsbepaling en bedrijfsvoering van de vastgoedbelegger. De vmo blijft op deze 
plaats buiten beschouwing. 

46 Om nogmaals in termen van auto's te sprcken: met de gehanteerde rnarktbewerkingsstrategie zullen verschillende 
mogelijkheden binncn een lijn moeten warden aangebodcn (bijvoorbeeld de Volkswagen Golf of de Renault Megane) in 
plaats van een sterk op de individuclc wensen afgestemd product (Rolls Royce of Ferrari). 

dee/rapport theorie en visie 68 



de woninghuurder als asset. de klant centraal 

Een belangrijke consequentie van een top-down doelgroepbenadering volgens de traditionele 
marketing (zie paragraaf 3) is het feit dat dusdanig geformuleerde doelgroepen niet voldoende 
nauwkeurig zijn. Het aangeboden product, dat altijd wordt afgestemd op het gemiddelde of de 
modus zoals die binnen een doelgroep voorkomt, zal dan voor veel individuen in die 
doelgroep niet voldoen. Alhoewel voor iedere doelgroepbenadering geldt dat een perfecte 
afstemming op een individuele situatie een illusie is, zal een betere identificering van 
doelgroepen een betere differentiatie van het aanbod en daarmee een betere afstemming 
mogelijk maken. 

De mogelijkheden tot een beter gedifferentieerd productaanbod warden besproken aan de 
hand van de volgende punten: 

• Het marketingconcept in hoofdlijnen; 

• De doelgroepbenadering in het AMVEST huurwoningenonderzoek en de leereffecten 
daaruit. 

Het is opvallend dat bij de behandeling van met name het laatste punt toch de min of meer 
traditionele doelgroepbenadering het uitgangspunt vormt. Dit is immers in tegenspraak met 
datgene wat in de voorgaande paragrafen is bepleit. De verklaring hiervoor is simpel: de 
inzichten van hoofdstuk 6 tot stand gekomen in vervolg op het onderzoekstraject. In de 
afsluiting van deze paragraaf zullen daarom enige kritische kanttekeningen bij de 
doelgroepbenadering in het onderzoek worden geplaatst. 

Het marketingconcept 
(volgens Verhage en Cunningham. 1989xv) 

Waar vroeger, ten tijde van de hoge kwantitatieve woningnood, veel meer een 
ongedifferentieerde, productgeorienteerde massamarketingstrategie kon warden gevolgd, 
schijnt <lit tegenwoordig niet meer de juiste strategie te zijn. Door het opdrogen van de 
kwantitatieve woningnood en een toenemende diversiteit in de vraag is het noodzakelijk om 
voor een andere marktbewerkingsstrategie te kiezen. Productdifferentiatie (als 
marktbewerkingsstrategie!), maar veelmeer nag marktsegmentatie lijken hiervoor geschikt. In 
het vervolg wordt daarom alleen ingegaan op de strategie van marktsegmentatie. 

Marktsegmentatie werkt als volgt: 

1. Allereerst wordt de markt gesegmenteerd. Dit betekent dat de grate, heterogene markt 
wordt opgedeeld in kleinere, heterogene subgroepen mensen die in belangrijke mate 
gelijke behoeften hebben waardoor ze op dezelfde manier reageren op een speciaal 
voor hen ontwikkelde marketingmix; 

2. Vervolgens dienen de onderscheiden segmenten op hun commerciele 
aantrekkelijkheid te worden beoordeeld. Dit noemen we de doelgroepbepaling; 

3. Als laatste wordt er gepositioneerd. Binnen de gekozen doelmarkt dienen de 
mogelijke posities van het aangeboden product ten opzichte van concurrerende 
producten te worden onderkend. De meest gunstige positie zal moeten worden 
gekozen en zal moeten worden uitgedragen. 
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Segmentatie kan plaatsvinden volgens geografiscbe, demografische, psychografische en 
gedragsbeschrijvende criteria. Verderop zal warden besproken welke criteria doorgaans 
worden gehanteerd in onderzoeken gericht op de woningmarkt. Het voomaamste voordeel van 
de segmentatiefilosofie is gelegen in bet feit dat deze in overeenstemming is met de 
bedrijfskundige 'filosofie' van het marketingconcept; een denkwijze en methodiek om de 
medewerkers te leren denken vanuit de vraag zodat de kans dat het aanbod onvoldoende is 
afgestemd op de vraag wordt gereduceerd. Op deze wijze kunnen formules worden 
ontwikkeld die werkelijk aansluiten bij de wensen in de markt. Door systematische analyse 
worden geen belangrijke segmenten genegeerd en belangrijke trends in snel veranderende 
markten kunnen word en ontdekt. V anzelfsprekend is segmentatie aan grenzen gebonden: de 
segmenten dienen een bepaalde minimum omvang te hebben, de diverse segmenten moeten 
voldoende van elkaar verschillen en met segmenteren zijn kosten geboeid. 

Als de markt eenmaal is opgedeeld in segmenten dient besloten te worden welke segmenten 
interessante doelgroepen vormen. Dit noemen we doelgroepbepaling. Voor de 
huurwoningmarkt schijnen met name de strategieen van gedifferentieerde en 
geconcentreerde marketing daarbij interessant. Wanneer voor ieder onderscheiden 
segment een aparte marketingmix wordt ontwikkeld noemen we dat gedifferentieerde 
marketing. Met andere woorden, ieder segment vormt een doelgroep. Deze 1 op 1 relatie 
tussen segment en doelgroep vinden we ook vaak terug in huurdersonderzoeken. Wanneer 
daar over doelgroep wordt gesproken wordt daar tevens een segment mee bedoeld. Anders ligt 
dat bij geconcentreerde marketing. Bij marktconcentratie wordt getracht om een sterke 
positie en een groot marktaandeel in een of een beperkt aantal segmenten te verwerven. 
Niet ieder segment vormt dus vanzelfsprekend een doelgroep. Zo kan een 
vastgoedbelegger er bijvoorbeeld voor kiezen, gezien de demografiscbe ontwikkelingen, zijn 
ontwikkeling en acquisitie te richten op de huisvesting van senioren. 

Als laatste stap zal een geschikte positionering van het product in de markt moeten worden 
gekozen. Een goede manier om te positioneren is het leggen van een relatie in de 
promotionele uitingen tussen het betreffende product en bestaande producten waarmee de 
consument al vertrouwd is. De voor de huurwoning belangrijkste positioneringsdimensies 
schijnen de auteur die van de rationele waarden (met name gemak, flexibiliteit en bet 
(eventueel) vrij maken van eigen vermogen) en sociale variabelen (met name levensstijl). 
Door dergelijke attributen te kiezen in de positionering kan bovendien een onderscheidend 
vermogen worden gecreeerd ten opzicbte van bijvoorbeeld de concurrerende koopwoning. 
Zoals gezegd dient in de positionering een relatie te worden gelegd naar een product of dienst 
waarmee de bewuste doelgroep vertrouwd is. Waar bet gaat om het gemaksattribuut zal ten 
aanzien van de doelgroep senioren bijvoorbeeld aan "die handige buurman" die een groot deel 
van de doelgroep zich wel wenst, maar waarover ze niet beschikt, kunnen worden gerefereerd. 
Een huurwoning inclusief dienstverlening kan hier uitkomst bieden. 

Doe/groepbenadering 
(in het AMVEST huurwoningenonderzoek) 

Wanneer ervoor wordt gekozen om de markt te segmenteren volgens een doelgroepindeling 
(we noemen bier voor het gemak dus ieder segment een doelgroep, zie boven) dienen de 
doelgroepen zo geformuleerd te worden dater, naar verwacbting, wezenlijke verscbillen 
bestaan in gevraagde kwaliteit, verbuisgeneigdheid en woonvoorkeuren tussen de 
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doelgroepen. Met andere woorden, de segmentatiecriteria ( doelgroepbepalende variabelen) en 
de bijbehorende klassen dienen zorgvuldig gekozen te worden. Door de markt op te delen in 
segmenten met een redelijk homogene woningvraag kan meer duidelijkheid worden 
verkregen. 

Naast de bovenstaande eis ten aanzien van de segmentatiecriteria geldt dat: 

• Het verkregen aantal doelgroepen dient afgestemd te zijn op de omvang van het 
betreffende onderzoek. Wanneer een te groot aantal doelgroepen wordt geformuleerd 
zal de celvulling te klein worden; 

• De doelgroepen dienen eenduidig en eenvoudig determineerbaar te zijn. Voor hen die 
moeten werken aan de hand van de doelgroepindeling zal deze indeling herkenbaar en 
praktisch moeten zijn; 

• De doelgroepindeling dient zoveel mogelijk het totale spectrum van de markt te 
bestrijken, in <lit geval de vraagzijde in het duurdere huurwoningsegment. 

Aan de hand van een literatuurstudie is inzicht verkregen in doelgroepindeling zoals 
gehanteerd in 9 onderzoeken / rapporten enigszins vergelijkbaar met of van toepassing op het 
AMVEST huurdersonderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn in de bijlagen 
opgenomen. Per bron warden dan de volgende vragen beantwoord: 

• Op welk marktsegment heeft de bron betrekking; 

• Welke segmentatiecriteria ( doelgroepbepalende variabelen) word en gehanteerd en wat 
zijn de daarin aangebrachte klassen? 

De eerste vraag is relevant gezien het feit dat veel huurdersonderzoeken waarin duidelijk 
doelgroepen worden gehanteerd betrekking hebben op het goedkopere huurwoningsegrnent. 
Enerzijds is dit verklaarbaar door het feit dat de sociale huursector al vanaf haar ontstaan is 
gewend te denken in groepen ( de zogenaamde aandachtsgroepen, groepen van beleid), terwijl 
voor de duurdere huursector een ( doel)groepenbenadering pas relevant is geworden sinds het 
moment dat de aanbiedersmarkt is veranderd in een vragersmarkt. Anderzijds hebben 
onderzoeksrapporten voor de duurdere huursector vaak een niet openbaar karakter. 

Op deze plaats wordt volstaan met een presentatie van de aangetroffen segmentatiecriteria 
( doelgroepbepalende variabelen), het aantal malen dat deze criteria zijn aangetroffen en de 
(meest) gehanteerde klassenindeling. 

Segmentatiecriterium aantal maal Klassen 

Huishoudenssituatie 9 

Leeftijd (hoofd of 9 
partner hoofd hh) 

Aantal inkomens 2 

Orienta tie 2 

eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens, gezinnen en 
eenoudergezinnen 

tot 30 a 35 jaar, tot 50 a 55 jaar, tot 75 jaar, ouder 

geen inkomen uit arbeid (werkeloos ofuitgetreden), 1-verdiener, 2-
verdieners 

stedelijk of suburbaan wonen 
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Overigens warden de diverse segmentatiecriteria (afhankelijk van het betreffende onderzoek) 
wisselend met elkaar gecombineerd. Zo blijft het aantal klassen beperkt. 

Het karakter van de gevonden segmentatiecriteria is drie maal demografisch van aard en een 
maal psychografisch van aard. Het segmentatiecriterium orientatie is namelijk een voorbeeld 
van levensstijlsegmentatie waarbij op basis van interesse en tijdsbesteding groepen worden 
geacht een voorkeur te hebben voor een meer traditioneel, suburbaan woonmilieu of een meer 
stedelijk woonmilieu. Dat bij de meeste indelingen demografisch gesegmenteerd wordt, komt 
doordat demografische gegevens gemakkelijk te meten, te verkrijgen en te begrijpen zijn. 
Deze gegevens warden dan ook bijna routinematig door marktonderzoekers verzameld 
(Verhage en Cunningham. 1989. blz. 290). 

Aan de hand van de verkregen inzichten uit het literatuuronderzoek naar doelgroepindelingen 
en de resultaten uit fase 1 ( een inzicht in de populatie; deelrapport tussenrapportage 
huurdersonderzoek AMVEST-huurwoningen) is besloten de vragerszijde voor het 
huurdersonderzoek in fase 2 van het onderzoek a priori en als volgt in te delen. 

Doelgroep nr. Huishoudenstype leeftijd 

1 Eenpersoonshuishoudens tot 55 

2 Tweepersoonshuishoudens tot 55 

3 ( eenouder)Gezinnen alle leeftijden 

4 Senioren 55 + 

Gemaakte afwegingen zijn: 

• De variabelen leeftijd en huishoudenssituatie zijn eenvoudig te meten, eenduidig en 
eenvoudig determineerbaar. Bovendien maken breed gedragen variabelen een 
vergelijking met andere onderzoeken eenvoudiger. Het aantal doelgroepen blijft tot 4 
beperkt door de variabelen huishoudenstype en leeftijd wisselend te combineren. De 
auteur is van mening <lat de belangrijkste doelgroepen ( op basis van het 
literatuuronderzoek) zoals die op voorhand kunnen worden bepaald, op deze wijze 
zijn onderscheiden. Bovendien moet gerealiseerd dat het feit <lat het hier gaat om het 
duurdere segment in de huurwoningmarkt op zich al een afbakening van de markt 
betekent. Voor bepaalde doelgroepen is dit deel van de markt vanwege de 
inkomenseisen (als afgeleide van de huurprijzen) sowieso slecht toegank:elijk; 

• Beperking tot een aantal van 4 doelgroepen is gezien de omvang van het te houden 
onderzoek (een populatie van 600 huurders) en gezien de indicatie betreffende de 
vertegenwoordiging van de diverse doelgroepen uit fase 1 van het onderzoek 
noodzakelijk voor voldoende celvulling. Met andere woorden, de omvang van de 
onderscheiden segmenten moet voldoende groat zijn om er uitspraken over te kunnen 
doen; 

• Op basis van rondvraag binnen de AMVEST-organisatie blijkt een dergelijke 
doelgroepindeling goed aansluiting te vinden bij de gedachten van de rnedewerkers 
omtrent doelgroepen; 
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• Perceptie van de klant vindt binnen een vastgoedbeleggersorganisatie op een tamelijk 
hoog aggregatieniveau plaats. Het beperkte aantal van 4 doelgroepen is voor een 
dergelijke organisatie dan ook voor de meeste toepassingen geschikt (zie ook het 
vorige punt); 

• De variabele orientatie wordt onder andere niet gebruikt vanwege het feit dat al het 
aanbod in het onderzoek een woonomgeving met een suburbaan karakter heeft. 
Bovendien is de orientatie moeilijk meetbaar. 

• De variabele aantal inkomens zal naar verwachting sterk samenvallen met de 
doelgroepen. De tweepersoonshuishoudens in het duurdere huursegment hebben 
veelal een dubbel inkomen en de senioren zullen vaak geen inkomen uit arbeid 
hebben. Dergelijke aspecten warden overigens wel per doelgroep beschreven, maar 
zijn dus geen segmentatiecriteria. Werkeloosheid zal bijna niet voorkomen gezien het 
feit dat het hier gaat om het duurdere segment in de markt; 

• Specifiek voor de jongere eenpersoonshuishoudens geldt dat deze, gezien de gestelde 
inkomenseisen, maar met mondjesmaat (zullen) voorkomen in de respons op de 
enquete. Hetzelfde argument geldt trouwens voor eenoudergezinnen. In de 
onderzoeksresultaten zal, evenals voor de tweepersoonshuishoudens, wel warden 
aangegeven welk gedeelte jonger is dan 35 jaar respectievelijk tussen de 35 en 55 jaar 
oud is; 

• Voor de seniorendoelgroep wordt beschreven welke huishoudenstypen zich voordoen 
(een- oftweepersoons) en welk gedeelte jonger respectievelijk ouder is dan 75 jaar. 

Leereffect 

Naast alle conclusies die al beschreven zijn in het deelrapport onderzoeksresultaten (met als 
belangrijke conclusie <lat de verschillen in waardering tussen de diverse doelgroepen beperkt 
zijn) is het in het kader van de klantgerichte concepten belangrijk om de manier waarop de 
doelgroepen in het AMVEST huurdersonderzoek zijn geformuleerd, kritisch te beschouwen. 

In bet onderhavige deelrapport is ervoor gepleit om, conform het customer intimacy concept, 
een bottom-up informatie stroom te genereren waarbij gegevens op individueel niveau warden 
geclusterd tot groepen consumenten die dezelfde waarde willen ontlenen aan het product. Uit 
de in het huurdersonderzoek gevolgde doelgroepbenadering is echter op te maken dat deze 
werkwijze daar niet (volledig) is gevolgd. Deze doelgroepindeling is immers a priori (vooraf 
bepaald) en kan bijgevolg nooit bottom-up zijn. Een bottom-up benadering47 vereist eerst 
dataverzameling en data-analyse voordat doelgroepen kunnen warden bepaald ( een post-hoc 
bepaling van doelgroepen). De in het huurdersonderzoek gehanteerde manier van 
doelgroepformulering is niet in overeenstemming met de hier bepleite benadering. De 
gehanteerde segmentatievariabelen zijn bovendien demografisch van aard en vinden slecht 
aansluiting bij het gei"ntroduceerde begrip waarde. 

Het bottom-up segmenteren biedt meer mogelijkheden om de juiste segmentatievariabele(n) te 
kiezen. Bij het beleidsmatig ontwikkelen van bepaalde formules voor een zogenaamde 

47 De wijze waarop doelgroepen in het Meulenstat onderzoek (zie bijlagen) worden gcformuleerd is hicr een goed voorbeeld 
van. 
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"doelgroep-klant" (Keeris) is het belangrijk dater sprake is van een grote homogeniteit onder 
de individuen die worden aangemerkt als die bepaalde doelgroep-klant. Dit betekent dat al die 
individuen in hoge mate gelijk reageren op de voor hen ontwikkelde marketing-mix ( de 
formule). De meest voor de hand liggende segmentatievariabele is dan de waarde. De waarde 
vormt de uitkomst op de vragen: Waarom huurt u? en Wat verwacht u van de aanbieder van 
de huurwoning? Enige mogelijke uitkomsten op die vraag zijn aangegeven in het kader 
waarde in paragraaf 3. 

Een dergelijke manier van doelgroepformulering, bottom-up en post-hoc met als basis de 
segmentatievariabele waarde is essentieel wanneer men beleidsmatig formules wil 
ontwikkelen die goed afgestemd zijn op de behoeften van doelgroep-klanten. Aanvullende 
variabelen kunnen dan zijn huishoudensgrootte (van invloed op zaken die samenhangen met 
de bruikbaarheid van de woning) en orientatie (in welk type woonomgeving wenst men zich 
een woning). 

§ 7; Samenvatting deelrapport theorie en visie 
Klantgerichtheid en het beleggen in woningen 

De afgelopen jaren doen zich in de omgeving van veel ondememingen veranderingen voor die 
een sterke impuls geven aan de aandacht voor klantgerichtheid. Zo ook in de (duurdere) 
huurwoningmarkt. Aan de aanbodzijde van de markt spelen enerzijds gematigde tot sterke 
huurstijgingen. Anderzijds vormen een lage hypotheekrente, normverruiming door 
verstrekkers van hypotheken en het overheidsbeleid sterke impulsen voor de 
koopwoningmarkt. Aan de vraagzijde van de markt spelen ontwikkelingen als een kritischer, 
mondiger en beter geYnformeerde consument, een sterke koopgeneigdheid en individualisering 
resulterend in heterogene behoeften. Het op een juiste wijze segmenteren van de markt wordt 
steeds moeilijker. De klant krijgt hierdoor echter een steeds prominenter plaats in de 
bedrijfsvoering getuige de leuze "de huurder wordt asset". 

In dit deelrapport, genaamd theorie en visie, dat voortborduurt op de resultaten uit het 
deelrapport onderzoeksresultaten en dat gekenmerkt wordt door een essayistisch karakter, 
wordt een aantal klantgerichte concepten geYntroduceerd waarmee het begrip "de huurder als 
asset" verder van inhoud kan warden voorzien. Deze concepten zijn: 

Operationele Efficientie: het leveren van betrouwbare producten en diensten tegen 
concurrerende prijzen, geleverd met zo weinig mogelijk ongemak; 

Productleiderschap: voortdurende innovatie op basis van marktonderzoek, gebruikmakend 
van creativiteit en het snel commercialiseren van nieuwe ideeen; 

Customer Intimacy: het voortdurend aanpassen van producten / diensten aan de wensen van 
de klant op basis van gedetailleerde kennis van individuele wensen van die klant, waardoor 
kan worden voorzien in heterogene behoeften. 

Op een van die gebieden moet worden uitgeblonken, op de andere twee zal minstens de 
standaard moeten worden gehaald. 

Het doel van het beleggen in woningen is het behalen van een optimaal rendement. Dat proces 
kenmerkt zich door een van nature weinig innovatief karakter, het behalen van 
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schaalvoordelen en een grote mate van efficientie. In <lat kader heeft de vastgoedbelegger het 
arbeidsintensieve contact met de huurders uitbesteed aan lokale 
vastgoedmanagementorganisaties (vmo's). De kloof tussen aanbieder en klant is daardoor 
echter vergroot. 

Wat betekent de voorgaande alinea in termen van klantgerichte concepten? 

Operationele efficientie is in het beleggingsproces het dominante klantconcept en gezien 
de aard van de activiteiten ook een conditio sinequa non. De randvoorwaarden die daaruit 
voortvloeien leggen beperkingen op aan het leveren van een individueel, klantgericht product. 
Op basis van de onderzoeksresultaten ontstaat echter het beeld het huidige beleid op bepaalde 
punten ondermaats is. De verwachtingen van de klanten worden niet geevenaard, de geldende 
standaards op het gebied van vemieuwing en individuele klantgerichtheid worden niet 
gehaald. Hierin is verandering te brengen door in het ( operationeel) beheer, daar waar het 
klantcontact plaats vindt, een flinke portie customer intimacy in te bouwen; de noodzaak 
hiertoe is een direct gevolg van de boven beschreven ontwikkelingen en de bredere 
kwaliteitsperceptie van de klant waarin ook persoonlijke aandacht een belangrijke rol speelt. 
Met een customer intimacy, individuele benadering kunnen de vmo's 'profit (voor de 
aanbieder) through satisfaction (voor de klant)' creeren. De klant dient tenminste het 
gevoel te krijgen dater naar zijn wensen wordt geluisterd. Imrners, de feitelijke ruimte om het 
product fysiek en qua service daadwerkelijk vergaand te individualiseren blijft gezien de 
grootschaligheid van het proces en de bijbehorende randvoorwaarden beperkt . De 
belangrijkste toegevoegde waarde van het contact met de individuele klant ligt daarom vooral 
in het feit dat de vrno's in staat zijn een bottom-up informatiestroom te genereren richting de 
vastgoedbeleggers. Op deze wijze kunnen doelgroepen nauwkeuriger worden geYdentificeerd 
en kan de juiste input worden verkregen voor productverbetering en -ontwikkeling 
(productleiderschap) waardoor het aanbod gedifferentieerder kan zijn en de 
afstemmingsmogelijkheden toenemen. Als gevolg van het toegenomen klantinzicht kan de 
bet concept van operationele efficientie worden opgeplust. 

Onder andere door het verrichten van huurdersonderzoek kan een vmo op de hier bedoelde 
wijze informatie genereren. De vastgoedbelegger zal deze informatie dan kunnen aggregeren 
op doelgroepniveau. Dit aggregeren, zeker als het bottom-up geschiedt, is verdedigbaar. 
Imrners, de beleggersorganisatie kan gezien de aard van het proces niet ingericht zijn op het 
niveau van de individuele huurder. Een belegger moet de onderzoeksresultaten betreffende 
satisfactie en verhuisgeneigdheid altijd interpreteren indachtig deze randvoorwaarden. Zo is 
bijvoorbeeld een klanttevredenheid van 100% een utopie. Welke tevredenheid wel als 
minimum ( of ontevredenheid als maximum) wordt geaccepteerd is een beleidskeuze. Bij deze 
keuze kunnen velerlei zaken een rol spelen. 

De waarde van de drie gei'ntroduceerde klantgerichte concepten is volgens de auteur 
vooral daarin gelegen dat ze het denken over bet begrip "de huurder als asset" kunnen 
structureren. Enerzijds kunnen aan de hand van de drie concepten de mogelijkheden worden 
verkend om het begrip van inhoud te voorzien, anderzijds maken ze ook inzichtelijk dat deze 
inhoud aan grenzen gebonden moet zijn. 
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