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Samenvattlng 

Corporaties richten zich steeds meer op de klant. Zij willen klanten aan zich binden. Dit doen ze 

door gedegen relatiemanagement met woondiensten op maat. In markten met een 

concurrentiedruk is het erg begrijpelijk om deze extra diensten te leveren. Klanten hebben 

namelijk genoeg alternatieven om een gebrekkige klantfocus al snel fataal te doen zijn. 

Corporaties worden echter met een andere marktsituatie geconfronteerd. Zij hebben zeker nu 

geen probleem klanten te vinden en bovendien lopen klanten niet snel weg bij corporaties (Aedes 

2002) . Dit doordat veel mensen zijn aangewezen op huisvesting van de corporatie of omdat 

vergeleken met de koopsector een goede prijs-kwaliteitverhouding wordt geboden. 

Veel corporaties willen echter een brede schakering klantgroepen aan zich blijven binden. Dit om 

marginalisering tegen te gaan. Maar ook om de financiele continu'iteit te kunnen garanderen. De 

klanten die door hun financiele positie een keuze hebben om niet bij een corporatie te huren, zijn 

moeilijker te binden. Hierdoor zal de corporatie deze klanten ten opzichte van andere 

woningaanbieders een meerwaarde moeten bieden. 

Wooninc. geeft hier door het bieden van extra diensten invulling aan. Zo heeft Wooninc. al jaren 

het "Beschermd Wonen"-concept. "Beschermd Wonen" is een woonvorm met de daarbij 

bijbehorende dienstverlening, die ouderen in staat stelt om !anger zelfstandig te blijven wonen. De 

complexen zijn vaak uitgebreid met algemene voorzieningen (zorg-, ontmoetings- en 

recreatieruimtes, enz.) en extra diensten (beheerder, zorg op maat, gezamenlijk eten, enz.) . 

Nu is uit recent onderzoek naar klanttevredenheid gebleken dat de klanten van het "Beschermd 

Wonen"-product ruim tevreden zijn (7,5) . Echter uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de andere 

huisvesting voor senioren ook een 7,5 scoort. Wat is dan de meerwaarde van deze diensten? Komt 

deze tot uitdrukking in de winstgevendheid? En hoe ziet de relatie tussen de klanttevredenheid en 

de winstgevendheid eruit? 

De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook: 

Het verkrijgen van lnzfcht In de relatle tussen de klanttevredenheld over en de 
wlnstgevendheld van het woonarrangement. 

Alvorens onderzocht is hoe de relatie tussen klanttevredenheid en winstgevendheid eruit ziet, is 

eerst gekeken naar de begrippen klanttevredenheid en winstgevendheid en hoe deze begrippen 

gemeten kunn~n worden . 

Klanttevredenheid wordt gedefinieerd als de beleving van de klant als gevolg van het bewust of 

onbewust vergelijken van het verwachte- en ervaren niveau. Hierbij bestaat er binnen het 

verwachtingsniveau een verschil tussen het gewenste en het acceptabele niveau . Zijn de 

verwachtingen en de ervaringen gelijk, dan is de klant tevreden. Wijken deze af, dan is de klant 

ontevreden dan wel zeer tevreden. 

Winstgevendheid voor corporaties is moeilijker te definieren. Hierbij kan onderscheid gemaakt 

worden tussen financiele waarde en strategische waarde ofwel maatschappelijke waarde. In dit 
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onderzoek wordt alleen gekeken naar de financiele waarde. De financiele waarde in dit onderzoek 

is het verschil tussen de netto contante waarde (NCW) van de toekomstige kasstromen en de 

NCW van de kasstromen uit het verleden. De NCW van de toekomstige kasstromen 

vertegenwoordigt hierbij de verdiencapaciteit volgens het beleid van de corporatie en de NCW van 

de kasstromen uit het verleden vertegenwoordigt het nog te verdienen bedrag om budgettair 

neutraal uit te komen. Een positief resultaat betekent winst, een negatief resultaat betekent 

verlies. 

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de relatie tussen klanttevredenheid en 

winstgevendheid eruit ziet zoals deze in de Service Profit Chain is aangegeven. Dit houdt een 

grotere meerwaarde voor de klant in, zorgt voor een hogere klanttevredenheid en een hogere 

klanttevredenheid zorgt weer voor een hogere winstgevendheid. 

Intern (medewerkers) 

Flguur 1: De Service Profit Chain 

Service concept Extern 
(consurnenten) 

Voordat we de klanttevredenheid en de winstgevendheid meten en de relatie onderzocht kan 

worden, zijn aan de hand van vier seniorencomplexen eerst de verschillen tussen het Beschermd 

Wonen-concept en de andere seniorenhuisvesting onderzocht. Twee van deze complexen, 

zogenaamde Beschermd Wonen-complexen, zijn uitgerust met allerlei extra voorzieningen en 

diensten. De twee andere seniorencomplexen hebben geen extra voorzieningen en diensten. De 

verschillen zijn onderzocht aan de hand van de schillenmethodiek, die door Levitt in 1986 is 

bedacht. Hierbij ontleedt Levitt het product in een aantal schillen, om zo oneindig te kunnen 

differentieren met nieuwe producten. Dogge heeft deze methodiek vertaald voor het product 'de 

verhuurwoning'. In onderstaande figuur wordt deze structuur weergegeven. 
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Figuur 2: schillenstructuur van het product 'de verhuurwoning' 

Aan de hand van deze methodiek zijn de klanttevredenheid en de winstgevendheid op de 

verschillende niveaus van de complexen gemeten. Vervolgens zijn de twee complexen van de 

productgroep Beschermd Wonen vergeleken met de twee complexen van de productgroep 

seniorenhuisvesting. Bij zowel de klanttevredenheid als de winstgevendheid kwam een aantal 

opmerkelijke verschillen naar voren. 

Klaottevredeobeid 
De klanttevredenheid werd op alle productonderdelen van de twee Beschermd Wonen-complexen 

lager beoordeeld dan de twee andere seniorencomplexen. Deze lagere beoordeling wordt 

veroorzaakt door een aantal verstorende factoren. De grootte van de appartementen, het 

bouwjaar en een geschil tussen de huurders van de Beschermd Wonen-complexen en Wooninc. 

zorgen onder andere voor een lagere beoordeling van de Beschermd Wonen-complexen. De 

beoordeling van de Beschermd Wonen-complexen is oak lager omdat de toegevoegde waarde van 

het Beschermd Wonen-concept zowel positief als negatief is. Zo warden de voorzieningen in de 

buurt significant hoger beoordeeld, maar de bewonerssamenstelling significant lager. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de bewoners van de Beschermd Wonen-complexen uit de case 

ouder zijn en meer hulpbehoevend dan de bewoners van de andere seniorencomplexen uit de 

case. 

Wjnstaevendheid 
Uit de resultaten van de berekening van de winstgevendheid van alle seniorencomplexen blijkt dat 

de Beschermd Wonen-complexen minder rendabel is dan de andere seniorencomplexen . Dit heeft 

twee oorzaken, namelijk : 

• de winstgevendheid van de schillen woning, woongebouw en woonomgeving is negatief bij de 

Beschermd Wonen-complexen en budgettair neutraal bij de andere seniorenhuisvesting. Dit 

wordt voomamelijk veroorzaakt door de grotere NCW van de kasstromen uit het verleden. Bij 

deze complexen moet nag meer terugverdiend warden 

• daarnaast bleek dat de toegevoegde waarde van het Beschermd Wonen-concept wordt 

afgerekend in de servicekosten. Met andere woorden de additionele diensten hebben hierdoor 

altijd een winstgevendheid van nul. 
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Refatje tussen klantteyredenheid en wjnstaeyendhejd 
De relatie tussen klanttevredenheid en winstgevend blijkt complex te zijn en is zeker niet zo 

eenvoudig als de Service Profit Chain doet vermoeden. In deze case wordt deze relatie allereerst 

verstoord door een aantal aspecten, zeals de grootte van de appartementen, het bouwjaar/de 

woontechnische kwaliteit en de huishoudenssamenstelling in de steekproef. Daarnaast blijkt de 

meerwaarde van het Beschermd Wonen-concept van de complexen in de case zowel positief als 

negatief te zijn. De bereikbaarheid van de voorzieningen in de buurt wordt hoger beoordeeld en 

de bewonerssamenstelling wordt lager beoordeeld . Daar bovenop komt nog dat de meerwaarde 

van het concept niet te verzilveren is, doordat deze wordt afgerekend in de servicekosten. 

Strategisch sturen op klanttevredenheid en wlnstgevendheid 

Het strategisch sturen kan opgedeeld worden in twee fasen. Ten eerste de meerwaarde die 

geleverd wordt, zorgt voor een hogere klanttevredenheid en ten tweede deze hogere 

klanttevredenheid zorgt voor een hogere winstgevendheid. 

De eerste fase kan gerealiseerd warden door te sturen op de positief beoordeelde bereikbaarheid 

van de voorzieningen en de negatief beoordeelde bewonersamenstelling. Hiermee wordt bedoeld 

dat het positieve aspect positief meet blijven en het negatieve aspect verbeterd meet warden. 

Hiervoor zijn drie scenario's bedacht, namelijk: 

• consolideren Beschermd Wonen-concept: hiermee blijft het positieve aspect van de 

bereikbaarheid van de voorzieningen behouden, echter het negatieve aspect van de 

bewonerssamenstelling zal waarschijnlijk niet veranderen 

• woonservice-zones: door het zorgen voor een grotere integratie in de wijk zal naar 

verwachting het negatieve aspect van de bewonerssamenstelling verbeteren. Daarnaast blijft 

de bereikbaarheid van de voorziening gehandhaafd 

• ICT-diensten: door steeds meer vernieuwde technieken wordt het mogelijk om steeds meer 

zorg op afstand te bieden. 

De tweede fase {de hogere klanttevredenheid zorgt voor een hogere winstgevendheid) kan 

gerealiseerd warden door te zorgen dat de meerwaarde van het concept ook aan de klant 

doorberekend kan warden. Hierbij kan gedacht warden naast de huidige servicekosten, aan het 

toevoegen van een extra huurcomponent bij de Beschermd Wonen-complexen. 

De algemene conclusie uit dit onderzoek is dat de relatie tussen klanttevredenheid en 

winstgevendheid niet zo eenvoudig is als de service profit chain doet vermoeden. Deze relatie 

hangt af van veel meer verschillende factoren . Voor de Beschermd Wonen-complexen uit de case 

is het noodzakelijk om de negatieve beoordeling van de bewonerssamenstelling te verbeteren. 

Hierbij kan gedacht warden woonservice-zones. Daarnaast moet onderzocht warden hoe dit 

probleem bij nieuwe complexen tegengegaan kan worden. Tevens is het zoeken naar 

mogelijkheden om de meerwaarde van het Beschermd Wonen-concept te verzilveren een 

onderzoek waard. 
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H2 Inleiding 

2.1 Toegevoegde waarde van diensten blj corporaties. 

In tegenstelling tot het verleden, waar de woning centraal stond, komt de klant bij 

woningcorporaties steeds meer centraal te staan. Aedes - vereniging van woningcorporaties heeft 

deze ontwikkeling 'van pand naar klant' (2001) genoemd. Wil men vandaag de dag klanten aan 

zich binden, dan is een gedegen relatiemanagement met woondiensten op maat noodzakelijk 

(Aedes 2001). In markten met een concurrentiedruk Is dit erg begrijpelijk en zijn er voor klanten 

genoeg alternatieven om een gebrekkige klantfocus al snel fataal te doen zijn. Corporaties worden 

echter met een andere marktsituatie geconfronteerd. Zij hebben zeker nu geen probleem klanten 

te vinden en bovendien lopen klanten niet snel weg bij corporaties (Aedes 2002). Dit doordat veel 

mensen zijn aangewezen op huisvesting van de corporatie of omdat vergeleken met de koopsector 

een goede prijs-kwaliteitverhouding wordt geboden. 

Veel corporaties willen ook in de toekomst graag een brede schakering klantgroepen aan zich 

blijven binden (Aedes 2001). Dit om marginalisering tegen te gaan. Maar ook om de financiele 

continuiteit te kunnen garanderen. Wanneer steeds afscheid genomen wordt van de hogere 

inkomensgroep, blijven op termijn alleen de minder rendabele klanten over. Alleen met deze 

klanten kan de corporatie zijn financiele continuiteit niet garanderen. De klanten die door hun 

financiele positie een keuze hebben om niet bij een corporatie te huren, zijn moeilijker te binden. 

Hierdoor zal de corporatie deze klanten ten opzichte van andere woningaanbieders een 

meerwaarde moeten bieden. 

Wooninc., Stichting voor Gemeenschappelijk Woningbeheer te Eindhoven, vanaf nu Wooninc. 

genoemd, geeft hier door het bieden van extra diensten invulling aan. Zo heeft Wooninc. al jaren 

het "Beschermd Wonen"-concept. "Beschermd Wonen" is een woonvorm met daarbij de 

bijbehorende dienstverlening, die ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven wonen. De 

complexen zijn vaak uitgebreid met algemene voorzieningen (zorg-, ontmoetings- en 

recreatieruimtes, enz.) en extra diensten (beheerder, zorg op maat, gezamenlijk eten, enz.). Deze 

producten/diensten zijn niet alleen bedoeld voor klanten die meer financiele middelen hebben. De 

corporatie levert deze diensten niet louter om winstmaximalisatie. De doelstelling is eerder het 

realiseren van een optimaal maatschappelijk rendement. Het naar tevredenheid bieden van 

woondiensten aan klanten die aangewezen zijn op de corporatie, draagt direct bij aan dat 

maatschappelijk rendement. 

Klanttevredenheid en winstgevendheid zijn in de marketingliteratuur de twee betekenissen voor 

het begrip klantwaarde. Klantwaarde heeft namelijk de volgende definitie (Thomassen 2001): 

• de waarde voor de klant: Deze waarde wordt gecreeerd door verhuurders door middel van het 

aanbieden van het woonarrangement. Hoe beter het woonarrangement aansluit bij de wensen 

van de huurder hoe beter hij dit zal waarderen. Deze waardering wordt gemeten aan de hand 

van onderzoeken naar klanttevredenheid 
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• de waarde van de klant: Hierbij wordt de huurder als asset gezien. Oftewel als potentiele bron 

van inkomsten gepresenteerd in een bepaalde waarde. Deze waarde wordt gemeten aan de 

hand van de winstgevendheid. 

Uit recent onderzoek naar klanttevredenheid blijkt dat de klanten van het "Beschermd Wonen"

product ruim tevreden zijn (7,5}. Klanttevredenheid is de beleving van de klant als gevolg van het 

bewust of onbewust vergelijk van het verwachte en het ervaren niveau (Zeithaml, Bitner, 1996}. 

Mocht het ervaren niveau gelijk of hoger zijn dan het verwachte niveau dan zal de klant (zeer} 

tevreden zijn. Mocht het ervaren niveau lager zijn dan het verwachte niveau dan zal de klant 

ontevreden zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het product ruim voldoet aan de 

verwachting die de klant heeft. Echter uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de andere/resterende 

huisvesting voor senioren ook een 7,5 scoort. Het product voldoet ruim aan de verwachting van de 

klant, echter hier worden geen extra diensten geleverd. Wat is dan de meerwaarde van deze 

diensten? Komt deze tot uitdrukking in de winstgevendheid? En hoe ziet de relatie tussen de 

klanttevredenheid en de winstgevendheid eruit? 

In dit onderzoek zal het verband naar deze tweedeling onderzocht worden en daarmee de 

meerwaarde van deze extra diensten. Voordat deze relaties getoetst kunnen worden, dienen eerst 

op de volgende vragen antwoorden gegeven te worden: 

• waarin verschilt het woonarrangement (het complete product inclusief de diensten die de 

huurder van de verhuurder afneemt} van het 'Beschermd Wonen'-concept met dat van de 

andere senioren woonarrangementen? 

• wat is de tevredenheid over de aparte producten en diensten? 

• wat is de winstgevendheid van de aparte producten en diensten? 

Om de verschillen tussen de woonarrangementen met en zonder extra dlenstverlening te bepalen, 

zullen eerst de woonarrangementen ontleed moeten worden. Levitt (1986} ontleedt een product in 

een schillenstructuur met een kern en verschillende lagen. Hij stelt dat het totale product van een 

aanbieder vier niveaus heeft of kan hebben. Deze zijn het generieke product, het verwachte 

product, het uitgebreide product en het potentiele product (deze ontleding wordt verder 

uitgewerkt in hoofdstuk 3}. In elk niveau kunnen kwaliteiten aangeboden worden, waarmee de 

aanbieder zich in het heden en mogelijk in de toekomst kan onderscheiden van concurrenten. Op 

basis van deze methode zal tevens de waarde voor de klant (klanttevredenheid) en de waarde van 

de klant voor de organisatie (wlnstgevendheid} ontleed worden. 
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2.2 Probleemstelling 

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: 

Hoe zlet de relatle tussen de klanttevredenheld over en de wlnstgevendheid van het 
woonarrangement erult? 

2.3 Doelstelling 

De doelstelling van het afstudeeronderzoek luidt dan: 

Het verkrijgen van inzicht In de relatle tussen de klanttevredenheid over en de 
wlnstgevendheld van het woonarrangement. 

2.4 Deelvragen 

• Waaruit bestaat het woonarrangement {de producten van een woningcorporatie)? H3 

• Wat is klanttevredenheid? En hoe kan de klanttevredenheid gemeten worden? H4 

• Wat Is winstgevendheid? En hoe kan de winstgevendheid gemeten worden? HS 

• Is er een relatie tussen de klanttevredenheid en de winstgevendheid? H6 

• Hoe ziet deze relatie er dan uit en op welke wijze kan hiermee op strategisch niveau gestuurd 

worden? H6 
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2.5 Aanpak onderzoek en opbouw scrlptie 

De onderstaande figuur geeft de opbouw van het onderzoek aan. 

fJ--J H2} 
-----~ ---- •-----------, ' ·------![-=:-) H3 

' ' 

,---------- ----------, ,-- ------ ---------- ... 

iH4[~)[~)Hs 
,_ 

,------------------ -------.------------------------------ , I 
I 
I 
I 
I 
I 

lnzk:ht In de relatle tussen de klanttevredenheld over en de 
wlnstgevendheld van het woonarrangement 

·---------------------
--------------- --------------~ 
,__________ ' w--~-J H7J 
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H3 Theoretisch kader 

3.1 Klanttevredenheld 

Gewenst- en acceptabel niveau 
Aan de basis van de bewuste of onbewuste beoordeling van de tevredenheid door klanten staat 

hun verwachtingsniveau . Ten aanzien van alle belangrijke en minder belangrijke attributen heeft 

elke individuele klant een (verschillend) verwachtingsniveau . Dit bestaat uit (Zeithaml, Bitner 

1996) : 

• het gewenste niveau : het niveau dat de klant zich eigenlijk wenst; 

• het acceptabele niveau : het niveau dat de klant nog als acceptabel beschouwt. 

Persoonlljke Mnslllvltalt 
• afgelelde verwachtkigen 

• per8001111jke ffloeotla 

Sltuatlonele fac:lol9r'I 
•11ect1tweer 
•rampen 

• random OY9!dernalld 

Verwacht niveau 

Ervaren niveau 

Expllcletebeloften 

·advertentlell 
• persoonllJke vertcoop 

• contr9cten 

• andenl c:ommunlcatie 

Figuur 3: factoren van invloed op het verwachte niveau van de klant (Thomassen 2003). 

Het gewenste en het acceptabele niveau per klant worden door vele verschillende factoren 

be"invloed. Invloed op het gewenste niveau hebben : 

• persoonlijke sensitiviteit: dit zijn individuele stabiele factoren, die bepalen hoe gevoelig en 

kritisch een klant is ten aanzien van een_ bepaald aspect. De ene persoon is bijvoorbeeld 

gevoeliger voor een goede service dan de ander; 

• persoonlijke behoeften : klanten willen een persoonlijke behoefte bevredigen door gebruik te 

maken van een leverancier; 

• expliciete en impliclete beloften : deze factoren omvat expliciete beloften van de organisatie 

die in advertenties, persoonlijke gesprekken, contracten en andere communicatievormen 

Hoofdstuk H3 Theoretlsch kader 
Door: Peter Bretveid Pagina ii van 79 25-4-2005 



worden gegeven. Ook impliciete beloften kunnen echter invloed hebben. Zo verwacht een 

klant als de prijs hoog Is, op impliciete basis dat de kwaliteit ook hoog zal zijn; 

• mond-tot-mondreclame: aanbevelingen van anderen be"invloeden het gewenste niveau; 

• ervaringen uit het verleden : deze be"invloeden het gewenste niveau. 

Oat wat een klant nog acceptabel vindt, is afhankelijk van : 

• het voorspelde niveau: voorspellingen berusten op expliciete en impliciete beloften, mond-tot

mondreclame en ervaringen in het verleden; 

• incidentele versterkers bij noodgevallen: dit zijn tijdelijke en persoonlijke situaties die 

behoefte aan een bepaald aspect van de dienstverlening sterk be"invloeden. Dit kunnen 

bijvoorbeeld noodsituaties en computerstoringen tijdens een drukke periode zijn. Over het 

algemeen wordt het acceptabele niveau als gevolg hiervan verhoogd; 

• bekende alternatieven : weet men wat andere aanbieders kunnen, dan heeft dit effect op wat 

nog als acceptabel wordt beschouwd; 

• zelfbeeld van eigen rol: het acceptabele niveau hangt af van wat men zelf vindt van de eigen 

invulling van de persoonlijke rol. Doet men dit niet goed dan wordt het acceptabele niveau ten 

aanzien van de leverancier verlaagd; 

• situationele factoren : dit zijn factoren die niet door de leverancier kunnen worden beheerst. 

Ten aanzien 

belangrijke 

van 

en 

alle 

minder 

belangrijke attributen kan er 

een verschil bestaan tussen 

het gewenste en het 

acceptabele niveau (de 

tolerantiezone). Zoals de 

figuur hiernaast laat zien, is 

de tolerantiezone tussen 

deze twee niveaus bij 

belangrijke attributen kleiner 

dan bij minder belangrijke 

attributen. 

Verwachtings
niveau 1 

Tolerantlezone 
(elastlcllell) 

Mees! belangrijke 

Tolerwltlezone 
(elaatlcltelt) 

Minst belangrljke 

Flguur 4: vergelijk tussen belangrijke en minder belangrijke attrlbuten 

Volgens Ziethaml, Bitner (1996) is klanttevredenheid de beleving van de klant als gevolg van het 

bewust of onbewust vergelijken van het verwachte- en ervaren niveau. Hierbij bestaat er binnen 

het verwachtingsniveau een verschil tussen het gewenste en het acceptabele niveau. 
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Verwacht nlveau 

T olerantleZone 
(ela1lcllell) 

Ervaren niveau 

Tevredenheld 

Flguur 5: tevredenheid - vergelijk tussen het verwachte- en acceptabele niveau 

Zijn de verwachtingen en de ervaringen gelijk, dan is de klant tevreden. Wijken deze af, dan is de 

klant ontevreden dan wel zeer tevreden (Thomassen 1998). 

Ervaren 
nlveau 

Zeer tevreden 

(Zeer) ontevreden 

Verwachte niveau 

Flguur 6: de mate van tevredenheid als resultante van het ervaren en het verwachte niveau. 

seamenterinq klantteyredenhejd 
Klanttevredenheid kan betrekking hebben op verschillende niveaus: 

• een aspect van een klantencontact (attribuut zoals productkwaliteit, levertijd); 

• een klantencontact; 

• de gehele relatie; 

• een gehele branche. 

Een klantencontact bestaat ult verschillende handelingen. De klant beoordeelt de klantgerichtheid 

van de verschillende elementen en attributen van deze handeling. En als afgeleide de 

klantgerichtheid van het klantencontact. 

Op deze wijze bepaalt de klant zijn tevredenheid over de verschillende handelingen en uiteindelijk 

(als optelsom) de tevredenheid met het klantencontact. Dit leidt uiteindelijk tot gedragsintenties 

(ten aanzien van toekomstig gedrag) van de klant. Onder andere Keiningham (1994-1995) 
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omschrijft dit als volgt: De beoordeling van de tevredenheid van de voor de klant relevante 

attributen bepaalt de tevredenheid over een klantencontact. De cumulatieve beoordeling van de 

klantencontacten geeft de algemene tevredenheid van de klant. Hierbij kunnen bepaalde kritieke 

klantencontacten een zwaarder gewicht hebben dan andere. 

3.2 Winstgevendheld 

De andere zijde van klantwaarde is de waarde van klanten ofwel winstgevendheid van klanten. 

Begrippen als "de klant is koning" en "100% tevreden klanten" worden steeds meer vanuit een 

bedrijfseconomisch perspectief beoordeeld. Voor corporaties geldt deze regel maar deels, gezien 

het feit dat men door bepaalde regel-/wetgeving een bepaalde doelgroep moet huisvesten (Besluit 

Beheer Sociale Huursector). 

Aan de basis van financiele resultaten van de organisatie staat de optelsom van de winstbijdragen 

van alle individuele klanten. Vandaar dat steeds meer organisaties de financiele waarde van hun 

klanten gaan definieren en meten. 

In deze paragraaf zal onderzocht worden op welke wijze corporaties dit kunnen doen. 

waarde van klanten {customer value) 
Customer value wordt gevormd door de waarde van de klant voor de organisatie. De omvang van 

deze waarde wordt bepaald door de mate waarin de klant bijdraagt aan de realisatie van de 

doelstellingen van de organisatie. Voor commerciele verhuurders is dit vaak in termen van het 

genereren van omzet en bijdragen aan de winst. Woningcorporaties hebben nog weinig aandacht 

voor omzet en bijdragen aan de winst. Dit is begrijpelijk, want corporaties waren vooral gericht op 

het zelf exploiteren van sociale huurwoningen. Maar de tijden zijn veranderd. De corporaties 

worden geconfronteerd met een scala aan maatschappelijke taken en soms een beperkte 

hoeveelheid beschikbare financiele middelen. Zij zal dus voortdurend een afweging moeten maken 

tussen de inzet van financiele middelen voor maatschappelijke taken en de zorg voor de financiele 

continuiteit op termijn. Voor corporaties zijn omzet en bijdragen aan de winst dus ook van belang, 

echter deze moeten in een bepaalde context gezien worden . 

De waarde van klanten voor ondernemingen wordt gevormd door de optelsom van twee waarden 

(Thomassen, 2003) : 

• winstbijdrage: de directe financiele waarde van klanten in termen van winstgevendheid van de 

relatie 

• strategische waarde : de indirecte financiele waarde als gevolg van allerlei eigenschappen van 

klanten. 

De waarde van klanten voor woningcorporaties wordt gevormd door dezelfde twee waarden, 

echter deze worden gelimiteerd door de kaders die gesteld worden aan toegelaten instellingen . 

Deze zijn samengevat in bijlage 1. Tevens wordt onder strategische waarde vaak 

maatschappelijke waarde verstaan (Aedes 2001). Met deze maatschappelijke waarde wordt 

bedoeld in hoeverre de klant bijdraagt aan de doelstellingen van de corporatie. Met andere 

woorden : hoort deze klant tot de aandachtsgroep van beleid. 
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In algemene termen kan winst gedefinieerd worden als het bedrag dat aan het einde van een 

periode maximaal uit een onderneming kan worden gehaald, zonder dat de onderneming daarna 

slechter af is dan aan het begin van de periode. 

De bekende vergelijking is die met een appelboom. In de loop van het jaar groeien de appels aan. 

Die vruchten kunnen van de boom gehaald worden (de winst) en als dat gebeurd is, is de boom 

(de onderneming) weer in dezelfde positie als aan het begin van de periode. Het daaropvolgende 

jaar kunnen er weer nieuwe appels geoogst worden. 

Voor vastgoed gaat dit voorbeeld maar deels op. Het gebouw is hierbij de boom en de 

huuropbrengsten zijn de appels die geplukt kunnen worden. Echter het gebouw is onderhevig aan 

allerlei invloeden van buitenaf en vergt daardoor onderhoud. Het gebouw is dus niet in dezelfde 

positie als het begin van de vorige periode. Niet de gehele oogst mag dus als winst gezien worden . 

Hier gaan eerst de kosten voor het onderhoud nog vanaf. De onderhoudskosten van een 

woongebouw vormen een aanzienlijke kostenpost en kunnen jaarlijks sterk fluctueren. 

Doordat de onderhoudskosten jaarlijks zo kunnen fluctueren, maakt het dat het vergelijken van de 

winst met voorgaande jaren of met andere projecten weinig informatie oplevert. De netto 

contante waarde methode (NCW-methode), biedt een oplossing voor dit probleem. 

De netto contante waarde methode 

De NCW-methode is een algemeen geaccepteerde methode om de huidige waarde van 

toekomstige kasstromen te bepalen. Het principe van de NCW-methode is gebaseerd op de 

rendementsberekening. Het rendement (R) dat over een tijdvak van tijdstip (t-1) tot tijdstip (t) 

wordt gerealiseerd, is gelijk aan de netto opbrengst (0) aan het einde van het tijdvak gerelateerd 

aan het aanvankelijk ge'investeerde kapitaal (K). In formulevorm ziet dat er als volgt uit (Rust 

e.a., 1995) 

Ot 
Rt-1,t==-k 

t•l 

Bovenstaande formule is de basis voor de financiele rekenkunde. Als twee van de drie factoren 

bekend zijn, kan de andere worden bepaald. Bijvoorbeeld O en R zijn bekend; als we over een 

jaar € 107,- ontvangen en het rendement over de oorspronkelijke investering is 7 procent, dan 

was de investering € 100,-. De NCW-methode maakt gebruik van precies hetzelfde principe. 

Echter hoeft K bij de NCW-methode niet gelijk te zijn aan het aanvankelijk geinvesteerde kapitaal, 

maar wordt de huidige waarde van de toekomstige opbrengsten berekend op grond van het 

rendement dat degene die waardeert wil hebben. Stel dat we over een jaar diezelfde € 107,

ontvangen, maar onze rendementseis is 6 procent, dan is die € 107,• op dit moment € 101,

waard. Oat betekent dat op dit moment € 101,- ge'investeerd moet worden om over een jaar 

€ 107,- te hebben. 
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Kasstroomn 
CW(Kasstroomn) =----

(1 + r)" 

Kasstroomn 

r 

= ontvangst of uitgave na n gelijke perioden 

= gewenst rendement per periode 

Met de NCW-methode kan men kasstromen, die op verschillende tijdstippen optreden, 

vergelijkbaar maken, waardoor het mogelijk wordt deze met elkaar te vergelijken. 

Woningcorporaties gebruiken deze methode dan ook voor bijvoorbeeld het maken van een 

investeringsbeslissing en bij het bepalen van de kostprijsdekkende huur, de bedrijfswaarde en het 

eigen vermogen. 

De voordelen van deze methode zijn: 

• goed inzicht in het verloop van de kosten en opbrengsten in de tijd gezien; 

• toetsbare resultaten door inzichtelijkheid van de methode; 

• geen 'verborgen' aannames mogelijk; 

• grote mate van vertrouwdheid bij woningcorporaties, gezien het feit het een bedrijfswaarde 

methodiek betreft. 

Nadelen van de NCW-methode zijn dat met betrekking tot: 

• de eindwaarde aannames gemaakt moeten worden. Deze zijn nog wel eens te optimistisch; 

• het gewenste rendement aannames gemaakt moeten worden. 

Toekomstige kasstromen (bedrijfswaarde) 

De bedrijfswaarde is het contant gemaakte bedrag dat de woningen op basis van het beleid dat de 

corporatie voert, in de toekomst aan huur zullen opbrengen, verminderd met de uitgaven voor het 

beheer van de woningen. De bedrijfswaarde staat dus gelijk aan de toekomstige verdien 

capaciteit. De bedrijfswaarde laat zien hoeveel de corporatie, conform haar beleid, met de 

woningen gaat verdienen. Het is daarom ook belangrijk dat een reele schatting gemaakt wordt 

van de toekomstige inkomsten en uitgaven. Als de corporatie een ander huur- of 

onderhoudsbeleid gaat volgen, kan de bedrijfswaarde flink gaan fluctueren. 

• NCW toekomst (bednjfswaatde) 

toekomstige huuropbrengsten 

-
toekomstige exploitaliekosten 

--
toekomstige verdlen capaciteit 
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Omdat deze waarde alleen gericht is op toekomstige kasstromen, geeft deze waarde geen inzicht 

in de totale winstgevendheid van een project of complex. Winsten of verfiezen ult het verleden 

worden niet meegenomen in deze waarde. 

Kasstromen ult het verleden (historische kostprijs) 

De waarde op basis van historische kostprijs is gelijk aan de oorspronkelijke aanschaf- of 

vervaardigingsprijs van de woningen verminderd met de resultaten uit eerdere exploitatiejaren. 

Deze waarde vertegenwoordigt het verschil tussen het geinvesteerde bedrag en de behaalde 

resultaten. Dit is dus het bedrag dat nog verdiend moet worden om budgettair neutraal uit te 

komen. 

• NCW Yefteden (hlstorische kostprijs) 

historische kostprijs 

-
resultaten eerdere 
exploitatie jaren 

--
nog te verdienen bedrag om 
budgettair neutraal ult te komen 

Winstgevendheid 

De winstgevendheld wordt dan berekend door de NCW van de historische kasstromen van de NCW 

van de toekomstige kasstromen af te trekken. Hierdoor resulteert een overschot of een tekort. Dit 

overschot of tekort geeft de hoogte van de winstgevendheid aan. 

) 
strateaische waarde van klaoten 
Bij industriele ondernemingen bestaat de strategische waarde uit alle waarde die een klant heeft 

buiten zijn directe waarde. Deze vormen van waarde leveren een dlrecte bijdrage aan de 

toekomstige omzet en winstgevendheid van de organisatie (Thomassen 2003). 

Bij woningcorporaties wordt met het begrip strategische waarde vaak maatschappelijke waarde 

bedoeld . Hierbij kan gedacht worden aan de mate waarin de corporaties voldoen aan de 

doelstellingen zoals deze in het BBSH geformuleerd zijn. Het huisvesten van de doelgroep, het 

zorgdragen voor de woonkwaliteit, het bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken, enz. In de 

afgelopen periode vond zeer veel discussie plaats over wat die maatschappelijke waarde precies is 

en hoe deze gemeten moet worden. Gezien de vele verschillende meningen wordt deze 

maatschappelijke /strategische waarde niet meegenomen in dit onderzoek. 
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3.3 Verbanden klanttevredenheid en wlnstgevendheid - Service profit chain 

In de inleiding werd reeds gesteld dat marktgerichtheid het streven naar duurzame superieure 

waarde voor de klant impliceert. "Wil men vandaag de dag klanten aan zlch binden, dan is een 

gedegen relatiemanagement met woondiensten op maat noodzakelijk (Aedes 2001)." Vele 

verschillende publicaties en modellen beschrijven de relatie tussen klantgerichtheid van de 

organisatie, klanttevredenheid, klanttrouw en financiele resultaten. In deze scriptie wordt de 

Service Profit Chain (Heskett, Sasser, Schlesinger 1997) als conceptueel kader gebruikt om de 

relatie tussen klanttevredenheid en winstgevendheid inzichtelijk te maken. Zie figuur 5. 

Intern (rnedewerkers) Service concept 

Flguur 7: De Service Profit Chain 

Extern 
(consumenten) 

lmkornsten
groel 

Wlnat• 
...,..,cthekl 

De Service Profit Chain gaat uit van een direct en sterk verband tussen winstgevendheid, 

inkomsten groei, loyaliteit van de klant, klanttevredenheid, de waarde van de aan de klant 

geleverde diensten en de deskundigheid, tevredenheid, loyaliteit en productiviteit van de 

medewerkers. 

Voor dit onderzoek is vooral de relatie tussen klantwaarde, klanttevredenheid en winstgevendheid 

relevant. Het leveren van meerwaarde voor de klant levert een hogere klanttevredenheid en dat 

leidt tot een hogere winstgevendheid. 

De vraag is echter of deze relaties er voor woningcorporaties hetzelfde uitzien. In deze scriptie zal 

getracht worden deze relaties te onderzoeken door middel van een vergelijk tussen de 

productgroep Beschermd Wonen en de productgroep seniorenhuisvesting. 

3.4 Samenvattend 

De belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk zijn : 

• klanttevredenheid is de beleving van de klant als gevolg van het bewust of onbewust 

vergelijken van het verwachte en ervaren niveau. Hierbij bestaat er binnen het 

verwachtingsniveau een verschil tussen het gewenste en het acceptabele niveau. Het 

gewenste en acceptabele niveau is van een groot aantal factoren afhankelijk. Zoals 

persoonlijke behoeften, bekende alternatieven en beloften die gedaan zijn aan de klant. 

Hoofdstuk H3 Theoretisch kader 
Door: Peter Bretveld Pagina 18 van 79 25-4-2005 

' I 

f I 



• 

Verder kan klanttevredenheid op verschillende niveaus gemeten worden. De klant beoordeelt 

de klantgerichtheid van de verschillende elementen en attributen afzonderlijk en de optelsom 

van de voor de klant relevante attributen bepaalt de tevredenheid van het totale product. 

• de waarde van klanten voor woningcorporaties wordt gevormd door de directe financiele 

waarde van die klanten en de strategische waarde (maatschappelijke waarde, in hoeverre 

voldoet de corporatie aan de doelstelling). De strategische waarde zal echter in dit onderzoek 

buiten beschouwing blijven. In dit onderzoek zal de winstgevendheid van de klant worden 

bepaald door de netto contante waarde van de toekomstige kasstromen (de bedrijfswaarde) 

minus de netto contante waarde van de kasstromen uit het verleden (historische kostprijs 

minus de behaalde resultaten). 

• voor de relatie tussen winstgevendheid en klanttevredenheid wordt gebruik gemaakt van de 

Service Profit Chain. Deze gaat uit van een directe relatie tussen klantwaarde, 

klanttevredenheid en winstgevendheid. Het leveren van meerwaarde voor de klant levert een 

hogere klanttevredenheid op en dat leidt tot een hogere winstgevendheid . 
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H4 Woonarrangement: het product ontleed 

4.1 Inleiding 
Alvorens ingegaan kan worden op de tevredenheid (hoofdstuk 3) en de winstgevendheid 

(hoofdstuk 4) van de producten, zal eerst het product zelf omschreven worden. In dit hoofdstuk 

zal antwoord gegeven op de deelvraag: "Waaruit bestaat het woonarrangement (de producten van 

de corporatie)?" Sommige eigenschappen van een product van een corporatie zijn eenvoudig 

herkenbaar en daardoor eenvoudig te benoemen. Producten kunnen tastbaar maar ook ontastbaar 

zijn. Maar vaak is het een combinatie van beide. Een woning is niet 'simpelweg een plek onder de 

zon.' Een woning bestaat uit zichtbare en meetbare kenmerken zoals: architectuur, grootte, 

indeling, type, prijs of zelfs energiezuinigheid. De woning is ook een expressie van status, smaak 

en prestatie. Maar het product van de corporatie bestaat nog uit meer. Diensten met betrekking 

tot het aanbieden en verhuren van de woning maken ook deel uit van het product. Door al deze 

afzonderlijke kenmerken kan er een grote diversiteit aan producten gevormd worden. 

Levitt (1986) visualiseert het product om zo meer inzicht te krijgen in de waarde van het product 

voor de klant. Dit productconcept en een aantal varianten zullen besproken worden in paragraaf 2. 

Aan het einde van deze paragraaf zal een keuze gemaakt worden uit welke methodiek(en) het 

meest geschikt is/zijn. Tot slot zal in paragraaf 3 specifiek ingegaan worden op het product 

'Beschermd Wonen' en hoe dit product zich onderscheidt van andere producten. 

4.2 Multi-level product 
Om goed in beeld te krijgen waaruit een product bestaat en hoe waarde voor de klant gecreeerd 

kan worden, wordt de 'totale product concept'-benadering (Levitt 1986) als uitgangspunt gebruikt. 

Hij stelt dat het totale product van een aanbieder vier niveaus heeft of kan hebben. Dit zijn het 

generieke product, het verwachte product, het uitgebreide product en het potentiele product. De 

onderstaande figuur geeft dit grafisch weer. De gele stippen in de figuur zijn de afzonderlijke 

aspecten van het product, die samen een productniveau vormen. In elk niveau kunnen kwaliteiten 

aangeboden worden, waarmee de aanbieder zich in het heden en mogelijk in de toekomst kan 

onderscheiden van concurrenten. In deze paragraaf zal eerst de benadering volgens Levitt 

besproken worden. Vervolgens zullen de benaderingen van diverse auteurs, die aan dit multi-level 

concept refereren, besproken worden . 

Generleke product 

Verwachte product 

Ultgebreide product 

Potentii!le product 

Figuur 8: multi-level product van Levitt 1986 
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Productnlyeaus van Levitt 

Generieke product (generic) 
Het generieke product, ofwel de kern van het product, vertegenwoordigt de kleinste cirkel van het 

product en is het kernvoordeel dat de verhuurder aan de woonconsument te bieden heeft. Het 

betreft een fysiek product, dat nog niet geschikt is voor de markt. Commercieel gezien is deze 

vorm nog geen product. De consument verwacht meer. 

Verwachte product (expected) 
Het verwachte product vertegenwoordigt de minimale verwachtingen, uitgedrukt in minimale 

grootte, minimaal voorzieningenniveau, minimale kwaliteit, minimale functionaliteit en stijl, enz. 

voor de juiste prijs. De minimale verwachtingen zijn afhankelijk van de situatie op de 

woningmarkt. 

Ultgebreide product (augmented) 
Het uitgebreide product omvat het generieke en het verwachte product plus alles wat een 

concurrentievoordeel oplevert. Uitgebreide producten zijn middelen van productdifferentiatie die 

een belangrijke rol spelen bij het verkrijgen van waarde voor de klant (klanttevredenheid). Door 

het proces van het leveren van deze uitbreidingen, zal de huurder in de loop van de tijd leren wat 

redelijk is om van de verhuurder te verwachten . Naast het verhogen van de verwachting met 

betrekking tot het product van de eigen verhuurder, zal het aantrekkelijke uitgebreide product ook 

de verwachting met betrekking tot het product van andere aanbieders verhogen. Het uitgebreide 

product kan daardoor op termijn het verwachte product worden. 

Potentiele product (potential) 
Het potentiele product bestaat uit al het potentieel haalbare om klanten te houden of aan te 

trekken . Het verschil tussen het uitgebreide en het potentiele product is dat het uitgebreide 

product alles is dat wordt gedaan of gedaan is, terwijl het potentiele product refereert aan wat 

gedaan kan worden of wat mogelijk of denkbaar is om te doen. Dogge (2003) maakt de 

opmerking dat voor de Nederlandse woningcorporaties de institutionele randvoorwaarden van 

grote invloed zijn op de mogelijkheden. Dit doordat corporaties alleen activiteiten mogen 

ontplooien die in het algemene belang van de volkshuisvesting zijn. Hij geeft aan dat dit grote 

beperkingen heeft ten aanzien van het potentiele product. Echter uit de praktijk blijkt dat deze 

richtlijnen ruimer te interpreteren zijn. 

Benaderjnq van Kotler 
Ook Kotler heeft zich met deze schillentheorie beziggehouden. De kerndienst valt binnen de schil, 

die Levitt het generieke en Kotler het kernproduct noemt. Differentieren op het niveau van de 

kerndienst is mogelijk, maar veelal vrlj lngrijpend, omdat het in zo'n geval om een veranderlng in 

de core-business gaat. De volgende schil die kan worden onderscheiden, wordt door Levitt het 

verwachte en door Kotler het werkelijke product genoemd. Het verschil ligt in het feit dat Levitt 

vanuit de klant en Kotler vanuit de verhuurder redeneert. Het vastgoed en de hulpdiensten van de 

verhuurder behoren tot dit productniveau. Zowel het vastgoed (woning, semi-openbare ruimten 

en woonomgeving/locatie) als de hulpdiensten zijn noodzakelijk voor het slagen van de kerndienst 

Door: Peter Bretveid 
Hoofdstuk H4 Woonarrangement: het product ontleed 

Pagina 21 van 79 25-4-2005 



en worden bovendien door de klant verwacht. De additionele diensten van een verhuurder 

behoren in termen van Levitt en Kotler tot het uitgebreide product. Dit zijn de aspecten van het 

totale product die een verhuurder aanbiedt en die de klant als extra ervaart en die hij niet van de 

gemiddelde woningverhuurder verwacht. Wanneer het gaat om additionele diensten, dan is 

differentiatie redelijk eenvoudig . Het flexibele karakter van diensten heeft echter ook een nadeel. 

Succesvolle diensten kunnen vrij eenvoudig worden geimiteerd. Wanneer meerdere verhuurders in 

een woningmarkt dezelfde additionele diensten gaan aanbieden, is het al snel niet bijzonder meer 

en gaat een huurder de dienst zien als iets wat hij van de verhuurder verwacht. Een dienst 

'degradeert' dan dus van een additionele dienst naar een hulpdienst. Dit maakt het lastig om een 

met diensten bereikt concurrentievoordeel te behouden, wanneer men niet constant op zoek gaat 

naar nieuwe toe te voegen diensten. 

Generleke product 

Werkelljke product 

Uitgebrelde product 

Potentijjle product 

Flguur 9: schillenbenadering van Kotler 

De service-added focus van peters 

In gevallen, zoals bij verhuurders, wanneer het technisch lastig en/of financieel niet haalbaar is 

om het tastbare onderdeel van het basisproduct te differentieren, zou een organisatie zich meer 

moeten richten op uitbreiding van het basisproduct met additionele diensten, zo stelt Peters 

(1987). Hij noemt dit een verschuiving van een core-product-focus naar een service-added focus. 

Het leveren van superieure dienstverlening als een manier om een sterke link te leggen tussen 

aanbieder en wie kan verstrekkende gevolgen hebben. In het bijzonder wordt het minder 

waarschijnlijk dat de klant naar andere aanbieders gaat zoeken en de dienstverlening functioneert 

daarmee als barriere voor de concurrentie. Deze verandering in waar de nadruk komt te liggen, 

wordt duidelijk gemaakt in onderstaande figuur, die het contrast aangeeft tussen core producten 

en service-added focus. 

Potentil!le product 

Uit ebreide roduct 

Werkelijk product 

Generiek roduct 

Figuur 10: service-added focus van Peters 1987 
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De psycho-sodale schil van van 't. Yeclaat ae;nterpreteerd door smeets 
Levitt geeft aan dater naast fysieke kenmerken ook onzichtbare kenmerken waarde creeren. Van 

't Verlaat vertaalt deze onzichtbare kenmerken naar psychologische kenmerken. Hij ziet met name 

in de psychologisering van het product kansen. Hij komt tot de volgende indeling in schillen: 

Volledig product 

Psychologisch product 

Figuur 11: psycho-sociale schil van Van 't Verlaat 

De productkern 
De productkem is de output van de initiatief-, programma- en ontwerpfase inclusief de 

locatiekeuze. Hiermee wordt bedoeld de woning op papier inclusief zijn locatie. Deze keuze legt 

een groot aantal zaken vast. Voomamelijk de locatiekeuze en de kwaliteit als uitvalsbasis worden 

in hoge mate bepaald. In principe heeft de opdrachtgever hier nog diverse be'invloedings- en 

differentiatiemogelijkheden (locatiekeuze, technische specificaties, e.d.). Tegelijkertijd bepalen de 

gemaakte keuzes ten aanzien van de productkem in hoge mate de potentiele kwaliteit van de 

toekomst. 

Het basisproduct 
Het basisproduct legt de technische en functionele kwaliteit van de woning vast. Ook hier zijn 

diverse mogelijkheden voor differentiatie. Technisch kunnen zaken als levensduur, 

onderhoudsgevoeligheid, e.d. be"invloed worden. 

Functioneel is differentiatie mogelijk op basis van : oppervlakte en aantal kamers, plattegrond 

varierend van hierarchisch/statisch tot neutraal/flexibel, de uitrusting varierend van basis via 

standaard tot luxe en de functiemenging : wonen/werken, wonen/recreeren, wonen/zorg. 

Het volledige product 
Deze schil omvat de woning in zijn omgeving, waaraan zowel fysieke als sociale aspecten te 

onderscheiden zijn. Hier is het sleutelwoord woonmilieudifferentiatie. In diverse 

overheidspublicaties worden vijf typen onderscheiden : 

centrumstedelijke milieus, stedelijke buitencentrum milieus, groenstedelijke woonmilieus, 

centrumdorps milieus en landelijk wonen. 

De milieus zijn niet allemaal even populair. Vooral in het stedelijke buitencentrum milieu doet zich 

vraag uitval voor. Hiermee zal bij {her)differentiatie rekening gehouden dienen te worden . 
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Het psychologlsche product 
In deze schil is de woonsituatie als geheel het expressiemiddel. In de schil van het psychologische 

product lopen het product en het imago daarvan in elkaar over. Een Imago leeft in de 

beeldvorming van de (potentiele) gebruikers. Dit hoeft geen relatie te hebben met de 

uitgangspunten die bij de ontwikkeling van het product gebruikt zijn. Dit kan wel het geval zijn. 

De dienstenlndelinq van Dogge 

Gronroos (1990) onderscheidt binnen een dienstverlenende organisatie drie typen diensten, te 

weten : the core service, facilitating services (and goods) en supporting services (and goods). 

Dogge (2003) gebruikt hiervoor de termen kerndienst, hulpdienst en additionele dienst. Hij geeft 

deze drie typen diensten, naar analogie van het 'total product'-concept van Levitt, ook weer als 

productschillen. 

Kerndienst 

Hulpdienst 

Additlonele dienst 

Figuur 12: dienstenindeling van Dogge 2003 

Kerndienst 
De kerndienst van een dienstverlenende organisatie is de reden waarom deze als onderneming op 

de markt is. De kemdienst is in feite de dienstinterpretatie van het generieke product van Levitt 

en kan dus voor verhuurders van woningen worden omschreven in termen als 'het bieden van 

woongenot' of 'het faciliteren van het wonen'. De kerndienst is een min of meer abstracte dienst 

en kan niet zonder hulpdiensten aangeboden worden. 

Hulpdlenst 
Om het voor klanten mogelijk te maken de kerndiensten af te nemen, is het volgens Gronroos 

veelal noodzakelijk om hulpdiensten en hulpgoederen aan te bieden. In de situatie van 

woningverhuurders zal dit gebeuren in een zogenaamde hulpomgeving. Bij wonlngverhuurders 

kan onderscheid gemaakt worden in: (Dogge 2003) : 

• woning en semi-openbare ruimten: 

• locatie en woonomgeving : 

• diensten rond het verhuurproces: 

hulpgoederen 

hulpomgeving 

t)u lpdiensten. 

De hulpdiensten, -goederen en - omgeving zijn in het 'total product'-concept van Levitt op het 

niveau van het verwachte en het werkelijke product. Deze onderdelen vormen samen het 

basisproduct van een verhuurder. 
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Woning en semi-openbare ruimten (hulpqoederen} 
In het geval van woningverhuurders zijn de woning en eventueel aanwezige semi-openbare 

ruimten de belangrijkste hulpgoederen. Samen met de diensten en de woonomgeving/locatie 

bepalen de woning en, in het geval van een meergezinswoning, het woongebouw de woonsituatie 

van de woonconsument. Op basis van deze elementen van het totale product maakt de 

woonconsument veelal zijn keuze voor een product van een verhuurder. 

In de betekenis van vastgoed heeft de woning in feite twee hoofdfuncties. Ten eerste is het 

vastgoed een beleggingsobject en ten tweede een gebruiksobject. In dit onderzoek zullen beide 

functies aan de orde komen. In hoofdstuk 3 zal de woning als gebruiksobject behandeld worden. 

Hierbij wordt geredeneerd vanuit het bieden van waarde voor de klant. In hoofdstuk 4 zal de 

woning als beleggingsobject behandeld worden. Hierbij wordt geredeneerd vanuit wat de klant de 

organisatie kan bieden. 

Locatje en woonomaevioa (hulpomaevioa} 
Binnen de woonsituatie nemen de woonomgeving en de locatie een aparte plaats in. Met de 

woonomgeving wordt in het kader van dit onderzoek het gebied bedoeld, waartoe in de beleving 

van de bewoners een bepaalde woning behoort. Binnen de woonomgeving wordt onderscheid 

gemaakt tussen fysieke en sociale woonomgeving. Met de locatie wordt de relatieve positie van de 

woning ten opzichte van voor de bewoner relevante bestemming bedoeld. Denk daarbij aan werk, 

familie, winkels, e.d. De woonomgeving dan wel locatie behoort in feite niet echt tot het product 

van de verhuurder. Alleen voor de realisatie van een woning heeft de verhuurder volledige lnvloed 

op de locatie. De verhuurder heeft dan immers de keuze waar hij de woning wil bouwen. Is de 

woning eenmaal gerealiseerd, dan is de invloed van de verhuurder op de woonomgeving nog 

slechts zeer beperkt. Volgens Dogge moet de woonomgeving in de verhuurfase daarom meer 

worden gezien als de situatie of de context waarbinnen het product van de verhuurder wordt 

geleverd. Hij geeft aan dat deze situatie echter wel zeer belangrijk is in de beoordeling van de 

woonsituatie door de huurder. Bovendien wordt de keuze voor een bepaalde woning vaak voor een 

belangrijk deel bepaald door de omgeving, waarin de woning zich bevindt. De woonomgeving is 

dus wel facilitair aan de kerndienst van de verhuurder. Zonder woonomgeving zijn het huisvesten 

en het aanbieden van woongenot immers onmogelijk. Dus naast het product moet ook de context 

(omgeving) voldoen aan de verwachtingen van de huurder. 

Pieosten rond het verhuurproces : hulpdjensten 
De hulpdiensten zijn alle diensten die de verhuurder moet aanbieden om het verhuurproces per 

verhuurder op gang te brengen, in gang te houden en tenslotte weer te beeindigen. Smeets 

(1994) deelt het verhuurproces op in vier fasen. Elke fase bestaat standaard uit een aantal 

hulpdiensten. 

Orientatiefase: 

• bekendmaking beschikbare woningen 

• geven van informatie over de inschrijving 

• geven van informatie over geselecteerd deel van beschikbare woningen 

• inschrijving als woningzoekende. 
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Aanbiedingsfase: 

• aanbieding woning 

• bezoek aangeboden woning 

• ondertekening huurcontract 

• oplevering woning. 

Gebruiksfase: 

• huurincasso 

• verhelpen van klachten (verplicht BBSH + Burgerlijk Wetboek (BW)} 

• normaal onderhoud (verplicht BBSH voor zowel woning als buurt (leefbaarheid) + BW) 

• aanbieding mogelijkheid tot participatie bij beleid (verplicht BBSH). 

Vertrekfase: 

• opzegging 

• inspectie woningen 

• procedure terugbrengen in de oorspronkelijke staat 

• oplevering woning 

• eindafrekening. 

Additionele dienst 
Naast hulpdiensten, -goederen en -omgeving, die noodzakelijk zijn om de kerndienst te laten 

slagen, kan een organisatie facultatief additionele diensten aanbieden. In tegenstelling tot de 

hulpdiensten zijn additionele diensten niet noodzakelijk voor de consumptie of het gebruik van de 

kerndienst. Additionele diensten hebben een ander doel, namelijk het toevoegen van waarde voor 

de klant of het differentieren van het aanbod ten opzichte van het aanbod van andere aanbieders. 

De additionele diensten van een verhuurder zijn de diensten die een verhuurder aanbiedt, die: 

• niet noodzakelijk zijn voor het laten slagen van het verhuurproces 

• het voor een potentiele huurder aantrekkelijker maken om juist bij die bepaalde aanbieder 

te gaan huren 

• het voor een zittende huurder juist aantrekkelijk maakt om bij die verhuurder te blijven 

huren. 

Hierbij kan onderscheid gemaakt warden tussen diensten die wonen gebonden zijn 

{branchevervaging) en diensten die niet-wonen gebonden zijn, maar die een verhuurder uit het 

oogpunt van bijvoorbeeld schaalvoordeel tegen een aantrekkelijke prijs aan haar huurders zou 

kunnen aanbieden. 

Voor woningcorporaties is het de vraag in hoeverre het mogelijk is om de niet-wonen gebonden 

diensten aan te bieden. Deze diensten he~ben namelijk geen enkele verbinding met de 

volkshuisvesting en zijn daarmee wellicht in strijd met het BBSH. 

Door: Peter Bretveld 
Hoofdstuk H4 Woonarrangement: het product ontleed 

Pagina 26 van 79 25-4-2005 



Kemdienst 

Hulpgoederen (woning + wooncomplex) 

Hulpomgeving 

Hulpdiensten 

Aditionele diensten 

Figuur 13: dienstenindeling van Dogge 2003 

Keuze schmenmethodiek 
Voor dit onderzoek zal als uitgangspunt de schillenstructuur van Dogge genomen worden. Dit 

omdat deze structuur al afgestemd is op hetzelfde product: de huurwoning. Bij de andere 

methodieken is het ook niet duidelijk welke deelproducten in welke schillen horen en tevens 

kunnen deze in de loop van tijd veranderen (Levitt het uitgebreide product wordt verwachte 

product) . In de methodiek van Dogge zal zo'n verandering niet plaatsvinden en is daarom 

duidelijker. 

Niet de gehele structuur van Dogge is overgenomen. De definiering van hulpdienst, hulpgoederen 

en hulpomgeving zal veranderen in woongebonden diensten, woning, wooncomplex en 

woonomgeving . Deze termen geven een duidelijkere omschrijving van het product/dienst. 

De service-aded focus van Peters wordt in beginsel niet overgenomen. In de hoofdstukken 3 en 4 

worden de klanttevredenheid en de winstgevendheid ontleed volgens de schillenstructuur en 

hieruit zal blijken welke schillen meer en welke minder waarde creeren voor de klant. 

Kem 

Wonioo 

Wooncomplex 

Woonomgeving 

Woongebonden dlensten 

AddlUonele dlensten 

Figuur 14: gekozen schillenmethodiek 

4,3 Case: Beschermd Wonen 
In de jaren 70 heeft Wooninc. het eerste Beschermd Wonen-gebouw in Nederland gerealiseerd. 

Daarna zijn er nog vele projecten gevolgd en heeft Wooninc. op dit moment 10 Beschermd 
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Wonen-complexen in beheer en nog een aantal in ontwikkeling. De complexen zljn specifiek voor 

senioren gebouwd, met daarbij algemene voorzieningen en een uitgebreid servicepakket. 

Belangrijke aspecten van de Beschermd Wonen-formule zijn veiligheid, comfort, zelfstandigheid en 

een hoog servicegehalte op het gebied van wonen en welzijn . 

De meeste woongebouwen liggen in de directe omgeving van centrumvoorzieningen, waaronder 

winkels, openbaar vervoer en medische voorzieningen. De woongebouwen zijn rolstoeltoegankelijk 

en de woningen zijn ruim van opzet en gemakkelijk per lift bereikbaar. 

Voor de casestudie is gekozen voor 4 complexen, waarvan er 2 Beschermd Wonen-complexen zijn 

en 2 complexen specifiek voor senioren maar geen extra dienstverlening hebben. 

Aan de hand van de gekozen schillenmethodiek uit de vorige paragraaf zal in deze paragraaf 

onderzocht worden wat de verschillen zijn tussen deze twee typen seniorenhuisvesting. 
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Flguur 15: locatie seniorencomplexen 

De productkern 

• '-11 

Beschermd Wonen 
1. Cees van Liendenflat 
2. Kastanjehof 

Niet Beschermd Wonen 
3. Koenraadlaan 
4. Beauregard 
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De productkern is voor het product 'Beschermd Wonen' niet anders dan voor de andere producten 

van de woningcorporatie. Dit is voor alle producten van de corporatie hetzelfde. En kan ook hier 

dus voor verhuurders van woningen worden omschreven in termen als 'het bieden van woongenot' 

of 'het faciliteren van het wonen'. 
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De woning 

De woningen van zowel de Beschermd Wonen-complexen als de andere seniorencomplexen zijn 

van het type 'liftappartement'. Qua grootte zijn de woningen van de Beschermd Wonen-complexen 

iets kleiner dan de woningen van de seniorencomplexen, omdat deze een kleine slaapkamer extra 

hebben. Wat betreft de indeling van de woning, de voorzieningen in de woning en de technische 

staat van de woning zijn er geen noemswaardige verschillen tussen de complexen. 

Het wooncomplex 

De semi-openbare ruimte, of anders gezegd het woongebouw, van de Beschermd Wonen

complexen is op een aantal punten verschillend ten opzichte van andere seniorencomplexen. Zo 

zijn er: 

• spreek- en behandelkamers voor het bieden van zorg 

• activiteiten-/ontmoetingsruimte 

• ruimte voor beheerder 

• (semi-)commerciele ruimte zoals: kapsalon, een pedicure, een wasserette en een kleine 

Winkel 

• een gastenverblijf. 

De woonomgeving 

Bij de ontwikkeling van een Beschermd Wonen-complex wordt rekening gehouden met de 

woonomgeving. Zo zijn de meeste Beschermd Wonen-complexen gelegen in de directe omgeving 

van centrumvoorzieningen. Dit zou voor de bewoners van het complex wellicht een meerwaarde 

kunnen bieden. 

Diensten rond het verhuurproces 

Voor de toewijzing van deze woningen is vaak een RIO-indicatie nodig. Hiervoor wordt de 

toekomstige huurder uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, waarbij de (on)mogelijkheden 

voor de klant besproken worden. Verder zijn er geen verschillen met de overige producten van de 

corporatie. In elke fase van het verhuurproces worden standaarddiensten aangeboden. 

Additionele diensten en -goederen 
Naast aanpassingen in het wooncomplex leveren vooral de additionele diensten meerwaarde voor 

de klant van het Beschermd Wonen-product. In de Beschermd Wonen-complexen worden onder 

andere de volgende additlonele woongebonden diensten geleverd : 

• beheerder/huismeester: aanspreekpunt voor problemen, toezicht op het woongebouw en 

omgeving, het verrichten van hand- en spandiensten en het organiseren van activiteiten voor 

de bewoners 

• professionele zorg: aanwezigheid van spreek- en behandelkamers met professionele zorg, 

aangeboden door een derde partij 

• lees- en internetfaciliteiten 

• 24 uurs-alarmsysteem 

• directe spreek-/luisterverbinding : stelt de bewoner in geval van nood in staat om vanaf elke 

plek in zijn woning contact te zoeken met de helpdesk 
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• welzijnsmelding : dit is een dagelijkse controleronde om te checken of alle deelnemende 

bewoners zijn opgestaan 

• woonzorgadviseurs: ondersteuning bij individuele, specifieke problemen 

• beveiligde parkeergarage 

• extra service: kapsalon, pedicure, wasserette, kleine winkel 

• bewegingsfaciliteiten en organisatie van activiteiten. 

4.4 Samenvattend 

• De nieuwe schillenstructuur is op basis van de schillenmethodiek van Dogge en bestaat uit de 

volgende schillen : 

0 kern 

0 woning 

0 wooncomplex 

0 woonomgeving 

0 woongebonden diensten 

0 additionele diensten. 

• Op basis van het totale product maakt de woonconsument de keuze waar hij wil wonen, echter 

wordt deze grotendeels bepaald door de locatie/de woonomgeving. 

• Additionele diensten zijn niet noodzakelijk om gebruik te maken van de kerndiensten, maar 

zorgen wel voor aantrekkingskracht voor nieuwe huurders. Voor zittende huurders maken 

deze product aantrekkelijker. 

• De grootste verschillen van het Beschermd Wonen-concept zitten in de additionele diensten en 

de aanpassingen die hiervoor nodig zijn aan het vastgoed (commerciele ruimte, enz .. 

• De woningen van de Beschermd Wonen-complexen zijn iets kleiner dan die van de andere 

seniorencomplexen. Dit zou tot uitdrukking kunnen komen in de tevredenheid van de klant. 
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HS Klanttevredenheld: waarde voor de klant 

5.1 Inlelding 
In hoofdstuk 2 is het product ontleed in schillen . Aan de hand van die structuur zal in dit 

hoofdstuk de waarde voor de klant onderzocht worden. Deze waarde voor de klant zal gemeten 

worden met een enquete naar klanttevredenheid onder de huurders van de 4 seniorencomplexen. 

Aan de hand van deze complexen zal gezocht worden naar verschillen in tevredenheid tussen de 

Beschermd Wonen-complexen en de andere seniorencomplexen. De opbouw van deze enquete, 

venals de steekproef, respons en de 

analysemethodiek, zullen besproken worden in 

paragraaf 2. Vervolgens zullen in paragraaf 3 de 

resultaten van de enquete gepresenteerd 

worden en tot slot volgt de interpretatie van de 

resultaten. 

5.2 Onderzoek naar tevredenheid 

Qpbouw 
Stichting Interface heeft eind 2003 een 

waarderings- en woningmarktonderzoek 

gehouden onder de huurders van Wooninc. Naar 

aanleiding van de uitkomsten van deze enquete 

is besloten om nader onderzoek te doen naar de 

seniorenhuisvesting. Hiervoor zijn in februari 

2005 de bewoners van vier complexen 

benaderd, namelijk de Kastanjehof, de Cees van 

Liendenflat, Beauregard en de Koenraadlaan. De 

Kastanjehof en de Cees van Liendenflat zijn 

Beschermd Wonen-complexen (met extra 

diensten voor senioren) en Beauregard en de 

Koenraadlaan zljn kleine galerijflats specifiek 

voor 55-plussers. Hierbij is net als In 2003 

onderzoek gedaan naar de huidige woonsituatie 

en de waardering onderzocht. 

De enquete kende een groot aantal gesloten 

vragen, die gestructureerd zijn volgens de 

volgende opbouw: 

A. gegevens over de huidige woonsituatie van 

de huurder 

B. beoordeling van de woning 

C. beoordeling van het woongebouw 

D. beoordeling van de woonomgeving 

Cljfer totale woonsituatie 
Totaalcljfer woning 

Cijfer voor de grootte van de woning 
Waarderlng voor 9 deelaspecten 

Cijfer voor de indeling 
Waardering voor 5 deelaspecten 

Cijfer voor voorzieningen in de woning 
Waarderlng voor 8 deelaspecten 

Cijfer voor de technische staat 
Waardertng voor 6 deelaspecten 

Cijfer voor de over1ast 
Waarderlng voor 3 deelaspecten 

Totaalcljfer woongebouw 
Ciifer voor het woonaebouw 

Waarderlng voor 6 deelaspecten 
Cijfer voor de lift 

Waardering voor 4 deelaspecten 

Totaalcljfer woonomgevlng 
Cijfer voor de bereikbaarheid 

Waardering voor 6 deelaspectan 

Cijfer voor de kwaliteit 
Wa&ldering voor 5 deelaspecten 

Ciifer voor overlast 
Waardering voor 14 deelaspecten 

Cijfer voor bewonerssamenstelling in buurt 
Waardering voor 3 deelaspecten 

Cljfer dienstverlening 
Cljfer voor bereikbaarheid 

Waardering voor 4 deelaspecten 
Cijfer voor klantgerichtheid 

Waardering voor 5 deelaspecten 

Cijfer voor actiebereidheid 
Waardering voor 3 deelaspecten 

Cijfer voor informatie 
Waardering voor 9 deelaspecten 

Cijfer voor de technische diensten 
Waardering voor 6 deelaspecten 

Cijfer voor overleg met huurdersvereniging 
Waardering voor 4 deelaspeclen 

Cijfer extra dlenstverlenlng 
Cijfer voor aanwezlgheid 

Waardering voor 12 deelaspecten 

Cijfer voor. klantgerichtheld 
Waardering voor 5 deelaspecten 

Cijfer voor bereikbaarheid 
Waardetlng voor 7 deelaspecten 

Cijfer voor informatie 
Waardertng voor 5 deelaspecten 

Cijfer voor overleg mbt de extradiensten 
Waardering voor 5 deelaspecten 

Figuur 16: onderdeel, hoofdaspecten en aantal 
indicatoren in de enquete 
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E. beoordeling van de dienstverlening van de verhuurder 

F. beoordeling van de extra dienstverlening 

G. beoordeling van de totale woonsituatie 

H. gegevens van het huishouden 

De opbouw van de modules B t/m G wordt weergegeven in figuur 14. In deze figuur is af te lezen 

dat de enquete is gestructureerd naar verschillende hoofdaspecten van de betreffende onderdelen 

van het totale product dat de verhuurder de huurder biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld met betrekking 

tot de woning de hoofdaspecten grootte, indeling, voorzieningen, technische staat en overlast. Elk 

hoofdaspect heeft weer een aantal indicatoren, waarmee de tevredenheid van de huurder in beeld 

is gebracht. Een overzicht van de onderdelen en hoofdaspecten van het product met bijbehorende 

indicatoren kan teruggevonden worden in bij lage 3, waar de enquete is opgenomen. 

De enquete van 2003 had eenzelfde soort opbouw, er werd echter niet naar de waardering van de 

extra dienstverlening gevraagd. Tevens werd de dienstverlening los gezien van de totale 

woonsituatie. In deze enquete is de dienstverlening een onderdeel van de t'otale woonsituatie. 

populatie en steekproef 
Alie huurders van de 4 seniorencomplexen maken deel uit van de onderzoekspopulatie. In totaal 

zijn er 338 enquetes onder de bewoners van de seniorencomplexen verspreid . De respons bestaat 

uit 173 ingevulde enquetes, een percentage van 51 %. Het aantal enquetes en de respons van de 

afzonderlijke complexen zij n opgenomen in de onderstaande tabel. 

Totaal ultgezet Respons absoluut Respons procentueel 

Beauregard 51 37 73% 

Koenra1dlaan 36 22 61% 

Cees van Uendenflat 126 . 54 43% 

Kastanjehof 125 60 48% 

Totaal 3~ 173 51% 

Tabel 1: respons 4 seniorencomplexen 

Analyse 
Allereerst is het databestand opgesplitst in twee groepen. Aan de hand van de complexcode is een 

productgroepcode aangemaakt. Een 2 voor de Beschermd Wonen-complexen en een 1 voor de 

andere seniorencomplexen. Daama is de analyse gestart met een univariate analyse. Met deze 

analyse zijn allereerst de fouten uit het databestand opgespoord. Na correctie van deze fouten is 

nogmaals een univariate analyse uitgevoerd. Hierbij is getoetst of de productonderdelen (woning, 

woongebouw, buurt, dienstverlening en extra dienstverlening) en de hoofdaspecten normaal 

verdeeld waren. Verder is een missing values-analyse uitgevoerd en zijn de indicatoren, waarvan 

het aandeel missing values boven de 25% lag, niet meegenomen in de analyse. 

Daarnaast is getracht een factor- en regressieanalyse uit te voeren, om zo de meer- en minder 

belangrijke aspecten in beeld te brengen. Echter door de beperkte steekproef bleek dit niet 

mogelijk. Vervolgens is een groepsgewijze independent samples t-toets uitgevoerd om een 

vergelijk te maken tussen de cases van de Beschermd Wonen-complexen en de cases van de 
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andere seniorencomplexen. Belangrijk bij de t-toets is het percentage dat een significant verschi l 

vertoont ten opzichte van het gemiddelde, dit wordt uitgedrukt in een p-waarde. Hoe meer de 

twee groepsgemiddelden van elkaar afwijken, hoe minder de personen binnen de groep van elkaar 

verschillen en hoe groter de groepen, des te eerder het verschil significant zal zijn. Voor de t-toets 

zijn tweegrenswaarde gebruikt, het vijf-procentniveau (p < .050) en het een-promilleniveau (p 

<.001). Als p kleiner is dan 0.050 dan is het verschil tussen de twee groepen significant op het 

vijf-procentniveau. Bij grote steekproeven geeft dit niveau een voldoende significant verschil aan 

echter bij kleinere groepen moet getoetst worden aan het een-promilleniveau (p < .001). Dezelfde 

toets is ook uitgevoerd met de data van 2003. De beide resultaten zijn, zo ver als mogelijk, 

vergeleken om zo eventuele toevalligheden en trends te ontdekken. Als de ene groep op (vrijwel) 

alle onderdelen hoger scoort dan de andere groep, dan is dat ook de moeite van het signaleren 

waard, ook al kan dit niet de plaats van een toets innemen (de Heus, van der Leeden en 

Gazendam 1999). Na de analyse worden de diverse variabelen afgelezen en ge'interpreteerd. 

5.3 Resultaten 

In deze paragraaf wordt eerst de selectie van de indicatoren beschreven en daama komen de 

huishoudsamenstelling in de steekproef en de resultaten van de t-toets aan de orde. 

Selectle van de indicatoren 
Van de 169 indicatoren, waarop de huurders van de seniorencomplexen het totale product konden 

beoordelen, zijn alleen de 19 beoordelingen van de hoofdaspecten en productonderdelen gebruikt. 

De overige indicatoren dienden als sturingsindicator om zo een julste beoordellng te krijgen. Over 

17 van de 19 indicatoren had 75 procent of meer van de populatie een mening. De 2 indicatoren 

met een hoger aantal missing values zijn de bereikbaarheid van de verhuurder en de beoordeling 

voor het overleg met de verhuurder. Seide indicatoren voor de dienstverlening van de verhuurder. 

Beschciivlna van de huishoudens lo de steekproef 
Bij de beschrijving zal een onderscheid gemaakt worden in de respondenten van de Beschermd 

Wonen-complexen en de respondenten van de andere seniorencomplexen. 

Van de huishoudens in de steekproef van niet-Beschermd Wonen-complexen is 35% alleenstaand 

en 65% een tweepersoonshuishouden. Zo'n 27% is jonger dan 70 jaar, 58% tussen de 70 en 80 

jaar en 15% is ouder dan 80 jaar oud. 29% van de huishoudens heeft problemen bij de dagelijkse 

activiteiten en 25% krijgt hulp bij deze activiteiten. 

Van de huishoudens in de steekproef van Beschermd Wonen-complexen is 75% alleenstaand en 

25% een tweepersoonshuishouden. Zo'n 13% is jonger dan 70 jaar, 48% tussen de 70 en 80 jaar 

en 39% is ouder dan 80 jaar oud. 39% van de huishoudens heeft problemen bij de dagelijkse 

activiteiten en 37% krijgt hulp bij deze activiteiten. 

Resuftaten van de t-toets 
Het gemiddelde cijfer van de totale woonsituatie van de Beschermd Wonen-complexen is 7,4 en 

van de andere seniorencomplexen 7,6. Dit verschil is echter niet significant (P= 0,280). Ook het 

rapportcijfer voor de woning (seniorenhuisvesting (5)=7,6 Beschermd Wonen (BW)=7,3 

p=0,074), het woongebouw (5=7,3 BW=7,0 p=0,116), de buurt (5=7,3 BW=6,9 p=0,069) en de 
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dienstverlening (5=7,4 BW=6,9 p=0,017) worden iets lager beoordeeld. Alleen het verschil tussen 

de cijfers van de dienstverlening is significant op het vijf-procentniveau. Van de hoofdaspecten 

zijn de volgende verschillen significant : 

• op een-promilleniveau (p < .001) 

o de indeling van de woning (5=8,0 BW=7,5 p=0,001) 

o de bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt (5=6,5 BW=7,2 p=0,000) 

o de bewonerssamenstelling in de buurt (5=7,6 BW=6,7 p=0,000) 

o de bereikbaarheid van de verhuurder (5=7,7 BW=6,7 p=0,000) 

• op vijf-procentniveau (p < .050) 

o de bekwaamheid van de medewerkers van de verhuurder (5=7,8 BW=7,5 

p=0,039) 

o de actiebereidheid van de medewerkers (5=7,3 BW=6,8 p=0,020) 

o de informatie-voorziening van de verhuurder (5=7,3 BW=6,8 p=0,012) 

o het overleg met de verhuurder (5=7,0 BW=6,3 p=0,008) 

De overige hoofdaspecten van de 2 groepen vertonen geen significante verschillen. Een compleet 

overzicht met verschillen tussen de gemiddelde cijfers en de significantie van deze verschillen 

wordt in onderstaande tabel gepresenteerd . 

Onderdeel Gem. djfer BW Gem.djferS Slgnlflc:antle (P) 

Cl)tir GERl!lE WOONSt1Wffl!' 7.5 0.311 

• TotNldjler woNING 7.6 0.063 

• Rappoitd,., GROOTTE wonlnO 7.6 0.162 

• llappe1u:qr., 1NDIUNG wonlnt 1.0 0.001 

• R.lpportdJlw VOOIWENINGEN In de WOftl"9 7.3 7.) 0.181 

• bppottdJfer TECHNJSdte ST.MT van de 7.0 1.3 0.065 

woning 

• TotialdJ(er WOlltCl!IOI.IW 7.0 7.l 0.141 
- . . 

• T~IUUltT ,_, 7.3 0.074 

• llapportdjfer IHDkUAlltinD ,.2 LI 0,000 

YOOllZIINIGIII In • IINNrt 

• 7.0 0.592 

debuurt 

• RaptklrtdJfer m.b.t. OVERLAST in de buUlt 7.1 7.1 b.tM 

• llapportcljfer NWONIIUSAMl!N• .. , 7.1 0.000 

STILLING In • buurt 

• TotNlclJflr DIENSTVEIU.ENJNG 6.9 7A o.ou 
• lla,,.-tdjfer INllDKIIAARHl!ID 1.7 7.7 0 .000 

vtllHUUllDl!ll 

• RapporUijfw IIEKWMMHSD medewertcers 7.i 7.1 0.039 

verhuurder 

• Rapportdjfer ACTIEIEREIDHEID verhuurder 6.8 7.3 0.020 

• Rapportdjt'er tNFORMATIE·voonlenlng van 6.8 7.3 0.012 

de vemuurder 

• Rapportctjfer OVERLEG 6..1 7.0 0.008 

• Rapportr:IJfer TEOfNISCHE DIENSTEN ·, .. 7.0 0.173 

vemuurder 

Tabel 2: Gemiddelde rapportcijfers en significantie 
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5.4 Interpretatie van de resultaten 

In deze paragraaf wordt aan de hand van de productontleding uit hoofdstuk 2 ingegaan op de 

verschillen tussen de twee productgroepen. Achtereenvolgens zullen de verschillen tussen de 

woning, het woongebouw, de woonomgeving, de dienstverlening en het totaalcijfer besproken 

worden. 

verschillen m.b,t, de woning 
Op alle hoofdaspecten (grootte, indeling, voorzieningen en technische staat) scoort de 

productgroep seniorenhuisvesting hoger dan de productgroep Beschermd Wonen. Ook het 

totaalcijfer van de woning is hoger bij de productgroep seniorenhuisvesting dan de productgroep 

Beschermd Wonen. Echter alleen het verschil in rapportcijfer van het hoofdaspect is significant. Uit 

eerder onderzoek (Dogge 2001) blijkt dat de grootte en de indeling van de woningen van grote 

invloed op elkaar zijn. Doordat de Beschermd Wonen appartementen uit de case iets kleiner zijn 

(1 slaapkamer minder) dan de andere seniorenappartementen is dit verschil in waardering te 

verklaren. Het verschil in voorzieningen en technische staat kan een verband hebben met het 

bouwjaar. De Beschermd Wonen-complexen zijn namelijk gebouwd in 1973 en de andere 

seniorenappartementen in 1994 en 1999. 

Yecschmen m.b.t. bet woonaebouw 
Ook het rapportcijfer voor het woongebouw is hoger bij de productgroep seniorenhuisvesting dan 

bij de productgroep Beschermd Wonen. Het verschil is echter niet significant. Een mogelijke 

verklaring van dit verschi l kan te maken hebben met het bouwjaar van de complexen en de 

uitstraling die dat bouwjaar met zich meebrengt. De uitstraling voldoet In mindere mate aan de 

verwachtingen van de klant dan de nieuwere appartementengebouwen en wordt daardoor minder 

beoordeeld. 

Yerschmen m.b.t. de woonomaeyjng 
Het totaalcijfer van de buurt is bij de productgroep Beschermd Wonen lager dan de productgroep 

seniorenhuisvesting. Ook al is dit verschil niet significant, toch is dit opmerkelijk. Gezien de 

Beschermd Wonen-complexen dichterbij de voorzieningen gebouwd worden en er vaak ook meer 

voorzieningen aanwezig zljn. Als naar de verschillen per hoofdaspect (bereikbaarheid 

voorzieningen, kwaliteit voorzieningen, overlast en bewonerssamenstelling) gekeken wordt, wordt 

dit ook bevestigd. De productgroep Beschermd Wonen scoort 0,6 punt hoger op de bereikbaarheid 

van voorzieningen dan de productgroep senioren. Echter de bewonersamenstelling scoort bij de 

productgroep Beschermd Wonen 0,9 punt lager dan bij de productgroep seniorenhulsvesting . Uit 

een nadere blik op de populatie van de 2 productgroepen blijkt dat de populatie van de 

productgroep Beschermd Wonen iets ouder is dan de productgroep seniorenhuisvesting. Ook 

bestaat de populatie van de productgroep Beschermd Wonen uit meer eenpersoonshuishoudens. 

Maar vooral opvallend is dat het percentage hulpbehoevenden bij de productgroep Beschermd 

Wonen 10% hoger is. Uit navraag bij de afdeling relatiebeheer van Wooninc. bleek dat de mensen 

in de Beschermd Wonen-complexen steeds ouder worden . Het beleid van de overheid is ook 

gericht op het steeds !anger zelfstandig laten wonen van senioren, waardoor er een soort van 

Hoofdstuk HS Klanttevredenheid: waarde voor de klant 
Door: Peter Bretveld Pagina 35 van 79 25-4-2005 



vergrijzing plaatsvindt in de Beschermd Wonen-complexen. De senioren wensen een meer 

gedifferentieerde populatie in de complexen. 

Yerschmen m.b,t. de dienstveclenina 
De gehele dienstverlening scoort lager bij de productgroep Beschermd Wonen dan bij de 

productgroep seniorenhuisvesting. Dit is opmerkelijk gezien deze dienstverlening niet van elkaar 

verschilt. Uit een vergelijkbare analyse over de data van 2003 komt dit verschil ook niet naar 

voren. Dit duidt erop dat het een incident moet zijn geweest, wat dit verschil veroorzaakt heeft. 

Net voor het verzenden van de enquetes zijn in de recreatieruimten van de Beschermd Wonen

complexen de consumptieprijzen verhoogd. Vooral over de wijze waarop dit is gebeurd, was 

onvrede. Deze verhoging van de consumptieprijzen zou een verklaring kunnen zijn voor de 

slechtere waardering van de dienstverlening. 

Yerschil m.b.t. de totale woonsituatie 
De totale woonsituatie van de productgroep Beschermd Wonen scoort iets lager dan van de 

productgroep seniorenhuisvesting. Dit verschil is niet significant en kleiner dan de verschillen van 

de totaalcijfers van de productonderdelen (woning, woongebouw, buurt, dienstverlening) Dit zou 

erop kunnen duiden dat de aanwezigheid van de extra dienstverlening een positieve bijdrage 

levert aan het cijfer voor de totale woonsltuatie van de Beschermd Wonen-complexen. 

5.5 Samenvattend 

• Uit vergelijk van de 4 complexen blijkt dat de kleinere woning van de Beschermd Wonen

complexen (1 slaapkamer) lager gewaardeerd wordt dan de grotere seniorencomplexen (2 

slaapkamers). 

• Ook het bouwjaar lijkt van invloed te zijn op de waardering die de huurders hebben over 

de woning en het woongebouw. 

• De bereikbaarheid van voorzieningen in de buurt scoort significant hoger bij de 

productgroep Beschermd Wonen dan bij de productgroep seniorenhuisvesting. 

• De bewonerssamenstelling wordt significant lager beoordeeld bij de productgroep 

Beschermd Wonen dan bij de productgroep seniorenhuisvesting . 

• Ook de dienstverlening scoort lager bij de productgroep Beschermd Wonen dan bij de 

productgroep seniorenhuisvesting. Echter er wordt van uitgegaan dat dit een incident is en 

zal daarom verder niet meegenomen worden. 

• De totale woonsituatie scoort iets lager bij de productgroep Beschermd Wonen dan bij de 

productgroep seniorenhuisvesting. Echter het verschil is lager dan bij de product

onderdelen. Een mogelijke verklaring zou zijn dat de aanwezigheid van de extra 

dienstverlening een positieve invloed heeft op het totaalcijfer. 
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H6 Winstgevendheid: waarde van de klant 

6.1 lnleiding 

Ook in dit hoofdstuk zal de in hoofdstuk 2 bepaalde structuur voor de productontleding gebruikt 

worden. Dit om de waarde van de klant te onderzoeken. Deze waarde van de klant zal gemeten 

worden met behulp van financiele data van de 4 seniorencomplexen verstrekt door Wooninc. Ook 

wordt weer een vergelijk gemaakt tussen de productgroep Beschermd Wonen en de productgroep 

seniorenhuisvesting. 

De uitsplitsing van de financiele data en de analysemethodiek wordt besproken in paragraaf 2. 

Vervolgens zullen in paragraaf 3 de resultaten van de analyse gepresenteerd worden en tot slot 

volgt de interpretatie van de resultaten. 

6.2 Onderzoek naar de wlnstgevendheid 

u;tsoUtsioa van de fjnancjele data 
Uit hoofdstuk 1 bleek dat de meest geschikte methode 

om waarde van het vastgoed te bepalen de netto 

contante waarde methode is. De netto contante waarde 

is de som van alle verdisconteerde kasstromen. Deze 

kasstromen zijn weer op te splitsen in opbrengsten en 

kosten. De opbrengstenzijde bestaat uit 

huuropbrengsten en servicekosten en de kostenzijde 

bestaat uit huurderving, algemeen beheer en 

administratie, onderhouds- en servicekosten, 

belastingen en verzekeringen. De onderhoudskosten 

zijn weer op te splitsen in mutatie-, jaarlijks- en 

planmatigonderhoud. De afzonderlijke onderdelen 

zullen in de volgende subparagrafen besproken 

worden. 

Huurontvangsten 

Huurontvangsten 
L huuropbrengsten 

L servicekosten 

Exploitatie
uitgaven 

- onderhoud 

I- mutatleonderhoud t jaarlljksonderhoud 
planmatlgonderhoud 

_ Algemeen beheer en adminlstratie 

_ belastlngen 
_ verzekerlng 
_ huurdervlng 

_ servicekosten 

Figuur 17: Uitsplitsing financiele data 

De huurontvangsten zijn de grootste inkomsten bron voor de corporatie. Dit is de vergoeding, die 

de huurder betaalt voor het huren van de cascowoning. Deze cascowoning is onderdeel van het 

gehele gebouw en het gebouw is weer onderdeel van zijn omgeving. Op dit moment is het nog 

niet mogelijk om een uitsplitsing te maken naar die productonderdelen (woning, woongebouw en 

woonomgeving). De huuropbrengsten zijn dan ook de inkomsten voor deze drie 

productonderdelen. 

De servicekosten zijn zoals het woord al zegt_ de kosten die in rekening gebracht worden voor 

bepaalde services of diensten die afgenomen warden. Zo zijn er de gewone diensten, zoals: 

schoonmaakkosten en kosten voor elektra in de algemene ruimte, maar ook extra diensten bij de 

productgroep Beschermd Wonen zoals: kosten voor de beheerder, alarmcentrale, sociale 

begeleiding en onderhoud van de groenvoorziening. 
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Exploitatie-uitgaven 
e 

De huuropbrengsten zijn afhankelijk van twee factoren: de jaarlijkse huurstijging en de 

huurderving. De huurdervlng zijn feitelijk geen kosten maar gemiste opbrengsten. Hierdoor heeft 

de huurderving invloed op de winstgevendheid van dezelfde productonderdelen als de 

huuropbrengsten (woning, wooncomplex en woonomgeving). 

Onderhoud is gericht op het opheffen of voorkomen van bouwtechnische gebreken aan een 

woning of een woongebouw en het verbeteren van de woontechnische kwaliteit. 

Onderhoudskosten hebben dan ook betrekking op de productonderdelen woning, woongebouw en 

woonomgeving. 

De uitgaven voor algemeen beheer en administratie worden onder meer bepaald door de 

efficientie van het werkapparaat. Deze kosten vertegenwoordigen de kosten voor de 

dienstverlening. 

Woningcorporaties betalen onroerendzaakbelasting (OZB) over hun woningbezlt aan de gemeente. 

De hoogte van de OZB wordt gebaseerd op de zogenaamde WOZ-waarde en de tarieven. De 

WOZ-waarde is de waarde van de woning, die wordt vastgesteld in het kader van de Wet 

Waardering Onroerende Zaken. De belastlngen hebben dus ook betrekking op de 

productonderdelen (woning, woongebouw en buurt). 

De omvang van de verzekeringspremies is vastgesteld in de overeenkomst met de 

verzekeringsmaatschappij. De hoogte van de verzekering wordt mede gebaseerd op de verzekerde 

waarde, het vastgoed dus. Deze kosten hebben ook weer betrekking op de deelproducten woning, 

woongebouw en woonomgeving. 

De servicekosten zijn kosten die in rekening gebracht worden voor bepaalde service of diensten, 

die de klant afneemt. Deze diensten kunnen opgesplitst worden in drie categorieen: 

• elektra- en stookkosten 

• schoonmaakdiensten 

• Beschermd Won en. 

De elektra- en stookkosten en kosten voor de schoonmaakdienst zijn kosten behorende bij het 

productonderdeel dienstverlening. De kosten voor de diensten genoemd Beschermd Wonen, 

behoren bij het productonderdeel extra dienstverlening. 
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Flnancllle data 

- Huuropbrengsten 

- Servlcekosten 

- Schoonmaak-,elektra-, stookkosten 

- Beschermd Wonen 

Kosten 

- Huurdervlng 

- Onderhoud 

ProductonclenlNI 

Woning, woongebouw en woonomgevlng 

Dlenstverfenlng 

Extra dlenstver1enlng 

Woning, woongebouw en woonomgevtng 
Woning, woongebouw en woonomgevtng 

- Algemeen l>eheer en ldmlnlstratle 
=:,_;!!== 

Dienstverten ng 

- Belistlng 

- Verzeker1ng 

- Servlcel<osten 

- Schoonmaak-,elektra-, stookkosten 

- Beschermd Wonen 

Woning, woongebouw en woonomgevlng 

Woning, woongebouw en woonomgevlng 

Tabel 3: financiele data opgesplitst naar productonderdeel 

Methodjek en parameters 
Het verschil in winstgevendheid tussen de 

productgroep Beschermd Wonen en de 

productgroep seniorenhuisvesting zal in 3 

schillen weergegeven word en. Een 

binnenste schil met de productonderdelen 

woning, complex en buurt, daaromheen de 

schil voor de algemene diensten en 

daaromheen de schil met additionele 

diensten. Per complex worden voor de 

binnenste schil de bedrijfswaarde en de 

netto contante waarde van de kasstromen 

uit het verleden berekend . Zowel de netto 
Figuur 18: Schillen structuur winstgevendheid 

contante waarde van de kasstromen uit het verleden als de bedrijfswaarde zullen door het aantal 

woningen van het complex gedeeld worden, om zo de complexen onderling te kunnen vergelijken . 

De kosten voor de diensten en de additionele diensten worden jaarlijks afgerekend met de klant. 

Dit heeft tot gevolg dat er geen winst of verlies op de diensten en de additionele diensten gemaakt 

wordt. Deze zullen dan verder ook niet berekend worden. 

) 
De netto contante waarde van de kasstromen uit het verleden en de toekomst worden berekend 

aan de hand van de door Wooninc. verstrekte parameters. De netto contante waarde van de 
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kasstromen uit het verleden is berekend op basis van de historische kostprijs minus de werkelijk 

behaalde resultaten. Al deze waardes zijn contant gemaakt naar 1 januari 2005. Hiervoor is een 

disconteringsvoet van 6,5 procent aangehouden. Deze is gelijk aan de rente voor 

langetermijnleningen van een tienjarige annu'itaire lening voor corporaties. Hierdoor wordt het 

werkelijk nog te verdienen bedrag, om budgettaire neutraal uit te komen, berekend. 

De netto contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt aan de hand van de volgende 

formule berekendt: 

BW • 
RW0 

+ t (1 + rt' 

BW = bedrijfswaarde (op t=0) 

Ht = huurontvangsten per termijn 

Ut = exploitatie-uitgaven per termijn 

RWn = restwaarde aan het einde van de beschouwde exploitatieperiode 

r = disconteringsvoet 

t = 1. .. . n 

n = aantal jaren 

Bij het bepalen v.an de bedrijfswaarde gaat men uit van de huidige huurontvangsten en de 

verwachte ontwikkeling daarvan. Zoals al in het theoretische kader behandeld is, bestaat de 

huurontwikkeling uit twee factoren: de jaarlijkse huurstijglng en de huurderving. De huurstijging 

volgt uit het beleid van Wooninc. en de huurderving is gebaseerd op ervaringen uit het verleden. 

De belastingen en de overige lasten zullen gelijk aan de inflatie stijgen, deze is 2,5 procent. De 

disconteringsvoet is ook hier gelijk aan de rente voor langetermijnleningen van een tienjarige 

annui'taire lening voor corporaties. Voor het beheer van de woning, groot onderhoud en de 

restwaarde worden bedragen op basis van ervaringen uit het verfeden als uitgangspunt genomen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte parameters en uitgangspunten van 

het beleid van Wooninc. 

Parametare 

• Ultgangspunt huurstljging: 

0 1 Juli 2005 

0 1 Juli 2006 

0 1 Juli 2007 

0 1 Juli 2008 

0 Vanaf 1 Juli 2009 

• Huurdervlng 

• StiJglng belastlngen 

• Stijglng overlge lasten 

• Oisconterlngsvoet 

====-
3,00% 

3,00% 

2,60% 

2,40% 

2,50% 

1,00% 

2,50% 

2,50% 

6,50% 

Ultgang•punten verfiuur 

• Algemeen beheer per woning 

o per exploltatlejaar C 369,84 

• •Grote• onderhoudsbeurt 

o In het 2S- jaar 

o In het 40• Jaar 

• Restwaarde per woning 

C 8.700 

C 5.600 

C 11.875 

Tabel 4: Uitgangspunten van het beleid van Wooninc. 
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Naast de 4 complexen van de case zijn ook de overige senioren- en Beschermd Wonen-complexen 

geanalyseerd volgens de hierboven genoemde methode, parameters en uitgangspunten. 

6.3 Resultaten 

In deze paragraaf zullen de resultaten per complex besproken worden. Eerst worden de gebruikte 

parameters beschreven, die per complex verschillend zijn. Vervolgens zullen de resultaten van de 

bedrijfswaarde, de netto contante waarde van de kasstromen uit het verleden en winstgevendheid 

gepresenteerd worden . 

cees van Liendenflat - Beschermd wonen 
De Cees van Liendenflat heeft 125 appartementen. De maandhuur is C 38.320; dit is C 307 per 

woning. De geprognotiseerde nog resterende exploitatieperiode is 20 jaar. Deze parameters 

resulteren in een bedrijfswaarde van C 4.108.068; dit is C 32.865 per woning. De netto contante 

waarde van de kasstromen uit het verleden is C 2.308.711; dit is C 18.470 per woning. 

Wlnstgevendheld Cees van Uendenffat: 
C: 14.395,• a ( 32,865 - ( 18,470 

Kastanjehof - Beschermd wonen 
De Kastanjehof heeft 125 appartementen. De maandhuur is C 42.824; dit is C 343 per woning. De 

geprognotiseerde nog resterende exploitatieperiode is 20 jaar. Deze parameters resulteren in een 

bedrijfswaarde van C 4.634.535; dit is C 37.076 per woning. De netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden is C 2.574.895; dit is C 20.599 per woning. 

Wlnstgevendheld Kastanjehof: 
C: 16.477,· = C 37.076 - € 20.599 

Koenraadlaan - senlorenhuisvestjnq 
De Koenraadlaan heeft 36 appartementen. De maandhuur is C 14.599; dit is C 406 per woning. De 

geprognot iseerde nog resterende exploitatieperiode is 41 jaar. Deze parameters resulteren in een 

bedrijfswaarde van C 2.291.134; dit is C 63.643 per woning. De netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden is C 2.096.325; dit is C 58.231 per woning. 

Wlnstgevendheld Koenraadlaan: 
C 5.411,- = C 63.643 - C 58.231 
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Beauregard - senlorenhulsvestlnq 
Beauregard heeft 51 appartementen. De maandhuur is C 20.906; dit is C 410 per woning. De 

geprognotiseerde nog resterende exploitatieperiode is 46 jaar. Deze parameters resulteren in een 

bedrijfswaarde van C 3.111.692; dit is C 61.041 per woning. De netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden is C 3.631.895; dit is C 71.209 per woning. 

Wlnstgevendheld Beauregard: 
C: - 10.196,- = C 61.014 - C 71.209 

6.4 Interpretatie van de resultaten 

De resultaten van de winstgevendheid zijn geheel tegen de verwachting in, hoger bij de 

productgroep Beschermd Wonen dan bij de productgroep seniorenhuisvesting. Dit omdat meer 

geinvesteerd wordt in de Beschermd Wonen-complexen dan in de andere seniorencomplexen. 

Hierbij zijn de resultaten van de productgroep seniorenhuisvesting niet vreemd. Hiervan is de 

financiering namelijk budgettaire neutraal met zelfs een kleine onrendabele top per woning. Echter 

de resultaten van de Beschermd Wonen-complexen zijn opvallend hoog. Deze hoge 

winstgevendheid wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden. Een verklaring voor deze lage netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden Is, als naar het bouwjaar gekeken wordt, snel gevonden. De twee 

Beschermd Wonen-complexen zijn gebouwd in 1973, met andere woorden de complexen zijn 

gebouwd voor het bruteringsakkoord. De onrendabele toppen van deze complexen zijn dus 

betaald door de overheid. Hierdoor valt de netto contante waarde van de kasstromen uit het 

verleden lager uit en dus is de winstgevendheid van deze complexen hoger. Na controle bij 

Beschermd Wonen-complexen die gebouwd zijn na 1993 blijkt inderdaad dat de winstgevendheid 

lager is bij Beschermd Wonen-complexen dan bij andere seniorencomplexen. En hierbij is vooral 

de netto contante waarde van de kasstromen uit het verleden verschillend . Deze is hoger bij de 

Beschermd Wonen-complexen dan bij de andere seniorenhuisvesting. 

Bescherm:l Wonen voor 1993 Bescherm:l Wonen na 1993 

-20000 30000 80000 -20000 30000 80000 
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Seniorenhuisvesting voor 1993 Seniorenhuisvesting na 1993 

-20000 30000 80000 -20000 30000 80000 

MIit 

6.5 Samenvattend 

• De netto huurprijzen van de Beschermd Wonen-complexen zijn in de case lager dan die 

van de seniorenhuisvesting zonder extra dienstverlening. 

• Verhuurclusters gebouwd voor 1993 hebben een lagere netto contante waarde van de 

kasstromen uit het verleden dan verhuurclusters die gebouwd zijn na 1993, een mogelijke 

verklaring hiervoor is, dat de onrendabele toppen gesubsidieerd zijn door de overheid. 

• Bij vergelijk van complexen gebouwd na 1993 blijkt dat Beschermd Wonen-complexen een 

hogere netto contante waarde van de kasstromen uit het verleden hebben dan andere 

seniorenhuisvesting. Dit betekent dat bij de complexen met de Beschermd Wonen-formule 

meer terugverdiend moet worden om budgettair neutraal uit te komen dan bij de andere 

seniorencomplexen. 

• Na ieder jaar volgt een afrekening voor zowel de dienstverlening als de extra 

dienstverlening. Hierdoor wordt er geen winst of verlies gemaakt. En is er dus ook geen 

verschil tussen de productgroepen Beschermd Wonen en seniorenhuisvesting. 
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H7 Inzicht in de verbanden en sturlngsmogelijkheden 

7.J Relat/e tussen klanttevredenheid en winstgevendheid 

De relatie tussen klanttevredenheid en winstgevendheid is complex. Het is niet zo eenvoudig als 

de service profit chain doet vermoeden; meer waarde voor de klant zorgt voor een hogere 

klanttevredenheid en de hogere klanttevredenheid leidt tot een hogere winstgevendheid. 

Ten eerste worden de onderzoeksresultaten naar de relatie verstoord door een aantal aspecten, te 

noemen: 

• de huishoudenssteekproef: de huishoudens bij de Beschermd Wonen-complexen zijn 

gemiddeld ouder en kleiner (alleenstaand in plaats van samenwonend). Daarnaast hebben 

deze een grotere behoefte aan hulp bij de dagelijkse activiteiten en krijgen zij ook meer 

hulp bij deze activiteiten 

• het bouwjaar ofwel de woontechnische kwaliteit : de Beschermd Wonen-complexen uit de 

case zijn van een eerder bouwjaar dan de andere twee complexen uit de case. Hierdoor 

wordt bij de Beschermd Wonen-complexen een lagere woontechnische kwaliteit geboden 

ten opzichte van de andere seniorenhuisvesting 

• de grootte van de appartementen : ook de appartementgrootte van de Beschermd Wonen

complexen is in de case kleiner dan de twee andere seniorencomplexen. Hierdoor wordt 

ook een lagere kwaliteit geboden, die tot uitdrukking komt in de waardering 

• de toegevoegde waarde van het Beschermd Wonen-concept is zowel positief als negatief 

o de bereikbaarheid van de voorzieningen in de buurt (positief) 

o de bewonerssamenstelling in de buurt (negatief) 

De meerwaarde die geboden wordt door het Beschermd Wonen-concept komt tot 

uitdrukking in betere waardering voor de bereikbaarheid van de voorzieningen in de buurt. 

Echter zorgt het Beschermd Wonen-concept ook voor een negatieve toegevoegde waarde. 

De bewonerssamenstelling wordt namelijk slechter beoordeeld bij de Beschermd wonen

complexen dan bij de andere seniorencomplexen. Hierdoor wordt de meerwaarde van de 

voorzieningen in de buurt te niet gedaan door de negatieve beoordeling voor de 

bewonerssamenstelling. 

Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van de extra diensten niet verzilverd. Doordat de 

additionele diensten afgerekend worden in de servicekosten, kan en mag hier geen extra 

vergoeding voor in rekening worden gebracht, zo meldt het besluit servicekosten. 

7.2 Strateglsche sturing 

Volgens de service profit chain leverde een hogere klantwaarde een hogere klanttevredenheid en 

een hogere klanttevredenheid leverde een hogere winstgevendheid. In de vorige paragraaf werd 

verondersteld dat, naast de ruis als storende factor, de toegevoegde waarde van het Beschermd 

Wonen-concept zowel positief als negatief is. De bereikbaarheid van de voorzieningen zorgde voor 

een toegevoegde waarde en de bewonerssamenstelling voor een negatievere beoordeling. Om de 

Door: Peter Bretveld 
Hoofdstuk H7 Inzicht in de verbanden en sturingsmogelijkheden 

Pagina 44 van 79 25-4-2005 

I I 



toegevoegde waarde van het Beschermd Wonen-concept tot uitdrukking te laten komen in de 

beoordeling van de klant, is het noodzakelijk om de positieve aspecten te handhaven of te 

benadrukken en de negatieve aspecten om te turnen naar positieve aspecten. 

Hiervoor zijn 3 mogelijke scenario's te noemen: 

• consolideren Beschermd Wonen-formule: doordat de negatieve invloed van het bouwjaar, de 

slechtere woontechnische kwaliteit, de grootte van de appartementen en daardoor een meer 

gemixte klantgroep, zal de toegevoegde waarde van het Beschermd Wonen-concept beter 

gewaardeerd worden. Echter blijft onzeker hoe de bewonerssamenstelling van de Beschermd 

Wonen-complexen in de toekomst zal zijn 

• woonservice-zones: waar woonzorgcomplexen bedoeld zijn om de bewoner meer autonomie 

en woonkwaliteit te bieden binnen de muren van het complex, voegt de woonservice-zone de 

dimensie toe van integratie in de wijk. Hierdoor blijft de bereikbaarheid van de voorzieningen 

positief en door de grotere integratie in de wijk zal naar verwachting de beoordeling van de 

bewonerssamenstelling verbeteren. Dit omdat de bewoners ook met mensen van buiten het 

complex geconfronteerd worden 

internetdiensten : steeds snellere netwerken worden aangelegd; denk aan de ontwikkelingen 

van "Ons net" in Eindhoven, waar een glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Door de aanleg van 

steeds snellere verbindlngen is het mogelijk om, via dit medium, steeds meer diensten aan te 

bieden. Ook op het gebied van zorg. Hierdoor zullen mensen niet meer genoodzaakt zijn om te 

verhuizen naar een complex waar deze zorgdiensten aanwezig zijn, maar kunnen deze 

diensten op afstand geleverd worden. Hun behoefte voor zorg zal niet meer bepalend zijn om 

te moeten verhuizen naar een zorgcomplex. 

Daarnaast is het noodzakelijk om die toegevoegde waarde van de extra diensten te verzilveren, 

waardoor de hogere klanttevredenheid zal leiden tot een hogere winstgevendheid. Doordat de 

additionele diensten nu alleen afgerekend worden in de servicekosten, kan geen winst op deze 

toegevoegde waarde worden gemaakt. Door een extra huurcomponent voor deze additionele 

diensten te vragen, kan de toegevoegde waarde wel verzilverd worden. De mogelijkheden 

hiervoor moeten echter nog verder onderzocht worden en vallen buiten dit onderzoek. 
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HS Conclusies en aanbevelingen 

Aan de hand van de deelvragen worden de conclusies van het onderzoek besproken. 

8.l Cone/us/es 

• Waaruit bestaat het woonarrangement (de producten van een woningcorporatie)? 

o Het woonarrangement bestaat uit de volgende productschillen : woning, wooncomplex, 

woonomgeving, woongebonden diensten en additionele diensten. 

• Wat is klanttevredenheid? En hoe kan de klanttevredenheid gemeten worden? 

o Voor dit onderzoek is als definitie voor klanttevredenheid de beleving van de klant als 

gevolg van het bewust of onbewust vergelijken van het verwachte en ervaren niveau 

gebruikt. 

o Door de beoordeling van de productonderdelen, hoofdaspecten en deelaspecten, zoals 

deze zijn uitgesplitst in hoofdstuk 3. 

• Wat is winstgevendheid? En hoe kan de winstgevendheid gemeten worden? 

o Het bedrag dat aan het einde van een periode maximaal uit een project kan worden 

gehaald, zonder dat het project daarna slechter af is dan aan het begin van de 

periode. 

o In de afgelopen jaren is erg veel geschreven over winstgevendheid bij corporaties, 

hierbij liepen de meningen uiteen. De NCW-methode bleek een goede methode te zijn 

om de huidige waarde van toekomstige kasstromen te bepalen. Daarnaast is het een 

algemeen geaccepteerde methode bij corporaties. Hierom is gekozen om de 

winstgevendheid te bepalen op basis van twee toepassingen van de NCW-methode. De 

winstgevendheid wordt bepaald door het verschil tussen de netto contante waarde van 

de toekomstige kaststromen en de netto contante waarde van de kasstromen uit het 

verleden . 

• Is er een relatie tussen de klanttevredenheid en de winstgevendheid? 

o De relatie is niet zo eenvoudig als de service profit chain doet vermoeden : meer 

klantwaarde leidt tot hogere klanttevredenheid en een hogere klanttevredenheid leidt 

tot een hogere winstgevendheid. 

De onderzoeksresultaten naar de relatie tussen klanttevredenheid en winstgevendheid 

worden door een aantal aspecten verstoord, te noemen : 

• de huishoudens in de steekproef 

• het bouwjaar en de woontechnische kwaliteit 

• de grootte van de appartementen 

• de toegevoegde waarde van Beschermd Wonen is zowel positief als negatief: 
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• de bereikbaarheid van de voorzieningen wordt als positief ervaren 

• de samenstelling van de bewoners in de buurt wordt als negatief 

ervaren. 
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Daarnaast wordt de toegevoegde waarde van de additionele dienstverlening niet 

verzilverd. Aangezien deze afgerekend wordt in de servicekosten. 

• Hoe ziet deze relatie er dan uit en op welke wijze kan hiermee op strategisch niveau gestuurd 

worden? 

o Het sturen op de relatie tussen klanttevredenheid en winstgevendheid kan 

onderverdeeld worden in twee segmenten: 

• het leveren van meerwaarde voor de klant verhoogt de klanttevredenheid. 

Door het positieve aspect van de bereikbaarheid van de voorzieningen positief 

te houden en het negatieve aspect over de bewonerssamenstelling positief 

maken. Dit door drie scenario's te noemen: consolideren Beschermd Wonen

concept, woonservice zones en ICT-dienstverlening. 

• de verhoogde klanttevredenheid zorgt voor een hogere winstgevendheid. 

Door het opnemen van een extra huurcomponent, die de toegevoegde waarde 

van de additionele diensten vertegenwoordigt, zal deze toegevoegde waarde 

doorklinken in de winstgevendheid. 

8.2 Aanbevelingen 

Aanbevelingen met betrekking tot de resultaten. 

• Woonservice zone en ICT-diensten. 

Om de positieve aspecten van het Beschermd Wonen-concept te handhaven en het negatieve 

aspect te verbeteren ligt de keuze tussen twee scenario's voor de hand. Namelijk het 

woonservice zone scenario en het ICT-diensten scenario. 

• Extra huurcomponent voor additionele dienstverlening. 

Om de toegevoegde waarde van het Beschermd Wonen-concept te verzilveren zal een extra 

huurcomponent gevraagd moeten worden voor deze additionele diensten. De mogelijkheden 

hiervoor zullen verder onderzocht moeten worden. 

Aanbevelingen met betrekking tot het onderzoek. 

• Financiele opsplitsing van de woning, wooncomplex en woonomgeving . 

• 

Het verder differentieren van de financiele data zou meer informatie opleveren over de relatie 

tussen klanttevredenheid en winstgevendheid. 

Grotere steekproef klanttevredenheid . 

Door het gebruiken van een grotere steekproef voor het klanttevredenheidsonderzoek, zal ruis 

veroorzaakt door bijvoorbeeld bouwjaar, · appartementgrootte en/of huishoudsamenstelling 

niet zo snel significante verschillen veroorzaken. 
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Bijlage 1: Maatschappelijk kader wonlngcorporatles 

In/aiding 

Woningcorporaties werken binnen een specifiek maatschappelijk kader, dat in belangrijke mate 

sturend is voor hun voorraadbeleid. Het maatschappelijke kader van corporaties wordt enerzijds 

gevormd door de economische context, ofwel de woningmarkt, waarbinnen zij opereren en 

anderzijds door specifieke regelgeving en instituties die rond de woningcorporaties zijn ingesteld. 

Dit hoofdstuk gaat in op het maatschappelijk kader van woningcorporaties. 

In de tweede paragraaf wordt een beknopte omschrijving gegeven van de historische ontwikkeling 

van corporaties en hun maatschappelijke context. Paragraaf 2.3 gaat in op het huidige wettelijke 

kader van woningcorporaties. Paragraaf 2.4 gaat in op het toekomstperspectief van 

woningcorporaties. In paragraaf 2.5 wordt de maatschappelijke context van woningcorporaties 

expliciet in verband gebracht met de doelstelling van het onderzoek. 

Historle 

De taken en verantwoordelijkheden van woningcorporaties hebben in de loop der tijd onder 

invloed van veranderingen in hun maatschappelijke context een ontwikkeling doorgemaakt. Om 

beter te kunnen begrijpen waarom woningcorporaties zijn zoals ze zijn, wordt in deze paragraaf 

een korte beschrijving gegeven van de historische ontwikkeling van woningcorporaties en hun 

maatschappelijke context. 

Al voor de Woningwet van 1901 waren er particuliere instellingen, die zich huisvesting van de 

lagere inkomensgroepen en verbetering van slechte woontoestanden ten doel stelden. Tot 1900 

was de verbetering van huisvesting van arbeiders vrijwel beperkt tot particulier initatief, zowel 

vanuit de betere klassen (filantropie) als initiatieven vanuit arbeidersverenigingen. De nadruk 

werd vooral gelegd op cooperatieve woningbouw: verenigingen die tot doel hebben voldoende 

kapitaal te sparen om woningen te kunnen bouwen, die dan of eigendom werden van de bewoners 

of werden verhuurd . 

Met de Woningwet van 1901 werd een wettelijk kader geschapen voor financiele steun aan 

erkende non-profitinstellingen. Financiele steun kon worden versterkt aan verenigingen, 

vennootschappen of stichtingen, die door de Kroon waren toegelaten en werkten in het belang van 

de volkshuisvesting, zonder winstoogmerk. Aanvankelijk was de groei van deze non-profitsector 

bescheiden. In en direct na de Eerste Wereldoorlog kwam hierin verandering. Door de 

oorlogsomstandigheden (materiaalschaarste, gebrek aan kapitaal en hoge bouwkosten) werd door 

particulieren niet meer gebouwd. De overheidssteun voor corporaties en gemeentelijke 

woningbedrijven werd snel uitgebreid, wat resulteerde in een sterke toename van het aantal 

corporaties. 

De grote groei van de non-profithuursector vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. De 

Woningwet, de Wederopbouwwet en de Huurwet werden van kracht. Vanwege de financiering door 

de overheid bepaalde na verloop van tijd de overheid zelfs de feitelijke huurprijsstelling en de 

verdeling van woningen. De corporaties werden daarmee meer een verlengstuk van de overheid. 

Toch overheerste tot het begin van de jaren '60 de bouw door gemeentelijke woningbedrijven. In 
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1962 kwam het 'primaat' echter weer bij de corporaties te liggen, doordat met een wijziging van 

de Woningwet opnieuw werd vastgelegd dat corporaties bij nieuwbouw voorrang dienden te 

krijgen op gemeentelijke woningbedrijven. 

Toen de wederopbouw grotendeels voorbij was, gingen corporaties zich steeds meer verzetten 

tegen die grote overheidsbemoeienis. Onder politieke en maatschappelijke druk werd als reactie 

daarop in 1958 de Commissie De Roos geinstalleerd, die de Minister adviseerde over de wijze 

waarop de zelfstandigheid van corporaties ten opzichte van de overheid kon worden versterkt. 

Omdat veel van de voorstellen betrekking hadden op het vergroten van financiele zelfstandigheid 

(handhaving van het primaat bij opdrachtverlening, het afschaffen van de terug 

betalingsverplichting van de subsidies, het instellen van een bedrijfsreserve (waarin alle middelen 

van de corporaties worden gestort en dus de mogelijkheid tot fondsvorming), later in 

beleidsmaatregelen zijn omgezet, is dit rapport van groot belang voor de sector gebleken. Het 

huur- en huursubsidiebeleid droeg en tevens en evenzeer bij aan de verzelfstandiging van de 

corporaties. De commissie deed tevens de aanbeveling het potentiele klantenbestand van 

corporaties niet te beperken tot uitsluitend de zwakste groepen. Deze aanbeveling kreeg pas veel 

later voeten in de aarde door de beleidsmaatregel : Besluit Toegelaten Instellingen 

Volkshuisvesting (BTIV), die op 1 mei 1977 werd ingevoerd. Belangrijke aandachtspunten in het 

BTIV waren het uitbreiden van de rechten van huurders, het waarborgen van de sociale 

doelstelling van het volkshuisvestingsbeleid, het vergroten van de zelfstandigheid van de 

corporaties en het regelen van de verhouding met de plaatselijke overheid. In de jaren tachtig 

werd de mogelijkheid tot (financiele) zelfstandigheid van corporaties bevorderd door de vorming 

van eigen vermogen, dat kon ontstaan door het aflossen van woningwetleningen tegen lage(re) 

rente. Tevens werden twee belangrijke nieuwe instituties opgericht: het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw in 1983 en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting in 1988. Beide organisaties 

worden in de volgende paragraaf toegelicht. De nota "Volkshuisvesting in de jaren negentig" 

zorgde voor een nieuwe impuls in het streven naar een grotere zelfstandigheid. Het 

volkshuisvestingsbeleid richtte zich op (verdere) decentralisatie van bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden en risico's van het Rijk naar gemeenten en provincies en de 

verzelfstandiging van woningcorporaties en (organisaties van) woonconsumenten (Van de Ven, 

1995.) De uitwerking van het beleid is tot uitdrukking gekomen in onder meer: 

• de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) in 1993, waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van woningcorporaties zijn vastgelegd. Met de invoering van het BBSH 

wordt het BTIV vervangen en daardoor wordt een grotere bewegingsvrijheid en verandering 

naar verantwoording en toezicht bewerkstelligd. Dit gebeurt aan de hand van een aantal 

verantwoordelijkheidsvelden. Deze velden zijn sinds de invoering van het BBSH tweemaal 

uitgebreid. De huidige verantwoordelijkheidsvelden zijn (VROM 2002b): 

1. het zorgdragen voor kwalitelt van de woongelegenheden; 

2. het zorgdragen voor de financiele continui'teit van de corporatie; 

3. het met voorrang verlenen van huisvesting aan de primaire doelgroep van het 

volkshuisvestingsbeleid; 

4. het betrekken van bewoners bij het beleid en beheer; 

5. het bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar de woongelegenheden 

gelegen zijn (sinds 1997); 
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6. het bijdragen aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen van huisvesting 

voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven (sinds 

2001); 

• de bruteringsoperatie in 1995, waarbij de uitstaande leningen van de rijksoverheid aan 

woningcorporaties werden afgekocht tegen het recht van woningcorporaties op toekomstige 

exploitatiesubsidies van het Rijk. Hierdoor werd de financiele band tussen de rijksoverheid en 

woningcorporaties losser, echter bleef de positie als taakorganisatie van de overheid 

onveranderd; 

• de afschaffing van de objectsubsidies voor nieuwbouw en exploitatie van woningen. 

Hu/dig wettelljk kader wonlngcorporaties 

Het verschil tussen een profit verhuurder en een non-profit verhuurder is vooral gelegen in de 

regulering rond de non-profit organisaties. Die regulering geeft richtlijnen en randvoorwaarden 

voor de manier waarop corporaties opereren. Algemene regelgeving, zoals de Huurprijzenwet en 

bouwregelgeving, geldt voor alle aanbieders van vastgoed en/of woondiensten en zo ook voor 

woningcorporaties. Echter daarnaast geldt voor corporaties nog andere specifieke regelgeving die 

voor andere aanbieders van deze producten niet geldt. Het specifieke wettelijke kader voor 

woningcorporaties is geregeld in de Woningwet, het BBSH en in verschillende fiscale wetten. In 

deze paragraaf wordt deze specifieke regelgeving nader beschreven, omdat deze mede van 

invloed is op de waarde van het vastgoed en daarmee van de klant. Denk hierbij aan financiele-, 

maatschappelijke- en strategische waarde. 

!m.S.1::1 
Het BBSH regelt als opvolger van het BTIV sinds 1 januari 1993 het toezicht op de 

woningcorporaties. Het beschrijft op welke terrein zij activiteiten mogen ondernemen en waarop 

zij hun inspanningen voornamelijk moeten richten. Ook schrijft het voor hoe woningcorporaties 

verantwoording moeten afleggen over hun beleid. Als toegelaten instelling mogen zij uitsluitend 

werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting . Artikel 11 geeft een limitatleve omschrijving 

van het gebied van de volkshuisvesting. Als werkzaamheden op het gebied van de 

volkshuisvesting worden verschillende gangbare activiteiten genoemd, zoals het bouwen, beheren 

en verdelen van woongelegenheden. Ook worden het beheer van de woonomgeving en het 

verlenen van diensten aan bewonei-s en woningzoekenden genoemd. Corporaties kunnen 

woningen bouwen in zowel de huur- als de koopsector. Onder bepaalde voorwaarden kunnen 

corporaties ook een rol spelen in het beheer van de woonomgeving . Bovendien is het toegestaan 

een gevarieerd dienstenpakket aan huurders, bewoners en woningzoekenden aan te bieden. 

Corporaties moeten hun activiteiten wel goed motiveren en beargumenteren en mogen geen 

onnodige risico's lopen, vooral wanneer werkzaamheden buiten de kernactiviteiten ter hand 

worden genomen (NWR,1993). 

Naast een beschrijving van het werkdomein omschrijft het BBSH zes zogenaamde prestatie- of 

verantwoordelij kheidsvelden : 

• het met voorrang verlenen van huisvesting aan de primaire doelgroep van het 

volkshuisvestingsbeleid; 
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• het zorgdragen voor de kwaliteit van de woongelegenheden; 

• het zorgdragen voor de financiele continuiteit van de corporatie; 

• het betrekken van bewoners bij het beleid en beheer; 

• het bijdragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken, waar de woongelegenheden 

sinds 1997 zijn gelegen; 

• het bijdragen aan het volgens redelijke wensen tot stand brengen van huisvesting voor 

ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven (sinds 2001) ; 

De verantwoordingsvelden zijn nogal verschillend ingevuld. De normen die bij het bij voorrang 

huisvesten van de doelgroep zijn gesteld, zijn vrij nauwkeurig omschreven. Ook zijn gedetailleerde 

regels over het betrekken van huurders bij het beheer en beleid uit het Besluit Toegelaten 

lnstellingen Volkshuisvesting (BTIV) overgenomen. Wat de kwaliteit van de woongelegenheden, 

de leefbaarheid en de financiele continu"iteit betreft, is volstaan met globale aanduidingen. Het 

BBSH geeft bewust geen concrete normen, maar spreekt van inspanningsverplichtingen. 

Corporaties moeten op bovengenoemde terreinen hun beleid uiteenzetten en motiveren. Hieronder 

volgt een nadere toelichting op de verantwoordingsvelden. 

Huisvesting van de primalre doelgroep 

Het BBSH geeft aan dat corporaties zich primair op de doelgroepen van beleid moeten richten. Dat 

vindt een uitwerking in de wijze waarop en aan welke huishoudens woningen moeten worden 

toegewezen. Daarnaast moeten corporaties bij het bouwen of verwerven van nieuwe woningen 

rekening houden met de belangen van de doelgroep. Uitgangspunt is artikel 70, zesde lid, van de 

Woningwet: 'De toegelaten instellingen verhuurt haar woningen bij voorrang aan personen die 

door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van 

passende huisvesting. Bij het in gebruik geven van woningen met een verhoudingsgewijze lage 

huurprijs geeft zij zoveel mogelijk voorrang aan woningzoekenden die, gelet op hun inkomen, in 

het bijzonder op die woningen zijn aangewezen'. Het BBSH geeft een nadere uitwerking naar 

huur- en inkomensgrenzen en soorten huishoudens. In beginsel is er geen beperking van de kring 

van personen die voor toegelaten instellingen kunnen worden gehuisvest. Wat betreft het 

huisvesten van de doelgroep bevat het BBSH een inspanningsverplichting. Afhankelijk van de 

omstandigheden is dus een andere keuze mogelijk. Landelijk gestelde criteria zullen door de 

voorraad- en bevolkingsopbouw niet altijd passen op de lokale situatie. 

Corporaties hebben tevens een inspanningsverplichting om zodanig te bouwen of te verwerven dat 

goedkope woningen voor de doelgroep beschikbaar komen. Dit kan ook worden gedaan door te 

bouwen voor de doorstroming. Er zijn evenwel wettelijke grenzen aan de 'prljsklasse' van de 

woningen die corporaties mogen bouwen. Ze mogen alleen woningen bouwen, waarvan de 

koopsom van de bouwrijpe grond plus de aanneemsom van de in die aanbesteding begrepen 

woningen gemiddeld per woning niet hoger ligt dan fl 300.000,- Dit bedrag is per 1 januari 2002 

inclusief de jaarlijkse indexering omgezet in eeri bedrag van C 143 500. (artikel 11b, BBSH 2002). 

Het BBSH bepaalt dat corporaties er bij het verhuren van hun woningen voor moeten zorgen dat 

huurders in zo gering mogelijke mate een beroep op de individuele huursubsidie doen. De 

toelichting op het besluit stelt dat het beperken van de huursubsidie niet ten koste mag gaan van 

het huisvesten van de doelgroep. 
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Het BBSH schrijft voor dat corporaties een beleid moeten formuleren over de verkoop van 

woningen. Corporaties moeten hiervoor zelf criteria formuleren. Ook hier geldt als vertrekpunt dat 

de sociale taakstelling van de corporatie geen gevaar mag lopen. Corporaties mogen hun 

woningen overigens alleen verkopen tegen een prijs van tenminste 90 procent van de 

onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik van die woningen, tenzij de woning 

verkocht wordt aan een (eigenaar)-bewoner, dan kan afgeweken worden van de verkoopprijs. 

Tevens kan bij verkoop van de woning aan andere toegelaten instellingen van die prijs afgeweken 

worden (artikel llc, BBSH 2002). 

Kwaliteit van het woningbezit 

Toegelaten instellingen moeten zich volgens het BBSH verantwoorden over de kwaliteit van hun 

woningbezit. Zij dienen bij het te hanteren kwaliteitsniveau rekening houden met 'de eisen die ter 

plaatse redelijkerwijs kunnen worden gesteld' in het belang van de huisvesting van de bevolking. 

Het BBSH geeft geen nadere normering. Corporaties zijn daamaast gebonden aan algemene 

regelgeving, zoals het bouwbesluit. 

Betrekken van huurders bij beheer en beleid 

Het BBSH legt de verantwoordelijkheid van toegelaten instellingen vast om huurders zoveel 

mogelijk bij beleid een beheer te betrekken. Het besluit bevat bepalingen over het verpllchte 

overleg met de huurders, over onderwerpen waarover huurders en bewoners zich moeten kunnen 

uitspreken, over een klachtenprocedure, over informatievoorziening en over bewonerscommissies. 

Financlele continuiteit 

Het BBSH bepaalt dat de toegelaten instellingen hun voortbestaan in financieel opzicht moeten 

waarborgen. Het belang van dit verantwoordingsveld is dat corporaties een financieel gezonde 

woningexploitatie realiseren voor de korte en langere termijn en dat zij geen onverantwoorde 

risico's lopen. Verder is bepaald dat batige saldi uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied 

van de volkshuisvesting mogen worden bestemd. Het BBSH stelt eveneens dat (financiele) 

middelen die woningbouwcorporaties niet nodig hebben voor het bewaken van de financiele 

continu"iteit moeten worden ingezet ten behoeve van de volkshuisvesting (artikel 21, BBSH). Deze 

bestemmingsplicht volgt eigenlijk direct uit de Woningwet (artikel 70). In dit verband wordt het 

eigen vermogen van woningcorporaties ook wel bestempeld als 'maatschappelijk gebonden 

vermogen'. 

Het BBSH impliceert dat corporaties zelf hun financiele continuiteit moeten waarborgen. In de 

sociale huursector bestaat echter een zekerheidsstructuur, die ervoor zorgt dat woningcorporaties 

die niet meer zelfstandig in staat zijn hun financiele continu"iteit te waarborgen, niet failliet hoeven 

te gaan. Corporaties kunnen de financiele continuiteit verzekeren via het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). Woningcorporaties kunnen leningen afsluiten met garantstelling door het 

WSW. Indien woningcorporaties lenen met garantstelling door het WSW, is er sprake van een 

drievoudige zekerstelling. De eerste zekerstelling wordt gevormd door het eigen vermogen van de 

woningcorporatie zelf en de opvang van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Het 

CFV is een solidariteitsfonds voor woningcorporaties, dat wordt gevoed met jaarlijkse bijdragen 

van woningcorporaties. Het heeft tot taak de financieel zwakkere corporaties te steunen en zo 

Door: Peter Bretveld 
Hoofdstuk O Bijlage 1: Maatschappelijk kader woningcorporaties 
Pagina 54 van 79 25-4-2005 



nodig te saneren. Woningcorporaties die niet (meer) voor borging door het WSW in aanmerking 

komen, kunnen in principe steun krijgen van het CFV. Deze eerste zekerstelling is er overigens 

voor alle corporaties, dus ook voor corporaties die niet lenen met garantstelling door het WSW. De 

secundaire zekerheidstelling wordt gevormd door het vermogen van het WSW, dat bestaat uit 

eenmalige storting van het Rijk en de bijdragen die corporaties aan het WSW afdragen in ruil voor 

de borging. De tertiaire zekerstelling wordt gevormd door het Rijk en de gemeenten, die op fifty

fifty basis een achtervangfunctie hebben (Van der Schaar, 1991). 

Door de zekerheidsstructuur in de sociale huursector hoeven woningcorporaties, die zelf niet 

voldoende financiele middelen hebben om hun financiele continuiteit te waarborgen, niet failliet te 

gaan. Woningcorporaties hebben echter wel de wettelijk vastgestelde verplichting hun financiele 

continui'teit te waarborgen. 

Leefbaarheld 

Sinds januari 1997 is ook leefbaarheid als verantwoordingsveld opgenomen in het BBSH. 

Leefbaarheid is een breed begrip. Leefbaarheidsbeleid richt zich op de kwaliteit van de directe 

woon- en leefsituatie van mensen. Toegespitst op het wonen richt leefbaarheid zich op het 

woongenot van de bewoners. Dit woongenot hangt samen met tal van factoren, zoals het sociale 

leefklimaat, de veiligheid, de kwaliteit van de fysiekee woonomgeving en de aanwezigheid van 

voorzieningen (MVROM, 1996). De zorg voor de leefbaarheid is primair een verantwoordelijkheid 

van de gemeente. Bezitters van onroerende zaken en anderen die activiteiten ontplooien in een 

bepaald gebied, hebben een medeverantwoordelijkheid. Ook woningcorporaties kunnen en moeten 

vanuit hun verantwoordelijkheid als bouwer en beheerder van woongelegenheden en de directe 

woonomgeving een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Corporaties kunnen ender meer een 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid door (MVROM, 1996): 

• een inhoudelijke bijdrage te leveren bij de gebiedsgerichte aanpak; 

• de planning van het investeringsbeleid af te stemmen met leefbaarheidsplannen van anderen; 

• bij te dragen aan het realiseren van gedifferentieerde leefmilieus; 

• bij te dragen aan de veiligheid in huis en in de directe omgeving; 

• bij te dragen aan plannen tot verbetering van de niet tot de directe woonomgeving behorende 

fysieke leefomgeving; 

• de betrokkenheid van buurtbewoners te bevorderen; 

• wijk- en buurtactiviteiten te ondersteunen . 

Wonen en Zorg 

Het laatste verantwoordingsveld 'Wonen en Zorg' is in december 2001 opgenomen in het BBSH. 

In artikel 12b staat : De toegelaten instelling draagt bij aan het volgens redelijke wensen tot stand 

brengen van huisvesting voor ouderen, gehandicapten en personen die zorg en begeleiding 

behoeven. Tevens wordt opgesomd wat dit zoal kan inhouden : 

• het bouwen en exploiteren van woonzorgcomplexen en van vastgoed met woon- en 

verblijffunctie voor de bewoners van instellingen in de verpleging of opvang; 

• het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van arrangementen met betrekking tot 

wonen, zorg- en dienstverlening; 
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• het vervullen van een bemiddelende rol voor bewoners met betrekking tot zorg- en 

dienstverlening. 

Dit sluit aan bij de tendens dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om dit 

mogelijk te maken, zal de woning en de woonomgeving aan een aantal eisen moeten voldoen en 

zal zorg en dienstverlening aan huis moeten warden aangeboden. 

Voorbeelden hiervan zijn: het opplussen van bestaande woningen, woonkeur voor nieuwbouw, 

levensloopbestendig bouwen en woonzorgzones. 

wonjnawet 
De Woningwet bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen, de staat van bestaande 

bouwwerken en standplaatsen, het gebruik, het stopen en de wetstand. De Woningwet geeft 

bescherming aan bewoners van woningen en aan de gebruikers van andere gebouwen. De 

instrumenten zijn de bouwverordening, de aanschrijving, de onbewoonbaarverklaring en de 

bouwvergunning. Ook bevat de Woningwet de rechten en plichten van de verschillende bij de 

votkshuisvesting betrokken partijen, zoats het Rijk, het CFV, de gemeenten en de corporaties. 

Eind oktober 2003 heeft Minister Dekker van VROM de Tweede Kamer gemeld dat het 

wetsvoorstel voor de woonwet niet wordt lngediend. In de Nota 'Mensen, Wensen, Wonen' was 

aangekondigd dat het kabinet in 2003 een nieuwe Woonwet zou presenteren. Deze nieuwe 

Woonwet zou deten van de Woningwet vervangen. 

De Woonwet zou de posltle gaan regelen van de burger (zeggenschap bij het beheer van de 

woonomgeving en de Overlegwet), de bestuursketen (Rijksbeteidskader en Woonvisies), de 

woningcorporaties (toetating, werkterrein, prestatieplan, toezicht en sancties) en de Sector 

Instituut Woningcorporaties (SIW). 

De ontwerp Woonwet was voor advies voorgelegd aan de Raad van State (RvSt). De RvSt heeft in 

2002 vertrouwelijk advies uitgebracht aan het kabinet Balkenende I. De RvSt plaatste naar verluid 

tat van vraagtekens bij het voortiggende ontwerp en vroeg of de bestuurlijke verhoudingen (relatie 

rijk, provincie, gemeenten) wel goed waren geregetd. Ook lag er de vraag of de positionering van 

corporaties wet adequaat is geregeld. Daarnaast zouden er mogelijk problemen met Brussel 

kunnen ontstaan. 

Het kabinet Balkenende I kondigde op prinsjesdag 2002 aan de Woonwet nader aan een 

dereguleringstoets te onderwerpen. Uit het VROM-jaarverslag over 2002 bleek de toenemende 

aarzeling over voortzetting van het wetgevingstraject. Voor het eerst werd expliciet aangegeven 

dat nader zou warden bezien of en in hoeverre men de procedure van de Woonwet zou 

continueren. Het kabinet Balkenende II zet de algehele lijn voort om regetgeving kritisch tegen het 

licht te houden. In dat kader is eind oktober 2003 door Minister Dekker van VROM besloten het 

wetsvoorstel niet in te dienen. 

Nota 'Mensen. Wensen. wonen - wonen in de 21 • eeuw' 
In de nota 'Mensen, Wensen, Wonen - Wonen in de 21 e eeuw' (MVROM 2000a} wordt gesteld dat 

de toenemende complexiteit en verwevenheid van maatschappelijke vraagstukken en de steeds 
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nadrukkelijker geformuleerde woonwensen van individuele burgers ertoe hebben geleid dat het 

huidige werkdomein van woningcorporaties 'het uitsluitend werkzaam zijn op het gebied en in het 

belang van de volkshuisvesting' opnieuw gedefinieerd moet worden. Het toekomstige werkdomein 

van corporaties wordt in de nota omschreven als 'werkzaam op het gebied van wonen, 

woondiensten en woonmilieus'. De activiteiten van corporaties binnen dit werkdomein moeten niet 

gericht zijn op het behalen van winst, maar op het realiseren van maatschappelijke prestaties. In 

de nota wordt gesteld dat corporaties hun bestaansgrond vinden in het werken voor groepen en 

op terreinen die door reguliere marktpartijen niet of onvoldoende worden bediend. Deze grondslag 

is terug te vinden in de kerntaken van corporaties (MVROM 2000a). 

• De zorg voor huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt en in 

relatie daarmee. 

• Het bijdragen aan de duurzaamheid en leefkwaliteit van woongebieden. 

Ook de kerntaken zullen in de Woonwet en de statuten van corporaties worden vastgelegd. De 

afbakening van het werkdomein en de concentratie op de kerntaken worden gehandhaafd door 

consequente toepassing van de regel dat de activiteiten van de corporatie (MVROM 2000a): 

• een substansieel en causaal verband hebben met de kerntaken; 

• naar risicoprofiel, omvang en vermogensinzet aanvaardbaar zijn, gelet op de uitvoering van de 

kerntaken. 

In de nota wordt gesteld dat een limitatieve opsomming van toegestane activiteiten volgens deze 

benadering niet mogelijk is, omdat de daarmee beoogde maatschappelijke prestaties het 

beoordelingskader moeten vormen. Het is de motivering waarom de corporatie een bepaalde 

activiteit verricht, waarmee corporaties zich volgens het Ministerie moeten onderscheiden van 

andere marktpartijen. Ze maken op die manier het maatschappelijke karakter van hun 

werkzaamheden zichtbaar. Het Rijk zal erop toezien dat dit maatschappelijke karakter behouden 

blijft. De Minister zal dan ook zijn eindoordeel geven, waar het gaat om de vraag of een 

corporatieactiviteit al dan niet tot het werkdomein kan worden gerekend. In de nota wordt een 

voor dit onderzoek belangrijk voorbeeld gegeven. Het zelf verlenen van zorg valt, volgens het 

Ministerie, in elk geval buiten het werkdomein van corporaties. Het investeren in vastgoed, ten 

behoeve van zorgverlening, zou daar echter wel binnen kunnen vallen. 

De prestatievelden van corporaties zullen nader worden gespecificeerd door een rijksbeleidskader, 

op basis van de Woonwet. Volgens het Ministerie zijn In elk geval relevant (MVROM 2000a): 

• verruimen van de slaagkansen en de keuzemogelijkheden van woningzoekenden met een 

bescheiden inkomen; 

• beperken van de woonlasten voor lagere inkomensgroepen; 

• creeren van huisvestingsmogelijkheden voor dak- en thuislozen, asielzoekers en anderen in 

een kwetsbare positie; 

• versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten en het verbreden van het 

assortiment aan woondiensten; 

• vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en het verhogen van de woonkwaliteit; 

• bevorderen van het eigen woningbezit en -beheer, in het bijzonder onder lagere 

inkomensgroepen; 
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• verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het versterken van de 

sociale samenhang; 

• realiseren van duurzame, levensloopbestendige en energiezuinige woningen en woonmilieus; 

• vergroten van de zeggenschap van bewoners over woning en woonmilieu, zowel bij de 

ontwikkeling van nieuwe als bij het beheer van bestaande; 

• verbeteren van het functioneren van de woningmarkt. 

In 1999 heeft het kabinet onderzocht of de corporatiesector als geheel voldoende efficient 

opereert en of er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met andere marktpartijen. Het 

onderzoek heeft uitgewezen dat het stelsel van woningcorporaties op hoofdlijnen niet gewijzigd 

hoeft te warden . Wei kan nog het nodige warden verbeterd aan de doelmatigheid van de 

corporaties. Het kabinet zal dit bevorderen door middel van kengetallen, benchmarking, 

kwaliteitslabels en visitaties. 

euraermk wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek staan onder andere de rechten en plichten genoemd die huurder en 

verhuurder gedurende de verhuurperiode ten opzichte van elkaar hebben. Met name 

huurbescherming is in deze belangrijk. Zo schetst het Burgerlijk Wetboek de kaders met 

betrekking tot opzeggen van huur, de gronden van huuropzegging en de procedure bij 

huuropzegging. Ook geeft het Burgerlijk Wetboek aan wat de rechten bij huuropzegging zijn van 

de echtgenoot van de huurder of de personen die met de huurder samenwonen. 

Huurprijzenwet 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe huurwetgeving per 1 augustus 2003 zijn de 

Huurprijzenwet woonruimte (Hpw) en de Wet op de Huurcommissies (Whc) komen te vervallen. 

De regelingen die daarin opgenomen waren, zijn in het nieuwe huurrecht opgenomen in het 

Burgerlij~ Wetboek (BW) en een nieuwe wet, de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte (UHW). 

De regelgeving met betrekking tot de betaling van huur van woonruimte was vastgelegd in de 

Huurprijzenwet Woonruimte. In de wet wordt onderscheid gemaakt in twee soorten 

betalingsverplichtingen : de huurprijs en de zogenaamde overige betalingsverplichtingen. De 

huurprijs wordt in de wet gedefinieerd als de prijs voor het enkele gebruik van woonruimte. Van 

zogenaamde overige betalingsverplichtingen kan alleen sprake zijn als een huurovereenkomst van 

woonruimte meer omvat dan het 'enkele gebruik van woonruimte'. Servicekosten zijn een 

voorbeeld van overige betalingsverplichtingen. Een belangrijk onderdeel van de Huurprijzenwet 

Woonruimte wordt gevormd door de beperkingen die aan huurverhogingen worden opgelegd. 

Huursubsidiewet 
De Huursubsidiewet is ingesteld ter matiging van de huurlasten van huishoudens met lagere 

inkomens. Het al dan niet in aanmerking komen van huurders voor huursubsidie en de hoogte van 

de huursubsidie is afhankelijk van enerzijds de huishoudenssamenstelling, de leeftijd, het inkomen 

en het vermogen van de huurder en anderzijds de hoogte van de huur van de woning. Heeft een 

huurder een inkomen (plus vermogen) hoger dan een bepaalde grens, dan komt deze niet in 
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aanmerking voor huursubsidie. Hetzelfde geldt wanneer de huur boven of onder een bepaalde 

grens ligt. De genoemde grenzen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

HuJsvestjnaswet 
De Huisvestingswet heeft tot doel het bevorderen van een evenwichtige en rechtvaardige 

verdeling van schaarse woonruimte. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een 

huisvestingsverordening regels te stellen aan de verdeling woonruimte. Op deze wijze kunnen 

gemeenten er bijvoorbeeld voor zorgdragen dat goedkopere woningen met voorrang aan lagere 

inkomensgroepen worden toegewezen. De in de huisvestingsverordening aangewezen woningen 

kunnen dan alleen met een huisvestingsvergunning in gebruik worden genomen. 

Wet Op Het Oyerieq Huurders/Verhuurder 
De Wet Op Het Overleg Huurders/Verhuurder is per 1 december 1998 in werking getreden en 

heeft als doel het bevorderen van het overleg tussen huurders en verhuurders van woningen. 

Deze wet omschrijft onder meer de criteria waaraan representatieve huurdersorganisaties moeten 

voldoen en regelt het informatie- en adviesrecht van huurdersorganisaties. Deze wet is geldig voor 

zowel sociale als particuliere verhuurders met meer dan 100 woningen. Huurdersorganisaties 

hebben op grond van deze wet recht op informatie van de verhuurder over zijn beleid met 

betrekking tot de betreffende huurwoningen en de woonomgeving daarvan, alsmede het beleid 

dat voor hen van wezenlijk belang kan zijn. Het recht op informatie omvat in ieder geval 

huur(prijzen}beleid, het onderhoud en beheer van woningen, het toewijzingsbeleid, het 

huurcontract, de servicekosten en de verkoop en sloop van woningen. Dit 'informatierecht' geldt 

niet voor zaken waartegen het bedrijfsbelang van de verhuurder zich verzet. Indien de 

huurdersorganisatie de verhuurder te kennen heeft gegeven overleg met hem te willen voeren 

over de verstrekte informatie, dient de verhuurder de huurdersorganisatie daartoe in de 

gelegenheid te stellen. Verder dient de verhuurder, wanneer hij over wil gaan tot een 

beleidswijziging, dit eerst mee te delen aan de huurdersorganisaties en hen de gelegenheid te 

geven daarover met hem overleg te voeren. 

Wet eevorderina Ejaen wonjnabezjt 
Op 1 januari 2001 is de koopsubsidieregeling in het kader van de Wet Bevordering Eigen 

Woningbezit van kracht geworden. Deze wet moet lagere inkomensgroepen In staat stellen een 

eigen woning te verwerven. De doelgroep voor deze koopsubsidie is in principe dezelfde als die 

voor de huursubsidieregeling. Huishoudens die van deze regeling gebruikmaken krijgen 

maandelijks een bijdrage in de hypotheeklasten. Of men in aanmerking komt voor deze 

koopsubsidie is afhankelijk van het inkomen en het vermogen van het huishouden en de koopprijs 

van de woning. Dat geldt ook voor de hoogte van de bijdrage. 

Wet Stedelijke Vernieuwinq 
Per 1 januari 2000 is de Wet Stedelijke Vernieuwing in werking getreden met als bijbehorend 

instrument het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV}. De wet is gericht op 

kwaliteitsverbetering van de leefomgeving door fysieke maatregelen op het gebied van wonen, 

ruimte, milieu, fysieke stadseconomie en grootschalig groen. De wet geeft aan lokale overheden 
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een grote verantwoordelijkheid voor lokale afwegingen en prioriteitstelling. Het ISV Is in feite een 

bundel van subsidies, die voorheen via afzonderlijke regelingen werden uitgekeerd. Om hiervoor in 

aanmerking te komen, moeten gemeenten een meerjarenontwikkelingsplan opstellen waarin zij de 

stedelijke vernieuwingsopgave uiteen zetten. Op deze wijze wordt dus het voeren van een 

integraal beleid met betrekking tot stedelijke vernieuwing nadrukkelijk gestimuleerd. 
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Bljlage 2: Klantwaarde 

Definities van klantwaarde I Customer Value 

klantwaarde / Customer Value 

Gronroos 2000: The calculation of the customers value should be based on information on 

customer's current contribution to net profit, not sales figures. For each customer, or for customer 

groups, the direct costs of producing an offering, including relationship costs occurring for the 

seller, are deducted from revenues from this customer. What remains after this deduction, the net 

profit from a customer, should cover the firm's fixed costs. 

Hoekstra en Huizingh 1999: De totale waarde van de directe bijdragen (transacties) en 

indirecte bijdragen (bijvoorbeeld aanbevelingen, nieuwe productideeen) aan de overhead en winst 

van een klant gedurende zijn gehele levensstructuur, dus van de start van de relatie tot en met 

het moment van beeindiging. 

Kotler et al. 2000: Een winstgevende klant is een persoon, huishouden of bedrijf, waaraan het 

bedrijf op lange termijn een acceptabel bedrag overhoudt, na aftrek van de kosten voor het 

aantrekken van, het verkopen aan en de service aan die klant. De nadruk ligt op de lange termijn, 

lifetime-inkomsten en - kosten, niet op de winst uit een transactie. 

Peppers 1999: The actual, current value of a customer to your enterprise is equal to the net 

present value of all future profits from that customer. 

Peppers 1999: Om het begrip customer valuation op de juiste manier te benaderen, zijn twee 

begrippen nodig : de feitelijke of huidige waarde van de klant en zijn strategische of potentiele 

waarde. 

Storbacka, Luuklnen: Customer Base Profitability = I: (RRt - RCi) 

RR=omzet, RC=kosten, N-aantal klanten, de periode = i 

De winstgevendheid van het klantenbestand is de som van alle omzetten {RR) minus de optelsom 

van de kosten van alle klanten (RC). 

customer Lifetime Value 
De Customer Value wordt vaak gedefinieerd als Customer Lifetime Value. Onderstaand zijn enkele 

definities van Customer lifetime Value gegeven. 

Berger, Nasr 1998: Determining the CLV, or economic worth of a customer is, in principle, a 

straightforward exercise. To calculate CLV, project the net cash flows that the firm expects tot 
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receive from the customer over time. Next calculate the present value of that stream of cash 

flows. 

Doyle 2000: The customer lifetime value is the net present value of a customer - that is, the 

discounted value of the cash flows generated over the life of the relationship with the company. 

Gronroos 2000: The lifetime value of a customer relationship or, when individual figures cannot 

be obtained, the lifetime value of a relationship with a given customer group, can be calculated as 

the net present value of the net profits that can be expected over the years. This lifetime value 

shows how important each customer is to a supplier or service provider. 

Rust 2000: The lifetime value of the customer is the total, across all future periods, of that 

customer's contribution to profit in each of those periods. Future periods are discounted, to reflect 

the fact that future income is worth less than current income. 

Van der Hart 1998: We hanteren daarin het begrip klantwaarde om aan te geven welke bijdrage 

de individuele klant heeft in de dekking van overhead en winst. Nog beter zou zijn wanneer we de 

klantwaarde zouden kunnen definieren als de contant gemaakte stroom winstbijdragen per klant 

over de komende jaren. 

Verduin 1999: Lifetime Value wordt gedefinieerd als de netto contante waarde van de verwachte 

stroom nettobijdragen van een klant aan de vaste kosten en winst van de onderneming. 

customer Equity 
De optelsom van Customer Lifetime Values vormt de waarde van het gehele klantenbestand 

(Customer Equity). Onderstaand een enkele definitie : 

Blattberg, Deighton 1996: To measure the (customer) Equity, we first measure each 

customer's expected contribution toward offsetting the company's fixed costs over the expected 

life of that customer. Then we discount the expected contributions to a net present value at the 

company's target rate of return for marketing investments. Finally, we add together the 

discounted, expected contributions of all current customers. 
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Bijlage 3: Enquite senlorenhulsvesting 

WOONINC. 2005 

Een onderzoek naar de tevredenheid van senioren over de dienstverlening van Wooninc. 

De enquete wordt volledig anoniem verwerkt! 

Het invullen van de enquete neemt ongeveer 15 minuten in beslag 

Met het tijdig en compleet invullen van de enquete draagt u bij aan het 
klanttevredenheidsonderzoek en aan het afstudeeronderzoek 

Tevens krijgt u een leuk presentje bij het inleveren van de enquete en u 
maakt kans op een IRIS cheque van 25 EURO 
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Toelichting blj de vragenlljst 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

De vragenlijst is bedoeld voor een van de hoofdbewoners op dit adres. Als u alleen woont, bent u 

uiteraard de hoofdbewoner. Woont u met twee of meer personen in huis, dan kan de enquete door 

een van de volwassenen worden ingevuld (sommige vragen kunt u samen beantwoorden). 

Neemt u alle rust en tijd om de vragen te beantwoorden. Lees elke vraag aandachtig door voordat 

u een antwoord geeft. De enquete lijkt lang, maar dat valt reuze mee. 

De enquete bestaat uit 8 delen (A t/m H). Per deel worden er enkele vragen gesteld. 

Er zijn twee soorten vragen. Van elk volgt nu een voorbeeld. U hoeft deze voorbeelden niet in te 

vullen. 

Voorbeeld 1: 
Geeft u antwoord door een van de hokies aan te kruisen of in te vullen. 
Woont u in een huurwoning L....J Ja 

D Nee 
n Weet niet 

In dit geval wordt er gevraagd of u in een huurwoning woont ja of nee. 

Voorbeeld 2: 
Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de huidige dienstverlening van 
Wooninc.? 

Cijfer invullen op de stippellijn. 

10 = uitmuntend 
9 = zeer goed 
8 = goed 
7 = ruim voldoende 

6 = voldoende 3 = zeer onvoldoende 
5 = bijna onvoldoende 2 = slecht 
4 = onvoldoende 1 = zeer slecht 

In dit geval wordt u gevraagd om met een cijfer van 1 tot 10 aan te geven wat u vindt van de 

huidige dienstverlening van Wooninc. 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquete. 
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A: Geaevens over uw u 1ae woons tuat e h idl 
Al. Hoeveel kamers telt uw woning? 

(woonkamer + slaapkamers) ...... kamers 
A2. Waar bevinden zich de toiletten in u In een afzonderlijke ruimte (niet in 

uw woning badkamer) 

□ Een toilet in de badkamer 

□ Een afzonderlijke toiletruimte en een toilet in 
de badkamer 

A3. Hoe lang woont u al in uw huidige 
wonina? ...... Jaar 

A4. Hoe lang woont u al in 
Eindhoven/Geldroo? ..... . Jaar 

AS. Wat betaalt u iedere maand aan 
bruto huur? (Huur + servicekosten - ...... Euro 
huursubsidie) 

A6. Heeft u recht op huursubsidie? H Ja 
Nee 

A7. Krijgt u huursubsidie? □ Ja 

□ Nee 
A8. Is uw woning voorzien van de Nee Ja, zelf Ja, door Ja, was reeds 

volgende aanpassingen voor aangebracht Wooninc. aanwezig 
senioren of gehandicapten? aangebracht toen ik hier 

kwam wonen 
Alarmeringstoestel □ □ □ □ 
Wandbeugels /handgrepen in □ □ □ □ 
badkamer of toilet 

Douchezitje □ □ □ □ 
Geen of verlaagde drempels □ □ □ □ 
Antislipvloer □ □ □ □ 
Verhoogd toilet □ □ □ □ 
Aangepaste keuken □ □ □ □ 
Brede deuren (geschikt voor rolstoel) □ □ □ □ 
Ruimte voor rolstoel in □ □ □ □ 
badkamer/toilet 

Aangepast hang en sluitwerk □ □ □ □ 
(gemakkelijker bedienbaar) 

lets anders, namelijk □ □ □ □ 
........................ 
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B: Beoordelina van de wonlna 
Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraal Te- Zeer te- Niet 

Bl. GROOTTE van: onte- vreden vreden vreden aan-
vreden wezig 

De woonkamer □ □ □ □ □ 
De keuken □ □ □ □ □ 
De badkamer/doucheruimte □ □ □ □ □ 
De hoofdslaapkamer □ □ □ □ □ 
De tweede slaapkamer (op een na □ □ □ □ □ □ grootste slaapkamer) 

De bergruimte in de woning □ □ □ □ □ □ (inpandige berglng, vaste kasten) 

De berging buiten de woning □ □ □ □ □ □ 
Het balkon □ □ □ □ □ □ 

B2. Hoe tevreden bent u over het 
aantal slaapkamers in uw □ □ □ □ □ □ 
woning? 

B3. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de GROOTTE van uw hele woning? 
(gelet op: het aantal slaapkamers en de grootte van: kamers, keuken, 
badkamer,doucherulmte, balkon en bergruimte) ...... 

B4. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- Niet 
INDEUNG van de woning? onte- vreden I vreden vreden aan-
(gelet op: afstand tussen vrede wezig 
vertrekken, woningplattegrond etc.) n 

Ligging: (t.o.v. = ten opzichte 
van) 

□ □ □ □ □ 
Woonkamer t.o.v. keuken 

□ □ □ □ □ □ 
Woonkamer t.o.v. hoofdslaapkamer 

□ □ □ □ □ □ 
Woonkamer t.o.v. balkon 

□ □ □ □ □ 
Hoofdslaapkamer t.o.v. 
badkamer/douche 

□ □ □ □ □ □ 
Hoofdslaaokamer t.o.v. toilet 

BS. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INDELING van uw woning? 
(gelet op: afstand tussen vertrekken, ect.) 

...... 
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d r B: Beoor e 1ng van d ewonma 
B6. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

volgende VOORZIENINGEN in onte- vreden I vreden vreden 
uw woning? vreden 

De voorzieningen in de □ □ □ □ □ 
badkamer/douche 

De voorzieningen in de keuken □ □ □ □ □ (keukenblok + kastjes) 

De beveiliging tegen inbraak □ □ □ □ □ 
De verwarming □ □ □ □ □ 
De plaats van de c.v.-ketel □ □ □ □ □ 
De plaats van de aansluiting voor □ □ □ □ □ 
de wasmachine 

De warm watervoorziening □ □ □ □ □ 
De capaciteit van het elektra □ □ □ □ □ 
(aantal groepen, capaciteit) 

B7. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de VOORZIENINGEN van uw 
woning? 
(gelet op: sanitair, keuken, inbraakbeveiliging, verwarming, aansluiting voor de wasmachine, ...... 
elektra) 

B8. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-
volgende aspecten van de onte- vreden I vreden vreden 
TECHNISCHE STAAT van uw vreden 
woning? 

De warmte-isolatie □ □ □ □ □ 
De geluidsisolatie □ □ □ □ □ 
De ventilatiemogelijkheden (gelet □ □ □ □ □ op: ramen die open kunnen, 
mechanische ventilatie) 

De afwerking van het interieur □ □ □ □ □ (wanden, plafonds, hang- en sluitwerk) 

De kleurstelling van de bu itenkant □ □ □ □ □ 
van de woning (kozijnen, deuren) 

De onderhoudstaat van de □ □ □ □ □ 
buitenkant van de woning (verfwerk, 
voegwerk) 

Door: Peter Bretveid 
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d I' d B: Beoor e ma van e won ng 
B9. Hoe tevreden bent u over uw Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

woning als u denkt aan de onte- vreden I vreden vreden 
volgende vormen van vreden 
OVERLAST? 

Tocht □ □ □ □ □ 
Vocht □ □ □ □ □ 
Geluidsoverlast □ □ □ □ □ 

B10. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de TECHNISCHE STAAT van uw 
woning? 
(gelet op: isolatie, vocht- en tochtdichtheid, geluiddichtheid, ventilatie-mogelijkheden, .... .. 
onderhoudstaat) 

B11. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 ZOU u geven aan uw WONING? 
(gelet op: de grootte, de bruikbaarheid, de voorzieningen en de technische staat van de 
woning) ...... 
Ciifer invullen op de stiooelliin. 

B12. Geef aan in hoeverre u het eens Helemaal Mee Niet mee Mee eens Helemaal 
bent met de volgende mee oneens eens/ niet mee eens 
ultspraak: oneens mee 

oneens 
Mijn WONING voldoet aan de 
verwachtingen die ik had toen ik □ □ □ □ □ 
hier kwam wonen 

C: Beoordelina van de aemeenschanneliike ruimtes rondom uw woning 
Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

Cl. volgende aspecten van het onte- vreden I vreden vreden 
WOONGEBOUW? vreden 

De kleurstelling van het gebouw □ □ □ □ □ (deuren, muren, kozijnen) 

De toegankelijkheid van het □ □ □ □ □ 
gebouw (drempels, trappen, deuren, 
sloten e.d.) 

De veiligheid in het trappenhuis en □ □ □ □ □ 
de gangen (zichtbaarheid, verlichting 
en afsluitbaarheid) 

De manier waarop het huisvuil in □ □ □ □ □ 
het woongebouw wordt opgeslagen 
(diftar, container, aparte opslagruimte) 

De parkeervoorziening bij het □ □ □ □ □ 
gebouw (hoeveelheid en nabijheid) 

De bewonerssamenstelling in het □ □ □ □ □ 
woongebouw 

De beheerder/huismeester □ □ □ □ □ 
De gemeenschappelijke ruimte □ □ □ □ □ 
(recreatieruimte) in het qebouw 
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C: Beoordelina van de aemeenschanneliike ru1mtes rondom uw woning 
C2. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

lift, wat betreft: onte- vreden I vreden vreden 

Het functioneren van de lift 

De alarmvoorziening in de lift 

De netheid van de lift 

De veiligheid van de lift 

vreden 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
C3. Welk RAPPORTCIJFER van 1 tot 10 ZOU u geven aan het WOONGEBOUW? 

C4. 

(gelet op: het uiterlijk en de veiligheid van het trappenhuis, de gangen, de lift en de berging, 
de loopafstand tot de lift en de huisvuilinzameling) 

Ciifer invullen op de stiooelliin. 
Geef aan in hoeverre u het eens Helemaal Mee Niet mee Mee eens 
bent met de volgende mee oneens eens/ niet 
uitspraak: oneens mee 

oneens 
Het woongebouw voldoet aan de 
verwachtingen die ik had toen ik □ □ □ □ 
hier kwam wonen 

D: Beoordelina van de buurt waar u woont 
01. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te-

BEREIKBAARHEID vanuit uw onte- vreden I vreden 
woning van de volgende vreden 
VOORZIENINGEN: 

Winkels □ □ □ □ 
Bushalte □ □ □ □ 
Cent rum van Eindhoven □ □ □ □ 
Uitvalswegen □ □ □ □ 
Groenvoorziening (park, plantsoen) □ □ □ □ 
Medische voorzieningen (huisarts, □ □ □ □ apotheek, fysiotherapeut) 

Kerk/moskee □ □ □ □ 
Postkantoor of bank □ □ □ □ 

02. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 ZOU u geven aan de BEREIKBAARHEID VAN 
VOORZIENINGEN? 

Zeer te-
vreden 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

(gelet op: winkels, bushalte groenvoorzieningen, centrum van Eindhoven/Geldrop, e.d.) 

Cijfer invullen op de stiooellij n. 

Helemaal 
mee eens 

□ 

Door: Peter Bretveid 
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D: Beoorde Ing van d b e uurt waar u woont 
D3. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

KWAUTEIT van de volgende onte- vreden I vreden vreden 
VOORZIENINGEN : vreden 

Het uiterlijk van de gebouwen, □ □ □ □ □ 
straten en pleinen in uw buurt 

De straatverlichting □ □ □ □ □ 
De groenvoorzieningen (grasvelden, □ □ □ □ □ 
bomen, bloemperken, struikgewas) 

De bestrating □ □ □ □ □ 
De openbare parkeervoorzieningen □ □ □ □ □ 

D4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de KWALITEIT van de 
bovengenoemde VOORZIENINGEN in uw buurt? 
(gelet op: groenvoorzieningen, bestrating, verlichting, parkeerplaatsen en het ultertijk van ...... 
gebouwen/openbare ruimten) 

Ciifer invullen op de stiooell iin. 
DS. Hoe tevreden bent u over uw Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

buurt als u denkt aan de onte- vreden I vreden vreden 
volgende vormen van vreden 
OVERLAST? 

Verkeerslawaai □ □ □ □ □ 
Verkeersgevaar □ □ □ □ □ 
(fout) Geparkeerde auto's of fietsen □ □ □ □ □ 
Stank of lawaai van industrie □ □ □ □ □ 
Stank of lawaai van cafe(s), □ □ □ □ □ 
restaurants, buurtcentrum, e.d. 

Vandalisme (vemlelingen, graffiti) □ □ □ □ □ 
Vervuiling (hondenpoep, zwerfvuil) □ □ □ □ □ 
Onkruid op straat/stoep □ □ □ □ □ 
Gevoelens van onveiligheid overdag □ □ □ □ □ 
Gevoelens van onveiligheid □ □ □ □ □ 
's avonds 

Het gedrag van jongeren □ □ □ □ □ 
Het gedrag van directe buren □ □ □ □ □ 
Het gedrag van overige □ □ □ □ □ 
buurtbewoners 

Huisdieren van anderen □ □ □ □ □ 

Door: Peter Bretveld 
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D: Beoordellna van de buurt waar u woont 
D6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan uw buurt, als het gaat om de 

bovenstaande vormen van OVERLAST? 

D7. 

DB. 

D9. 

D10. 

(hoe groter de overlast, hoe lager het rapportcijfer, gelet op: lawaai van verk.eer, industrle, 
cafe(s) e.d., vandallsme, vervuil ing, onkruld, verk.eersgevaar, onvelligheld, last van jongeren, 
andere buurtbewoners en huisdieren) 

Ciifer invullen op de stiooelliin. 
Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-
volgende aspecten met onte- vreden I vreden vreden 
betrekklng tot de vreden 
BEWONERSSAMENSTELLING: 

De leeftijdsopbouw van de □ □ □ □ □ 
bewoners in uw buurt 

De sociale controle in de buurt □ □ □ □ □ 
De levensstij l van de □ □ □ □ □ 
buurtbewoners 

Welk rapportcijfer van 1 tot 10 ZOU u geven aan de BEWONERSSAMENSTELLING 
van uw buurt? 
(gelet op: de verhouding tussen jongeren/ouderen, autochtonen/allochtonen) 

Ciifer invullen OP de st iooellii n. 
Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 ZOU u geven aan uw BUURT? 
(gelet op: bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen, de overlast en de 
bewonerssamenstelling) 

Ciifer invullen op de stiooelli i n. 
Geef aan in hoeverre u het eens Helemaal Mee Niet mee 
bent met de volgende mee oneens eens/ niet 
uitspraak: oneens mee 

oneens 
De buurt waarin ik woon voldoet 
aan de verwachtingen die ik had □ □ □ 
toen ik hier kwam wonen 

Mee eens 

□ 

E: Beoordeling van de dienstverlening van Wooninc. 

Helemaal 
mee eens 

□ 

El. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa 
I 

Te
vreden 

Zeer te- N.v.t. / 
volgende aspecten met onte- vreden 
betrekking tot vreden 
BEREIKBAARHEID: 

De telefonische bereikbaarheid van 
uw verhuurder 

De bereikbaarheid van het kantoor 
(niet telefonisch) van uw 
verhuurder 

De openingstijden (ma t/m do 8.30 -
17.00 uur; vr 8.30 - 12.30 uur) 

De snelheid waarmee u met uw 
vragen of klachten bij de juiste 
persoon bent 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

vreden geen 
mening 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

Door: Peter Bretveld 
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E: Beoordelina van e 1enstver enmg van Woonmc. d d" 
E2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID van uw 

verhuurder? 
(gelet op: telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid van het kantoor, openingst ijden en ...... 
snelheid waarmee u bij de juiste persoon bent) 

Ciifer invullen oo de stiooelliin. 
EJ. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 

volgende aspecten met ante- vreden I vreden vreden geen 
betrekking tot vreden mening 
KLANTGERICHTHEID: 

De klantvriendelijkheid van het □ □ □ □ □ □ 
personeel 

De privacy aan de balie □ □ □ □ □ □ 
De correctheid bij telefonisch □ □ □ □ □ □ 
contact 

De correctheid bij schriftelijk □ □ □ □ □ □ 
contact 

De deskundigheid van het □ □ □ □ □ □ 
person eel 

E4. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEKWAAMHEID van de 
medewerkers van uw verhuurder? 
(gelet op: klantvriendelijkheid, correctheid en deskundigheid) ...... 
Ciifer invullen op de st iooell ii n. 

ES . Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 
volgende aspecten met ante- vreden I vreden vreden geen 
betrekking tot vreden mening 
ACTIEBEREIDHEID van de 
verhuurder? 

De snelheid waarmee klachten van □ □ □ □ □ □ 
technische aard worden verholpen 

De snelheid waarmee andere □ □ □ □ □ □ 
klachten (bv. overlast door 
buurtbewoners) warden verholpen 

De snelheid waarmee er op uw □ □ □ □ □ □ 
schriftelijke correspondentie wordt 
gereageerd 

E6. Welk rapportclj fer van 1 tot 10 zou u geven aan de ACTIEBEREIDHEID van de 
verhuurder? 
(gelet op : snelheid waarmee men reageert op klachten, vragen en schriftelij ke correspondentie) 

...... 
Ciifer invullen oo de stiooelliin. 

Door: Peter Bretveld 
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E:Beoo rd Ii d d" e ng van e 1enstver ening van Woon nc. 
E7. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 

INFORMATIE die u krijgt over: onte- vreden I vreden vreden geen 
vreden mening 

Huurprijsaanpassingen □ □ □ □ □ □ 
Aanpassingen van de servicekosten □ □ □ □ □ □ 
Het aanvragen van huursubsidie □ □ □ □ □ □ 
Onderhoudsplannen □ □ □ □ □ □ 
De inspraakmogelijkheden □ □ □ □ □ □ (welke huurdersorganisatie er bestaat) 

Schoonmaakwerkzaamheden □ □ □ □ □ □ 
Het verhuursysteem (optiemodel) □ □ □ □ □ □ 
De inhoud van het bewonersblad □ □ □ □ □ □ 
'Wooninc. Magazine' 

Groot onderhoud (nieuwsbrieven) □ □ □ □ □ □ 
EB. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INFORMATIE die u van uw 

verhuurder krijgt? 
(gelet op: informatie over huurprljsaanpasslngen, servicekosten, onderhoud- en ...... 
schoonmaakplannen, lnspraakmogelijkheden en het verhuursysteem, e.d.) 

Ciifer invullen op de stiooelliin. 
E9. Hoe tevreden bent u over het Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 

OVERLEG van de huurders- onte- vreden I vreden vreden geen 
organisatie met uw verhuurder vreden mening 
over: 

Onderhoudsplannen □ □ □ □ □ □ 
De jaarlijkse huurprijsaanpassingen □ □ □ □ □ □ 
De leefbaarheid van uw omgeving □ □ □ □ □ □ 
en woongebouw 

De servicekosten □ □ □ □ □ □ 
E10. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan het OVERLEG tussen de huurders-

organisatie (en/of bewonerscommissie) en uw verhuurder? 

······ 
Ciifer invullen op de stiooelliin. 

Door: Peter Bretveld 
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E: Beoordeling van de dlenstver en ng van Woon nc. 
EU. Hoe tevreden bent u over het Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 

TECHNISCHE DIENSTEN van uw onte- vreden I vreden vreden geen 
verhuurder: vreden 

De schoonmaakwerkzaamheden 
(trappenhuis, algemene hal, e.d.) 

Het onderhoud door ingeschakelde 
externe bedrijven (aannemer, 
loodgieter, schilder, e.d.) 

De kwaliteit van reparaties 

Onderhoud van groenvoorzieningen 

Het schoonhouden van 
onbereikbaar glas 

De controle door de verhuurder 
nadat reparaties zijn verricht 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

E12. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 ZOU u geven aan de TECHNISCHE DIENSTEN van 
uw verhuurder? 

Ciifer invullen op de stippellii n. 
E13. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 ZOU u geven aan de DIENSTVERLENING van uw 

verhuurder? 
(gelet op: bereikbaarheid, onderhoud, reparaties, snelheid en schoonmaak) 

Ciifer invullen op de stiooelli in. 

mening 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

E14. Geef aan in hoeverre u het eens Helemaal Mee 
bent met de volgende mee oneens 
uitspraak: oneens 

Niet mee Mee eens Helemaal 
eens/ niet mee eens 

mee 

De diensten van de verhuurder 
voldoen aan de verwachtingen die 
ik had toen ik hier kwam wonen 

Door: Peter Bretveld 

oneens 

□ □ □ □ □· 
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F B : d I" eoor e ma van ee ra ens eremna van d xt di tv I w oon nc. 
Fl. Hoe tevreden bent u over de Zeer Qnte- Neu- Te- Zeer te- N.v.t./ 

volgende aspecten met betrekking Q.Qte- vreden traal vreden vreden geen 
tot de AANWEZIGHEID van de vreden mening 
extra diensten: 

De beheerder □ □ □ □ □ □ 
De zorg en verpleegfaciliteiten □ □ □ □ □ □ 
De activiteiten- / recreatieruimte □ □ □ □ □ □ 
De veiligheidsvoorzieningen (sociale □ □ □ □ □ □ 
alarmering, welzijnsmelding en 
videofoon) 

Begeleiding / spreekuur woonzorg- □ □ □ □ □ □ 
adviseur 

De eetfaciliteiten □ □ □ □ □ □ 
De kapsalon □ □ □ □ □ □ 
De pedicure □ □ □ □ □ □ 
De wasserette □ □ □ □ □ □ 
Het gasten verblijf □ □ □ □ □ □ 
De bewegingsactiviteiten (koersbal, □ □ □ □ □ □ 
jeu de boules e.d.) 

De welzijnsactiviteiten □ □ □ □ □ □ (gezelschapsspellen, creatieve 
activiteiten, (muziek)optredens en 
festiviteiten) 

F2. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de AANWEZIGHEID van de extra 
diensten? 

······ Ciifer invullen oo de stiooelfiin. 
F3. Hoe tevreden bent u over de Zeer Qnte- Neu- Te- Zeer te- N.v.t./ 

volgende aspecten met betrekking smte- vreden traal vreden vreden geen 
tot de KLANTGERICHTHEID: vreden mening 

De klantvriendelijkheid van de □ □ □ □ □ □ 
beheerder(s) 

De correctheid van de beheerder(s) □ □ □ □ □ □ 
De klantvriendelijkheid van de □ □ □ □ □ □ 
woonzorgadviseur 

De deskundigheid van de □ □ □ □ □ □ 
woonzorg-advlseur 

De klantvriendelijkheid van het □ □ □ □ □ □ 
verzorgend/ verplegend personeel 

Door: Peter Bretveld 
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F: Beoordelina van de extra dienstver enlna van Wooninc. 
F4. Welk rapportcij fer van 1 tot 10 zou u geven aan de KLANTGERICHTHEID van de 

beheerder(s) en woonzorgadviseur? 
...... 

Cii fer invullen oo de stiooellij n. 
FS. Hoe tevreden bent u over de Zeer Qnte- Neu- Te- Zeer te- N.v.t./ 

volgende aspecten met betrekki ng 2nte- vreden traal vreden vreden geen 
tot de BEREIKBAARHEID van de vreden mening 
extra diensten: 

De beheerder □ □ □ □ □ □ 
De openingstijden van de □ □ □ □ □ □ 
activiteitenruimte 

De woonzorgadviseur □ □ □ □ □ □ 
De openingstijden van de □ □ □ □ □ □ 
eetfaciliteit 

□ □ □ □ □ □ 
De kapsalon 

□ □ □ □ □ □ 
De pedicure 

□ □ □ □ □ □ 
De wasserette 

F6. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de BEREIKBAARHEID van de extra 
diensten? ...... 
Ciifer invullen oo de stiooelli i n. 

F7. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te- N.v.t. / 
volgende aspecten met onte- vreden I vreden vreden geen 
betrekklng tot INFORMATIE die vreden mening 
u krijgt over de extra diensten? 

Gewijzigd beleid (prijsaanpassingen, □ □ □ □ □ □ e.d.) 

De bewegingsactivit eiten □ □ □ □ □ □ 
De welzijnsactiviteiten □ □ □ □ □ □ 
Spreekuur van de □ □ □ □ □ □ woonzorgadviseur 

Het reserveren van het □ □ □ □ □ □ gastenverblijf 

FB. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INFORMATIE die u krijgt over 
de extra diensten? 
(gelet op: gewijzigd beleid, de bewegingsactlviteiten, de welzijnsactiviteiten, het spreekuur van 
de woonzorgadviseur en het reserveren van het gastenverblijf) ...... 
Cii fer invullen op de stiooellii n. 

►-. , 

Door: Peter Bretveid 
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F: Beoordelina van de extra di enstver en,ng van Wooninc. 
F9. Hoe tevreden bent u over de Zeer Onte- Neutraa Te- Zeer te-

volgende aspecten met onte- vreden I vreden vreden 
betrekking tot OVERLEG dat u vreden 
heeft met betrekklng tot de 
extra diensten? 

Beleidswijzigingen □ □ □ □ □ 
(prijsaanpassingen, e.d.) 

De bewegingsactiviteiten □ □ □ □ □ 
De welzijnsactiviteiten □ □ □ □ □ 
Zorg en verpleegfaciliteiten □ □ □ □ □ 
Het gastenverblijf □ □ □ □ □ 

Fl0. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 zou u geven aan de INFORMATIE die u krijgt over 
de extra diensten? 
(gelet op: gewijzigd beleid, de bewegingsactiviteiten, de welzijnsactiviteiten, het spreekuur van 
de woonzorgadviseur en het reserveren van het gastenverblljf) 

Ciifer invullen op de stiooelliin. 
Fll. Welk TOTAALCIJFER van 1 tot 10 ZOU u geven aan de EXTRA DIENSTVERLENING 

van uw verhuurder? 
(gelet op: Aanwezigheid, klantgerichtheid en bereikbaarheid) 

Ciifer invullen oo de stiooelliin . 
F12. Geef aan In hoeverre u het eens Helemaal Mee Niet mee Mee eens 

bent met de volgende mee oneens eens/ niet 
uitspraak: oneens mee 

oneens 
De extra dienstverlening van de 
verhuurder voldoet aan de □ □ □ □ 
verwachtingen die ik had toen ik 
hier kwam wonen 

G: Beoordeling van de aehele woonsituatie 
Gl. Welk rapportcijfer van 1 tot 10 ZOU u geven aan uw GEHELE WOONSITUATIE? 

(gelet op: de woning, het wooncomplex, de buurt, de dienstverlening en de extra diensten) 

Cijfer invullen op de stippellijn. 
G2. Geef aan In hoeverre u het eens Helemaal Mee Niet mee Mee eens 

bent met de volgende mee oneens eens/ niet 
uitspraak: oneens mee 

oneens 
De gehele woonsituatie voldoet aan 
de verwachtingen die ik had toen ik □ □ □ □ 
hier kwam wonen 

N.v.t. / 
geen 

mening 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

...... 

Helemaal 
mee eens 

□ 

Helemaal 
mee eens 

□ 

uete seniorenhuisvestin 
Door: Peter Bretve d 25-4- 005 



H G : eaevens over uw h i h d us ou en 
Hl. Met wie woont u in uw huidige = Ik woon alleen 

woninq? Ik woon er met miin oartner 
H2. Wat is uw geslacht? := Man 

Vrouw 
H3. Wat is uw burgerlijke staat? □ Ongehuwd 

□ Gehuwd 

□ Weduwe, weduwnaar of gescheiden 
H4. Wat is uw leeftijd? 

...... Jaar 
HS. Wat is de leeftijd van uw partner, 

als die met u samenwoont? 
...... Jaar 

H6. Heeft u (of uw eventuele partner) 
~ 

Ja 
lichamelijke problemen waardoor u Nee 
normale dagelijkse activiteiten 
(boodschappen, huishoudelijk 
werk) niet meer kunt uitvoeren? 

H7. Ontvangt u hulp bij de volgende 
~ 

Nee, ik ontvang geen hulp 
activiteiten? Ja, ik ontvang hulp bij : 

D boodschappen doen 
D maaltijden bereiden 
D schoonmaken van de woning 
D persoonlijke verzorging 
D verpleging (bijvoorbeeld lnjecties) 
D kleine onderhoudsklussen 
D tuinonderhoud 
D verplaatsingen buiten de woning (vervoer) 
Danders, 

······· ·················· ·········· ··· ·· ·· 
HS. Van wie ontvangt u hulp? u Wijkverpleging 

□ Gezinsverzorging 

□ Verzorglngshuis 

□ Particuliere huishoudelijke hulp 

□ Maaltijdservice 

□ Vrijwilligers 

□ Kinderen/familie 

R Buren/kennissen 
Anders nameliik ..... ... ...................... 

H9. Wat is uw NETTO-jaarinkomen? Als 
~ 

Minder dan € 16.625 
u met uw partner samenwoont, tel Tussen € 16.625 en € 18. 700 
dan zijn of haar inkomen er bij op. □ Tussen € 18.700 en€ 21.675 

□ Tussen € 21.675 en € 25.075 
Een uitkering, AOW, pensioen en □ Meer dan € 25.075 
alimentatie ziin ook inkomen! 

Dit is het einde van de enquete. Hartelijk bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen. 

Door: Peter Bretveid 
Hoofdstuk O Bijlage 3: Engu~te seniorenhuisvestlng 
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• 

Als u mee wilt doen met de loterij dan kunt u het strookje op deze paglna lnvullen en 
uitknlppen. Hieronder Is tevens ruimte gereserveerd voor uw opmerklngen en/of 
suggesties over deze enquete. 

Ruimte voor opmerkingen en/of suggesties over de enquete 

Als dank voor uw tijd en moeite, kunt u kans maken op het winnen van een IRIS-cheque ter 
waarde van C 25,-

De winnaars krijgen telefonisch bericht nadat de trekking heeft plaats gevonden. 

Wilt u meedingen naar deze prijs, vul dan hieronder uw naam, adres en telefoonnummer in. 
Knip of scheur het onderste deel van deze pagina af en geef het apart aan de beheerder. 

NAAM : ............................................ ................................. .. . 

ADRES: ............................................................................. . 

TELEFOONNUMMER: .......................................................... . 

Door : Peter Bretveld 
Hoofdstuk O Bijlage 3 : Enguete seniorenhuisvesting 
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