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VOORWOORD 

Deze scriptie is het verslag van mijn afstudeerproject in het kader van mijn studie Bouwkunde 
aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de capaciteitsgroepen Vastgoedbeheer en Ont
werpsystemen. 

1.1 Opdrachtomschrijving 

Tijdens mijn studie raakte ik geïnteresseerd in de vraag hoe de mogelijkheden die ICT biedt 
een bijdrage kunnen leveren aan bouwgerelateerde organisaties. Hierbij is het de kunst om een 
evenwicht te vinden tussen de technische mogelijkheden en de behoeftes van een organisatie. 
Wanneer het accent op de behoeftes wordt gelegd zal het bestaande bedrijfsproces steeds beter 
worden ondersteund door ICT, maar bestaat het risico dat nieuwe mogelijkheden onbenut blij
ven. Wanneer daarentegen de nadruk wordt gelegd op nieuwe mogelijkheden van 
informatiesystemen kan een te ver doorgedreven technologiepush ontstaan, waarbij oplossin
gen worden geboden waar niemand op zit te wachten. Het evenwicht biedt het beste van de 
twee werelden: het benutten van nieuwe mogelijkheden die invulling geven aan een bestaande 
(latente) behoefte in de bedrijfsvoering. 

1.2 Problemen 
Tijdens het afstudeertraject traden twee soorten problemen op. Om te beginnen bleek het in
gewikkeld om zicht te krijgen op de beschikbare data uit de systemen: het datalandschap van 
de organisatie was in de loop der tijd langzaam uitgebreid, waardoor een grootheid aan appli
caties en databases was ontstaan. Het verkrijgen het noodzakelijk overzicht was hierdoor geen 
eenvoudige opgave. De eenmaal zicht op deze data ontstond bleek dat de volledigheid en actu
aliteit van deze gegevens te wensen over liet, waardoor een relevant aantal idee~n niet 
uitgevoerd kon worden. 

Een ander en groter probleem bleek persoonlijk van aard: het afronden van (onderdelen van) 
deze scriptie. Hoe meer ik in de stofverdiept raakte, hoe meer vragen er naar boven kwamen. 
Het viel zwaar vast te houden aan de grote lijn, waardoor veel tijd en energie in details is gaan 
zitten. Deze frustraties hadden geen positieve uitwerking op de motivatie. Hierdoor heeft het 
onderzoek langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. De aanhouder wint echter, van
daar dat dit verslag nu dan toch in de huidige vorm te lezen is. 
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I • Voorwoord 

1.3 Dankbetuigingen 

Dit resultaat was niet in de huidige vorm tot stand gekomen zonder de constructieve bijdragen 
van velen. Naast de inhoudelijke reacties van mijn afstudeerbegeleiders zijn ook hun onder
steunende woorden van groot belang geweest. In tijden dat ik het gevoel had dat dingen tegen 
zaten kwamen er vaak wat relativerende opmerkingen, die altijd een prettige steun in de rug 
vormden. 

Dat ik de mogelijkheid heb gekregen om mijn onderzoek binnen Woonbedrijf te doen is ook 
een woord van dank waard. Ik heb de tijd dat ik op het kantoor van Woonbedrijfmocht zijn als 
zeer prettig ervaren. Naast inhoudelijke betrokkenheid van velen heb ik ook veel plezier en 
steun beleefd aan de meer persoonlijke contacten. 

Morele ondersteuning heb ik behalve van mijn begeleiders ook mogen ontvangen van mijn 
ouders en mijn natuurlijk vriendin Saskia. Tijdens en door mijn studie in het algemeen, en mijn 
afstuderen in het bijzonder, was mijn gedrag ongetwijfeld wel eens ongeduldig, prikkelbaar en 
ga zo maar door. Waar nodig bied ik hier alsnog mijn excuses voor aan, maar wil ik hen bo
venal bedanken. Ik vraag me wel eens af waar ik nu zou zijn zonder hun geduld en 
onvoorwaardelijke steun. 

Tenslotte wil ik mijn vrienden en vriendinnen en al die anderen bedanken voor hun motiveren
de opmerkingen en het begrip voor de keren dat ik weer eens te druk was met typen. Het 
afronden van deze scriptie lijkt me een mooie gelegenheid om geleden schade in te halen! 

Eindhoven, september 2008 

Miels van Schaik 
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11 SAMENVATTING 

Vanafhet moment dat woningcorporaties in 1995 volledig financieel zelfstandig zijn geworden 
zijn bij interne discussie ontstaan, waarin men zoekt naar de eigen verantwoordelijkheid. 
Sommige corporaties richten zich op de ontwikkeling van gebieden, anderen willen klantge
richt zijn of kiezenjuist voor technisch beheer. Door een bijkomende schaalvergroting ontstaan 
bovendien meer mogelijkheden voor professionalisering en begint men meer marktgericht te 
werken. In deze processen ondergaat de positie van de huurder een metamorfose, gesteund 
door de individualisering in de maatschappij: waar de verhuurder vroeger huurders oplegde 
hoe zij dienden te wonen is de huurder tegenwoordig een klant, die zelfstandig keuzes maakt 
en eisen stelt. 

Aan de andere kant heeft de benadering van klanten een vlucht genomen: met name door de 
komst van computers en internet zijn de mogelijkheden van marketing enorm gegroeid. In 
plaats van massale uniforme uitingen via massamedia kunnen (potentiële) klanten individueel 
aangesproken en gevolgd worden. Door segmentering worden met lagere marketingkosten ho
gere omzetten gegenereerd. Ook worden gegevens van en over klanten worden gebruikt ten 
behoeve van productevaluatie en --ontwikkeling. 

Ook voor woningcorporaties zijn er mogelijkheden om data in te zetten en daarmee klanten 
beter tot dienst te zijn, maar dan zonder dat omzetverhoging een doel is. Het gaat bij hen om de 
klanttevredenheid, of eigenlijk het "volledige plaatje", doorKaplanen Norton betiteld als het 
"klanten perspectief'. Daarbij spelen de factoren prijs, kwaliteit, verkrijgbaarheid, assortiment, 
functionaliteit, service, samenwerking en merk een rol. Bij woningcorporaties blijkt winst te 
behalen bij service en samenwerking, onder andere wat betreft aanvullende diensten. Via in
terne klantmanagementprocessen kunnen deze punten verder ontwikkeld worden, waarbij 
informatiesystemen uit de marketing van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Systemen kunnen pas goed functioneren wanneer zij over voldoende en correcte gegevens be
schikken. Binnen de woningbouw is daarbij onderscheid te maken tussen specifieke 
klantgegevens, gegevens over de klant en diens woning, en gegevens over de leefomgeving. 
Wat betreft klantgegevens valt te denken aan naam, geslacht, geboortedatum etcetera, maar 
bijvoorbeeld ook aan het formaat van en verhoudingen binnen het huishouden, en het inkomen. 
Met gegevens over de klant en diens woning wordt o.a. de huidige woning bedoeld, maar ook 
de woongeschiedenis, en eerder aangeboden (maar geweigerde) woningen. Data over de 
leefomgeving betreft bijvoorbeeld de indeling en waarde van de woning, woningaanpassingen, 
maar ook winkel- en groenvoorzieningen in de omgeving. 

In samenwerking met Woonbedrijf is onderzoek gedaan naar dergelijke gegevens. Woonbe
drijf is met ruim 30.000 wooneenheden een grote speler in de Eindhovense woningmarkt. Wat 
betreft aanvullende diensten is Woonbedrijfbetrokken bij Punt Extra. Deze organisatie is op
gericht door Woonbedrijf en ZuidZorg, een aanbieder van zorgdiensten en voorlichting op het 
gebied van gezondheid en welzijn in de regio. Met Punt Extra wil Woonbedrijf haar klanten 
beter van dienst zijn. 
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11 - Samenvatting 

In de huidige situatie wordt algemene informatie over diensten beschikbaar gesteld, maar moet 
de klant zelf op zoek naar die informatie en moet hij ook zelf eventuele interesse duidelijk ma
ken. Om de klanten beter van dienst te zijn wordt nu bekeken welke mogelijkheden er zijn om 
klanten actief te benaderen over diensten die op hun specifieke situatie van toepassing zijn. 
Zonder vereiste inspanning van de klant wordt hij dus actief op de hoogte gesteld van een se
lect relevant dienstenaanbod. 

Om dit mogelijk te maken worden die gegevens uit het huurdersbestand geanalyseerd, die be
trekking hebben op de huurders en diens leefomgeving. Ook wordt data over de verschillende 
diensten en de betreffende klanten beschouwd. Daarnaast worden hypotheses geformuleerd: 
verwachte verbanden tussen over diensten en eigenschappen van klanten en/ of diens leefom
geving. Op basis van de beschikbare data worden deze hypotheses vervolgens getoetst. 

De resultaten van deze toetsing lopen uiteen: sommige hypotheses worden bevestigd, maar in 
andere gevallen is een verwacht verband niet aangetoond. Ondermeer tijdens het toetsingspro
ces blijkt dat er een gebrek aan (correcte) data is om bepaalde verbanden aan te tonen: 
sommige benodigde gegevens zijn nooit verzameld, andere gegevens zouden moeten bestaan 
maar bleken niet te zijn gevraagd en/of ingevoerd, en bestaande data is dermate gedateerd dat 
deze niet meer betrouwbaar was. 

Ondanks dat bepaalde hypotheses niet toetsbaar zijn ontstaat wel inzicht in uiteenlopende ver
banden. Dergelijke verbanden kunnen de basis zijn van een systeem dat medewerkers bijstaat 
in het actief oplossingen aandragen voor behoeftes van klanten. Implementatie van een derge
lijk systeem grijpt in op verschillende lagen in de bedrijfsvoering: om te beginnen ontsluit de 
software de beschikbare data voor de werknemers. Aandachtspunt daarbij is dat de werkne
mers zich in moeten zetten om deze data volledig en actueel te houden. Op basis daarvan kan 
het systeem vervolgens van toegevoegde waarde zijn bij communicatie naar klanten. Klantcon
tactmomenten die al in huidige processen bestaan kunnen zo verder worden benut. Beschikbare 
communicatiekanalen kunnen worden ingezet afhankelijk van de voorkeuren van een klant. 

Om dit te kunnen laten slagen dient de bestaande data en diens structuur wel verbeterd te wor
den: sommige gegevens zullen verzameld moeten worden, en voor andere gegevens zijn 
methodes aangedragen om te zorgen voor regelmatige actualisering. Deze informatie kan aan 
het bestaande datalandschap toe worden gevoegd, maar voor een duurzame informatieopslag 
wordt aangeraden om alle data en de uiteenlopende applicaties (op termijn) samen te voegen. 
Zo kan een consistent gegevensbestand ontstaan wat de bron kan vormen voor een op indivi
duele klanten toegespitste informatiestroom. 
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IV INLEIDING 

Woningcorporaties willen meer zijn dan alleen de beheerder van stenen: de klant moet centra
ler komen te staan, onder andere door het verbeteren van service (Dirkx e.a., 2002). De 
maatschappij individualiseert en klanten verwachten in steeds grotere mate dat er met hen 
wordt meegedacht. Bovendien wordt de huurmarkt steeds meer ontspannen, waardoor de con
sument kritischer kan worden in de woningkeuze (Boumeester e.a., 1998). 

De omschakeling naar een klant- in plaats van een woninggerichte aanpak vraagt echter om 
een andere manier van benaderen, waarbij ook de cultuur van de organisatie om bijstelling 
vraagt. In andere branches wordt hiervoor een beroep gedaan op de mogelijkheden van kennis
gedreven communicatie, waarbij op basis van verzamelde gegevens zeer specifieke 
aanbiedingen worden gedaan naar klanten waarvan wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn. 
Wellicht kan een dergelijke insteek ook in de woningbouw- en verhuursector een winst opleve
ren. 

In dit hoofdstuk zal de achtergrond van dit onderzoek nader worden toegelicht. Na een uiteen
zetting van de probleem- en doelstelling volgt een overzicht van de deelvragen die in dit 
verslag zullen worden beantwoord. Vervolgens wordt de vorm van het eindproduct van het 
onderzoek beschreven, de gehanteerde werkwijze en tenslotte volgt de opbouwbeschrijving 
van het verslag. 

Waar in dit verslag overigens wordt gesproken over "woning(bouw)corporaties" of kortweg 
"corporaties" kan overigens ook "woning(bouw)stichting" of"woning(bouw)vereniging" wor
den gelezen. Dit is mogelijk omdat binnen dit onderzoek het onderscheid tussen de 
verschillende vormen niet relevant is. 
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IV- Inleiding 

1 Probleemstelling 

In deze afstudeerscriptie wordt de volgende vraag beantwoord: "Hoe kan kennisgedreven 
communicatie het klantperspectief van huurders bij een woningcorporatie positief beïnvloe
den?". 

Met "klantperspectief' wordt de gehele beleving door de klant van de organisatie bedoeld. Het 
betreft dan dus niet alleen de tevredenheid over het geleverde product, de woning, maar ook de 
service, communicatie en overige activiteiten van de organisatie op basis waarvan een klant 
een beeld zou kunnen vormen. 

1.1 Kader 
Om diepgang te waarborgen en helderheid over het onderzoek te verschaffen wordt het pro
bleemgebied omkaderd op de volgende aspecten met bijbehorende definities: 

• Doelgroep 
De doelgroep is beperkt tot bestaande huurders. Onder een huurder wordt een persoon 
verstaan die zelf een huurcontract heeft met een woningcorporatie, of iemand die (le
gaal) bij een dergelijke persoon inwoont. 

• Woningcorporatie 
Een woningcorporatie is een organisatie die uitsluitend actief is op het gebied van de 
volkshuisvesting, met als doel huisvesting voor mensen die vanwege hun inkomen of 
door andere omstandigheden moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien (Min
VROM, I 5-3-06) 

• Doel 
Inzicht verwerven in kansen om de klanttevredenheid te bevorderen, door ofwel ver
groten van het woongenot (met betrekking tot het gehuurde, de omgeving en 
gerelateerde diensten) of verbeteren van klantcontactmomenten. 

De keuze om de doelgroep te beperken tot bestaande huurders heeft een aantal redenen. Om te 
beginnen is de marktsituatie vooralsnog krap: er bestaat meer vraag naar dan aanbod van 
huurwoningen in de sociale sector, en het vooruitzicht is dat dit voorlopig zo zal blijven. Het 
zich (ook) richten op potenti~le klanten zal dus alleen de wachttijden vergroten, waardoor frus
traties van huurders hierover enkel zullen toenemen. 

Bovendien moet een klantgerichte aanpak voor bestaande huurders minstens even goed zijn als 
het voortraject, dat zich richt op toekomstige huurders. Wanneer dit niet het geval is zullen de 
potenti~le huurders teleurgesteld worden wanneer zij eenmaal huren; het beeld dat zij van de 
organisatie hadden was immers klantgericht; wanneer dit niet overeenkomt met de ervaringen 
die men opdoet tijdens het daadwerkelijke huren zal men ontevreden zijn. Het verdient derhal
ve de voorkeur om eerst klantgericht te werken bij bestaande huurders, zodat dit op termijn kan 
worden uitgebouwd naar het traject dat aan de huurperiode voorafgaat. 

Het orit!nteren op een nieuwe woning is ook mogelijk proces wat speelt bij zittende huurders. 
Toch is ervoor gekozen om dit buiten het kader van dit onderzoek te plaatsen. Verhuisgeneigd
heid is namelijk een complex geheel, dat vraagt om een eigen onderzoek. Dergelijke 
onderzoeken worden overigens ook verricht; dit onderzoek zou echter te breed worden wan
neer ook het zoekproces naar een nieuwe woning mee zou worden genomen. 
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IV- Inleiding 

2 Doelstelling 

In veel branches wordt het middel databasemarketing al geruime tijd gebruikt om snel relevan
te informatie over (potentiële) klanten te bemachtigen, zodat hier snel op in kan worden 
gespeeld. Verzekeraars benaderenjuist die doelgroepen die waarschijnlijk producten en dien
sten af willen nemen waar een interessante marge op zit, of doelgroepen die een groot 
groeiperspectief hebben. Online boekhandels tonen klanten boeken die goed aansluiten bij hun 
individuele wensen en interesses. 

De bouwnijverheid is echter een traditionele branche die in grote mate versnipperd is. Hierdoor 
duurt het relatief lang voordat technologische ontwikkelingen hierin worden opgenomen. Door 
de in het verleden aanhoudende vraag naar woningen heeft de branche ook altijd zonder pro
blemen objectgericht kunnen opereren; huurders mochten blij zijn met een woning; waarom 
zou er energie worden ''verspild" aan het meer tevreden maken van deze huurders, als toch alle 
woningen verhuurd kunnen worden? Bovendien is de sociale woningbouw van origine vast
goedgeoriënteerd. Dit heeft geleid tot een kwalitatief hoogstaand woningaanbod in de sociale 
huursector, waarbij de huurders en hun meningen echter een bijkomstigheid waren. 

De grootste woningtekorten die na de tweede wereldoorlog bestonden zijn inmiddels opgevan
gen en de financiering vanuit de overheid is losgelaten (de zogenaamde "bruteringsoperatie"). 
Deze omslag doet veel corporaties hun positie heroverwegen. Sommigen ontplooien zich ver
der als ontwikkelaar, anderen kiezen voor een corporatie als dienstenaanbieder. Daarbij 
ontstaat ook een verschuiving van de positie van de huurder. Deze wordt steeds meer als klant 
of zelfs consument gezien. Dat is niet enkel de verdienste van verhuurders: de consument van 
nu is mondiger dan voorheen, en eist deze positie ook zelf op. Resultaat is een verschuiving 
van de vastgoed- naar een consumentgerichte organisatie. 

Bij vastgoedgerichte organisaties doet men weinig moeite om zich in de klant te verplaatsen, 
en voert het beheer van het vastgoed veelal de boventoon. Zo kan het gebeuren dat bij een mu
tatie een woning in een bepaalde staat wordt gebracht voordat een nieuwe huurder wordt 
gezocht, zonder zich in wensen van toekomstige huurder(s) te verdiepen. Wellicht was de toe
komstige huurder meer tevreden geweest met de staat van de woning voordat deze in de 
nieuwe staat werd gebracht, of misschien had men juist een voorkeur voor (andere) aanpassin
gen, met mogelijk zelfs lagere kosten. Wellicht had men bijvoorbeeld liever een nieuw 
keukenblad gehad dan de doorgebroken wand die weer in de originele staat is teruggebracht. 
Dergelijke kapitaalvernietiging vindt zijn oorsprong in het objectgericht denken: men is van 
mening dat het verhuurde aan bepaalde standaarden moet voldoen, zonder de klant daarbij te 
betrekken. Wanneer dat wel was gedaan had tegen lagere kosten een voor de klant beter resul
taat bereikt kunnen worden. 

Het betrekken van de klant bij processen kan niet alleen een hoger rendement opleveren, het 
maakt de organisatie ook klaar voor een eventuele toekomstige marktomslag. Hoe lang dit 
moment ook nog op zich mag laten wachten, feit blijft dat hoe eerder men de organisatie af
stemt op de wensen van de klant, hoe groter de voorsprong kan zijn op de huidige collega's en 
eventuele toekomstige concurrenten. 

Op termijn zal de objectgerichte benadering ook kunnen leiden tot commentaar uit de samen
leving en vanuit overheden, omdat deze aanpak niet klantvriendelijk is en onnodig geld kost. 
Ondanks de cultuuromslag die hier intern vaak voor nodig zal zijn groeit het besef van het be
lang van de klantgerichte aanpak. Met eenzelfde inspanning en inzet van middelen kunnen zo 
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IV- Inleiding 

immers meer klanten meer tevreden worden. Dit resulteert weer in een beter imago en boven
dien worden zo middelen vrijgemaakt die weer geïnvesteerd kunnen worden in de doelgroep. 

Om de transitie van een object- naar klantgerichte organisatie te ondersteunen kan kennisge
stuurde communicatie worden toegepast. Doordat de afzetfrequentie in de woningmarkt echter 
nogal verschilt van veel andere branches kan de manier van toepassen niet zonder meer over 
worden genomen. Bovendien is het lastig te toetsen wanneer een dergelijk systeem effect heeft. 
Doel is immers niet het (eenvoudig meetbaar) verhogen van de omzet, maar het vergroten van 
de klanttevredenheid. Dit resultaat is moeilijker meetbaar, waardoor het sturen van het systeem 
en het aangeven van prioriteiten gecompliceerd wordt. Concrete toepassingsmogelijkheden en 
hun nut zijn nog onbekend en vormen daarom doel van dit onderzoek. 

Samenvattend luidt de doelstelling: 
Het inzichtelijk maken van voorwaarden en kansen van kennisgedreven communicatie bij wo
ningcorporaties ten behoeve van hun klanten. 

Kennisgedreven communicatie bij woningcorporaties ten behoeve van huurders 11 



IV- Inleiding 

3 Deelvragen 

In dit verslag worden achtereenvolgens de volgende deelvragen behandeld: 

Theorie 
• Wat is een woningcorporatie? 
• Wat is kennisgedreven communicatie? 
• Wat is klanttevredenheid? 
• Welke processen in de organisatie zijn interessant voor verbetering? 
• Welke informatie moet worden verzameld? 

Praktijk- de casus "Woonbedrijf' 
• Welke relevante informatie is beschikbaar? 
• Welke verbanden worden verwacht tussen diensten en data? 
• Kloppen deze veronderstellingen? 

Implementatie 
• Hoe kan een systeem van kennisgedreven communicatie geïmplementeerd worden? 
• Hoe grijpt dit in op de klantcontactmomenten tussen de woningcorporatie en klant? 
• Welke gevolgen heeft dit voor de data(-structuur)? 

3.1 Voorbeelden 
Om een idee te geven van de richting van het onderzoek zal een aantal mogelijke voorbeelden 
van resultaten worden genoemd. Daarbij wordt eerst de optie in zijn algemeenheid beschreven, 
waarna een mogelijk concrete invulling wordt genoemd: 

• Informatie beter doseren. dus op het juiste moment, op de juiste plaats, via het juiste 
kanaal. 
In plaats van bij de intake één grote klapper met informatie over alle diensten te over
handigen je op dat moment beperken tot relevante diensten (inboedelverzekering) en 
pas later in het huurstadium op wijzen andere diensten, wanneer die van toepassing 
blijken te zijn (bijvoorbeeld tuinonderhoud), via een kanaal dat de klant waardeert (bij
voorbeeld e-mail). 

• Pro-actief inspelen op individuele omstandigheden. 
Wanneer wordt waargenomen dat iemand minder goed ter been is kan men wijzen op 
de mogelijkheid om de woning toegankelijker te maken. 

• Beter inzicht in hoe (snel) klachten/problemen worden opgelost. 
Niet alleen een (mogelijke) oplossing voor een klacht aandragen, maar nadien ook na
gaan of de geboden oplossing daadwerkelijk het probleem heeft verholpen. 

• Direct en goedkoop inzicht in actuele behoeften en/ of wensen wat betreft het aanbod 
van producten. diensten en de woonomgeving. 
In plaats van een maanden durend onderzoek te starten naar wensen kan het systeem 
worden gebruikt om snel en goedkoop inzicht in een behoefte te leveren. 

• Trendsignalering. 
Wanneer steeds meer ouders met jonge kinderen gebruik maken van bijvoorbeeld de 
kapper aan huis kan dat een teken zijn om ook andere ouders met jonge kinderen be
wust te maken van deze optie. 
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• Dingen direct goed (volgens de wensen van de klant) doen. 
Hoe meer een systeem wordt gebruikt in plaats van een menselijke inschatting, hoe 
meer mogelijke onwenselijkheden geëlimineerd kunnen worden. Inschattingen van 
medewerkers kloppen vaak wel, maar zij zijn soms geneigd blindelings standaardpro
cedures te volgen, in plaats van mee te denken met de klant. 
Wellicht voldoet een volgende huurder van een woning aan een profiel waaruit kan 
worden afgeleid dat deze de woning waarschijnlijk liever in de huidige staat heeft (bij
voorbeeld met groene muren) in plaats van "volgens de standaard" (wit). In een 
dergelijk geval kan een systeem een medewerker hier expliciet op attenderen. 
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4 Onderzoeksresultaat 

Het beoogde resultaat is dit verslag, waarin principeoplossingen (ook bekend als "principal 
solutions") worden aangedragen die als handvat kunnen worden gebruikt voor een eventueel 
vervolgtraject met daadwerkelijke implementatie als eindresultaat. 

Dit kan worden gezien als een deel van een overkoepelend project wat als beoogd resultaat het 
implementeren van een systeem ten behoeve van kennisgedreven communicatie heeft. Binnen 
dit volledige project valt een aantal stages te onderscheiden, van initiatief tot en met nazorg. In 
onderstaande figuur (gebaseerd op Groote en Hugenholtz-Sasse, 2000, p 33) is aangegeven 
waar het gebied van dit onderzoek zich bevindt binnen het gehele traject. 

Onderzoeksgebied 

Idee Hoe te rnaken Wat 
I Hoe --:J 

Principe-
Definitie I oplossingen _ _ Ontwerp Initiatief Voorbereiding 

figuur 1: Onderzoeksgebied in verhouding tot overkoepelend project 

Doen 

Realisatie 

In stand 
houden 

Nazorg 

Het onderzoek beperkt zich dus tot de aanloopfase, vanaf initiatief tot en met principeoplossin
gen. Hiermee wordt een verzameling potentieel interessante oplossingen bedoeld, met een 
beschrijving van de sterke en zwakke kanten en hoe het ontwerp er ongeveer uit kan komen te 
zien. 

Dit zal een tekstuele beschrijving zijn van kansrijke opties. Daarbij wordt een indicatie gege
ven van het verwachte resultaat en een schatting van de kans dat dit resultaat ook wordt 
bereikt. Bovendien wordt aangegeven wat voor soort aanpassingen er nodig zijn wat betreft het 
huidige informatiesysteem en de werkwijze van personeel. 

Afhankelijk van het beleid kunnen dan één of enkele van deze oplossingen worden gekozen, 
die vervolgens worden uitgewerkt tot een volledig ontwerp wat geïmplementeerd kan worden. 
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5 Werkwijze 

Onder andere om een goed beeld te krijgen van de praktijksituatie is ervoor gekozen om het 
onderzoek intern te gaan verrichten bij een woningcorporatie. Hierbij is uiteindelijk gekozen 
voor een samenwerking met stichting WoonbedrijfSWS.Hhvl te Eindhoven {verder aangeduid 
als "Woonbedrijf'). Dit is een grote speler op de markt, waardoor veel kennis en ervaring in 
het onderzoek benut kan worden. 

Aangezien Woonbedrijf een grote partij is, is het voor hen sneller interessant om te investeren 
in een dergelijke overhead dan voor een kleine organisatie. Het inzetten van veranderingen 
kost een organisatie altijd energie, maar wanneer de voordelen op grote schaal waarneembaar 
zijn is dit sneller rendabel. 

Als eerste is een gesprek gevoerd met een aantal personen die ofwel belang hadden bij het on
derzoek ofwel relevante kennis in huis hadden. De doelstelling was tweeledig: naast een 
kennismaking en oriëntatie werd ook, op basis van een introducerende tekst over het onder
zoek, gevraagd om algemene reacties, ideeën en inzichten. De bedoeling hiervan was om een 
zo breed mogelijke inzicht te verwerven in het probleemveld, om op basis daarvan een over
wogen keuze te maken wat betreft de specifieke doelstelling en definiëring van het kader. 

Nadat dit kader was vastgesteld is een algemeen onderzoek verricht: wat houdt kennisgerichte 
communicatie in, waar en wanneer wordt dit succesvol ingezet, hoe verhoudt die branche zich 
tot de woningbouwsector, waar liggen de beste mogelijkheden en wat kunnen deze opleveren. 

Vervolgens zijn deze punten verder uitgewerkt, waarbij ook is ingegaan op de praktijksituatie: 
op welke vragen heb je een antwoord nodig, welke informatie is hiervoor nodig, is deze reeds 
beschikbaar of hoe is deze eventueel te bemachtigen. 
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6 Opbouwbeschrijving 

Dit verslag begint met een theoretisch gedeelte, waarin begrippen worden uitgewerkt en een 
ideale situatie wordt geschetst wat betreft de beschikbare data. Hierop volgt een analyse van 
een reële situatie; in dit geval de casus van Woonbedrijf. Tenslotte wordt beschouwd in hoe
verre de praktijk overeenkomt met de theorie, wat eventuele tekortkomingen zijn en hoe deze 
kunnen worden opgevangen. 

Het theoretische gedeelte zelfbestaat ook uit een aantal onderdelen. Ten eerste zal een inlei
ding worden gegeven over de benodigde begrippen. Dit zijn een beschrijving van de 
ontwikkeling van woningcorporaties, een uiteenzetting van het begrip kennisgedreven com
municatie en de betekenis van "klanttevredenheid". 
Vervolgens zal worden geanalyseerd hoe kennisgedreven communicatie een bijdrage kan leve
ren aan de strategie van organisaties in de woningbouwbranche in zijn algemeenheid. Hiertoe 
wordt eerst bepaald wat stuurbare factoren zijn vanuit het klantenperspectief, waarmee de 
klanttevredenheid kan worden beïnvloed. Vervolgens wordt bekeken welke processen hier 
vanuit het interne bedrijfsperspectief aan ten grondslag liggen. Tenslotte wordt bezien hoe een 
informatiesysteem een bijdrage kan leveren aan deze processen, om zo uiteindelijk de klantte
vredenheid te vergroten. 

Na deze theoretische basis volgt een analyse van de praktijksituatie in het geval van Woonbe
drijf. Hierbij wordt in kaart gebracht hoe de eerder geconstateerde relevante processen op dit 
moment verlopen en waar gegevens zijn ondergebracht. Een selectie van deze gegevens zal 
worden samengevoegd, waarna op zoek wordt gegaan naar verbanden tussen de data (over 
huurders en hun onderkomen) en diensten waarin zij zijn geïnteresseerd. Op deze manier wordt 
inzicht verkregen in het mogelijk nut van de data. 

Nu het model en de realiteit zijn beschreven kan worden bepaald waar de realiteit verbeterd 
kan worden. Zo komt aan het licht welke data in de praktijk mist die volgens de theorie juist 
nodig was. Ook wordt behandeld hoe deze onvolkomenheden met inzet van een informatiesys
teem gedicht kunnen worden, waarbij ook aandacht wordt besteedt aan de manier van werken 
van werknemers. 

Het verslag wordt afgesloten met algemene conclusies en enkele aanbevelingen. 
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V THEORETISCH ONDERZOEK 

Dit hoofdstuk zal een theoretisch beeld schetsen over de toepasbaarheid van kennisgedreven 
communicatie binnen woningbouwcorporaties ten behoeve van hun huurders. 

Eerst zullen de relevante begrippen los van elkaar worden toegelicht. Om te beginnen wordt de 
corporatie behandeld, waarbij zowel de geschiedenis in zijn algemeenheid als de positie van de 
huurder in het bijzonder uiteen worden gezet. Vervolgens zal het begrip "kennisgedreven 
communicatie" worden verduidelijkt, waarbij dit ook in de context van de meer bekende term 
"databasemarketing" wordt geplaatst. Hierna wordt er specifiek ingegaan op de inhoud en be
tekenis van "klanttevredenheid": wat houdt het in, en wat is de relevantie hiervan? 

Nu de begrippen afzonderlijk zijn behandeld worden ze in elkaars context gezet. Hoe grijpt 
alles op elkaar in, en wat zijn de mogelijkheden om dit geheel in een richting bij te sturen, en 
wat zijn de meest interessante richtingen? Hierbij wordt ook ingegaan op de welke informatie 
benodigd is om gefundeerd uitspraken te kunnen doen. 
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1 De woningcorporatie 

Dit hoofdstuk zal een uiteenzetting geven over de geschiedenis van woningcorporaties in Ne
derland, en de ontwikkeling die de positie van de huurder daarbij heeft doorgemaakt. 

1.1 Geschiedenis 
De eerste woningcorporatie wordt opgericht in 1852 in een poging om de veelal slechte woon
omstandigheden te verbeteren. De betekenis van woningcorporaties in de beginjaren gering. 
Met de invoering van de woningwet in 1901 krijgen de activiteiten van woningcorporaties wel 
een relevantere rol. Met deze wet kregen gemeenten de mogelijkheid om sturing te geven aan 
de bewoning en de kwaliteit van woningen. Ook worden regelingen in het leven geroepen voor 
corporaties. onder andere ten behoeve van bijdragen van de overheid. In 1909 wordt de grens 
van 100 corporaties doorbroken; hun gemiddelde bezit bestaat uit 25 woningen, al groeit het 
aantal woningen in beheer van corporaties explosief. 

Na de eerste wereldoorlog zijn er 1.350 corporaties met een gemiddeld woningbezit van 70. De 
instellingen worden met name gebruikt als een manier om de bouwproductie weer op gang te 
krijgen. In de jaren na 1925 wordt de productie weer door de markt overgenomen. Bijdragen 
van het Rijk worden gereduceerd en regelgeving wordt verder aangescherpt, waardoor 
financiële middelen en de beleidsvrijheid verder afnemen. Corporaties worden weer sterk 
afhankelijk van lokale overheden, waarbij hun aantal ook weer afneemt. 

Tijdens de tweede wereldoorlog worden er weinig activiteiten door woningcorporaties ont
plooid, wat bij de wederopbouw zo blijft: er bestaat veel regelgeving binnen de woningbouw, 
en men heeft voor een correcte afhandeling meer vertrouwen in het ambtelijke apparaat van 
gemeenten. Hierdoor komt de rol van het opdrachtgeverschap bij gemeenten te liggen. De ge
realiseerde woningen worden ten behoeve van het beheer wel vaak overgedragen aan 
woningcorporaties. Door een aantal financiële en procedurele maatregelen worden corporaties 
afhankelijker van (lokale) overheden. In de jaren '50 groeit de politieke weerstand tegen deze 
afhankelijkheid, naar aanleiding waarvan een commissie in het leven wordt geroepen ten be
hoeve van advies over hoe de zelfstandigheid van corporaties kan worden vergroot. 
Aanbevelingen zijn onder andere het versterken van zowel de financiële positie als de rol van 
opdrachtgever. 

Naar aanleiding hiervan beginnen verhoudingen te kantelen. Deze aldus ingezette trend zal 
zich die zich de resterende periode voortzetten. Deze overgang is geschematiseerd weergege
ven in figuur 2: In plaats van dat de overheid de corporaties aanstuurt, die de markt voorzien in 
een woningaanbod ontstaat geleidelijk de situatie waarbij corporaties zelf letten op de markt, 
en afhankelijk daarvan hun activiteiten inrichten. 

In 1968 wordt vastgelegd dat corporaties zelfstandig worden, en ze de voorkeur krijgen als 
opdrachtgever boven gemeentelijke apparaten. De toegenomen zelfstandigheid leidt er toe dat 
corporaties meer marktconform moeten werken. Ook treedt een taakverbreding op: de zwakke
ren op de woningmarkt blijven de primaire doelgroep, maar men mag ook andere groepen 
bedienen. Professionalisering en schaalvergroting komen hierdoor op gang. Het aantal corpora
ties is inmiddels redelijk stabiel (rond de 1 000), al blijft het gemiddelde woningbezit oplopen. 
In de periode tot 1980 zijn corporaties verantwoordelijk voor ongeveer 65% van de bouw van 
alle huurwoningen. 
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In de periode tot 1995 staat de ontwikkeling van de fi
nanciële positie van corporaties centraal. Steeds meer 
voorzieningen van de overheid worden ondergebracht in 
private vormen. De verzelfstandiging die wordt ingezet 
wordt in 1993 vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale 
Huurwoningen (kortweg aangeduid als "BBSH"). On
dertussen is het aantal corporaties afgenomen maar zijn 
ze wel groter: In 1995 zijn er nog 780 corporaties met 
gemiddeld 2.200 woningen. 

In 1995 vindt de "brutering" plaats, waarbij corporaties 
financieel volledig zelfstandig worden: subsidies aan 
corporaties worden weggestreept tegen leningen die het 
Rijk nog had uitstaan. Geldstromen naar corporaties 
worden opgeheven, alleen via de Individuele Huursub
sidie van huurders komen nog indirect middelen vanuit 
de overheid beschikbaar. 

Nu corporaties volledig zelfstandig zijn ontwikkelt zich 
de interne visie op de eigen verantwoordelijkheid. Ver
schillende invullingen worden gekozen: sommigen 
richten zich bijvoorbeeld op het ontwikkelen van gebie
den, anderen willen klantgericht zijn of kiezen voor 
technisch beheer. Hiernaast gaan professionalisering en 
marktgerichtheid steeds verder, en krijgt strategisch ma
nagement een steeds grotere rol. 

Supplier Market 

Supplier-driven 

Supplier Market 

Cu stomer -oriented 

In 1997 wordt het takenpakket van corporaties uitge- L---am_n_: s_mee~s __ (2_ooe_l ______ ---' 

breid met het leveren van een bijdrage aan de figuur 2: Versc:buiving verhoudingen 
leefbaarheid in gebieden waarin zij actief zijn, zowel wat 
betreft het woongenot als bewoner in een buurt. Dat maakt het volledige takenpakket van een 
corporatie als volgt: 

• Passend huisvesten van de doelgroep 
• Kwalitatief in stand houden van de woningvoorraad 
• Betrekken van de huurders bij beheer en beleid 
• Waarborgen van de financiële continuïteit 
• Leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid 

Naast deze opgelegde taak ontplooien corporaties ook zelf steeds meer activiteiten buiten hun 
kerntaken, waaronder projectontwikkeling en beheeractiviteiten voor eigenaar-bewoners. 

In 2005 hebben fusies en overnames het aantal corporaties verder gereduceerd tot ongeveer 
500, al verdubbelt het gemiddelde woningbezit naar 4. 750. Deze schaalvergroting opent nog 
meer mogelijkheden voor verder gaande professionalisering en marktgerichtheid. 

1.2 Ontwikkeling positie huurder 
In de ontwikkeling van de woningcorporaties is ook de rol van de huurder in het proces ver
schoven. In de beginjaren hadden sommige corporaties de behoefte om huurders normen en 
waarden bij te brengen, over hoe volgens hen het woongedrag van de huurders diende te zijn. 
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Rond de jaren 60 brak het einde aan van deze "bevoogding". Dat wilde echter nog niet zeggen 
dat huurders keuzevrijheid hadden: De corporatie ging er nog steeds van uit te weten wat goed 
was voor haar huurders: Men moest het dus doen met de oplossingen die geboden werden. 

In de jaren 70 is ook de overheid is van mening dat de consument het belang van de woning 
onderschat. Won en wordt als "merit good" (gunstgoed) aangeduid: een product dat men zou 
moeten hebben gebaseerd op normen, in plaats van op voorkeuren van consumenten. 

In 1977 wordt in het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) vastgelegd dat 
huurders de mogelijkheid dienen te hebben om hun mening uit te spreken over het woningbe
heer. Dit concentreerde zich vooral op het uitvoerende deel van de woningbouw, niet op het 
beleid. Bovendien stond het verhuurders vrij om de meningen van huurders naast zich neer te 
leggen. Pas in 1998 wordt de Overlegwet aangenomen, waardoor een wettelijke basis voor 
overleg ontstaat. Inmiddels heeft men ook afstand gedaan van de "merit good gedachte". 

Enige tijd later volgt de invoering van het Delftse model: een woningverdeelmodel waarbij 
(potentiële) huurders kunnen reageren op vrijkomende woningen, waarbij een rangorde van 
toewijzing wordt gehanteerd op basis van bijvoorbeeld inschrijfduur. Door de keuzemogelijk
heid om wel of niet op woningen te reageren evolueert de huurder naar een klant: De huurder 
maakt nu immers de afweging of de aangeboden woondiensten aansluiten bij de eigen wensen, 
voorkeuren en budget. Woningcorporaties segmenteren en differentiëren daarom hun aanbod, 
om zo aansluiting te kunnen geven op de uiteenlopende behoeftes van klanten. 

Duidelijk is dat de huurder pas sinds enkele jaren als klant wordt gezien. Klantgericht werken 
staat in deze branche dus nog in de kinderschoenen, waar elders al jarenlange ervaring is opge
bouwd. Een oriëntatie op de toepasbaarheid van instrumenten uit andere branches voor de 
woningbouw kan daarom vruchten afwerpen. 
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2 Kennisgedreven communicatie 

Sinds omstreeks 1985 heeft de marketing een grote ontwikkeling doorgemaakt. Binnen de al
om toegepaste massamarketing (bijvoorbeeld krant, televisie en radio) ontstonden 
specialisaties zoals direct marketing en database marketing (via bijvoorbeeld calleenters of 
internet). Hierdoor werd het steeds beter mogelijk om de resultaten van marketing in kaart te 
brengen. In plaats van de monoloog van massamarketing werd een dialoog met de doelgroep 
aangegaan. Het effect van marketingmiddelen werd hierdoor veel beter meetbaar gemaakt. Bij 
massamarketing bestond inzicht in de oplage ("opportunities to see"), maar hoe vaak een ad
vertentie werd gezien en welk resultaat dit met zich mee bracht was onduidelijk. Pas door 
direct marketing werd het mogelijk om per bereikt individu data te verzamelen: wie is dit indi
vidu, is men geïnteresseerd en wil men het product ook afnemen? Daarbij kwam ook inzicht in 
promotiekosten per respons (reactie) of per conversie (verkoop), en de potentiële waarde van 
een klant. De doelstelling bleef echter gelijk: het optimaliseren van de marketingmix, de com
binatie van "de vier P's" (Verhage, 2004): Product, Prijs, Promotie en Plaats waar het product 
verkrijgbaar is. Met dat verschil dat nu het rendement van de investering in Promotie bekend 
is. 

Aanvankelijk werd de verzamelde informatie alleen gebruikt om na te gaan in welke mate de 
marketingmix van een bepaald product aansloot op een gekozen doelgroep, en werd de mix 
eventueel aangepast. Hoe meer informatie zo werd verzameld, hoe beter bestaande producten 
in de markt konden worden gezet. 

Bij beschouwing van de zodoende verzamelde data konden ook andere analyses worden ge
daan: veel afnemers van product A bleken bijvoorbeeld ook product B aan te schaffen, en als 
men eenmaal overtuigd was van product A en B volgden er meer aankopen. Het inzicht ont
stond dat het rendabel kon zijn om contact op te nemen met klanten die alleen nog maar 
product A hadden gekocht, en hen te wijzen op een voor hen waarschijnlijk nog onbekend pro
duct (B). Op basis van trendsignalering konden gerichte aanbiedingen worden gedaan aan voor 
het bedrijf interessante doelgroepen, waardoor binnen het bestaande klantenbestand zoveel 
mogelijk verkopen werden gegenereerd. Bij de klant onbekende producten werden aan de man 
gebracht, en dat met name bij die doelgroep waarvan het bedrijf inschatte dat ze zich in de toe
komst tot een nog interessantere klantengroep zou ontwikkelen. Het ging dus niet alleen meer 
om het gunstig in de markt zetten van een product, maar om het zoveel mogelijk benutten van 
de potentiële klantwaarde. 

Aldus verschoof de productgeoriënteerde aanpak naar een klantgerichte aanpak, waarbij be
staande klantbehoeftes steeds beter aan het licht kwamen. Op basis hiervan kon ook 
productontwikkeling worden gestart: gesignaleerde behoeftes bij klanten werden vertaald naar 
een concreet product dat hierop inspeelde. 

Bovenstaande betreft vooral databasemarketing, waarbij de nadruk ligt op een zo gunstig mo
gelijke (toekomstige) afzet van producten. In bepaalde gevallen (waaronder dit onderzoek) is 
de doelstelling echter niet het optimaliseren van verkoop, maar het in zijn algemeenheid zo 
goed mogelijk dienen van de klant. Het perspectief dient dus verbreed te worden. 

Bovendien suggereert databasemarketing een specialisme, waardoor de nadruk komt te liggen 
op de technieken en op het instrumentarium, terwijl de nadruk hoort te liggen op het optimali
seren van klantcontacten. Data speelt daarin wel een cruciale rol, maar is zeker niet het 
hoofddoel (Mens, 2000). 
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Kennisgedreven communicatie doelt, meer dan databasemarketing, niet alleen op het gebruik 
van data. Het gaat bijvoorbeeld ook om menselijk contact aan balies of tijdens service bij klan
ten thuis. Ook het op de markt brengen van producten of diensten is overigens een vorm van 
communicatie: bepaalde producten worden op de markt gebracht, en deze worden door bepaal
de doelgroepen afgenomen. Dit alles geeft de klant een zeker beeld van de aanbieder en vice 
versa. 

Deze en andere kanalen leveren de aanbieder bepaalde informatie op over diens klanten. De 
informatie kan vervolgens verschillende doelen dienen: 

• Communicatie op maat 
In plaats van massamailings kan klantafhankelijk worden gekozen voor het versturen 
van bepaalde informatie via een bepaald kanaal. Niet alle berichten zijn immers voor 
iedereen even relevant; bij sommige onderwerpen past het beter om een brief te sturen 
in plaats van een telefoonye te plegen, en sommige mensen ontvangen een publicatie 
wellicht liever via e-mail dan via conventionele post. 

• Beter inzicht 
Individuele begeleiding kan beter vorm worden gegeven: er is beter inzicht in de per
soon en diens verleden. Er kan dus sneller en beter op zaken worden ingespeeld. 

• Informatie over bestaande producten en diensten 
Doordat er inzicht is in (individuele) reacties van klanten kan er ook inzicht worden 
verworven in de waardering van verschillende producten en diensten. 

• Informatie over de doelgroep tbv planvorming 
Beter inzicht in de situatie van individuen kan ook op een ander niveau worden ge
bruikt door een vertaling naar een bepaalde populatie. Ten behoeve van planvorming 
kan op zoek worden gegaan naar trends op bijvoorbeeld een bepaalde locatie (buurt of 
wijk). Ook kan worden gesignaleerd dat een gegeven populatie regelmatig met een be
paald verzoek komt, zodat hier in de toekomst structureel mee omgegaan kan worden. 

Dit onderzoek zal met name ingaan op het 3e punt, "Informatie over producten en diensten". 
Dit is immers een voorwaarde voor de overige punten: wanneer de waardering van producten 
en/of diensten door individuele klanten niet bekend is, kan ook niet worden bepaald of en zo ja 
hoe een huurder anders benaderd moet worden (punt I en 2). Zonder inzicht in onderdelen kan 
ook geen gefundeerde uitspraak worden gedaan over het geheel, en de geplande ontwikkeling 
daarvan (punt 4). 

Kennisgedreven communicatie bij woningcorporaties ten behoeve van huurders 22 



V - Theoretisch onderzoek 

3 Klanttevredenheid 

Het begrip klanttevredenheid wordt vaak gebruikt in de context van het verbeteren van het be
drijfsresultaat. Tevreden klanten zorgen voor extra omzet: doordat zij klant blijven, maar ook 
door de positieve mond-op-mond reclame waarvoor zij zorgen_ Bovendien hebben tevreden 
klanten een gunstige invloed op het werkklimaat. En dit verhoogt weer de motivatie om op een 
prettige wijze om te gaan mat klanten, waardoor een zichzelf versterkend proces optreedt. 

Aan de andere kant is een ontevreden klant die met zijn klacht nergens in een organisatie te
recht kan zoiets als een ongeleid projectiel. Hij zal gehoord willen worden, en doet dit bij 
voorkeur bij zo veel mogelijk mensen in zijn omgeving. (Van den Berg & Van Dooren, 2002) 

Het proces van het verbeteren van het bedrijfsresultaat via de klanttevredenheid wordt ge
schematiseerd in de volgende weergave van the "Service Profit Chain". Het lichte gedeelte is 
het gebied waarop in dit onderzoek zich concentreert. 

medewerllers 
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service ;:· •• • ~~ivi~E!if--+ se,rvice ~ •. :: waarde -- ... 
quality quailt}' 

.......... ---· ·-· ........................................... -- .... -- ...... ----· \ winS<· 
gevendheid 

figuur 3: Service Profit Chain 

Hierin worden de volgende begrippen gehanteerd: 

• Interne service quality 
Tevredenheid van werknemers over de geleverde diensten van interne service provi
ders (Hallowell e.a. 1996) 

• Externe service quality 
De kwaliteit van de door de organisatie geleverde diensten aan externe partijen (bij
voorbeeld klanten) 

• Klantwaarde 
Het door de klant waargenomen verschil tussen alle voordelen en kosten van een pro
duct en zijn alternatieven. 

• Satisfactie 
ofwel (klant)tevredenheid: de perceptie van de klant over de mate waarin aan de eisen 
van de klant is voldaan (ISO 9001 :2000) 

• Loyaliteit 
Het eigenlijke gedrag zoals het blijven huren bij de gekozen verhuurder. 

Na verloop van tijd werd echter duidelijk dat het aangegeven verband tussen tevredenheid en 
loyaliteit in een aantal sectoren minder direct was dan het schema deed vermoeden. Het ver-
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band bleek in deze gevallen beter te verklaarbaar door een aantal extra elementen in te bren
gen. Ook in de vastgoedsector blijkt deze aanpassing ervoor te zorgen dat het model beter 
aansluit bij de realiteit. 

Zo gaat ook onderzoek van Dogge & Smeets (2004) verder in op dit verband tussen tevreden
heid van huurders en loyaliteit aan de verhuurder. Dogge & Smeets plaatsen tussen tevre
denheid en loyaliteit een extra stap, te weten toewijding. Daarmee wordt de eerder genoemde 
Service Profit Chain als volgt: 

I r:.;:·:~ ............... r ..... 1 1 1 1 inkomsten-

: " ~tet : I groei 
y~ klant- __ satisfac:ie loyaliteit in:erne :.·desk~~· externe :.· 
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qua!ity l ............. -----··----------------~~~!~~~--) '\ t '\\ wins~- : 

~·: ~· ~~".:~~"~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - ~ - - - ~·.:-~~·~ ; 
duur 'lil Toewij-

van de 
relatie ding 

Br~n : Dogge & Smeets {~004), gebase.rd op Hesk.n (1~97) e. H.allonl & Sch1es ngi!r {200~) 

figuur 4: Uitgebreide Service Profit Chain 

Een drietal aspecten blijkt invloed te hebben op de relatie tussen tevredenheid en toewijding 
(Thomassen, 2002) : betrokkenheid, duur van de relatie en mate van tevredenheid. 

De betrokkenheid is hoog wanneer klanten een product intensief beleven en vergelijken. Aan
gezien men weinig zaken meer intensief beleeft dan de eigen woning is de betrokkenheid per 
definitie hoog. Ook geldt dat hoe langer men ervaring heeft met een partij, hoe groter de tevre
denheid en toewijding. Tenslotte zijn erg tevreden klanten veel meer toegewijd dan gewoon 
tevreden klanten. 

Via deze weg blijkt het verhogen van de klantwaarde dus invloed te hebben op de loyaliteit. 
Deze klanttevredenheid is zoals gesteld de mate waarin -volgens de klant- de geleverde zaken 
voldoen aan de verwachting. Vaak wordt hierbij gestuurd op de geleverde zaken, terwijl ook 
de andere kant, het creëren van een verwachting, aandachtspunt dient te zijn. Door immers te 
voorkomen dat de verwachting hoger wordt dan de zaken die geleverd zullen worden kan uit
eindelijk toch een hoge tevredenheid worden bereikt. 

De kunst is om het verwachtingsniveau op dàt niveau te leggen, waarbij het lager ligt dan de 
uiteindelijke realiteit, maar hoger dan de verwachting (of perceptie) die klanten hebben van 
een concurrent. 

Een teleurgestelde klant zal zijn slechte ervaringen delen met anderen. Aangezien negatieve 
uitingen doorgaans een veel grotere impact hebben dan positieve uitingen is het belangrijk om 
teleurstellingen te voorkomen. Een eerste uitgangspunt kan zijn om nooit minder te leveren 
dan verwacht. Aangezien de verwachting voor een groot deel gebaseerd is op toezeggingen en 
beloftes, kan de stelling ook als volgt omgedraaid worden: beloof altijd minder dan geleverd 
gaat worden. 
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Zoals aangegeven concentreert dit onderzoek zich op het lichte vlak in figuur 3 en figuur 4: Er 
wordt op zoek gegaan naar mogelijkheden om het interne functioneren (de cirkel in de figuren) 
zodanig bij te stellen dan de externe service quality wordt verhoogd. Het resultaat daarvan 
wordt waargenomen door de klant (een verhoogde klantwaarde), wat zijn uitwerking heeft op 
de klanttevredenheid. 
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4 Relevante processen 

Iedere organisatie probeert zoveel mogelijk waarde te creëren voor een aantal belanghebben
den. Deze laatsen worden ook wel betiteld als "aandeelhouders", waarbij overigens geen 
(noodzakelijk) verband bestaat met houders van aandelen die op een financiële beurs worden 
verhandeld. 

De "strategische kaart" is een model opgesteld door Kaplan en Norton, waarin deze waarde
ontwikkeling centraal staat. Op basis van dit model zullen relevante processen voor het 
vergroten van de klanttevredenheid worden bepaald. 

KapJan en Norton hebben dit model ontwikkeld als de opvolger van de ook door hen opgestel
de "Balanced Scorecard". Volgens de strategische kaart zijn er verschillende pijlers waarmee 
kan worden gewerkt aan waardeontwikkeling voor belanghebbenden. Het model onderscheidt 
daarbij ook verschillende lagen in een organisatie . Zowel horizontaal als verticaal dienen on
derdelen op elkaar aan te sluiten, om zo de meeste waarde te creëren. Deze "waarde op lange 
termijn" betekent overigens niet per definitie een hogere financiële waarde, dit kunnen alle 
doelen zUn die de belanghebbenden relevant vinden. 

Dit onderzoek richt zich op het inzetten van kennisgestuurde communicatie. Dit instrument kan 
slechts op bepaalde interne onderdelen nuttig worden ingezet, en kan ook maar op een aantal 
gebieden de waardering door klanten verbeteren. De strategische kaart (Kaplan en Norton 
2004, p 25) biedt een inventarisatie van interne en klantenperspectieven, waarbij vervolgens 
voor ieder onderdeel kan worden bepaald hoe relevant kennisgestuurde communicatie hiervoor 
kan zijn. 

Financieel 
perspectief 

Klanten
perspectief 

Intern 
perspectief 

Leer- en 
groei
perspeetlef 

o Distributie 
o RisicoboMer 

figuur 5: Strategische kaart 

o Selectie o Identificatie kansen 
o Acquisitie o OIO-portefeuille 
o Behoud o Ontwe.,..../ontwikkelen 
o Dntwlkkeling o Harktintroductie 

Menselijk kapitaal 

Informatiekapitaal 

Oreanlsatlekapitaaf 

~ -
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Door het schema van boven naar beneden uit te werken kan van de kansrijke onderdelen ver
volgens worden bepaald welke interne processen hier een bijdrage aan kunnen leveren: De 
onderdelen die een klant ervaart en op basis waarvan het beeld wordt gevormd zijn te vinden in 
in de laag "klantenperspectief'. Om deze punten bij te stellen dienen onderdelen van het inter
ne perspectiefteworden geëvalueerd. Wanneer blijkt dat deze voor verbetering vatbaar zijn 
kunnen onderdelen van het leer- en groeiperspectiefworden aangepast. Daarbij zijn niet alleen 
de horizontale "kapitalen" van belang, maar spelen ook de vier peilers een rol, die deze kapita
len met elkaar verenigen. Aanpassingen in het leer- en groeiperspectief zullen vervolgens hun 
uitwerking hebben op het interne perspectief, wat op zijn beurt een verandering van het klan
tenperspectief teweeg zal brengen. 

Het middel van kennisgedreven communicatie kan slechts bij een selectie van punten in het 
leer- en groeiperspectief worden ingezet, te weten het informatiekapitaal en de afstemming. 
Dat zijn dus de concrete punten waar dit onderzoek op ingrijpt. Deze gebieden zijn in figuur 5 
aangegeven met een dikke gestippelde rand. 

4.1 Klantenperspectief 

Het klantenperspectief gaat in op de verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor het 
uiteindelijke beeld dat een klant vormt van een product in zijn volledige levensduur. Daarbij 
hoort dus niet alleen het moment van aanschaf en de (vaak relatief korte) periode daarvoor, 
maar ook de ervaringen in de gebruiksperiode. Naast deze productafhankelijke zaken spelen 
ook aanverwante onderwerpen een rol, zoals de dienstverlening en de reputatie van het merk. 

Wat betreft producten en diensten kan in het geval van woningcorporaties onderscheid worden 
gemaakt in een aantal onderdelen. Het belangrijkste product van een woningbouwcorporatie is 
uiteraard de woning zelf. Gezien het immobiele karakter van vastgoed vormt echter ook de 
omgeving een relevant aspect van de woonbeleving waar een (grotere) corporatie invloed op 
kan uitoefenen. 

In en om de woning worden ook verschillende diensten geleverd, zoals financiële diensten, 
zorgdiensten, functionele aanpassingen van de woning en service in zijn algemeenheid. 

Niet alle onderdelen die van belang zijn voor het klantperspectief lenen zich even goed om de 
klantperceptie te verbeteren door middel van kennisgestuurde communicatie. Hieronder zal per 
onderdeel van het klantperspectiefworden bekeken in welk opzicht en voor welk onderdeel 
(woning, dienst of omgeving) dit punt relevant is en gunstig kan worden bijgesteld met behulp 
van kennisgedreven communicatie. Zo komen aandachtspunten voor het vervolg van dit on
derzoek aan het licht. Aangezien dit onderzoek zich beperkt tot zittende huurders wordt ook dit 
meegenomen als mogelijke reden waardoor een onderdeel niet of minder interessant wordt. 

Prijs 
Met voldoende kennis van klanten kan voor producten en diensten een passende prijs worden 
bepaald. 

De mogelijkheden hiervoor zijn wat betreft de woning beperkt: er bestaat een maximaal huur
niveau wat volgens het door de overheid vastgestelde Woningwaarderingsstelsel (Min VROM 
9-5-06) kan worden bepaald. De richtlijn voor het huurniveau ligt op 70% tot maximaal 100% 
van deze waarde: schuiven kan dus wel, maar de bandbreedte is beperkt. Aangezien dit onder
zoek zich echter beperkt tot zittende huurders is het variëren van de huurprijs verder geen 
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relevante optie. 

In de omgeving van de woning zouden ook verschillende voorzieningen aan kunnen worden 
geboden. In de commerciële woningverhuur en -verkoop kan de omgeving een zeer relevante 
factor zijn bij de prijsstelling. Het woningwaarderingsstelsel biedt hier slechts een zeer beperk
te ruimte voor. Ter indicatie: het verschil tussen de maximaal redelijke huur van een 
zelfstandige woning in een woonomgeving zonder toegevoegde waarde en eenzelfde woning in 
een omgeving met een maximale toegevoegde waarde bedraagt ongeveer 110 euro per maand 
per woning (op 1 juli 2007). Zoals eerder aangegeven ligt de richtlijn voor het huurniveau ech
ter tussen de 70% en 100% van deze maximaal redelijke huur, waardoor het rendement onder 
het aangegeven bedrag zal liggen. 

Wat betreft nevenactiviteiten is het corporaties niet toegestaan om (zelfstandig) taken te ver
vullen die niet een significante meerwaarde hebben voor de kerntaken. Nevenactiviteiten 
gericht op financieel voordeel mogen niet worden ontplooid (Min VROM, 5-11-2001 ). Aanvul
lende producten en diensten zullen dus worden aangeboden tegen (maximaal) de kostprijs. Er 
blijft dan nog wel een mogelijkheid in prijsstelling over: zaken zouden immers wel gelijk aan 
of beneden de kostprijs verkocht kunnen worden. Aandachtspunt daarbij is het voorkomen van 
concurrentievervalsing. 

Kwaliteit 
Alle woningen hebben een (minimale) standaardkwaliteit, zoals vastgesteld in het Bouwbe
sluit Het opleveren van woningen met een hogere kwaliteit is mogelijk, maar omdat dit 
onderdeel enkel relevant is bij het oriënteren op een nieuwe woning valt dit buiten het kader 
van dit onderzoek. 

De kwaliteit binnen de woning kan op het niveau van afwerking wel worden afgestemd op een 
huurder. Dit valt echter onder de punten samenwerking en service. 

De omgeving van de woning heeft ook een kwaliteit waar invloed op uitgeoefend kan worden. 
Met name grotere woningbouwcorporaties kunnen druk uitoefenen bij gemeentelijke instanties 
om zo de omgeving van woningen meer aan de wensen van bewoners tegemoet te laten ko
men, waardoor hun woongenot verbetert. Hierbij valt te bijvoorbeeld te denken aan 
voorzieningen wat betreft veiligheid (door verlichting) of bereikbaarheid (openbaar vervoer). 
Sommige gemeentes hebben een beleid om actief te informeren naar de beleving van dergelij
ke onderwerpen door inwoners, maar ook woningcorporaties kunnen hier een actieve rol in 
aannemen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: door een verbetering van de omgeving van 
woningen van de woningcorporatie stijgt de waarde van hun vastgoed. Door de huurders te 
informeren over de activiteiten en successen op dit niveau zal het beeld dat huurders hebben 
over de woningcorporatie verbeteren. 

Wat betreft de kwaliteit en variëteit van diensten bestaan ook mogelijkheden. Diensten dienen 
bijvoorbeeld aan te sluiten bij de verwachtingen van de klant, en deze liefst enigszins te over
treffen. Hier bestaan dus zeker mogelijkheden, maar omdat het door een woningcorporatie 
aanvullende dienstenpakket niet vaststaat is in dit stadium geen overzicht te geven van hoe dat 
per dienst vorm kan krijgen. 

Verkrijgbaarheid 
Woningen zijn schaars en zullen dit voorlopig blijven. Men zal de voorraad uit blijven breiden, 
weliswaar gebaseerd op (verwachte) ontwikkelingen van klanten in het algemeen, maar onaf
hankelijk van individuele wensen of eigenschappen. Het aanbod op middellange termijn is 
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inelastisch; het is onafhankelijk van de hoogte en ontwikkeling van de prijs (Verbruggen e.a., 
2005, p. 18). De verkrijgbaarheid van woningen is echter relevant bij de oriëntatie op een 
nieuwe woning, en dit proces is buitengesloten van dit onderzoek. 

Naast de verkrijgbaarheid van de woning is er de omgeving. Deze verkrijgbaarheid kan echter 
niet worden aangepast; bij een bepaalde woning is de omgeving een vast gegeven. 

De beschikbaarheid van diensten is wel aan de vraag aan te passen, al kan dit per dienst uiteen
lopen. Voor een éénmatige service (bijvoorbeeld het plaatsen van een verhoogd toilet) is ook 
maar éénrnalig een inspanning nodig. Een beperkte beschikbaarheid van capaciteit kan al vol
doende zijn om dit te realiseren.Voor een terugkerende activiteit (therapie aan huis) is een 
dienst is een grotere marge aan capaciteit nodig. 

Assortiment 
Meer kennis over de behoeften van klanten zal meer inzichten verschaffen over het aan te bie
den assortiment, zowel wat betreft diversiteit aan woningconcepten als diensten als 
woonomgevingen. Gezien de lange time-to-rnarket van woningen is het echter moeilijk om dit 
aanbod snel en flexibel aan te passen aan veranderende wensen (Verbruggen e.a., 2005, p. 18). 
Bovendien valt dit buiten de scope van dit onderzoek. 

In het geval van de omgeving valt niet van een assortiment te spreken. Assortiment impliceert 
immers een keuzevrijheid, terwijl de omgeving een gegeven is bij een woning. Wel kunnen 
verschillende voorzieningen in meerdere of mindere mate aansluiten bij de wensen van een 
bewoner, maar dit valt onder het volgende item, functionaliteit. 

Wel aanpasbaar zijn de diensten. Door op korte termijn inzicht te hebben in (verschuivingen 
van) wensen van klanten is hier sneller op in te spelen. Zo kunnen nieuwe diensten op de markt 
worden gebracht, afhankelijk van maatschappelijke of regionale ontwikkelingen. 

Functionaliteit 
De door een huurder gekozen woning functioneert in principe voldoende, aangezien alle wo
ningen aan het Bouwbesluit moeten voldoen. Hoe tevreden men is met de functionaliteit van 
de woning hangt met name af van hoe passend de keuze van het betreffende type woning (uit 
het assortiment) is geweest. Hier zal echter verder niet op in worden gegaan, aangezien dit on
der het het woningkeuzeproces valt. 

De functionaliteit van de omgeving kan worden ingericht afhankelijk van eigenschappen en 
behoeftes van omwonenden. In dit opzicht kan echter minder specifiek maatwerk worden gele
verd dan bij diensten: een omgeving is immers voor een veelheid van mensen van belang, 
waardoor meer met de "doorsnee" betrokkene rekening gehouden moet worden, waar in het 
geval van diensten iets op een individu toegespitst kan zijn. 

Bij aanvullende diensten en producten bestaat de kans dat deze wellicht niet volledig volgens 
de wensen van de klant functioneren. In dit opzicht kan echter niet een algemene stelling wor
den gegeven over wanneer deze aansluiten of wanneer niet. Een vaste methode om de 
tevredenheid van klanten te monitoren en eventueel afhankelijk hiervan in te grijpen verdient 
wel aanbeveling. 
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Service 
Service is een breder begrip dan de hiervoor genoemde punten: het is van belang bij alles waar 
een klant mee in aanraking komt of zou kunnen komen. Een basale service is reactief: wanneer 
een klant een specifiek probleem aankaart wordt actie ondernomen. Een stap verder is het ver
zorgen van een "follow-up", bijvoorbeeld door telefonisch te vragen of de klant tevreden is 
over de aangedragen oplossing. Zo niet, dan kan ook dit weer worden verholpen. Een proactie
ve insteek kan een nog hoger serviceniveau bewerkstelligen: in plaats van het verhelpen van 
een probleem, wordt dit voorkomen. Een andere mogelijkheid is het actief onder de aandacht 
brengen van bijvoorbeeld diensten die relevant kunnen zijn voor een specifieke klant. 

Ook "de manier waarop" ka11 steeds verfijnder vorm worden gegeven, bijvoorbeeld door de 
timing van informatieverstrekking te verbeteren, evenals de kanaalkeuze (bijvoorbeeld telefo
nisch of schriftelijk), afhankelijk van voorkeuren van een klant. 

Samenwerking 
Het tot stand komen van producten en diensten is vaak een proces dat zich intern afspeelt, 
waardoor een resultaat wordt opgeleverd wat voldoet aan de interne verwachtingen, maar los 
zou kunnen staan van de behoeftes van een klant. Door intensievere samenwerking kan dit 
worden verbeterd. In het geval van woningcorporaties zou men bijvoorbeeld een woning kun
nen laten zoals deze door een vorige bewoner wordt achtergelaten, in plaats van deze weer naar 
de eigen standaard in te richten (vaak wit en leeg). Dit proces wordt overigens door steeds 
meer corporaties gehanteerd. Men dient echter te blijven waken voor het "invullen" van wen
sen van klanten, ook wat betreft eventuele diensten. 

Merk 
De waardering van het merk is moeilijk direct te beïnvloeden, maar zal worden gebaseerd op 
(verhalen over) ervaringen over langere termijn van de andere onderdelen. (Overigens speelt 
het merk bij de keuze voor een woning veelal een ondergeschikte rol vergeleken met de wo
ning en de wijk). 

Samenvattend 
Uit het bovenstaande blijkt dat er wat betreft de woning geen aandachtspunten zijn die binnen 
het kader van dit verslag vallen. Wanneer de strategische kaart verder neerwaarts wordt door
lopen dient te worden gelet op mogelijkheden die invloed kunnen hebben op de volgende 
punten: 

• De kwaliteit, het assortiment en de functionaliteit van diensten, en in mindere mate de 
verkrijgbaarheid 

• Met name de kwaliteit, maar ook bij de functionaliteit van de omgeving 
• Service 
• Samenwerking 

4.2 Intern perspectief 
Ervaringen door klanten, getypeerd door het klantenperspectief, zijn het gevolg van interne 
processen: intern is een product gecreëerd met alle daarbij behorende eigenschappen, wordt 
besloten hoe service levert en heerst een cultuur die een klant kan ervaart bij een bezoek. Ana
lyse van dit interne perspectief kan mogelijkheden aan het licht waarmee het 
klantenperspectief gestuurd kan worden. Door immers intern zaken anders te gaan behandelen 
zal de ervaring van het gehele plaatje rondom het eindproduct door klanten ook veranderen. In 
deze paragraaf zal worden nagegaan welke interne processen de mogelijkheid hebben om met 
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behulp van kennisgedreven communicatie eerder geconstateerde relevante onderdelen van het 
klantenperspectiefte beïnvloeden. 

Binnen het interne perspectiefvallen de volgende onderdelen te onderscheiden: 
I. Bedrijfsvoeringsprocessen 
2. Klantenmanagementprocessen 
3. Innovatieprocessen 
4. Regelgevende en maatschappelijke processen 

Ieder van deze onderdelen heeft zijn eigen specifieke invloed op bepaalde delen van het klan
tenperspectief, waarbij ook de termijn waarop gevolgen zichtbaar zijn sterk uiteen kan lopen. 

Aandeel
houderswaarde ($) 

Korte ll!nnijn 

I 

Productinnovatie 

---------
Klantenmanagement 

Operationele effectlvitelt 

Tijd Oaren) 

figuur 6: Termijneffect van verschillende processen 

In de volgende paragrafen zullen de kansen van de verschillende soorten processen worden 
geanalyseerd, waarbij ook wordt bezien of dit punt binnen het kader van dit onderzoek valt. 

Bedrijfsvoeringsprocessen 
Deze processen zijn veelal relatief eenvoudig aanwijsbaar en geïsoleerd te beschouwen; bijstel
lingen kunnen, zoals in de figuur hierboven wordt geïllustreerd, al op korte termijn tot 
resultaten leiden. 

Binnen deze categorie valt een viertal processen te onderscheiden. Hieronder zullen deze deel
processen worden gedefinieerd, waarna een indicatie wordt gegeven van het vermoedelijke 
effect van een bijstelling van dit proces op de klanttevredenheid. 
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Bij de analyse van het klantenperspectiefkwam aan het licht dat er geen relevante kansen zijn 
op het gebied van woningeigenschappen binnen het gestelde onderzoeksveld. Derhalve zal in 
het onderstaande ook niet verder in worden gegaan op woninggerelateerde onderwerpen. 

Levering 
Onder levering wordt verstaan de ontwikkeling en instandhouding van relaties met leveran
Ciers. 

Goede relaties met leveranciers kunnen van groot belang zijn voor een uiteindelijk resultaat. 
Bij onregelmatigheden in de aanvoer en! of de kwaliteit van onderdelen kunnen problemen ont
staan die intern niet kunnen worden opgevangen, waar klanten uiteindelijk de dupe van 
worden. Een gezonde relatie geeft meer wederzijds inlevingsvermogen en betrokkenheid, wat 
(voor klanten merkbare) problemen kan voorkomen. 

Eerder is geconstateerd dat de verkrijgbaarheid van diensten een relevante factor kan zijn bij 
het meer tevreden maken van klanten. Een goede relatie kan hier een bijdrage aan leveren: 
doordat de leverancier zo beter inzicht heeft in de vraagontwikkeling kan een bijstelling van de 
benodigde capaciteit beter worden gesignaleerd, waardoor hier tijdig een oplossing voor ge
vonden kan worden. Bovendien kan het gebeuren dat leveranciers medewerkers of goederen 
direct naar een klant sturen. Pas wanneer de leverancier op de hoogte is van het gewenste kwa
liteits- en serviceniveau kan hier ook naar worden gehandeld. 

Via de leverancier kan vaak ook beter en sneller inzicht worden verworven in nieuwe ontwik
kelingen in het betreffende vakgebied, al is dat meer relevant voor het innovatieproces, wat 
later besproken zal worden. 

In eventuele aanpassingen in de omgeving is een verbetering van de levering slechts van mar
ginaal belang; relevanter is bijvoorbeeld de keuze van objecten. De meeste aanvullende 
diensten zijn immaterieel, waardoor voor deze diensten effecten van levering niet relevant zijn. 

Productie 
Hiermee wordt het productieproces van producten en diensten bedoeld. 

Dit onderdeel heeft betrekking op de doelmatigheid en betrouwbaarheid van het productiepro
ces, waarbij bijvoorbeeld kwaliteitscontrole een minimale kwaliteit kan garanderen. Een ander 
aspect, klantafhankelijke productie, valt onder klantenmanagement Dit zallater worden be
handeld. Aangezien de meeste diensten immaterieel zijn is het hier, net als bij de levering, niet 
relevant om dit proces bij te sturen. 

Distributie 
Met de term distributie wordt het proces van levering van producten en diensten aan klanten 
aangeduid. 

Bij onroerend goed is een fysieke verplaatsing uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de omgeving 
van dit onroerend goed. Het tegenovergestelde kan echter ook onder dit punt vallen: het toe
wijzen van onroerende zaken aan één of meerdere klanten. In dat opzicht worden de 
beschikbare objecten wel gedistribueerd over het klantenbestand, al is het daarbij zo dat fysiek 
de klant zich richting het object zal moeten begeven. De distributie kan in de context van wo
ningcorporaties worden gelezen als het gehanteerde woonruimteverdelingsmodel. 
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Producten en diensten kunnen wel actiefnaar een klant worden toegebracht. Bij kwetsbare 
goederen is ook de manier van transport van belang, aangezien de goederen in dit proces kun
nen beschadigen. Dat is uiteraard niet relevant bij diensten. Bij beiden speelt de timing wel een 
rol: komt de levering wel gelegen? Is het op een tijdstip (in de week) dat het de klant zo weinig 
mogelijk moeite komst om het product of de dienst in ontvangst te nemen? Door dit tijdstip zo 
gunstig mogelijk te plannen neemt het door de klant ervaren serviceniveau toe. 

Risicobeheer 
Het risicobeheer is een onderdeel in het model dat relevant is voor bedrijven die financiële 
diensten aanbieden, ter preventie van schommelingen in inkomsten- en kasstroom. Onderdelen 
zijn het verlagen van kosten van financiële problemen, risico verlagen van investeerders, belas
tingen verlagen, toezichtkosten verlagen en interne middelen ter beschikking stellen voor 
investering. Dergelijke onderwerpen zijn in de vastgoedsector echter niet relevant voor klan
ten. 

Klantenmanagement 
De processen binnen het klantenmanagement zijn van een ander schaalniveau dan de bedrijfs
voeringsprocessen. Het gaat minder om concrete producten en diensten, maar meer om 
eigenschappen van klantsegmenten. Zo kan bijvoorbeeld de vraag rijzen "past deze dienst wel 
bij iedere afhemer?" of"is de volledige doelgroep van dit product wel op de hoogte van het 
bestaan ervan?". 

Wijzigingen in het klantenmanagement kennen een aanlooptijd voordat het effect goed duide
lijk wordt: De meest relevante resultaten vallen te verwachten in twaalf tot vierentwintig 
maanden na implementatie (zie figuur 6). De relevantie van dit resultaat kan echter groot zijn. 

In het klantenmanagement vallen volgens KapJan en Norton vier soorten processen te onder
scheiden: Selectie, acquisitie, behoud en ontwikkeling van de relatie. Activiteiten op het gebied 
van klantmanagement hebben hun invloed op met name het klantenperspectief"service", maar 
ook "samenwerking". 

Selectie 
Met selectie wordt bedoeld het identificeren van klantsegmenten die aantrekkelijk zijn voor de 
onderneming, en het verkoopargument zo formuleren dat het aantrekkelijk is voor deze seg
menten en een merkreputatie ontwikkelen waarmee klanten in deze segmenten tot de 
producten en diensten van het bedrijf worden aangetrokken. 

In de context van non-profit organisaties zoals woningcorporaties bestaat er echter geen vrij
heid in de identificatie van klantsegmenten. Men dient zich immers aan statuten te houden, 
waardoor de doelgroep een gegeven is. Zo richten corporaties richten zich op die klantgroepen 
die moeilijk in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. 

De definitie van "aantrekkelijk" in de zinsnede "klantsegmenten die aantrekkelijk zijn voor de 
onderneming" is dan ook niet het conventionele "winstgevend". De nadruk ligt bij een non
profit organisatie meer aan de kant van de afnemer: het klantsegment is aantrekkelijk wanneer 
deze klanten de meerwaarde inzien van het gebodene. 

Aangezien de doelgroep echter een gegeven is, dient het gebodene te worden afgestemd op de 
doelgroep, waar bij profit organisaties meestal het omgekeerde van toepassing is. 
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Wel is het mogelijk om de gegeven doelgroep in segmenten onder te verdelen. Zo kan in een 
later stadium van iedere leverbare dienst worden bepaald bij welk segment het nuttig kan zijn 
om deze dienst onder de aandacht te brengen. 

Acquisitie 
Onder aquisitie wordt verstaan "het bericht overbrengen op de markt, prospects aantrekken en 
prospects omzetten in klanten". 

Met acquisitie worden, vergeleken met de huidige praktijk, de rollen omgedraaid: het is niet 
meer zo dat klanten er zelf achter komen dat de verhuurder een voor hen relevante dienst aan
biedt, waarna ze besluiten om daar naar te informeren. In plaats daarvan maakt de verhuurder 
een selectie uit het totale aanbod van diensten, waarna deze bij de huurder onder de aandacht 
worden gebracht. 

Behoud 
Dit proces omhelst het zorgen voor kwaliteit, de oplossing van problemen en de verandering 
van klanten in zeer tevreden "enthousiaste fans". 

Behoud van klanten geschiedt met name door consistent volgens de oorspronkelijke verkoop
argumenten te leveren en door de kwaliteit van de service te garanderen. Bij het proces van het 
behouden van klanten kan ook op het klantenperspectief "samenwerking" worden ingespeeld, 
door middel van het leveren van maatwerk. 

Naast het eigenlijke behoud van klanten kan het verbeteren van dit onderdeel ook invloed heb
ben op het klantenperspectief"Merk" (ofwel het imago) en de naamsbekendheid. Bij het 
behouden van klanten is de eerste stap het voorkomen van teleurstellingen: tegenover iedere 
klant die een slechte ervaring uitdraagt dienen tien klanten die zich positief uiten. Aangezien 
negatieve publiciteit zwaar weegt is het voorkomen van groot belang. 

Een stap verder gaat het wanneer klanten zeer onder de indruk zijn van de manier waarop zij 
worden bediend. Zij kunnen daardoor op een gegeven moment worden betiteld als "enthousias
te fans". Dergelijke klanten zijn meer dan alleen gebruikers van het geleverde: ze worden 
ambassadeurs van de organisatie. Ze zijn zo enthousiast over het product of dienst, of de ma
nier waarop zij behandeld zijn, dat zij waar de situatie zich aandient een goed woordje zullen 
doen. 

Ontwikkeling klantrelatie 
Hieronder valt het leren kennen van klanten, relaties met hen ontwikkelen en het marktaandeel 
van het bedrijfvoor de inkoopactiviteiten van de doelgroepklanten verhogen. 

Met "ontwikkeling" wordt in deze context het verhogen van de klantwaarde bedoeld, door het 
aantal (eventueel verschillende) afzetproducten of de marge te verhogen. In een non-profit sec
tor is dit echter niet relevant. Bij het afzetten van meer producten is niet de marge van belang, 
maar het nut voor de afnemer. Afzetten van meer producten is dus alleen wenselijk als dit een 
meerwaarde biedt voor de klant. De ontwikkeling van de klantrelatie blijft echter wel van be
lang: hoe beter deze relatie, hoe beter men in kan schatten aan welke aanvullende diensten de 
klant behoefte heeft. Zo kan actief worden gewezen op bestaande diensten waar de klant waar
schijnlijk interesse in heeft, maar kan de informatie die voortvloeit uit de relatie ook worden 
gebruikt voor ontwikkeling van eventuele nieuwe diensten. 
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Innovatie 
Door innovatie kunnen bestaande producten en diensten worden verbeterd, of kunnen nieuwe 
aan het assortiment worden toegevoegd. Innovatieprocessen hebben daardoor met name in
vloed op de klantperspectieven assortiment en functionaliteit. 

Innovatie vormt een belangrijke basis voor een blijvend concurrentievoordeel, wat met name in 
dynamische bedrijfstakken zeer relevant is. De vastgoedbranche zelf is niet zeer dynamisch, 
maar de (keuze van) aanvullende diensten kan dat wel zijn. 

Door de noodzaak van wonen en het schaarse aanbod van woningen is er geen grote noodzaak 
voor het genereren van concurrentievoordeel. Men beschouwt elkaar niet zozeer als concurren
ten, maar meer als collega's, waarbij iedereen op een eigen manier probeert een steentje bij te 
dragen. De kans bestaat dat de markt in de toekomst omslaat, maar een belangrijker reden voor 
innovatie is om meer invulling te geven aan de transitie die woningcorporaties doormaken, van 
objectgericht (het vastgoed) naar een meer klantgerichte organisatie. Door innovatie blijft men 
inspelen op nieuwe of veranderende behoeftes van klanten, om hen zo tevreden te houden en 
om het eigen imago te blijven versterken. 

Kaplanen Norton onderscheiden de volgende vier stappen in het innovatieproces: 

1. Identificatie kansen 
2. Beheer onderzoeks- en ontwikkelingsportefeuille 
3. Ontwerp en Ontwikkeling van nieuw producten en diensten 
4. Marktintroductie 

Wanneer dit wordt gerelateerd aan het klantenperspectief zijn de eerste drie processen echter 
samen te voegen onder de noemer "beheer van kansen". Klanten hebben immers geen belang 
bij de interne organisatie van het stelselmatig identificeren van kansen en de uitwerking hier
van; ze zijn enkel gebaat bij het resultaat. 

Door het beheer van kansen worden mogelijkheden benut om in te spelen om nieuw gesigna
leerde behoeftes van klanten of worden bestaande producten en diensten verder ontwikkeld. 

Naast de eigenlijke producten en diensten is ook de communicatie hierover naar de markt rele
vant. Wanneer er immers geen ruchtbaarheid aan een nieuw product wordt gegeven is men niet 
op de hoogte van het bestaan ervan, en zal het product niet worden afgenomen. Even proble
matisch is communicatie waarbij een onjuist of ongewenst beeld van het nieuwe product wordt 
geschetst. Het bereiken van de juiste doelgroep met de juiste informatie op het juiste moment 
kan van doorslaggevend belang zijn. 

Regelgeving en maatschappij 

Iedere onderneming dient ten minste aan de van toepassing zijnde regelgeving te voldoen. Veel 
bedrijven willen de lat echter hoger leggen: boven de norm te presteren kan de reputatie sterk 
ten goede komen. Wanneer men zeer bewust bezig is met de impact van de eigen organisatie 
op het milieu, zal dit na verloop van tijd ook bij de markt duidelijk worden, waardoor de waar
dering zal stijgen. Hetzelfde geldt voor overige door de maatschappij gewaardeerde 
activiteiten. 
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Het niveau van functioneren op het gebied van regelgeving en maatschappij heeft vooral zijn 
weerslag op het klantenperspectief "merk''. Zoals in figuur 6 op pagina 14 te zien is duurt het 
relatieflang (meer dan vier jaar) voordat de resultaten van deze processen merkbaar zijn. 

In dit cluster zijn de volgende onderwerpen te onderscheiden: 

• Milieu 
Hierbij valt te denken aan verbruik van energie en hulpbronnen, uitstoot in water en 
lucht, verwijdering van vast afval en het milieueffect van het product. 

• Veiligheid en gezondheid 
De zorg voor medewerkers betreffende hun veiligheid en gezondheid 

• Werkgelegenheid 
waaronder diversiteit en werkgelegenheid voor kansarmen 

• Maatschappij 
zoals participatie in maatschappelijke programma's en verbintenissen met non
profitorganisaties 

Het gaat met name om de bereidheid te investeren in ontwikkeling van menselijk kapitaal, 
schone technologieën en een cultuur van maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid. 

Zoals gezegd kan het lange tijd duren voordat activiteiten op deze gebieden zijn overgebracht 
op de markt. Dit komt door het proces van beeldvorming bij de markt: pas wanneer men her
haaldelijk en van verschillende kanten wordt geconfronteerd met de betrokkenheid bij het 
milieu van een organisatie wordt dit gekoppeld aan het imago. Een incidentele actie werpt geen 
vruchten af. Resultaten treden enkel op bij consistentie en herhaling, mits dit ook door de 
markt waarneembaar is. 

Het overbrengen naar de markt is derhalve een relevant onderdeel van de strategie. Dit kan via 
een aantal wegen worden gerealiseerd: door directe communicatie naar de eigen klanten (bij
voorbeeld via een nieuwsbrief), door indirecte communicatie naar de volledige markt (via 
media) en door mond-tot-mond reclame. 

De impact van directe communicatie door organisaties met een beperkt klantenbestand is ge
ring: klanten worden zo wel op de hoogte gesteld, maar het effect van mond-tot-mond reclame 
is beperkt. Activiteiten van kleinere organisaties worden bovendien minder snel door media 
gesignaleerd. 

Voor kleine organisaties is het rendement van investeren in deze onderwerpen daarom beperkt. 
Voorkomen van negatieve publiciteit is wel van belang, zoals ook al bleek in de paragraaf 
Behoud (pag. 34). Men dient zich daarom in ieder geval te houden aan geldende regelgeving 
eo/of heersende normen en waarden wat betreft het milieu, veiligheid en gezondheid, werkge
legenheid etc. Zo worden eventuele schandalen met de bijbehorende negatieve publiciteit 
voorkomen. 

4.3 Leer- en groeiperspectief 
Het leer- en groeiperspectief is gericht op de continuïteit op de lange termijn. 
Iedere organisatie heeft, net als haar producten of diensten, een beperkte levensduur. Als er 
niet tijdig wordt ingespeeld op veranderingen in bijvoorbeeld de markt, maatschappelijke in
vloeden, de wet- en regelgeving, technologische ontwikkeling of kwaliteit van de medewerkers 
is geen enkele onderneming, hoe goed georganiseerd ook, een lang leven beschoren. Alle pro
cessen en activiteiten kunnen op zich volgens de regels van goed vakmanschap worden 
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uitgevoerd, met een hoge mate van efficiëntie, maar dat betekent niet automatisch dat ze de 
gewenste effectiviteit opleveren. Indien innovativiteit en zorg voor klanten en medewerkers 
gebalanceerd in alle processen worden opgenomen, ontstaat er een lerende organisatie die ge
reed is voor de toekomst (Adburdias, 1998) 

Zoals te zien is in de strategische kaart (figuur 5, pag. 26) is binnen het leer- en groeiperspec
tief een onderscheid te maken naar "kapitaal" (Elburg Interim, 2005): 

• Menselijk kapitaal 
Hierbij gaat het om kennis, capaciteiten en waarden van medewerkers die beschikbaar 
moeten zijn om de interne processen uit te voeren die essentieel zijn voor het succes 
van de strategie. 

• Informatiekapitaal 
Dit bestaat uit systemen, databases, bibliotheken en netwerken en zorgt ervoor dat er 
informatie en kennis beschikbaar is in de organisatie. 

• Organisatiekapitaal 
Hieronder vallen de capaciteiten van de organisatie om het veranderingsproces dat no
dig is voor de uitvoering van de strategie te mobiliseren en in stand te houden. 

Een systeem ten behoeve van kennisgedreven communicatie maakt deel uit van het informa
tiekapitaaL De invoering en het gebruik ervan vragen echter wel iets van het overige 
informatiekapitaal, maar ook van de mensen en organisatie. Door afstemming van de verschil
lende onderdelen wordt de synergie bereikt die nodig is voor het bereiken van resultaten. 

4.4 Mogelijkheden 
Zoals gezegd heeft kennisgedreven communicatie vooral een weerslag op het informatiekapi
taal, met een uitstraling naar de overige perspectieven via de peiler "afstemming". Wanneer nu 
bottorn-up wordt uitgegaan van kennisgedreven communicatie, kan worden bepaald waar aan
sluiting kan worden gevonden met segmenten in het intern perspectief, en vervolgens in het 
klantenperspectief. 

Kennisgedreven communicatie draait vooral om het beheren van klantmanagementprocessen. 
Er wordt gezocht naar aansluitingen tussen producten/diensten en (potentiële) klanten. Met 
name onderdelen van de klantmanagementprocessen spelen daarbij een rol: selectie, acquisitie 
en behoud. 

Wat betreft de woningen zelf is in het vorige hoofdstuk al aangegeven dat een actieve selectie 
van klanten geen optie is, aangezien dit niet past binnen de doelstellingen van de corporatie. 
Dit is echter wel interessant bij het leveren van aanvullende diensten. Waar andere (profit) or
ganisaties deze selectie aflaten hangen van het (verwachte) rendement van een klant zal een 
woningcorporatie echter niet uitgaan van het directe rendement voor zichzelf, maar de ver
wachte interesse van een klant voor een bepaalde dienst. 

Wanneer deze selectie eenmaal is gemaakt kan over worden gegaan op acquisitie, waarbij het 
bericht -eventueel via verschillende kanalen, daarover later meer- op de gekozen markt over
gebracht zal worden. 

Door zo met regelmaat de verschillende aanvullende diensten te doorlopen, waarbij telkens 
wordt bepaald welke klantgroepen wellicht interesse hebben en benaderd kunnen worden, 
wordt regelmatig ingespeeld op wensen van klanten, waardoor de kans op behoud van deze 
klanten wordt gemaximaliseerd. Kanttekening die hierbij gemaakt moet betreft wederom de 
doelstellingen van een woningcorporatie: de herpekte middelen (woningen) moeten immers zo 
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worden ingezet dat de doelgroep -mensen die niet of minder in hun eigen huisvesting kunnen 
voorzien- maximaal bediend wordt. Dat zou kunnen betekenen dat klanten die niet (meer) on
der de doelgroep vallen ook niet meer actief benaderd moeten worden met aanbiedingen. 
Daardoor zouden zij immers de beperkte voorraad woningen langer bezetten, met nadelige 
gevolgen voor de beschikbaarheid hiervan voor de eigenlijke doelgroep. In hoeverre deze kant
tekening gevolgd moet worden hangt onder meer af van lokale marktsituaties en doelstellingen 
van de woningcorporatie. 

Er wordt echter ook aansluiting gevonden met delen van de aanliggende interne perspectieven, 
te weten bedrijfsvoering en innovatie. Door het beheer van het klantenbestand en registratie 
van eigenschappen ontstaan hierbij ook meer inzichten. Wanneer wordt gekeken naar bedrijfs
voeringsprocessen is de distributie van belang, oftwel de wijze van de woonruimteverdeling. 
De communicatie die hierover plaats kan vinden is met name voorlichting. Een woningcorpo
ratie kan voor verschillende categorieën of locaties van woningen verschillende 
woonruimteverdelingsmodellen hanteren. Afhankelijk van de wensen van klanten en de te 
verwachten toekomstige ontwikkelingen hiervan kan worden aangegeven welk model het best 
past bij de wensen. 

Op het gebied van innovatieprocessen kan databasemarketing een bijdrage leveren doordat op 
basis van de geregistreerde gegevens aanvullende informatie gevonden kan worden bij de iden
tificatie van kansen, vaststelling van de te ontwikkelen woningen en diensten (plus 
verbeteringsmogelijkheden van bestaande diensten), en marktintroductie van nieuwe diensten. 

Wanneer dit wordt vertaald naar de onderdelen binnen het klantperspectiefblijkt dat vooral 
toegevoegde waarde wordt gegenereerd op het gebied van service, en in mindere mate samen
werking. Indirect bestaat ook een positief effect wat betreft functionaliteit, assortiment en 
kwaliteit. 
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5 Informatiebehoefte 

Implementatie van kennisgedreven communicatie gaat er om dat bij keuzemomenten binnen de 
eerder gesignaleerde processen wordt gekeken naar klantafhankelijke informatie. Verschillen
de processen vragen ieder om andere input op dit gebied. Welke informatie is nu nodig voor 
welk proces? 

Om communicatie af te kunnen stemmen op een klant is informatie nodig, Dit betreft zowel 
gegevens over de klant zelf als diens leefomgeving. Van alle onderdelen moet dus voldoende 
informatie beschikbaar zijn om een juiste inschatting te kunnen maken van de relevantie van 
communicatie voor een bepaalde klant. 

Er bestaat altijd een spanningsveld over welke informatie moet worden vastgelegd en welke 
niet. Het opslaan van alle informatie is, naast praktisch vrijwel onmogelijk, ook niet wenselijk: 
Een dergelijk databestand zou onwerkbaar groot worden. Bovendien zou die veelheid aan ge
gevens ook het overzicht en inzicht aanzienlijk belemmeren. Aan de andere kant kunnen de 
analysemogelijkheden te beperkt blijken wanneer te weinig gegevens geregistreerd zijn. 

Het op voorhand bepalen van benodigde data kan wellicht een redelijk uitgangspunt zijn, maar 
er blijft een kans bestaan dat in een later stadium blijkt dat toch niet alle benodigde gegevens 
worden geregistreerd. Zo kan een nieuw geïntroduceerde dienst afhankelijk zijn van een varia
bele die voor overige diensten niet relevant is. Ook kan een andere visie ontstaan op de gang 
van zaken, die is gebaseerd op data waarvan men op voorhand niet had ingecalculeerd dat deze 
van belang zou zijn. Aangezien data veelal pas bruikbaar is wanneer een vergelijking kan wor
den gemaakt met reeds verstreken perioden is het dan spijtig dat men niet al in een eerder 
stadium is begonnen met het vastleggen van de benodigde gegevens. 

Het kan dus interessant zijn om te anticiperen op een mogelijke toekomstige behoefte aan be
paalde gegevens: Registratie van een variabele die nog niet noodzakelijk is kan van pas komen 
wanneer nieuwe projecten zich aandienen of een andere blik op de zaken ontstaat. Het opvoe
ren van gegevens die niet noodzakelijk zijn dient echter spaarzaam te gebeuren. 

In dit hoofdstuk zal worden aangegeven welke data van belang wordt geacht. Daarbij wordt in 
beginsel geen rekening gehouden met eventuele randvoorwaarden, opgelegd door privacywet
geving. Na inventarisatie van de benodigde gegevens zal de privacywetgeving worden 
toegelicht, en de eventuele gevolgen daarvan op de dataverzameling. 

5.1 Data over klanten 
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van een klanten is er bepaalde informatie nodig 
over klanten. Sommige informatie is noodzakelijk, andere informatie is minder noodzakelijk, 
maar geeft mogelijk wel relevante achtergronden die van belang kunnen zijn voor een beslis
sing. 

Voor een woningcorporatie geldt overigens een andere definitie voor "de klant". Men heeft 
wellicht (slechts) één hoofdhuurder in de administratie opgenomen, maar de huisvesting dient 
mogelijk voor meerdere personen (een huishouden, bijvoorbeeld een gezin). Het individueel 
benaderen van leden van het huishouden zou, zeker zonder expliciete toestemming, niet gepast 
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zijn. Voor verhuurders zal het daarom het meest interessant zijn om zich te richten op het vol
ledige huishouden. 

Hieronder zullen de verschillende gegevens worden genoemd die nodig zijn om in te kunnen 
spelen op klanten. 

De eerste informatie die vaak van mensen wordt gevraagd zijn de zogenaamde "N.A.W."
gegevens: de naam, adres en woonplaats. De naam heeft geen toegevoegde waarde wat betreft 
het afstemmen van informatie, maar is wel nodig om iemand aan te kunnen spreken. Het adres 
en de woonplaats zijn nodig om post te versturen, en geven ook aan welk pand het huishouden 
op dat moment betrekt. 

Ook is de samenstelling van het huishouden van belang. Daarmee wordt zowel het aantal per
sonen in het huishouden bedoeld als de onderlinge verhoudingen. Dat kan bijvoorbeeld zijn 2 
ouders met 3 kinderen of 1 ouder met 1 kind. 

Vervolgens zijn over de personen in het huishouden aanvullende gegevens gewenst. Op basis 
daarvan kan de kans worden bepaald dat een dienst aansluit bij de behoeftes binnen het huis
houden. Eerste indicatoren zijn de leeftijd (of beter gezegd: de geboortedatum) en het geslacht. 

Voor een verhuurder kan het ook zeer relevant zijn om kennis te hebben van eventuele fysieke 
beperkingen van leden van het huishouden. Als dit het geval is kan bijvoorbeeld een aanbod 
worden gedaan om de inrichting van woning hierop afte stemmen. Bij fysieke beperkingen 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de aanwezigheid van een handicap of het minder goed 
ter been zijn. 

Een aanvulling op deze gegevens kan worden gevormd door financiële gegevens. Op basis van 
het inkomen van het huishouden kan bijvoorbeeld een advies worden gedaan over een aan
vraag van huursubsidie, of kan ervoor worden gekozen om bepaalde diensten wel of juist niet 
specifiek onder de aandacht te brengen, afhankelijk van de bijbehorende kosten. 

De manier waarop de woning wordt gebruikt kan ook van belang zijn. Mensen die enkel slapen 
in hun woning maken hebben andere behoeften dan mensen die het merendeel van de tijd in 
hun woning zijn. 

Naast deze eigenschappen van het huishouden zijn er ook kenmerken die de relatie tussen het 
huishouden en het woningbezit van de woningcorporatie weergeven. Op basis van NA W is al 
te bepalen welke woning men betrekt. Hoe lang men hier al woont kan ook een interessant ge
geven zijn, net als eventuele plannen om een andere woning te gaan betrekken. 

Ook de geschiedenis van de huurder kan interessant zijn: welke woningen heeft men eerder 
betrokken, zijn er wellicht eerder andere woningen aangeboden maar geweigerd, zijn er pro
blemen met de huurder, zoals huurachterstand of klachten. 

Gebruik van die laatste termen roept vaak weerstand op: op basis daarvan worden huishoudens 
niet zelden bestempeld als "probleemgevallen". In het kader van communicatie en het afstem
men van diensten wordt echter een meer constructieve invalshoek genomen: bij een eventuele 
huurachterstand kan het aanbieden van en een betalingsregeling immers bijdragen aan een op
lossing, en wanneer er klachten zijn kan weiHcht een oplossing worden gevonden waardoor 
herhaling minder snel zal plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn extra geluids
isolatie wanneer er over geluidshinder wordt geklaagd. 
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Een puntsgewijze samenvatting van het bovenstaande wat betreft de gewenste data over klan
ten: 

• Naam, adres, woonplaats 
• Formaat van het huishouden 
• Verhoudingen tussen de leden van het huishouden 
• Persoonsgegevens van leden van het huishouden 

o Geboortedatum 
o Geslacht 
o Eventuele fysieke beperkingen 
o Inkomen 

• Gebruik van de woning 

En met betrekking tot de klantspecifieke gegevens over de woning en wonen in het algemeen: 

• Welke woning huurt men nu 
• Sinds wanneer woont men hier 
• Heeft men plannen om weg te gaan 
• Waar heeft men eerder gewoond 
• Heeft men eerder aanbod van woningen afgeslagen 
• Zijn er problemen met de huurders 

zoals huurachterstand I klachten 

5.2 Data over de leefomgeving 
De relevantie van een product of dienst is vaak niet (alleen) afhankelijk van de klant, maar ook 
van diens woning en woonomgeving. Zo kan een traplift relevant zijn voor iemand die minder 
goed ter been is, maar heeft deze geen toegevoegde waarde in een gelijkvloerse woning. Ook 
heeft tuinonderhoud weinig zin bij een etagewoning en is een boodschappendienst minder snel 
nodig wanneer men naast een supermarkt woont. In deze paragraaf zal een inventarisatie wor
den gegeven van informatie uit de leefomgeving die relevant kan zijn bij het afstemmen van 
diensten. 

Aan het begin van dit hoofdstuk (pag. 39) werd aangegeven dat anticiperen op een behoefte 
aan gegevens van toegevoegde waarde kan zijn. Voor data over de leefomgeving is dit echter 
minder relevant: het beheer van het vastgoed en de omgeving wordt vaak al door de woning
corporatie geregistreerd. Bovendien wordt een omgeving gedeeld door een veelheid aan 
vastgoedobjecten. Wanneer er behoefte blijkt te zijn aan het doorvoeren van (historische) wij
zigingen is handmatig invoeren daardoor minder ingrijpend. In het geval dat bijvoorbeeld een 
bakker zich vestigt in een buurt is de registratie daarvan één handeling, waarmee de status van 
alle woningen in de buurt weer actueel is. Het bij voorbaat opzetten van een systeem dat vesti
ging van winkels registreert en opneemt in een bestand staat in geen verhouding tot het 
(achteraf) handmatig invoeren hiervan. Wanneer blijkt dat dergelijke vestigingen vaak voor
komen en zeer relevant zijn kan hier altijd alsnog een systeem voor in het leven worden 
geroepen. Anticiperen is in deze context daarom van minder groot belang. 

Hieronder volgt een opsomming van gegevens die van direct belang zijn. 

Een eerste indicatie is het type woning: betreft dit een eengezinswoning of een etagewoning? 
Volledig is dit echter niet: veel etagewoningen zijn gelijkvloers en hebben geen tuin, maar dat 
is niet in alle gevallen zo. 
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Ook de locatie van een woning is van belang. Het meest primaire onderdeel hiervan is de post
code van de woning en het huisnummer. Een relevante toegevoegde waarde kan de verdieping 
zijn waarop de woning zich bevindt. 

Het formaat van de woning kan op verschillende manieren worden vastgelegd: hiervoor kan 
een totaal vloeroppervlak worden gehanteerden/ofhet aantal kamers. Alleen gebruik van het 
vloeroppervlak geeft te weinig inzicht: Een groot oppervlak in I ruimte (bijv. een Ioft) is niet 
vergelükbaar met een groot oppervlak opgedeeld in veel vertrekken. Een betere indicatie is het 
aantal kamers; dit criterium wordt daarom ook regelmatig in enquêtes etc. gehanteerd. Eventu
eel zou gekozen kunnen worden voor het vastleggen van beide variabelen. 

Hiernaast kan de waarde van de woning relevant zijn. Dit kan worden uitgedrukt in de taxatie
waarde (WOZ-waarde) en het huurniveau. Op basis van het eerste wordt meer inzicht 
verworven in het pand zelf (de grootte, de staat en de omgeving en andere zaken die de waarde 
bepalen), in het geval van het huurniveau kan men beter de positie van de huurder inschatten, 
aangezien er concreet inzicht is in de lasten. 

Besefvan de voorzieningen in de woning is onder andere relevant om te voorkomen dat er 
geen aanbod wordt gedaan om voorzieningen te plaatsen die reeds aanwezig zijn. Ook kan het 
zo zijn dat er een oplossing beschikbaar is geworden die beter in een behoefte voorziet dan een 
aanwezige voorziening. In dat geval kan worden voorgesteld om de voorziening te vervangen. 
Tenslotte kan op basis van kennis van de aanwezige voorzieningen inzicht geven in een situa
tie, op basis waarvan ook op andere voorzieningen gewezen kan worden. 

Tenslotte kan inzicht in de voorzieningen in de omgeving relevant zijn. Eerder werd al het 
voorbeeld aangehaald van de boodschappendienst, die minder interessant is wanneer men naast 
een supermarkt woont. Ook overige diensten en voorzieningen kan interessant zijn, zoals een 
kapper of kledingwinkel, maar ook parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en de locatie van 
een bushalte. 

Het vastleggen hiervan kan wel problemen opleveren. De vraag of een voorziening in de buurt 
ligt kan immers niet worden gesteld zonder "in de buurt" te definiëren. Een eenduidige af
standsgrens valt immers niet aan te wijzen. Het zou daarom beter zijn om de afstand tot de 
betreffende locatie vast te leggen. Om dat te kunnen doen is echter wel de exacte locatie van de 
gevraagde dienst nodig. Het zelfstandig bemachtigen en actueel houden van deze informatie is 
een (waarschijnlijk onevenredig) grote taak. Een scenario van koppeling met een systeem van 
derden dat hiervoor is ingericht lijkt één van de weinige oplossingen. 

Een opsomming van de hierboven beschreven gegevens: 

• Type 
etagewoning/eengezinswoning 

• Locatie 
postcode I verdieping 

• Formaat 
aantal vierkante meters en/ of aantal vertrekken 

• Waarde 
WOZ en huurniveau 
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• Voorzieningen in de woning 
(onderdelen van het) Seniorenlabel, inbraakpreventie 

• Voorzieningen in de omgeving 
openbaar vervoer, winkels (food, non-food en diensten), parkeergelegenheid 

5.3 Randvoorwaarden 
Niet alle benodigde informatie is zonder meer op te vragen of te gebruiken. Er dient rekening 
gehouden te worden met het recht op privacy van huurders, zoals vastgelegd in de Wet Be
scherming Persoonsgegevens (WBP). 

Gegevens moeten op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de 
WBP en toepasselijke andere wetten verwerkt worden. Voordat een organisatie gegevens mag 
verzamelen, dient eerst bepaald te worden voor welke doelen dat gebeurt. Daarnaast mag een 
organisatie alleen op basis van één of meer inde WBP genoemde grondslagen persoonsgege
vens verwerken (CBP 200 I). 

Voorbeelden van zulke grondslagen zijn: 
• Vrije en gerichte toestemming 
• Het uitvoeren van een overeenkomst 
• Het nakomen van een wettelijke verplichting 
• Gerechtvaardigd bedrijfsbelang. 

Voor bepaalde gegevens is de grondslag al aanwezig: naam en contactgegevens (zoals adres, 
woonplaats, telefoonnummer) is nodig in verband met het uitvoeren van de overeenkomst, zo
als het innen van rekeningen. Bepaalde aanvullende informatie kan ook vallen onder 
gerechtvaardigd bedrijfsbelang. 

Deze grens is echter niet eenduidig vast te leggen. De eerder genoemde contactgegevens vallen 
uiteraard wel onder het gerechtvaardigd bedrijfsbelang, maar of dat ook opgaat voor de op
bouw van het huishouden of de leeftijd van een klant is niet zonder meer vast te stellen. Het 
vastleggen van de leeftijd is in het geval van een woningcorporatie wel te verantwoorden: Zo is 
het nodig om de leeftijd van iemand te weten wanneer deze aanspraak wil maken op een senio
renwoning. Maar is het dan ook toegestaan om van iedereen de leeftijd vast te leggen, of geldt 
dat alleen voor mensen die aanspraak willen maken op een seniorenwoning? En valt ook regi
stratie van de opbouw van het huishouden onder "gerechtvaardigd bedrijfsbelang"? Het betreft 
een grijs gebied, waar voorzichtigheid geboden is. Uiteenlopende gegevens onder de noemer 
van "gerechtvaardigd bedrijfsbelang" schuiven kan een makkelijke oplossing lijken, maar men 
een reëel risico op het overtreden van de regelgeving. Om dit te voorkomen kan klanten expli
ciet om toestemming worden gevraagd voor het gebruik van bepaalde gegevens. Daarmee zijn 
de gegevens vervolgens vrij te gebruiken (binnen overige voorwaarden), zonder dat gerecht
vaardigd bedrijfsbelang aan hoeft te worden getoond. 

Ook voor het vastleggen en verwerken van informatie over de gezondheid van een persoon 
(zogenaamde "bijzondere gegevens") dient vrijwel altijd vrije en gerichte toestemming te zijn 
verleend. Aangezien veel diensten zijn gekoppeld aan de fysieke gesteldheid van een persoon 
dient zeker voor deze situaties toestemming te zijn verkregen. Daarbij is een doelstelling als 
"gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden" niet voldoende specifiek (Artz 1999). 
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Het verdient daarom aanbeveling om huurders expliciet om toestemming te vragen voor het 
(intern) gebruik van persoonlijke gegevens. Dit zou bijvoorbeeld als (optioneel) onderdeel van 
de huurovereenkomst meegenomen kunnen worden. 

Klanten hebben altijd het "recht van verzet": ze dienen de mogelijkheid te hebben om bezwaar 
te maken tegen gebruik van hun persoonlijke gegevens. Bij realisering van een systeem dient 
deze optie dan ook (toegankelijk) geïmplementeerd te worden. 

Voorts dient ervoor gewaakt te worden dat volgens artikel 42 WBP een systeem klanten nooit 
negatief mag beoordelen, louter op grond van geautomatiseerde gegevensverwerking. De in
tentie van dit onderzoek is echter het onder de aandacht brengen van passende producten en 
diensten. Ook wanneer een dienst echter niet expliciet bij een klant onder de aandacht is ge
bracht heeft men de mogelijkheid om deze dienst afte nemen. Met dit gebruik is geen sprake 
van buitensluiting, waardoor wordt gewerkt conform het genoemde artikel. 

Volgens artikel 13 WBP heeft de organisatie de plicht de persoonlijke gegevens te beveiligen 
tegen verlies, vernietiging, verminking, onbevoegde verwerking en onbevoegde toegang. Bij 
implementatie van een systeem op basis van kennisgedreven communicatie dient dit derhalve 
meegenomen te worden. 

Tenslotte bestaat er een verplichting voor het up-to-date houden van de gegevens. Wanneer 
gegevens eenmaal worden vastgelegd verplicht men zich dus ook tot een inspanning om deze 
actueel te houden. Het periodiek aan klanten laten weten wat er over hen bekend is begeleid 
door een verzoek voor eventuele correcties kan hiervoor voldoende zijn. 
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Woonbedrijf (voluit "Stichting WoonbedriffSWS.Hhvl")is een woningcorporatie die actief is 
in Eindhoven en omstreken. Zoals de volledige naam al doet vermoeden is Woonbedrijf een 
fusie van woningstichting SWS en woonstichting Hertog Hendrik van Lotharingen, kortweg 
Hhvl. 

De genoemde instellingen zijn per 8 november 2006 gefuseerd. SWS, opgericht in 1971, 
brengt daarbij ruim 15.000 wooneenheden in. Ook Hhvl, zelfstandig sinds 1990 -al was het 
onder de noemer van Philips' Woning- en grondbedrijf al actief sinds 1935- levert een onge
veer even groot aantal eenheden. De gezamenlijke waarde van roerende en onroerende zaken 
in exploitatie bedraagt (per 31 december 2006) 793,7 miljoen euro. Het eigen beslaat ultimo 
2006 342 miljoen euro, waardoor ruim 32% van de activiteiten uit het eigen vermogen wordt 
gefinancierd (Woonbedrijf, 2007). 

De bijna 31.000 wooneenheden in beheer van Woonbedrijfliggen verspreid in en om Eindho
ven: Binnen de grenzen van gemeente Eindhoven bevindt zich ongeveer 83% van de 
eenheden. In de gemeente Geldrop-Mielo ligt ruim 8% en in Veldhoven ruim 3%. De reste
rende 5% is verdeeld over de dorpen Best, Valkenswaard, Waalre, Son, Nuenen en Bladel 
(Woonbedrijf, 2007-2). 

Woonbedrijf is een grote speler op de markt: In een lijst van grotere woningcorporaties in 
Nederland staat Woonbedrijf op een 7e plek wat betreft het aantal woningen (VROM 2007). 
Ook binnen de gemeente Eindhoven is Woonbedrijfeen relevante partij: De 209.702 inwo
ners die Eindhoven op I januari 2007 telt bewonen 93.468 adressen (Eindhoven, 2007). Maar 
liefst 27% van deze huishoudens vindt zijn onderkomen bij Woonbedrijf. 

Woonbedrijfwil meer doen dan enkel "het beheer van bakstenen". Zo is gebiedsantwikkeling 
een belangrijk argument geweest voor de fusie. "De organisatorische en financiële moge
lijkheden om integrale gebiedontwikkeling in Eindhoven en de regio-gemeenten werkelijk 
van de grond te krijgen is destijds één van de belangrijkste overwegingen geweest om de 
mogelijkheden van samenwerking en eventueel fUsie tussen Woonstichting Hhvl en Wo
ningstichting SWS te onderzoeken. Niet alleen zou de organisatorische en financiële 
slagkracht door een fusie verbeterd worden, ook zou gebiedontwikkeling beter opgepakt 
kunnen worden door samenvoeging van gebieden die voorheen in afzonderlijke handen 
van SWS of Hhvl waren." (Woonbedrijf, 2007) 

Bovendien wil men de huurders meer gaan zien en behandelen als gewaardeerde klant. Het 
leveren van aanvullende diensten is hier een voorbeeld van. In dit kader wordt in 2006 
PuntExtra B.V. opgericht, een initiatiefvan het toenmalige Hhvl en ZuidZorg (een aanbieder 
van zorgdiensten en voorlichting op het gebied van gezondheid en welzijn in Eindhoven, me
de ontstaan vanuit de voormalige lokale kruisverenigingen). Later sloot ook SWS zich hierbij 
aan en vervolgens woCom (een woningvorporatie elders in de regio). Van de website van 
PuntExtra: "Onze kracht: een breed samenhangend pakket diensten op het gebied van ex
tra zorg, persoonlijk comfort, woon extra, voorlichting & begeleiding. PuntExtra geeft 
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advies, beantwoordt uiteenlopende vragen en biedt diensten voor allerlei situaties in uw 
leven. Van klussendienst tot Maaltijden thuis, van kapper aan huis tot ontspanningscur
sussen, van inloopochtenden voor jonge ouders tot ... " 

Ook dit onderzoek vindt plaats in het kader van het meer klantgericht gaan werken. Zo wor
den er weliswaar aanvullende diensten aangeboden, maar deze worden (nog) niet actief en 
klantgericht onder de aandacht gebracht. Er bestaan algemene folders, maar het initiatief voor 
meer informatie of afuame ligt nog steeds bij de klant. In dat licht is het interessant om op 
zoek te gaan naar mogelijke correlaties in de beschikbare gegevens, om zo meer inzicht te 
krijgen in de situatie van klanten, om afhankelijk daarvan specifieke zaken onder de aandacht 
te brengen bij bepaalde klanten. 

In de volgende hoofdstukken zal op zoek worden gegaan naar verbanden tussen data en dien
sten die klanten interessant vinden. Daartoe wordt begonnen met een inventarisatie van de 
beschikbare informatie uit het verhuurproces en van PuntExtra. Na een algemene uiteenzet
ting over deze bronnen zullen deze gecombineerd worden. 

In een volgende stap worden hypotheses geformuleerd: welke verbanden tussen de diensten 
en de beschikbare gegevens worden verwacht? Na deze inventarisatie zullen de verbanden 
ook worden getoetst op basis van de beschikbare informatie. 
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1 Beschikbare informatie 

1.1 Bronnen 
De benodigde data om analyses uit te kunnen gaan voeren ligt verspreid over twee locaties: 
Verhuurgegevens zitten in de administratie van Woonbedrijf en informatie over diensten 
wordt door PuntExtra beschikbaar gesteld. 

Het doel is het opstellen van één enkel databestand met daarin verzamelde gegevens per huis
houden. Daarbij moet worden gedacht aan huishoudenafhankelijke data (samenstelling, 
inkomen etc.), gegevens afhankelijk van de verhuureenheid (huurniveau, grootte etc.) en de 
afgenomen diensten. 

Van sommige eigenschappen bestaat er een concrete aanleiding om deze mee te nemen in het 
databestand, van andere gegevens is deze aanleiding soms bij voorbaat minder duidelijk. Een 
concrete aanleiding kan zijn om identificerende of demografische gegevens te verkrijgen of 
om een hypothese te toetsen. Andere data worden ter analyse meegenomen, waarbij later wel
licht kan blijken dat een correlatie met andere eigenschappen bestaat. Per gegeven zal worden 
aangegeven of deze ter identificatie, toetsing of analyse mee wordt genomen. 

Verhuurgegevens 
Data over het vastgoed en het verhuurproces is vastgelegd in het systeem CasaBis, een pro
duct van NCCW. Een aantal onderwerpen die met dit programma worden geadministreerd 
zijn gegevens van huurders vastgelegd, woningtoewijzing, verrekening van huursubsidies en 
huren, exploitatielasten, eigenschappen van vastgoed zoals oppervlaktes en gerealiseerde aan
passingen. 

Het programma maakt gebruik van meer dan 500 verschillende tabellen, met ieder 2 tot ruim 
100 velden. In de documentatie van het systeem (het "Physical Data Model") wordt met ruim 
50 schema's inzicht gegeven in relaties tussen de tabellen. (Zie voor een voorbeeld het meest 
relevante schema "VHE Contract" (VHE =Verhuureenheid), welke is opgenomen in de bijla
ge "CasaBis - Documentatie", te vinden vanaf pag. lxxxviii). 

Om de meest relevante gegevens te isoleren is gezocht naar schema's die waarschijnlijk rele
vant zijn voor dit onderzoek, en zijn tevens de tabellen globaal doorgenomen. Zo ontstond 
inzicht in de meest relevante onderdelen in het volledige databestand. 

Uiteindelijk zijn zo de volgende gegevens geselecteerd: 

Adres 
Ten behoeve van identificatie wordt het woonadres meegenomen. 

In het systeem zijn dit de velden straat, huis_ nr, plaats, postcode in de tabel vhe 

Aanvangs- en einddatum van het huurcontract 
Het onderzoek spitst zich toe op zittende huurders. In het bestand dienen derhalve huidige 
huurders te worden geselecteerd, dus met een aanvangsdatum van het huurcontract in het ver
leden. Er mag echter nog geen einddatum van het huurcontract bekend zijn. Wanneer dat 
immers wel het geval is heeft men de huur al opgezegd en zal dus ook de binnenkort te be-
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trekken woning gekozen zijn. Het leveren van passende diensten zal die beslissing niet meer 
kunnen beYnv loeden. 
Op basis van de aanvangsdatum kan ook worden vastgesteld hoe recentelijk de huurder de 
woning heeft geaccepteerd, en zijn dus diensten relevant voor nieuwkomers te signaleren. 

In het systeem zijn dit de velden ingangsdatum en einddatum in de tabel contract. 

Bouwjaar 
Inzicht in de leeftijd van het pand onstaat onder andere doordat het bouwjaar bekend is. 

Veld: Vhe - bouwjaar 

Aantal kamers 
Het formaat van de woning kan op verschillende dingen van invloed zijn, waaronder de hoe
veelheid onderhoud die de woning vergt. Als indicatie voor de grootte kan worden gekozen 
voor het aantal vierkante meters vloeroppervlak, maar ook het aantal kamers geeft een goede 
indicatie. Beide waarden zijn bij de verhuurder bekend. In andere onderzoeken wordt hierbij 
het aantal kamers gehanteerd. Bij een eventuele vergelijking met andere onderzoeken dient 
erop te worden gelet dat hierbij soms alleen de slaapkamers worden geteld, en soms ook de 
woonkamer bij dit aantal wordt meegenomen. 

Huurniveau 
Het geldende huurniveau van de betreffende verhuureenheid. 
Omdat deze jaarlijks wordt verhoogd is het huurniveau geYndexeerd naar januari 2007. 

Geboortedatum 
Bij het aangaan van een huurovereenkomst dient de huurder zijnihaar geboortedatum kenbaar 
te maken. 

Huishoudensamenstelling 
Bij het aangaan van de huurovereenkomst vindt een zogenaamde intake plaats. Hierbij wordt 
om verschillende gegevens gevraagd, waaronder de huishoudensamenstelling. Probleem hier
van is dat het een momentopname betreft: na het aangaan van de overeenkomst worden 
wijzigingen in de huishoudensamenstelling niet meer gevraagd noch wordt dit door de huur
der gemeld. 
De gegevens over de huishoudensamenstelling kunnen dus enkel verantwoord worden ge
bruikt in het geval van recentelijk afgesloten huurovereenkomsten. 

Veld: Contract huishoudomvang 

Enig inzicht in de samenstelling ontstaat ook doordat het mogelijk is om het geslacht en de 
geboortedatum van de partner te registreren. 

Inkomen 
Ook het inkomen wordt enkel geregistreerd bij de intake, zoals hierboven beschreven bij 
Huishoudensamensteil ing. 
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Derhalve kunnen ook inkomensgegevens enkel worden meegenomen indien de huurovereen
komst in het nabije verleden is afgesloten. Oudere gegevens zijn hoogst waarschijnlijk niet 
meer correct. 
Contract - huishoudinkomen 

Huurtoeslag 
Op basis van het niveau van de huurtoeslag kan een indicatie worden verkregen van het in
komen van het betreffende huishouden. Hierbij is echter wel een kanttekening te plaatsen: 

Tot I januari 2006 bestond er huursubsidie, die werd uitgekeerd door het ministerie van 
VROM. Wanneer huishoudens recht hadden op huursubsidie werd deze via de woningcorpo
ratie verrekend. Het resterende deel werd bij de huurder in rekening gebracht. Door deze 
constructie was de woningcorporatie op de hoogte van het bedrag aan huursubsidie waar de 
huurder recht op had, en was zo indirect een indicatie van het inkomen te verkrijgen. 
Na de gestelde datum werd de verantwoordelijkheid overgedragen naar de belastingdienst, en 
werd de term "huursubsidie" veranderd in "huurtoeslag". Bij deze transitie heeft iedereen die 
recht had op huursubsidie een bericht ontvangen over van deze aanpassing, waarbij ook een 
formulier was bijgesloten waarbij men onder andere wijzigingen aan kon geven. De construc
tie waarbij de huurtoeslag direct met de woningcorporatie wordt verrekend is hierbij een optie 
geworden. Men kon ook kiezen voor het zelf ontvangen van de huurtoeslag, waarna het huis
houden zelf de volledige huur aan de verhuurder moest voldoen. In gevallen waar is gekozen 
voor deze laatste optie is dus het indirecte inzicht in het inkomen weggevallen: het feit dat de 
woningcorporatie voor een huishouden geen huurtoeslag ontvangt wil niet meer zeggen dat 
het huishouden deze toeslag ook niet ontvangt. 

Afname van diensten 

Op een verzoek om informatie is van Punt Extra is een bestand ontvangen met gegevens over 
bij Punt Extra binnen gekomen informatieverzoeken. Bij toelevering van dit bestand werd een 
kanttekening geplaatst: het proces van dataverzameling bij Punt Extra is (nog) beperkt. 

Het volgende proces ligt ten grondslag aan de informatieverzameling. Wanneer een klant con
tact opneemt met Punt Extra worden de volgende stappen doorlopen: 

1. Men stelt een vraag 
Hierbij wordt een beschrijving van de situatie en wensen gegeven. 
van niet-telefonische verzoeken wordt niets vastgelegd. 

2. De medewerker van Punt Extra analyseert het probleem, en geeft aan welke diensten 
interessant kunnen zijn. Hierbij worden contactgegevens van leveranciers van de be
treffende diensten gegeven 

3. De klant neemt eventueel contact op met de leverancier voor details 
4. De klant besluit eventueel de dienst afte nemen. Bij het noemen van het lidmaat

schapsnummer van Punt Extra wordt korting verstrekt. 
5. Wanneer een klant een herhalingsverzoek heeft, wordt veelal direct contact opgeno

men met de eerdere leverancier 

Dus enkel in punt 2 worden gegevens vastgelegd. Dit betreft dus alleen telefonische doorver
wijzingen naar diensten zijn opgenomen. Of de klant ook daadwerkelijk contact opneemt met 
de leverancier, of dit leidt tot een afname en of er eventueel vervolgafnamen zijn is niet in
zichtelijk. 
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Het (Ex cel-)bestand is gebaseerd op de periode juni 2005 tot I 8 december 2006. De aangele
verde spreadsheet bevat de volgende kolommen: 

Voorletters Postcode Loshuisnr 
Tussenvoegsel Plaats Loshuistoev 
Achternaam Telefoon Clientnr 
Geslacht Lidnummer Gebdatum 
Adres Email Bemiddelde dienst 

Ten tijde van dit onderzoek worden de volgende diensten aangeboden, gerangschikt per seg
ment: 

Naam dienst Omschrijving 
Extra Zore 
Borstvoeding begeleiding 
Geboortekoffer informatiepakket en kadootjes bij geboorte 
Inloopochtenden ontmoetingsplek voor jonge ouders 
Extra kraamzorg_ 
Mantelzorgdagen cursussen/begeleiding voor mantelzorgens (en zorgontvangers) 
Mantelzorgweekend 
Overgangsconsu \ent Advies bij en een tijdschrift over de overgang 
Reizen Reizen met verpleegkundige begeleiding 

Rondom Persoonsgebonden Budget 
Toelichting mogelijkheden PGB tbv AWBZ en korting op uitga-
ven hieromtrend 

Troostkoffer 
tbv veel huilende baby's (korting op producten, cursussen; gratis 
advies, huisbezoek, bruikleen koffer) 

ZuidZorg Alarmering 
Korting op een systeem waarmee bekenden kunnen worden ge-
alarmeerd 

ZuidZorg Alarmopvolging Korting op professionele thuisalarrnopvolg_il!g 
Persoonli.~k Comfort 
Audicien aan huis 
Haarwerken en pruiken onderhoud I verzorgingsset 
Huidtherapie 
Kapper aan huis 
Kinderoppas (+licht huish. activiteiten) 
Kleding aan huis 
Low Vision Korting op producten en gratis meting 
Maaltijden thuis 
Opticien aan huis 
Pedicure aan huis 
Woon Extra 
Boodschappenservice 
Hand- en spandiensten 
Juridisch advies 
KI ussendienst 
Tuinonderhoud 
Verhuisservice 

deskundig adviesbezoek, vakkundige installatie, redelijke prijzen, 
WoonPlusPakket kwalitatiefhoogstaande producten, voorspoedige realisatie tbv 

55+- advies 
WoonZorg Hypotheek advies 
Voorlichtineen beeeleidine 
Adviescentrum 
PuntExtra Cursussen 
Wel Thuis magazine 
Zorgboeken 
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PuntExtra aanbieding 
David Lloyd Sport Club 
Gezin & Gezondheid handboek 
Gezondheidsplan beweegadvies/training 
Thermae 2000 
Thermae Son 
ZuidZorg Thuiszorgwinkel 

1.2 Algemene resultaten 

Ten behoeve van de data-analyse is een aantal bronnen gebruikt. Hieronder een algemene 
analyse van deze individuele bronnen. Nadat zo een algemeen inzicht is ontstaan in de ver
schillende bronnen zullen deze met elkaar worden vergeleken. 

Huurdersbestand 
De gegevens uit CasaBis zijn alleen relevant waar deze gekoppeld kunnen worden aan gege
vens van Punt Extra. Aangezien die gegevens zijn gebaseerd op de periode juni 2005 tot 
januari 2007, zijn alleen bestaande huurders in die periode relevant. Huishoudens die pas na 1 
januari 2007 zijn gaan huren vallen dus af, evenals huurders die voor juni 2005 zijn vertrok
ken. 

Daarom is een bestand gemaakt van contracten met aanvullende informatie op basis van de 
volgende voorwaarden: 

Contract ingangsdatum< 01-01-2007 EN 
Contract einddatum> 01-06-2005 

Dit heeft als resultaat een bestand met alle huurcontracten van zittende huurders op 1-1-07 en 
huurders die na 1-06-05 zijn vertrokken. 

Het aantal records in dit bestand bedraagt 71.744. Dit grote aantal wordt veroorzaakt doordat 
een contract meerdere keren kan zijn opgenomen wanneer ergens een gegeven verschilt. Een 
contract dat een looptijd van 1,5 jaar heeft gehad is zo twee maal opgenomen, aangezien er in 
die periode een huurwijziging is geweest en beide huren zijn geregistreerd. Het bestand is 
aangepast zodat iedere huurder maar één keer per betrokken woning is geregistreerd. De ont
wikkeling van het huurniveau is hierbij komen te vervallen; de laatst bekende huur is 
aangehouden. 

In totaal zijn er 12.965 unieke contracten in het bestand opgenomen. 

Hieronder zullen grafieken van verschillende karakteristieken van dit bestand worden ge
toond. 

Leeftijdsverdeling vergeleken met Eindhoven 

Om te beginnen een uiteenzetting van de verdeling van de leeftijd binnen het huurdersbe
stand. Om inzicht te krijgen hoe zich dit verhoudt tot de omgeving zal hierbij ook de 
verdeling binnen de gemeente Eindhoven worden getoond (Bron gegevens Eindhoven: CBS, 
peildatum 1 januari 2007) 
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De grafiek geeft inzicht in de verdeling. Wat betreft absolute aantallen blijkt dat er 12.080 
huishoudens in het huurdersbestand zijn geregistreerd. Aangezien er geen huurders onder de 
twintig zijn, zijn in linker gedeelte van de grafiek enkel inwoners van Eindhoven terug te vin
den. 

Deze data is ook weer te geven als het percentage Eindhovenaren dat huurt bij Woonbedrijf: 

Eindhovenaren die huren bij Woonbedrijf 
30,00% -..-----------------------. 

25,00% t------ ------ ---------

20,00% '1------- ----- ----------

15,00% +---- ------- ---- ------- -----
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Leeftijd 

Het verloop van de grafiek is redelijk volgens verwachting. Er zijn geen (hoofd-)huurders 
onder de 20. Jonge huurders tot 30 jaar betrekken hun eerste zelfstandige woning, waarbij 
vaak voor huur wordt gekozen. Deze woning betrekt men enkele jaren waarna men verhuist, 
waarbij onderscheid valt te maken tussen verhuizing naar een andere huurwoning of naar een 
koopwoning. Na het 65e levensjaar besluiten veel Eindhovenaren (weer) te gaan huren. 

De piek die zich weer inzet vanaf de leeftijd van 65 jaar kan worden verklaard door mensen 
die weer van een koop- naar een huurwoning gaan. Bij het bereiken van de pensioengerech
tigde leeftijd kan men de behoefte hebben om in de koopwoning opgebouwde vermogen vrij 
te maken, zodat dit geld aan andere doelen besteed kan worden. Andere redenen kunnen zijn 
dat men behoefte heeft aan een kleinere woning, of aan een locatie waar men in zorgbehoeftes 
voorzien kan worden. 

Spreiding van leeftijd naar geslacht 
Vervolgens wordt de spreiding van de leeftijd per geslacht uitgezet. 
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Hierbij valt op dat in de leeftijdscategorieën van 30 tot 60 jaar en ouder dan 75 jaar er meer 
vrouwen dan mannen zijn. Wat betreft het segment ouder dan 70 jaar valt dit te verklaren 
door het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. Opmerkelijker is het segment 
van 26 tot 60 jaar. Zeker aangezien bij huur door een koppel traditioneel veelal de man als 
hoofdhuurder te boek komt te staan. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn éénoudergezin
nen. Wanneer ouders scheiden worden kinderen veelal aan de moeder toegewezen, die vaak 
door beperkte middelen een voorkeur heeft voor de huursector. 

De leeftijdsverdeling is ook te vergelijken met de verdeling over huurders van sociale wo
ningbouwcorporaties in Nederland . De segmenten bij registratie van nationale trends zijn 
echter minder nauwkeurig, vandaar een geringer aantal segmenten. (bron: CBS, 2002) 
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De casus komt in hoge mate overeen met het nationale gemiddelde. Enige relevante afwijkin
gen is een kleiner aandeel van de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar (11 ,4% versus 14,3%) en 
een hoger aandeel 75 jaar of ouder (17,3% versus 14,7%). 

Huishoudengrootte 
In de volgende grafiek is een uiteenzetting van de verschillende aantallen van huishoudens 
met een bepaalde omvang. 
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Huishoudengrootte 

De verdeling van de huishoudengrootte is opmerkelijk: 78% van de huishoudens bestaat vol
gens de gegevens uit 0 personen. Informatie over de omvang van het huishouden wordt 
kennelijk slechts zelden vastgelegd. Overigens zijn ook de gevallen waarbij de huishouden
grootte wèl is vastgelegd niet betrouwbaar: als hierom wordt gevraagd is dat bij de intake, dus 
aan het begin van de huurperiode. Aangezien deze gegevens verder niet worden gecontroleerd 
en! of bijgewerkt zijn deze gegevens na verloop van tijd vervuild en niet meer bruikbaar. 

Gezien het gebrek aan volledigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens zal de eigenschap 
"huishoudengrootte" verder niet worden meegenomen in dit onderzoek. 

Er bestond nog een kans om meer informatie over het huishouden te verkrijgen: in het sys
teem kan ook het geslacht en/ of geboortejaar van de partner worden geregistreerd. In slechts 
1480 gevallen ( 11 ,5%) is dit ook gedaan. Aangezien niet iedereen een partner heeft is een 
score van 100% dus niet haalbaar. Toch is ook het percentage van 11,5 te laag om mee te ne
men in verdere beoordelingen. 

Inkomen 
Het inkomen wordt, zoals reeds op pagina 48 werd vermeld, enkel bij het aangaan van het 
huurcontract vastgelegd. Uit de data blijkt dat dat echter niet consequent gebeurt: slechts bij 
2678 van de huishoudens (21 %) is het inkomen bekend (waarbij jaarinkomens onder de 100 
euro zijn bestempeld als niet reëel, en dus onbekend). Bijkomend probleem is dat inkomens
gegevens enkel bij ingang van de huurovereenkomst worden gevraagd. Met name voor 
klanten die al lange tijd huren kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de juistheid van deze 
gegevens. Ter indicatie: 89% van de beschikbare data is ouder dan 3 jaar. 

Ondanks de beperkte aanwezigheid van inkomensgegevens en het feit dat de gegevens die 
wel beschikbaar zijn voor een groot gedeelte gedateerd zijn wordt toch een grafiek van de 
inkomensverdeling gegeven ter indicatie. Hierbij zijn gegevens geïndexeerd naar 2007 op 
basis van 2% inflatie. 
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Geïndexeerde opgegeven inkomen 

Hieronder een frequentietabel van verschillende huursegmenten. Hierbij worden de huren van 
Woonbedrijfvergeleken met andere corporaties in Nederland, gebaseerd op gegevens uit het 
Woningbehoefteonderzoek (CBS, 2000). De segmenten in de grafiek zijn gebaseerd op de 
basishuurklassen die in dit onderzoek worden gehanteerd, waarbij deze waardes zijn geïn
dexeerd naar 2007 op basis van 2% inflatie. 
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Bruto huur 

De brutohuren van Woonbedrijf liggen boven het landelijk gemiddelde. De verhuurde wonin
gen zijn kennelijk van een hoger niveau dan het gemiddelde. Een oorzaak zou kunnen zijn dat 
corporaties in andere grote steden, die qua aantallen relevant zijn voor het gemiddelde, meer 
hoogbouw in hun bezit hebben. Daardoor heeft Woonbedrijf relatief weinig appartementen en 
meer (grotere) eengezinswoningen, waardoor gemiddelde huurniveau hoger ligt. 

Geografische verdeling 
Op basis van een postcodebestand (waarin is vastgelegd welke postcode in welke wijk valt, 
CBS 2004) kan een frequentietabel worden gegenereerd over de geografische spreiding van 
het huurdersbestand over Eindhoven en omstreken. Dit zou globaal overeen moeten komen 
met de verdeling van het eigenlijke woningbezit van Woonbedrijf 
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Hieronder een grafiek waarin het procentuele aandeel per wijk is aangegeven van het aantal 
records in het huurdersbestand en het aantal woningen van Woonbedrijf. 
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De spreiding komt grotendeels overeen, al is bij enkele wijken een verschil te constateren. Dit 
zal vermoedelijk te maken hebben met het aantal verhuizingen: de verdeling van het bestand 
is gebaseerd op de huurders, terwijl de verdeling van het bezit is gebaseerd op woningen. 
Wanneer de doorstoom in een wijk hoger ligt, zal het aantal huurders dat in een periode in 
deze wijk woont groter zijn dan bij een lagere doorstroom. 

Gemiddelde leeftijd per wijk 
Een andere opmerkelijke verdeling is de gemiddelde leeftijd van huurders per wijk: 
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Hierbij is het gemiddelde bepaald over huurders bij wie een geldige leeftijd in is gevuld (tus
sen de 15 en 120 jaar). Strijp blijkt met name jongere huurders aan te spreken; Valkenswaard 
heeft duidelijk meer verhuureenheden die aantrekkelijk zijn voor ouderen. 
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Punt Extra 
Van Punt Extra is een gegevensbestand ontvangen met geregistreerde informatieverzoeken in 
de periode juni 2005 tot januari 2007. Dit bestand telt 1232 records, van in totaal 996 unieke 
klanten. 

In deze paragraaf zal een aantal karakteristieken worden besproken. 

Spreiding van leeftijd 
Om te beginnen een spreiding van de leeftijd binnen het bestand van Punt Extra: 
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Het bestand blijkt verre van volledig: van de 996 geregistreerde klanten die een informatie
verzoek hebben gedaan is de leeftijd niet bekend in 214 gevallen (21 %). De grafiek is links
scheef. Dit is conform de verwachting, aangezien veel van de diensten met name interessant 
zijn voor ouderen. 

Spreiding van leeftijd naar geslacht 
Op basis van de personen wiens leeftijd bekend is (n=782) is onderstaande grafiek opgesteld, 
waarbij binnen de leeftijdscategorieën onderscheid is gemaakt naar sekse. 
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• Mannen 
(n=238) 

• vrouwen 
(n=389) 

DOnbekend 
(n=155) 

Ondanks de relevante aantallen van personen bij wie het geslacht niet bekend is, kan worden 
gesteld dat met name vrouwen interesse hebben in aanvullende diensten. Zeker bij de leeftij
den boven de 85 jaar zijn vrouwen sterker vertegenwoordigd dan mannen. Wat betreft dit 
segment kan dat worden verklaard door het feit dat vrouwen ouder worden dan mannen. 
Een reden voor de sterkere vertegenwoordiging van vrouwen kan ook worden gevonden in de 
aard van bepaalde diensten, die enkel voor vrouwen zijn (waaronder advies t.b.v. lactatie). 

Verdeling aantal geinformeerde diensten 
Het gemiddeld aantal verzoeken per persoon bedraagt I ,23, al is de spreiding groot (sd=0,6): 
Het aantal verzoeken varieert van één (819 maal) tot zes (2 maal). 
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Aantal geinformeerde diensten 

De meerderheid van alle klanten (66%) informeert slechts naar één dienst. Dit lijkt een matige 
score, aangezien het immers de informatieverzoeken betreft, geen afnames/verkopen. 

Populariteit van diensten 
Bij het bepalen van de frequenties van verzoeken naar bepaalde diensten bleek dat de toegele
verde data beperkt was: Van de veelheid aan diensten die ten tijde van dit onderzoek werd 
aangeboden (34) bleek slechts over 14 diensten een informatieverzoek te zijn ingediend. Dit 
valt deels te verklaren doordat in de periode waarover de data beschikbaar was het diensten-
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pakket minder uitgebreid was, en dat het bestand is opgesteld door handmatige registratie van 
informatieverzoeken. Dit vergroot de kans op fouten door menset Uk handelen en bevat geen 
gegevens over direct contact tussen klant en de aanbieder van de betreffende dienst. Toch rijst 
ook de vraag of de registratie wel consequent plaats heeft gevonden. 

Hieronder een overzicht van de verdeling van de aantallen informatieverzoeken over de gere
gistreerde diensten: 

250 

200 

]i 150 
1: 
111 

< 100 

50 

0 

23 

n! 

210 

69 
46 

1-

15 B 1 1 11 !~ 

210 

175 

1U 

101 
Dl: 

- -
5 

15 14 13 

lil lrlr:t .... 

Ook kan worden bekeken wat de gemiddelde leeftijd van klanten per dienst waarover infor
matie wordt opgevraagd. In onderstaande grafiek zUn de gemiddelde IeeftUden per dienst 
naast elkaar gezet. 
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De gemiddelde leeftUd is 70,9 jaar, al kan de gemiddelde leeftijd per dienst daar vanaf wijken. 
Dat varieert van 30,5 (kinderoppas, n=6 SD=4,0) tot 84, I (opticien, n=J5, SD=9,3). De lage 
gemiddelde leeftijd bU een aantal diensten kan worden verklaard doordat deze diensten enkel 
interessant zijn voor mensen met jonge kinderen. 
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Geografische spreiding 
Hieronder wordt inzicht verstrekt in de spreiding van leden van Punt Extra over Eindhoven en 
omstreken. 
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In een later stadium zullen deze gegevens vergeleken worden met het huurdersbestand, waar
door eventuele verschillen in dienstenbehoeften per wijk duidelijk zullen worden. 

Verzoekfrequentie per wijk 
Eerder is het gemiddelde aantal verzoeken per lid berekend (I ,23). Naar verwachting zou de
ze spreiding over heel Eindhoven gelijk zijn. Toch zou deze frequentie in een gebied kunnen 
afwijken van het gemiddelde. ln de grafiek hieronder is het gemiddeld aantal verzoek per lid 
naar wijk weergegeven. 
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De variatie op dit punt blijkt te bestaan, al is deze gering. ln Nuenen ligt het gemiddelde op 
I ,0, al is dit weinig relevant gezien het feit dat dit op slechts één geval is gebaseerd. Substan
tieier is het gemiddelde van Waalre, wat ligt op I ,08 (n=l2), wat ook beduidend lager is dan 
het algemene gemiddelde van l ,23. ln Stratum informeert een lid naar gemiddeld I ,38 dien
sten (n=ll4). 
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Aan het einde van de volgende paragraaf, "De bestanden gecombineerd", zal worden gezocht 
naar een verklaring voor de bovenstaande verhoudingen. 

De bestanden vergeleken 
In de vorige paragrafen zijn verschillende eigenschappen van de databronnen behandeld. De
ze paragraafzal de bronnen met elkaar vergelijken. Zo ontstaat een algemeen inzicht in welke 
huurders informeren naar diensten. 

In een volgend stadium zullen klanteigenschappen van verschillende diensten worden verge
leken met het totale bestand. Voordat daartoe over wordt gegaan zal eerst een algemene 
vergelijking worden gemaakt tussen het huurdersbestand en het bestand van mensen die naar 
een dienst hebben geïnformeerd. 

Leeftijd 
In de grafiek hieronder wordt de spreiding van de leeftijd van het huurdersbestand vergeleken 
met de spreiding in het bestand van Punt Extra. 
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Deze grafiek geeft inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Wat 
betreft de absolute aantallen kan worden geconstateerd dat Punt Extra slechts door een be
perkte groep wordt ingeschakeld: het bestand van Punt Extra telt 406 personen, waar het 
huurdersbestand 67.934 personen bekend zijn. Dat komt neer op een marktpenetratie van 0,60 
procent. 

Een relevant verschil in de spreiding is dat de frequentiegrafiek van het volledige huurdersbe
stand rechts-scheef is, terwij I dat bij huurders met een dienst links-scheef is. De gemiddelde 
leeftijd verschilt daardoor ook. De gemiddelde leeftijd van alle huurder (54,7; SD= 19,3) is 
relevant lager dan die van huurders die een dienst afnemen (71 ,0; SD=15,6). 

Aangezien de marktpenetratie van Punt Extra beperkt is, en de gemiddelde leeftijd hoger is 
dan van het huurdersbestand zijn de conclusies tweeledig: De diensten blij ken met name in 
trek bij een oudere doelgroep, waar men waarschijnlijk nog veel nieuwe klanten kan winnen. 
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Aan de andere kant zou ook bekeken kunnen worden of voor de jongere (grotere) doelgroep 
niet andere diensten op de markt gebracht kunnen worden. 

Wat ook parten kan spelen is de geschiedenis van Punt Extra: de organisatie komt voort uit 
een vereniging waarbij lidmaatschap verplicht was wilde men aanspraak maken op het ge
bruik van krukken etc. Ondanks het feit dat dit tegenwoordig niet meer het geval is, heerst dat 
beeld nog wel onder senioren. De overtuiging dat men lid moet zijn kan derhalve ook de piek 
verklaren. 

Geslacht 
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Bij de vergelijking tussen het geslacht van alle huurders en huurders met een dienst blijkt dat 
het percentage mannen bij alle huurders (33%) hoger is dan bij huurders die een dienst afne
men (25%). 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij aangaan van een huurcontract het geslacht wordt in
gevuld van de hoofdhuurder, en bij inschrijving van een koppel is het gebruik om hiervoor de 
man te nemen. Bij registratie bij Punt Extra is dit geen gebruik. Ook zou het zo kunnen zijn 
dat vrouwen eerder het initiatief nemen om te informeren naar diensten over zorg en welzijn. 

Geografische verdeling 
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De informatieverzoeken blijken evenredig gespreid met het woningbezit van Woonbedrijf 
Sommige gebieden vertonen een (beperkte) afwijking: In Woensel Zuid blijken diensten min
der populair te zijn dan in andere gebieden, en in Son en Breugel, Valkenswaard en 
Veldhoven zijn juist meer mensen geïnteresseerd in diensten. 

Verzoekfrequentie en leeftijd per wijk 
Bij de analyse van de gegevens van Punt Extra is een grafiek getoond waarin de frequenties 
van informatieverzoeken per huishouden per wijk uiteen zijn gezet. Hierin viel een relevante 
spreiding te constateren: Het algemene gemiddelde ligt op I ,23 informatieverzoeken per huis
houden, maar in Waalre is dat I ,08 en in Stratum I ,38. 

Een mogelijke verklaring voor de uiteenlopende waarden zou de samenstelling van wijken 
kunnen zijn. Hieronder zal daarom nogmaals de verzoekfrequentie per wijk worden getoond, 
maar dan gecombineerd met lijnen die de gemiddelde leeftijd in iedere wijk aanduiden. De 
eerste lijn, "gem leeftijd PE", is gebaseerd op de gemiddelde leeftijden conform het bestand 
van Punt Extra. Hierin zijn dus enkel mensen opgenomen die naar één of meerdere diensten 
geïnformeerd hebben. Bovendien wordt de lijn "gem leeftijd HB" getoond, die op basis is van 
het volledige huurdersbestand. 
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Het resultaat is opmerkelijk: wanneer enkel naar het verloop van de lijnen wordt gekeken valt 
op dat het leeftijdsverschil tussen gegevens van Punt Extra en het huurdersbestand variabel is. 
Een grotere samenhang was hierbij meer voor de hand liggend geweest, waarbij de gemiddel
de leeftijd in wijken volgens Punt Extra bijvoorbeeld stelselmatig 15 jaar boven de 
gemiddelde leeftijd van de huurders in de wijk ligt. Kennelijk varieert de mate waarin dien
sten van Punt Extra aanspreken per wijk. 

Nu terug naar de relatie met tussen de leeftijd en de verzoekfrequentie. Binnen de verschil
lende wijken in Eindhoven blijkt duidelijk een evenredig verband te bestaan tussen de 
verzoekfrequentie en de gemiddelde leeftijd gebaseerd op Punt Extra. Men informeert dus 
naar meer diensten naarmate men ouder wordt. 

De bestanden gecombineerd 
Uit het bovenstaande is gebleken dat de beide bestanden op sommige punten zeer van elkaar 
verschillen, maar op andere punten grote gelijkenissen vertonen. Voor het vervolg van het 
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onderzoek is het van belang om de beide bronnen aan elkaar te verbinden. Zo kan de behoefte 
aan een bepaalde dienst in verband gebracht worden met bepaalde eigenschappen van een 
huurder. 

Om de verschillende bronnen te kunnen analyseren zijn deze aan elkaar gekoppeld: op basis 
van postcode en huisnummer is gezocht naar overeenkomstige eigenschappen. Zie voor een 
gedetailleerde toelichting hierop de sectie "Praktische selectie/combinatie gegevens" in de 
bijlagen op pagina lxxxvi. 

Het huurderbestand waarin 12.965 contracten bekend zijn en het bestand van Punt Extra 
waarin 996 klanten zijn opgenomen zijn gecombineerd tot een databestand met 439 personen, 
met een totaal van 1231 informatieverzoeken naar diensten. Dat niet alle huurders geïnteres
seerd zijn in een dienst is geen opzienbarende conclusie; dat slechts de helft van de klanten 
van Punt Extra konden worden gekoppeld aan gegevens uit het huurdersbestand is opmerke
lijker. De oorzaak hiervan is niet eenduidig: wellicht zijn er in het bestand van Punt Extra 
toch ook klanten opgenomen die niet huren bij Woonbedrijf, of zijn zij met andere (oude) 
adresgegevens geregistreerd. 

Door de koppeling van de beide bestanden is meer bekend geworden over klanten in het be
stand van Punt Extra. Wellicht is een verschil in interesse in diensten te signaleren tussen 
nieuwe en langer zittende huurders, of huurders met een hoog of juist laag niveau van de 
huur. 

Duur van de huurperiode 
De behoefte aan een dienst zou kunnen varierenmet de duur van de huurperiode. Wellicht dat 
men juist vlak na een verhuizing behoefte heeft aan diensten, of pas later. 
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Nieuwe huurders blijken minder interesse in diensten te hebben dan mensen die al gedurende 
langere tijd huren. Of dit echter afhangt van de variabele "duur van de huurperiode" valt te 
betwijfelen: naarmate men ouder wordt huurt men immers ook langer. 

Huurniveau 
Er blijkt ook een correllatie te bestaan tussen het huurniveau en interesse in diensten: 
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Mensen met een hogere bruto huur informeren meer naar diensten dan mensen met een lagere 
huur. Een verklaring kan het besteedbaar inkomen zijn: bij een hoger inkomen kiest men eer
der voor een duurdere woning, en heeft men ook meer vrije middelen om uit te geven aan 
diensten. 
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2 Verbanden 

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillende bronnen globaal geanalyseerd. In dit hoofdstuk 
zullen enkele verwachtingen worden uitgesproken over verbanden tussen deze bronnen, zo
genaamde hypotheses. Vervolgens zullen deze hypotheses worden getoetst en zal gezocht 
worden naar een verklaring van eventuele afwijkingen. 

2.1 Hypotheses 

Inventarisatie 

Op basis van logische beredenering kunnen hypotheses geformuleerd worden over correlaties 
tussen afname van een dienst en eigenschappen van de informant. Zo kan bijvoorbeeld wor
den gesteld dat haardiensten met name door ouderen zullen worden afgenomen. Een 
dergelijke hypothese kan vervolgens worden getoetst met het gegevensbestand. 

In onderstaande kruistabel is een overzicht te zien van alle diensten waar data over beschik
baar is, uitgezet tegen verschillende datavelden. 

/Persoonlijk /Woning /Omgeling 

~ 
Extra Zorg Alarmering 

Lactatiekundige 
Persoonlijk Comfort Audiciën 

Haardiensten 

Huidtherapie 

Kapper 

Kinderoppas 

Kleding aan huis 

Maaltijden aan huis 

Opticiën 

Pedicure 
Woon Extra Boodschappen 

Handspandiensten 

Juridisch adlies 

Klussendienst 

Tui nonderhoud 

Verhuisserlice 
.... ·-·~~ 

Woonplus 
Aanbiedingen Zorgw12ekering 
Legenda 

+ positief verband verwacht 
- negatiefverband verwacht 
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+ + I 

+ I + + 

+ -·-+-i + + 

In deze tabel zijn 51 verwachte verbanden aangegeven. Voor een inhoudelijke beschrijving 
van ieder aangegeven verband wordt verwezen naar bijlage "Beschrijving hypotheses" op . .. 
pagma XCVII. 
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Een variabele waarmee geen rekening gehouden is, is de prijs. Het zou zo kunnen zijn dat 
duurdere diensten een correlatie hebben met het inkomen. Wanneer in een bepaald leeftijd
segment nu gemiddeld meer wordt verdiend dan bij andere segmenten zou een verband tussen 
de dienst en leeftijd geconstateerd kunnen worden, waar dit eigenlijk niet bestaat. Dit risico 
wordt echter beperkt doordat het gehanteerde bestand informatieverzoeken bevat, in plaats 
van eigenlijke afnamegegevens. Ten tijde van het verzoek om informatie is de bijbehorende 
prijs nog niet bekend. Hierdoor kan het gebeuren dat ook mensen met een laag inkomen in
formeren naar een dienst, maar pas later in het traject -wanneer de prijs bekend wordt
afhaken. 

Toetsing 

In het samengestelde bestand is de spreiding van aantallen verzoeken per dienst groot. In veel 
gevallen is te weinig data beschikbaar om redelijkerwijs te analyseren. Er zijn s lechts 5 dien
sten waarbij meer dan 100 informatieverzoeken bekend zijn. Dit zijn de klussendienst, 
pedicure, tuinonderhoud, zorgverzekering en maaltijden aan huis. Bij de laatste dienst, de 
zorgverzekering, zijn overigens geen verwachte verbanden gesignaleerd. Dit zallater worden 
toegelicht. 

De hypotheses van de verschillende diensten zullen hieronder getoetst worden, waarbij be
gonnen zal worden met een analyse van de meest populaire dienst, de klussendienst. 

Klussendienst 

De bij de klussendienst beschreven hypotheses zijn de volgende: 
1. in een groot huishouden is de kans groter dat er iemand is die wat klusjes kan doen 
2. oudere mensen hebben meer moeilijkheden met het zelfverrichten van klusjes, en zul

len eerder hulp nodig hebben 
3. vrouwen zien meer op tegen klusjes dan mannen 

Waar in het onderstaande een vergelijking wordt gemaakt met " het gemiddelde" wordt ver
wezen naar de gemiddelde waarde over het volledige gehanteerde bestand. 

Wat betreft de eerste hypothese wordt het volgende getoetst: 

Het percentage gezinnen met een groot huishouden is bij gezinnen die de klussendienst afne
men lager dan het gemiddelde. 

Vanwege de onbetrouwbaarheid van de gegevens over de huishoudengrootte (zie pag. 53) kan 
deze hypothese echter niet worden getoetst. 

De tweede hypothese is "oudere mensen hebben meer moeilijkheden met het zelf verrichten 
van klusjes, en zullen eerder hulp nodig hebben" . Dit is als volgt te toetsen: 

De gemiddelde leeftijd van huishoudens die de klussendienst afnemen ligt hoger dan het ge
middelde. 
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De gemiddelde leeftijd van mensen die de klussendienst afnemen (67,0; SD=l5,7) ligt inder
daad hoger dan de gemiddelde leeftijd van alle huurders (54, 7; SD= 19,3), maar niet hoger dan 
die van alle mensen die een dienst afnemen (71; SD=I 5,6). Dit kan verklaard worden doordat 
met name oudere mensen informeren naar de beschikbaarheid van diensten. Zie ook de sectie 
"Leeftijd" op pagina 61. 

De derde hypothese "vrouwen zien meer op tegen klusjes dan mannen" is als volgt te toetsen: 

Het percentage vrouwen dat de klussendienst afneemt is hoger dan het percentage vrouwen 
over het volledige bestand. 

onbekend man vrouw 

• alle huurders 

m rret dienst 

• rret klussendienst 

Deze hypothese lijkt correct: van de informatieverzoeken naar de klussendienst is 54% af
komstig van vrouwen, terwijl44% van het huurdersbestand vrouwelijk is. Hierbij dient wel 
de kanttekening geplaatst te worden dat deze laatste waarde vertekend kan zijn, zoals is aan
gegeven op pagina 62. 

Pedicure 

Hierbij is de volgende hypothese aangedragen: 
Problemen met de voeten en de behoefte om dit thuis te laten behandelen ontstaan met name 
bij mensen op hogere leeftijd. 
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De gemiddelde leeftijd van mensen die informeren naar een pedicure (78,1; SD=ll ,7) ligt 
zowel hoger dan de gemiddelde leeftijd van alle huurders (54,7; SD=19,3), als dan die van 
alle mensen die een dienst afnemen (71; SD=15,6). 

Tuinonderhoud 

Wat betreft tuinonderhoud zijn de volgende veronderstellingen gegeven: 
1. in een groter gezin is er eerder iemand die het tuinonderhoud op zich wil en kan ne

men, en is uitbesteding hiervan minder snel nodig 
2. de jongere partner van oudere mensen is wellicht nog wel voldoende capabel om tuin

onderhoud te verrichten 
3. oudere mensen hebben eerder problemen met tuinonderhoud 
4. gezinnen met een hoog inkomen zijn waarschijnlijk druk, maar hechten wel waarde 

aan een onderhouden tuin. 

Bij gebrek aan informatie (zie pag.) kunnen hypothese I, 2 en 4 niet getoetst worden. Een 
analyse van de leeftijd resteert: 
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Zorgverzekering 
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Ook naar de zorgverzekering wordt veel geïnformeerd. Men is hierin geïnteresseerd omdat 
leden van Punt Extra gebruik kunnen maken van col!ectiviteitskorting bij een verzekeraar. 
Aangezien een (goedkopere) zorgverzekering voor iedereen interessant is, zijn er bij deze 
dienst dan ook geen verwachte verbanden aangegeven. Derhalve kan ook niets getoetst wor
den. 
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Maaltijden aan huis 

I. ouders in een gezin met jonge kinderen kunnen het druk hebben, waardoor maaltijden 
aan huis een welkome verlichting kunnen zijn 

2. ouders van oudere kinderen kunnen echter met betrekking tot boodschappen/koken 
soms ook een beroep doen op hun oudere kinderen, waardoor maaltijden aan huis juist 
minder snel nodig zijn. 

3. wanneer een oudere persoon (die slecht ter been is) een jongere partner heeft, is deze 
waarschijnlijk beter in staat om boodschappen te doen voor het eten en zal de maal
tijdservice minder snel nodig zijn. 

4. mensen die slecht ter been zijn (ouderen) zullen meer behoefte hebben aan een maal
tijdservice, in verband met het dan niet hoeven doen van boodschappen en het gemak 
van niet te hoeven koken. 

5. een huishouden van tweeverdieners heeft een hoog inkomen, maar is erg druk. Zij zul
len het gemak van een maaltijdservice kunnen waarderen. 

6. wanneer er veel nabijgelegen bedrijvigheid is, is de kans groot dat er ook een super
markt in de buurt zit. Het is dan minder snel nodig om een beroep te doen op een 
maaltijdservice. 

7. wanneer iemand slecht ter been is zou de maaltijdservice uitkomst kunnen bieden, 
maar als een locatie goede OV-voorzieningen heeft wordt deze behoefte gereduceerd 
omdat boodschappen makkelijk met behulp van het OV kunnen worden gedaan. 

De punten die met de beschikbare informatie getoetst kunnen worden zijn 4, 6 en 7. 

Ouderen hebben meer behoefte hebben aan een maaltijdservice: 
Met onderstaande grafiek wordt de gemiddelde leeftijd uitgebeeld van alle huurders, huurders 
met een dienst en huurders met de dienst maaltijdservice. 

100 -.--------------, 
90+--------------------4 
80+-----------4-----+----4 
70 +-----J--
60 +--- - -1--
50 
40 
30 

20 
10 
0 

gemiddelde leeftijd 

• alle huurders 

11 met dienst 

D met maaltijdservice 

Hieruit blijkt dat de gemiddelde leeftijd van huurders met de dienst maaltijdservice het hoog
ste is van de genoemde categorieën. Daarmee kan de stelling bevestigd worden. 

Bij veel bedrijvigheid is er minder interesse in de maaltijdservice. 

Voor elke woning is een waardering bepaald met betrekking tot de aanwezigheid van bedrij
ven. Deze waardering kan varieeren van 0 (geen bedrijven in de omgeving) tot 3, waarbij 
verschillende soorten bedrijvigheid in de omgeving te vinden zijn. 
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2-r--------------------------, 
1,5 +----------.,..---- 1-------1 

• alle huurders 

• metdienst 
0,5 IJ met maaltijdservice 

0 
indicator bedrijven 

-0,5 -l-------------------.....11 

Juist bij mensen die gebruik maken van de maaltijdservice blijkt meer bedrijvigheid te vinden. 
De stelling blijkt dus niet juist. Een verklaring hiervoor kan wellicht worden gevonden in de 
locatiekeuze van de huurder: eerder is gebleken dat huurders die gebruik maken van de maal
tijdservice relatief oud zijn. Ouderen zouden bij het zoeken naar een woning al een voorkeur 
kunnen hebben voor woningen met bedrijvigheid in de nabijheid. Ondanks deze aanwezigheid 
heeft men kennelijk toch nog behoefte aan de maaltijdservice. 

Bij een goede OV-ontsluiting is er minder behoefte aan een maaltijdservice. 

Ook voor de ontsluiting via het openbaar vervoer bestaat een indicator. Ook deze schaal loopt 
van l tot 3. Hieronder de waarde van deze indicator voor alle huurders, huurders met een 
dienst en huurders met een maaltijdservice. 
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0,2 

0 
-0,2 +-----lf---IAClHeai~W---JI------1 

-0,4 +-----lf-----11-----1-------1 
-0,6 _._ _______________ __, 

• alle huurders 

Dmet dienst 

IJ met maaltijdservice 

Ook hier blijkt de stelling niet op te gaan. De verklaring is waarschijnlijk gelijk aan die van 
het vorige punt: De doelgroep van de maaltijdservice heeft bij de keuze van hun huidige wo
ning al een locatie uitgezocht die dicht bij voorzieningen ligt, waaronder het openbaar 
vervoer. 

2.2 Resultaten 
Na analyse van de data is gebleken dat enkele hypotheses correct waren, maar enkelen niet. 
Een relevant aantal veronderstellingen kon bij gebrek aan (correcte) data helaas niet worden 
gecontroleerd. Overigens dient daarbij opgemerkt te worden dat er nog een veelheid aan dien
sten is waarbij verwachte verbanden niet gecontroleerd konden worden door gebrek aan data. 

Het toetsen van stellingen die op het eerste gezicht logisch lijken is dus zeker op zijn plaats 
om zeker te zijn van de juistheid. Er blijken regelmatig verbanden te bestaan bij de getoetste 
diensten, waardoor er mogelijkheden bestaan om deze data te gebruiken bij het doen van 
voorspellingen. Wanneer meer data voor handen is zullen dergelUke verbanden ook bij overi
ge diensten duidelijk gemaakt kunnen worden. 
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In de theoretische uiteenzetting (vanaf pag. 17) kwam naar voren dat kennisgedreven com
municatie met name resultaten zal boeken in klantmanagementprocessen, waardoor het 
serviceniveau verhoogd kan worden. Dit is ook gelijk een punt waarmee de meerwaarde van 
het systeem snel duidelijk kan worden, wat gunstig kan zijn voor de acceptatie bij zowel 
werknemers als klanten (hier zal later in dit hoofdstuk verder op in worden gegaan). 

Het lijkt daarom logisch om met het systeem eerst in te zetten op het punt waarop de meeste 
winst behaald kan worden, de eerder genoemde interne klantmanagementsystemen waarmee 
winst kan worden behaald met betrekking tot het serviceniveau naar klanten. 

Wanneer dit gedeelte operationeel is kan worden gewerkt aan een verbetering van de dataver
zameling, waarna ook overige onderdelen van het klantenperspectief meegenomen kunnen 
worden. 

Hieronder nogmaals de strategische kaart, maar nu inclusief de " bottom up"-relaties zoals die 
in de paragraaf "Mogelijkheden" (pag. 37) zijn beschreven: 

Financieel 
perspectief 

Klanten
perspectief 

Intern 
perspectief 

Leer- en 
groei
perspectief 

4E A 

Implementatie van een systeem brengt wijzigingen teweeg in het informatiekapitaal en de 
afstemming. Wanneer over wordt gegaan tot het gebruik van het systeem ontstaat er een wis
selwerking (B) met de laag "intern perspectief'', waarin ook de medewerkers zich begeven. 
Deze medewerkers gaan op hun beurt een interactie aan (A) met de laag boven hen, het " klan
tenperspectief'', die wordt gevormd door klanten. 
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Hoe kan een systeem van kennisgedreven communicatie geïmplementeerd worden? Om te 
beginnen zullen aandachtspunten in laag B worden beschreven, dus tussen het systeem en 
medewerkers. Dit wordt verder beschreven als "interne interactie". Vervolgens zullen interac
ties in laag A worden bezien, wat zal worden betiteld als "externe interactie". 

In het geval van een informatiesysteem zijn deze lagen overigens niet volledig zwart-wit. Het 
systeem kan immers ook direct een interactie aangaan met de klant, bijvoorbeeld door geau
tomatiseerde acties. Door sturing te geven aan medewerkers ontstaat ook een grijs gebied. 

1.1 Interne interactie 
Implementatie van een communicatiesysteem kan een grote verandering zijn in de dagelijkse 
praktijk van werknemers, wat niet ongemerkt voorbij zal gaan: "Organisatorische veranderin
gen kunnen twijfel en weerstand oproepen bij werknemers, waardoor het implementeren van 
organisatorische verbeteringen moeilijk of zelfs onmogelijk gemaakt kan worden" (Folger & 
Skarlicki, 1999). 

Dat geldt zeker voor alles wat op databasemarketing lijkt wordt door sommigen -ook mede
werkers- gezien als een intrusief, sturend en een voor de klant beperkend instrument: de klant 
kan slechts de door het model aangedragen producten afnemen. Zoals eerder al is aangegeven 
is het in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie Randvoorwaarden, pag. 
43) echter niet toegestaan om zo te handelen: Data mag volgens de wetgever nooit worden 
gebruikt om mensen de toegang tot een product of dienst te weigeren. 

Zaak is dan ook om alle medewerkers te overtuigen van de eigenlijke intentie van het sys
teem: het aandragen van voor de klant relevante producten of diensten, ook op een wijze die 
de klant als prettig ervaart. Deze aangedragen opties kunnen een plaats krijgen naast de eigen 
inbreng en inschattingen van een medewerker. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van databasemarketing kan het systeem worden ingezet om 
medewerkers sturing te geven wanneer zij in gesprek zijn met een klant. Dit heeft als voorde
len dat werknemers geen ruime ervaring of intensieve scholing nodig hebben om een gesprek 
in te gaan. Ook kan zo het aantal fouten in de communicatie met de klant worden geredu
ceerd, en kunnen mogelijke kansen structureler benut worden. Ook eventuele wijzigingen in 
het assortiment zijn snel in het systeem door te voeren, waardoor werknemers dit sneller in 
hun adviezen mee kunnen nemen. In dat opzicht dient het systeem niet enkel de klant, maar 
ook de werknemers. 

Die toegevoegde waarde heeft echter wel een keerzijde: Om het systeem goed te kunnen laten 
functioneren dient men er ook gedisciplineerd mee om te gaan. De benodigde informatie dient 
tijdig en op de juiste wijze ingevoerd te worden, afhankelijk van de toepassing soms al tijdens 
een gesprek. 

Naast discipline vraagt dit ook een bepaalde vaardigheid met computers van werknemers die 
met het systeem te maken hebben. Behalve deze technische vaardigheden moet er bovendien 
ook de bereidheid bestaan om met een dergelijk systeem te werken. Sceptici zien database
marketing vaak als onpersoonlijk en onkundig. Bovendien kan het de persoonlijke inbreng 
van een werknemer beperken, wat de werknemer vaak interpreteert als een demotiverend ele
ment. Door databasemarketing echter als een extra middel in te zetten in plaats van als 
"alwetend model" wat hoe dan ook gevolgd dient te worden, kan dit probleem geminimali
seerd worden. 
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Ook wordt een actieve houding naar werknemers wordt ook aangemoedigd. Wanneer de men
sen die in de praktijk met het systeem werken ideeën of eventuele tekortkomingen aankaarten 
dienen deze altijd overwogen te worden bij ontwikkelingen. Om vertrouwen te verwerven en 
te behouden dienen werknemers al in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwerp van het 
systeem te worden betrokken. Maar ook na implementatie moet de vinger aan de pols gehou
den worden. In die zin is een systeem van databasemarketing zelden "af': altijd kunnen wel 
dingen beter worden geregeld. Wanneer geen of weinig gehoor wordt gegeven aan verzoeken 
kan het vertrouwen in het systeem dalen, mogelijk zo diep dat men weer terugvalt in oude 
gewoontes, en niet de handelingen uitvoert die nodig zijn voor het goed functioneren van het 
systeem. Als gevolg hiervan zullen foutieve uitspraken gedaan (kunnen) worden, wat het ver
trouwen nog verder zal ondermijnen. 

1.2 Externe interactie 
Hoe dient nu de juiste informatie op de juiste wijze bij de juiste persoon terecht te komen? En 
op welk moment? Door een analyse van klantcontactmomenten ontstaat meer duidelijkheid 
over het moment. Het antwoord op de "hoe" zal blijken uit de mogelijkheden van verschillen
de kanalen. 

Klantcontactmomenten 
Op welk moment dient een klant met bepaalde informatie bereikt te worden? Informatieover
dracht kan al geschieden bij klantcontactmomenten in het bestaande werkproces. Daarbij kan 
worden gedacht aan ondertekening van het huurcontract, reparatie van een defect in de wo
ning of wanneer een klant belt met een vraag, bijvoorbeeld over een betaling. Op een 
dergelijk moment dient uiteraard de vraag van de klant beantwoord te worden, maar daarnaast 
kunnen ook niet-direct gerelateerde onderwerpen besproken worden. 

Naast het geven van informatie kan ook aandacht worden besteed aan het opslaan van infor
matie die de klant op dat moment verschaft, bewust of onbewust. Bij een intake kan worden 
geconstateerd dat een klant minder goed ter been is, en bij een reparatie dat er jonge kinderen 
zijn. 

Probleem van het zo verkrijgen van informatie is dat de betroffen personen hierin getraind 
moeten zijn. Gezien de veelheid aan beschikbare diensten kan niet worden verwacht dat bij
voorbeeld een onderhoudsmonteur let op alle kenmerken waaruit eventueel de behoefte aan 
één van die diensten af te leiden zou kunnen zijn. Zeker een afhankelijkheid van het aldus 
verzamelen van informatie dient te worden voorkomen. Deze methode hangt zo immers in 
grote mate af van de waarnemer, wat de kans op het maken van fouten doet toenemen. Wan
neer vervolgens op basis van niet (volledig) juiste informatie contact wordt gezocht kunnen 
penibele situaties optreden. 

Het door menselijke tussenkomst indirect laten vastleggen van informatie brengt derhalve (te) 
grote risico's met zich mee. Bovendien is de juistheid van de informatie betwistbaar. Om de 
gegevens praktisch bruikbaar te maken kan daarom beter gezocht worden naar mogelijkheden 
waarbij deze gegevens betrouwbaarder worden geregistreerd. 

Hiervoor lijkt een directe methode de aangewezen manier. Slechts door middel van een expli
ciete reactie van een klant kan zekerheid worden verkregen over een aanname. Een dergelijke 
reactie is te verkrijgen in een dialoog, bijvoorbeeld een gesprek. Om eerder genoemde ver
keerde conclusies of aannames te voorkomen zijn twee scenario's denkbaar: de onderwerpen 
van gesprek dienen zich te beperken tot het vakgebied van de vragensteller of de vragen die-
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nen volgens een bij voorbaat vastgesteld format te worden gesteld, waarbij geen misverstan
den kunnen optreden. 

Wanneer kan nu worden aangehaakt bij bestaande contactmomenten? Contact bestaat al bij de 
volgende momenten: 

Wanneer men nog geen huurder is bestaat er wel contact tijdens de zoektocht van de (potenti
ele) klant naar een woning. Dit geschiedt momenteel voornamelijk via internet, maar zou ook 
"aan de balie" plaats kunnen vinden. 

Met huurders is er contact wanneer zij vragen of meldingen hebben over: 

• Planmatig onderhoud 
Wanneer er onduidelijkheden zijn over aangekondigd planmatig onderhoud 

• Won ingaanpassingen 
Verzoeken voor (toestemming voor) woningverbetering of -aanpassing 

• Reparaties 
Bij defecte zaken in de woning, die de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder 

• Schademeldingen 
Wanneer er is ingebroken of op andere wijze schade aan de woning is ontstaan dient 
dit gemeld te worden 

• Overlast 
Als men overlast heeft van bijv. buren kan dit (ook) via de verhuurder worden aange
kaart 

• Klachten 
Over de dienstverlening van de verhuurder 

• Betaling 
Voor vragen over huurtoe slag, bij (contante) betaling aan de balie of vragen over be
talingsregelingen 

• Aanvullende diensten 
Waaronder verzoeken voor inwoning/medehuurderschap, kapvergunning, woningruil, 
garageboxen, huuropzeggingen etc. 

Bovendien is er contact met huurders in/via het huurdersoverleg met bewonersorganisaties. 

Met voormalige huurders is enkel bestaand contact ten behoeve van de eindafrekening. 

De verschillende punten waarover bestaande huurders contact opnemen kunnen een aankno
pingspunt zijn om meer informatie over de betreffende klant te vergaren. Er zou naar 
gestreefd kunnen worden om eens per twee jaar de (meest relevante) gegevens van een klant 
te actualiseren. Telkens wanneer een klant opbelt met een vraag of verzoek en het call-eenter 
aan de lijn krijgt kan (minstens) één van de gegevens worden bijgewerkt: per gegeven dient in 
het systeem bekend te zijn wanneer deze voor het laatst gecontroleerd is. Wanneer een klant 
belt en deze zich heeft geYdentificeerd kan het systeem het meest gedateerde gegeven onder de 
aandacht brengen bij de werknemer aan de telefoon. Dat zou bijvoorbeeld de samenstelling 
van het huishouden kunnen zijn. Wanneer een klant belt met een reparatieverzoek zou de tele
foniste daarbij als volgt kunnen reageren: "Voordat ik u doorverbind met de servicedienst heb 
ik nog een vraag voor u, om ons gegevensbestand actueel te houden. Is het nog steeds zo dat 
uw huishouden bestaat uit 3 personen?". 
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Nu bestaat de optie om dit gesprek ook direct als ingang te laten dienen voor een vervolgge
sprek. Wanneer blijkt dat op basis van de verstrekte informatie de klant geïnteresseerd zou 
kunnen zijn in een dienst zou het volgende geopperd kunnen worden: "Wellicht dat we u van 
dienst kunnen zijn met een dienst. Ik begrijp dat u nu eerst uw reparatieverzoek wilt indienen, 
maar zullen we daarover later contact met u opnemen?" . Een dergelijke aanpak verdient ech
ter geen aanbeveling. Veel klanten zullen dit een te agressieve benadering vinden. In de 
volgende paragraaf zal blij ken dat deze "direct marketing" niet geschikt is om een eerste inte
resse mee te wekken. Andere kanalen verdienen daarbij de voorkeur. 

Kanalen 
Informatie kan via verschillende zogenoemde kanalen mensen bereiken. Voorbeelden van 
kanalen zijn de krant, een brief of een telefoongesprek. Geen mens is het zelfde en bepaalde 
informatie leent zich beter om via het ene dan via het andere kanaal te worden verspreid. 
Welk kanaal de beste keuze is hangt af van het stadium van de klantrelatie maar ook van per
soonlijke voorkeuren. 

Wat betreft het stadium van de klantrelatie vallen de volgende stadia te onderscheiden 
( 12manage, 2007): 

1. Aantrekken 
Het wekken van een eerste interesse voor een bepaald product 

2. Informeren 
Als is gebleken dat men enige interesse heeft kan verder worden gegaan met het in
formeren van de (mogelijke) klant 

3. Adviseren 
Vervolgens kan informatie over de klant worden gevraagd, waardoor ingespeeld kan 
worden op persoonlijke behoeftes. 

4. Transactie I Contract 
5. Ondersteuning I Service 
6. Het opbouwen van een relatie 

In onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke (combinatie van) kanalen passend is bij 
welk stadium: 

Multi Channel Marketing 

~ lnspire lnform Advise Sale Support Build the 
I Attrackt Orient Contract Service Relatlon 

Direct Sales .... .... 
~ ."",.- ~ 

Call Center 
_" a/ !"-./ " _ 

r _/ .I 
(1/irtual) V 

~ L V Community / 
Internet J ./ ~ 

A' 
Direct Mail ~ V 
Traditional ., 

Media 

Dit geeft een eerste indicatie over hoe informatie verspreid kan worden. Er wordt echter nog 
geen klantafhankelijke factor meegenomen. Op dit gebied zijn aannames riskant: de voorkeur 
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voor een bepaald kanaal is persoonsafhankelijk, en de spreiding kan -zelfs binnen een vastge
stelde doelgroep- groot zijn. Bovendien is dit ook afhankelijk van het stadium waarin men 
zich bevindt. Het lijkt in ieder geval onverstandig om zonder klantspecifieke reactie af te wij
ken van de kanaalkeuze die het betreffende stadium logischerwijs met zich mee zou brengen. 
Uiteraard is het wel mogelijk om een uitspraak hierover bij een klant te ontlokken. Bij een 
eerste contact kan dat bijvoorbeeld een aankruisvakje op een formulier zijn, waarbij men een 
voorkeur kan uitspreken. Maar ook bij andere media die een dialoog zijn kan een reactie wor
den gevraagd, bijvoorbeeld in een telefoongesprek, op internet of door het insturen van een 
antwoordkaart. 

Voor de organisatie zullen internetgerelateerde kanalen veelal het meest interessante uit
gangspunt zijn: internet is een kanaal met zeer lage kosten per boodschap en staat bovendien 
ook (goedkoop) klantafhankelijke informatie en laagdrempelige reacties toe. Bovendien is het 
bij deze kanalen relatief eenvoudig om interactie aan te gaan, en zo meer over de klant te we
ten te komen. 

Om de effectiviteit van verschillende kanalen bij de doelgroep te kunnen meten is klantcon
tactmanagement nodig: het bijhouden van welke communicatie via welke kanalen wordt 
uitgedragen, met daarbij een terugkoppeling over welke klanten reageren. 

Een voorbeeld hiervan is een bericht over een dienst die onder de aandacht wordt gebracht, 
bijvoorbeeld tuinonderhoud. Een vastgesteld segment (bijvoorbeeld klanten boven de 60 jaar) 
kan in verschillende op elkaar lijkende groepen worden ingedeeld, waarbij iedere groep via 
een ander kanaal wordt benaderd. Bijvoorbeeld via een direct mailing, calleenter of e-mail. 
Bij iedere reactie dient het ook mogelijk te zijn om te achterhalen wie de persoon is, of in ie
der geval via welk kanaal men benaderd is. Bij direct mailings kan dat door een 
antwoordcoupon in te laten vullen die ofwel van een unieke code is voorzien, of waar men 
zelf de eigen gegevens op in moet vullen. Wanneer in een telefoongesprek blijkt dat de klant 
interesse heeft kan dat door de medewerker van het calleenter in een computersysteem wor
den aangegeven. In het geval van e-mail kan dat door (automatisch gegenereerde) unieke 
links te gebruiken, waardoor achterhaald kan worden wie op welke link heeft geklikt. Tenslot
te moet rekening gehouden worden met mensen die zich pas achteraf, eventueel via een ander 
kanaal, melden. Wanneer iemand bijvoorbeeld zelfhet calleenter belt met een vraag om meer 
informatie dient ofwel vastgesteld te worden wie de beller is (waarmee vervolgens achter
haald kan worden via welk kanaal men aanvankelijk benaderd is), of er dient gevraagd te 
worden hoe men op de betreffende dienst is geattendeerd. 

Wanneer tijdig wordt begonnen met het registreren van dergelijke gegevens kunnen desge
wenst op een later moment analyses uitgevoerd worden om de meest vruchtbare methodes te 
traceren. 

De in het voorbeeld genoemde kanalen van direct mail, calleenter en e-mail vallen overigens 
allemaal onder de noemer van "direct marketing". Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld adver
tenties op TV, radio, krant of in tijdschriften, welke massamedia zijn. Ook bij massamedia is 
klantcontactmanagement een optie. Daarbij is het echter lastiger om het rendement te bepalen: 
bij het uitsturen van het bericht is het moeilijker om ervoor te zorgen dat de boodschap bij 
precies de goede doelgroep aan komt, en bovendien is de exacte omvang van de groep ont
vangers lastiger vast te stellen. 
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2 Data 

In het hoofdstuk "Informatiebehoefte" is uiteengezet welke informatie benodigd is om infor
matie goed afte kunnen stemmen op klanten. Bij de behandeling van de casus werd echter 
duidelijk dat niet al deze informatie beschikbaar was. In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht 
worden gegeven van welke informatie momenteel mist, en welke informatie van belang is om 
te verwerven. Vervolgens wordt ook nagegaan wat de meest aangewezen methode is om deze 
informatie op te slaan. 

2.1 Aanvullende gegevens 

I 

Zoals aangegeven is eerder in dit onderzoek gebleken dat een gedeelte van de benodigde in
formatie niet beschikbaar was. In onderstaande tabel wordt de gewenste informatie beknopt 
opgesomd (zie voor toelichting het hoofdstuk "Informatiebehoefte", vanafpagina 39), waarbij 
per punt wordt aangegeven of de betreffende informatie al in de data beschikbaar is. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt in de mate van beschikbaarheid. 

Daarnaast wordt in de kolom "Te verwerven" aangegeven in welke mate het gewenst is om de 
betreffende data te verwerven. Tijdens de analyse van data van de casus kwam aan het licht 
dat sommige informatie relevanter is dan andere informatie. Idealiter is alle informatie in de 
kolom "benodigde informatie" voor handen, maar in de kolom ''te verwerven" worden hierin 
verschillende prioriteiten onderscheiden. 

Benodigde informatie Reeds be- Tev:~ I 
schikbaar werv 

De klant 
Naam, adres, woonplaats V 
Formaat huishouden ++ 
Verhoudingen tussen leden huishouden 
Persoonsgegevens huishouden 
Geboortedatum hoofdhuurder ++ 
Geslacht hoofdhuurder + 
Eventuele fysieke beperkingen 
Inkomen + 
Gebruik van de woning 

~anten diens woning 
Welke woning betrekt men V 
Sinds wanneer wordt deze woning betrokken V 
Is de huurder verhuisgeneigd 
Eerdere woningen V 
Afgewezen aanbiedingen 0 

Zijn er problemen met de huurders V 
zoals huurachterstand I klachten 

De woning en omgeving 
Type (etagewoning/eengezinswoning) V 
Locatie (postcode I verdieping) 0 

Formaat V 
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Waarde (WOZ en huumiveau) 
Voorzieningen in de woning (Seniorenlabel, inbraak- o 
preventie) 
Voorzieningen in omgeving (ov, winkels, parkeergele
genheid) 

Legenda: 
V goed/volledig beschikbaar 
o redelijk/deels beschikbaar 

niet beschikbaar/niet betrouwbaar 
++ zeer relevant om te verwerven 
+ interessant om te verwerven 

Bij deze inschattingen is rekening gehouden met de relevantie, maar ook de beschikbaarheid 
en bruikbaarheid van informatie. Zo kan het zeer ingewikkeld zijn om een sluitende methode 
op te stellen voor registratie van de relaties binnen het huishouden. Veelal zal het huishouden 
een gezin zijn, maar in andere gevallen kan men vragen over de onderlinge relatie ervaren als 
een inbreuk op de privacy. Bovendien is het maar de vraag hoezeer deze gegevens bij kunnen 
dragen aan data-analyse. 

Ook wat betreft "fysieke beperkingen" treden dergelijke complicaties op: er is een veelheid 
aan mogelijke beperkingen, enkel al de categorisatie zou vragen om een grote investering van 
energie. Vervolgens is het ook ingewikkeld om vast te stellen welke invloed iedere soort be
perkingen heeft op de behoefte aan de uiteenlopende diensten. Dit alles onderbrengen in een 
systeem zou een grote inzet vragen, met een resultaat dat enkel voor een selecte groep klanten 
relevant is. Het zal dus interessanter zijn om de gevergde energie in andere gegevens te inves
teren. 

Op het gebied van voorzieningen zou het opnemen van informatie arbeidsintensief worden. 
Om de data betrouwbaar te houden zal ook deze data immers regelmatig gecontroleerd moe
ten worden. Bij het huidige verzorgingsgebied lijkt het een enorme opgave om 
verschuivingen in het voorzieningenbestand structureel te registeren. Het betrekken van deze 
informatie kan wel interessant zijn wanneer het mogelijk is om door middel van een koppe
ling met een extern (altijd actueel) databestand deze data te verwerven. 

2.2 Structuur 

De huidige datastructuur bij Woonbedrijf is zeer gecompliceerd. In de loop der jaren zijn er 
vele applicaties in gebruik genomen, die ieder op een eigen wijze gegevens vastleggen. Door 
organische verschuivingen zijn steeds ad-hoc oplossingen geïmplementeerd, met als resultaat 
een datalandschap dat veel weg heeft van een lapjesdeken. Omdat sommige systemen (door 
de leverancier) niet aanpasbaar zijn is integratie van de verschillende processen uitgesloten. 
Doordat de informatie zo verspreid is opgeslagen is de kans op inconsistente data bovendien 
erg groot. Sommige gegevens worden in verschillende systemen en dus op meerdere plekken 
opgeslagen. Wanneer gegevens elkaar tegen lijken te spreken kan het daardoor onduidelijk 
zijn welke bron correct is. 

De bestaande structuur is compleet, maar door de hoge mate van spreiding van data is de con
sistentie niet ideaal. Bovendien is de bestaande data in veel gevallen niet volledig, en waar 
data wel om handen is zijn vraagtekens te plaatsen bij de correctheid. 
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Er zijn twee scenario's denkbaar om de nieuw te verwerven data op te slaan: 
1. Als aanvulling in bestaande programma's/bestanden 
2. Geïntegreerd in één nieuw databestand 

Scenario 1 heeft als voordelen dat de benodigde ingrepen kleiner zijn, waardoor het resultaat 
ook sneller gerealiseerd kan worden. 

Het tweede scenario is ingrijpender: het opzetten van één nieuw databestand. Zoals gesteld is 
de data momenteel versnipperd door de grootheid aan uiteenlopende applicaties, ontstaan 
doordat verschillende ad-hoc oplossingen zijn geïmplementeerd. Mede door dit proces is de 
databehoefte wel verder uitgekristalliseerd. Nu deze uiteindelijke behoefte duidelijk is kan er 
ook voor gekozen worden om toe te werken naar één universeel databestand. Dit zal een grote 
opgave zijn, maar om betrouwbare data te kunnen krijgen lijkt dit een stap die ooit genomen 
zal moeten worden. Sterker nog: hoe langer hiermee gewacht wordt, hoe groter de kans dat de 
opdracht alleen maar toeneemt in complexiteit. De gevolgen van deze beslissing zullen ver 
reiken: alle werkprocessen in het scala aan huidige toepassingen zullen in kaart gebracht moe
ten worden, waarna één applicatie dit alles zal moeten overnemen. 

Op welk scenario de keuze valt hangt onder meer af van de belasting van de medewerkers 
door interne reorganisaties. De fusie tussen SWS en Hhvl die resulteerde in Woonbedrijfligt 
immers niet ver in het verleden. Een dergelijke fusie vergt al het nodige van het personeel. De 
timing en impact van een wijziging van programmatuur dient hierop te worden afgestemd. 
Maar ook beschikbare middelen zullen een rol spelen bij deze keuze. 

Een algehele overgang naar een geïntegreerd systeem lijkt -in ieder geval op termijn- de bes
te keuze. Wanneer wordt verwacht dat dit niet binnen een enkele jaren gerealiseerd kan 
worden is het aan te raden om voor de te overbruggen periode te kiezen voor het eerste scena
rio. Het verzamelen van data is immers een tijdrovende bezigheid, zeker wanneer op basis van 
die data trends bepaald gaan worden. Hoe eerder derhalve met (volledige) dataverzameling 
begonnen wordt, hoe eerder de resultaten bruikbaar zijn. 
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VIII CONCLUSIE 

Dit onderzoek is verricht om een antwoord te vinden op de vraag "Hoe kan kennisgedreven 
communicatie het klantperspectief van huurders bij een woningcorporatie positiefbernvloe
den?". 

Het meest relevant is het verbeteren van klantmanagementprocessen, en wel die processen die 
inspelen op service naar en samenwerking met de klant. 

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een eerste voorwaarde beschikbaarheid en actualiteit van 
bepaalde data. Om verbanden vast te kunnen stellen is informatie nodig uit het verleden. 
Voordat met kennisgedreven communicatie gewerkt kan worden dient deze data dus al gedu
rende enige tijd verzameld te zijn. Aandachtspunt daarbij is het actueel houden van data: bij 
tijdsgevoelige data is het noodzakelijk om een methode te hanteren waarmee deze data met 
regelmaat wordt gecontroleerd. Toewijding van en draagvlak onder medewerkers is daarbij 
een voorwaarde: wanneer programmatuur niet gedisciplineerd wordt gebruikt zal data te ver
vuild raken. 

Door goede gegevens wordt het mogelijk om klanten specifiek die diensten aan te bieden die 
voor hen waarschijnlijk interessant zijn. Overigens is het nog niet mogelijk geweest om bij 
iedere dienst correlatie met data aan te tonen. waardoor de betreffende dienst niet (geautoma
tiseerd) bij een klant onder de aandacht gebracht kan worden, waar dat wel van toepassing 
zou kunnen zijn. Het systeem kan zodoende ook wat betreft inschattingen enkel medewerkers 
ondersteunen. Hun kennis en actieve bijdrage blijft van belang. 
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IX AANBEVELINGEN 

Een aantal aanbevelingen in de situatie dat men kennisgedreven communicatie wil gaan toe
passen: 

• Inventariseer bij voorbaat vragen die beantwoord moeten gaan worden op basis van 
data. 

• Bepaal welke gegevens hiervoor moeten worden vastgelegd, en begin tijdig met deze 
registratie. 
Kwalitatieve data over een langere periode kan een grote dienst bewijzen. Tracht een 
systeem te implementeren dat al enkele jaren voordat met kennisgedreven communi
catie begonnen gaat worden zorgt voor data verzameling. Wees niet te selectief met 
deze registratie: beter verlegen met data dan verlegen om deze gegevens. 

• Zoek of implementeer eenduidige en duurzame sleutels waarmee data uit eventuele 
externe bronnen met elkaar gekoppeld kan worden. 
In de casus is bijvoorbeeld data van een zorgverlener geYmporteerd. Dit is gekoppeld 
aan het huurdersbestand op basis van postcode, huisnummer en naam. Deze combina
tie is verre van ideaal: aangezien mensen verhuizen is postcode en huisnummer niet 
betrouwbaar. Alleen namen zijn ook niet praktisch, aangezien veel mensen een ach
temaam delen en de kans op verschillende spelling van namen groot is. Geboortedata 
kunnen al een groot verschil maken. Nog krachtiger is het vastleggen in het huurders
bestand van bijvoorbeeld het lidnummer bij de zorgorganisatie. 

• Zorg voor eenduidige en consistente vastlegging van data. 
Gegevens kunnen hiertoe het beste gecentraliseerd zijn: idealiter mag geen enkel ge
geven op meerdere plaatsen in het databestand worden vastgelegd. 

• Probeer systemen die data genereren zo in te richten dat data nooit wordt gewijzigd, 
enkel wordt uitgebreid. 
In het geval van een verhuizing is her verleidelijk om het oude adres te verwijderen, 
en te vervangen door het nieuwe adres. Een alternatief is het toevoegen van het adres, 
onder vermelding van de ingangsdatum. Wanneer het huidige adres nodig is kan wor
den gezocht op het laatst vermeldde adres, maar blijven historische gegevens toch 
bewaard. 

• Registreer datums waarop data zijn ingevuld/gecontroleerd 
Zo is een gegronde uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van gegevens, en kan 
bovendien makkelijk worden bepaald welke informatie aan controle toe is. 

• Betrek personeel (tijdig) bij de ontwikkeling en implementatie van het systeem. Besef 
dat ook na implementatie het systeem over lange termijn bijgesteld zal moeten wor
den op basis van wensen en ideeën van werknemers. 
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IX - Aanbevelingen 

Voor een beter zicht op de materie wordt op de volgende punten vervolgonderzoek aangera
den: 

• Hoe groot is de voorspellende waarde van de gegevens? 
• (Hoe) kan kennisgedreven communicatie (potentiële) huurders van dienst zijn bij het 

zoeken naar een nieuwe woning? 
• Welke invloed heeft kennisgedreven communicatie op de beeldvorming en tevreden

heid van klanten? 
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XI BIJLAGEN 

Deze bijlagen bevatten onder andere (technische) uitwerkingen van bewerkingen die op en 
met data zijn uitgevoerd. Mocht er -uit interesse, bij vragen of ten behoeve van eventueel 
vervolgonderzoek- behoefte zijn aan toelichting of de eigenlijke data, dan kan contact met de 
auteur op worden genomen via het e-mailadres mail@miels.nl. 
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XL Bijlagen 

1 Praktische selectie/combinatie gegevens 

De gebruikte gegevens zijn van verschillende bronnen afkomstig en dienden voor analyse 
bewerkt en gecombineerd te worden. Hierbij is gekozen voor MS Access, aangezien dit een 
breed beschikbaar databasepakket is met voldoende mogelijkheden waar ook reeds ervaring 
in is. 

De volgende stappen zijn hierbij genomen: 

• Geschikt maken van gegevens van Punt Extra 
• Geschikt maken van gegevens van Casa Bis 
• Samenvoegen van deze twee bronnen 

• 
Iedere stap zal hieronder worden toegelicht. 

1.1 Punt Extra 
Van Punt Extra is een Excelbestand ontvangen met een overzicht van informatieverzoeken. 
Dit bestand bevat de volgende kolommen: 

Voorletters Plaats Loshuistoev 
Achtemaam Telefoon Clientnr 
Geslacht Lidnummer Gebdatum 
Adres Email bemiddelde dienst 
Postcode Loshuisnr 

Opmerkingen: niet alle kolommen zijn consequent ingevuld. De kolom "email" is slechts bij 
0,24% in gebruik, de kolom "gebdatum" bij 78%. 

In de kolom "bemiddelde dienst" is per rij altijd 1 begrip te vinden, waarmee de bemiddelde 
dienst wordt aangeduid . Sommige personen zijn daardoor meerdere malen in het bestand te
rug te vinden omdat deze informatie over verschillende diensten had opgevraagd. 

Om deze informatie goed te kunnen dient deze anders vorm te worden gegeven: iedere per
soon dient slechts éénmaal op de lijst te staan, met daarbij een kolom voor iedere beschikbare 
dienst en of hier wel of niet informatie over is opgevraagd. 

Hiertoe is in Access een koppeling gemaakt met het Excelbestand. Vervolgens is een query 
geschreven die dit bestand omzet naar een tabel volgens het beschreven format. 

SELECT [originele t ab el: bemiddelingen WB 1 8120 6 ] .voorletters, [origi nel e 
tabel: bemiddelingen WB 1812 06].F2 AS tv, [originele tabel : bemi ddelingen WB 
1 81206]. achternaam, [originele t abel: be middelinge n WB 1812 0 6 ] .geslacht, 
[o riginel e tabel : bemiddel i n ge n WB 181206]. adres, [origi n e l e t abel : 
bemiddelingen WB 181206]. postcode, [originele tabel : bemiddel ingen WB 
18120 6 ]. p l aats, [or igine l € tabel : bemidde l ingen WB 181206]. lidnummer, 
[ori gi nele tabel : bemiddelingen WB 1 8 1206] .email, [origi nele tabel : 
bemiddelingen WB 181206] . c l i e ntnr, [originele tabel: bemi dde lingen WB 
1 8 1206 ] .gebdatum, Count( [origin e le tabel: bemi d d elingen WB 181206] . lidnummer) 
AS AantalVanlidnummer, Min(IIf( [origine l e tabe l: bemiddelinge n WB 
1 81206] ! [be middelde d i e ns t]="alarmering",True ,False) ) AS alarmering, 
Min(IIf ([ori g i nele tabel: b emiddelingen WB 1 8 1206]![bemiddelde 
dienst ]="a udicien", Tr ue , Fa l se )) AS audi cien , Mi n(IIf ({origi n e l e tabel: 
bemidde l i n gen WB 181206]! {bemiddelde d i enst ]="b oodschappen LL " Or {origi nele 
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tabel: bemiddelingen WB 181206]![bemiddelde dienst]="boodschappen 
PE",True,False)) AS boodschappen, Min(IIt.({originele tabel: bemiddelingen WB 
181206]! [bemiddelde dienst] ="haardiensten", True, False)) AS haardiensten, 
Min (IIf( [originele tabel: bemiddelingen WB 181206]! [bemiddelde dienst]="hand
en spandiensten",True,False)) AS handspandiensten, Min(IIf({originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206]! {bemiddelde dienst]="huidtherapie",True,False)) AS 
huidtherapie, Min(IIf({originele tabel: bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde 
dienst]="juridisch advies",True,False)) AS juridischadvies, 
Min(IIf({originele tabel: bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde 
dienst]="kapper",True,False)) AS kapper, Min(IIf({originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde dienst]="kinderoppas",True,False)) AS 
kinderoppas, Min(IIf({originele tabel: bemiddelingen WB 181206]!{bemidde1de 
dienst]="kleding aan huis",True,False)) AS kledingaanhuis, Min(IIf({originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde 
dienst] ="klussendienst", True, False)) AS k 1 ussendienst, Min (I I f ( {originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde 
dienst J =" lactatiekundige ", True, False)) AS lactatiekundige, Min (I I f ( {originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206]! [bemiddelde dienst]="maaltijden aan 
huis",True,False)) AS maaltijdenaanhuis, Min(IIf({originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206]! {bemiddelde dienst]="opticien",True,False)) AS 
opticien, Min(IIf({originele tabel: bemiddelingen WB 181206]![bemiddelde 
dienst]="pedicure",True,False}) AS pedicure, Min(IIf({originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206]!{bemiddelde dienst]="tuinonderhoud",True,False)) AS 
tuinonderhoud, Min(IIf({originele tabel: bemiddelingen WB 181206]![bemiddelde 
dienst J ="verhuisservice ", True, False)) AS verhuisservice, Min (I If ( {originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206]! {bemiddelde dienst]="woonplus",True,False)) 
AS woonplus, Min(IIf([originele tabel: bemiddelingen WB 181206]![bemiddelde 
dienst 1 ="zorgverzekering", True, False)) AS zorgverzekering, Min ( {originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206]!postcode+Str([originele tabel: bemiddelingen 
WB 181206]!loshuisnr)) AS {pc+nr] INTO {bemiddelingen extended] 

FR~ {originele tabel: bemiddelingen WB 181206] 

GROUP BY [originele tabel: bemiddelingen WB 181206].voorletters, {originele 
tabel: bemiddelingen WB 181206].F2, [originele tabel: bemiddelingen WB 
181206].achternaam, {originele tabel: bemiddelingen WB 181206].geslacht, 
{originele tabel: bemiddelingen WB 181206].adres, [originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206].postcode, [originele tabel: bemiddelingen WB 
181206].plaats, [originele tabel: bemiddelingen WB 181206].lidnummer, 
[originele tabel: bemiddelingen WB 181206].email, [originele tabel: 
bemiddelingen WB 181206].clientnr, [originele tabel: bemiddelingen WB 
181206].gebdatum; 

1.2 Casa Bis 

CasaBis is een applicatie van NCCW dat binnen Woonbedrijf onder andere wordt gebruikt 
voor data over het primaire (verhuur)proces. 

Documentatie 
Hieronder een selectie van pagina's uit de documentatie van Casa-Bis. Eerst zal de inhouds
opgave van de schema's worden gegeven, waarna het meest relevante schema in zijn geheel 
zal worden afgebeeld, "VHE Contract". 
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Velden 
Met behulp van de applicatie "Frits" zijn queries op deze data op te bouwen. De opgestelde 
query wordt naar de server gestuurd, waarna met de applicatie "Loes voor Frits" het resultaat 
is op te halen, en op de eigen computer te bewaren is. 

De velden die via Frits worden ontsloten zijn ingedeeld in groepen. Hieronder een overzicht 
van de verschillende groepen en de velden per groep die zijn meegenomen ten behoeve van 
de analyse. In dit overzicht is ook de kolomnaam te vinden; dit is de naam van de kolom in 
het eindbestand waaronder de betreffende data te vinden is. 

Groep- Veld Kolomnaam Reden 
Huursamenstelling 

Bruto huur Geeft een indicatie van de eigenschappen van het 
pand 
Dit bleek per pand geen vaststaand bedrag te zijn, er 
waren kleine variaties. De verklaring was dat in de 
opgevraagde periode een huursverhoging plaats 
heeft gevonden. Daarom is het gemiddelde huurni-
veau gehanteerd 

HuurtoeslaQ 
Huurtoeslag bedrag Geeft een indicatie over het inkomen 

In de gekozen periode kon het te ontvangen bedrag 
aan huurtoeslag bij eenzelfde individu behoorlijk vari-
eren . Een verklaring hiervoor kan worden gevonden 
in onregelmatigheden vanwege de overgang van 
huursubsidie naar huurtoeslag. Ook kan dit geweten 
worden aan een wijziging van het gezinsinkomen 
veroorzaakt door gewijzigd inkomen of veranderingen 
in de gezinssituatie. 

HuurtoeslaQ-ontvanQer i/n 
Kontrakt (huur) 

Complex nummer Zodat achteraf waar nodig achterhaald kan worden 
welk pand het betreft 

Huishouden-grootte Tbv demografische gegevens 
Huishouden-inkomen Tbv demografische QeQevens 
Kontrakt einddatum Tbv selectie: tot wanneer is men huurder geweest 

(leeg = nog lopend) 
Kontrakt ingangsdatum Tbv selectie: vanaf wanneer is men huurder 
Kontrakt-nr uitgebreid Tbv naslag 
Sub-corporatie indicator (voormalig) huurder van SWS of Hhvl 
Vhe-nummer kort 

Persoon 
Partner geboorte datum 

I 

Demografische gegevens: geeft indicatie over sa-
menlevinQsvorm 

Partner geslacht I 

" 
Partner naam achternaam 

" 
Partner relatietyp_e " 
Persoon code burg staat 

" 
Persoon e-mail adres Geeft inzicht in hoe goed mensen via email te berei-

ken zijn met huidige gegevens 
Persoon geboorte datum Tbv demografische gegevens 
Persoon geslacht 

" 
Persoon huisnummer Tbv koppeling aan andere bestanden 
Persoon naam presentatie 

" 
Persoon postcode cijfers 

" 
Persoon postcode letter 

" 
Persoon straat 

" 
. Persoon woonplaats 

" 
VHE 

Aantal kamers Tbv demografische gegevens, geeft inzicht in grootte 
woning 

Code woonvorm " I geeft inzicht in ontsluiting en bestaan tuin 
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Max. red. huur huidig jr Tbv demografische gegevens, geeft inzicht in grootte 
woning 

Oppervlak tot vertrekken Tbv demografische gegevens, geeft inzicht in grootte 
woning 

Pntn nabije bedrijven Tbv demografische gegevens 
Pntn onderh woonomgeving 

" 
Pntn openb gebruik groen 

" 
Pntn op_enbaar vervoer 11 

" 
Pntn parkeerplaats 

" 
Woz-waarde I Tbv demografische gegevens, geeft inzicht in grootte 

wonif)g 

Selectiecriteria 
De gegevens uit CasaBis zijn alleen relevant waar deze gekoppeld kunnen worden aan gege
vens van Punt Extra. Aangezien die gegevens zijn gebaseerd op de periode juni 2005 tot 
januari 2007, zijn alleen bestaande huurders in die periode relevant. 

In het programma Frits worden dus de vo ~gende criteria opgegeven: 
Kontrakt ingangsdatum < 01-01-2007 EN 
Kontrakt einddatum> 01-06-2005 

De query is vervolgens uitgevoerd en het resultaat is met behulp van de applicatie "Loes voor 
Frits" opgehaald. 

Bewerking 
Het resultaat hiervan is een .dbf-bestand (dBase). In Accessis een koppeling naar dit bestand 
gemaakt. Om de data beter leesbaar en verwerkbaar te maken wordt de informatie bewerkt. 
Hiertoe is een query opgesteld die op basis van de data die via de koppeling beschikbaar is 
een nieuwe tabel genereert volgens een nieuw format. Hierbij is het volgende gebeurd: 

• Veldnamen zijn logischer en vollediger gekozen 
In het dbf-bestand was de lengte van een veld beperkt, bovendien stond de veldnaam 
in hoofdletters. De veldnamen zijn nu zo gekozen dat ze meer voor zichzelf spreken 

• Postcode is opgebouwd 
In het bestand stonden de cijfers van de postcode los van de letters. De 2 onafhanke
lijke velden zijn vervallen en vervangen door I veld waarin deze gecombineerd 
worden 

• Nieuw veld voor postcode + huisnummer samen 
Deze gegevens zijn in iedere bron voor handen en bevat weinig tot geen fouten of an
dere onregelmatigheden, en leent zich derhalve goed om de verschillende bronnen aan 
elkaar te koppelen. Hiertoe is het praktisch om er in iedere bron voor te zorgen dat de
ze combinatie in een eigen veld staat. Een voorbeeld van een resultaat: "5600 AA 1 b" 

De code van deze query: 
r~----

1 SELECT CasaBis.CONTRUITGB AS contractnummer , CasaBis.HHGR AS 
J huishoudengrootte, CasaBis.HS INKOM AS hui sho udens inkomen, Ca s aBi s .VHEKORT AS 
. VHEKort, CasaBis.PARTGEBDAT AS partner_ gebda t, CasaBis.PARTGESL AS 

partner_geslacht, CasaBis.PARTACHTER AS partner_achternaam, 
CasaBi s .PARTRELTYP AS relatietype, CasaBis.PERSBURGST AS burgerlijke_staat, 
CasaBi s .PERSGEBDAT AS ge boortedatum, CasaBis . PERSEMAIL AS email , 
CasaBi s .PERSGESL AS geslac ht, CasaBis.AANTKAMERS AS aantal_k amers, 

! CasaBi s . CODWOONVOR AS c ode_woonvorm, CasaBis . MAXREDHUUR AS 
I ma x imaal_redelijke_huur , CasaBis . OPVTOTVERT AS oppervlakte_ver t r e k ken, 
i CasaBis.PNTNBEDRIJ AS punten bedrijven, Ca s aBis.PNTNONDWON AS 
I pu n ten_ woningonderhoud, CasaBis.PNTNGROEN AS punten_groen, CasaBis .PNTNOV AS 
i punten ov, CasaBis . PNTNPARKEE AS punten _parkeren, Ca s aBi s. WOZWAARDE AS 
! WOZwaarde, CasaBis.BRUTOHUUR AS brut ohuur, CasaBi s .HTS BEDRAG AS HTSb e dra g, 
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CasaBis.HTSONVANGE AS HTSontvanger, CasaBis.CPLXNR AS complexnummer, 
CasaBis.CONTR_l"NGD AS contract_ingangsdatum, CasaBis.EINDCONTR AS 
contract_eindda tum, CasaBis.NAAM AS naam, CasaBis.STRAAT AS straat, 
CasaBis.HUISNR AS huisnummer, Str(CasaBis!PC_CIJFER)+" "+CasaBis 1 PC_LETTER AS 
postcode, CasaBis.PLAATS AS plaats, Right(Str(CasaBis!PC_CIJFER),4)+" 
"+CasaBis 1 PC LETTER+" 
"+ IIf ( TypeName (Ca sa Bis! HUISNR) ="String", CasaBis! HUISNR, Str (CasaBis! HUISNR)) 
AS {pc+nr] INTO [CasaBis e x tended] 

FROM CasaBis; 

Na bovenstaande bewerkingen is een bestand ontstaan met 71.744 records. Dit grote aantal is 
te wUten aan meerdere listings per contract. Er zijn echter slechts 12.965 unieke contract
nummers opgenomen. Dit grote verschil is te wijten aan kleine schommelingen van bepaalde 
waardes. Het gaat hier met name om de volgende zaken: 

• Bruto huur 
Opname van de bruto huur zorgt voor veel extra records. Bij een doorlopend huurcon
tract wordt praktisch ieder jaar de brutohuur bijgesteld. Zo heeft een I 0 jaar lopend 
contract ook I 0 records. 
Om dit aantal terug te brengen wordt de hoogst geregistreerde bruto huur aangehou
den. De foutmarge hiervan is beperkt: de contracten hebben gemeen dat ze allen een 
einddatum na 2005 hebben. Het nemen van een gemiddelde zou gezien de grote 
spreiding in de duur van contracten een grotere fout met zich meebrengen. 

• Huurtoeslag 
Bij een verandering van de huur en/ of het inkomen wordt ook de hoogte van de huur
toeslag aangepast. 
In dit geval is het minder correct om de hoogste waarde te hanteren; aangezien uit het 
bestand met diensten niet duidelijk blijkt wanneer naar een dienst is geïnformeerd kan 
het dus in het hele huurtraject van een huurder zijn. Het bepalen van het gemiddelde 
van over het huurtraject is derhalve correcter. Bij het nemen van het gemiddelde is het 
resultaat op 2 decimalen afgerond. 

• HTSontvanger 
Dit logische veld Ua/nee) doet uitspraak over of de begunstigde via de woningcorpo
ratie huurtoeslag ontvangt of dat de huurder de toeslag zelf ontvangt. Voor het verdere 
onderzoek is dit onderscheid niet van belang; het veld vervalt derhalve. 

Bovenstaande punten kunnen met de volgende query worden bereikt. Om de verdere verwer
king te bespoedigen wordt met de resultaten een nieuwe tabel gegenereerd: 

SELECT {CasaBis extended].contractnummer, {CasaBis 
extended].huishoudengrootte, {CasaBis extended].huishoudensinkomen, [CasaBis 
extended].VHEKort, [CasaBis extended].partner_gebdat, [CasaBis 
extended].partner_geslacht, [CasaBis extended].partner_achternaam, [CasaBis 
extended].relatietype, [CasaBis extended].burgerlijke_staat, {CasaBis 
extended].geboortedatum, [CasaBis extended].email, [CasaBis 
extended].geslacht, [CasaBis extended] . aantal_kamers, [CasaBis 
extended].code woonvorm, [CasaBis extended] . maximaal redelijke huur, {CasaBis 
extended].oppervlakte_vertrekken, [CasaBis extended]~punten_bedrijven, 
{CasaBis extended].punten_woningonderhoud, {CasaBis extended].punten_groen, 
{CasaBis extended] . punten_ov, [CasaBis e x tended].punten_parkeren, [CasaBis 
extended].WOZwaarde, Max([CasaBis extended].brutohuur) AS MaxOf.brutohuur, 
Round(Avg([CasaBis extended].HTSbedrag),2) AS AvgOfHTSbedrag, {CasaBis 
extended].complexnummer, {CasaBis extended].contract_ingangsdatum, [CasaBis 
extended].contract_einddatum, {CasaBis extended] . naam, [CasaBis 
extended].straat, [CasaBis extended].huisnummer, [CasaBis extended].postcode, 
[CasaBis extended].plaats, [CasaBis extended]. [pc+nr] INTO [CasaBis reduced] 

FROM [CasaBis extended] 

GROUP BY [CasaBis extended].contractnummer, {CasaBis 
extended].huishoudengrootte, [CasaBis extended].huishoudensinkomen, {CasaBis 
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extended].VHEKort, {Casaais extended].partner_gebdat, [Casaais 
extended].partner_geslacht, {Casaais extended].partner_achternaam, {Casaais 
extended]. relatie type, { Casaais extended] .burgerlijke_staat, {Casaais 
extended].geboortedatum, [Casaais extended].email, {Casaais 
extended].geslacht, [Casaais extended].aantal_kamers, {Casaais 
extended].code_woonvorm, {Casaais extended].maximaal_redelijke_huur, {Casaais 
extended}.oppervlakte_vertrekken, {Casaais extended].punten_bedrijven, 
[Casaais extended].punten_woningonderhoud, [Casaais extended].punten_groen, 1. 

{Casaais extended].punten_ov, {Casaais extended].punten_parkeren, {Casaais 
extended].WOZwaarde, [Casaais extended].complexnummer, [Casaais 
extended].contract_ingangsdatum, {Casaais extended].contract_einddatum, 
rea saai s extended].naam, reasaais extended].straat, reasaais I; 

extended] .huisnummer, {Casaais extended] .postcode, {Casaais extended] .plaats, _I 
,_ f.E_a.f!..a.Bis extended]. {J?.C+nr!.; 

Dit resulteert in een bestand van 12.965 records, wat gelijk is aan het eerder getelde aantal 
unieke contractnummers. Kennelijk waren de genoemde velden de enige oorzaak van duplica
ten wat betreft contractnummers. 

Het resulterende bestand is uniek gemaakt naar contractnummers. Als gevolg blijken wel 
sommige adressen (afgeleid uit het veld "pc+nr") dubbel opgenomen te zijn. Het gaat hierbij 
om een aantal van 358, ofwel 2,8%. 
Verklaring hiervoor is dat er verschillende contracten aan een pand gekoppeld kunnen zijn. 
Over tijd wordt een woning immers meerdere malen verhuurd. 

1.3 Combinatie van de gegevens 
Om relaties tussen de verschillende bronnen te kunnen zien dienen deze gecombineerd te 
worden. Hiervoor is een query geschreven die de verschillende (en zoals in de vorige paragra
fen is beschreven enigszins bewerkte data) samenvoegt. 

De code: 

SELECT [bemiddelingen extended].voorletters, {bemiddelingen extended].tv, 
{bemiddelingen extended] .achternaam, [bemiddelingen extended].geslacht, 
{bemiddelingen extended].adres, {bemiddelingen extended].postcode, 
{bemiddelingen extended] .plaats, [bemiddelingen extended].lidnummer, 
Max({bemiddelingen extended].email) AS MaxVanemail, [bemiddelingen 
extended].clientnr, Max({bemiddelingen extended].gebdatum) AS MaxVangebdatum, 
{bemiddelingen extended].AantalVanlidnummer, [bemiddelingen 
extended].alarmering, {bemiddelingen extended].audicien, [bemiddelingen 
extended].boodschappen, [bemiddelingen extended].haardiensten, {bemiddelingen 
extended].handspandiensten, {bemiddelingen extended].huidtherapie, 
{bemiddelingen extended].juridischadvies, {bemiddelingen extended].kapper, 
{bemiddelingen extended] .kinderoppas, {be middelingen 
extended].kledingaanhuis, {bemiddelingen extended].klussendienst, 
{bemiddelingen extended].lactatiekundige, [bemiddelingen 
extended].maaltijdenaanhuis, {bemiddelingen extended].opticien, 
{bemiddelingen extended] .pedicure, [bemiddelingen extended].tuinonderhoud, 
{bemiddelingen extended].verhuisservice, {bemiddelingen extended].woonplus, 
{bemiddelingen extended].zorgverzekering, {Casaais extended].contractnummer, 
reasaai s extended].huishoudengrootte, reasaais extended].huishoudensinkomen, 
{Ca saais extended].VHEKort, [Casaais extended].partner_gebdat, {Ca saais 
extended].partner_geslacht, [Casaais extended].partner_achternaam, reasaais 
extended].relatietype, rea saais extended].burgerlijke_staat, Max([Casaais 
extended].geboortedatum) AS MaxVangeboortedatum, Max({Casaais 
extended] .email) AS MaxVanemaill, {Casaai s extended] .geslacht, {Casaais 
extended].aantal kamers, {Casaais extended].code woonvorm, Avg([Casaais 
extended] .maximaal redel~Jke_huur) AS GemVanmax~""ii,aal_redel~]ke_huur, {Casaa~s 
extended].oppervlakte_vertrekken, reasaai s extended].punten_bedrijven, 
reasaais extended].punten_woningonderhoud, reasaais extended].punten_groen, 
reasaais extended].punten_ov, reasaais extended].punten_parkeren, 
Avg({Casaais extended].WOZwaarde) AS GemVanWOZwaarde, Avg({Ca saais 
extended].brutohuur) AS Gemvanbrutohuur, Avg([Casaais extended] . HTSbedrag) AS 
GemVanHTSbedrag, {Casaais extended].complexnummer, {Casaais 
extended].contract_ingangsdatum, Max({Casaais extended].contract_einddatum) 
AS MaxVancontract_einddatum, {Casa ais extended].naam, [Casaais 
extended].straat, [Casaais extended].huisnummer, [Casaais extended].postcode, 
reasaais extended].plaats INTO masterresult 
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FRQM {CasaBis extended} INNER JOIN {bemiddelingen extended} ON {CasaBis 
extended}. {pc+nr} - {bemiddelingen extended}. {pc+nr} 

GROUP BY {bemiddelingen extended].voorletters, {bemiddelingen extended} .tv, 
{bemiddelingen extended}.achternaam, {bemiddelingen e x tended}.geslacht, 
{bemiddelingen extended}.adres, {bemiddelingen extended].postcode, 
{bemiddelingen extended}.plaats , {bemiddelingen extended}.lidnummer, 
{bemiddelingen extended}.clientnr, {bemiddelingen 
extended]. AantalVanlidnummer, {bemiddelingen extended}. alarmering, 
{bemiddelingen extended].audicien, {bemiddelingen extended}.boodschappen, 
{bemiddelingen extended}.haardiensten, {bemiddelingen 
extended].handspandiensten, {bemiddelingen extended] . huidtherapie, 
{bemiddelingen extended}.juridischadvies, {bemiddelingen extended].kapper, 
{bemiddelingen extended}.kinderoppas, {bemiddelingen 
extended}.kledingaanhuis, {bemiddelingen extended].klussendienst, 
{bemiddelingen extended}.lactatiekundige, {bemiddelingen 
extended].maaltijdenaanhuis, {bemiddelingen extended}.opticien, 
{bemiddelingen extended}.pedicure, {bemiddelingen extended}. tuinonderhoud, 
{bemiddelingen extended].verhuisservice, {bemiddelingen extended].woonplus, 
{bemiddelingen extended].zorgverzekering, {CasaBis extended}.contractnummer, 
{CasaBis extended}.huishoudengrootte, {CasaBis extended].huishoudensinkomen, 
{CasaBis extended].VHEKort, {CasaBis extended}.partner_gebdat, {CasaBis 
extended].partner_geslacht, {CasaBis extended}.partner_achternaam, {CasaBis 
extended].relatietype, {Casa Bis extended].burgerlijke_staat, {CasaBis 
extended].geslacht, {Ca saBi s extended].aantal_kamers, {CasaBis 
extended].code_woonvorm, {CasaBis extended}.oppervlakte_vertrekken, {CasaBis 
extended}.punten_bedrijven, {CasaBis extended}.punten_woningonderhoud, 
{CasaBis extended].punten groen, {CasaBis extended}.punten ov, {CasaBis 

I
. extended}.punten_parkeren~ {CasaBis extended}.complexnummer, {CasaBis 

extended]. con tra ct .ingangsda turn, {CasaBis extended} . naam, {CasaBis 
I :~tended}.straat, {CasaBLs extended}.huisnummer, {CasaBis extended].postcode, 
~~~~.:f'.~ S extended}.plaats; .. 

Dit resulteert in een bestand met 458 records. 

Bij het bepalen van sleutels voor de combinatie van gegevens is ervoor gekozen om dat te 
doen op basis van de postcode samen met het huisnummer (pc+ nr), en niet op naam van de 
klant. Daarbij is de kans op (spel-)fouten immers een stuk groter. Dit had als gevolg dat in het 
huurdersbestand sommige pc + nr combinaties dubbel bestonden, aangezien een woning bin
nen het gekozen datumbereik aan meerdere huurders verhuurd kan zijn geweest. 

Dit heeft echter ook zijn weerslag in het uiteindelijke bestand. Om deze fouten te elimineren 
is gekeken welke postcodes dubbel voorkwamen, met de bijbehorende naam uit zowel het 
diensten- als huurdersbestand. Dat is gedaan met de volgende code: 

SELECT masterresult.contractnummer, masterresult . {pc+nr], 
masterresult.achternaam, masterresult.CB_naam 

FRQM masterresult 

WHERE (masterresul t. {pc+nr}) In ( 

SELECT mr. {pc+nr} 

FRQM masterresult as mr 

GROUP BY mr. {pc+nr} 

HAVING (((Count(mr. {pc+nr])J>l)) 

) ; 

Het bleek hierbij om 37 records te gaan (8%). In een aantal gevallen kwam bij I postcode de 
naam uit beide bronbestanden niet overeen; deze zijn verwijderd (3). De overige doublures 
werden veroorzaakt doordat bij eenzelfde pc+nr een persoon 2x werd vermeld, namelijk met 
een oud (afgelopen) en een nieuw contract. Ondanks dat de contracten over verschillende wo
ningen gingen was het adres wel identiek. De oorzaak hiervan is vermoedelijk dat het laatst 
bekende correspondentieadres wordt gebruikt bij "adres". 
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Omdat de gegevens over afgenomen diensten recent is vergeleken met veelallangdurige 
huurperiodes is ervoor gekozen om de oude inmiddels afgelopen contracten uit het bestand te 
verwijderen. Dit heeft als gevolg dat er geen dubbele pc+nr-combinaties meer in het bestand 
te vinden zijn. Het uiteindelijke aantal records komt daarmee op 439. 
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2 Beschrijving hypotheses 

In de paragraaf"Hypotheses" (pagina 66) wordt een tabel getoond met hypotheses over ver
banden tussen eigenschappen van huurders en de behoefte aan bepaalde diensten. Hieronder 
wordt ieder gesteld verband in woorden toegelicht. 

De kolom "Code" geeft aan om welk verband het gaat. Code "al" staat bijvoorbeeld voor rij 
a, kolom 1 in de tabel. 

Sommige codes zijn vet afgebeeld, dit zijn hypotheses die worden getoetst in de paragraaf"" 
op pagina 66. 

Code Alarmering 
a I in een klein huishouden heeft men minder mensen in de omgeving en zal geneigd zijn om alarme-

ring te gebruiken 
a2 eenjongere partner kan bij calamiteiten beter ingrijpen, waardoor alarmering minder snel nodig is 
a4 mensen die ouder zijn (dus minder goed ter been) zijn zullen meer behoefte hebben aan alarmering 
a 11 in woonvormen met intensiever contact met de omwonenden zal men minder snel behoefte hebben 

aan alarmering (welke woonvormen zijn dat?) 
a 12/13 in een grotere woning is het risico groter dat men ergens valt waar geen telefoon in de buurt is, en 

zal men dus meer behoefte hebben aan alarmering 

Lactatiekundige 
b4 Behoefte aan een lactatiekundige hangt af van het (binnenkort) krijgen van een baby, wat met name 

binnen een bepaald leeftijdsegment gebeurt. 

Audicien 
c4 problemen met het gehoor treden meer op bij oudere personen; oudere personen zullen dus eerder 

aanspraak willen maken op een audicien dan jongere personen 

Haardiensten 
d4 oudere mensen zullen eerder geïnteresseerd zijn danjongere mensen 
d5 mannen zonder haar zullen minder snel behoefte hebben aan haardiensten dan vrouwen zonder haar, 

aangezien kaalheid onder mannen meer geaccepteerd is 

Huidtherapie 
e4 huisproblemen treden meer op naarmate men ouder wordt. Oudere mensen zullen dus meer behoefte 

hebben aan huidtherapie 

Kapper 
f1 Mensen met kinderen kunnen het prettig vinden om thuis een kapper te ontvangen in plaats van met 

de kinderen naar de kapper toe te gaan 
f4 mensen die minder goed ter been zijn hebben meer interesse om een kapper thuis te ontvangen en 

mensen met een groter huishouden en in de leeftijdscategorie dat zij waarschijnlijk jongere kinderen 
hebben zullen meer interesse hebben 

Kinderoppas (en lichte huishoudelijke activiteiten) 
g I Kleine huishoudens (I persoon) hebben geen kinderen en er is dus zeker geen oppas nodig. Een 

uitspraak over grotere gezinnen is moeilijk te doen, dit hangt immers meer van de leeftijd van de 
kinderen af dan van het formaat van het gezin. 

g4 Er is een beperkte spreiding wat betreft de leeftijd waarop men kinderen krijgt, en dus ook in welke 
leeftijdscategorie men behoefte heeft aan kinderoppas. 

gl2/l3 in een groter huis zal men eerder de handen vol hebben aan de kinderen en het huishouden, waar
door een kinderoppas sneller gewenst is. 
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Kleding aan buis 
h 1 in grotere gezinnen (met name met jonge kinderen) is het handig om kleding thuis te krijgen, in 

plaats van ("met z'n allen") een winkel te moeten bezoeken 
h4 mensen die minder goed ter been zijn (ouderen) vinden het handig om niet het huis uit te hoeven 

voor nieuwe kleding 
h 14 wanneer er veel nabijgelegen bedrijvigheid is, is de kans groot dat er ook een kledingwinkel in de 

buurt zit. Het is dan niet nodig om kleding thuis te laten komen. 
h 15 wanneer er goede OV-voorzieningen in de buurt zijn is de drempel (voor ouderen) om naar het 

stadscentrum te gaan voor kleding kleiner, waardoor kleding aan huis minder snel nodig is. 

Maaltijden aan buis 
i1 ouders in een gezin metjonge kinderen kunnen het druk hebben, waardoor maaltijden aan huis een 

welkome verljchting kunnen zijn 
ouders van oudere kinderen kunnen echter met betrekking tot boodschappen/koken soms ook een 
beroep doen op hun oudere kinderen, waardoor maaltijden aan huis juist minder snel nodig zijn. 

i2 wanneer een oudere persoon (die slecht ter been is) een jongere partner heeft, is deze waarschijnlijk 
beter in staat om boodschappen te doen voor het eten en zal de maaltijdservice minder snel nodig 
zijn. 

i4 mensendje slecht ter been zijn (ouderen) zullen meer behoefte hebben aan een maaltijdservice, in 
verband met het dan niet hoeven doen van boodschappen en het gemak van niet te hoeven koken. 

i6 een huishouden van tweeverdieners heeft een hoog inkomen, maar is erg druk. Zij zullen het gemak 
van een maaltijdservice kunnen waarderen. 

i14 wanneer er veel nabijgelegen bedrijvigheid is, is de kans groot dat er ook een supermarkt in de buurt 
zit. Het is dan minder snel nodig om een beroep te doen op een maaltijdservice. 

i17 wanneer iemand slecht ter been is zou de maaltijdservice uitkomst kunnen bieden, maar als een loca
tie goede OV-voorzieningen heeft wordt deze behoefte gereduceerd omdat boodschappen makkelijk 
mbv het OV kunnen worden gedaan. 

Opticien 
j4 met het ouder worden gaan ogen verder achteruit, en ontstaat een behoefte aan een opticien. Jongere 

mensen met oogproblemen hebben hier wellicht ook interesse voor, al is bij hen de drempel om naar 
een opticien toe te gaan lager zijn. 

j 17 wanneer men de beschikking heeft over goede OV-diensten zal het (door ouderen) laten komen van 
een opticien minder snel nodig zijn aangezien met relatief eenvoudig zelf in het stadscentrum kan 
komen. 

Pedicure 
k4 problemen met de voeten en de behoefte om dit thuis te laten behandelen ontstaan met name bij 

mensen op hogere leeftijd. 

Boodschappendienst 
11 in een groot huishouden zal een ander gezinslid boodschappen kunnen doen 
12 een jongere partner zal makkelijker boodschappen kunnen gaan doen dan een oudere partner 
14 oudere mensen hebben eerder moeite met boodschappen doen dan jongere mensen 
114 wanneer er veel bedrijven in de buurt zijn is er een grote kans dat daar ook een supermarkt tussen 

zit, en zal deze dienst overbodig zijn 
117 wanneer men de beschikking heeft over goede OV -diensten zal het laten bezorgen van boodschap

pen minder snel nodig zijn 
118 wanneer men makkelijk dicht bij de eigen woning kan parkeren zal het laten bezorgen van bood

schappen minder snel nodig zijn 

Hand- en spandiensten 
m 1 in een groot huishouden is de kans groter dat er iemand is die een ander kan begeleiden 
m4 oudere mensen hebben meer behoefte aan begeleiding 

Klussendienst 
ol in een groot huishouden is de kans groter dat er iemand is die wat klusjes kan doen 
o4 oudere mensen hebben meer moeilijkheden met het zelfverrichten van klusjes, en zullen eerder hulp 

nodig hebben 
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oS vrouwen zien meer op tegen klusjes dan mannen 

Tuinonderhoud 
pl in een groter gezin is er eerder iemand die het tuinonderhoud op zich wil en kan nemen, en is uitbe

steding hiervan minder snel nodig 
p2 de jongere partner van oudere mensen is wellicht nog wel voldoende capabel. om tuinonderhoud te 

verrichten 
p4 oudere mensen hebben eerder problemen met tuinonderhoud 
p6 gezinnen met een hoog inkomen zijn waarschijnlijk druk, maar hechten wel waarde aan een onder

houden tuin. 

Verbuisservice 
q I vele handen maken Jicht werk, dus in een groot gezin is een verhuisservice minder snel nodig. Uit

zondering is echter wanneer het grote gezin jongere kinderen heeft. 
q4 oudere mensen hebben meer problemen met verhuizen, en zullen een grotere behoefte hebben aan 

een verhuisservice 
ql2/13 in een groter huis staan meer spullen, waardoor verhuizen een grotere opgave wordt. De behoefte 

aan een verhuisservice is dus groter bij een grotere woning. 

rl 

r4 
rl2/13 

Woonplus 
opplussen van een woning is voor ouderen en minder validen. Wanneer een gezin echter groter is zal 
er eerder iemand zijn die dergelijke klussen doet, waardoor uitbesteding minder snel nodig is. 
het opplussen van een woning is met name voor ouderen (maar ook minder validen) 
hoe groter de woning, hoe meer dingen aangepast moeten worden. Een enkel klusje is nog wel te 
doen (zelf of door vrienden/familie), maar wanneer het er meer worden zal het uitbesteden interes
santer worden. 
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