
 

Resultaten doorlopend klantonderzoek 2018 

 

Samenvatting resultaten 

In 2018 deed Vryleve doorlopend klantonderzoek onder nieuwe huurders, woningzoekenden, 

vertrekkende huurders en zittende huurders. Het doel van het klantonderzoek was ervaringen en 

meningen van de klanten te horen over onze dienstverlening om deze waar nodig te kunnen 

verbeteren. 

De meeste klanten waren in 2018 tevreden met de dienstverlening van Vryleve. De verbeterpunten 

hebben voornamelijk betrekking op de wijze van informeren en zijn hieronder cursief aangegeven. 

 De respons was met gemiddeld 22,6% redelijk te noemen. Voor ons doel voldoende om 

verbeterpunten uit te halen.  

De nieuwe huurders waren in 2018 zeer tevreden met de afhandeling van oplevering en tekenen van 

de huurovereenkomst. Zij misten soms inhoudelijke informatie over het omgaan met installaties. Wij 

gaan op zoek naar adequate andere informatiedragers hiervoor. Bijna een kwart van deze klantgroep 

vond de woning niet schoon bij oplevering. We gaan nader onderzoeken waar dit aan kan liggen. Iets 

meer dan de helft van de nieuwe huurders deed binnen een maand na sleutelontvangst een 

reparatieverzoek. Door een andere werkwijze rondom voor- en eindinspecties in 2019 verwachten we 

hierin verbetering. We gaan dit monitoren. 

De woningzoekenden waren zeer tevreden over de duidelijkheid van de inkomensvoorwaarden, de 

informatie in het intake gesprek en het advies over de financiële haalbaarheid. De meeste 

respondenten maakten gebruik van het zoekprofiel. Bij evenveel respondenten (75%) is goed 

overgekomen, dat wij graag bereid zijn mee te gaan bij bezichtiging van de woning. Men vindt het 

prettig dan direct antwoord te krijgen en persoonlijk contact te hebben. 

De klantgroep vertrekkende huurders gaf Vryleve een 7,5 voor de geleverde diensten en 

dienstverlening. Voor allen was duidelijk hoe om te gaan met overname van roerende spullen aan de 

opvolgend huurder. Wat betreft onroerende spullen, zoals een aanbouw of overkapping had ruim 

30% onvoldoende informatie over hoe hiermee om te gaan. We gaan dit tijdens de vooropname 

explicieter benoemen en vastleggen. Bij ruim de helft is goed overgekomen dat we bij bezichtiging 

door een nieuwe huurder graag meekomen. Ruim de helft maakte gebruik van informatie over huur 

opzeggen op de website: we blijven “huurzaken doen” via de website promoten. Enkele vertrekkende 

huurders gaven ons aanbevelingen: meer oog te hebben voor de directe woonomgeving, sneller te 

reageren op reparatieverzoeken, duidelijker te stellen hoelang en waarvoor de huurder 

verantwoordelijk is en de eindafrekening naar het nieuwe adres te sturen. 

Zittende huurders werden in 2018 geënquêteerd na afhandeling van een reparatieverzoek. Zij gaven 

gemiddeld een 7 voor de uitvoering van de reparatie. Iets meer dan de helft geeft aan de reparatie 

via Mijn Vryleve gemeld te hebben. Er kon direct een afspraak worden ingepland. Als de monteur 

terug moest komen voor afronding is meestal in overleg een vervolgafspraak gemaakt. Ruim 88% 

meldde de reparatie één keer. Werd de reparatie vaker gemeld, dan had dat een diversiteit aan 

oorzaken. We blijven hier zelf alert op het inplannen van een vervolgafspraak.  

 

 

 



 

Kaders onderzoek 

De onderzoeksperiode liep van 2 februari 2018 tot en met 15 januari 2019. In deze periode heeft 

woonstichting Vryleve onder vier groepen klanten enquêtes uitgezet via een link in een mail. Achter 

deze link stond een enquête van 5 of 6 overwegend gesloten vragen klaar in Survey Monkey. De 

vragen spitsten zich toe op de dienstverlening waarmee ondervraagden recent te maken gehad 

hadden. 

Voorlopige resultaten hebben we (Ellen Klaassen, Martin Haverkamp en Mieke van der Steen) in 

december 2018 bekeken, zodat het mogelijk was in januari 2019 aangepast doorlopend onderzoek 

met nieuwe enquêtes in te zetten. Hiernaar wordt in de rapportage ook verwezen. 

Respons 

In het staatje hieronder staan de vier groepen klanten, het aantal verzonden enquêtes, het aantal 

ingevulde enquêtes en de respons. 

Respons 
klantonderzoek 2018 

Aantal verzonden 
enquêtes 2-1-18 tot 
16-1-19 

Aantal ingevulde 
enquêtes 2-1-18 tot 
16-1-19 

Respons in % 

A: Nieuwe huurders 130 26 20 

B: Woningzoekenden 30 4 13,33 

C: Vertrekkende 
huurders 

65 16 24,6 

D: Zittende huurders 354 85 24 

Totaal 579 131 22,6 
 

Gemiddeld was de respons 22,6%. Dit is een redelijke respons voor een online enquête, waarvan de 

respons tussen 10 en 70% kan liggen.  Zeker gezien het feit dat we geen herhalingsmails sturen en 

ook met weinig antwoorden ons doel kunnen bereiken. We zien dat de vertrekkende huurders het 

best reageren. De klantgroep woningzoekenden het slechtst. Deze groep heeft dan ook de minst 

sterke binding met Vryleve. 

Leeswijzer resultaten klantonderzoek 

Per groep klanten vindt u in deze rapportage overzicht van de vragen met de gegeven antwoorden, 

daarbij een begeleidende tekst met eventuele aanbevelingen. 

  



 

A: Nieuwe huurders 

De respons binnen deze groep was 20%. 

 

Bijna 77% van de respondenten vond dat de woning schoon aan hen opgeleverd was, bijna een kwart 

vond van niet. Van deze nee-zeggers willen we graag weten of zij dit ook gemeld hebben bij 

oplevering van de woning aan hen. In het klantonderzoek 2019 wordt deze verdiepende vraag 

gesteld. 

 

 



 

Het merendeel heeft tijdens de inspectie voldoende informatie gekregen over het omgaan met 

installaties, 11,5% vindt van niet. Wat misten deze respondenten? 

 

Zij misten inhoudelijke informatie. De tijd tijdens een oplevering is hiervoor te kort. Het is raadzaam 

dat wij naar andere dragers zoeken voor deze informatie (folders, kaart in meterkast/op zolder, 

downloads op site, verwijzing internet). In de enquête 2019 vragen we hoe zij de informatie willen 

ontvangen. 

 

 

Een behoorlijk aantal nieuwe huurders geeft aan binnen een maand na sleutelontvangst een 

reparatieverzoek te hebben gedaan, iets meer dan de helft. We hebben de verwachting dat door 

wijziging in uitvoering van de voor- en eindopnames we deze reparatiestroom kunnen verleggen. We 

handhaven deze vraag in 2019 om hiervan bevestiging te krijgen.   



 

 

Bijna iedereen, op één respondent na, ervaart de afhandeling van de oplevering op kantoor als 

prettig. Dit beeld zien wij gelukkig al jarenlang. 

  



 

B: Woningzoekenden 

De respons in deze groep was 13,33 %. 

 

Driekwart van de respondenten maakte in 2018 gebruik van het zoekprofiel.  We kunnen dit niet 

relateren aan een daadwerkelijke matching, omdat dit niet wordt geregistreerd. 

 

 

Alle respondenten vonden de inkomensvoorwaarden helder omschreven in de woning aanbod 

advertentie op de site. 



 

 

Eveneens waren alle respondenten in deze groep positief over de geboden informatie in het intake 

gesprek op kantoor voorafgaand aan het aanbod en over het persoonlijke advies over de financiële 

haalbaarheid. 

 

 

 



 

 

Bij drie kwart van de respondenten is goed overgekomen, dat wij graag bereid zijn mee te gaan bij 

bezichtiging van de woning. 

 

Men vindt het fijn direct antwoord op vragen te krijgen (persoonlijk contact). In de praktijk komt het 

vaak voor dat we in de aanbiedingsperiode nog niet beschikken over sleutels van de woning en de 

aspirant huurder een afspraak maakt met de vertrekkende huurder. 

  

  



 

C: Vertrekkende huurders 

De respons in deze groep was 24,6%. 

 

Het merendeel, ongeveer twee derde deel van de respondenten vindt voldoende informatie te 

hebben over omgaan met hun ZAV’s bij vertrek. 30% vond dit onvoldoende: we gaan dit explicieter 

communiceren bij de vooropname en dit ook beter vastleggen. We kregen wel de opmerking (zie Q5) 

dat het veld “niet van toepassing” hier niet opgenomen was. In de nieuwe enquête hebben we dit 

veld toegevoegd om verwarring te voorkomen. 

  

Alle respondenten wisten hoe zij opvolgende huurders roerende zaken konden laten overnemen. 



 

 

Bij ruim de helft van de vertrekkende huurders is goed overgekomen dat wij bij bezichtiging 

desgewenst graag begeleiden. Aspirant huurders maken vaak direct met de vertrekkende huurder 

een afspraak voor bezichtiging. 

 

 

Meer dan de helft (55.6%) van de vertrekkende huurders heeft informatie opgedaan via de website 

over de handelswijze bij huuropzegging. Ten opzichte van de enquête van 2017 zien we een kleine 

afname, toen had 60% de site gebruikt. Hier kunnen we inzetten op promotie van gebruik van de 



 

website, mondeling en in nieuwsbrieven en het Welkom Thuis magazine. Onze ruime bereikbaarheid 

leidt hier tot een trage verandering. 

  

 

De 18 respondenten hebben allen een cijfer bestaande uit twee getallen tussen 0 en 100 genoemd, 

we kunnen er van uit gaan dat de vraag goed begrepen is. We hebben hier gemiddeld 75/100 

gescoord, dus een 7,5. Dit is een ruime voldoende. 

 



 

Wat opvalt is dat deze vraag door 11 van de 18 respondenten overgeslagen is. Het kan zijn dat 

mensen gewoon tevreden zijn met hoe het gaat (zoals ook reactie 7), of de zin om iets actief in te 

vullen niet bestaat. Wat genoemd wordt is: 

- eindafrekening sturen naar nieuwe adres; 

- aanbeveling meer oog voor directe woonomgeving van vrije woningen te hebben; 

- duidelijk stellen waarvoor huurder na eindopname nog verantwoordelijk is en hoelang; 

- reparaties, hierop verwacht men sneller een reactie (defect licht, cv-pomp) 

Verder kregen we in deze rubriek drie complimenten van vertrekkende huurders. 

  



 

D: Zittende huurder 

De respons was in deze groep 24%. 

 

Bijna 53% van de respondenten geeft aan hun huurdersportaal Mijn Vryleve gebruikt te hebben bij 

het melden en inplannen van de reparatie. Dit is een grote verbetering ten opzichte van 2017, toen 

op dezelfde vraag 21% dit antwoord gaf. We blijven aandacht besteden aan Mijn Vryleve in algemene 

en persoonlijke communicatiemiddelen, want kennelijk heeft herhaling wel zin. 

 



 

Antwoord op deze vraag geeft een mooi beeld: ruim 88% van de respondenten zegt de reparatie het 

afgelopen jaar niet eerder gemeld te hebben, 12% dus wel. In de enquête van 2017 gaf 43% aan de 

reparatie wel eerder dat jaar gemeld te hebben. Toen dachten we de oorzaak op technisch of 

communicatief vlak te moeten zoeken. Dit jaar stelden we daarom vraag 3. 

 

Deze vraag is door meer mensen beantwoord dan de 10 (11,76%), die in vraag 2 “ja” antwoordde, 

namelijk door 23 mensen, ruim twee keer zoveel. Brengen we de reacties terug op typen klachten, 

dan is het beeld divers en als volgt: 

- 6 x constructief (verzakking, scheuren, dak lekkage, dakpannen, ramen 

- 6 x installatietechnisch waterleiding en afvoeren 

 elektriciteit (defecte wcd) 

 cv (radiator, 

- 10 x onderhoud binnenshuis (niet sluitende deuren, vaatwasser, afzuigkap, trapleuning, 

brievenbus, rand douche, toilet)  

- 1 x onderhoud buitenshuis (verstopte dakgoot)  

 



 

 

90% van de respondenten geeft aan dat er direct een afspraak met hen ingepland kon worden. Dit 

betekent dat in 9 van de 10 contacten over reparatieverzoeken er maar één keer contact nodig was 

om een afspraak te maken. Het is interessant dit gegeven aan het antwoord op vraag 1 te koppelen. 

Zien mensen zelf plannen ook als contact? Of volgt er na melding via Mijn Vryleve nog een contact 

om de reparatie uiteindelijk in te plannen? 

 

 



 

De meeste reparaties worden in één keer afgerond, 62,2% van de respondenten antwoordde dit. De 

reparatie moest bij 37,8% van de respondenten nog afgerond worden. In de meeste gevallen 

gebeurde dit in overleg, stellen we die 37,8% op 100 (nog af te ronden), dan is 45% van de 

vervolgafspraken niet in overleg met de huurder gemaakt. Op zich opmerkelijk als dit overdag 

afgehandeld moet worden. In de enquête van 2019 hebben we daarom een toelichtingenveld bij 

“nee” toegevoegd. 

 

De respondenten geven voor de uitvoering van de reparatie gemiddeld een rapportcijfer 7, een 

voldoende. Bij het nader bekijken van de 84 reacties valt op, dat er twee keer een getal van één cijfer 

(5 en 7) is genoemd en twee keer 10. De kans is groot dat hier door de invullers respectievelijk 50, 70 

en dichtbij 100 bedoeld is geweest. 

 


