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Verhuisgeneigdheid huurders funest voor hun tevredenheid met de huidige woning 
Hoe de vastzittende woningmarkt de klantentevredenheid naar beneden trekt 

 

Dat verhuisgeneigde huurders minder tevreden zijn met hun woning en vaak ook hun woonomgeving 

verbaast niemand. Helemaal als de verhuizing al vaststaat, wordt de huidige woning veel negatiever 

beoordeeld. Maar wat als mensen wel willen verhuizen, maar niet kunnen? En wat als die groep die wel 

wil maar niet kan, steeds groter wordt? Welke invloed heeft dat op de klantentevredenheid die veel 

woningcorporaties met regelmaat meten of laten meten onder hun klanten? En wordt daar met de 

interpretatie van de cijfers wel voldoende rekening mee gehouden?  

 

Vorig jaar is de verhuisgeneigdheid onder huurders gestegen van 8% naar 15%. In 2009 wilde 15% van de 

huurders eigenlijk binnen nu en 2 jaar verhuizen. De verhuisgeneigdheid onder huurders was daarmee 

het hoogst sinds de start van onze metingen in 1999. Deze hoge verhuisgeneigdheid is een direct gevolg 

van de economische crisis waarbij huizenprijzen dalen en meer koopwoningen binnen het bereik van 

huurders komen. Toch blijft de woningmarkt muurvast zitten, doordat de voorwaarden voor een optimale 

doorstroming onder huurders nog steeds niet aanwezig blijken te zijn, de wachtlijsten voor een 

huurwoning zijn op veel plaatsen nog steeds lang en de nieuwbouwproductie is verre van op peil. 

 

De druk op huurwoningen zal blijven 

Doordat de daadwerkelijke verhuisstap vaak nog achterwege blijft onder de verhuisgeneigde huurders, wordt de 

groep die wil verhuizen binnen 2 jaar of binnen 2 tot 5 jaar steeds groter. De verhuiswens blijft namelijk intact. De 

crisis zorgt voor veel onzekerheid over de eigen financiële toekomst en ook vragen veel mensen zich af of de 

huizenprijzen nog meer zullen dalen en of ze dan beter niet nog even kunnen wachten. De huurdersmarkt zit, 

mede daardoor, nog steeds zeer vast. De wachtlijsten lopen met name in de steden weer op en de onzekerheid is 

nog steeds groot. De crisis zorgt dus voor beide verschijnselen. Aan de ene kant neemt de wens te verhuizen wel 

toe door de crisis, maar aan de andere kant houdt de crisis de werkelijke verhuisstap ook tegen.  

 

Invloed op tevredenheid huurders 

De hierboven genoemde situatie is op zich al vervelend genoeg, maar er is nog een vervelende bijkomstigheid. 

Huurders die graag willen verhuizen, zijn namelijk structureel minder tevreden over allerlei aspecten omtrent hun 

woning, de woonomgeving, maar ook over de dienstverlening van hun corporatie. De hierna weergegeven tabel 

toont enkele landelijke cijfers uit de USP Bewonersscan van 2009, waarbij de verschillen tussen de groepen 

verhuisgeneigden duidelijk naar voren komen. 
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  verhuisgeneigdheid 
aspecten woning <2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar nooit 
het aantal slaapkamers 6,7 6,8 6,8 6,9 7,3 
de grootte van de kamers 6,8 6,9 7,2 7,2 7,5 
de mate waarin de woning geïsoleerd is 5,9 6,4 6,7 6,8 6,9 
de onderhoudsstaat van de woning 6,3 6,8 7,1 7,1 7,2 
de kwaliteit van de badkamer 6,0 6,4 6,6 6,6 6,9 
de kwaliteit van de keuken 6,4 6,6 6,9 7,0 7,2 
de verlichting in het trappenhuis 6,7 6,9 7,1 7,0 7,5 
de netheid van het trappenhuis en de galerijen 5,9 6,3 6,7 6,8 7,0 
de grootte van de tuin 6,6 6,6 7,3 7,5 7,6 

woning in totaal 6,8 7,1 7,3 7,4 7,7 
aspecten omgeving <2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar nooit 
de rust in de wijk 5,7 6,6 6,8 6,9 7,1 
de mate van geluidshinder van buren 5,6 6,0 6,7 6,8 7,2 
de schoonheid (netheid) van de wijk 6,2 6,7 6,8 6,8 7,0 
de veiligheid 6,2 6,6 6,8 6,8 6,9 
de verlichting 6,7 7,0 7,1 7,1 7,3 
over het vandalisme 6,0 6,5 6,6 6,7 6,8 
uw buurtbewoners 6,3 6,9 7,2 7,5 7,6 

de omgeving in totaal 6,4 7,0 7,2 7,3 7,5 
aspecten dienstverlening <2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar > 10 jaar nooit 
de snelheid waarop u antwoord krijgt op 
telefonische vragen 6,8 7,2 7,5 7,5 7,5 

de snelheid waarmee gebreken worden opgelost 6,5 6,9 7,4 7,3 7,3 
de kwaliteit van het oplossen van gebreken 6,6 7,0 7,3 7,4 7,4 
de informatie over ontwikkelingen in de wijk en bij 
de corporatie zelf 6,2 6,7 6,8 6,9 7,0 

de vrijheid om zaken in de woning aan te passen 6,8 7,0 7,3 7,5 7,4 
de klachtafhandeling van de medewerkers 6,5 7,0 7,3 7,4 7,5 
het nakomen van de afspraken van de corporatie 6,6 7,0 7,3 7,2 7,4 

de dienstverlening van de corporatie in totaal 6,9 7,2 7,4 7,4 7,6 

 

Doordat de groep die graag wil verhuizen groter wordt en deze groep vaak lagere rapportcijfers geeft voor allerlei 

zaken omtrent de woning, de omgeving en de dienstverlening, dalen de gemiddelde tevredenheidcijfers. 

Woningcorporaties die dus jaar in jaar uit de klantentevredenheid van hun klanten meten of laten meten, dienen 

met dit gegeven rekening te houden. Als men tevredenheid meet, hangt men daar ook vaak een bepaalde 

minimale norm aan vast. Een corporatie die normaal gesproken keurig de gestelde norm haalt, zou daar nu wel 

eens onder kunnen komen terwijl de kwaliteit van de dienstverlening in principe gelijk blijft. Dat kan voor een 

corporatie flinke gevolgen hebben doordat er harde afspraken over het wel of niet behalen van de norm worden 

gemaakt. In deze uitzonderlijke tijden dienen we bij het interpreteren van tevredenheidcijfers dus heel scherp te 

zijn op de mogelijke oorzaken daarvan.  

 

Hoe interpreteren? 

Neem bij alle tevredenheidmetingen ook de verhuisgeneigdheid mee in de meting, voor zover dat nog niet 

gebeurt. Zorg er vervolgens bij de analyse van de resultaten voor dat je uitsplitsingen maakt naar deze 

verhuisgeneigdheid. Neem de cijfers niet blind aan, maar neem even een stap terug en goed de tijd om mogelijke 

oorzaken te definiëren van eventuele wijzigingen in de cijfers. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy, Team Corporaties 
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Drs. Claudie Wels 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: wels@usp-mc.nl   

 

Technische verantwoording/over de Bewonersscan 

De vraagstelling die ten grondslag ligt aan dit artikel is als volgt geweest: 

Hoeveel jaar denkt u nog te blijven wonen in uw huidige woning? Is dat minder dan 2 jaar, tussen de 2 en de 5 

jaar of denkt u nog langer dan 5 jaar in uw huidige woning te blijven? 

 

De Bewonersscan is een continu onderzoek waar corporaties zich het hele jaar op kunnen inschrijven. De 

landelijke cijfers uit dit persbericht zijn gebaseerd op ruim 15.000 enquêtes. De Bewonersscan bestaat uit diverse 

onderzoeksblokken waaruit corporaties kunnen kiezen: Tevredenheid, Verhuisgeneigdheid & doorstroming, Extra 

services, Communicatie, Openingstijden, Leefstijlen, Inspraak van huurders en Energiebesparing. 

 


