
Meerderheid Nederlandse huurders eindelijk online  
Met name hurende 65-plusser steeds meer online 
 
Rotterdam – 12 december 2008.  Voor het eerst sinds de introductie van het intern et is er een 

meerderheid van de Nederlandse huurders online: 55% . Vorig jaar was dit nog 48%. Vooral 

onder hurende 65-plussers is het internetgebruik he t afgelopen jaar sterk toegenomen.  

De huurderspopulatie in Nederland is in vergelijkin g met huiseigenaren veel ouder. Hierdoor is 

het internetgebruik onder de gemiddelde Nederlandse  huurder altijd sterk achter gebleven. 

Hoewel het internetgebruik onder huurders sinds 200 6 leek te stabiliseren rond de 47% à 48% 

hebben de intensieve reclamecampagnes van interneta anbieders (Ziggo, Het Net, Telfort en 

Alice) hun uitwerking niet gemist. Een andere verkl aring voor de toename van dit jaar is dat 

woningcorporaties de laatste jaren hun diensten ste eds vaker ook online zijn gaan aanbieden.  

Dit blijkt uit de Bewonersscan van USP Marketing Co nsultancy, een continue onderzoek dat 

jaarlijks onder ruim 15.000 huurders wordt uitgevoe rd.   

  

Eindelijk een meerderheid van de Nederlandse huurders online 

Het internetgebruik onder huurders van woningcorporaties is de laatste jaren sterk toegenomen. Waar 

in 2001 nog maar 30% van de huurders gebruik maakte van internet, is dit jaar voor het eerst een 

meerderheid van huurders online (55%). Het internetgebruik van de gemiddelde Nederlandse huurder 

is sinds de introductie van het internet (in 1993) altijd achtergebleven bij het landelijke gemiddelde. 

Oorzaak hiervan is dat de Nederlandse huurder relatief ouder is dan de Nederlandse huiseigenaar 

(bijna de helft van de huurders is 55 jaar of ouder).  

 

De stijging in het internetgebruik van huurders dit jaar kan verklaard worden doordat corporaties hun 

diensten steeds meer ook online zijn gaan aanbieden (bijvoorbeeld: online reageren op een 

vrijstaande huurwoning of het online indienen van reparatieverzoeken) en hier ook extra aandacht aan 

besteden richting hun huurders. Daarnaast spelen de vele en intensieve reclamecampagnes van 

internetaanbieders (Ziggo, Het Net, Telfort en Alice) een belangrijke rol.  

 

Gebruik internet huurders 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Ja 55% 48% 47% 43% 36% 35% 31% 30% 

Nee 45% 52% 53% 57% 64% 65% 69% 70% 

 

Internetgebruik onder huurders vooral gestegen onder 65-plussers  

Binnen alle leeftijdsgroepen van huurders is dit jaar het internetgebruik toegenomen. Zelfs onder 80-

plussers is het internetgebruik het afgelopen jaar gestegen van 9% naar 15%. De grootste stijging van 

het internetgebruik is teruggevonden onder de huurders tussen de 65 en 79 jaar. Waar een jaar 

geleden nog maar 17% van deze groep online was, is dit nu 27%.   

 

Wanneer specifiek gekeken wordt naar jonge huurders (jonger dan 45 jaar), dan ligt het 

internetgebruik hier substantieel hoger dan bij de gemiddelde Nederlandse huurder. Maar liefst 87% 

van deze groep huurders gebruikt momenteel namelijk internet (vorig jaar was dit 80%).  

  

 

 

 



 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

USP Marketing Consultancy  

Drs. Martijn Verschoor  

Telefoon: 010-2066900  

E-mail: verschoor@usp-mc.nl  

Internet : www.usp-mc.nl 

 

Over USP Bewonersscan/technische verantwoording  

De cijfers uit dit persbericht komen uit de Bewonersscan 2008. De Bewonersscan is een continu 

onderzoek waar woningcorporaties zich het hele jaar op kunnen inschrijven. De landelijke cijfers van 

2008 zijn gebaseerd op ruim 15.000 enquêtes. De Bewonersscan bestaat uit diverse 

onderzoeksblokken waaruit corporaties kunnen kiezen: Tevredenheid, Verhuisgeneigdheid &  

doorstroming, Services, Communicatie, Openingstijden, Leefstijlen, Inspraak van huurders, Starters, 

Imago onder niet-huurders en Imago onder zakelijke partners.  

 

De vraagstelling waar dit persbericht op is gebaseerd, is als volgt: “Maakt u of uw partner wel eens 

gebruik van internet? (thuis of op werk)”.  

 

Er is alleen PC internetgebruik gemeten, geen telefonisch internetgebruik. 

 

 


