
 

Huurder voelt zich steeds veiliger in corporatiewon ing 
 

Rotterdam - 12 oktober 2009. Nederlandse huurders zijn zich de afgelopen 10 jaar  steeds veiliger gaan 

voelen in hun woning. Belangrijkste verklaring voor  deze (bijna jaarlijkse) stijging is, volgens USP, da t 

steeds meer corporaties (in 2005 ongeveer de helft 2) bestaande en nieuwbouwwoningen voorzien van het 

PolitieKeurmerk Veilig Wonen dan wel inbraakwerende m aatregelen uit het Bouwbesluit (1999) toepassen 

op hun nieuwbouw.  

De gemiddelde huurder beoordeelde in 1999 de inbraa kveiligheid van de woning met het rapportcijfer 6,5 ; 

anno 2009 geeft men hier een 7,1 voor. Opvallend is  het verschil in beleving van de inbraakveiligheid van 

de woning tussen huurders van stedelijke en niet-st edelijke corporaties. De tevredenheid hierover onde r 

huurders uit niet-stedelijke gebieden ging pas in n a 2005 explosief stijgen. Onder huurders uit stedel ijke 

gebieden was dit reeds in 2002 het geval. Leefbaarh eidproblematiek is dan ook al veel langer een issue  in 

de (grote) steden. Ook de invloed van kinderen op d e beoordeling van de inbraakveiligheid van de wonin g 

is opvallend groot. 

 

Dit en meer blijkt uit de Bewonersscan 1999 – 2009 van USP Marketing Consultancy onder ruim 100.000 

huurders, een huurderstevredenheidonderzoek waar ja arlijks gemiddeld 50 corporaties aan deelnemen.  

 

Huurder voelt zich steeds veiliger in woning  

Nederlandse huurders van woningcorporaties zijn zich de afgelopen tien jaar een stuk veiliger gaan voelen in hun 

woning. De inbraakveiligheid van hun woning werd in 1999 beoordeeld met het rapportcijfer 6,5, tien jaar later is 

dit een 7,1. De stijging in tevredenheid vond met name plaats na 2004. Belangrijkste verklaringen voor de stijging 

zijn, volgens USP, de inbraakwerende maatregelen die verplicht zijn gesteld voor (huur)woningen in het 

Bouwbesluit (1999) en dat corporaties in toenemende mate beleid gemaakt hebben om hun woningen (zowel 

nieuwbouw als bij renovatie van bestaande woningen) te beveiligen op het niveau van het PolitieKeurmerk Veilig 

Wonen. Dit wordt gesteund door uitkomsten uit onderzoek1 van het Ministerie van VROM uit 2005.  

Hieruit bleek dat in meer dan de helft van de jaarverslagen van woningcorporaties (53%) toentertijd gesproken 

werd over beveiliging van het woningbezit. In bijna alle gevallen streefden de corporaties toen naar een 

beveiligingsniveau van hun (nieuwbouw en bestaande) woningen dat voldoet aan het de eisen van het 

PolitieKeurmerk Veilig Wonen (kans dat er ingebroken wordt, verkleint dit keurmerk met 90%).  

 

De inbraakveiligheid van de woning is het enige aspect van de 15 woningaspecten2 waarover ieder jaar de 

huurdertevredenheid in kaart wordt gebracht, waarover de tevredenheid zo goed als ieder jaar gestegen is en is 

blijven stijgen over een periode van 10 jaar.  

 



 

 
 

Veiligheidsgevoel gezinnen met kinderen blijft achter.  

Gezinnen met kinderen wonen niet per definitie in onveiligere woningen dan gezinnen zonder kinderen, toch is er 

een aanzienlijk verschil in beleving van de inbraakveiligheid van de woning tussen deze groepen. Het 

hebben/krijgen van kinderen heeft daarmee een grote invloed op de (inbraak)veiligheidsbeleving van de woning. 

Zo geven samenwonenden/gehuwden met kinderen een 6,7 voor de inbraakveiligheid van de woning en 

eenoudergezinnen een 6,5. Alleenstaanden en samenwonenden/gehuwden zonder kinderen oordelen veel 

positiever over de inbraakveiligheid van hun woning: respectievelijk 7,1 en 7,4. 

Ook jongeren en de lage inkomens geven een relatief laag oordeel over de inbraakveiligheid van hun 

huurwoning: beide een 6,7. Mogelijke verklaring hiervoor is, volgens USP, dat deze groepen relatief minder 

financieel krachtig zijn en daardoor vaker in de goedkopere (en daarmee vaak kwalitatief minder veilige) 

woningen terechtkomen. 

  

Stedelijke corporaties liepen voor met veilige woningen 

Leefbaarheidproblematiek speelt vooral in grote steden een rol. Het is daarom niet verwonderlijk dat stedelijke 

corporaties eerder met deze problematiek aan de slag zijn gegaan dan niet-stedelijke corporaties. Het resultaat 

van deze vroegtijdige investeringen is in de tevredenheidbeleving hun huurders terug te vinden. De 

tevredenheidscurve van deze huurders is al in 2002 explosief gaan stijgen, terwijl de tevredenheidscijfers van 

huurders van niet-stedelijke corporaties in deze periode nog redelijk stabiel bleven. De tevredenheidscurve van 

huurders van niet-stedelijke corporaties is pas na 2005 aanzienlijk gaan stijgen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing Consultancy 

Claudie Wels 

Telefoon: 010-2066900 

E-mail: wels@usp-mc.nl 



 

Technische verantwoording/over de Bewonersscan 

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

- Hoe tevreden bent u met de inbraakveiligheid van de woning? U kunt uw tevredenheid aangeven aan de hand 

van een rapportcijfer van 1 tot en met 10. 

 

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 100.000 enquêtes, afgenomen tussen 1999 en 2009. 

De Bewonersscan bestaat uit diverse onderzoeksblokken waaruit corporaties kunnen kiezen: Tevredenheid 

Woning, Tevredenheid Dienstverlening, Tevredenheid Woonomgeving, Verhuisgeneigdheid & doorstroming, 

Woonservices & Diensten, Communicatie, Openingstijden, Leefstijlen, Inspraak van huurders en 

Energiebesparing/Duurzaamheid. 

 

Noten: 

1. ‘Woningcorporaties in actie voor de leefbaarheid - Leefbaarheidsactiviteiten in 2005’ RIGO Research & Advies 

2. De volgende 15 woningaspecten zijn in de standaardvragenlijst van de Bewonersscan opgenomen:  

• Het aantal slaapkamers 

• De grootte van de kamers 

• De gehorigheid van de woning 

• De mate waarin de woning geïsoleerd is 

• De onderhoudsstaat van de woning  

• De badkamer  

• De keuken  

• Het toilet  

• De inbraakveiligheid van de woning  

• De beveiliging van het trappenhuis (indien aanwezig) 

• De verlichting in het trappenhuis (indien aanwezig) 

• De netheid van het trappenhuis en galerijen (indien aanwezig) 

• De hoeveelheid bergruimte  

• De grootte van de tuin (indien aanwezig) 

• De woning in totaal  

 


