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HBZ Enquête 

Laat van je horen, dan wordt u gehoord! 



HBZ Enquête 

Introductie 

De enquête bestaat uit 20 vragen en heeft 
ongeveer 10 minuten van de huurder gevraagd 
die een perceel van Woonpalet huurt. Van de 20 
vragen hebben er 4 betrekking op HBZ aan het 
einde van de enquête. 

We hebben de medewerking gehad van de 
verhuurder Woonpalet, die de mailadressen 
heeft geleverd en zodoende konden wij de 
uitnodigingen versturen naar alle huurders. 

We hebben ons gehouden aan het AVG 
beleid. 



  

Doelstelling van Enquête 

• We willen als onafhankelijke instelling HBZ weten, hoe de huurder denkt over het gehuurde perceel en de 

interactie van Woonpalet op het perceel.  

• Verder zijn we geïnteresseerd in hoe de beleving van de huurder is over het onderhoud wat uitgevoerd wordt 

in opdracht van Woonpalet en uitgevoerd wordt door de aannemers bij de huurder. 

• De communicatie beleving van de huurder, is altijd een interessant onderwerp, maar begrijpen wij het wel 

goed?. 

• Ook willen we weten wat de beleving is van de huurder om in Zeewolde te wonen. 

• Verder hebben we onderzoek gedaan naar de bekendheid van HBZ  bij de huurders? 



De volgende onderwerpen hebben we aandacht aan besteed: 

Inhoud enquête 

1. Keuze beschikbare woningen in Zeewolde 

2. Kwaliteit reparaties aan uw woning 

3. Communicatie met Woonpalet, klachtenafhandeling 

4. Sociale sfeer/faciliteiten in uw buurt 

5. Beoordelingscijfer over de onderwerpen 

6. Onderzoek bekendheid HBZ 



Keuze beschikbare woningen 

Vraag 1 t/m 4 

• Is er genoeg keuze aan beschikbare 

woningen in uw prijsklasse? 

• Zijn de huurprijzen betaalbaar voor u? 

• Hoe worden de woningen door Woonpalet 

onderhouden? 

• Zou u Woonpalet aanprijzen bij u Familie 

en/of Vrienden, geef waarderingscijfer? 





Is er genoeg keuze aan beschikbare woningen in uw prijsklasse? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 1 

• Huren worden steeds hoger (stijgt harder dan inkomen) en onbereikbaarder, dus niet geschikt voor de meeste 

woningzoekende (hier houden we de inflatie nog buiten beeld!) 

• Aanbod is veel te weinig en als er iets is, dan wordt het aan buitenstaanders gegeven (Buiten Zeewolde of vluchtelingen). 

• Te weinig betaalbare woningen voor de middenklasse 

• Te weinig aanbod van geschikte woningen ook voor jongeren 



Hoe worden de woningen door Woonpalet onderhouden? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 3 

•  Goed en regelmatig onderhoud, weinig aandacht voor duurzaamheid en verbetering van apparatuur. 

• Slechte uitvoering en geen controle op de afspraken qua afwerking en kwaliteit. 

• Veel behoefte aan isolatie zowel voor warmte als geluid, maar vindt geen gehoor bij Woonpalet! 

• Toezeggingen van reparatie worden niet uitgevoerd, ook niet na herhaaldelijk bellen en attenderen ! 

• De uitvoerders leveren rommelige en slordige niet afgewerkte projecten op. Dit wordt niet door WP gecontroleerd op 

kwaliteit! Controle is zeer wenselijk. 



Kwaliteit van reparaties aan woningen 

Vraag 5 t/m 8 

• Bent u tevreden over de reparaties die uitgevoerd 

worden door aannemers in opdracht van WP? 

• Is er volgens u controle door Woonpalet, over de 

oplossing van uw klacht (indien van toepassing)? 

• Wat zou Woonpalet kunnen verbeteren in de 

werkwijze, bij de oplossing van klachten (indien 

van toepassing)? 

• Welk waardecijfer geeft u Woonpalet voor het 

oplossen van klachten? 





Bent u tevreden over de reparaties die uitgevoerd worden door aannemers in opdracht van WP? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 5 

•  13x Het word slecht gedaan  of ze komen niet terug als de reparatie nog niet klaar is. En slechte producten worden ter vervanging ingezet. Nee, 

de reparatie wordt niet volledig afgehandeld.  

• 17x Tevreden  

• 4x Communicatie vaardigheid van bewoner is niet hoog, hou hier rekening mee Woonpalet 

• Woonpalet meer voorlichting geven over afhandeling naar bewoner. Afwerking van badkamer is slordig, zo ook WC.  

• Opruimen, na reparatie van rommel, soms gevaarlijk voor kinderen die aanwezig zijn. 4x Controle op uitgevoerde reparatie door Woonpalet is 

nodig. 

• Prijs kwaliteit verhouding beter in controle houden, nu wordt het slechter. 

• Het is jammer dat met het vervangen van de ramen en roosters, de roosters geen handige bediening hebben. Uitsluitend met een trap kan je ze 

bedienen.  

• Had verzakking riool, voortuin was open gegraven en niet netjes weer dicht gemaakt! Worteldoek stuk en kiezels zo terug op zand 



Is er volgens u controle door Woonpalet, over de oplossing van uw klacht (indien van toepassing)? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 6 

•  22x Nee er is geen controle door Woonpalet, nabellen of zaken goed opgelost zijn vindt niet plaats. Dit moet door de huurder 

gecommuniceerd worden aan Woonpalet. 

• 3x Tevreden 

• 1x Als je bij Woonpalet je klacht over de werkzaamheden indient, wordt er wel wat aangedaan 

• 3x Klacht wordt niet opgelost 

• 4x Meer aandacht voor isolatie (warmte verlies, tocht) 

• Waarom geen formulier na reparatie, waar huurder kan aangeven of klacht naar tevredenheid is opgelost en hoe het is opgelost?  



Wat zou Woonpalet kunnen verbeteren in de werkwijze, bij de oplossing van klachten (indien van 
toepassing) 

Samenvatting antwoorden vraag 7 

•  21x  Maak helpdesk medewerker verantwoordelijk voor de klacht tot deze is afgehandeld !  Laat Woonpalet eigenaarschap houden voor klacht ! 

• 43x Communicatie Woonpalet naar opzichter / uitvoerder verbeteren. Terugkoppeling naar de bewoner betreffende uitvoer. 

• 3x Servicedesk, iets meer naar de huurders luisteren en niet gelijk een eigenmening er bij hebben. 

• 11x Terugkoppeling van Woonpalet naar de verschillende aannemers over uitgevoerde werkzaamheden. 

• 21x Woonpalet meer betrokken zijn, nadat de werkzaamheden gedaan zijn. Controle op de werkzaamheden die niet altijd netjes gedaan zijn. 

• Onderhoud voor collectieve problemen aanbieden zoals tocht in het huis 

• Mensen niet zo lang laten wachten bij oplossen klachten, of compenseren door (tijdelijke) huurverlaging. 

• Er mag meer controle zijn op het opruimen en onderhouden van tuinen en achter de schuren. Onkruid  tiert welig. de buurt verpaupert. 

• Begrijp niet waarom er voor gekozen is, om de roosters van handzame bedieningsinstrumenten te voorzien. Dit komt de doorluchting in de woning ten goede en voorkomt ook 

mogelijke schimmelvorming 

• Bij oplevering van een huis beter checken en navraag doen bij bewoner. Dan bedoel ik, nu loopt contact via de aannemers maar zou netjes zijn als je vanuit Woonpalet een 

contactpersoon hebt. 

• 25x Tevreden 



Communicatie met Woonpalet, 
klachtenafhandeling 

• Is Woonpalet goed bereikbaar -socials, 

telefoon etc.? 

• Wordt uw communicatie goed opgepakt door 

Woonpalet? 

• Kunt u uw klacht goed kwijt via de website 

van Woonpalet? 

• Welk waardecijfer geeft u voor de 

communicatie aan Woonpalet? 

Vraag 9 t/m 12 





Wordt uw communicatie goed opgepakt door Woonpalet? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 10 

•  25x Ja, tevreden. Altijd bereidt te luisteren, correct en vriendelijk.  

• 4x Veel terugbellen over hetzelfde probleem. Mag wat sneller met oplossingen komen.  

• Niet altijd kiezen voor de voordeligste oplossing bij een klacht  

• 9x Niet tevreden over communicatie, luisteren slecht, lezen slecht. 

• 2x Ze voeren reparaties e.d snel uit, gaan in op klachten. Echter ze controleren niet en komen er niet op terug 

• 2x Hele zomer heeft het ventilatiesysteem niets gedaan en nu pas doen ze er wat aan, heeft lang geduurd ! 



Kunt u uw klacht goed kwijt via de website van Woonpalet? 

Samenvatting toelichtingen op vraag 11 

•  2x Niet altijd even goed, vaak ook nog nabellen!  

• 15x Liever telefonisch melden, digitaal is niet zo handig ! 

• 5x Er staat bij klachten niet wat je zoekt (Voor geprogrammeerd), wordt dus moeilijk kiezen en zeker niet duidelijk voor 

beide partijen. 

• 4x De website werkt erg goed 



Sociale sfeer/faciliteiten in uw buurt 

Vraag 13 t/m 16 

• Wat is de sociale sfeer bij u in de buurt? 

• Zijn er genoeg faciliteiten bij u in de buurt? 

(Scholen, Winkels etc.) 

• Is er bij u in de buurt genoeg groen beleving? 

• Welk waardecijfer geeft u voor uw 

woonbeleving? 





Van de 1800 percelen bij Woonpalet hebben 230 huurders gereageerd = 13% 

Er zijn 40 formulieren niet volledig ingevuld (Minder dan 6 vragen, deze zijn buiten 

beschouwing gelaten) 

Waarderingscijfers van 
huurders aan Woonpalet 





Onderzoek bekendheid HBZ 

HBZ 

• Was u op de hoogte van het bestaan van 

HBZ? 

• Heeft u de website HBZ weleens bezocht? 

• Heeft u de Facebook pagina van HBZ weleens 

bezocht? 

• Heeft u al eens contact gehad met HBZ? 





Uitslagen zijn via link met Key-Engineering-website binnengekomen 

Totaal overzicht 
Enquête 







Naar aanleiding van de enquête die gehouden is onder de huurders, het volgende: 

Advies van HBZ aan Woonpalet 

• Probeer behoedzaam te zijn met verhoging van de huur, er zijn te veel mensen die daardoor in de problemen raken 

(huurachterstand). 

• Het is wenselijk meer aandacht te geven voor isolatie en duurzaamheid in samenspraak met huurder 

• Het is wenselijk dat Woonpalet de uitvoerders meer controleert, om rommelige en slordige niet afgewerkte projecten te 

voorkomen 

• Het is wenselijk dat Helpdeskmedewerkers iets geduldiger omgaan met huurders en beter luisteren, houdt document bij waar 

reparatie opdrachten worden gecontroleerd na uitvoering. Bel met huurder om te kijken of deze tevreden is met oplossing. 

• Houdt kwaliteit van de vervangende producten gelijk, zodat waarde perceel niet achteruit hold na reparatie.  

• Waarom geen formulier na reparatie, waar huurder kan aangeven of klacht naar tevredenheid is opgelost en hoe het is 

opgelost?  

• Gevraagd wordt, meer aandacht te geven met bouwen voor jongeren en middenklasse 



Vervolg advies van HBZ aan Woonpalet 

• Het is wenselijk controle uit te voeren op het opruimen en onderhouden van tuinen en achter de schuren. Onkruid  tiert 

welig. de buurt verpaupert. 

• Het is wenselijk dat bij kritische systemen sneller een oplossing wordt geboden, huurders ervaren een achteruitgang van 

kwaliteit van het te huren perceel (compenseer dit tijdelijk door in de huurprijs een tegemoetkoming te bieden, als het niet 

anders kan). 

• Wij denken dat als je initiatief neemt als verhuurder, dat je dan veel beter gewaardeerd wordt, probeer dit met de helpdesk 

te verwezenlijken. 

• Bedankt voor uw tijd om deze vrijblijvende adviezen te willen overwegen, wij hebben getracht om de huurder zoveel 

mogelijk aan het woord te laten met deze enquête en hopen dat ze hiermee gehoord worden. 



Van de 1800 percelen bij Woonpalet hebben 230 huurders gereageerd = 13% 

Er zijn 40 formulieren niet volledig ingevuld (Minder dan 6 vragen, deze zijn 

buiten beschouwing gelaten) 

Vragen? 

Met dank aan HBZ team, die veel vrije tijd hebben gestoken om dit onderzoek samen 

te stellen. 

Gesponsord door: Key-Engineering en Govannon. 


