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Deel 1 - Samenvatting enquête inventarispakket 

 

Tussen 15 oktober 2013 en 3 november 2013 heeft Vestia, in samenwerking met Huurdersbelang 

Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het inventarispakket van Vestia Rotterdam Stadswonen.  

 

doel 

Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van de klantwaardering met betrekking tot het 

inventarispakket. Al jaren is het een gespreksonderwerp in de overleggen tussen de huurders-

vertegenwoordiging(en) en Vestia. De mening van de klant op basis van een (representatief) 

onderzoek was echter nog niet eerder verkregen. 

 

response 

Er zijn 4364 huurders van Vestia Rotterdam Stadswonen  op 15 oktober 2013 aangeschreven middels 

een e-mail waarin werd verwezen naar de online enquête. Op 21 oktober 2013 volgde een ‘reminder 

mail’. Uiteindelijk hebben 1632 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de respons op 37% 

uitkomt.  

 

Type  Verzonden  Deelname  Response 

Kamers 13,61€  233 92 39,5% 

Kamers 15,00€ 3520 1330 37,8% 

Studio's 13,61€  97 32 33,0% 

Studio's 15,00€ 514 178 34,6% 

 
4364 1632 37,4% 

 

opbouw 

De enquête bestaat uit vier onderdelen: 

1. Introductietekst 

2. Stoffering privévertrek 

3. Koelkast & kookplaat 

4. Eventuele opmerkingen  

 

Per productgroep (stoffering, kookplaat en koelkast) wordt de klant bevraagt naar zijn of haar mening 

met betrekking tot: 

1. Voorkeur (onderdeel servicekosten vs. zelf verzorgen) 

2. Omvang pakket productgroep 

3. Kwaliteit 

4. Staat bij inhuizing 

5. Eventuele op- en aanmerking 
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conclusie 

Zowel Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) als Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) zijn blij 

verrast met een totale respons van 37%. Naast het hoge percentage respons hebben ook veel 

huurders de moeite genomen om de open vragen te beantwoorden, hetgeen bij heeft gedragen aan 

een nog beter beeld van de behoeftes van de huurders. 

 

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is allereerst dat de service van Vestia 

Rotterdam Stadswonen om een inventarispakket aan te bieden door een meerderheid van de 

huurders positief wordt gewaardeerd. De omvang van het aangeboden pakket lijkt overeen te komen 

met de wensen van de huurders. Het percentage huurders dat een uitgebreider pakket wenst is 

vergelijkbaar met met het percentage van huurders dat een minder uitgebreid pakket wenst. 

 

Een groot gedeelte van de huurders vindt de kwaliteit van het inventarispakket voldoende tot goed. Uit 

de diverse opmerkingen die zijn gemaakt aangaande de kwaliteit van het pakket komt wel duidelijk 

naar voren dat het essentieel is om tijdig onderdelen van het inventarispakket te vervangen. 

Daarnaast moet er ook bij mutatie goed worden gekeken naar de staat van het inventarispakket. 

 

SHS en VRS zullen met de resultaten van deze enquête in het achterhoofd verder bouwen aan een 

beleid waarbij wordt geprobeerd om binnen de mogelijkheden die Vestia heeft aan de behoefte van de 

huurders van VRS tegemoet te komen.  

 
 
aandachtspunten & aanbevelingen 

 
staat van het pakket 

Veel huurders geven aan graag te zien dat het pakket schoon wordt opgeleverd bij inhuizing en dat ze 

de producten tijdig vervangen willen zien. Door in de processen van mutatie (verhuringen) en 

periodiek onderhoud hiervoor aandacht te vragen kan Vestia hierin voorzien zonder dat het 

onevenredige werkdruk voor Vestia zal veroorzaken.  

 

communicatie en ondersteuning 

Het is aan te bevelen om de huurderscommunicatie vanuit Vestia rondom de het schoonhouden van 

de stoffering en inventaris (incl. de verantwoordelijkheid van de huurder hierin) uit te breiden en te 

optimaliseren. Ook is het een suggestie om periodiek van een tapijtreiniger per woongebouw 

beschikbaar te stellen zodat huurders op laagdrempelige wijze het pakket in stand kunnen houden. 

Verder geven huurders aan meer behoefte te hebben aan meer inzicht wanneer en tegen welke 

voorwaarden reparatie of vervanging plaats zal vinden. In de jaarlijkse communicatie rondom de 

servicekosten kan op laagdrempelige wijze hierin door Vestia worden voorzien. 
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samenstelling van het pakket 

Veel huurders geven op dit punt het volgende aan: 

 Gordijnen moeten passend en daadwerkelijk verduisterend zijn; nu vaak niet geval. Opvallend 

genoeg geven huurders, bij wie recentelijk de gordijnen zijn vervangen, aan dat de nieuwe wel 

duidelijk een verbetering zijn. 

 Stoffering moet goed te reinigen zijn. 

 Koelkasten (en dan met name het vriesvak) worden bij gezamenlijk gebruik door sommige 

huurders als ‘te klein’ ervaren. 

Het is aan te bevelen om samen met de huurdersvertegenwoordiging kritisch naar de samenstelling 

van het pakket te kijken. Door middel van periodiek en incidenteel onderhoud kan dan vervolgens een 

meer passend pakket worden geboden. 

 

enquête 

Het bevragen naar de mening van de huurder wordt door de deelnemers als positief ervaren. Velen 

stellen zelfs dat we dit vaker moeten doen waarbij sommigen zelfs al een suggesties doen voor het te 

bevragen onderwerp en/of dienst. Aandachtspunt is wel de zorgvuldigheid m.b.t. spelling en 

tekstopbouw. Dit doet volgens de deelnemers af aan de professionele uitstraling naar de huurders toe. 
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Deel 2 – Geconsolideerde uitkomsten enquête inventarispakket 
 

STOFFERING PRIVE-VERTREK 
VLOERBEDEKKING 
 
VRAAG 

Momenteel wordt er circa <optie 5,- euro/ optie 6,-> euro per maand in rekening gebracht voor de 

vloerbedekking in je woning. Deze is brandvertragend en geluidsdempend. Wanneer dit niet in de 

huurprijs zit, zou je zelf moeten zorgen voor vloerbedekking. Goedkope vloerbedekking (tapijt), 

inclusief leggen, kost rond de 35 euro per vierkante meter. Voor een woonoppervlakte van tussen de 

20 en 30 vierkante meter zou je tussen de 700 en 1050 euro kwijt zijn bij inhuizing. 

 

Welke optie geniet je voorkeur, gelet op het bovenstaande? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik zou de vloerbedekking liever zelf uitzoeken, 
aanschaffen en (laten) aanbrengen 

23,1% 376 

Ik heb liever dat mijn woning met vloerbedekking 
wordt opgeleverd 

68,9% 1121 

Ik heb geen voorkeur 8,0% 130 

beantwoorde vraag 1627 

overgeslagen vraag 5 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

24,4% 22 22,1% 293 25,0% 8 29,8% 53 

66,7% 60 69,7% 925 65,6% 21 64,6% 115 

8,9% 8 8,2% 109 9,4% 3 5,6% 10 

  90   1327   32   178 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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STOFFERING PRIVE-VERTREK 
GORDIJNEN 
 
VRAAG 

Momenteel wordt er circa <optie 1,61/ optie 2,-> euro per maand in rekening gebracht voor de 

gordijnen (incl. rails) in je woning. Deze gordijnen zijn verduisterend en brandvertragend. Wanneer dit 

niet in de huurprijs zit, zou je zelf moeten zorgen voor de gordijnen. Vergelijkbare gordijnen zijn 

verkrijgbaar voor ongeveer 20 euro per strekkende meter. Voor een gemiddelde raamoppervlakte zou 

je inclusief aanschaf ophangsysteem ongeveer 120 euro kwijt zijn bij inhuizing. 

 

Welke optie geniet je voorkeur, gelet op het bovenstaande? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik zou de gordijnen liever zelf uitzoeken, aanschaffen 
en (laten) aanbrengen 

44,6% 727 

Ik heb liever dat mijn woning met gordijnen wordt 
opgeleverd 

46,9% 765 

Ik heb geen voorkeur 8,5% 138 

beantwoorde vraag 1630 

overgeslagen vraag 2 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

44,6% 41 44,8% 596 28,1% 9 45,8% 81 

47,8% 44 46,8% 622 59,4% 19 45,2% 80 

7,6% 7 8,4% 111 12,5% 4 9,0% 16 

  92   1329   32   177 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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STOFFERING PRIVE-VERTREK 
OMVANG PAKKET 
 
 
Wat vind je van de omvang van het pakket (vloerbedekking & gordijnen) zoals dat 
voor het privé-vertrek wordt aangeboden? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Goed 50,3% 817 

Te beperkt 29,1% 473 

Te uitgebreid 8,1% 132 

Geen mening 12,4% 201 

beantwoorde vraag 1623 

overgeslagen vraag 9 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

53,3% 49 49,8% 660 62,5% 20 50,6% 88 

22,8% 21 30,5% 404 15,6% 5 24,7% 43 

9,8% 9 7,9% 105 6,3% 2 9,2% 16 

14,1% 13 11,8% 156 15,6% 5 15,5% 27 

  92   1325   32   174 

 

 

 

 
 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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STOFFERING PRIVE-VERTREK 
KWALITEIT 
 
 
Wat is je mening over de kwaliteit van de vloerbedekking & gordijnen in je privé-
vertrek? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal reacties 

Goed 12,3% 199 

Voldoende 44,0% 712 

Onvoldoende 22,2% 359 

Slecht 20,6% 334 

Geen mening 1,0% 16 

beantwoorde vraag 1620 

overgeslagen vraag 12 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

15,4% 14 11,8% 156 18,8% 6 13,1% 23 

41,8% 38 43,9% 581 50,0% 16 44,0% 77 

16,5% 15 22,5% 297 18,8% 6 23,4% 41 

25,3% 23 20,9% 276 9,4% 3 18,3% 32 

1,1% 1 0,9% 12 3,1% 1 1,1% 2 

  91   1322   32   175 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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STOFFERING PRIVE-VERTREK 
STAAT BIJ INHUIZING 

 

Wat is je mening over de staat van de vloerbedekking & gordijnen in je privé-vertrek 
bij inhuizing? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Goed 16,1% 261 

Voldoende 41,1% 668 

Onvoldoende 21,4% 347 

Slecht 19,3% 314 

Geen mening 2,1% 34 

beantwoorde vraag 1624 

overgeslagen vraag 8 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

14,1% 13 16,1% 213 15,6% 5 17,0% 30 

30,4% 28 42,3% 560 43,8% 14 37,5% 66 

21,7% 20 21,1% 280 28,1% 9 21,6% 38 

30,4% 28 18,7% 247 6,3% 2 21,0% 37 

3,3% 3 1,8% 24 6,3% 2 2,8% 5 

  92   1324   32   176 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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STOFFERING PRIVE-VERTREK 
OPMERKINGEN OF SUGGESTIES 

 

 

b e a ntwo o rd e  vra a g

o ve rg e sla g e n vra a g

47,8% 44 45,6% 607 37,5% 12 43,3% 77

52,2% 48 54,4% 723 62,5% 20 56,7% 101

92 1330 32 178

89254,7%

He b  je  no g  o p me rk ing e n o f sug g e stie s  me t b e tre kk ing  to t d e  

v lo e rb e d e kk ing  & g o rd ijne n?

45,3% 740

ka me rs stud io

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00

 
 
 

‘Cloud-weergave’ tekstanalyse 
 

 
 
 

Categorieën reacties 

 
Ca te g o rie ë n re a ctie s  o p e n vra a g

1. Omvang pakket 6% 48

2. Keuze huurder in omvang en product 13% 97

3. Kwaliteit pakket – uitstraling 16% 116

4. Kwaliteit pakket – uitvoering 33% 242

5. Staat bij oplevering 16% 118

6. Geen aanvullende reactie 7% 52

7. Overig 9% 67

740  

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
KOELKAST 

 
VRAAG 

Momenteel wordt er circa 1,20 euro per maand in rekening gebracht voor de koel-vriescombinatie 

(koelkast). Wanneer dit niet in de huurprijs zit, zou je bij inhuizing (of vertrek huisgenoot) samen met je 

huisgenoten moeten zorgen voor een koelkast. Een goedkope koelkast kost ongeveer 170 euro.  

 

Welke optie geniet je voorkeur, gelet op het bovenstaande? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik zou de koelkast liever zelf uitzoeken, aanschaffen 
en plaatsen 

19,6% 313 

Ik heb liever dat mijn woning met koelkast wordt 
opgeleverd 

74,0% 1180 

Ik heb geen voorkeur 6,3% 101 

beantwoorde vraag 1594 

overgeslagen vraag 38 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

25,6% 23 20,6% 267 3,1% 1 12,6% 22 

66,7% 60 73,0% 947 87,5% 28 82,9% 145 

7,8% 7 6,4% 83 9,4% 3 4,6% 8 

  90   1297   32   175 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
KOOKPLAAT 

 
VRAAG 

Momenteel wordt er circa 1,30 euro per maand in rekening gebracht voor een kookplaat. Wanneer dit 

niet in de huurprijs zit, zou je bij inhuizing (of vertrek huisgenoot) samen met je huisgenoten moeten 

zorgen voor een kookplaat. Een goedkope losstaande kookplaat op gas kost ongeveer 150 euro en 

een electrische kost ongeveer 200 euro.  

 

Welke optie geniet je voorkeur, gelet op het bovenstaande? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Ik zou de kookplaat liever zelf uitzoeken, aanschaffen 
en plaatsen 

10,5% 168 

Ik heb liever dat mijn woning met kookplaat wordt 
opgeleverd 

85,6% 1370 

Ik heb geen voorkeur 3,9% 63 

beantwoorde vraag 1601 

overgeslagen vraag 31 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

7,8% 7 10,6% 138 6,3% 2 12,0% 21 

87,8% 79 86,0% 1122 84,4% 27 81,1% 142 

4,4% 4 3,4% 44 9,4% 3 6,9% 12 

  90   1304   32   175 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
OMVANG PAKKET 
 
Wat vind je van de omvang van het pakket (koelkast, kookplaat en evt. stoffering 
keuken en gang woning) zoals dat wordt aangeboden? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Goed 64,6% 1026 

Te beperkt 26,0% 413 

Te uitgebreid 3,5% 56 

Geen mening 5,9% 94 

beantwoorde vraag 1589 

overgeslagen vraag 43 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

55,6% 50 63,0% 815 84,4% 27 77,5% 134 

32,2% 29 28,0% 362 9,4% 3 11,0% 19 

2,2% 2 3,6% 46 0,0% 0 4,6% 8 

10,0% 9 5,5% 71 6,3% 2 6,9% 12 

  90   1294   32   173 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
KWALITEIT 
 
Wat is je mening over de kwaliteit van de koelkast, kookplaat, evt. stoffering in keuken 
en gang van de woning? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Goed 23,9% 406 

Voldoende 47,8% 745 

Onvoldoende 17,4% 275 

Slecht 10,2% 155 

Geen mening 0,8% 11 

beantwoorde vraag 1592 

overgeslagen vraag 40 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

24,7% 22 23,9% 311 35,5% 11 36,0% 62 

36,0% 32 47,8% 621 41,9% 13 45,9% 79 

25,8% 23 17,4% 226 19,4% 6 11,6% 20 

13,5% 12 10,2% 132 3,2% 1 5,8% 10 

0,0% 0 0,8% 10 0,0% 0 0,6% 1 

  89   1300   31   172 

 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
STAAT BIJ INHUIZING 
 
Wat is je mening over de staat van de koelkast, kookplaat, evt. stoffering in keuken en 
gang van de woning bij inhuizing? 

Antwoordopties 
Percentage 

reacties 
Aantal 

reacties 

Goed 21,6% 344 

Voldoende 46,4% 740 

Onvoldoende 19,0% 304 

Slecht 11,7% 187 

Geen mening 1,3% 21 

beantwoorde vraag 1596 

overgeslagen vraag 36 

 

 
 

kamers studio 

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00 

20,7% 18 20,6% 268 31,3% 10 27,6% 48 

37,9% 33 47,0% 612 46,9% 15 46,0% 80 

25,3% 22 19,5% 254 9,4% 3 14,4% 25 

14,9% 13 11,8% 154 9,4% 3 9,8% 17 

1,1% 1 1,2% 15 3,1% 1 2,3% 4 

  87   1303   32   174 

 
 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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KOELKAST & KOOKPLAAT 
OPMERKINGEN OF SUGGESTIES 
 

b e a ntwo o rd e  vra a g

o ve rg e sla g e n vra a g

50,0% 46 34,6% 460 31,3% 10 25,3% 45

50,0% 46 65,4% 870 68,8% 22 74,7% 133

92 1330 32 178

stud io

€ 15,00 € 13,61 € 15,00€ 13,61

He b  je  no g  o p me rk ing e n o f sug g e stie s  me t b e tre kk ing  to t d e  ko e lka st, 

ko o kp la a t e n s to ffe ring ?

34,4% 561

65,6% 1071

ka me rs

 
 

‘Cloud-weergave’ tekstanalyse  
 

 
 
 

Categorieën reacties 
 

Ca te g o rie e n re a ctie s  o p e n vra a g

1. Omvang pakket 16% 89

2. Keuze huurder in omvang en product 9% 51

3. Kwaliteit pakket - uitstraling 9% 48

4. Kwaliteit pakket - uitvoering 26% 146

5. Staat bij oplevering 15% 83

6. Geen aanvullende reactie 7% 42

7. Overig 18% 102

561  
 
 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650
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TOT SLOT 
OPMERKINGEN OF SUGGESTIES 
 

 

b e a ntwo o rd e  vra a g

o ve rg e sla g e n vra a g

33,7% 31 21,6% 287 34,4% 11 20,8% 37

66,3% 61 78,4% 1043 65,6% 21 79,2% 141

92 1330 32 178

€ 13,61 € 15,00 € 13,61 € 15,00

22,4% 366

77,6% 1266

ka me rs stud io

He b  je  no g  o p me rk ing e n o f sug g e stie s  na a r a a nle id ing  va n d e ze  

e nq uê te ?

 
 

‘Cloud-weergave’ tekstanalyse 
 

 
 

Categorieën reacties 
 

Ca te g o rie e n re a ctie s  o p e n vra a g

1. Enquête (spelling, opmaak, inhoud) 13% 71

2. Suggesties andere enquête 2% 12

3. Inventaris 16% 90

4. Andere opmerkingen woningen 11% 63

5. Geen aanvullende reactie 17% 98

6. Overig 6% 32

366  
 
 
 
 
 

https://nl.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=%2bmq%2b76Orf1ZjasBhS6UuVAgrINPF3FnBPWy5xvoXkJj6Cs9deuj3ZsapnEvQNZus&TB_iframe=true&height=450&width=650

