
Wij vinden duurzaamheid en groen huren erg belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het tegengaan 
van de klimaatverandering door onder andere het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van daken en 
gevels en het plaatsen van moderne energiezuinige installaties in onze woningen. Maar hoe duurzaam de 
woning ook is, uiteindelijk kunt u als huurder ook zorgen voor een daadwerkelijk energiebesparing en CO² 
reductie. Onze huurders vinden energiezuinig wonen ook belangrijk, want ruim 86% van de respondenten geeft 
in het onderzoek aan dit een belangrijk thema te vinden.
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We willen onze dienstverlening continu verbeteren. Daarom voeren wij ook jaarlijks het 
huurderstevredenheidsonderzoek uit en vertalen de resultaten ervan naar concrete 

verbeteracties. Hieronder de belangrijkste resultaten van het onderzoek. 

HUURDERSONDERZOEK 2020

Respons

Tevredenheid

Enorm bedankt voor
uw feedback! Hiermee gaan

wij aan de slag om onze
dienstverlening te verbeteren!

Onze huurderstevredenheid is dit jaar licht gestegen naar een: 7,2

Groen wonen

Verbeteren bereikbaarheid telefoonservice
De bereikbaarheid van de telefoonservice van Bouwinvest en een aantal vastgoedmanagers willen we 
verbeteren door te sturen op minder lange wachttijden en te sturen op de kwaliteit van het antwoord (direct 
het juiste antwoord).

Huurdersportaal ‘Wonen bij Bouwinvest’
We bieden u een persoonlijke online omgeving aan om eenvoudig uw huurzaken te kunnen regelen. Hiermee 
willen we onze bereikbaarheid en service verbeteren en versnellen. Als u nog geen toegang heeft tot het 
huurdersportaal dan kunt u begin volgend jaar een brief of email van ons verwachten met uw inloggegevens. 

Nakomen afspraken
Het nakomen van afspraken is ook voor ons van zeer groot belang. Het is de basisregel om goede service te 
kunnen verlenen. Aangezien we samenwerken met veel verschillende leveranciers blijkt nakoming soms toch 
lastig. Wij gaan er alles aan doen om dit te verbeteren want ook voor ons en onze vastgoedmanagers geldt: 
afspraak is afspraak!

Actie 2021
Naar aanleiding van uw antwoorden en verbetersuggesties gaan onze vastgoedmanagers en wij dit in 2021 
oppakken:

Servicekosten
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Dienstverlening 
vastgoedmanager

 2019

8,0
7,8

Vriendelijkheid 
medewerker 

reparatie
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Afspraken 
nakomen 

klachtenafhandeling

Andere cijfers die u ons heeft gegeven:

38,6%


