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RESULTATEN ENQUÊTE HV WOONBELANG

Tevredenheidspeiling melding en afhandeling van klachten en

reparatieverzoeken door Woonpunt in 2012

B0

aantal leden enquêtepanel: 133 66%

aantal deelnemers aan deze enquête: 88
deelname aan deze enquête in %: 66% 34%

vraag 1

Heeft u in 2012 een klacht of reparatie gemeld bij Woonpunt ? B1

73 deelnemers  Ja 100%
15 deelnemers nee

73 deelnemers = 100%

vraag 2

Hoe heeft u die klacht of dat reparatieverzoek bij Woonpunt gemeld? B2

Ik heb gebeld. 72%
Ik heb een e-mail gestuurd. 11%

Via de website van Woonpunt 8%
Ik ben op kantoor geweest. 2%

Anders 7%

73 deelnemers 100%
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vraag 3

Uw tevredenheid over de wijze waarop aan de klacht of het  

reparatieverzoek aandacht werd besteed bij Woonpunt.

Heel tevreden 25% B3

Tevreden 37%

Niet tevreden / niet ontevreden 19%

Ontevreden 8%

Heel ontevreden 11%

73 deelnemers 100%

vraag 4

Wanneer werd u geïnformeerd over de wijze waarop uw reparatie of B4

klacht in behandeling zou worden genomen?

Direct bij melding 48%

Op een later tijdstip 52%

73 deelnemers 100%
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vraag 5

Hoe gebeurde dat? B5

Telefonisch 71%

per e-mail of internet 15%

Ik werd doorverwezen naar derden 14%

73 deelnemers 100%

vraag 6

Uw tevredenheid over de wijze waarop dit werd gedaan.

Heel tevreden 21% B6

Tevreden 46%

Niet tevreden / niet ontevreden 18%

Ontevreden 12%

Heel ontevreden 3%

73 deelnemers 100%
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vraag 7

Bent u tevreden over hoe uw klacht werd afgehandeld of

hoe de reparatie uitgevoerd werd? 

Heel tevreden 16% B7

Tevreden 40%

Niet tevreden / niet ontevreden 19%

Ontevreden 10%

Heel ontevreden 15%

73 deelnemers 100%

vraag 8

Alleen invullen indien u bij vraag 7 ontevreden of heel ontevreden

geantwoord heeft. Waar zat dan het probleem? 

U kunt meer mogelijkheden aanvinken. percentage van het aantal gegeven antwoorden

Ik werd niet gebeld of gemaild. Er werd niet gecommuniceerd met mij. 25% B8

Afspraken werden niet nagekomen. 12%

De klacht is niet opgelost. 40%

De reparatie is niet of slecht uitgevoerd. 23%

32 antwoorden uitgebracht door de 18 deelnemers die bij vraag 7 

ontevreden en zeer ontevreden antwoordden. 100%
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vraag 8.1

herleid naar het percentage deelnemers dat het betreffend antwoord gaf

B8.1

Ik werd niet gebeld of gemaild. Er werd niet gecommuniceerd met mij. 25%

25% x 32 antwoorden = 8 deelnemers / 18 deelnemers x 100% = 44% 44%
Afspraken werden niet nagekomen. 12%

12% x 32 antwoorden = 4 deelnemers / 18 deelnemers x 100%  = 22% 22%
De klacht is niet opgelost. 40%

40%x 32 antwoorden = 13 deelnemers / 18 deelnemers x 100% = 71% 71%
De reparatie is niet of slecht uitgevoerd. 23%

23%x 32 antwoorden = 7 deelnemers / 18 deelnemers x 100% = 41% 41%

32 antwoorden uitgebracht door de 18 deelnemers die bij vraag 7 

ontevreden en zeer ontevreden antwoordden. 178%

vraag 9 0,18

Wat dient Woonpunt volgens u te verbeteren bij de aanmelding en 0,17

en behandeling van klachten en reparatieverzoeken? percentage van het aantal gegeven antwoorden

U kunt meer mogelijkheden aanvinken. 17

De aanname van de klachten of reparatieverzoeken 22% B9

De snelheid van afhandeling 33%

De wijze van afhandeling 45%

73 antwoorden door 73 deelnemers 100%
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vraag 9.1

herleid naar het percentage deelnemers dat het betreffend antwoord gaf

B9.1

De aanname van de klachten of reparatieverzoeken 22%

22% x 73 antwoorden = 16 deelnemers / 73 deelnemers x 100% = 22% 22%
De snelheid van afhandeling 33%

33% x 73 antwoorden = 24 deelnemers / 73 deelnemers x 100% = 33% 33%
De wijze van afhandeling 45%

45% x 73 antwoorden = 33 deelnemers / 73 deelnemers x 100% = 45% 45%

73 antwoorden door 73 deelnemers 100%

vraag 10

Wat is, volgens u, het belangrijkst bij het melden van een 

klacht of reparatieverzoek? U mag maximaal twee keuzes maken uit de 

hieronder staande mogelijkheden. Graag ook beantwoorden indien u percentage van het aantal gegeven antwoorden

geen klacht heeft ingediend.

Dat ik serieus genomen wordt. 29% B10

Dat ik een duidelijk en snel antwoord krijg. 27%

Dat ik een registratienummer betreffende de klacht krijg. 9%

Dat bij doorverwijzing duidelijke afspraken gemaakt worden 35%
over de afhandeling.

143 antwoorden uitgebracht door

88 deelnemers 100%
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vraag 10.1

herleid naar het percentage deelnemers dat het betreffend antwoord gaf

B10.1

Dat ik serieus genomen wordt. 29%

29% x 143 antwoorden = 41 deelnemers / 88 deelnemers x 100% = 47% 47%
Dat ik een duidelijk en snel antwoord krijg. 27%

27% x 143 antwoorden = 39 deelnemers / 88 deelnemers x 100% = 44% 44%
Dat ik een registratienummer betreffende de klacht krijg. 9%

9% x 143 antwoorden = 13 deelnemers / 88 deelnemers x 100% = 15% 15%
Dat bij doorverwijzing duidelijke afspraken gemaakt worden 35%

over de afhandeling.

35% x 143 antwoorden = 50 deelnemers / 88 deelnemers x 100% = 56% 56%

143 antwoorden uitgebracht door

88 deelnemers 162%
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vraag 11

Indien u vóór 2012 een of meer klachten of reparatieverzoeken heeft

doorgegeven aan Woonpunt; hoe waren in algemene zin 

uw ervaringen daarmee?

Overwegend slecht 9% B11

Overwegend matig 23%

Overwegend goed 68%

88 deelnemers 100%
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samenvatting 

1. tevredenheid bij melding van de klacht /reparatieverzoek

aspect: aandacht aan klacht / repartieverzoek door Woonpunt (vraag 3): 62% J heel tevreden en tevreden

19% neutraal

19% L ontevreden en heel ontevreden

2. tevredenheid over informatieverstrekking t.a.v. klacht/rep.verzoek

aspect: de wijze van informeren (vraag 6): 67% J heel tevreden en tevreden

18% neutraal

15% L ontevreden en heel ontevreden

3. tevredenheid over verwerking klacht / rep.verzoek

aspect: afhandeling en uitvoering (vraag 7): 56% J heel tevreden en tevreden

19% neutraal

25% L ontevreden en heel ontevreden

redenen voor (heel) ontevredenheid:
percentage van het aantal deelnemers dat betreffend antwoord gaf 

bij vraag 7 44% L ● er werd niet teruggebeld of gemaild x 0,25= 11%

    en er werd niet gecommuniceerd

22% L ● afspraken werden niet nagekomen x 0,25=   6%

71% L ● de klacht is niet opgelost x 0,25= 18%

41% L ● de reparatie is niet of slecht uitgevoerd x 0,25= 10%

het percentage ten opzichte van alle 73 deelnemers 
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ontwikkeling

Over de drie aspecten is gemiddeld genomen de tevredenheid: 62% in 2012

aandacht, wijze, afhandeling

62% + 67% + 56% 

overwegend tevreden in algemene zin in de jaren vóór 2012  is: 68%

Over de drie aspecten is gemiddeld genomen de ontevredenheid: 20% in 2012

aandacht, wijze, afhandeling

19% + 15% + 25% 

overwegend matig tevreden en ontevreden in algemene zin 

in de jaren vóór 2012  is: 16%

9% + 23% 

>    2012 2012
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CONCLUSIES
alle percentages zijn  herleid naar aantallen deelnemers 

conclusie A. A

62% tevredenheid betekent ook 20 % ontevredenheid. (18% neutraal)
vóór 2012 2012

De tevredenheid over het geheel neigt naar afname. 68% 62%

De algehele ontevredenheid neemt toe. 16% 20%

De groep mensen met een neutrale beleving is iets  groter geworden. 16% 18%

Op termijn herhalen van de enquête kan bevestigen of de neerwaartse

verschuiving in de tevredenheidsbeleving een tendens is. 68% 62%

16% 20%

conclusie B. 16% 18%

Naast dat de algehele tevredenheid over 2012 62% bedraagt zijn er 

verbeterpunten die hoog scoren. B

De aanname van de klachten of reparatieverzoeken 22%

De snelheid van afhandeling 33%  

De wijze van afhandeling 45%

conclusie C.
Groot belang wordt gehecht aan goede service bij melding en

afhandeling van klachten en reparatieverzoeken. C

Dat ik serieus genomen word. 47%

Dat ik een duidelijk en snel antwoord krijg. 44%

Dat ik een registratienummer betreffende de klacht krijg. 15%

Dat bij doorverwijzing duidelijke afspraken gemaakt worden 56%

over de afhandeling.
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conclusie D.
Ontevreden melders van een klacht geven als reden: D

slechte communicatie met Woonpunt: 44%

afspraken worden door Woonpunt niet nagekomen: 22%

klacht wordt niet opgelost: 71%

de reparatie wordt slecht of niet uitgevoerd: 41%

conclusie E.
Afgezet tegen het totaal aantal deelnemers dat in 2012 een klacht

of reparatieverzoek had, zijn de percentages van conclusie D : E

slechte communicatie met Woonpunt: 11%

afspraken worden door Woonpunt niet nagekomen: 6%

klacht wordt niet opgelost: 18%

de reparatie wordt slecht of niet uitgevoerd: 10%

neutraal en (heel) tevreden over afhandeling klacht 55%

Samenvatting: 

Aanname en acceptatie van meldingen verloopt matig positief .

De concrete afhandeling en oplossing van klachten verloop matig tot slecht.

Vergelijken van de algehele bevindingen over de jaren vóór 2012 met de cijfers over 2012

geeft een dalende tevredenheid over de melding en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt aan. 

Of er sprake is van een neerwaartse tendens zal een vervolgenquête kunnen aantonen.  

44% 

22% 

71% 

41% 

0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4

11% 

6% 
18% 

10% 

55% 

10-4-2013



14

10-4-2013


