
Uitkomsten onderzoek huurkluswoningen 
 
 
Aanleiding 
Portaal stelt de klant centraal. We willen onze huurders waar mogelijk vrijheid geven een woning naar 

eigen smaak in te richten. Het concept van huurkluswoningen, waarbij woningen die normaal door ons 

onderhoudsbedrijf VOC bij mutatie worden opgeknapt dan door huurders worden aangepakt, kan 

hiertoe mogelijkheden bieden. Hier staat uiteraard een huurkorting tegenover – wij zijn immers minder 

verbouwkosten kwijt. En dat is meteen de 2e doelstelling van Portaal: het bieden van betaalbare 

huisvesting.  

Een aantal corporaties in Nederland experimenteert met een soortgelijk concept. Portaal nog niet. We 

willen graag weten of hier behoefte aan bestaat, en zo ja, welke elementen huurders zelf zouden 

willen uitvoeren – en welke korting daartegenover staat.  

 

 

Resultaten 

Het onderzoek is gehouden tussen woensdag 5 juli en woensdag 2 augustus 2017. In totaal namen 

331 paneleden deel aan dit onderzoek.  

 

Huurklus is voor ongeveer 1/3 deel van de respondenten interessant; de overige respondenten 

twijfelen of vinden het concept niet interessant. Daarbij spelen vaak de eigen mogelijkheden om 

hieraan deel te nemen een grote rol: leeftijd en niet goed kunnen klussen. De mensen die het concept 

wel interessant vinden, willen met name de woning naar eigen smaak kunnen inrichten en huurkorting 

ontvangen. Het verkrijgen van urgentie is van minder belang. De korting die gerekend moet worden 

voor huurklus is aanzienlijk (min. E 50 per maand), waarbij de mensen die het concept interessant 

vinden wel bereid zouden zijn de handen flink uit de mouwen te steken.  

 

 

Vervolg 

We gebruiken de antwoorden om de mogelijkheid van huurkluswoningen verder te onderzoeken. De 

door huurders gewenste werkzaamheden en de korting die daar tegenover moet staan, verwerken we 

in de haalbaarheid. Daarnaast gebruiken we de antwoorden om voor onszelf de afweging te maken of 

het concept interessant is – en dit zullen we ook bespreken met de Huurdersorganisaties. 

 


