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Aan de opdrachtgever wordt de bevoegdheid overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en/of 

opslag binnen de organisatie van de opdrachtgever. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit deze 

rapportage in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Centrum voor Woononderzoek B.V. Hierbij omvat openbaar maken ook het 

verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen. 
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Management samenvatting 

 

Totaaloordeel 

Project Hobbemalaan scoort gemiddeld een 6,0 bij het totaaloordeel en 49% 

van de bewoners is tevreden, als men alles mee laat wegen. De norm van 7,0 

wordt niet gehaald en we typeren deze score als ‘matig’.  

 

Overige aspecten 

We zien dat vooral de werklieden en het eindresultaat positief bijdragen aan 

de tevredenheid. Hierover de meerderheid tevreden. Informatie, afspraken en 

planning worden bijzonder laag gewaardeerd. De grote meerderheid is 

hierover ontevreden. 

 

De scores van de afzonderlijke aspecten zijn als volgt: 

 

 totaaloordeel  cijfer 6,0 tevredenheid 49% 

 informatie   cijfer 5,4 tevredenheid 36% 

 afspraken nakomen cijfer 4,5 tevredenheid 16% 

 planning en aanpak cijfer 4,8 tevredenheid 22% 

 werklieden   cijfer 6,7 tevredenheid 68% 

 BAM   cijfer 6,2 tevredenheid 52% 

 eindresultaat  cijfer 7,2 tevredenheid 77% 

 

Ontwikkeling tevredenheid 

We zien dat er in de eerste twee blokken sprake was van een zeer lage 

bewonerstevredenheid. Vervolgens steeg de tevredenheid fors, naar een 

gemiddelde rond de norm. Echter, dit niveau werd niet vastgehouden in de 

laatste blokken. 

 

 
 

Kijken we naar de scores van de afzonderlijke aspecten, dan zien we dat er 

vooral een (zeer) lage waardering is voor de proceskant: informatie, afspraken 

en planning scoren van begin tot eind fors onder de norm. De werklieden, BAM 

en het eindresultaat scoren hoger. Het eindresultaat haalt als enige aspect 

gemiddeld de norm (zie kolom ‘totaal’). De werklieden komen ook in de buurt 

van de norm. 
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 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

totaaloordeel 6,0 4,4 5,9 7,1 5,9 

informatie 5,4 4,6 4,5 6,6 5,2 

afspraken nakomen 4,5 4,3 3,6 5,5 4,4 

planning en aanpak 4,8 2,7 4,8 5,5 5,0 

werklieden 6,7 5,4 6,6 7,5 6,7 

BAM 6,2 5,3 6,1 7,3 5,6 

eindresultaat 7,2 5,8 6,8 8,4 7,0 

 

Benchmark 

De tevredenheid bij project Hobbemalaan ligt fors lager dan het landelijk 

gemiddelde en scoort ook ruim onder het gemiddelde van alle Portaal 

projecten. Het totaaloordeel scoort gemiddeld 0,7 punten onder het Portaal 

gemiddelde en 1,3 onder het landelijk gemiddelde. Vooral als het gaat om 

afspraken en planning is het verschil groot. Hier loopt het op tot 2,0 punten.  

Alleen het eindresultaat komt in de buurt van het Portaal gemiddelde (-0,3). 

 

Zowel het landelijk gemiddelde als het Portaal gemiddelde is -8. Doordat bij 

project Hobbemalaan ruim de helft ‘criticaster’ is en er nauwelijks ‘promoters’ 

zijn, is de NPS hier flink lager. 

 

 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

Net Promoter Score -44 -100 -46 -20 -45 

Promoters 7% 0% 0% 27% 0 

Passief tevredenen 41% 0% 54% 27% 55% 

Criticasters 52% 100% 46% 47% 45% 

 

7% beveelt het project zeer aan en is ‘promoter’. Enkel in blok 7-10 zijn er 

‘promoters’. Deze bewoners zijn vooral erg enthousiast over het eindresultaat. 

Zowel binnen als buiten ziet het er erg goed uit en het is ook comfortabeler in 

de woning. De hele buurt knapt bovendien op. Dit geheel maakt de overlast 

en ongemakken goed. 

 

41% is passief tevreden. Ook deze groep heeft oog voor het eindresultaat, 

maar noemt vaak in één adem het proces dat niet naar wens is verlopen.  

Men wijst op het afwijken van afspraken en planning en of de communicatie 

die beter had gekund. Deze zaken laat men in wisselende mate meewegen. 

 

52% is niet enthousiast en rekenen we tot de ‘criticasters’. Deze groep geeft 

vooral aan dat er in het proces veel knelpunten zijn ervaren. Bovendien laat 

men de grote mate van overlast meewegen, bijvoorbeeld de “troep” binnen 

en buiten.  

 

Concrete en regelmatig gehoorde klachten over het proces zijn bijvoorbeeld: 

afspraken worden niet nagekomen, bewoner moet zelf achter dingen aan,  

er wordt niet volgens planning gewerkt, de werkzaamheden duren langer dan 

gepland en de communicatie is op deze punten onvoldoende.  

Een combinatie van deze factoren maakt dat ruim de helft van de bewoners 

het project niet zou aanraden. Het eindresultaat laat men (nu nog) niet of 

nauwelijks meewegen. 
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1. Inleiding 

 

 
1.1. Achtergrond  

 

Uit jarenlang onderzoek door Centrum voor Woononderzoek blijkt dat er tijdens 

renovatie- en groot onderhoudsprojecten verschillende aspecten zijn die grote 

invloed hebben op de tevredenheid van bewoners. Zo vindt de bewoner het 

belangrijk te weten wat er morgen gaat gebeuren in de woning.  

Regelmatig blijken de planning en communicatie op dit gebied knelpunten te 

zijn. Ook het opvolgen van een vraag, aandachtspunt of klacht is belangrijk in 

het kader van de klanttevredenheid. De Renovatiemonitor biedt hier uitkomst.  

 

Tijdens de Renovatiemonitor bellen we de huurder op regelmatige basis 

rondom de uitvoering van de werkzaamheden. We noemen dit service calls. 

De bewoner kan zijn verhaal kwijt en kan aandachtspunten en eventuele 

klachten ventileren. Daarnaast krijgt de bewoner desgewenst te horen wat er 

van hem verwacht wordt, bijvoorbeeld thuis zijn op een bepaald moment of 

dingen voorbereiden in de woning. 

 

Tijdens de Renovatiemonitor bij project Hobbemalaan ontvingen de 

medewerkers van Portaal en BAM de output van de gesprekken op 

regelmatige basis. Daardoor konden zij direct actie ondernemen richting de 

bewoners, indien nodig, en ook de aanpak van het project aanscherpen op 

de langere termijn.  

 

 

1.2. Doelstelling  

 

Met de Renovatiemonitor streven we vier doelen na. 

 

1. Het verhogen van de tevredenheid van de bewoners met betrekking tot 

het onderhoud; 

2. Het signaleren en monitoren van eventuele klachten en overige 

ontevredenheidsfactoren; 

3. Inzicht geven in de klanttevredenheid ten behoeve van sturing op 

managementniveau; 

4. Als neveneffect is het mogelijk dat de faalkosten van het project 

verminderd worden. 

 

 

1.3. Aanpak  

 

De Renovatiemonitor bij project Hobbemalaan ging van start in november 

2017 en de laatste calls vonden plaats in april 2018.  

 

We hebben 68 bewoners benaderd en de call(s) bij 67 van hen kunnen 

afnemen (bereik 99%). 
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We hebben de bewoners op drie momenten benaderd. 

 

 Call 1 vond tijdens de nom werkzaamheden plaats. 

 

- We monitorden de algehele klanttevredenheid. 

- Specifieke aandacht was er voor de tevredenheid m.b.t de 

informatievoorziening, het nakomen van afspraken, de 

planning/aanpak, de werklieden en het tussentijdse resultaat. 

- Ook werden vragen en aandachtspunten van bewoners op individueel 

niveau geïnventariseerd en doorgegeven aan het bouwteam. 

 

 Call 2 vond tijdens de kbt werkzaamheden plaats. 

 

- Deze call was op dezelfde manier ingericht als de call tijdens de nom 

werkzaamheden. 

 

 Call 3 vond na afronding van alle werkzaamheden plaats (nom en kbt) 

 

- Tijdens deze call bekeken we of alles naar wens van de bewoner was 

afgerond. Zaken die nog niet naar wens waren, werden 

teruggekoppeld aan het bouwteam. 

- Ter afsluiting vond er bij call 3 een korte, kwantitatieve meting van de 

klanttevredenheid plaats. We legden de bewoners zes korte vragen 

over de werkzaamheden voor en vroegen hen hoe tevreden zij 

hierover waren.  

 

 

1.4. Quick wins 

 

De Renovatiemonitor maakt enerzijds aanscherping van het proces op de 

lange termijn mogelijk en geeft anderzijds veel input voor directe actie en 

verbetering. Deze zogenaamde ‘quick wins’, snel door te voeren 

verbeteringen, worden gesignaleerd tijdens de service calls.  

 

Portaal en BAM konden op basis van de informatie uit de service calls direct 

sturen op individuele vragen en aandachtspunten van bewoners. Bijvoorbeeld 

wanneer een bewoner een (dringende) vraag had of wanneer er een acuut 

probleem was in een woning. Hier kon direct op worden ingespeeld. 
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2. Klanttevredenheid 

 

 

2.1. Methode 

 

Tijdens de tweede call vragen we de bewoners in welke mate zij tevreden zijn 

over zes factoren, te weten: 

 

 het project als geheel (totaaloordeel) 

 de informatie die men over de werkzaamheden krijgt 

 het nakomen van afspraken 

 de planning en aanpak van de werkzaamheden 

 de werklieden die de werkzaamheden uitvoeren 

 het eindresultaat 

 

 als extra aspect toetsen we de mate van tevredenheid m.b.t. BAM 

 

Men kan een cijfer geven op een schaal van 1 tm 10. 

 

We hebben de meting bij 57 van de 67 bereikte bewoners kunnen afnemen  

(respons 85%). Waar we de meting niet konden afnemen, had dat o.a. te 

maken met de taalbarrière, met bewoners die niet wilden meewerken aan de 

meting en met het niet kunnen bereiken van de bewoner bij de laatste call. 

 

 

2.2. Normering 

 

Centrum voor Woononderzoek hanteert als norm dat scores vanaf 7,0 duiden 

op een project dat naar tevredenheid van de bewoners verloopt. Op basis 

van jarenlang onderzoek tijdens renovatie- en groot onderhoudsprojecten 

kunnen we stellen dat tevredenheidsscores bij de genoemde rekenmethode 

als volgt te interpreteren zijn. 

 

 

 
 

4 = project scoort zeer slecht 

5 = project scoort slecht 

6 = project scoort matig 

7 = project scoort voldoende 

8 = project scoort goed 

9 = project scoort zeer goed 
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2.3. Overall beeld 

 

We hebben het project in verschillende meetperiodes verdeeld. Elke periode 

bestaat uit een aantal blokken. In de onderstaande grafiek is het gemiddelde 

totaaloordeel per meetperiode weergegeven. 

 

We zien dat er in de eerste twee blokken sprake was van een zeer lage 

bewonerstevredenheid. Vervolgens steeg de tevredenheid fors, naar een 

gemiddelde rond de norm. Echter, dit niveau werd niet vastgehouden in de 

laatste blokken. 

 

 
 

Kijken we naar de scores van de afzonderlijke aspecten, dan zien we dat er 

vooral een (zeer) lage waardering is voor de proceskant: informatie, afspraken 

en planning scoren van begin tot eind fors onder de norm. De werklieden, BAM 

en het eindresultaat scoren hoger. Het eindresultaat haalt als enige aspect 

gemiddeld de norm (zie kolom ‘totaal’). De werklieden komen ook in de buurt 

van de norm. 

 

 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

aantal metingen 57 7 14 15 21 

        

totaaloordeel 6,0 4,4 5,9 7,1 5,9 

informatie 5,4 4,6 4,5 6,6 5,2 

afspraken nakomen 4,5 4,3 3,6 5,5 4,4 

planning en aanpak 4,8 2,7 4,8 5,5 5,0 

werklieden 6,7 5,4 6,6 7,5 6,7 

BAM 6,2 5,3 6,1 7,3 5,6 

eindresultaat 7,2 5,8 6,8 8,4 7,0 
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2.4. Benchmark 

 

Centrum voor Woononderzoek monitort de klanttevredenheid en klantbeleving 

tijdens groot onderhoud- en renovatieprojecten in heel Nederland.  

Op basis van vele jaren onderzoekservaring met de Renovatiemonitor, kunnen 

we de scores van project Hobbemalaan naast het Portaal gemiddelde en het 

landelijk gemiddelde leggen. De tevredenheid m.b.t. BAM is in de 

onderstaande tabellen niet meegenomen. 

 

De tevredenheid bij project Hobbemalaan ligt fors lager dan het landelijk 

gemiddelde en scoort ook ruim onder het gemiddelde van alle Portaal 

projecten. Vooral als het gaat om afspraken en planning is het verschil groot. 

Alleen het eindresultaat komt in de buurt van het (Portaal) gemiddelde. 

 

  

 

Hobbemalaan  

Portaal 

gemiddelde 

landelijk 

gemiddelde 

totaaloordeel 6,0 6,7 7,3 

informatie 5,4 6,5 6,9 

afspraken nakomen 4,5 6,2 6,8 

planning en aanpak 4,8 6,5 6,8 

werklieden 6,7 7,6 8,0 

eindresultaat 7,2 7,5 7,9 
 

We maken ook de vergelijking als het gaat om de tevredenheidspercentages 

(het percentage bewoners dat een zeven of hoger geeft).  

 

 

 

Hobbemalaan 

Portaal 

gemiddelde 

landelijk 

gemiddelde 

totaaloordeel 49% 62% 74% 

informatie 36% 63% 70% 

afspraken nakomen 16% 54% 64% 

planning en aanpak 22% 63% 65% 

werklieden 68% 80% 85% 

eindresultaat 77% 78% 84% 
 

 

2.5. Net Promoter Score 

 

We vragen de bewoners hoe waarschijnlijk het is dat zij het project zouden 

aanbevelen aan anderen (vrienden, familie, buren). Men kan antwoord geven 

op een schaal die loopt van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tm 10 (zeer waarschijnlijk). 

Op basis van het gegeven antwoord onderscheiden we drie groepen 

bewoners en stellen we een specifieke vervolgvraag. 

 

 Promoters: bewoners die voor een 9 of 10 kiezen. 

Wat zijn de belangrijkste redenen om het project aan te bevelen? 

 Passief tevredenen: bewoners die voor een 7 of 8 kiezen. 

Wat moeten Portaal en BAM doen om een 9 of 10 te scoren? 

 Criticasters: bewoners die voor een 0 tm 6 kiezen 

Wat zijn de belangrijkste redenen om het project niet aan te bevelen? 
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De uiteindelijke Net Promoter Score (NPS) wordt bepaald door het percentage 

promoters te verminderen met het percentage criticasters. De uitkomst is een 

absoluut getal.  

 

Zowel het landelijk gemiddelde als het Portaal gemiddelde is -8. Doordat bij 

project Hobbemalaan ruim de helft ‘criticaster’ is en er nauwelijks ‘promoters’ 

zijn, is de NPS hier flink lager. 

 

 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

Net Promoter Score -44 -100 -46 -20 -45 

Promoters 7% 0% 0% 27% 0 

Passief tevredenen 41% 0% 54% 27% 55% 

Criticasters 52% 100% 46% 47% 45% 

 

7% beveelt het project zeer aan en is ‘promoter’. Enkel in blok 7-10 zijn er 

‘promoters’. Deze bewoners zijn vooral erg enthousiast over het eindresultaat. 

Zowel binnen als buiten ziet het er erg goed uit en het is ook comfortabeler in 

de woning. De hele buurt knapt bovendien op. Dit geheel maakt de overlast 

en ongemakken goed. 

 

41% is passief tevreden. Ook deze groep heeft oog voor het eindresultaat, 

maar noemt vaak in één adem het proces dat niet naar wens is verlopen.  

Men wijst op het afwijken van afspraken en planning en of de communicatie 

die beter had gekund. Deze zaken laat men in wisselende mate meewegen. 

 

52% is niet enthousiast en rekenen we tot de ‘criticasters’. Deze groep geeft 

vooral aan dat er in het proces veel knelpunten zijn ervaren. Bovendien laat 

men de grote mate van overlast meewegen, bijvoorbeeld de “troep” binnen 

en buiten.  

 

Concrete en regelmatig gehoorde klachten over het proces zijn bijvoorbeeld: 

afspraken worden niet nagekomen, bewoner moet zelf achter dingen aan,  

er wordt niet volgens planning gewerkt, de werkzaamheden duren langer dan 

gepland en de communicatie is op deze punten onvoldoende.  

Een combinatie van deze factoren maakt dat ruim de helft van de bewoners 

het project niet zou aanraden. Het eindresultaat laat men (nu nog) niet of 

nauwelijks meewegen. 
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3. Bevindingen per meetperiode 

 

 

Hier geven we onze bevindingen weer zoals die tijdens het project zijn 

gerapporteerd. Na de eerste en de laatste periode hebben we een 

rapportage opgesteld. 

 

 

3.1. Eerste rapportage  

 

We rapporteerden voor het eerst op 11 januari 2018: 

 

Deze eerste rapportage is gebaseerd op blok 1 en 2. Het gaat om tien 

woningen, waarvan er één leeg staat. Eén bewoner konden we na afronding 

van de werkzaamheden niet bereiken en bij één adres worden de 

werkzaamheden, i.v.m. zwangerschap van de bewoner, pas eind februari 

uitgevoerd. We konden de meting dus bij zeven bewoners afnemen. 

 

Tevredenheidsscores 

We zien dat de bewonerstevredenheid in de eerste twee blokken bijzonder 

laag is. Het aspect ‘planning en aanpak’ wordt extreem laag gewaardeerd. 

De overige aspecten scoren slecht tot matig. 

 

 blok 1-2 

aantal metingen 7 

    

totaaloordeel 4,4 

informatie 4,6 

afspraken nakomen 4,3 

planning en aanpak 2,7 

werklieden 5,4 

BAM 5,3 

eindresultaat 5,8 

 

 

Totaaloordeel 

We sluiten de meting af met de vraag “Als u alles mee laat wegen, hoe 

tevreden bent u dan over het geheel?”. Omdat men hier, over het algemeen, 

een goed afgewogen oordeel geeft, zien we het totaaloordeel als het aspect, 

dat de tevredenheid het beste uitdrukt.  
 
Het gemiddelde totaalcijfer dat de bewoners aan het project geven is een 4,4, 

wat ver onder de norm is. Twee mensen zijn tevreden en geven een 8 en een 7. 

Vijf mensen zijn ontevreden. Zij geven onder meer een 1 en twee keer een 3. 

 

Eén tevreden bewoner zal tevreden zijn met hoe hij woont als iedereen weer 

weg is. De andere is 80% tevreden, maar zij benadrukt, dat zij Portaal niet om 

het project gevraagd heeft. 
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Enkele ontevreden bewoners ervaren, dat het project veel te lang duurt. 

Iemand zegt daarnaast, dat hij er nooit aan begonnen was, als hij dit had 

geweten. Verder vindt een bewoner, dat de buitenkant mooi is, maar dat de 

binnenkant van de woning verpest is. Tenslotte vertelt iemand, dat hij en veel 

andere bewoners met tranen in de ogen staan van wanhoop en frustratie.  

 

Informatie 

Ook de ontvangen informatie wordt gemiddeld ver onder de norm 

gewaardeerd, namelijk met een 4,6. Naast één tevreden bewoner die een 8 

geeft, spreken we zes ontevreden bewoners. Er wordt onder andere een 2 en 

twee keer een 3 gegeven.  

 

De tevreden bewoner kwam weliswaar onduidelijkheden tegen, maar vindt, 

dat dat niet aan de kwaliteit van de informatie ligt.  

 

Vier ontevreden bewoners geven als reden voor hun lage cijfer, dat de 

informatie vooraf aardig was, maar dat Portaal en BAM daarin veel meer 

beloofd hebben, dan ze hebben waargemaakt. Verder zegt iemand, dat zij 

nooit wist wanneer de werklieden zouden komen. Tenslotte is de door een 

bewoner zelf geverfde muur beschadigd en heeft hij niet gelezen, dat daar 

werkzaamheden zouden plaatsvinden. 

 

Afspraken nakomen 

Ook de gemiddelde mening over het nakomen van afspraken wordt in een 

slecht cijfer uitgedrukt, namelijk een 4,3.  

 

De enige tevreden bewoner geeft een 8. De zes ontevreden bewoners geven 

een 1, een 2, een 4 en drie keer een 5.  

 

De tevreden bewoner vindt, dat men zich keurig aan de afspraken heeft 

gehouden. Zij voegt daar aan toe, dat het werk veel langer duurt, omdat de 

werklieden vaak worden weggeroepen.  

 

De ontevredenheid wordt vooral veroorzaakt doordat afspraken niet worden 

nagekomen. Het gaat bewoners er om, dat iemand niet komt opdagen op de 

afgesproken tijd of dag of dat werklieden juist vroeg in de ochtend komen, 

zonder aankondiging.  

Daarnaast noemen bewoners concrete toezeggingen die nooit zijn 

nagekomen, zoals een verhoogde toiletpot, zaken vooraf afdekken en een 

losse kraan komen repareren. Tenslotte zegt een bewoner, dat afspraken 

weliswaar worden nagekomen, maar dat hij daar lang op moet wachten. 
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Planning en aanpak 

Zoals gezegd, wordt het aspect ‘planning en aanpak’ extreem laag 

gewaardeerd. Het scoort een 2,7 en is het laagst gewaardeerde aspect. 

Alle bewoners zijn ontevreden met de planning en aanpak. Ze geven twee 

keer een 1, een 2, een 3, een 4 en een 5. 

 

Bewoners geven de volgende motivatie voor hun lage cijfer: 

 

 de woning zou al klaar moeten zijn, maar er is geen zicht op wanneer het 

af is 

  vier mannen werken tegelijk in de wc van 1 vierkante meter 

 de communicatie over de planning is slecht en de planning klopt niet 

 het werk duurt veel te lang, omdat overal aparte ploegjes voor zijn en alles 

door elkaar loopt 

 ze werken dan hier, dan daar en niet aan één stuk door 

 de planning klopte alleen de eerste drie dagen en alles duurt veel langer 

dan in de planning staat 

 de planning loopt uit doordat bestellingen te laat binnen komen 

 

Werklieden 

De werklieden scoren gemiddeld wat beter dan de voorgaande aspecten, 

maar ook deze 5,4 is ruim onder de norm. Drie bewoners zijn tevreden (8, 8, 7) 

en vier zijn ontevreden (5, 5, 3, 2). 

 

Welwillend, hard werkend, gezellig, en ontzettend aardig, zijn de beschrijvingen 

die de tevreden bewoners van de werklieden geven. Eén van hen zegt ook: 

“Het zijn allemaal aardige mensen die ook maar gestuurd worden, die kan je 

niets kwalijk nemen”. 

 

De bewoners zijn ontevreden om de volgende redenen: 

 

 de één werkt heel netjes en de ander laat een bende achter 

 het werk wordt “slordig” en “amateuristisch” gedaan en de werklieden 

houden totaal geen rekening met symmetrie  

 de timmerlieden doen heel kort één dingetje in huis, maken niets af en 

vertrekken dan weer naar het volgende huis 

 de timmermannen waren heel goed, die zouden een 8 krijgen, maar ik 

geef een 5 omdat ze allemaal langs elkaar heen werken 

 

BAM 

Op verzoek vragen we ook hoe tevreden de bewoners zijn over de 

dienstverlening van aannemer BAM in het geheel. 

 

De ene helft van de bewoners die een cijfer geven is tevreden over BAM,  

de andere helft is ontevreden. Er wordt drie keer een 7 gegeven alsmede een 

2, een 4 en een 5. Het gemiddelde is ruim onder de norm: 5,3. 

Drie bewoners zijn tevreden, omdat er veel werk verzet wordt en omdat de 

uitvoerders “beste mensen” zijn die er ook zijn als er in het weekend iets aan de 

hand is. Er is ook kritiek van iemand die tevreden is, namelijk op het feit dat de 

mensen langs elkaar heen werken, vanwege het werken in ploegen. 
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Eén ontevreden bewoner stelt, dat de werklieden hun best doen, maar dat de 

mensen van hogerhand bewoners proberen te ontlopen. Hij heeft het gevoel, 

zegt hij, dat de bewoners niet serieus genomen worden. Voorts is iemand 

vooral niet tevreden over de bereikbaarheid van BAM. Zij geeft aan, dat zij, 

toen ze een lekkage had, niet terecht kon via het telefoonnummer en dat er 

pas laat hulp op gang kwam.  

Daarnaast zegt een bewoner, dat er niets terecht komt van wat BAM allemaal 

belooft, zoals de opleverdatum. Er klinkt tenslotte nog kritiek van iemand die 

vindt, dat de werklieden van BAM veel rommel maken en niets schoonmaken. 

 

Eindresultaat 

Het eindresultaat scoort het hoogst van alle aspecten in deze meting, maar is 

met een 5,8 ruim onder de norm. Twee tevreden bewoners geven een 8 en 

een 9. Bij de vier ontevreden bewoners zien we een 2, een 4 en twee keer een 

6. 

 

Van de tevreden bewoners vindt één het eindresultaat beter en meer dan zij 

wenste en de ander vindt, dat de buitenkant prachtig is geworden.  

 

De ontevreden bewoners waarderen het eindresultaat onder de norm 

vanwege: 

 

 de vernielde tuin en de scheve badkamervloer 

 koof bij zoldertrap wordt niet geschilderd en dakraam wordt niet vernieuwd 

 er is slordig gewerkt en veel is nog niet af 

 de buitenkant is heel mooi, maar binnen krijgt een 4 

 

Net Promoter Score (NPS) 

 

 blok 1-2 

Net Promoter Score -100 

Promoters 0% 

Passief tevredenen 0% 

Criticasters 100% 

 

Deze meting kent alleen ‘criticasters’. Zij geven een 2, drie keer een 3 en twee 

keer een 4 op de schaal van waarschijnlijkheid.  

 

We noemen de belangrijkste redenen die de bewoners geven om het project 

niet aan anderen aan te raden: 

 

 het lijkt vooraf heel wat, maar er komt weinig/niets van terecht (3x) 

 beloftes worden niet nagekomen (2 x) 

 het project duurt veel te lang (2x) 

 je zit te lang in de rommel 

 het is binnen en in de tuin nog een troep 

 twijfels over de energiezuinigheid van de woning 

 de service is heel slecht 
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Conclusie 

De tevredenheid van de zeven geïnterviewde bewoners van blok 1 en 2 is 

bijzonder laag. Geen enkel aspect haalt de norm. Hoewel ook het 

eindresultaat slecht scoort, krijgt dit aspect het hoogste cijfer.  

 

Het valt op dat veel bewoners zich storen aan de uitloop van de 

werkzaamheden. 

 

De onderstaande punten kunnen, vanuit bewonersoogpunt, behouden en 

verbeterd worden. 

 

Behouden Voor verbetering vatbaar 

 

 houding en gedrag werklieden: 

welwillend en aardig 

 

 onaangekondigd weggaan tijdens 

werkzaamheden als werk nog niet af is 

 toezeggingen doen die niet 

nagekomen kunnen worden 

 uitloop van de werkzaamheden 

 er blijft ‘troep’ achter in de woning  

 er wordt ‘langs elkaar heen’ gewerkt 
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3.2. Tweede rapportage 

 

De tweede rapportage volgde na afronding van alle calls: 

 

Deze rapportage is gebaseerd op de laatste blokken, 11 t/m 15. Hier konden 

we de meting na afronding van de werkzaamheden bij 21 bewoners afnemen. 

Daarmee zijn alle calls nu afgerond. 

 

Tevredenheidsscores 

Na de zeer lage scores in de eerste twee blokken steeg de tevredenheid in de 

blokken 3-6 en 7-10. Dat is goed te zien aan het totaaloordeel. Dit aspect 

haalde de norm in blok 7-10. Ook een aantal andere aspecten scoorde daar 

boven de norm, met het eindresultaat als opvallende uitschieter. 

 

In blok 11-15 is het beeld dat de tevredenheid niet is vastgehouden. Op alle 

punten daalde de tevredenheid (ruim) t.o.v. blok 7-10. Verder valt op dat 

planning, afspraken en informatie in geen van de blokken de norm hebben 

gehaald. De totaalscores vallen bij deze aspecten dan ook erg laag uit. 

 

 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

aantal metingen 57 7 14 15 21 

        

totaaloordeel 6,0 4,4 5,9 7,1 5,9 

informatie 5,4 4,6 4,5 6,6 5,2 

afspraken nakomen 4,5 4,3 3,6 5,5 4,4 

planning en aanpak 4,8 2,7 4,8 5,5 5,0 

werklieden 6,7 5,4 6,6 7,5 6,7 

BAM 6,2 5,3 6,1 7,3 5,6 

eindresultaat 7,2 5,8 6,8 8,4 7,0 

 

 

Totaaloordeel 

De bewoners van blok 11-15 waarderen het totaal met een 5,9 gemiddeld.  

Twaalf mensen zijn tevreden met het totaal, negen mensen zijn ontevreden. 

 

Bijna alle tevreden bewoners zijn blij met het mooie of goede resultaat. 

Sommigen noemen als minpunt, dat de planning is uitgelopen. Enkele anderen 

zeggen, dat zij het proces moeilijk vonden of dat zij zelf ‘achter zaken aan 

moesten’.  

 

Meer dan de helft van de ontevreden bewoners geeft aan het resultaat of de 

buitenkant van de woning mooi te vinden. De redenen tot ontevredenheid zijn 

divers. Zo vinden enkele bewoners, dat de weg naar het resultaat belastend 

was. Anderen vinden, dat het proces te veel energie en geld gekost heeft of 

dat er te veel door de bewoner zelf moest worden opgelost. 
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Informatie 

De bewoners waarderen de ontvangen informatie gemiddeld met een 5,2. 

Over dit aspect zijn zes bewoners tevreden en vijftien bewoners ontevreden. 

 

De tevreden bewoners noemen de informatie duidelijk en goed.  

 

Ruim een derde van de ontevreden bewoners vindt, dat de praktijk afwijkt van 

de vooraf gekregen informatie. Daarnaast geeft een aantal bewoners aan, 

dat de informatie vooraf wel goed was, maar dat zij daarna niet goed op de 

hoogte zijn gehouden over welke werkzaamheden wanneer zouden 

plaatsvinden. 

 

Afspraken nakomen 

Dit aspect scoort gemiddeld een 4,4. Eén bewoner is tevreden met de manier 

waarop afspraken zijn nagekomen en twintig bewoners zijn daar ontevreden 

over.  

 

Veruit de meeste ontevreden bewoners zeggen, dat zij zich gestoord hebben 

aan het feit, dat werklieden niet kwamen “opdagen” wanneer zij een afspraak 

hadden met de bewoners. Daarnaast vindt een aantal bewoners het hinderlijk, 

dat werklieden soms zonder afspraak kwamen. Verder zijn veel bewoners 

ontevreden, omdat zij vinden dat ze vaak zelf “achter dingen aan moesten”. 

Tenslotte geven enkelen aan, dat (nog) niet alles in de oude staat is 

teruggebracht, terwijl dat wel is afgesproken.  

 

Planning en aanpak 

De bewoners waarderen de planning en aanpak gemiddeld met een 5,0.  

Er zijn bij dit aspect vier tevreden bewoners en zeventien ontevreden 

bewoners.  

 

De tevreden bewoners vinden de aanpak goed, maar enkelen vinden 

daarnaast, dat de planning niet goed was en dat deze uitliep.  

 

Veel ontevreden bewoners vinden de planning niet goed, vanwege de 

uitloop, die men als hinderlijk ervaart. Enkelen vinden daarnaast, dat er slordig 

is (af)gewerkt. Daarentegen wordt de aanpak door veel ontevreden bewoners 

wél gewaardeerd, deels omdat het resultaat mooi wordt. 

 

Werklieden 

Het onderdeel werklieden scoort een 6,7, iets op de norm. Hierover oordeelt de 

ruime meerderheid positief: zestien bewoners zijn tevreden vijf bewoners zijn 

niet tevreden.  

 

De tevreden bewoners noemen de werklieden vooral aardig en behulpzaam. 

Soms worden de werklieden netjes of meedenkend genoemd.  

Enkele bewoners geven aan, dat zij niet goed konden communiceren met de 

Poolse werknemers.  
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De motivatie van de ontevreden bewoners varieert. Zo Ook wordt gezegd dat 

sommige werklieden ‘vakmensen’ zijn. Anderen vinden dat juist niet.  

Verder heeft een enkeling moeite heeft met de rommel die is achtergelaten. 

 

BAM 

Op verzoek vragen we ook hoe tevreden de bewoners zijn over de 

dienstverlening van aannemer BAM in het geheel. Dit aspect wordt door de 

bewoners gemiddeld met een 5,6 gewaardeerd. Negen bewoners zijn 

tevreden met de dienstverlening van BAM, twaalf bewoners zijn ontevreden. 

 

De tevreden bewoners noemen vooral het goede of mooie eindresultaat en 

dat het traject goed verlopen is. Eén van hen vindt het daarnaast positief,  

dat men gelijk kwam kijken wanneer er een vraag was. De tevreden bewoners 

noemen ook minpunten, namelijk dat afspraken niet goed werden 

nagekomen en dat men onaangekondigd aanbelde.  

 

De ontevreden bewoners hebben uiteenlopende redenen tot ontevredenheid. 

Meerderen noemen het niet nakomen van afspraken en de moeizame 

communicatie. Daarnaast worden onder meer slechte telefonische 

bereikbaarheid genoemd, slordige afwerking en geen goed resultaat.  

 

Eindresultaat 

Het eindresultaat scoort op de norm met een gemiddelde van 7,0. Er wordt 

onder andere één keer een negen gegeven en tien keer een acht. We tellen 

zeventien tevreden bewoners en vier ontevreden bewoners.  

 

De tevreden bewoners vinden unaniem het resultaat mooi. Vooral met de 

buitenkant is men tevreden. Verder vinden meerderen, dat de temperatuur in 

huis aangenamer is dan voorheen. Ook ‘minder tocht’ wordt genoemd.  

 

De bewoners die hun lage cijfer toelichten, geven uiteenlopende redenen: 

ontevreden over het resultaat; het is nog niet af; ‘slechte’ afwerking; het duurt 

veel te lang.  
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Net Promoter Score (NPS) 

 

 totaal blok 1-2 blok 3-6 blok 7-10 blok 11-15 

Net Promoter Score -44 -100 -46 -20 -45 

Promoters 7% 0% 0% 27% 0 

Passief tevredenen 41% 0% 54% 27% 55% 

Criticasters 52% 100% 46% 47% 45% 

 

Er zijn geen ‘promoters’ in deze meting. Elf bewoners zijn ‘passief tevreden’ en 

er zijn 9 ‘criticasters’.  

 

De ‘passief tevredenen’ vinden bijna eensgezind het resultaat mooi.  

Bijna allemaal vinden zij echter, dat de communicatie met de bewoners beter 

zou moeten zijn, óf dat de planning beter gevolgd zou moeten worden óf dat 

de werklieden zich beter aan de afspraken zouden moeten houden. 

Meerderen geven aan, dat zij op twee of op alle laatstgenoemde punten 

verbetering zouden willen zien. 

 

De ‘criticasters’ geven om uiteenlopende redenen een laag cijfer op de 

schaal van waarschijnlijkheid. De volgende redenen worden meerdere keren 

gegeven: de planning werd niet goed gevolgd; er werd niet goed 

gecommuniceerd met de bewoners; men moest ‘zelf achter zaken aan gaan’. 

Incidenteel noemen ‘criticasters’ ook dat het proces te lang duurde en dat de 

afwerking niet goed zou zijn. 

 

Conclusie 

De gemiddelde scores in blok 11-15 zijn gedaald ten opzichte van blok 7-10. 

Het eindresultaat haalt als enige de norm. De gemiddelde scores in deze 

laatste meting komen sterk overeen met de gemiddelde totalen van alle 

gemeten blokken bij elkaar. 

 

De onderstaande punten kunnen, vanuit bewonersoogpunt, behouden en 

verbeterd worden. 

 

Behouden Voor verbetering vatbaar 

 

 mooi eindresultaat 

 houding werklieden: aardig en 

behulpzaam 

 

 het nakomen van afspraken: er niet 

zijn op het afgesproken moment 

 uitloop van de werkzaamheden 

 de praktijk is anders dan de 

verkregen informatie aangaf 

 

 

 


