
Uitkomsten onderzoek ‘Gebruik regiokantoren’ 

 

Aanleiding van het onderzoek 

Portaal is bezig met een inventarisatie van het gebruik van haar regiokantoren. In deze kantoren 

werken medewerkers van Portaal en kunnen huurders aan de balie terecht. De vraag hierbij is in 

welke mate de huidige invulling van deze kantoren nu en in de komende jaren nog aansluit bij de 

wensen en behoeften van onze medewerkers en huurders.  

Een afstudeerder Facility Management heeft in opdracht van Portaal in dit kader een onderzoek 

uitgevoerd. Om een indruk te krijgen hoe tevreden huurders hierover op dit moment zijn en wat hun 

verwachtingen voor de toekomst zijn, is aan de leden van het PortaalPanel een aantal vragen gesteld 

over het gebruik van ons telefonisch Klantcontactcentrum, de digitale portal 'Mijn Portaal' en onze 

fysieke regiokantoren. 

 

Resultaten 

Het onderzoek is gehouden tussen dinsdag 15 mei en zondag 27 mei 2018. In totaal namen 309 

panelleden deel aan dit onderzoek. 

De meeste resultaten van dit panelonderzoek onder huurders komen overeen met ons eigen beeld. 

Zo blijkt er meer behoefte aan zichtbaarheid in de wijk. Het wijkkantoor waarin onze beheerders 

zitten en spreekuur houden wordt door de respondenten ook al belangrijker gezien dan het 

regiokantoor. Daarnaast blijkt dat de drempel bij het regiokantoor voor een aantal huurders soms te 

hoog is om even binnen te stappen voor informatie of overleg. Er is dan meer behoefte aan een 

regiokantoor dat het ‘wij’ gevoel ondersteunt, maar het moet ook voldoende privacy bieden. 

 

Op basis van deze enquête kan ook geconcludeerd worden dat de huurders over het algemeen 

aardig tevreden zijn over de openingstijden van het regiokantoor en dat de huurders verwachten dat 

de frequentie van bezoek ongeveer gelijk gaat blijven. De meeste respondenten gaven nu aan dat in 

de afgelopen 12 maanden geen of een enkele keer een bezoek aan het regiokantoor hadden 

gebracht. Ons telefonisch Klantcontactcentrum en de digitale portal 'Mijn Portaal' wordt in aantal 

dan ook vele malen vaker gebruikt. 

 

Vervolg 

Aan de hand van dit panelonderzoek en vele gesprekken met medewerkers is een adviesrapport 

geschreven. Dit rapport wordt gebruikt als input voor onze integrale huisvestingsstrategie. Hierbij 

spelen onze duurzaamheidsambities met onze kantoorpanden ook een rol van betekenis. 


