HOE JE HUURDERSTEVREDENHEID VAN GEMEENTELIJK VASTGOED EENVOUDIG ÉN
DOELTREFFEND KUNT METEN
De tevredenheid van de gebruiker van een gemeentelijke accommodatie is een belangrijk aspect om mee te nemen bij
het maken van keuzes over dit vastgoed. Gemeenten meten incidenteel de tevredenheid van bezoekers van bijvoorbeeld
zwembaden, de schouwburg, poppodia, bibliotheken of buurthuizen. Als het gaat om de verantwoording van
investeringen in de vastgoedportefeuille zou je op een uniforme wijze, frequenter de huurderstevredenheid willen
meten. Eigenlijk wil je voor elk pand een uitlegbare score voor het huurdersoordeel. Zo kun je resultaten onderling en in
de tijd goed vergelijken. Een tevredenheidsscore zou daarom een belangrijke pijler onder gemeentelijke
vastgoedbeslissingen moeten zijn. Maar hoe meet je deze tevredenheid op een eenduidige manier? In dit artikel
presenteren we een laagdrempelige, goed onderbouwde en datagedreven methode voor het meten van de
huurderstevredenheid. Een initiatief van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed waar elke Nederlandse gemeente aan
kan meedoen.
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bewerkingen in een overzicht aan de gemeente
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Projectleider vastgoed, gemeente Helmond
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“De tevredenheidsmeting gaf ons een beter inzicht
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kunnen inzetten en processen verbeterd.”

De resultaten worden gepresenteerd in een digitaal
dashboard. Dit maakt het mogelijk de scores te
vergelijken met de gemiddelde score (de benchmark)
van alle deelnemende gemeenten. Doe je ook mee met
andere onderdelen van de Benchmark Gemeentelijk
Vastgoed? Dan heb je met de dashboards alle
prestaties in één oogopslag tot op het pandniveau op
een rij. Dat maakt een integrale afweging bij
vastgoedbeslissingen mogelijk.

www.benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl

3

Hoe meedoen?
Meedoen is eenvoudig. Aanmelden kan via de website
of door een mail te sturen naar
info@bechmarkgemeentelijkvastgoed.nl.

Neem voor meer informatie over het
huurderstevredenheidsonderzoek contact op met
Ingrid Janssen of Leoniek Driessens.

Gemeenten bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze
meedoen. Deelname aan de
huurderstevredenheidsmeting verplicht niet tot
deelname aan andere onderdelen van de Benchmark
Gemeentelijk Vastgoed.

Ingrid Janssen

De kosten voor deelname aan de

ingrid@benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl

huurderstevredenheidsmeting zijn voor 2021
opgenomen in onderstaande tabel.

Inwoners

Kosten

> 250.000

€5.000

100.000-250.000

€ 3.500

50.000-100.000

€ 2.500

<50.000

€ 1.700

Leoniek Driessens
leoniek@benchmarkgemeentelijkvastgoed.nl

Meer informatie
Het huurderstevredenheidsonderzoek is een onderdeel
van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. Deze
benchmark meet jaarlijks op uniforme wijze de
prestaties van gemeentelijk vastgoed. Het doel is
gemeenten inzicht te geven in tal van financiële en
niet-financiële prestaties zoals de hoogte van
onderhoudskosten, de beschikbaarheid van
voorzieningen, de consistentie van het huurbeleid en
de energie-index van het vastgoed. Aan dit rijtje is nu
een belangrijke prestatie-indicator toegevoegd; de
tevredenheid van de huurder. De Benchmark
Gemeentelijk Vastgoed is een initiatief van TIAS School
for Business & Society en Republiq.
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