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Hoe tevreden is de huurder van 

IZI wonen met zijn sociale huurwoning te Izegem? 
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Bij de tevredenheidsmeting werden verschillende zaken bevraagd, die 

samen een beeld geven van de totale woonsituatie. We onderscheiden 3 

zaken die elk een aspect van de tevredenheid over de woonsituatie meten: 

1) tevredenheid van de woning 

2) tevredenheid van de buurt waar men woont 

3) tevredenheid over SHM IZI wonen. 
 
 

 

 

2) Tevredenheid 

over de buurt 

 
1) Tevredenheid over de 

woning 

- kenmerken van de woning 

- tekorten aan de woning 
- appreciatie van het sociaal 
wonen 

 
3) Tevredenheid over de 

sociale 

huisvestingsmaatschappij 

- onthaal 
- vragen en klachten 
- documenten en brieven 
- informatie 

 

 
TEVREDENHEID 

OVER DE 

WOONSITUATIE 
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1. Tevredenheid over de woning 

o De meerderheid van de huurders woont graag in zijn of haar 

sociale woning: gemiddeld gaf men een score van 7,39 op 10 

voor de woning die men huurt. 

o 22,7% van de huurders wil liever in een andere soort woning wonen, 

bv. in een kleinere woning of in een woning die dichter bij het 

centrum ligt. 

o De huurders zijn het minst tevreden over de gemeenschappelijke 

delen (in appartementen), de bergruimte en keuken. Ook over de 

badkamer kwamen een aantal opmerkingen binnen. 

o Men is het meest tevreden over de ligging en bereikbaarheid van de 

woning, de woonkamer en de slaapkamers. 

o Twee op de drie huurders (62,6%) melden tekorten aan hun woning. 

Hieronder zie je welke tekorten: 
 

 

Minst opmerkingen over: 

- dak of dakgoot 

- warmte: verwarming, isolatie, boiler en 

elektrische installatie 

- trap en kelder 

- leidingen en afvoeren 

- toilet 

Meest opmerkingen over: 

- badkamer en keuken 

- barsten en verzakkingen 

- schrijnwerk en enkel glas 

- vochtige muren 

- geluidsisolatie 
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2. Tevredenheid over de buurt 

o Het grootste deel van de huurders woont graag in hun buurt. Slechts 

14% zou liever in een andere buurt wonen. 

o Gemiddeld geven de huurders een score van 7,78 op 10 voor hun 

buurt. 

o De huurders zijn positief over de bereikbaarheid van het centrum, de 

voldoende voorzieningen en vinden het rustig wonen in hun buurt. 

o Men is het minst tevreden over de voetpaden en de parkeerplaatsen 

in de buurt. 
 

 

 

Meest tevreden over: 

- bereikbaarheid stadscentrum 

- rustig wonen, veilige buurt 

- voldoende voorzieningen in de buurt 

- geen vernielingen, geen sluikstort, geen 

rommel 

- geen geluidsoverlast 

Minst tevreden over: 

- openbare ruimte: speelruimte, verlichting, 

parkeerplaatsen, ontmoetingsgelegenheden 

- verkeersveiligheid en agressief rijgedrag 

- staat van de voetpaden 

- openbaar vervoer 
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3. Tevredenheid over de sociale huisvestingsmaatschappij 

3.1 Onthaal 

o De huurders zijn tevreden over het onthaal aan de telefoon en op 

kantoor. Ze geven hiervoor een gemiddelde score van 7,75 op 10. 

o Het personeel is vriendelijk, men krijgt vlug aansluiting en komt 

snel bij de juiste persoon terecht. 

o Huurders krijgen voldoende tijd om hun uitleg te doen en hebben 

over het algemeen het gevoel ernstig genomen te worden. 

o 83% van de huurders vindt de openingsuren van IZI wonen goed. 

o 97,1% van de huurders is tevreden over de ligging van de kantoren 

van IZI wonen. 

3.2 Behandeling van vragen en klachten 

o Voor de behandeling van vragen en klachten geven de huurders 

een gemiddelde score van 6,69 op 10. 
 
 
 
 

 

Meest tevreden over: 

- vriendelijkheid en correctheid personeel 

- vragen over facturen en kosten 

Minst tevreden over: 

- snelheid waarmee herstellingen worden 

uitgevoerd 

- zicht op de opvolging van vragen en klachten 
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3.3 Brieven en documenten 

o Gemiddeld geven de huurders een score van 7,64 op 10 voor de 

brieven en documenten die ze ontvangen. 

o De huurders zijn dus tevreden over de duidelijkheid en 

verstaanbaarheid van de documenten en brieven van IZI wonen. 

 
3.4 Informatie 

o De huurders geven een gemiddelde score van 6,97 op 10 voor de 

informatie die ze ontvangen. 

o De huurders zijn het minst tevreden over de informatie die ze 

krijgen in verband met de aankoop van een woning en de planning 

van de werken. 

o Men is het meest tevreden over de informatie die men krijgt in 

verband met het huurcontract en onderhoudscontract. 

o De infokrant die twee keer per jaar verdeeld wordt, vinden de 

huurders de beste manier om geïnformeerd te worden. 
 
 

 

Meest tevreden over: 

- info huurcontract en rechten en plichten 

- berekening huurlasten 

- infokrant 

Minst tevreden over: 

- info aankoop woning 

- info over planning werken 

- info over nieuwe bouwprojecten 
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4. Inspraak 

o Huurders willen vooral inspraak wanneer er grote werken aan hun 

woning gebeuren (87,6%). 

o Ook bij beslissingen over de woonomgeving (inrichting en onderhoud 

van groen, straten, pleinen, speelplein, …) willen huurders graag 

betrokken worden. 

o Inspraak wordt het best via schriftelijke enquêtes (52,6%). 

o De helft van de huurders zegt zijn persoonlijke mening reeds door te 

geven. Dit gebeurt hoofdzakelijk telefonisch. 
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5. Algemene tevredenheid: samengevat 

o 40% van alle huurders vulden de tevredenheidsmeting in. 

o De huurders zijn over het algemeen tevreden en gaven een 

totale score van 7,58 op 10. 

o Hieronder kan je de scores per thema bekijken. De huurders 

zijn het minst tevreden over de behandeling van vragen en 

klachten. Men is het meest tevreden over het onthaal bij IZI wonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DE WONING          7,39 

- DE BUURT        7,78 

- ONTHAAL        7,75 

- BEHANDELING VRAGEN            6,69 

  en KLACHTEN 

- BRIEVEN en DOCUMENTEN      7,64 

- INFORMATIE        6,97 

                  TOTAAL: 7,37/10 

D 

Zoals beloofd krijgt de buurt met de procentueel het  

meeste inzendingen een mooie prijs! We kunnen  

alvast verklappen wie de winnaars zijn: de huurders  

uit de Stationsstraat en de Rumbeeksestraat!  

Normaal gezien mogen jullie eind augustus iets verwachten! 
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