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1. Doel 

SHM IZI wonen vindt tevredenheidsmetingen een belangrijk aspect voor het meten van de kwaliteit 

van haar dienstverlening. Het was de eerste keer dat alle huurders die in Izegem wonen een enquête 

kregen. Een ideale gelegenheid om hun mening te laten horen.   

 

De resultaten van deze tevredenheidsmeting worden meegedeeld op de raad van bestuur en worden 

teruggekoppeld naar de huurders. Mogelijke bijsturingen, vervolgacties en verbetertrajecten zullen 

worden besproken. Er wordt eveneens een terugkoppeling voorzien naar de huurders. Hen wordt een 

verkorte versie van de resultaten meegegeven. Daarnaast worden de resultaten op de Facebook-

pagina gepubliceerd en zal zowel het verkorte als uitgebreide verslag terug te vinden zijn op de website 

van IZI wonen. 

 

Met de resultaten van de tevredenheidsmeting wordt aan de slag gegaan bij het nemen van belangrijke 

beslissingen. Eveneens kunnen de resultaten aanleiding geven tot het opstarten van nieuwe manieren 

van werken, gebruik van nieuwe communicatiekanalen, … 

 
Door onze huurders te stimuleren hun mening te geven, willen we hen meer betrekken bij onze sociale 

huisvestingsmaatschappij. Door naar hen te luisteren en wel degelijk aan de slag te gaan met hun 

opmerkingen willen we de collectieve betrokkenheid van onze huurders met onze maatschappij 

vergroten. Door de huurders centraal te stellen, laten we zien dat we hun mening waardevol vinden. 

Hiermee hopen we volgende zaken te bereiken: 

o toegankelijkere werking van de SHM 

o meer afstemming op bewonerservaringen en -wensen 

o appreciatie bij de huurders verhogen: hen concrete verbeteringen laten zien die 

tegemoetkomen aan hun verwachtingen 

o gevoel van ‘eigenaarschap’ bij huurders creëren  

 

Door het meten van de tevredenheid bij onze huurders willen we inzicht krijgen in hun wensen en 

behoeften. Door te weten hoe onze huurders denken, kunnen we hier tijdig op inspelen. Belangrijk om 

de relatie met de huurder te versterken is eveneens het herstellen van zaken die niet goed gegaan zijn. 

Via deze tevredenheidsmeting kunnen we vaststellen hoe tevreden de huurder is en op welke aspecten 

we misschien kunnen verbeteren. Huurders die tevreden zijn, zullen positief spreken over onze SHM 

en zorgen voor spontane aanbeveling bij familie, vrienden of kennissen.  
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2. Methodologie 

Midden juni kregen alle huurders die wonen in Izegem een enquête van IZI wonen. Op basis van deze 

tevredenheidsmeting wordt de tevredenheid van de sociale huurders binnen het patrimonium in 

Izegem van IZI wonen in kaart gebracht.  

De bevraging liep als volgt. Alle huurders kregen een enquête in de brievenbus samen met een brief 

met een woordje uitleg. De huurders kregen een tweetal weken de tijd om hun ingevulde vragenlijst 

terug te zenden naar IZI wonen. Bij elke vragenlijst zat er een gefrankeerde enveloppe, zodat huurders 

zelf geen kosten moesten maken om hun antwoorden terug te zenden. Huurders die hulp nodig 

hadden bij het invullen van de vragenlijst konden terecht bij Sven, stagiair van IZI wonen.  

De tevredenheid van de huurders is niet eenduidig vast te stellen door een eenvoudige meting. 

Daarom werd bij deze tevredenheidsmeting gebruik gemaakt van meerdere dimensies, die samen een 

beeld geven van de totale woonsituatie. We onderscheiden 3 dimensies die elk een aspect van de 

tevredenheid over de woonsituatie meten: tevredenheid van de woning, tevredenheid van de buurt 

waar men woont en tevredenheid over SHM IZI wonen.  

Onderstaande figuur geeft het gehanteerde onderzoeksmodel weer: 

 

 

  

TEVREDENHEID 

OVER DE 

WOONSITUATIE 

Tevredenheid over de 

buurt 

 

 Tevredenheid over de 

woning 

- kenmerken van de woning 
- tekorten aan de woning 
- appreciatie van het sociaal  
  wonen 
 

Tevredenheid over de 

sociale 

huisvestingsmaatschappij 

- onthaal 
- vragen en klachten 
- documenten en brieven 
- informatie  
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3. Beschrijving steekproef 

In het eerste deel van de analyse worden de kenmerken van de respondenten besproken. Als inleidend 

deel beginnen we met een kijk op de totale groep huurders van SHM IZI wonen. Vervolgens worden 

een aantal demografische kenmerken bekeken. Daarna bespreken we de gezinssituatie. Als vierde luik 

komen de sociaaleconomische kenmerken van de respondenten aan bod. Tot slot wordt de 

woonsituatie bekeken. 

 

3.1. Huurders 

IZI wonen heeft in Izegem totaal 420 huurders die allen de kans kregen om de tevredenheidsmeting in 

te vullen. 171 huurders vulden de tevredenheidsmeting in, wat neerkomt op 40,08% van de totale 

populatie. Hiermee is er een maximale foutmarge van 6% op een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 

Leeftijd referentiepersoon 
per gezin 

Aantal Percentage  
 

18-30 35 8,4% 

31-51 95 22,7% 

51-70 158 37,7% 

70+ 132 31,5% 

TOTAAL 420 100,00% 

 

De grootste leeftijdsgroep binnen de populatie zijn personen tussen de 51 en 70 jaar.  

In onderstaande tabel bekijken we het aantal gezinsleden per huishouden. 

Gezinnen bestaande uit Aantal  Percentage 

Alleenstaande persoon 246 58,60% 

2 personen 107 25,5% 

3 personen 31 7,4% 

4 personen 22 5,3% 

5 personen 6 1,5% 

6 personen 4 1 % 

7 personen 4 1 % 

TOTAAL 420 100% 

 

De alleenstaanden vormen met 58,60% duidelijk de grootste groep binnen ons patrimonium. Hoe 

groter het gezin, hoe kleiner de groep binnen het patrimonium.  25,5% van onze huurders binnen 

Izegem leven in gezin bestaande uit 2 personen.  
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Hieronder worden de gezinnen binnen het patrimonium van IZI wonen verder uitgediept per 

gezinstype. 

Gezinstype Aantal Percentage 

Alleenstaande 246 58,6% 

1 volwassene + bijwoner(s) 2 0,5% 

Eenoudergezinnen 74 17,65% 

     1 volwassene + kind(eren) 73 17,4% 

     1 volwassene + kind(eren) + bijwoner(s)  1 0,25% 

Paar met kinderen 39 9,35% 

     2 volwassenen + kind(eren) 38 9,10% 

     2 volwassenen + kind(eren) + bijwoner(s) 1 0,25% 

Paar zonder kinderen 59 14,05% 

     2 volwassenen 58 13,80% 

     2 volwassenen + bijwoner(s) 1 0;25% 

TOTAAL 420 100% 

 

Zoals we reeds zagen in de vorige tabel, vormen de alleenstaanden met 58,6% de grootste groep 

binnen ons patrimonium. Zij worden gevolgd door de eenoudergezinnen (17,65%). De derde grootste 

groep zijn koppels zonder kinderen (14,05%). Vervolgens is er met 9,35% de groep van koppels met 

kinderen. Tot slot is er een kleine groep van volwassenen die samenwonen met één of meerdere 

bijwoners (0,5%). 

 

Hieronder bekijken we de nationaliteit van de huurders binnen het patrimonium van IZI wonen. 

Nationaliteit Aantal Percentage 

Belg 371 88,4% 

Niet-Belg en EU-Burger 7 1,70% 

Niet-Belg en niet-EU-Burger 42 10,00% 

TOTAAL 420 100,00% 
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3.2. Demografische kenmerken van de respondenten 

Het eerste persoonskenmerk van de respondenten dat besproken wordt, is het geslacht. 

Geslacht Aantal Percentage 

Vrouw 93 54,7% 

Man 77 45,3% 

TOTAAL 170 100,00% 

 

Zoals we hierboven kunnen zien, is het merendeel van de respondenten (54,7%) een vrouw. De overige 

45,3% van de respondenten is een man. 

 

Het tweede kenmerk dat besproken wordt, is de leeftijd van de respondenten. 

Leeftijd referentiepersoon 
per gezin 

Aantal Percentage  
 

18-30 11 6,5% 

31-45 18 10,6% 

46-65 53 31,2% 

66+ 88 51,8% 

TOTAAL 171 100,00% 

 

In de tabel hierboven kunnen we afleiden dat de grootste groep van de respondenten ouder dan 66 

jaar is (51,8%). De tweede grootste groep van de respondenten zijn huurders tussen de 46 en 65 jaar 

(31,20%). Slechts 18 of 10,6% van de respondenten hebben een leeftijd tussen de 25 en 34 jaar en 1 

of 0,50% van de respondenten is jonger dan 25 jaar. 3 respondenten vulden deze vraag niet in.  

 

Tot slot wordt de nationaliteit en de moedertaal van de respondenten besproken. 

Nationaliteit Aantal Percentage 

Belg 159 93% 

Afghaan 1 0,6% 

Rus 2 1,2 % 

Iran 2 1,2% 

Andere 7 4% 

TOTAAL 171 100,00% 

 

Zo goed als alle respondenten (93%) geven aan over de Belgische nationaliteit te beschikken. 12 

respondenten beschikken over een andere nationaliteit dan de Belgische. Dit betreft 2 personen die 

over de Russische nationaliteit beschikken, 2 personen met Iranese nationaliteit en 1 persoon met 

Afghaanse nationaliteit. 7 anderen gaven een andere nationaliteit aan.  
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Moedertaal Aantal Percentage 

Nederlands 142 83,1% 

Frans 4 2,3% 

Arabisch 3 1,8% 

Perzisch 3 1,8% 

Russisch 2 1,2% 

Andere 17 9,80% 

TOTAAL 171 100,00% 

 

Hierboven kunnen we zien dat het grootste deel van de respondenten (83,1%) Nederlands heeft als 

moedertaal. 4 personen of 2,3% van de respondenten heeft Frans als moedertaal. Er hebben eveneens 

3 personen die Arabisch als moedertaal. Andere moedertalen zijn bijvoorbeeld Perzisch, Russisch, 

Hongaars, Farsi, Tagalog, Créole, Tigryane, …  

 

3.3. Gezinssituatie 

In dit luik bekijken we hoe het gezin van de respondenten is samengesteld. 

        Grootte van het gezin 

 
In bovenstaande tabel zien we dat de grootste groep van de respondenten (61,6%) alleenstaande is. 

26,5% van de respondenten woont samen met een partner of ander familielid. De huishoudens met 3 

personen betreffen 4,6% van de respondenten. 4 van de respondenten (2,6 %) geeft aan met 4 

personen in hun woning te wonen. Gezinnen van 5 personen of meer nemen 4% in.  
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     Met wie woont u samen? 

 

Indien het huishouden groter is dan 1 persoon is het meestal (69,1%) met een partner dat men 

samenleeft. 26 respondenten geven aan dat ze samenwonen met hun kinderen. 3 respondenten geven 

aan met iemand anders samen te wonen, dit is meestal een ouder die bij hen inwoont.  

 

 

3.4. Sociaaleconomische kenmerken 

In dit luik gaan we na wat de bronnen van inkomsten zijn, alsook het opleidingsniveau van de huurders.  

Ten eerste bekijken we de inkomsten van de respondenten: 

         Het inkomen wordt verkregen uit: 

 

Uit deze tabel kunnen we afleiden dat het grootste deel van onze respondenten (58,9%) zijn inkomsten 

verkrijgt via pensioen. Zij worden gevolgd door 32,9% van de respondenten die een 

vervangingsinkomen genieten. Op de derde plaats komen de respondenten die hun inkomsten 

ontvangen via arbeid (16,5%).  
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Ten tweede kijken we naar het hoogst behaalde diploma van de respondenten: 

 
De grootste groep heeft een diploma lager secundair onderwijs, dit betreft 42% van de respondenten. 

27,3% van de respondenten geeft aan een diploma hoger secundair onderwijs te hebben. Ongeveer 

een kwart of 23,3 % van de respondenten beschikt over een diploma lager onderwijs. Een kleine 

minderheid beschikt over een diploma hoger niet-universitair onderwijs (6%) of een diploma 

universitair onderwijs (1,3%).  

3.5. Woonsituatie 

 

41,8% van de respondenten woont in een appartement. 31% van de respondenten woont in een kleine 

woning met één of twee slaapkamers. 27,2% woont in een gezinswoning van meer dan 2 slaapkamers.  
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                       Hoe lang woont u in uw huidige woning? 

 
Hierboven zien we dat het grootste deel van de respondenten (33,3%) minder dan 5 jaar in hun woning 

woont. 28,6% van de respondenten woont meer dan 15 jaar in hun huidige woning. Het aantal 

respondenten die 5 tot 10 jaar in hun woning woont bedraagt 26,2%. 11,9% geeft aan er tussen de 10 

en 15 jaar te wonen. 

4. Bespreking van de resultaten   

4.1. De woning 

De tevredenheid over de woning wordt in beeld gebracht via 3 subdimensies: de eigenschappen van 

de woning, klachten over de woning en de appreciatie van het sociaal wonen.  

4.1.1. Algemene beoordeling 

Alle respondenten werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling van hun 

woning te geven.  

 

 

De gemiddelde score die de respondenten gaven was 7,39 op 10. Bij de tevredenheidsmeting van De 

Mandelbeek gaf men gemiddeld een 7,98. Je kan dus stellen dat men meer tevreden is met het 

patrimonium in Ingelmunster, Pittem, Sint-Eloois-Winkel, Wingene en Kortemark.  
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Hieronder splitsen we de gemiddelde score die men gaf voor de woning die men huurt per wijk om na 

te gaan of hier verschillen merkbaar zijn. 

Globale beoordeling per wijk van de woning die men huurt Gemiddelde 
score 

Klein Harelbeke 6,8 

Bosmolens 7,2 

Centrum 7,36 

Kachtem 9,2 

Emelgem 6 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we concluderen dat de respondenten woonachtig te Kachtem 

met een gemiddelde score van 9,2 op 10 meer tevreden zijn over de woning die men huurt dan 

de respondenten uit de andere wijken. Let wel, er wonen maar 5 respondenten in Kachtem in 

eenzelfde gebouw. Hierdoor is de score minder divers dan scores van andere wijken. Emelgem 

heeft ook maar 1 respondent dus is de score ook minder representatief ten opzichte van de 

andere wijken.  

Globale beoordeling per soort woning die men huurt Gemiddelde 
score 

Appartement 7,25 

Kleine woning 7,38 

Gezinswoning 7,60 

 

Mensen die wonen in een gezinswoning geven een score van 7,60 op 10. Die score wordt gevolgd 

door huurders van een kleine woning met een score van 7,38. Huurders van appartementen 

geven de laagste score, 7,25. 

 

 

Vervolgens gaan we de huidige woonsituatie van de respondenten na. Dit kwam in punt 3.5 reeds aan 

bod. Deze keer wordt hier iets dieper op ingegaan. 

 

                                              Welk soort woning huur je momenteel? 
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                                          Had je liever een andere soort woning gehuurd? 

 

 

Hierboven zien we dat het grootste deel van de respondenten (77,3%) tevreden is met de soort 

woning die ze huren. 22,7% van de respondenten had liever een andere soort woning gehuurd.  

Wanneer gevraagd werd welke woning men liever wilde huren, ging het meestal om mensen die 

nu een appartement huren en graag zouden verhuizen naar een woning. De hoofdreden is meestal 

omdat ze meer ruimte of een tuin willen.  
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4.1.2. Eigenschappen van de woning 

Aan alle respondenten werd gevraagd in welke mate ze tevreden zijn met een aantal aspecten van hun 

woning: de ligging van de woning, de bereikbaarheid van de woning, de woonkamer, keuken, 

slaapkamer(s), bergruimte, voor- en achtertuin en terras, garage en oprit en de gemeenschappelijke 

delen.  

Deze individuele aspecten zijn samengebracht in 2 items: ‘in de woning’ en ‘rondom de woning’. Hoe 

hoger de score, hoe meer de respondent tevreden is over deze aspecten van de woning.  

 

 

 

 

We zien dat de respondenten vandaag over het algemeen vrij tevreden zijn. De score van de keuken 

ligt iets lager in vergelijking met andere aspecten van hun woning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4.1.3. Klachten over de woning 

In dit deel wordt de mate waarin de respondenten tekorten ervaren in hun woning besproken. 62,6% 

van de respondenten geeft aan dat de woning die men huurt tekorten vertoont. De overige 37,4% van 

de respondenten geeft aan geen tekorten te ervaren in hun woning. Alle respondenten kregen een lijst 

met mogelijke tekorten opgesomd: badkamer, keuken, toilet, kelder, enkel glas, geluidsisolatie, 

warmte-isolatie, elektrische installatie, boiler, vochtige muren, dak of dakgoot, verwarming, trap, 

schrijnwerk (ramen en deuren), leidingen en afvoeren, barsten en verzakkingen.  

 

Zoals reeds vermeld gaf 62,6% van de respondenten aan tekorten te ervaren in zijn/haar woning. 

Hieronder wordt dieper uitgespit waar zij deze tekorten precies ervaren.  
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4.1.4. Appreciatie van het sociaal wonen 

De laatste subdimensie die de tevredenheid met de woonsituatie beïnvloedt, is de appreciatie van het 

sociaal wonen: hoe kijken de respondenten naar het wonen in een sociale woning?  

1) Ik vind mijn huurprijs correct 

Ik vind mijn huurprijs correct Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 4 2,4% 

Eerder niet akkoord 4 2,4% 

Ik twijfel 11 6,6% 

Eerder wel akkoord 67 40,2% 

Volledig akkoord 81 48,5% 

TOTAAL 167 100,00% 

 

Quasi iedereen gaat akkoord met de huurprijs. Een kleine 5 procent gaat niet akkoord met hun 

huurprijs.  

 

2) Een sociale woning moet mooi zijn. 

Een sociale woning moet mooi zijn Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 1 0,6% 

Eerder niet akkoord 4 2,5% 

Ik twijfel 12 7,3% 

Eerder wel akkoord 62 37,6% 

Volledig akkoord 86 52,2% 

TOTAAL 165 100,00% 

 

 

3) De kwaliteit van sociale woningen zijn even goed als die van op de private huurmarkt 

De kwaliteit van sociale woningen zijn even goed als die van op 
de private huurmarkt 

Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 9 5,6 % 

Eerder niet akkoord 13 8% 

Ik twijfel 36 22,1% 

Eerder wel akkoord 55 33,8% 

Volledig akkoord 50 30,7% 

TOTAAL 163 100,00% 
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4) Ik vind het niet erg dat sociale woningen op elkaar gelijken 

Ik vind het niet erg dat sociale woningen op elkaar gelijken Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 2 1,3 % 

Eerder niet akkoord 5 3,2% 

Ik twijfel 6 3,9% 

Eerder wel akkoord 67 42,7% 

Volledig akkoord 77 49,1% 

TOTAAL 157 100,00% 

 

 

5) Privé kan je nooit een gelijkaardige woning huren tegen dezelfde huurprijs. 

Privé kan je nooit gelijkaardig huren tegen dezelfde huurprijs Aantal  Percentage 

Helemaal niet akkoord 3 1,9% 

Eerder niet akkoord 3 1,9% 

Ik twijfel 16 10% 

Eerder wel akkoord 50 31,1% 

Volledig akkoord 89 55,3% 

TOTAAL 161 100,00% 

 

Hier valt duidelijk op dat het grootste deel van de respondenten akkoord is met deze stelling en 

dus vindt dat men privé nooit een gelijkaardige woning kan huren tegen dezelfde prijs.  

 

6) In een sociale woning heb je véél meer zekerheid om er te kunnen blijven wonen dan in een 

privé-huurwoning. 

Meer zekerheid om te kunnen blijven in sociale woning dan in 
privéwoning 

Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 5 3,1% 

Eerder niet akkoord 1 0,6% 

Ik twijfel 20 12,2% 

Eerder wel akkoord 50 30,3% 

Volledig akkoord 89 54% 

TOTAAL 165 100,00% 

 

 

7) In een sociale woning heb je meer comfort dan in een privé-huurwoning met dezelfde 

huurprijs. 

Meer comfort in sociale woning dan in privéwoning met 
dezelfde huurprijs 

Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 12 7,4% 

Eerder niet akkoord 15 9,2% 

Ik twijfel 42 25,5% 

Eerder wel akkoord 48 29,1% 

Volledig akkoord 47 28,5% 

TOTAAL 164 100,00% 
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8) Als je meer comfort en een mooier huis wilt, moet je ook akkoord gaan met een hogere 

huurprijs. 

Meer comfort en mooier huis = hogere huurprijs Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 10 6,1% 

Eerder niet akkoord 7 4,3% 

Ik twijfel 34 20,6% 

Eerder wel akkoord 52 31,6% 

Volledig akkoord 62 37,6% 

TOTAAL 165 100,00% 

 

 

9) Ik ben zelf bereid om meer huur te betalen als ik meer comfort zou hebben. 

Bereid om zelf meer huur te betalen indien meer comfort Aantal Percentage 

Helemaal niet akkoord 19 12,3% 

Eerder niet akkoord 24 15,5% 

Ik twijfel 50 32,3% 

Eerder wel akkoord 36 23,3% 

Volledig akkoord 26 16,8% 

TOTAAL 155 100,00% 
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4.2. De buurt 

4.2.1 Voorkeur buurt 

 

We zien hierboven dat de overgrote meerderheid van de respondenten (86%) graag woont in de 

wijk/straat waar men gehuisvest is. Een kleine minderheid van 14% geeft aan liever in een andere 

wijk/straat te wonen.  

4.2.2 Tevredenheid buurt 

Aan alle respondenten werd gevraagd of ze al dan niet akkoord gingen met een aantal uitspraken over 

hun buurt. Deze aspecten zijn zo samengesteld dat een hogere score gelijk staat aan een betere 

waardering van de buurt. 

Alle aspecten werden samengebracht in zes items: netheid, veiligheid, bereikbaarheid, sociale buurt, 

voldoende ruimte en groen. Ook hier geldt een hogere score voor een betere beoordeling van de 

buurt, of concreet: grotere netheid, betere veiligheid, … 

Wat betreft de globale beoordeling van de buurt komen we op volgende cijfers uit: 

Dimensie 
 

Tevredenheid buurt 7,78 

 

Uit de score van 7,78 op 10 kunnen we opmaken dat de respondenten vrij positief staan ten opzichte 

van de buurt waar ze wonen.  
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Hieronder gaan we per wijk na of er verschillen merkbaar zijn op vlak van tevredenheid van de buurt.  

Globale beoordeling tevredenheid buurt per wijk  Gemiddelde 
score 

Klein Harelbeke (34 respondenten) 7,88 

Bosmolens (42 respondenten) 8,38 

Centrum (79 respondenten) 7,46 

Emelgem (1 respondent) 6 

Kachtem (5 respondenten) 9,2 

 

De grootste tevredenheid over de buurt waar men woont, vinden we terug in Kachtem (9,2) en 

Bosmolens (8,38). Zij worden gevolgd door Klein Harelbeke met een gemiddelde score van 7,88. 

Het centrum heeft een score van 7,46 en Emelgem een score van 6.  

In de tabel hieronder worden onderstaande items verder uitgediept per aspect. 

Aspecten Niet akkoord Twijfel Akkoord 

Netheid 
   

     Geen sluikstort 12,2% 18,3% 69,6% 

     Geen rommel 12,5% 14,9% 72,7% 

     Geen vernielingen 8,2% 11,3% 80,7% 

     Geen hondenpoep 17,9% 21,6% 60,5% 

     Voetpaden in goede staat 24,26% 9,90% 58,42% 

Veiligheid 
   

     Verkeersveilig 11,8% 21,6% 66,7% 

     Niet agressief rijden 22,1% 21,5% 55,8% 

     Veilige buurt 5,94% 10,40% 76,73% 

     Geen geluidsoverlast 15,9% 14,7% 69,6% 

Bereikbaarheid 
  

     Stadscentrum goed bereikbaar 5,4% 8,4% 86,3% 

     Voldoende voorzieningen 5,4% 8,4% 86,3% 

     Openbaar vervoer 11,88% 25,25% 50,99% 

Sociale buurt 
  

     Goed contact met buren 15,9% 20,80% 63,50% 

     Verschillende bevolkings-  
     groepen leven goed samen 

11,7% 23,3% 65,2% 

     Rustig wonen 12,5% 8,7% 78,9% 

Openbare ruimte 
  

     Voldoende speelruimte 13,6% 15,5% 68,9% 

     Voldoende openbare  
     verlichting 

2,5% 5% 92,5% 

     Voldoende parkeerplaatsen 33,17% 14,85% 45,54% 

     Voldoende  
     ontmoetingsaangelegenheden 

15,1% 24,6% 60,4% 

Groen 
   

     Voldoende groen 11,2% 8,1% 80,9% 

     Voldoende groenonderhoud 14,2% 21,6% 64,2% 
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4.3. De sociale woonmaatschappij 

Naast de woning en de buurt zijn de respondenten ook uitvoerig bevraagd over hun relatie met de 

woonmaatschappij. De tevredenheid over het onthaal (zowel telefonisch als persoonlijk), de 

communicatie (brieven, documenten, informatie) en klachtenbehandeling komen uitvoerig aan bod 

4.3.1  Beschrijving van de contacten tussen huurder en woonmaatschappij 

4.3.2 woonmaatschappij 

Hieronder wordt gepeild naar de kennis van de toegankelijkheid van de kantoren en de sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd op welke manier ze bij voorkeur contact opnemen 

met de sociale huisvestingsmaatschappij.  
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Uit de resultaten hierboven kunnen we opmaken dat het grootste deel van de respondenten bij 

problemen of vragen en klachten hoofdzakelijk telefonisch contact opneemt met de sociale 

huisvestingsmaatschappij.  

 

4.3.3 Tevredenheid over het onthaal 

We vroegen aan alle respondenten om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling van het 

onthaal te geven. Het onthaal omvat zowel het telefonisch contact als het contact met het kantoor. 

 

 

Gemiddeld krijgt het onthaal van IZI wonen een score van 7,75.   

 

Hieronder gaan we dieper in op de tevredenheid m.b.t. het telefonisch contact en het contact op 

kantoor, voor Izegem en Ingelmunster. Om de tevredenheid te meten werden er bij beide items 

telkens de volgende aspecten bevraagd: 

- Ik krijg vlug aansluiting. 

- Ik kom vlug bij de juiste persoon terecht. 

- Ik word vriendelijk te woord gestaan. 

- Ik krijg voldoende tijd om mijn uitleg te doen. 

- Ik word ernstig genomen. 

- Ik heb achteraf het gevoel dat ik geholpen ben.  

 

Tevredenheid over het contact kantoor INGELMUNSTER 

Aspecten Bevraging 
2020 

Vlugge aansluiting 8,45 

Juiste persoon 8,55 

Vriendelijk 8,78 

Voldoende tijd 7,94 

Ernstig 8,10 

Geholpen 7,92 

Niet lang wachten op kantoor 8,31 
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Tevredenheid over het contact Kantoor IZEGEM 

Aspecten Bevraging 
2020 

Vlugge aansluiting 8,18 

Juiste persoon 8,44 

Vriendelijk 8,58 

Voldoende tijd 8,50 

Ernstig 8,04 

Geholpen 7,66 

Niet lang wachten op kantoor 8,16 

 

 

4.3.4   Tevredenheid over documenten en brieven 

Het volgend onderwerp i.v.m. de communicatie die bevraagd werd, is de duidelijkheid van 

documenten en brieven. De tevredenheid over de verschillende types van documenten werd 

bevraagd: huurcontract, huurreglement, handleiding onderhoudscontract, jaarlijkse brief met vraag 

naar documenten nodig voor berekening huurprijs (jaarlijkse brief 1), jaarlijkse brief met berekening 

huurprijs (jaarlijkse brief 2), algemene brief bij werken en brief bij huurachterstal. Telkens werd gepeild 

naar de duidelijkheid en verstaanbaarheid van de documenten.  

We vroegen eveneens aan de respondenten om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling 

van hun tevredenheid over de documenten en brieven te geven.  

Subdimensie 
 

Documenten en brieven 7,64 

 

Met een score van 7,64 op 10 kunnen we zeggen dat de respondenten eerder tevreden zijn over de 

duidelijkheid van documenten en brieven.  

 

Hieronder wordt er verder ingezoomd op de verschillende bevraagde items.  

Items 
 

Huurcontract 8,72 

Huurreglement 8,58 

Handleiding onderhoudscontract 8,34 

Jaarlijkse brief 1 8,68 

Jaarlijkse brief 2 8,56 

Brief algemene werken 8,05 

Brief huurachterstal 8,44 

Jaarlijkse brief 1: brief met vraag naar documenten nodig voor berekening huurprijs. 

Jaarlijkse brief 2: brief met berekening van de nieuwe huurprijs en huurlasten. 
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4.3.5    Tevredenheid over de verstrekte informatie 

Aan de respondenten werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling van de 

verstrekte informatie te geven. Hieronder zien we dat men hiervoor een gemiddelde van 6,97 geeft.  

Subdimensie Bevraging 
2020 

Tevredenheid over informatie 6,97 

 

Wanneer we de gemiddelde score van de verschillende items hieronder berekenen, komen we op 

7,53 op 10. 

Items Bevraging 
2020 

Rechten en plichten 7,85 

Herstel en onderhoud 7,25 

Info huurcontract 8,42 

Onderhoudscontract 8,10 

Berekening huurlasten 8,06 

Planning werken 7,33 

Nieuwe bouwprojecten 6,86 

Aankoop woning 6,4 

 

Op welke manier wensen de respondenten geïnformeerd te worden? 

Naast het peilen naar de tevredenheid van de respondenten met de informatieverstrekking omtrent 

verschillende items, werd ook gevraagd op welke manier de respondenten geïnformeerd willen 

worden over de dienstverlening. Er werd gevraagd op welke manier ze het liefst regelmatig informatie 

over de dienstverlening ontvangen: via folders aan het onthaal, de infokrant, de website, de facebook-

pagina, e-mail, een infovergadering, een bewonersvergadering, persoonlijk contact, huisbezoek of op 

nog een andere manier. De respondenten konden antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’.  

  
%  

Folders aan het onthaal 14% 

Infokrant (2x per jaar) 54,3% 

Website 17,1% 

Facebook-pagina 7,8% 

E-mail 34,1% 

Infovergadering 8,5% 

Bewonersvergadering 14% 

Persoonlijk contact (telefoon, bezoek kantoor, …) 27,9% 

Huisbezoek 14,7% 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we opmaken dat de respondenten vooral geïnformeerd wensen te 

worden via de infokrant die twee keer per jaar wordt verdeeld onder alle huurders. Een derde van de 

huurders zouden we ook al op de hoogte kunnen brengen via mail. En een groot deel wil ook nog 

nieuws vernemen via persoonlijk contact via telefoon, bezoek kantoor, … 
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Hieronder wordt iets dieper ingegaan op de items ‘website’ en ‘facebook-pagina’. 

                                                   Heb je toegang tot het internet?  

 

Net geen 75% geeft aan toegang te hebben tot het internet, al dan niet thuis.  

 

                                                 Ken je de website www.iziwonen.be 

 

 

                                              Hoe vaak bezoek je de website? 
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                                      Is de website voldoende duidelijk? 

 

 

                                      

 

De Facebookpagina is niet zo bekend bij de respondenten. Een kleine 15% geeft aan de 

Facebookpagina te kennen. 

 

 

4.3.6 Tevredenheid over de behandeling van klachten 

Een laatste zaak betreffende de communicatie met de sociale huisvestingsmaatschappij die werd 

bevraagd, was de afhandeling van klachten.  

Aan de respondenten werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling van de 

tevredenheid over de behandeling van klachten te geven. Hieronder zien we dat men hiervoor een 

gemiddelde van 6,69 op 10 geeft. 

Subdimensie 2020 

Behandeling van klachten 6,69 
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Er werd aan de respondenten gevraagd of ze reeds ervaring hadden met de behandeling van vragen 

en klachten. 64,3% van de respondenten antwoordde positief op deze vraag. Aan deze respondenten 

werd een heel aantal aspecten van de klachtenbehandeling voorgelegd met de vraag om deze te 

beoordelen.  
  

Men neemt klachten of vragen altijd ernstig 7,1/10 

Herstellingen worden voldoende vlug uitgevoerd 6,1/10 

Men laat tijdig weten wanneer men op huisbezoek komt 7,4/10 

Vragen over facturen en kosten worden vlug en correct beantwoord 7,8/10 

Men houdt voldoende rekening met vragen van huurders in de planning van 
onderhoudswerken en renovaties 

6,92/10 

Men doet wat men kan om vragen over sociale problemen/burenruzies aan te 
pakken 

6,73/10 

Ik heb zicht op de opvolging en afhandeling van vragen/klachten 6,74/10 

Het personeel is vriendelijk en correct 8,3/10 

 

4.4. Participatie: huurders praten mee  

In dit hoofdstuk behandelen we in welke mate huurders inspraak wensen in het beleid van de sociale 

huisvestingsmaatschappij. Er werd aan elke respondent gevraagd bij welke zaken de sociale 

huisvestingsmaatschappij de mening van de huurder moet vragen. Enkel de respondenten die 

antwoordden werden mee in rekening gebracht.

  

 

87,6% van de respondenten die deze vraag invulden gaven aan dat ze graag inspraak zouden hebben 

bij grote werken. Een kleine 40% wil eveneens graag hun mening geven wat betreft beslissingen over 

de woonomgeving en het afsluiten van het onderhoudscontract. 

 

Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd hoe IZI wonen volgens hen het best inspraak kan 

organiseren. De respondenten konden meerdere mogelijkheden aankruisen. 
 

Ja  Neen % ja 

Schriftelijke enquêtes 72 65 52,6% 

Open bewonersvergaderingen 21 116 15,3% 

Werkgroep van huurders 6 131 4,4% 

Huurdersadviesraad 10 127 7,3% 

In geef mijn individuele mening reeds door: 67 70 48,9% 
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We zien dat de respondenten met 52,6% aangeven voornamelijk inspraak te appreciëren via 

schriftelijke enquêtes. 15,3% geeft aan geïnteresseerd te zijn in open bewonersvergaderingen. Een 

werkgroep van huurders of huurdersadviesraad spreekt de respondenten het minst aan.  

48,9% van de huurders geeft aan zijn/haar mening reeds door te geven.  

4.5. Eindbeoordeling 

In dit laatste deel wordt besproken in welke mate de huurders tevreden zijn met hun woonsituatie. Er 

werd aan alle respondenten gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 een globale beoordeling van hun 

woonsituatie te geven.  

Dimensie 2020 

Algemene tevredenheid met de woonmaatschappij 7,58 

 

De respondenten van IZI wonen geven een globale score van 7,58 op 10. We kunnen stellen dat dit 

een vrij hoge score is en dat de huurders van IZI wonen dus tevreden zijn met hun algemene 

woonsituatie. 

Hieronder gaan we per gemeente na of er verschillen merkbaar zijn op vlak van de algemene 

tevredenheid met de woonmaatschappij. 

Globale beoordeling alg. tevredenheid woonmaatschappij per gemeente  Gemiddelde 
score 

Klein Harelbeke 7,59 

Bosmolens 8,03 

Centrum 7,35 

Emelgem (1 respondent) 7 

Kachtem 9,5 

 

De respondenten uit Kachtem geven de hoogste score (9,5 op 10) wanneer ze hun algemene 

tevredenheid met de woonmaatschappij mogen quoteren. Let wel,  er zijn maar 5 gezinnen in 

Kachtem. Bosmolens neemt de tweede plaats met een score van 8,03. Klein Harelbeke heeft een 

score van 7,59. Centrum neemt 7,35 en Emelgem exact een score van 7.  
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Vervolgens bekijken we nog eens de scores die alle respondenten gegeven hebben op de verschillende 

‘tevredenheidsvragen’.  

(Sub)dimensie Bevraging  
2020 

IZI wonen 
IZEGEM 

Bevraging 
2018/2019 

Mandelbeek 

Bevraging 
2012 

Mandelbeek 

Tevredenheid met de woning 7,39 7,98 7,38 

Tevredenheid met de buurt 7,78 8,02 7,50 

Tevredenheid over de sociale 
huisvestingsmaatschappij 

   

     Tevredenheid over het onthaal (telefonisch en op 
kantoor) 

7,75 8,27 7,75 

     Tevredenheid over documenten en brieven 7,64 8,05 7,72 

     Tevredenheid over de informatie 6,97 7,83 7,04 

     Tevredenheid over de behandeling van vragen en 
klachten 

6,69 7,31 6,56 

 

Hieruit kan je afleiden dat huurders die wonen in Ingelmunster, Pittem, Sint-Eloois-Winkel, Wingene 

en Kortemark (patrimonium van vroegere De Mandelbeek) hogere scores geven dan huurders van 

Izegem.  

Wanneer we voor Izegem op basis van alle antwoorden in de (sub)dimensies de gemiddelde 

tevredenheid van de woonsituatie berekenen, komt dit neer op een gemiddelde score van 7,37 op 10. 

Deze score is iets lager dan de 7,58 die men geeft wanneer de respondenten alle dimensies samen 

quoteren.   
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5. Samenvatting en conclusies 

Van de 420 huurders die allen de kans kregen om de tevredenheidsmeting in te vullen, hebben we een 

respons van 171 personen. Dit komt neer op 40,8% van de totale populatie huurders. Er kwam respons 

uit alle leeftijdsgroepen. De grootste respons komt van de 60-plussers. Wanneer we kijken naar de 

gezinsgrootte, komt de grootste respons van alleenstaanden of gezinnen bestaande uit 

alleenstaanden. Aangezien zij de grootste groep van huurders vormen, kunnen we ervan uitgaan dat 

dit logisch is. We kunnen dus stellen dat de uitkomst van de tevredenheidsmeting representatief is. Bij 

het interpreteren van de cijfers is het belangrijk om voor ogen te houden dat de grootste groep van de 

respondenten 60 jaar of ouder is. Huurders hebben andere wensen en behoeften, afhankelijk van hun 

leeftijd. Wanneer de grootste groep van de respondenten bv. tussen de 30 en 40 jaar zou zijn, zouden 

we wellicht op andere cijfers uitkomen.  

De tevredenheid van de huurder is geen eenduidig begrip. Daarom werden meerdere dimensies in de 

tevredenheidsmeting bevraagd. We gaan uit van de veronderstelling dat tevredenheid wordt 

beïnvloed door volgende componenten: de woning op zich, de buurt waarin men woont en de relatie 

met de woonmaatschappij. Elk van deze drie componenten werd bevraagd.  

Voor de drie verschillende componenten werden scores berekend en werd de verhouding tussen de 

onderliggende componenten geanalyseerd. Er werd eveneens nagegaan welke van de componenten 

een doorslaggevende invloed hadden op de eindscore.  

 

Bij enkele onderdelen werd gekeken in welke mate en op welke manier de leeftijd of de woonplaats 

van de respondent een invloed had op de beoordeling.  

 
Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat de huurders van IZI wonen tevreden zijn. De gemiddelde 

eindbeoordeling bedraagt 7,59 op 10. De tevredenheid met de buurt scoort het hoogst, de 

tevredenheid met de behandeling van vragen en klachten scoort het laagst. Opvallend is dat er op alle 

vlakken minder goed gescoord wordt dan bij dezelfde tevredenheidsmeting die in 2019 gedaan werd 

bij het patrimonium van de vroegere De Mandelbeek.  

 

Met de resultaten van deze tevredenheidsmeting willen we binnen IZI wonen aan de slag gaan bij het 

nemen van toekomstige beslissingen. We zullen nagaan of er mogelijkheden zijn om nieuwe manieren 

van werken op te starten of huidige manier aan te passen om meer tegemoet te komen aan de wensen 

en verwachtingen van onze huurders.  


