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Patrimonium Barendrecht, juni 2017  



 

 

 

Inleiding 

Begin dit jaar hebben we de Bewonersadviesgroep gevraagd naar hun ervaring en mening over de 

dienstverlening van Patrimonium. We willen graag weten wat we kunnen verbeteren als het gaat om onze 

dienstverlening. En de vragen die we gesteld hebben, hadden betrekking op bereikbaarheid, contact via 

telefoon, contact via e-mail, informatie op de website en informatie via weekblad De Schakel.  

 

Ook dit onderzoek heeft veel informatie opgeleverd, en dankzij de toelichtingen op de vragen kunnen we 

gericht problemen oplossen. Onder de adviseurs die hebben meegedaan aan dit onderzoek verloten we op 

de bijeenkomst naar aanleiding van deze vragenlijst in oktober een cadeaubon ter waarde van € 25.  

 

Na deze inleiding vindt u op de volgende bladzijden het resultaat van de beantwoording van de vragen die 

in het onderzoek zijn gesteld. In de bijlage vindt u opmerkingen die door de deelnemers zijn gemaakt over 

bepaalde onderwerpen in de dienstverlening (zoals telefoon, e-mail, omgaan met klachten). De 

opmerkingen zijn onderverdeeld in complimenten en verbeterpunten. 

 

Onderzoeksopzet 

De bewonersadviesgroep kent inmiddels 107 adviseurs. De vragenlijst is ingevuld door 68 leden. Het 

onderzoek is dus uitgevoerd met een willekeurige steekproef, omdat de respondenten niet zijn gekozen op 

persoonlijke kenmerken. Het onderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief, omdat we ook deze keer graag 

aandacht schenken aan de individuele suggesties en opmerkingen. 

 

Resultaat 

We begrijpen uit het resultaat dat de huidige dienstverlening van Patrimonium grotendeels aansluit bij de 

wensen van onze huurders. Hierover kunnen we tevreden zijn. Maar… het kan altijd beter. Met de 

resultaten gaat een werkgroep binnen Patrimonium aan de slag. Belangrijke punten die we willen 

verbeteren zijn: het goed luisteren en meedenken bij telefonische meldingen; meer duidelijkheid rond de 

afhandeling van reparatieverzoeken en het snel contact hebben met de juiste persoon. Ook zien we dat we 

u beter moeten informeren over zaken als woningtoewijzing, servicecontract. Dit nemen we mee in onze 

berichtgeving en publicaties.  

Hieronder kunt u lezen wat hoe de deelnemers hebben gereageerd op onze vragenlijst over 

dienstverlening. 

Op 12 oktober nodigen we de Bewonersadviesgroepleden uit voor een verdieping van deze resultaten 

tijdens een bijeenkomst. (zie nieuwsbrief) 

 

 Door een oplettende adviseur kwamen we erachter dat u kon aangeven of u bij een eventuele bijeenkomst aanwezig 

wilt zijn als we dieper op het onderwerp en het onderzoek in willen gaan. In de vragenlijst stond in eerste instantie nog 

geen vraag om uw e-mailadres in te vullen. Dit hebben we gedurende de onderzoeksperiode wel aangepast maar we 

kunnen niet meer achterhalen wie toen heeft aangegeven interesse te hebben in een verdiepingsbijeenkomst. 

Daarom sturen we de uitnodiging via de nieuwsbrief  aan alle adviseurs van de bewonersadviesgroep. Onze excuses 

hiervoor. 
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Vraag 1: Op welke manier neemt u het liefst contact op met Patrimonium? 

 

 

 

Vraag 2.1: Als u (niet spoedeisend) contact wilt met Patrimonium wilt u dan hieronder 

uw voorkeur voor dagen en tijdstippen invullen? Maximaal vier dagen aankruisen. 
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Op welke manier neemt u het liefst contact op met 
Patrimonium? 

Via de e-mail Via de telefoon

Via de website Persoonlijk met een medewerker op kantoor

Persoonlijk met een medewerker bij mij thuis



 

 

Vraag 2.2: Maximaal 1 tijdstip aankruisen 

 

  

 

Vraag 3: Wat vindt u belangrijk als u contact opneemt met Patrimonium? 

 

 

 

Gemiddelde rapportcijfers voor huidige situatie: 

Snel antwoord op mijn vraag:    7,4 

Vriendelijke en behulpzame medewerker:   7,3 

Makkelijk informatie te vinden:    7,3 

Afspraken worden nagekomen:    7,2 

Wordt oplossingsgericht meegedacht:   7,1 

Kantoor op bereikbare locatie:    7,4 
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Voorkeurstijdstip 
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12:00-16:00

16:00-19:00
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Snel antwoord op mijn vraag

Vriendelijk en behulpzame medewerker

Makkelijk informatie te vinden

Afspraken worden nagekomen

Direct een medewerker aan de lijn

Wordt oplossingsgericht meegedacht

Kantoor op een bereikbare locatie

Belangrijk Niet belangrijk/niet onbelangrijk Niet belangrijk



 

 

 

Vraag 4: Welk rapportcijfer geeft u voor de informatie op onze website? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,6 

 

Toelichting vraag 4, de informatie op onze website  

Reactie Positief Negatief 

Duidelijk 6 1 

Overzichtelijk 5  

Snel 3  

Makkelijk 4  

Zoektocht  3 

Voldoende informatie 1  

Niet aantrekkelijk  1 

Ziet er goed uit 1  

Zoekfunctie slecht  1 

Modern 1  

Gebruiksvriendelijk 1  

 

 

Vraag 5: Welk rapportcijfer geeft u voor de informatie via de telefoon? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,4 

 

Toelichting vraag 5, de informatie via de telefoon 

Reactie Positief Negatief 

Vriendelijk 3  

Behulpzaam 1  

Terugbelnotitie werkt niet  1 

Direct antwoord 2  

Duidelijk 3  

Accuraat 1  

Goed te woord gestaan 1  

Goed geluisterd 1  

Juiste informatie 1  

Netjes 1  

Correct 1  

 

  



 

 

Vraag 6: Welk rapportcijfer geeft u voor de informatie uit de maandelijkse 

Patrimonium-pagina in het weekblad De Schakel? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,6 

 

Toelichting vraag 6, de informatie uit de maandelijkse Patrimonium-pagina in het weekblad De Schakel 

Positief Negatief 

14 12 

 

Vraag 7: Hoe hebt u het contact met onze medewerker(s) ervaren via e-mail? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,9 

 

Toelichting vraag 7, het contact met onze medewerker(s) ervaren via e-mail 

Reactie Positief Negatief 

Snel antwoord 5  

Goed antwoord 1  

Duidelijk 4 1 

Persoonlijk gericht 1  

Correct 1  

Aardig 1  

 

Vraag 8: Hoe hebt u het contact met onze medewerker(s) ervaren via de telefoon? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,5 

 

Toelichting vraag 8, het contact met onze medewerker(s) ervaren via de telefoon 

Reactie Positief Negatief 

Vriendelijk 3  

Behulpzaam 2  

Direct antwoord 1  

Oké 2  

Klantonvriendelijk  1 

Beleefd 1  

Netjes 1  

 

  



 

 

Vraag 9: Welk rapportcijfer geeft u voor de manier waarop Patrimonium omgaat met 

klachten die u meldt? 

Gemiddeld rapportcijfer: 7,4 

 

Toelichting vraag 9, de manier waarop Patrimonium omgaat met klachten die u meldt 

Reactie Positief Negatief 

Snel opgelost 3  

Duidelijk antwoord 1  

Goede informatie 1  

Te streng  1 

Aandacht 1  

Snel gereageerd 1  

Het lukte niet  1 

 

 

Samenvatting suggesties 

 Terugbelverzoeken kunnen beter [2x] 

 Nieuwe website en app maken en onderhouden [3x] 

 Vriendelijk blijven [1x] 

 Beter luisteren naar problemen [2x] 

 Doen wat medewerkers beloven [2x] 

 Sloten bij defect vervangen door sloten met zelfde sleutels [1x] 

 Afschaffen betaling klein onderhoud [1x] 

 Jaarlijkse controle/gesprek/enquête over leefsituatie in de woning [1x] 

 Nieuwe buren beter scannen [1x] 

 

  

  



 

 

Bijlage Belangrijke opmerkingen 

 

Website 

Verbeterpunten 

 Sommige mensen hebben geen computer, voor deze mensen is waar ze geïnteresseerd in zijn niet 

altijd makkelijk te vinden 

 De informatie wordt niet op tijd geüpdatet 

 Ik vind de site niet echt aantrekkelijk  

 De zoekfunctie is slecht 

 Ik vind het toch nog wel een zoektocht 

 Kan voor ouderen misschien wat duidelijker 

 Onderwerp staat meestal niet direct en moet men zoeken 

 Je moet echt goed zoeken voor je een antwoord kan vinden 

 Vind het soms moeilijk te zien wat voor huurwoningen aangeboden worden 

 Soms weet ik het beter 

 

Complimenten 

 Alles is duidelijk te vinden 

 Ik vind de website overzichtelijk en duidelijk 

 Snel en makkelijk plus overzichtelijk. De meeste antwoorden kunnen worden gevonden 

 De informatie is duidelijk en makkelijk te vinden 

 Alles wat ik me voor kan stellen staat er duidelijk vermeld 

 Was op zoek naar informatie over de nieuw te bouwen woningen bij het voormalig Postkantoor. 

Gauw gevonden en voldoende informatie hierover gelezen 

 Website ziet er goed uit 

 Makkelijk om de informatie te vinden 

 Ik vind de nieuwe website een stuk moderner en overzichtelijker 

 Ik krijg altijd antwoord op mijn vragen en dat vind ik fijn 

 Overzichtelijk, duidelijk en gebruiksvriendelijk 

   

Telefoon 

Verbeterpunten 

 Terugbelnotities werken niet goed 

 Er zijn mij meerdere dingen beloofd die nooit zijn nagekomen 

 Telefoniste is netjes maar de koppeling tussen medewerker en telefoniste valt mij tegen 

 Dat de telefoniste mij niet kan vertellen wat de mensen bij een probleem kunnen doen. Niet de 

technische details kennen 

 Terugbelverzoeken worden weleens vergeten 

 Misschien een idee voor een telefonisch spreekuur van verschillende medewerkers 



 

 

 

Complimenten 

 Vriendelijk en behulpzaam 

 Meestal wordt er direct geholpen of een aantekening gemaakt als ik ergens voor bel 

 Krijg direct antwoord 

 Meestal goed 

 In de meeste gevallen is de informatie duidelijk 

 Accuratesse, vriendelijkheid 

 Telefoniste is netjes 

 Weinig contact gehad, was wel altijd vriendelijk 

 Ik word meestal goed te woord gestaan 

 Medewerkers geven duidelijke informatie zodat je weet waar je aan toe bent 

 Wordt goed geluisterd 

 Altijd de juiste informatie 

 Er wordt altijd iets gedaan, als reactie 

 Netjes, correct en beleefd 

 Ze weten wat ze zeggen of ze zoeken het uit 

 

De Schakel 

Verbeterpunten 

 Is vooral veel informatie, veel tekst waardoor ik het soms wat minder goed leesbaar vind 

 Geef Dirk eens een ander shirt deze is nu wel aan verandering toe! 

 Misschien een duidelijker logo + vermelding dat dit geen advertentie is maar een informatiepagina 

 Moeilijk te lezen als de achtergrond van de letters in kleur is. Bovendien hoe minder kleurstof hoe 

beter voor het milieu. Wellicht aandacht trekken voor diverse onderwerpen met symbolen? 

 Te veel informatie op een pagina, het is te druk 

 Ik zou het wel fijn vinden als alle woningen die te huur aangeboden worden erin zouden staan 

 Het is erg veel informatie plus de gemeente informatie is nogal omvangrijk. Dat wordt samen te 

veel om te kunnen bevatten of iedere week met juiste aandacht te lezen.  

 

Complimenten 

 Leuk om te lezen. Ik lees het altijd en niet via het internet 

 Belangrijk, iedereen kan het lezen 

 Best interessant om te lezen, vooral ook omdat we weinig contact hoeven te zoeken met 

Patrimonium 

 Informatief voldoende 

 Is ook goed 

 We blijven zo goed op de hoogte 

 Kan op mijn gemak alles nalezen en is redelijk volledig 

 Goed en duidelijk 



 

 

 Dikwijls bekende berichten, vooral van onze Dirk 

 Duidelijk wat Patrimonium doet 

 Goed verzorgt, nuttige informatie over van alles en nog wat 

 Wij vinden dat Patrimonium het goed doet 

 Ook belangrijk is dat daar aandacht aan geschonken wordt. Kan ook iedere inwoner van de 

gemeente Barendrecht meekijken. Ook de gemeenteraad en B&W 

 Vlot geschreven 

 

E-mail 

Verbeterpunten 

 Ik heb ooit een keer een e-mail gestuurd waar nooit een reactie op is gekomen 

 

Complimenten 

 Krijg vaak snel antwoord terug 

 Redelijk goed; meestal krijg je snel en goed antwoord via de mail 

 Snelle en duidelijke informatie 

 Heb goede ervaring 

 Meestal snel antwoord 

 Duidelijke informatie 

 Reactie is persoonlijk gericht, erg fijn 

 Correcte en aardige contacten 

 Veel contact gehad via e-mail met J. van den Berg ivm vervelende periode met een buurman die 

naast me woonde. Ik heb dit zeer gewaardeerd. 

 

Algemeen omgaan met klachten 

 Soms snappen ze het probleem niet even goed, en wordt er een verkeerde monteur gestuurd 

 Mijn ervaring is dat ze vaak zomaar even iemand langs sturen of dat iemand opeens op de stoep 

staat zonder afspraak te maken 

 Klachten meld ik meestal per mail omdat het dan ook zwart op wit staat en er sneller acties wordt 

ondernomen. Wordt ook wel gezegd dat als je geen ServicePlusabonnement hebt dan doen we 

niets, dat moet u zelf doen. Wordt dan niet gekeken of de reparatie daar wel onder valt.  

 Ik klaag niet vaak en de klachten die ik heb daar is een paar keer naar gekeken maar is niets aan 

gedaan want dat lukte niet. 

 


