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Voorwoord
De tijd dat de kat uit de boom kon worden gekeken is voorbij! Jarenlang hadden beleggers in
woningen het voordeel dat huurders moesten kiezen of delen. Zorgdragen voor een
uitstekend rendement was vaak hetgeen waar men zich van achter het bureau mee bezig
hield. Het arbeidsintensieve gedoe van huurdermanagement werd uitbesteed aan locale
partijen en de kwantitatieve druk op de woningbouwopgave zorgde ervoor dat men de
huurder niet hoefde te kennen.
In Woonverkenning 2030 schreef de Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting, mr. L.H.J.
Kokhuis, dat de kwaliteitsbeleving van onze samenleving de komende decennia ter discussie
zal staan. Veranderingen zullen niet aan het dagelijks leven van mensen en dus ook niet aan
het wonen voorbijgaan. Orn de kat uit de boom te krijgen zal men er tegenwoordig wat meer
moeite voor moeten doen. Steeds meer beleggers denken dat een goed rendement,
verkregen door middel van het afstemmen van het product op de wensen uit de markt, de
sleutel is voor succes in de toekomst. Met het rapport waarin u nu leest heb ik getracht een
van de bouwstenen aan te dragen voor succesvol verhuurbeleid in de toekomst, waarin de
belevenis van de huurder een belangrijke leidraad is. Geredeneerd vanuit woonbehoeften
van huurders uit de doelgroep van Vesteda heb ik getracht mijn visie weer te geven over het
traject van diagnosestelling, verwezenlijking en implemenatie van additionele dienstvelening.
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek aan de leerstoel vastgoedbeheer
van de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit te Eindhoven. Het onderzoek
werd in de vorm van een stage bij Vesteda, de grootste woningbelegger in Nederland,
verricht.
Een woord van welgemeende dank wil ik op deze plaats graag richten aan eenieder die mij
geholpen heeft bij het realiseren van dit onderzoek. lk wil in het bijzonder noemen: mijn
collega's bij Vesteda en de afstudeercommissie, die werd gevormd door de heren Ors.
J.J.A.M. Smeets, lr. P.J.C. Dogge en N.J.E. Pelt MRE. Ondanks de vele uren discussieren,
lezen, filosoferen, bekritiseren en lekker koppig zijn tegen elkaar moet ik bekennen dat ik de
samenwerking met jullie als bijzonder prettig heb ervaren.
Jo Bronckers,
Den Haag, oktober 2000
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Onderzoeksdoelstellingen
Aanleiding
Het verdwijnen van de situatie waarin de Nederlandse woningmarkt een kwantitatief tekort
kende, de grotere financiele vrijheid van huishoudens en het toegenomen bewustzijn van de
consument over zijn positie liggen ten grondslag aan de verschuiving op de woningmarkt in
de richting van een vragersmarkt. Aanbieders van woningen zullen in toenemende mate te
maken krijgen met een consument die een waning kan kiezen, eisen heeft en oak kan
stellen. Slaagt de aanbieder op de woningmarkt er niet in de wensen van de consument te
vervullen, dan is de kans groat dat de consument de aanbieder links laat liggen. Als gevolg
van deze marktontwikkelingen zijn vastgoedbeleggers zich steeds meer gaan realiseren dat
dat bij een vastgoedbelegging niet zozeer het gebouw centraal staat, maar dat het vooral
gaat om het economisch recht op inkomsten van dat gebouw met huurcontracten als
onderliggende waarden . Beleggers zijn zich hierdoor steeds meer gaan richten op de eisen
en wensen van de huurders. Orn het juiste product te kunnen aanbieden is het noodzakelijk
dat de aanbieder de consument echt leert kennen. De kwalitatieve woningvraag kan vanuit
de rijksoverheid nag wel beperkt warden geformuleerd, maar de woonconsument denkt hier
anders over. Productvernieuwing heeft alleen kans van slagen als het inspeelt op de vraag
van de klant. Steeds meer economen en marketeers komen tot het inzicht dat dit de
verkeerde vraag is. Niet wat de klant wil, maar wat het product voor hem of haar betekent is
de vraag. Mensen willen dat een product een toegevoegde waarde heeft. Niet alleen in
materiele, maar oak in immateriele zin. Voor Vesteda, een aanbieder van huurwoningen,
betekent dit dat zal moeten warden nagegaan op welke manier zij een toegevoegde waarde
kan bieden aan de woonconsument. Vesteda denkt dat een betere klantenbinding kan
warden verkregen wanneer meer dan alleen maar een waning wordt verhuurd. Met het
aanbieden van additionele diensten zou dit gerealiseerd kunnen warden. Wat op het
ogenblik nag niet duidelijk is, is hoe ver meet men als Vesteda gaan om de klanten aan zich
te binden . Op de problematiek die hiermee te maken heeft wordt in dit onderzoek naar een
antwoord gezocht.
Probleemstelling
Hoe kan Vesteda, een commerciele woningverhuurder opererend in het duurdere segment,
via additionele dienstverlening zich een concurrentieel voordeel verschaffen?
Doelstelling
lnzichtelijkheid verschaffen in de mogelijkheden die Vesteda, een commerciele
woningverhuurder opererend in het duurdere marktsegment, heeft om via additionele
dienstverlening voordeel ten opzichte van haar concurrenten te behalen .
Deelvragen
Op welke afzetmarkt richt Vesteda zich?
Welke drijfveer is er voor Vesteda om de klantenbinding te verbeteren?
Wat is de vraag van de afnemers en hoe sluit het aanbod van Vesteda daar op aan?
Welke voorwaarden zou Vesteda moeten stellen aan potentiele nieuwe diensten?
Op welke problemen stuit men bij het uitbreiden van het dienstenpakket in een bestaand
vastgoed-object?
Op welke manier kan Vesteda het beste additionele diensten aanbieden om bestaande
klanten zoveel mogelijk te behouden?
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Definities
Diensten zijn bezigheden, activiteiten, benefits, voorzieningen, kwaliteiten of bevrediging die
te koop kunnen worden aangeboden; zij zijn niet tastbaar en niet leidend tot bezit van een
concrete zaak 1 .

Additionele diensten zijn diensten die een uitbreiding vormen op het bestaande
dienstenpakket en kunnen warden aangewend als middel om een sterkere huurderbinding te
bereiken (eigen definitie ).
Bestaande dienstenpakket is de verzameling van alle diensten die momenteel aan
huurders (klanten) van Vesteda Heerlen (Locale vastgoedbeheerder in de regio midden- en
zuidoost-Limburg) warden aangeboden.
Duurdere marktsegment is het marktsegment van huurwoningen met een huurprijsniveau
vanaf FI. 800,- per maand. Vanaf FI. 1149,- per maand (per 1-7-2000) spreekt men van het
geliberaliseerde gebied, waarin de verhuurder jaarlijks volgens contractuele overeenkomst
huurverhogingen kan doorberekenen aan de huurders.
Woonproduct is alles dat onder de aandacht van de markt kan warden gebracht of
aangeboden voor aanschaf, gebruik of verbruik en dat wellicht voorziet in een behoefte of
een wens die in de ruimste zin des woords te maken heeft met het verkrijgen van
woongenot. Dit kunnen zowel materiele objecten zijn als diensten, personen, plaatsen,
organisaties of ideeen (afgeleid van Kotler1 ).

Opbouw van het onderzoek
In hoofdstuk 1 wordt een uitgebreide verkenning van dienstverlening in het algemeen
gemaakt. Hier warden kenmerken van diensten beschouwd en wordt begonnen met het
vergelijken van diensten met producten. Overeenkomsten en verschillen tussen producten
en diensten zorgen ervoor dat bij het opstellen van een marketing-mix met een aantal zaken
rekening gehouden zal moeten warden. Vervolgens wordt beschreven op welke manier
productdifferentiatie kan warden gebruikt om een product te (her)positioneren in de markt.
De reden waarom differentiatie nagestreeft wordt is dat een ondernemer altijd zal trachten op
een of andere manier concurrentievoordelen te kunnen behalen. Een aantal mogelijkheden
die kunnen leiden tot concurrentievoordelen warden in dit hoofdstuk besproken. Ter
afronding van de theoretische verkenningen zal een inventarisatie warden gegeven van een
aantal zaken die spelen in de woningsector. De manier waarop tegen wonen,
woonproducten en -diensten wordt aangekeken en het toepassen van een aantal
concurrentie-strategieen in de woningsector wordt besproken.
In hoofdstuk 2 komen de ontwikkelingen in de woningmarkt aan bod. Op basis van
bevolkings- huishoudenssamenstellings- en inkomensverwachtingen van huishoudens heeft
Vesteda haar strategie vastgesteld. Zo wordt in dit hoofdstuk beschreven wat de doelgroep
van Vesteda is en wordt er globaal aangegeven hoe Vesteda verwacht dat het product er in
de toekomst uit moet komen te zien. Voor dit onderzoek bepaalt deze strategische keuze
van Vesteda het aandachtsgebied waarin het onderzoek zich afspeelt.
Omdat wonen een zeer belangrijk onderdeel is van het geheel van alles dat tot het
welbehagen van de mens moet leiden, wordt in hoofdstuk 3 een link gelegd naar de
psychologie. Aan de hand van Maslow's behoeftentheorie zal een groat aantal diensten
warden in kaart gebracht, die met het functioneren van de mens in de woonomgeving te
maken hebben. In hoofdstuk 4 wordt de doelgroep, die Vesteda gekozen heeft nader
omschreven en worden hierin enkele segmenten benoemt. Omdat deze segmenten
specifieke kenmerken hebben kan een vertaling naar de lijst met woondiensten warden

1

Marketing een inleiding, Kotler, Armstrong, 1994, Academic Service, Schoonhoven
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gemaakt. Op die manier wordt vraag specifieker benoemt en kan aanbod nauwkeuriger
warden afgestemd.
In hoofdstuk 5 wordt de aanbodzijde van woondiensten belicht. Het wonen is meer dan
huisvesting alleen. Een aantal nieuwe producten en diensten in de woningverhuurbranche
wordt besproken. Raakvlakken met andere branches tonen aan dat het aanbieden van
woondiensten een brede horizon van de aanbieder vereist. De dienstverlening van Vesteda
wordt tegen het licht gehouden. Wat blijkt is, dat het lastig is om te spreken van de
dienstverlening van Vesteda. Omdat er verschillen zijn, zal de dienstverlening van Vesteda
Heerlen (property management regio midden- en zuidoost-Limburg), warden gekozen. De
dienstverlening van Vesteda Heerlen zal in dit onderzoek warden gebruikt om vraag en
aanbod met elkaar te vergelijken. In hoofdstuk 6 wordt dit gedaan, waarmee duidelijk wordt
welke diensten het woongenot van mensen be·1nvloeden maar nog niet door Vesteda
Heerlen geleverd warden, de potentiele additionele diensten. Theoretisch gezien kunnen er
Vesteda-huurders zijn die deze diensten wensen te krijgen van Vesteda, maar waarop
Vesteda helaas nog negatief moet antwoorden. Voordat Vesteda Heerlen overgaat tot het
uitbreiden van haar dienstenpakket, zal moeten warden nagegaan op welke manier deze
diensten moeten warden aangeboden. Orn aan te sluiten bij het strategisch beleid van de
onderneming warden in hoofdstuk 7 een aantal voorwaarden gesteld, waaraan de nieuwe
diensten zullen moeten voldoen. Vervolgens kunnen de diensten, gericht op de doelgroep en
volgens Vesteda-norm warden geprojecteerd op een bestaande situatie. Dit zal in het
voorlaatste hoofdstuk plaatsvinden. Hier wordt nagegaan op welke manier de diensten, op
property-niveau, ingevoegd kunnen warden en welke organisatorische en financiele
consequenties dit met zich meebrengt. Hier zal dus ook blijken of additionele dienstverlening
haalbaar is. Ter afronding van het onderzoek wordt de situatie die ontstaat, nadat de
diensten zijn ingevoerd, belicht. Er warden enkele zaken aangehaald, op basis van
marketing-ervaringen, waar Vesteda rekening mee moet houden, zodat de mogelijkheden
van het 'vernieuwde totaalproduct' maximaal warden benut.
Deze onderzoeksopzet kan ook schematisch warden weergegeven in een figuur. Op de
volgende pagina treft u deze figuur, het stappenplan, aan.
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De case Vesteda
Dit onderzoek wordt verricht als afstudeeronderzoek aan de leerstoel Vastgoedbeheer van
de bouwkunde faculteit aan de Technische Universiteit te Eindhoven en wordt verricht bij
Vesteda. Vesteda is een commerciele woningverhuurder, opererend in vrijwel geheel
Nederland. Missie van Vesteda is marktleider te zijn als gespecialiseerd woningfonds van
duurdere huurwoningen, via beheersing van de totale bedrijfskolom. Daarbij ligt Vesteda's
toegevoegde waarde in het leveren van woongenot op maat aan bewoners, met als doel
voor een lange termijn maximaal resultaat te leveren aan investeerders in deze
beleggingscategorie.
Hel leveren
van
maximaal resultaat in
deze
beleggingscategorie

,--~et leveren van
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Figuur 0. 2: De vastgoedmanagementorganisatie als schakel tussen bewoners en investeerders.

De portefeuille die Vesteda beheert en op dit moment in eigendom is van de Stichting
Pensioenfonds ABP (ABP), bestaat voor de helft uit appartementen en voor de andere helft
uit grondgebonden woningen, zowel in binnenstedelijke gebieden als goede locaties
daarbuiten. Vesteda vertegenwoordigt meer dan 45.000 woningen in 451 2 complexen met
een gezamenlijke waarde van meer dan FI. 8 miljard. Deze woningen liggen verspreid door
geheel Nederland. Het property-management van de portefeuille wordt op het ogenblik, met
uitzondering van midden- en zuid-Limburgse portefeuille, uitgevoerd door externe beheersorganisaties. In Heerlen en in Maastricht zijn twee zogenaamde 'locals' geopend die
zorgdragen voor het property-management in midden- en zuid-Limburg. Vanuit de local in
Heerlen wordt de regio Parkstad, Geleen-Sittard, Roermond en Weert gemanaged. Vanuit
de local-Maastricht de regio Maastricht en mergelland.
De vastgoedmanagementorganisatie (Vesteda) weet op twee manieren aan haar
rendementsdoelstelling te komen. Allereerst is er het indirecte rendement, gebaseerd op de
marktwaardeontwikkeling van het vastgoed in portefeuille. Het directe rendement is de
andere mogelijkheid. Doordat Vesteda op een adequate wijze technische-, economische- en
functionele kwaliteit van de vastgoedobjecten in portefeuille weet te beheren zal een directrendementsprestatie warden geleverd, afkomstig van de cash-flow uit huurcontracten, die
gemeten wordt ten opzichte van de benchmark.
Vesteda onderkent het belang van de omgang met de klanten. Recentelijk heeft men dan
ook besloten tot het insourcen van het locale vastgoedbeheer. Daarmee denkt Vesteda
dichter bij de klant te kunnen staan en beter gewapend te zijn tegen een concurrentieslag in
de toekomst.
In dit onderzoek zal uitvoerig warden ingegaan op de mogelijkheden die, deze institutionele
woningbelegger, opererend in het segment vanaf FI. 800,- per maand, heeft om additionele
diensten te leveren omdat men veronderstelt daarmee na verloop van tijd een betere
klanten(huurders)binding te kunnen verkrijgen. lndien de huurder langer huurt, zullen minder
mutaties optreden, maar zal bovenal minder leegstand optreden. Huurdermutaties
noodzaken de verhuurder tot het maken van veel kosten, zoals blijkt uit tabel 0.1.
2

Peildatum 31-3-2000, Het betreft complexen waarin op dat moment 1 of meer woningen in exploitatie
zijn.
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Er zal leegstand optreden en er zullen woningopleveringen met oude en nieuwe huurder
moeten plaatsvinden met daaraan gekoppeld kosten voor het verhelpen van zgn.
'mutatieschade', het gehele apparaat van huurderbegeleiding bij vertrek en intrek moet
warden geactiveerd, hetgeen arbeidsintensief is en daardoor erg veel kosten met zich
meebrengt voor de verhuurder.
In zijn totaal kost een huurdermutatie de verhuurder gemiddeld ongeveer fl. 3.500,- (zie tabel
0.1 ). De particuliere verhuurder is een commerciele organisatie waarin men dit soort
onkosten tot een minimum probeert te reduceren, opdat de winst (lees: het uiteindelijke
rendement op de belegging) maximaal zal zijn. Met het leveren van additionele diensten
moeten de bestaande huurders dusdanig tevreden zijn over de totale productformule, dat zij
minder snel hun verhuisgeneigdheid in een daadwerkelijke verhuisdaad omzetten. Hierdoor
zal het aantal mutaties minder zijn en daarmee de mutatiegraad lager.

Tabel 0.1: De kosten van een huurdermutatie

Het totaal van alle kosten die gemaakt warden bij huurdermutaties bedroeg in 1999
ongeveer 1;ye dee I van het bruto-netto-traject (in 1998 zelfs bijna een kwart). Het aanbieden
van additionele diensten moet dus in eerste instantie gericht zijn op het vasthouden van
zittende huurders. In een later stadium, wanneer bekend is welke invloed additionele
diensten op de ontwikkeling van de mutatiegraad en -kosten hebben, kan warden
afgewogen welke financiele risico's de verhuurder zelf kan nemen bij het aanbieden van
additionele diensten . Ook kan dan warden ingespeeld op de mogelijkheden om met
additionele dienstverlening het imago te versterken en daardoor nieuwe huurders aan te
trekken, echter deze doelstellingen vallen buiten de opzet voor dit onderzoek.
Orn sommige typen diensten uit te kunnen voeren zullen bepaalde voorzieningen in het
gebouw of de waning noodzakelijk zijn. Voor andere diensten zijn geen voorzieningen
noodzakelijk.
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Hoofdstuk 1: Theorie omtrent dienstverlening
In dit onderzoek gaat het am additionele diensten die warden ingepast in het bestaande
assortiment van een woningverhuurder. Vesteda wil met het leveren van woongenot op maat
aan bewoners haar toegevoegde waarde realiseren. In dat streven zal dienstverlening een
belangrijke plaats innemen. Orn te kunnen begrijpen welke rol dienstverlening bij
woningverhuur speelt, bieden marketingtheorieen enig inzicht. In dit hoofdstuk zal vanuit
dienstverlening in het algemeen, steeds verder warden gefocussed op de rol van
dienstverlening bij het leveren van woongenot.
Het is voor dit onderzoek belangrijk am vooraf twee definities te noemen die aangeven op
welke manier tegen een dienst aangekeken wordt. Allereerst de definiering van een product.
Volgens Kotler is dit alles dat ender de aandacht van de markt kan warden gebracht of
aangeboden voor aanschaf, gebruik of verbruik en dat wellicht voorziet in een behoefte of
een wens; dit kunnen zowel materiele objecten zijn als diensten, personen, plaatsen,
organisaties of ideeen. Een dienst is een bezigheid, activiteit, benefit, bevrediging of
voorziening die een partij aan een andere partij kan verkopen zonder dat dit leidt tot het bezit
van een materieel goed. Een product kan dus bestaan uit dienstverlening en een dienst is
(onderdeel van) een product.
1. 1 Dienstverlening is een product
Een concert van Billy Joel, een kapsel van Cosmo, een vakantie op Hawa'i en een
advertentie in de krant zijn allen diensten. Het zijn daarentegen oak producten.
Productplanners dienen een product op drie niveaus te bezien. Het meest elementaire
niveau is het core- of kernproduct, het antwoord op de vraag: "wat koopt de afnemer in
feite?" Figuur 1.3 laat zien dat het kernproduct het middelpunt van het totale product vormt.
Het bestaat uit een oplossing of een verzameling kern-'benefits' die de consument verwerft
wanneer hij het product koopt. Wanneer een vrouw lippenstift koopt, koopt zij meer dan kleur
alleen. Charles Revson van Revlon zag dit al gauw in: "In de fabriek maken we cosmetica; in
de winkel verkopen we hoop". Theodore Levitt, Harvard professor wees erop dat kopers
geen boor van 5 mm kopen, maar een gat van 5 mm. In de woningverhuurbranche zijn het
de verhuurorganisaties die onroerende goederen bouwen en onderhouden. In de ogen van
de afnemers, de woonconsumenten, zijn de verhuurorganisaties er am hen een oplossing
voor onderdak en woongenot te verkopen. Bij het ontwerp van producten moeten de
aanbieders de kern-benefits definieren die het product de consument moet bieden.
ln•fa/l11U.

Augmented- of
uitgebreld product
--......---_,,.__ _ Tangible- of werkelijk
product
MerkNaam
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;~
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Fig. 1.3: Orie productniveaus

Bij de planning van het product creeert men een tangible- of werkelijk product rand het
kernproduct.
Werkelijke producten hebben vijf kenmerken:
1. Kwaliteitsniveau
3. Stijl
5. Verpakking
2. Functies
4. Merknaam
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De handycam van Sony is een werkelijk product, een uitgekiende combinatie van naam,
onderdelen, stijl, functies en verpakking en andere attributen die samen de kern-benefit
leveren: een gemakkelijke 'oplossing' van goede kwaliteit voor het vastleggen van
belangrijke momenten.
Vertaald naar de situatie voor de woningverhuursector kan men denken aan een
appartement van Vesteda. Het is een oplossing voor het leveren van woongenot doordat er
een kwalitatief goede waning in een aantrekkelijke woonomgeving, gecombineerd met
aanvullende diensten wordt geleverd. Het zijn voor de consument zichtbare toevoegingen.
Tenslotte creeert men in de productplanning het augmented- of uitgebreide product rand
het kern- en werkelijke product, namelijk door extra productondersteuning en benefits aan te
bieden. Sony meet meer aanbieden dan een camcorder; het bedrijf dient de consument een
complete oplossing te bieden voor zijn probleem: het vastleggen van beelden. Wanneer u
een Handycam koopt, krijgt u meer dan een camcorder. Sony en de dealers geven de
kopers garantie op de onderdelen en vakmanschap, gratis lessen in het gebruik, snelle
reparatie en een gratis telefoonnummer dat de klant kan bellen wanneer hij problemen of
vragen heeft. Voor de consument vormen al deze factoren een belangrijk deel van het totale
product.
Vesteda zal de woonconsument een complete oplossing (moeten) bieden door middel van
het leveren van garanties, servicecontracten, glasverzekeringen, responstijden, flexibele
betaalmogelijkheden, enzovoorts. Deze benefits zijn voor de woonconsument niet zichtbaar,
maar wel essentieel voor het hebben van het 'gevoel' over de oplossing van Vesteda voor
het leveren van woongenot.
Een product is dus meer dan een stel tastbare kenmerken. In feite hebben sommige
producten (een kapsel of een medisch onderzoek) nauwelijks of geen tastbare kenmerken.
Consumenten zien een product als een pakket kwaliteiten (benefits) die in hun
behoeften voorzien. Bij het ontwikkelen van producten dient marketing eerst de
kernbehoeften vast te stellen die met het product bevredigd kunnen warden. Vervolgens
ontwerpen zij het werkelijke product en vinden manieren om dit uit te breiden om de
verzameling kwaliteiten te creeeren waarmee men de consument optimaal tevreden kan
stellen.
In ontwikkelde landen vindt tegenwoordig de heftigste concurrentie plaats op het niveau van
productuitbreiding. Succesvolle bedrijven voegen kwaliteiten toe die de klant niet slechts
tevreden stellen, maar die daar nog een schepje boven op doen. Hotelgasten vinden snoep
op hun kussen, of een schaal met fruit op het nachtkastje of een videorecorder met
cassettes. Het bedrijf geeft hiermee te kennen: 'we behandelen u als speciale gast'.
Voorbeelden hiervan in de huidige woningsector zijn woonzorgcomplexen of faciliteiten als
zwembad en fitnessaccomodatie bij appartementengebouwen of gemeubileerde verhuur van
woningen.
Elke productuitbreiding kost het bedrijf geld; dit meet tegen de extra inkomsten warden
afgewogen. Bovendien wordt de uitbreiding al snel als vanzelfsprekend aangenomen.
Hotelgasten verwachten nu kabeltelevisie, een hele serie toiletartikelen en andere attenties.
Dit betekent dat concurrenten nog meer extra's en kwaliteiten moeten zoeken om zich van
anderen te onderscheiden. Wanneer bedrijven de prijzen blijven verhogen voor hun steeds
verder uitgebreide producten, bieden de concurrenten soms weer een meer elementair
product tegen een lagere prijs aan. Met de groei van luxe-hotels zien we oak goedkopere
hotels en motels opkomen voor gasten die slechts behoefte hebben aan basis-accomodatie.
Hiervan zijn sociale huurwoningen, studenten-eenheden of HAT-eenheden 3 voorbeelden die
van toepassing zijn op de woningbranche.

3

HAT is een afkorting van Huisvesting voor Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens. Een HATeenheid is een op deze huishoudenssegmenten gericht woningtype, specifiek op soberheid
ontwikkeld.
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Producten kunnen warden ingedeeld in drie groepen op grand van de duurzaamheid of de
tastbaarheid.
Niet-duurzame goederen zijn consumptiegoederen die normaliter een of enkele malen
gebruikt warden, bijvoorbeeld bier, zeep en zout.
Duurzame goederen zijn goederen die over langere tijd gebruikt warden en doorgaans
langdurig of keer op keer gebruikt warden, bijvoorbeeld koelkasten, auto's, meubels en
woningen.
Diensten zijn activiteiten, kwaliteiten of bevrediging die te koop kunnen warden aangeboden;
ze zijn niet tastbaar en niet leidend tot bezit van een concrete zaak.
1.2 Kenmerken van diensten ten opzichte van goederen
Bij het uitbreiden van het totaalproduct zal, in veel gevallen, een belangrijk gedeelte van
deze productuitbreiding gerealiseerd warden met diensten. In de vorige paragraaf wordt
verteld dat een dienst (onderdeel van) een product is. Rathmell en Viehoff benoemen zes
algemene kenmerken waarin diensten verschillen van producten en waarmee bij de
formulering van het marketingbeleid rekening moet worden gehouden. Zij beschouwen
producten echter niet in geheel gelijke context als in de vorige paragraaf omschreven is.
Waar Rathmell en Viehoff spreken van producten bedoelen zij duurzame- en niet duurzame
goederen en zijn diensten daar geen onderdeel van.
diensten zijn ontastbaar, zowel fysiek als mentaal
de afnemer produceert mee
de productie en consumptie van een dienst vallen samen
dienstaanbod is vergankelijk
een dienst is persoonsgebonden
diensten zijn processen
Diensten zijn ontastbaar, zowel fysiek als mentaal
Omdat diensten ontastbaar zijn, bestaat er bij de afnemer in meer of mindere mate
onzekerheid over dienstverlening. Hij zal zich dus vastklampen aan alle zichtbare, fysieke
zaken waaruit hij de kwaliteit van de dienstverlening zou kunnen afleiden. De mentale
ontastbaarheid van diensten hangt samen met het feit dat de afnemer zelden precies weet
wat hij van een dienst mag verwachten, waardoor het lastig wordt am de verschillende
elementen van de dienstverlening af te wegen. Voor de dienstenaanbieder betekent het dat
zowel hij als de klant, bij de totstandkoming van het contact in een onduidelijk veld van
onzekerheden en verwachtingen werken. Het is dan ook zaak die onzekerheden zo snel
mogelijk te reduceren en die verwachtingen te expliciteren.
De afnemer produceert mee
De dienstverlener is afhankelijk van de wijze waarop de afnemer zijn wensen en
verwachtingen kenbaar kan maken. Het expliciet maken van wensen en verwachtingen
wordt hierbij 'meeproduceren' genoemd, zij zullen dus wel consistent moeten zijn. De meeste
aanbieders gaan ervan uit dat dit meeproduceren automatisch gebeurd. Het is immers in het
belang van de klant zelf. In de praktijk gebeurt dit echter niet. Succesvolle dienstverleners
hebben ontdekt dat het meeproduceren lukt als de klant zijn eigen voordeel van het
verstrekken van de informatie door de leverancier aangereikt krijgt (Viehoff).
De productie en consumptie van een dienst vallen samen
Het meeproduceren van klanten gaat gepaard met twee aspecten. Het eerste aspect is een
zekere doorlooptijd (diensten zijn cyclisch), het tweede is dat klanten in aanraking komen
met andere afdelingen van de leverancier dan die waar ze hun contacten mee hebben. Vaak
zijn dat vakspecialisten enerzijds en verkoop- of accountmanagers anderzijds. De
informatiestromen komen dus via verschillende kanalen bij de leverancier terecht. Viehoff
stelt dater, in vergelijking met producten (lees: goederen), meerdere op elkaar aansluitende
marketing mixen moeten worden ingevuld in plaats van een.
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Dienstenaanbod is vergankelijk
Voor een groat aantal diensten geldt dat diensten die beschikbaar zijn en niet warden
geconsumeerd, niet kunnen warden opgeslagen. De lege stoelen in een vliegtuig kunnen
alleen op die ene vlucht warden aangeboden en kunnen daarna niet meer warden geleverd
als extra capaciteit.
Een dienst is persoonsgebonden
De mensgebondenheid in de dienstverlening slaat niet alleen op het feit dat het personeel in
meer of mindere mate de drager /aanbieder is van de dienst, maar oak op het feit dat de hele
dienstverlenende organisatie zich in personen reflecteert. De kwaliteit van de organisatie
wordt derhalve direct afgemeten aan het personeel. Ook wanneer er geen directe aan/verkoopsituatie bestaat.
Langeard heeft deze algemene kenmerken (in hun onderlinge samenhang) het
'servuctiesysteem' genoemd. Hij definieert het als het geheel van elementen van een
dienstverlenende organisatie dat zichtbaar is voor de afnemer en invloed heeft op zijn
beeldvorming omtrent een dienstverlener, zijn waardering en koopgedrag.
Het servuctiesysteem
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=interne relaties, 2. =primaire re/aties van klant A, 3 =prima/re relaties van klant B, 4. =onderlinge waarnem/ngre/aties van A ten opzichte van B

Figuur 1.1: het 'servuctiesysteem'

De componenten van dit 'servuctiesysteem' (sommigen hebben het bij 'servuctie' ook over
BOOT, dat staat voor Built Own Operate Transfer) zijn (zie figuur 1.1)
1. de client zelf
2. de fysieke ondersteuning
3. het personeel in direct contact met de client
In figuur 1.1 wordt duidelijk dat klant A zijn beoordeling van een dienstenverlener en
daarmee zijn koopgedrag opbouwt uit een veelheid van waarnemingen:
het personeel dat in direct contact staat met klanten
de fysieke ondersteuning die gebruikt wordt bij het dienstverleningsproces
de waarneming van andere kopers in de markt en de wijze waarop deze door een
dienstverlener warden benaderd.
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Elke dienstverlenende organisatie moet zich bewust zijn van deze systeemelementen en de
interrelaties die ertussen bestaan.
Diensten zijn processen
Diensten zijn processen en bestaan uit volgtijdelijke contacten tussen afnemer en
leverancier. Er warden drie verschillende contacten onderscheiden, 'pre-service'-, 'coreservice'- en 'post-service'-contacten. De eerste groep betreft de contacten die plaatshebben
in de periode dat de afnemer zich orienteert. De 'core-service'-contacten betreffen de
contacten nadat de afnemer besloten heeft over te gaan tot het afnemen van de dienst,
wanneer er dus wederzijdse verplichtingen warden aangegaan. Het spanningsveld tussen
klant en leverancier wordt hier manifest, omdat in dit traject de verwachtingen van de klant
maximaal zijn. Het is hier dat de klant de afweging moet maken of hij zijn keuze laat vallen
op de dienst die door de leverancier wordt aangeboden of door een concurrent. Dus op de
core-service scoort een leverancier alleen dan positief, als zijn concurrenten het slechter
doen en als de klant dat weet. In alle andere gevallen scoort hij ten hoogste neutraal. De
afsluiting van een relatie in termen van ingebruikneming van een dienst duiden we aan met
het begrip 'post-service'-contacten . Hier wordt dus feitelijk waargemaakt wat in het
voorgaande traject is overeengekomen. Omdat kwaliteit van diensten een subjectief begrip
is, dat iets zegt over de relatie die in dat proces ontstaat, kan deze als volgt warden
gedefinieerd:

Kd

=PI -

Vk is

~

0, dus positief

Kd
PI
Vk

=Kwaliteit dienst

=Performance leverancier
=Verwachting klant

Deze kwaliteitsdefinitie is niet alleen subjectief (naar twee kanten overigens), maar tevens
dynamisch . lmmers bij een gelijkblijvende goede performance van de leverancier zal de
verwachting van de klant veranderen bij een herhaald contact met die leverancier, zowel bij
dezelfde dienst als bij een andere aanschaf. Juist het realiseren van de core-service is het
domein van de gehele leveranciersorganisatie. Daar is de organisatie omheen gebouwd,
daar zit de know-how van de leverancier zelf in en wordt de kostprijs en dus het rendement
grotendeels bepaald. En de afnemer is alleen maar in het resultaat ge'interesseerd. Het
productieproces van een dienst is daarmee een marktstrategische variabele geworden die,
als ze perfect wordt ingevuld, zelf nooit scoort, maar de primaire voorwaarde oplevert om op
de andere (pre- en postservice) contacten te kunnen scoren.
Kortom
De genoemde algemene kenmerken van diensten leiden tot een aantal belangrijke
constateringen ten aanzien van het beleid van dienstverlenende organisaties.
Gebrek aan kennis bij de dienstverlener van zijn (potentiele) afnemers is fnuikend voor
de continu'fteit.
De afnemer zoekt zekerheid in alle mogelijke vormen.
In de beginfase van het contact met de afnemer is het essentieel dat de inhoud van de
dienst helder wordt gemaakt.
De persoonlijke communicatie is zeer belangrijk.
Alle voor de afnemer zichtbare zaken dienen te warden beschouwd als communicatiemiddel met de afnemer.
De motivatie van het eigen personeel is voor een groat deel bepalend voor succes.
De kwaliteitscontrole is zeer moeilijk maar uiterst essentieel.
Beheersing van processen is belangrijker dan het beheersen van (deel)functies.
Op het moment dat de kenmerken van diensten bekend zijn, rijst de vraag of het vervolgens
mogelijk is om tussen de diensten verschillen te kunnen herkennen. Het is erg moeilijk om de
veelheid van diensten onder te brengen in een classificatie die voldoet. Verschillende
handboeken trachten tot een eenduidige indeling te komen van verhandelbare services.
Diensten kunnen warden ingedeeld naar de talloze terreinen waarop ze aangeboden en
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afgenomen warden. Oat levert echter niet meer dan een lange inventarisatie op. Een indeling
of typologie zou meer inzicht moeten geven in de aard van diensten en hun onderlinge
verschillen. Orn daartoe te komen neemt men het sociaal arrangement waarin een dienst tot
stand komt tot uitgangspunt (Vogelezang, 1993). Dit sociaal arrangement kan bestaan uit:
een of meer personen in de rol van dienstverlener
een of meer personen in de rol van dienstontvanger of klant
een of meer personen in een dubbelrol, zowel verlener als ontvanger
een of meer personen in de rol van opdrachtgever terwijl een derde persoon de dienst
aangeboden krijgt of gebruikt
een of meer organisaties (instanties, collectiviteiten, het publiek) als belanghebbende(n)
in het dienstverleningsproces
een of meer hulpmiddelen, instrumenten of apparatuur nodig of behulpzaam bij het
dienstenproces.
Met deze ingredienten warden vervolgens verschillende dienstencombinaties samengesteld.
Deze configuraties kunnen gezien warden als modellen waarin dienstverlening plaats kan
vinden (zie bijlage 1). Ze zeggen vooral iets over het aantal dienstverleners en klanten en de
relaties daartussen. Bij de overstap van het individuele naar het organisatieniveau,
bijvoorbeeld de ene organisatie verleent diensten aan de andere, dan neemt het aantal
dienstverleners en relaties in de klantrelatie nog toe. Met de toename van het aantal relaties
neemt de complexiteit van het dienstverlenend proces exponentieel toe. Op deze manier kan
een inschatting worden gemaakt van de complexiteit bij een bepaalde vorm van
dienstverlening.
1.3 Kwaliteit van het dienstver/eningsproces
Voor een typologie van diensten interesseren ons niet alleen de kenmerken maar juist ook
de kwaliteit van het proces. Deze wordt onder meer bepaalt door de duur, de intensiteit en
de deskundigheid waarmee de dienst tot stand wordt gebracht. De intensiteit en de
deskundigheid kan zowel opgebracht warden door het dienstverlenend personeel in contact
met de klant, als door de klant en I of door het personeel binnen de organisatie dat niet
rechtstreeks met de klant in relatie staat. Er warden hier zeven variabelen onderscheiden:
de intensiteit van de interactie die noodzakelijk is voor de dienst, zoals de duur, inzet en
exclusiviteit waarmee het contact met de klant(en) wordt onderhouden;
de professionele deskundigheid van het contactpersoneel;
de mate waarin de klant deelneemt aan het proces;
de kennis of deskundigheid van de klant die vereist wordt voor deelname aan het proces;
de deskundigheid van het personeel in de dienstverlenende organisatie dat niet
rechtstreeks met de klant contact heeft maar wel bijdraagt aan de dienst;
de deskundigheid en wijze waarop de klanten onderling bijdragen aan het
dienstverlenend proces;
het verloop van het aandeel en de inzet van de betrokkenen tijdens het proces.

Los van de personele inzet kan nog als variabele onderscheiden warden de kennis of
deskundigheid die vereist wordt om apparatuur te bedienen die gebruikt wordt bij de
dienstverlening, zowel die van de klant als van het contactpersoneel. Voor een inzichtelijke
indeling van verschillende typen diensten zijn zoveel variabelen echter te complex. Vandaar
dat wordt uitgegaan van factoren die de interactie bepalen. Vogelezang verdeelt die in twee
clusters:
1. de duur I intensiteit I deskundigheid waarmee met name het personeel in interactie met
de klant bijdraagt aan de dienst;
2. de mate waarin de klant(en) betrokken is in het proces en de kennis of deskundigheid die
daarbij wordt gevraagd of ontwikkeld.
Deze twee clusters van variabelen kunnen warden onderscheiden naar de gradaties van de
arbeidsintensiteit in het proces, namelijk laag I middel I hoog.
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'Laag' wil zegen: het contact tussen personeel en klant kan kort zijn, vraagt weinig expertise,
de klant kan volstaan met primaire informatieverstrekking.
'Middef wil zeggen: het contact tussen klant en personeel is van langere duur. Zij wisselen
meer informatie uit. Deskundigheid op het specifieke gebied kan zich ontwikkelen, maar is
niet vooraf vereist.
'Hoag' wil zeggen: het contact tussen klant en dienstverlener kan van korte of lange duur
zijn. De intensiteit en deskundigheid die verlangd wordt om de dienst tot stand te brengen is
groot en is in zekere zin exclusief (uniek in z'n soort).
Onderstaande tabel geeft de mogelijke variabelen weer die met deze twee clusters kunnen
ontstaan:
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Tabet 1.1: arbeidsintensiteit van interactie tussen klant- peroneel

Deze matrix levert negen typen van diensten op, die alsvolgt kunnen warden omschreven:
A. Zakelijke diensten
B. Persoonlijke diensten
C. Specialistische diensten
D. Periodieke hulpdiensten
E. Diensten als coproductie
F. Speciale of exclusieve diensten
G. Facilitaire diensten
H. Ondersteunende diensten
I. lntensieve samenwerkingsvormen
In bijlage 2 zal op elk type dienst worden ingegaan.
Helaas zijn de benamingen van bovengenoemde typen niet gestandaardiseerd en nogal
arbitrair. Wei is geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gangbare benamingen in
de dienstensector.
In deze typologie is de rol van apparatuur en intermediairs buiten beschouwing gelaten. Dit is
om twee redenen niet helemaal juist. Enerzijds is er bij vele vormen van dienstverlening een
tendens tot het inschakelen van steeds meer hulpmiddelen in de zin van goederen of
apparatuur, anderzijds worden goederen of producten steeds vaker begeleid of gevolgd door
diensten. De combinatie van product en dienst komt steeds meer voor. Men spreekt in dit
verband van zgn. 'producenten-diensten'. Product en dienst blijven in hun organisatieproces
echter duidelijk te scheiden ook al is er sprake van een wisselwerking tussen beide. Echter,
met name door de opkomst van grootschalige communicatienetwerken, die interacties op
grote afstand en tussen vele deelnemers mogelijk maken, ontstaat er een veel nauwere
relatie tussen de apparatuur, de bediening ervan en de te verlenen dienst.
Deze typologie van telediensten zal mogelijk uitgebreid moeten worden door een derde
dimensie te onderscheiden, namelijk die van het gebruik van informatieverwerkende
apparatuur. Men onderscheidt dan de zogenaamde 'knowledge based services'. lnnovatieve
ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening vinden momenteel plaats door toepassing
van kennistechnologie en nieuwe vormen van distributie en overdracht van informatie.
Voorbeelden hiervan ziet men in de toepassing van kennissystemen bij diensten zoals in de
architectuur,
industriele ontwerpen,
weerberichten,
economische
voorspellingen,
marktprognoses, beleidsonderzoek, toekomstscenario's enzovoort.

1.4 Verschil/en in de marketingmix voor diensten ten opzichte van die voor goederen
Ofschoon er een grote diversiteit aan dienstenmarkten bestaat, kan aan de hand van de
algemene kenmerken van diensten ook een aantal algemene feiten warden vastgesteld. Dit
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is relevant voor het invullen van het commercieel beleid. Ordenen we dit naar de vijf bekende
marketing mix-instrumenten (de p's), dan ontstaan de volgende algemene uitgangspunten.
Het productbeleid
Goederen warden geproduceerd en daarna verkocht, terwijl diensten warden verricht.
De kwaliteit van een dienst wordt mede bepaald door de koper; de koper maakt deel uit
van het dienstverleningsproces.
Meting van de kwaliteit van een dienst, alsmede de productiviteit, is erg moeilijk maar wel
essentieel.
De tijdsafstand tussen een dienst-idee en de dienstuitvoering is betrekkelijk kort.
Het ontwikkelen en op de markt brengen van een dienst hoeft vaak niet gepaard te gaan
met grote financiele offers.
Het gevolg hiervan is dat snelle navolging door de concurrentie gemeengoed is.
Het opwerpen van toetredingsbarrieres kan zinvol zijn als men snelle navolging wil
ontmoedigen.
Het productieproces heeft een directe invloed op de markt en maakt daarmee onderdeel
uit van de marketing mix. De klant wordt niet alleen geconfronteerd met het resultaat,
maar ook met de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt.
Het distributiebeleid
Distributie als element van de marketing mix is belangrijk, omdat het inhoud geeft aan de
nuttigheid van tijd en plaats, die juist voor een dienst zo belangrijk is.
Distributie als kanaal is in soort en omvang veel minder aanwezig, respectievelijk
relevant.
Distributie in termen van vestigingsbeleid is voor veel dienstverlenende ondernemingen
cruciaal.
Daar waar de dienst bij de afnemer wordt verricht (bijv. loodgieter, adviesbureau) is de
vestigingsplaats maar bescheiden van belang.
Het communicatiebeleid
De communicatie is relatief het belangrijkste onderdeel van de marketing mix.
Communicatie is gericht op de visualisatie van een idee.
Alles wat zichtbaar is, dus niet alleen reclame, promotie en persoonlijke verkoop, heeft
een communicatiefunctie.
Omdat productie en consumptie van een dienst samenvallen, is communicatie vaak
gericht op het etaleren van de beschikbaarheid van een dienst, zodat men zich deze
beschikbaarheid herinnert, indien men een bepaalde dienst nodig heeft.
Bij diensten komt recommandatie, alsmede ervaringsuitwisseling voorafgaand aan en na
afloop van de dienstaankoop veel voor. Die is daardoor van invloed op de beeldvorming
rond een dienst.
Public relations is relatief belangrijker dan in de productensector, met name bij
particuliere afnemers.
Communicatie kan gelimiteerd warden door beroepsorganisaties of uit ethische
overwegingen.
Het prijsbeleid
De mate waarin het marktmechanisme werkt, varieert sterk per dienst. Veel prijzen en
tarieven zijn gereguleerd; in sommige markten wordt prijsconcurrentie als niet ethisch
beschouwd (met name bij mens-georienteerde diensten).
Heeft men prijsvrijheid in een markt, dan bestaat er grote flexibiliteit in prijsaanpassingen,
mede door de mogelijkheid het productbeleid snel bij te stellen.
Prijsdiscriminatie op een moment en in de tijd is gebruikelijk, met name in bedrijven die
een sterk wisselende marktvraag ervaren.
Discounts, tijdelijke kortingen en dergelijke komen maar bescheiden voor.
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Het personeelsbeleid
Diensten zijn persoonsgebonden en dus wordt naast de inhoudelijkheid (het product) de
kwaliteit oak bepaald door het gedrag van mensen en alle uitingen van dat gedrag.
Optreden, kleding, taalgebruik in woord en geschrift, relationele vaardigheden zijn
belangrijke aspecten in ontmoetingen tussen personen, ongeacht hun functie of taak.
Het extrovert maken van een organisatie en dus van de medewerkers, dat wil zeggen het
toegankelijk maken voor derden en het vergemakkelijken van de interacties met de
externe omgeving is een belangrijk aandachtsgebied van het personeelsbeleid (externe
organisatie ).
Gegeven het feit dat klanten slechts ge"interesseerd zijn in de resultaten van functionele
activiteiten en niet in de activiteiten zelf (wat men heeft gedaan) warden in
dienstenorganisaties naast functionele bekwaamheden extra eisen gesteld aan de
medewerkers am te werken met de effecten I resultaten van een functie bij anderen.
lmmers gegeven de verscheidenheid van markten en mensen in die markten kan een
puur op een eenduidige taakverrichting georienteerde medewerker niet echt geed
scoren.
Gezien het in meer of in mindere mate optredend interne effect bij een dienstverlening bij
een gezamenlijke klant, is het voor het bereiken van een optimale kwaliteit in dat proces
van belang dat medewerkers procesgeorienteerd zijn.
De eenduidigheid van dat proces vereist een nadrukkelijke overeenkomst tussen interne
en externe communicatie waardoor de scheiding binnen en buiten de organisatie
grotendeels vervalt. Temeer omdat de klant met het interne productieproces meedoet.
De belangrijkste rol die de subjectiviteit in de dienstverlening en in de kwaliteitsbeleving
speelt vergt van de medewerkers het expliciet kunnen maken van hun eigen opvattingen
en het kunnen hanteren daarvan in geval van verschillen bij anderen.
Omdat relaties belangrijker zijn dan kortstondige transacties waarvoor gelijkwaardigheid
als belangrijkste conditie geldt tussen partijen, is het voor medewerkers van belang het
juiste evenwicht te vinden tussen het uitoefenen van macht in welke vorm dan oak
(deskundigheidsinformatie-, hierarchieke macht) en gevoelens van gelijkwaardigheid die
strijdig zijn met ondergeschiktheid als gevolg van het ondergaan van macht.
lndien er relaties bestaan tussen personen omvatten deze een grate verscheidenheid
aan componenten zowel rationeel als emotioneel. Als de drager daarvan een
dienstenleverancier is dan heeft die dienst aan de klantenkant naast functionele ook
emotionele of sociaal psychologische aspecten in overeenstemming met behoeften. Dit
vindt zijn evenknie bij de medewerkers in een organisatie die daarin niet alleen
functioneren maar er met een persoonlijk plezier in zijn. Gedurende het productieproces
kan er dan op meerdere fronten gelijkwaardigheid ontstaan en dus een betere en bredere
basis warden gelegd voor gelijkwaardigheid.

Schematisch kunnen de aanpassingen in de marketing mix warden weergegeven zoals in
figuur 1.2. De eerdergenoemde P's die in de marketing mix zijn aangepast vanwege de
typische dienstenkenmerken laten ook zien dat het verband tussen de marketingfunctie en
de rest van de organisatie intensiever en interactiever is dan in een productieorganisatie.
lmmers:
De P van personeel, heeft te maken met alle personeel waar de afnemer direct of indirect
mee te maken krijgt uit alle functies binnen de organisatie;
Aan de P van productbeleid is het interne productieproces gekoppeld;
De P van promotie meet verbreed warden met de interne communicatie. Niet alleen
vanwege de aanpassingen in de voorgaande twee P's, maar ook omdat de klant deel
uitmaakt van het interne productieproces.
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Figuur 1.2: Marketing-mix voor product- (links) en dienstverleningsgeorienteerde (rechts) organisatie

Dienstverlenende bedrijven lopen desondanks achter op productiebedrijven wat betreft de
toepassing van marketingconcepten, maar hierin komt langzaam verandering. Marketing van
diensten vergt, zoals nu duidelijk moge zijn, niet alleen externe en interne marketing om de
werknemers te motiveren, maar ook interactieve marketing om sociale vaardigheden te
ontwikkelen bij dienstverlenend personeel. Marketing van diensten streeft naar differentiatie
ten opzichte van de concurrentie, naar een hoge servicekwaliteit en een hoge productiviteit.
Het begrip dienst onderging in de loop van de geschiedenis een betekenisverschuiving.
Van een arbeidsverrichting in een
Bedrijf
asymmetrische dienstrelatie of rechtspositie in voorgaande eeuwen is het
accent langzaam maar zeker verschoven
naar een zelfstandig (markt)aanbod
waarvan iemand gebruik kan maken in
een economische ruil- of symmetrische
Person eel
Klanten
INTERACT/EVE
relatie. Merkwaardig genoeg komt de
MARKETING
meer recente betekenis nog niet in de
Fig.1.5: Orie soorten marketing in diensten-branches
woordenboeken voor. Des te meer aandacht krijgt zij in de actuele managementliteratuur over marketing en organisatie van diensten. Hoe kan een dienst economisch en
organisatorisch floreren zonder in het gedrang van rendabele bedrijfsvoering en controle te
komen? Welke praktische voorwaarden stelt de diensten-'business'? Het is misschien niet
zinvol om naar een eenduidige definitie van dienst of service te zoeken zolang de praktijk
van maatschappelijke diensten nog zo in beweging is.
1.5 Bereiken van concurrentievoordelen in de huidige huurwoningmarkt
In voorgaande paragrafen is besrpoken welke rol dienstverlening speelt bij het totstand
brengen van het product dat aan de consument te koop wordt aangeboden. Het
totaalproduct wordt gevormd doordat op drie 'productniveaus' benefits worden gerealiseerd
voor de consument. De leverancier probeert op een dusdanige manier zijn totaalproduct in te
richten dat hij daarmee op zijn minst de continurteit van zijn ondeneming kan waarborgen .
Een commerciele organisatie zal trachten am, naast het continu"iteitsstreven, een prestatie te
leveren, waardoor zij beter zal scoren dan de concurrentie.
Concurrentievoordelen zijn ender andere volgens Dogge en Smeets (1998) te behalen door
middel van kostenleiderschap en differentiatie. Ze introduceren Hooley, Saunders en Piercey
die daarbij onderscheid maken tussen differentiatie in prijs, distributie, promotie en product.
Zo wordt gezegd dat concurrentievoordelen die alleen gebaseerd zijn op kostenleiderschap
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of differentiatie slechts tijdelijk en dus niet verdedigbaar zijn. Dogge en Smeets gebruiken
drie sturingsinstrumenten: kwaliteit, functionaliteit en prijs. Er is pas sprake van een
verdedigbaar concurrentievoordeel wanneer men uitblinkt in minimaal een van de drie
aspecten en de overige twee aspecten op een concurrerend niveau aanbied. De zone tussen
minimaal toelaatbare niveaus en de maximaal haalbare wordt de 'survival zone' genoemd,
naar voorbeeld van Cooper. Volgens Dogge en Smeets is alleen wanneer de productformule
van een verhuurder in die 'survival zone' ligt concurrentie mogelijk. Figuur 1.8 illustreert dit.
Prijs

- .. -

;:;; maximum niveau

- - - - - :: minimum nlveau

Fig 1.8: De survival zone volgens Cooper

Dogge vindt dat het opwaarderen van de productformule middels het opwaarderen van de
dienstverlening een van de geschikste opties is, vanwege het flexibele karakter van
dienstverlening.
In redelijk stabiele markten waarin de behoeften redelijk homogeen zijn en concurrentievoordelen op grand van prijs, kwaliteit en imago kunnen warden bereikt, is het tot op zekere
hoogte verdedigbaar kennis te agregeren op een hoger schaalniveau dan dat van de
individuele klant. Zo stellen Treacy en Wiersema (1993) dat succesvolle ondernemingen zich
onderscheiden door uit te blinken op (bij voorkeur) een van de volgende drie gebieden,
"while meeting the industrial standards on the other two":
1. Operationele efficientie: het leveren van betrouwbare producten en diensten tegen
concurrerende prijzen, geleverd met zo weinig mogelijk ongemak;
2. Productleiderschap: voortdurende innovatie op basis van marktonderzoek,
gebruikmakend van creativiteit en het snel commercialiseren van nieuwe ideeen;
3. Customer intimacy: het voortdurend aanpassen van producten I diensten aan de
wensen van de klant op basis van gedetailleerde kennis van individuele wensen van die
klant, waardoor kan warden voorzien in heterogene behoeften.
Bij het versterken van de klantenbinding wordt juist sterk ingezet op het uitblinken met
'customer intimacy'.
Wanneer additionele dienstverlening wordt aangewend om de klantenbinding te vergroten
met het leveren van een premium kwaliteit, imago en prijs is bovenstaande theorie
toepasbaar in een situatie op de woningmarkt, waarin vraag sterk staat tegenover aanbod .
Volgens Treacy en Wiersema (1993) kan dit oak in een ontspannen marktsituatie. In feite is
deze theorie daarmee goed projecteerbaar op de huurwoningmarkt in delen van Nederland.
1. 6 Productdifferentiatie
Het onderzoeken van de mogelijkheden om additionele diensten aan bestaande klanten te
leveren is een vorm van productdifferentiatie. Wanneer een aanbieder wil nagaan of het
haalbaar is om met differentiatie, een product (op)nieuw te positioneren in een markt, zijn
drie overwegingen essentieel.
Allereerst, wat wordt tegenwoordig verwacht van het product door de afnemers. In elk
marktsegment bestaan bepaalde verwachtingen, oak wel 'hygienische factoren' genoemd,
welke minimaal geboden moeten warden, wil het product kunnen concurreren met het
bestaande aanbod.
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Daarnaast is het belangrijk om te weten wat afnemers overwaarderen en als meerwaarde
beschouwen, boven datgene dat verwacht wordt. Deze toevoegingen aan het product
vormen vaak de meest effectieve manier om het aanbod te differentieren. Cruciaal hierbij is
echter wel het kostenplaatje van deze acidities. De kosten voor de aanbieder van de
toevoegingen zullen lager moeten zijn dan de meeropbrengsten die ermee gegenereerd
kunnen worden . Daarnaast moet de afnemer bereid zijn om hiervoor een extra prijs te
betalen. In formulevorm kan dit, bezien vanuit de leverancier, alsvolgt worden weergegeven:
((Onp - (Kbp + Kip)) - {Obp - Kbp) > 0
waarin:
Obp = Opbrengsten bestaande product
Onp = Opbrengsten (ver)nieuw(d)e product
Kbp = Kosten bestaande product
K1p =Kosten toegevoegingen t.o.v. bestaande product
De derde inachtneming betreft het gemak waarmee de vernieuwing kan worden gekopieerd
door de concurrenten. ldealiter wordt differentiatie daar gezocht, waar, op zijn minst tijdelijk,
barrieres bestaan die in uitsluiting van concurrentie kunnen resulteren. Het meeste succes
wordt bereikt wanneer gebruik wordt gemaakt van specifieke kenmerken van het kernproduct of de marketing-voordelen die alleen het bedrijf kan bieden en voor concurrenten
niet mogelijk zijn en moeilijk zijn te ontwikkelen. Peters (1987) verondersteld dat vele
bedrijven hun core-product te zeer benadrukken in hun overall-marketinggedachten en
marketingstrategieen. Volgens hem wordt het alsmaar moeilijker om puur op basis van het
kernproduct differentiatie te kunnen verwezenlijken. Meer nadruk zou moeten liggen op de
zogenaamde 'additionele diensten' en dan vooral de manier waarop ze warden geboden.
Een focus op de verder van het kernproduct afgelegen ringen is vooral bruikbaar in
marktgebieden waar competitie traditioneel vooral op basis van de prijs plaats heeft
gevonden. Differentiatie door additionele dienstverlening vindt hier plaats en biedt tevens de
mogelijkheid om qua prijsvoering uit te stijgen boven het (vertrouwde) niveau in de
bestaande markt.
Differentiatie is gericht op het veranderen van de bedrijfsactiviteiten door deze te richten op
nieuwe producten of op nieuwe markten of op beide. Bij het samenstellen van de
bedrijfsactiviteiten komt meer kijken dan de evaluatie van huidige activiteiten. Men dient ook
nieuwe activiteiten en producten te zoeken die in aanmerking komen voor de toekomst. De
matrix voor product/marktuitbreiding 4 is een handig middel om groeimogelijkheden vast te
stellen.
Bestaande producten

Bestaande markten

Nieuwe markten

Nieuwe producten

1.

2.

Marktpenetratie

Productontwikkeling

3.

4.

Marktontwikkeling

Diversificatie

Fig. 1.4: Marketingmogelijkheden zoeken met behulp van de matrix voor productlmarktuitbreiding

In het kort komen de bovenstaande vier strategieen op het volgende neer:
Marktpenetratie
Meer verkopen aan de huidige klanten zonder de producten op enige wijze te veranderen. Bij
marktpenetratie gaat het kortweg om te proberen meer te verkopen aan bestaande klanten
of klanten weg te lokken bij de concurrent. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een 'premium
image' van de bestaande woningen en activiteiten.
4

H. Igor Ansoff, Strategies for Diversification, Harvard Business Review, 1957
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Marktontwikke/ing
Nieuwe markten zoeken en ontwikkelen voor huidige producten, bijvoorbeeld door nieuwe
demografische markten te onderzoeken.
Productontwikke/ing
Gewijzigde of nieuwe producten aanbieden aan de huidige markt. Upgraden van de
dienstverlening voor zittende huurders.
Diversificatie
Het opzetten of aanschaffen van activiteiten of producten buiten het terrein van de huidige
producten en markten. Bijvoorbeeld het aanbieden van extra diensten bij een huurwoning,
specifiek gericht op senioren.

Bedrijven moeten nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen. De huidige producten
hebben slechts een beperkte tijd te gaan en moeten door nieuwe vervangen worden. Elk
product heeft een levenscyclus die zich kenmerkt door veranderende problemen en kansen.
De omzet van een doorsnee product volgt een S-vormige curve van vier fasen (Kotler, 1994).
De cyclus begint bij de introductiefase, die wordt gekenmerkt door langzame groei en lage
winsten; het product wordt in de distributiekanalen ondergebracht. In gunstige gevallen komt
het product in de groeifase, gekenmerkt door snel stijgende omzet en toenemende winsten.
Tijdens deze fase tracht het bedrijf het product te verbeteren, nieuwe marktsegmenten en
distributiekanalen te interesseren en de prijzen enigszins te reduceren. Dan komt de
volwassenheidsfase, waarin de omzet minder snel groeit en de winst zich stabiliseert. Het
bedrijf zoekt nieuwe strategieen om de omzet opnieuw te doen toenemen: aanpassingen van
de markt, het product en de marketingmix (zie bijlage 3). Ten slotte treedt de eindfase in: de
omzet en de winst nemen een flinke duik. Het is de taak van het bedrijf producten in deze
fase te herkennen en te beslissen of ze gehandhaafd, uitgemolken of afgestoten moet
worden. Dit laatste kan ook inhouden: aan een ander bedrijf overdoen of ontmantelen
(slopen). Tabel 1.1 geeft een en ander schematisch weer.
Waar bevindt de nederlandse huurwoning zich op de S-curve? Kenmerkend voor de cyclus
van een (huur)woning is dat deze een lange doorlooptijd kent. Persoonlijk denk ik dat in dit
verband 'de nederlandse huurwoning' niet bestaat. De traditionele goedkopere huurwoning,
zoals we deze jarenlang ten tijde van het woningtekort hebben gekend, heeft langzamerhand
de eindfase bereikt. Verhuurbaarheidsproblemen tekenen zich steeds sterker af en
additionele investeringen zijn steeds vaker noodzakelijk om exploitatie van de woningen te
kunnen blijven continueren. Verschillende initiatieven van speciaal op verschillende
doelgroepen gerichte woningen (bijvoorbeeld Wozoco's) tonen aan dater nieuwe producten
worden gelanceerd. Deze bevinden zich nu nog veelal in de introductiefase en naderen of
zitten vooraan in de groeifase. Ze worden door nog maar weinig verhuurders op de markt
gebracht en waarschijnlijk zullen niet alle initiatieven de groeifase bereiken.
Daarnaast zijn er de duurdere huurwoningen, die niet veel verschillen van de traditionele
duurdere huurwoningen. Het is een product dat vanwege de kwalitatieve eigenschappen en
vanwege de vragerswensen uit een markt met een stabiel aantal aanbieders een grote
aandacht en afzet kent. Deze woningen bevinden zich daarom, volgens mij, ergens midden
in de volwassenheidsfase. Hier kunnen additionele diensten worden aangewend om
diversificatie na te streven. Het aanbieden van extra diensten bij een huurwoning, specifiek
gericht op senioren werd in hoofdstuk 1 al als voorbeeld genoemd. Zo is een serviceflat een
van de bekendste vormen van een huurwoning die in dit verband genoemd kan warden.
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Karakteristieken
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Lage omzet

Snel stijgende omzet
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Dalende omzet

Kosten

Hoge kosten per klant
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Lage kosten per klant

Lage kosten per klant

Winsten

Negatief
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Hogewinst

Dalende winsten

Klanten

Pioniers

Early adopters

Meerderheid

Nakomers

Concurrenten

Weinig

Groeiend aantal

Marketingdoelstellingen

Product creeren en uitproberen aanmoedigen

Marktaandeel
maximaliseren

Stabiel aantal, begin!
Afnemend aantal
teruQ le lopen
Wins! maximaliseren en Kosten terugdringen en
marktaandeel proberen merk 'uitmelken'
te verdediQen

Een elementair product
aanbieden

Productuitbreidingen,
dienstverlening,
garantie aanbieden

Merk en modellen
diversifieren

Zwakke artikelen
afbouwen

Prijs

Kosten plus

Prijs om marktpenetratie le bevorderen

Prijs afstemmen op de
sterkste concurrenten

Prijs snoeien

Distributie

Selectieve distributie
opbouwen

lntensieve distributie
opbouwen

lntensievere distributie
opbouwen

Niet rendabele verkooppunten laten vallen

Recla me

Productbesef opbouwen onder 'early adopters' en handelaars

Besef en belangstelling
opbouwen in de
massamarkt

Merkverschillen en
'benefits' benadrukken

Terugdringen tot het
vereiste niveau om de
loyalen te handhaven

Sales promotion

lntensieve sales promo- Reduceren om te
lion om het uitproberen profiteren van de vraag
te stimuleren
van consumenetenzijde

Strategieen
Product

lntensiveren om het
overstappen van een
ander merk te
stimuleren
Tabel 1.1: Overz1cht van karaktenst1eken, doelstellmgen en productlevenscyc/us-strateg1een

Terugdringen tot een
minimum

De economie in de ge'lndustrialiseerde landen wordt hoe !anger hoe meer een
dienstverleningseconomie, waarin marketing van diensten grondig onderzocht dient te
warden. De woningverhuursector in Nederland ervaart op het ogenblik volop de gevolgen
van deze veranderingen. Steeds meer aandacht gaat uit naar de dienstverlening die van het
onroerend goed (dat de waning is) een aantrekkelijke waning maakt. Zeals eerder genoemd
zijn diensten niet-tastbaar, onscheidbaar, variabel en vergankelijk. Elke eigenschap houdt
bepaalde moeilijkheden in en vereist een bepaalde strategie. Het is de taak van marketing:
de tastbaarheid van de dienst te vergroten en de productiviteit van de dienstverlener te
verhogen - de dienstverlener is onlosmakelijk verbonden met de dienst;
de schommelingen te beperken door de kwaliteit te standaardiseren;
het vergankelijke aanbod aan te sluiten op de wisselende vraag, of de vraag te
manipuleren.
Oak voor de woningsector ligt hier een nag groat te ontginnen terrein.

1. 7 Van klant tot medeproducent
Orn de vereiste klantenkennis te kunnen vergaren, zal de klant serieus genomen moeten
warden. Wanneer het lukt om in te zien dat het mogelijk is om een relatie op te bouwen met
de klant wanneer deze als gelijkwaardig beschouwd wordt, kan een structuur warden
opgezet aan de hand waarvan het mogelijk moet zijn het hogere schaalniveau van de
individuele klant te behalen.
Viehoff stelt dat als vaststelling van wie de klant eigenlijk is achter de rug is, de volgende
stap komt. Deze volgende stap is de bepaling 'waardoor' deze klant enthousiast wordt.
Anders gezegd: wanneer de klant vindt dat de geleverde toegevoegde waarde hoog is.
Kennis van die klant is onmisbaar. Orn het enthousiasme van een klant te ontdekken is het
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nodig om vragen te stellen in plaats van het aanbod uitgebreid te presenteren. lnteracties,
die men tot relaties wenst te verdiepen, ontstaan uit interesse in de andere partij. Hoe
slechter men die kent, hoe groter derhalve het aantal vragen. Oat begint dan ook meestal op
zakelijk/inhoudelijk niveau, waarbij men zo snel mogelijk de menselijke kant moet inbouwen
om van functionaris naar de persoon te kunnen komen. Het begrip enthousiasme maakt dat
mogelijk. In een latere fase gaat dat over in het delen van onzekerheden en het oplossen
van problemen. Schematisch ziet dat proces er uit zoals weergegeven in figuur 1.95 .
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Als afnemers worden benaderd door een, voor hen, onbekende leverancier, vormen de
activiteiten en handelingen in de persoonlijke of schriftelijke communicatie de enige interactie
die gewaardeerd kan worden . Verhalen over hoe goed die leverancier is en dat deze naar
een samenwerking met de klant wil, hebben meestal als enig resultaat dat de afnemer "met
de hakken in het zand gaat". Een dergelijke relatie moet worden verdiend! En dus zorgvuldig
worden opgebouwd.
Op het tweede niveau raakt de klant ge'lnteresseerd in de kern van de dienst. Gaat de
interesse van de klant verder, door zowel de inhoud als het gedrag van de leveranciers, dan
gaat hij/zij meeproduceren zodat die dienst betekenis krijgt voor de betrokkene zelf.
Daardoor raakt hij op het derde niveau ge'fnteresseerd in doorlooptijden en de mate waarop
hij inzicht heeft en krijgt in het 'productieproces'.
Vanaf dit niveau heeft de afnemer in de woningverhuurbranche, de huurder dus, nog maar
vrij recent besloten een woning te huren. Na verloop van tijd zal de relatie met de verhuurder
zich gaan verdiepen. Men gaat elkaar beter kennen. Het hangt vervolgens af van de
inspanningen van de woningverhuurder of deze erin slaagt de afnemer mee te nemen tot
niveau 6.
Kortom, door toename van de contacten, raakt de klant ge'lnteresseerd in de persoon van de
leverancier die contact met hem heeft. Met name door de moeite die deze leverancier
zichtbaar voor hem/haar doet. Op dit niveau, niveau 4, wordt immers merkbaar in hoeverre
het back-office van de dienstenleverancier aansluiting heeft met het front-office.
Als de geleverde dienst overeenstemt met de verwachting van de klant en de post-service
wordt goed ingevuld, dan ontstaat de kans op een persoonlijke relatie met de leverancier.
Tevredenheid daarover leidt uiteindelijk tot niveau zes, waar de klant dermate serieus
genomen wordt dat hij in feite medeproducent in de organisatie wordt.
5
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1.8 Vijf dimensies van het wonen
Bij het verhuren van woningen wordt als het ware een continu rollenspel gespeeld tussen
aanbieder en vrager, tussen verhuurder en huurder dus. In feite komt dat rollenspel neer op
het invulling geven aan algemene zaken die in de vorige paragrafen aan bod zijn gekomen
met goederen en diensten die met woongenot te maken hebben. De verhuurder tracht een
zo goed mogelijk passende waning aan iedere individuele huurder aan te bieden. Hierbij zal
Vesteda moeten opereren binnen een bepaalde bandbreedte, omdat er oak rekening
gehouden moet warden met belangen van en dienstverlening aan de investeerders. De
bandbreedte wordt daarnaast bepaald door de capaciteit die Vesteda heeft am haar
woningen aan te passen aan de wensen van individuele klanten. Orn dit goed te kunnen
doen is het noodzakelijk am inzicht te hebben in de verschillende functies die een waning
voor de bewoners vervult. Voordat van toegevoegde waarde gesproken kan warden zal
immers bekend moeten zijn over welke waarde men het heeft. Vervolgens kunnen de
mogelijkheden van het toepassen van additionele diensten in het woningverhuurproces beter
warden begrepen en kan warden gezocht naar mogelijkheden am daarmee een
toegevoegde waarde te creeren.
Hiermee wordt het terrein van de functionele kwaliteit, die een waning heeft, betreden. De
functionele kwaliteit heeft betrekking op alle functies die de waning voor de gebruiker vervult.
De waning biedt ruimte voor activiteiten, maakt deel uit van een fysiek, sociaal en wellicht
virtueel netwerk, is een plek waarmee men zich kan identificeren, een domein waar men zich
thuis kan voelen, etc. De waning zal voldoende groat moeten zijn, goed ingedeeld met
vertrekken van valdoende afmeting met de benodigde technische vaorzieningen en met
relaties tussen vertrekken anderling en prive buitenruimte die privacy waarborgen en
tegelijkertijd verschillen in gebruik mogelijk maken. Daarnaast kan met dienstverlening het
woangenot, dat de waning voar iedere individuele bewaner biedt, warden vergraat.
Het leveren van 'tataal waongenot' wordt gezien als een samenspel van vijf dimensies (oa.
Smeets 1999):
1. de beschuttingsdimensie
2. de utilitaire dimensie
3. de omgevingsdimensie
4. de liggingdimensie
5. de statusdimensie

De beschuttingsdimensie
De waning biedt niet alleen beschutting in fysieke zin (onderdak) maar oak in saciaalpsychologische zin (privacy). Onder fysieke beschutting wordt verstaan het leveren van
degelijkheid, veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid. Het betreft aldus de technische
kwaliteit, de thermische kwaliteit, de produceerbaarheid, de onderhoudsvriendelijkheid en de
duurzaamheid. De fysieke beschutting is voorwaardenscheppend voor de sociaalpsychologische beschutting. Onder sociaal psychologische beschutting verstaat men zaken
die invloed hebben op de privacy van het huishouden, de individuele gezinsleden of de
bezettingsgraad van een waning of woongebouw. Men anderscheidt territoriale privacy,
auditieve privacy en visuele privacy. De mogelijkheden am tot privacy te komen warden
bepaalt door een samenspel van een aantal zaken: grootte, plattegrond en rekwisieten
enerzijds en positie, toewijzing van ruimtes en gedragscodes anderzijds.
De utilitaire dimensie
De waning is de plek waar we veel van onze (vrije) tijd doorbrengen; ze is het centrum van
het dagelijks leven. In die hoedanigheid stelt de waning voorwaarden aan het gebruik: ze
biedt de mogelijkheid am bepaalde dingen te doen en andere te laten. Naast de traditionele
woonfunctie en de daarbij behorende activiteiten van verblijven, het huishouden daen,
huiswerk maken, ontspannen, contact met de natuur onderhouden, bezoek ontvangen,
slapen en persoonlijke hygiene krijgt de waning in toenemende mate een functie als
werkplek, winkelcentrum, studieplek en of zorgcentrum. De waning is dan oak een plek voor
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ontspanning, een werkplek, een wasserij, een kinderspeelplaats, een studieruimte, een hotel,
een restaurant, een kerk, een cafe en een ziekenhuis. Men spreekt in dit kader over de
handelingskwaliteit van de woning.
De omgevingsdimensie
Hierin wordt de relatie beschouwt die de woning heeft tot de buurt en wijk. Omgevingen,
domeinen of territoria zijn in diverse gradaties te onderscheiden: de eigen kamer, de overige
vertrekken, het woongebouw, de buurt, de wijk, de stad, etc. Hier wordt de waning vooral
opgevat als deel van een buurt. Volgens onder andere Smeets raakt dit de 'kern' van het
wonen: "Die kern heeft te maken met de betekenis die woonhuis en woonbuurt voor mensen
hebben, met de intensiteit waarmee bewoners bij hun woonhuis en woonomgeving
betrokken zijn, met de ervaring van zich thuis voelen ." In dit kader wordt oak wel een
onderscheid gemaakt tussen prive, semi-openbare en openbare ruimte of domein. De term
'ruimte' verwijst hierbij meer naar de aspecten van inrichting, vormgeving en beheer; de term
'domein' naar de sociale activiteit in deze ruimten.
De woning als uitvalsbasis
De waning is een centraal punt in een netwerk van activiteiten. Ze vormt bij de diverse
activiteitenpatronen de 'uitvalsbasis'. Deze activiteitenpatronen van individuen en
huishoudens warden echter steeds veelzijdiger en de mobiliteit steeds grater. De
toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen en mede daardoor de groei van het aantal
tweeverdieners, meer flexi-werkers en meer vrije tijd zijn alien factoren die tot meer mobiliteit
leiden. Neemt in algemene zin de verplaatsingsbehoefte toe, voor bepaalde huishoudens zijn
de beperkingen om zich te verplaatsen groter dan bij anderen. Met name bij huishoudens die
in korte tijd veel activiteiten met elkaar moeten of willen combineren, is de woonlocatie in de
nabijheid van voorzieningen van groot belang. Mensen warden in toenemende mate
geconfronteerd met de tijdruimtelijke beperkingen van hun bestaan. Compacte woonmilieus
in urbane of suburbane gebieden, waarbinnen wonen, werken, educatie, winkelen, recreeren
op korte afstand van elkaar mogelijk is warden voor de huishoudens steeds belangrijker.
Reijndorp spreekt over de 'combinatiebuurt'.
Domotica
In dit verband neemt de term domotica een steeds belangrijkere plaats in, vanwege
ontwikkelingen in de ict-sector. In de term domotica komen namelijk twee ontwikkelingen bij
elkaar. Als gevolg van technische ontwikkelingen doen zich allerlei ontwikkelingen voor op
het gebied van woningautomatisering. Maar ook de relatie tussen de waning en de omgeving
is aan ingrijpende wijzigingen onderhevig (woning-telematica). Onder domotica wordt het
geheel aan diensten in en rond de waning verstaan, welke tot stand gebracht worden door
systemen, die verschillende functies kunnen vervullen doordat zij onderling verbonden
kunnen worden en aangesloten op interne en externe communicatiemiddelen. Diepen en
Fokkema onderscheiden in dit kader twee groepen producten:
De eerste groep betreft de geautomatiseerde huishoudelijke functies en apparaten in de
waning zelf, waarbij onderlinge integratie van producten tot een samenhangend systeem
centraal staat. De tweede groep betreft de apparatuur en diensten die gebaseerd zijn op het
gebruik van telematica: het samengaan van telecommunicatie, waarbij het transport van
gegevens centraal staat en informatica, primair gericht op het verwerken van gegevens. Er
kan een veelheid aan toepassingen worden gerealiseerd.
In woonverkenningen 2030 (Ministerie van VROM, 1997) wordt gesteld dat voor de
ontwikkeling van nieuwe technologieen in de woonsfeer nag sterker dan in het bedrijfsleven
geldt, dat ze moeten aansluiten bij de kennis, het leervermogen en de
aanpassingsbereidheid van de gebruiker.

De statusdimensie
De waning is een manier om identiteit uit te dragen of om zich van andere te onderscheiden.
Allereerst biedt de waning de basis voor sociale en culturele identificatie. Huishoudens en
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haar leden hebben een persoonlijke omgeving nodig am een gevoel van eigen identiteit te
ontwikkelen in onderscheid tot de 'non-identiteit' van de wereld am hen heen. Dit geldt voor
zowel individuele huishoudens als voor groepen huishoudens.
De behoefte aan identificatie wordt steeds grater. Naast de 'space of flows' - de
wereldoverspannende ruimte van de snelle communicatie - is er in de 'space of places'
sprake van een herwaardering van locale identiteiten. "In een wereld waarin rijkdom, macht
en beelden globaliseren wordt de behoefte aan identificatie, collectief en individueel, de
fundamentele bran van sociale zingeving." Schematisch valt het bovenstaande alsvolgt
samen te vatten:
Aspecten

Fysiek

Dimensie

Beschutting en
orivacv
Waning als
onderdak

Omschrijving

Functioneel
Ergonomisch
Utilitaire dimensie
Waning als
activiteiten
centrum

Sociaal

Ruimtelijk

Omgevingsdimensie
Waning in de buurt

Liggings dimensie

Functionele kwaliteit
Technische
kwaliteit
Fysieke
Functionele levensduur
Levensduur
levensduur
Gebruiker I
Visie op gebruiker I
Gebruiker I
Gebruiker I
huurder als
huurder als
huurder
huurder als
bewoner
orosument
buurtbewoner
Tabel 1.2: De Vijf dimensies van het wonen (Bron: $meets, 1999)
Kwaliteit

Waning als
centraal punt in
activiteiten
schema

Cultureel
Existentieel
Status dimensie
Waning als
symbool

Expressieve
kwaliteit)
Culturele
levensduur)
Gebruiker I
Gebruiker I
huurder als deel
huurder als
lifestvle manaaer
van netwerk

De woningverhuurder zal deze dimensies moeten onderkennen en zal bij het samenstellen
van zijn producten er rekening mee moeten houden. Het betekent dus dat de focus niet
alleen gericht moet zijn op de woonruimte zelf, maar gespreid moet warden over
verschillende aandachtsgebieden. Hiermee wordt duidelijk dat een scala aan diensten en
goederen, random het onroerend goed, een wezenlijke rol spelen in het succesvol kunnen
zijn in maatwerk leveren aan individuele huurders.
1.9 Het aanbieden van woondiensten
Waar men in het verleden bouwde voor traditionele gezinnen, zal men tegenwoordig steeds
meer verschillende huishoudens kunnen onderscheiden. Er zal dus niet meer een product,
de waning, geleverd moeten warden, maar een op maat geleverd pakket van al die
onderdelen die resulteren in het woongenot van de afzonderlijke huurder. Het is niet meer
alleen de waning, maar ook het woongebouw, de buurt en de dienstverlening die de huidige
waning maken tot een product dat kan overleven in een markt waar huren interessant kan
zijn als een alternatief voor de koopwoning. Er zijn reeds verschillende onderzoeken gedaan
naar de rol van dienstverlening in het woningverhuurproces. Dogge (1999) noemt enkele
'DESTEP'-ontwikkelingen 6 die ertoe geleid hebben dat verhuurders van woningen
gedwongen warden tot een meer klant- en marktgerichte benadering van woningbeheer. Hij
onderzoekt dienstverlening in relatie tot woningbeheer en definieert daarbij 'dienstverlening
van corporaties' alsvolgt: "a/le handelingen, activiteiten en werkzaamheden die door
corporaties worden verricht tijdens a/le fasen van het verhuurproces, van orientatiefase tot
de beeindiging van het huurcontract, ten behoeve van en gericht op de behartiging van
huurders en potentiele huurders, afgebakend binnen de context van de woningmarkt en de
mogelijkheden en beperkingen van het BBSH'. In productformule wordt vervolgens een
onderscheid gemaakt tussen het product en de dienstverlening. Dit in tegenstelling tot het
gros van de literatuur waar dienstverlening vaak als onderdeel van het product wordt
beschouwd (zie vorige paragrafen). Volgens Vogelezang (1993) is het zelfs per definitie fout
om diensten te beschouwen als producten, omdat diensten een aantal specifieke kenmerken
hebben die producten niet hebben. Daar waar Dogge en Vogelezang spreken van producten
6
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is het in dit onderzoek wellicht beter om over goederen te spreken, waardoor beider
theorieen toepasbaar warden .
Wanneer de theorieen van Vogelezang warden ingepast in de situatie van corporaties
kunnen volgens Dogge corporaties zelfs als volledig dienstverlenende organisaties warden
beschouwd. Het feit dat corporaties in hoofdzaak alleen woningen verhuren en er geen
sprake is van een daadwerkelijke overgang van eigendom ondersteunt volgens Dogge deze
gedachte. Corporaties bieden dus in hoofdzaak een dienst aan, namelijk huisvesting en
daarmee samenhangend beschutting/bescherming, privacy, een activiteitencentrum, een
uitvalsbasis, een trefpunt en dergelijke in de vorm van een waning. Vogelezang onderscheidt
drie typen diensten: de kern-, hulp- en steundiensten. Deze drie diensten warden door
Dogge geplaatst in de productformule, waarbij de steundiensten warden opgedeeld in
wonen-gebonden diensten en overige diensten.
Collect/eve dienstverlening
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Fig. 1. 7: De productformule concurrentieel aanbod, Dogge 1999

Hierin is de kerndienst, de primaire vorm van de dienstverlening aan de klant. Ze wordt
uitgedrukt door het basisbegrip van wat de organisatie in hoofdzaak te bieden heeft. In het
geval van de corporatie is dit het verhuren van woningen, cq. het leveren van huisvesting. De
hulpdiensten zijn alle diensten/activiteiten noodzakelijk om de kerndienst te laten slagen.
In het geval van woningverhuur betreft het alle activiteiten en diensten zonder welke het
verhuurproces niet kan slagen, of die wettelijk voorgeschreven warden. De steundiensten
zijn niet echt noodzakelijk om de kerndienst of hulpdiensten te doen slagen. Met
steundiensten vergroot een organisatie haar concurrentiepositie of de toegankelijkheid voor
een gekozen doelgroep.
Wat in deze theorie opvalt is dat het onroerend goed duidelijk het uitgangspunt is van het
denken. Alie hulpdiensten zijn noodzakelijk om van een onroerend goed een huurwoning te
maken en vervolgens komen pas de steundiensten, waarmee diversificatie mogelijk is.
In mijn visie, waarbij het totaalproduct inderdaad is opgebouwd uit onroerend goed en
diensten die Dogge en Vogelezang hulp- en steundiensten noemen, moet juist sterker de
klant, de woonconsument, als uitgangspunt van het denken warden gesteld. De
woonconsument is op zoek naar een aantal benefits of oplossingen die hem kunnen helpen
om maximale behoeftenbevrediging in zijn - manier van - leven te verkrijgen. Oat een
woningkeuze daarbij een van de belangrijkste keuzes is hoeft, denk ik, geen betoog. Door
vanuit deze filosofie het totaalproduct te benaderen, is het voor de woningverhuurder zaak
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om juist zo veel mogelijk benefits te kunnen aanbieden en daarmee ook die
woonconsumenten, die hij als doelgroep kiest, te bereiken. Wellicht dat, voor de consument,
het onroerend goed daarbij een veel minder belangrijke rol zal spelen en dat bijvoorbeeld de
zekerheid, die de consument krijgt, doordat hij onderdak heeft en zelf geen onderhoud aan
zijn woning en daarmee samenhangende financiele risico's heeft, de doorslag zal geven. Het
onroerend goed is zo middel om de consument die zekerheid te kunnen bieden. De keuze
van de consument valt duidelijker op de totale formule (lees: het totaalproduct) die de
woningverhuurder hem kan bieden. Dienstverlening is daarbij inderdaad een van de
geschikste mogelijkheden om zich, in de ogen van de consument, te kunnen onderscheiden
van concurrenten. Het aanbieden van tal van woondiensten moet vervolgens hierin warden
ingepast. Niet een indeling met product, hulp- en steundiensten, maar een indeling in
'benefits' of 'oplossingen' voor de consument zal daarvoor moeten warden toegepast.
De woningverhuurder zal moeten trachten al zijn woonproducten (dus ook de additionele
diensten) z6 te organiseren, zodat de klant de benefits of oplossingen goed zal herkennen
en kunnen ervaren. Door klanten te laten kiezen, is het voor een woningverhuurder mogelijk
om aan te sluiten bij de verschillende wensen van verschillende huurdersegmenten. Het is
voor iedere afzonderlijke klant dan mogelijk om een pakket samen te stellen uit de
verschillende diensten, waarmee hij zijn persoonlijk woongenot kan be"invloeden. De rol van
het onroerend goed daarin zal voor de leverancier zeer groot blijven. Door de lange
technische levensduur en de geringe verhandelbaarheid ervan, zal de woningverhuurder
namelijk genoodzaakt zijn (en blijven) onroerend goed te betrekken bij het vormen van zijn
product.
Het accent zal, voor de woningverhuurder, dus steeds meer verschuiven van het zorgen voor
de technische staat van de waning in de richting van organisatorische invullingen van nieuwe
diensten met de daarbij behorende financiele en administratieve activiteiten voor de
verhuurder teneinde de klant op maat te kunnen bedienen.
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Hoofdstuk 2: Ontwikkeling woningmarkt in Nederland
2.1 De woningmarkt
In het jaarverslag van Vesteda over het jaar 1999 worden enkele uitkomsten genoemd van
de Vesteda WoningmarktScan 2000, over ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt.
Na 100 jaar volkshuisvesting, waarbij het kwantitatieve vraagoverschot centraal stond, zien
we een kentering in de woningmarkt ontstaan. Doordat er nu ruimte ontstaat om te kiezen uit
het aanbod, is de kwaliteit de beslissende factor geworden. Voor kwaliteit, van de woning en
de locatie, is men bereid meer te betalen.
lndien we naar de regionale verschillen kijken in Nederland dan zien we ook een
verschuiving. Waar enkele jaren geleden de Randstad werd getypeerd als de regio met het
grootste tekort aan woningen, zal nu in de provincies buiten de Randstad de druk op de
woningmarkt onverminderd hoog blijven. Door de groei van huishoudens in de nietrandstedelijke gebieden, vooral in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, zal
hier een tekort aan huizen ontstaan. In de Randstad staan tot 2005 zoveel
bouwprogramma's op stapel, dat deze tot overschotten zullen leiden. De vraag of deze
woningen aan de gewenste kwaliteit voldoen, roept steeds meer discussie op.
Nederlands woningbestand
De Nederlandse woningvoorraad bestond
ro•• .,.....o.uoo
ro"•l=BBBO.ooo
begin 1999 uit circa 6,5 miljoen eenheden.
__ . ____
Afgelopen jaar zijn circa 90.000 woningen
aan deze voorraad toegevoegd .
•koopwonlngen
Het aandeel huurwoningen in deze
Ohuurwoningen
toevoeging
bedraagt
24%
en
is
,.,,
grotendeels in handen van corporaties. Dit
aandeel is beduidend minder dan het
2000
2005
aandeel huurwoningen in de totale
Nederlandse woningvoorraad ultimo 1999:
Huurwoningenbestand
48%.
De verklaring hiervoor ligt in de
=
Totes/:: 3.030.000
sterkte van de koopmarkt op dit moment.
Het aandeel in deze toevoeging met een
•socfale
huurwoningen
huurprijs boven FI. 1OOO,- is beduidend
Qpartlcufiere
meer dan het aandeel van dit prijssegment
huurwoningen
in de totale woningvoorraad ultimo 1999.
We nemen dus een verschuiving waar
2000
2005
naar het duurdere huursegment.
Voor de komende 5 jaar is een stijging
Particuliere huurwoningenbestand
geprognotiseerd
van
de
totale
=
woningvoorraad (4% van 6,6 naar 6,9
- - ·~ - - - - - - - - - - - ·~ -1
miljoen), terwijl het aandeel huurwoningen
,.,.
•in handen van
hierin van 48% naar 44% zal dalen. In
overigen
plaats van de huidige 3,2 miljoen
Din handen van
lnstitutlonefe
huurwoningen zal Nederland in 2005 dan
beleggers
35"
circa 3,0 miljoen huurwoningen tellen.
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Bron: Vesteda WoningmarktScan, 2000

De woningbehoefte wordt in hoofdzaak bepaald door demografische en sociaaleconomische factoren, zoals bevolkings- en huishoudensontwikkeling, migratiepatronen,
leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling en de inkomens/koopkracht-ontwikkeling.

36

2.2 Bevolkings-, huishoudens- en inkomensontwikkeling
Begin 2000 telde Nederland circa 15,8 miljoen inwoners. Tot 2005 wordt een toename van
de bevolking geprognotiseerd van 3%, waardoor Nederland dan circa 16,4 miljoen inwoners
heeft.
Voorspellingen van de huishoudensBevolkings vs . huishoudensgroei
ontwikkeling tonen een sterkere groei.
(percentage t.o.v. 2000)
Waar Nederland begin 2000 circa 6,9
miljoen huishoudens telt, zal dit aantal zijn
gestegen tot 7, 2 miljoen huishoudens in
2005 . Verklaring van het verschil tussen
"8
de bevolkingsgroei van 3% en de
huishoudensgroei van 5% ligt in een
hui.tihoudonsgrofli
daling
van
de
gemiddelde
huishoudensgrootte. In 2005 zal meer dan een
2005
2010
kwart van de bevolking 55 jaar of ouder
zijn, hetgeen in de kwalitatieve woningbehoefteontwikkeling zijn weerslag zal
Bron: Vesteda WoningmarktScan, 2000
vinden. De toename van het aandeel eenen tweepersoons huishoudens hangt hier heel nauw mee samen. In het jaar 2005 zal 70%
van de huishoudens uit een of twee personen bestaan .
Uit
de
prognoses
aangaande
de
lnkomensontwikkeling hu ishoudens
inkomensontwikkeling
blijkt
duidelijk
dat
(1998 = nomlnaal)
het aandeel lagere inkomensgroepen (in
reele termen) daalt. Begin 2000 heeft 37%
van de Nederlandse huishoudens een
""
• tot Hf/ 50.000
besteedbaar inkomen van FI. 50.000,- of
meer. In 2005 geniet 43% van een
OHfl 50.000ftn
meer
dergelijk inkomen en in 2010 mag zelfs
50% van de huishoudens zich tot deze
inkomenscategorie rekenen. De komende
jaren wacht ons dus een verdere stijging
2005
2010
2000
van de welvaart.

....

...

...

,..!

.. I

Bron: Vesteda WoningmarktScan, 2000

2.3 De duurdere huursector
In de markt van de duurdere huurwoning is de komende jaren sprake van een positieve
ontwikkeling. Aan de aanbodzijde wordt een daling verwacht van het totaal aantal
huurwoningen, terwijl het aandeel dure huurwoningen hierin toeneemt. De hausse in de
koopmarkt zorgt voor een forse accentverschuiving naar kopen, maar door de hoge
koopprijzen ontstaat er weer nieuwe behoefte aan duurdere huurwoningen. Per saldo tonen
de op dit moment beschikbare prognoses een stabiel tot licht stijgend aanbod van
huurwoningen boven FI. 1000,- (1999: 246.000 woningen, 2005: 250.000 woningen, 2010:
275.000 woningen). Voor de vraag naar duurdere huurwoningen ziet dit beeld er anders uit.
In een aantal marktgebieden ontstaat zelfs een behoefte die vier maal zo groot is als het
beschikbaar komend aanbod. Als oorzaak geldt hier de groei van het aantal huishoudens in
combinatie met de demografische ontwikkelingen en de stijgende welvaart.
Het is duidelijk dat hier het aanbod de beperkende factor op de groei van dit prijssegment is.
Dit aanbod zal zich meer op de kwalitatieve vraag gaan richten. Voor de duurdere
huurwoningen ziet Vesteda mogelijkheden.
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2.4 Strategie Vesteda
Vesteda levert woongenot. Consumenten moeten prettig wonen in Vesteda-huizen. Niet
alleen de waning, maar oak de woonomgeving en de woongelieerde diensten spelen hierbij
een rol. Op deze wijze bedient Vesteda het hogere huursegment.
Vesteda heeft de aandacht op het leveren van woongenot het afgelopen jaar verscherpt. Orn
dit woongenot te maximaliseren is het noodzakelijk meer van de betreffende consumenten te
weten, waarvoor Vesteda onderzoek heeft gedaan naar bestedingsgedrag. De resultaten
hiervan zijn vervolgens geprojecteerd op de uitkomst van de Vesteda WoningmarktScan,
een onderzoek dat de dynamiek in de (huur)woningmarkt prognotiseert.
De uitkomsten van die studie hebben geleid tot een heldere keuze van doelgroepen
waarvoor nu gerichter producten kunnen warden ontwikkeld. Oak is door middel van de
benoeming van kerngebieden een geografische prioriteit aangebracht.
In Vesteda's marktsegmentatie warden woonconsumenten verdeeld naar drie dimensies: het
besteedbaar jaarinkomen, de leeftijd van het gezinshoofd en de gezinsgrootte.
Het besteedbaar jaarinkomen wordt gesplitst in 3 categorieen: onder FI. 35.000,-, van FI.
35.000,- tot FI. 50.000,- en vanaf FI. 50.000,-. De leeftijd van het gezinshoofd wordt gesplitst
in de categorieen Jongeren (onder 35 jaar), Middelbare leeftijdsgroepen (35 tot 55 jaar) en
Senioren (vanaf 55 jaar). Bij de gezinsgrootte vindt een tweedeling plaats tussen 1- en 2persoons huishoudens en 3- of meerpersoons huishoudens.
Primaire doelgroep voor Vesteda zijn 1- en 2- persoonshuishoudens met een besteedbaar
jaarinkomen van minimaal FI. 35.000,- in alle leeftijdscategorieen. In onderstaande figuur is
dit het donkergekleurde gebied van de kubus. 40% van de Nederlandse huishoudens mag
tot deze groep warden gerekend .

.?50.000

35.00050.000

< 35.000
Leehijd

3+ pers.
Fig. 2. 1: Doelgroepen Vesteda

1- en 2-pers.

Huishoudenssamenstelllng
(personen)

In Vesteda WoningmarktScan, 2000 wordt een voorspelling gemaakt van de ontwikkeling
van de omvang en samenstelling van deze doelgroepen tot 2010. Hiertoe warden drie
hoofdgroepen onderscheiden, jongeren, senioren en middelbare leeftijdsgroepen. Afhankelijk
van de situatie van de hoofdkostwinner, spreekt men van 'jongeren' indien deze jonger is
dan 35 jaar. 'Senioren'zijn de huishoudens waarvan de hoofdkostwinner 55 jaar of ouder is.
Middelbare gezinnen zitten hier dus precies tussenin. In tabel 2.1 warden de genoemde
ontwikkelingen weergegeven en vergeleken met de algemene situatie, geldend voor alle
Nederlandse huishoudens.
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Jongeren

Middelbare
l~eftljdsgroef)fl

Senloren

Nederland

1999

2005

1999

2005

1999

2005

1999

2005

1.790.000

1.544.000

2.570.000

2.902.000

2.020.000

2.638.000

6.381 .000

7.084.000

Aandeel van de totale
woningvraag

28%

22%

40%

41%

32%

37%

100%

100%

Is alleenstaand

33%

41%

19%

26%

47%

46%

32%

37%

47%

44%

32%

28%

40%

60%

60%

69%

Jaar
Aantal huishoudens

Is samen zonder inwonende
26%
21 %
31 %
15%
kinderen
Heeft een besteedbaar inkomen
71%
65%
66%
79%
boven Hfl. 35.000,Tabet 2. 1: Hwshoudensontw1kkelmg, bran: Vesteda WonmgmarktScan, 2000

2.5 Kerngebieden
Deze huishoudens vinden we uiteraard in heel Nederland. Vesteda wil zich voornamelijk
richten op die gebieden die een positieve relatieve groei laten zien van de vraag naar betere
huurwoningen. De volgende gebieden warden daarom door Vesteda tot deze kerngebieden
gerekend: de gebieden Groningen, Leeuwarden, Heerenveen en Emmen in Noord
Nederland, geheel midden Nederland en Zuid Nederland met uitzondering van de provincie
Zeeland.
In deze gebieden zal de gemiddelde jaarlijkse vraag naar de duurdere huurwoning in de
komende tien jaar vier maal hoger zijn dan het beschikbaar komend aanbod . Vooral de A2as richting zuiden evenals de oostelijke en noord-oostelijke gebieden buiten de Randstad
(Veluwe, Arnhem/Nijmegen en Zwolle) zullen zeer in trek zijn. De zuid-west rand van de
randstad komt echter onder druk te staan. De regionale verschillen zullen dus toenemen.
Juist door de aandacht te concentreren op deze gebieden is Vesteda in staat een dynamisch
regionaal portefeuille-management te bedrijven, waarbij producten op de locaties met de
juiste verhouding wonen-werken-recreeren voor de optimale prijs/kwaliteit warden
aangeboden .
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Hoofdstuk 3: Behoeften van woonconsumenten
Orn met additionele diensten een nieuw product neer te zetten, dat beter aan de wensen van
de klant voldoet, is het noodzakelijk om te weten welke toegevoegde waarde dit product voor
de klant kan bieden. Vesteda wil de toegevoegde waarde leveren in de vorm van het leveren
van extra woongenot aan bewoners. In hoofdstuk 1 werd al aangehaald dat het leveren van
woongenot te maken heeft met een aantal dimensies van het wonen. Het gaat erom een
product te kunnen verkopen dat een toegevoegde waarde heeft voor de wooncansumenten
doordat het helpt te voorzien in zoveel magelijk behoeften die te maken hebben met wanen.
Het leveren van woangenot wardt hiermee een samenspel van het vervullen van behoeften.
De waning (lees: het tataalproduct) die optimaal woangenot levert, zal maximaal kunnen
voorzien in de verschillende waonbehoeften van bewoners. In de psychologie zijn
verschillende onderzoeken gedaan naar de behoeften van mensen. Een bekende theorie is
die van Rokeach, die stelt dat afhankelijk van cultuurinvloeden mensen een aantal waarden
proberen na te streven. Dit kunnen zij doen door middel van het naleven van negen
instrumentele waarden en negen eindwaarden. De meest bekende behoeftentheorie is
echter de hierarchische indeling van vijf behoeftenniveaus valgens Maslow. Deze theorie zal
in dit onderzoek warden besproken en aan de hand hiervan zullen zoveel magelijk diensten
warden bedacht, die moeten voorzien in de behoeften van een woonconsument.

3.1 Mas/ow's theorie van behoeftenhierarchie
lemand die op zoek gaat naar een waning doet dit omdat hij probeert een bepaalde behoefte
te bevredigen. Met andere woorden; er is een drijfveer tot huisvesting die deze persoon ertoe
aanzet te gaan zoeken naar een geschikte waning. In de consumentenmarketing is
uitgebreid onderzoek gedaan naar dit soort beweegredenen van mensen. In de theorieen
wordt onderscheid gemaakt tussen biogenische behoeften en psychogenische behoeften.
De biogenische behoeften kamen voort uit fysieke gewaarwordingen zoals hanger, dorst,
koud, benauwd. De psychogenische behoeften ontstaan uit psychalogische kenmerken als
de herkenningsbehoefte, het geacht warden of het erbij horen. lndien deze behoeften sterk
genaeg zijn, worden ze omgezet in een motief am te handelen .
Abraham Maslow heeft een model gemaakt waarmee hij trachtte te verklaren waarom
mensen in een bepaalde situatie door een bepaalde behoefte gedreven worden 7 . Waarom
spendeert een individu het ene moment aan uiterlijke verzorging en het andere moment aan
persoonlijke veiligheid? Zijn antwoord hierop is dat menselijke behoeften hierarchisch
gestructureerd zijn, van meer tot minder noodzakelijk. In de mate van belangrijkheid
benoemt hij achtereenvolgens een aantal stappen; fysialogische behoeften, veiligheids
behoeften, sociale behoeften, waarderingsbehoeften en zelf-actualiserende behoeften.
Fysiologische behoefte
Hieronder vallen alle biologische behoeften, zoals honger, dorst, vermoeidheid, seksueel
verlangen,enzovoort.
Veiligheidsbehoefte
Hierbij gaat het zowel om de fysieke behoefte aan veiligheid in de zin van bescherming
tegen extreme temperaturen, ziekten en ongevallen, als de psychologische behoefte aan
veiligheid in de zin van zich ergens veilig of thuis voelen, de behoefte om zeker te zijn van
werk, enzovoort.
Sociale behoefte
In het algemeen gaat het bij sociale behoeften om de behoefte aan contact met anderen.
Meer specifiek gaat het om geborgenheid, erbij horen, genegenheid, kameraadschap . Door

7

Abraham H. Maslow, Motivation and Personality, 2° ed. Harper & Row, New York, 1970, p. 80 - 106.
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mensen een werk- en een leefklimaat te bieden dat mogelijkheden geeft voor sociale
contacten en geaccepteerd warden, kunnen deze behoeften vervuld warden.

3. Socla/e behoefte
(ergens toe behoren, kuddegedrag, /iefde)

2. Velllghe/ds behoefte
(veiligheid, beschenning, onderdak)

1. Fysiologlsche behoefte
{hanger, dorst, koud, benauwd)

Figuur 3. 1: Maslow's behoeftenhierarchie

Waarderingsbehoefte
Hierin zijn twee soorten te onderscheiden: allereerst zelfwaardering; het verlangen prestaties
te leveren, het verlangen naar autonomie, vrijheid en onafhankelijkheid. Daarnaast de
waardering voor anderen: in de vorm van aandacht, erkenning, status en prestige.
Zelfactualserrende behoefte
Hieronder vallen alle behoeften die erop gericht zijn het eigen potentieel volledig te
actualiseren en te realiseren. Deze wat vage categorie behoeften kan in principe warden
vervuld door het aanbieden van groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, het dragen van
verantwoordelijkheid en het leveren van creatieve prestaties.
Maslow stelt dat wanneer het een persoon lukt om een belangrijke behoefte te realiseren,
deze een bepaald niveau bereikt en zich dus niet meer hoeft druk te maken over hoe deze
behoefte bevredigd kan warden. Hij zal zich nu op een andere behoefte (een niveau hoger)
kunnen gaan richten. Op deze manier zullen mensen allereerst zorgdragen voor hun
primaire levensbehoeften (niveau 1), alvorens zich verder te orienteren op behoeften van
een bovengelegen niveau (niveau 2, en later niveau 3, 4 en 5). Maslow's theorie helpt
begrijpen hoe diverse producten passen in de plannen, doelstellingen en leefstijlen van
consumenten. In deze ordening kunnen enkele overeenkomsten warden gevonden met de
vijf dimensies die tezamen het geheel van complexe woondiensten vormen.

3.2 Verfijning Maslow-niveaus en inventariseren van woondiensten
Naar aanleiding van de 5 behoeftenniveaus van Maslow kan binnen enkele niveaus een
verdere verdeling warden gemaakt8 . Daarnaast wordt door sommigen verondersteld dat de 5
behoeften van Maslow niet een compleet overzicht geven. Volgens Keuning en Eppink
(1993) bestaat de veiligheidsbehoefte (niveau 2) uit zowel fysieke veiligheid als
psychologische veiligheid. Daarnaast kan binnen het niveau van de waarderingsbehoefte
een verschil warden gemaakt tussen waardering door anderen en zelfwaardering. Zodoende
8

D. Keuning en D.J. Eppink, Management en organisatie, Stenfert Kroese, 1e druk, 1979, Leiden, p.
292 - 293.
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ontstaat een verfijning, een soort ontrafeling, van de 5 dimensies van Maslow. Op het gebied
van wonen ontbreekt met name de behoefte aan een beheersbare omgeving, die reeds in
1930 door Adler benoemd is, waarin de woning een belangrijke rol speelt. Ten opzichte van
de hierboven genoemde ontrafeling zit deze behoefte in tussen psychologische veiligheid en
sociale behoefte. Vervolgens hebben Keuning en Eppink op basis van deze soorten, met
uitzondering van de behoefte aan een beheersbare omgeving, omschreven op welke manier
deze behoeften herkenbaar gemaakt kunnen warden. Door het toevoegen van deze
omschrijvingen ontstaat een uitgebreide ontrafeling van de Maslow-niveaus. Tabel 3.1 geeft
deze ontrafeling weer.
Niveau in Maslow's
JJiramide

Onderverdeling

Benaming

1

Fysiologische behoeften

Geen

2

Veilgheidsbehoefte

Fysieke veiligheid

Psychologische veiligheid

3

Sociale behoefte

Geen

4

Waarderings-behoefte

Waardering door anderen

Zelfwaardering

5

Zelfactualiserende behoefte

Geen

Omschrijvingen
Honger
Dorst
Vermoeidheid
Bescherming tegen extreme
temperaturen
Bescherming teqen ziekten
Bescherminq teqen ongevallen
Zich ergens veilig voelen
Zich ergens thuis voelen
Zeker zijn van werk/ inkomen,
en ook woning
Beheersbare omgeving (o.b.v.
Adler)
Geborgenheid
Erbij horen , geaccepteerd
warden
Genegenheid
Kameraadschap
Aandacht kriioen
Erkenning kriir:ien
Status krijgen
Prestige krijgen
Het verlangen prestaties le
leveren
Het verlanr:ien naar autonomie
Het verlanQen naar vriiheid
Het verlangen naar
onafhankeliikheid
Volledige benutting van het
eigen potentieel
Aanbieden van groei- en
ontwikkelings-mogelijkheden
Dragan van verantwoordelijkheid
Leveren van creatieve
prestaties

Tabel 3. 1: Ontrafe/mg Maslow-mveaus

Een afstudeeronderzoek aan de Technische Universiteit te Eindhoven (Gabriele Sogelee,
2000) laat naast de Hierarchie volgens Maslow en de dimensies van oa. Smeets enkele
andere woninggerelateerde behoeftenverdelingen zien. Zij voegt Heijs (1992), VAC (Hilhorts,
1997) en STAGG-model (Hoekstra en Liempd, 1995) toe en komt tot zeven verschillende
clusters van woonbehoeften voor 75-plussers. Deze zeven verschillende clusters zullen
echter nauwelijks bijdragen tot een nog uitgebreidere ontrafeling van behoeften. Er wordt
daarom verondersteld dat het uitstekend mogelijk is om, op basis van bovenstaande
ontrafeling, een lijst diensten te bedenken die op elk 'micro-niveau' van toepassing zijn . Deze
lijst zal echter nooit compleet warden daar er door voortgaande ontwikkelingen steeds weer
nieuwe diensten zullen ontstaan.
Wanneer vervolgens rekening wordt gehouden met de doelgroepen die Vesteda gekozen
heeft, kan op basis van de genoemde ontrafeling een opsomming warden gemaakt van
mogelijke woondiensten. De ontrafeling van de vijf Maslow niveaus geldt daarbij dus als
leidraad om het brainstormen te sturen, waardoor uiteindelijk een zo compleet mogelijke lijst
van woondiensten, die van toepassing zijn op de gekozen doelgroepen, zal ontstaan. In tabel
3.2 wordt de aldus verkregen lijst met woondiensten gepresenteerd. Wat daarbij opvalt is dat
er diensten zijn die op meer dan slechts een niveau voor vervulling van behoeften kunnen
zorgen. Dit komt ender andere overeen met kritieken op Maslow van Alderfer (Alderfer,
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1972) die stelt dat meerdere behoeften tegelijk actief kunnen zijn. Zodoende kan een en
dezelfde dienst, tegelijkertijd voor bevrediging van de ene behoefte zorgen alsmede voor het
vervullen van een (of meerdere) andere behoefte(n).
Maslow
niveau
1

2

Dlensten gerlcht op de doelgroepen van Vesteda

Behoefte aan
Eten en drinken

Maaltijdservice

Slapen

Logeeraccomodatie

Bescherrning
tegen klimaat

Onderhoud aan
gebouwen en
installaties
Diverse zorg-diensten

Goede
aezondheid
Vermijden van
ongevallen

Uitgebrelde
hulsmeester (Hulp bi)

Afhaalservice voor
maaltiden
Kortingen op
hotelarranaementen
Energielevering

Diverse medlsche
diensten
Verhuisservice

Kookhulp

Domotica

'risicovolle'
Toegankelijkheid
en veiliaheid

Uitvoeren van
woongebonden
activiteiten
Bruikbaarheid en
doelmatiaheid
Onderhoudsvriendelijkheid en
hygiene

Communicatie

Zich ergens thuis
voelen
Zekerheid van
werk/lnkomen

3

Geborgenheid
Kameraad-schap

4

Prestaties leveren
Autonomie/
vrijheid

Personalisatie
woning en
aantrekkelijke
inrichtina
Status/prestige

beziaheden)
(Video)bewaking
Klusjesman
Verhuisservice

Tuinonderhoud

Garantieregelingen

Sociaal medlsche
alarmering
Schoonmaakdienstvertenlng
Textielverzorgingsservice

Onderhoud aan
gebouw en installaties

Service-contracten met
onderhoudsbedrijven
Tuinonderhoud
Hulsmeester t.b.v.
'sociale contacten'
Persoonlijke
beoeleldina
Woningtoewijzingsbeleld van de
verhuurder
Niveau huurlasten
Soepele 'lnteme'
verhuis-mogelijkheden
(blnnen Vesteda)
Woonduurbelonina
Bewaklngsdienst
Buurtconcierqe
Wonlngtoewijzingsbeleid van de
verhuurder
Fax-, internet- en
kopieer-seNice
Huur/koop-regelingen
Auto-verhuur
lnformatieverstrekking
aan huurder

Woonduurbeloning

Volledige
benutting van het
eigen potentieel

Groei- en
ontwikkelingsmogelijkheden

Het dragen van
verantwoordelijkheid

Het leveren van
creatieve
orestaties
Betekenisvolle
perceptie/ evaluatie met belrekkino tot de wonina

Fax-, Internet-, kopieer-

service

Jaarlijkse huurverhoging
Kortingenservice
Energieleverlng

Toezicht op bezoekers
(woon )aebouw
Ge drags codes

Levering aan huis van
oroducten en diensten
Soepele 'interne' verhuismogelijkheden (blnnen
Vesteda)
Onderhoud aan gebouw
en installaties
Uitgebreide
lnforrnatieverstrekking aan
huurder
Hanteren van soepele
opleveringsrichtlijnen

Electronische toegangsreaulerinaicontrole
Onderhoud aan gebouw
en installaties

Sleutelbewaarservice

Huishoudelijke hulp
Kapper aan huis

Klusjesman
Afvalophaaldienst

lnformatieverstrekking
aan bewoners

lnspraakmogelijkheden
via HBV

Huurgarant
Flexibele huurcontracten
Verhuur van
gemeubileerde wonlngen

Garantieregelingen
Huur/koop-regelingen

Buurtpreventie

Levering aan huis van

Huismeester t.b.v. 'sociale
contacten'

Persoonlijke begeleiding

Communiceren over de

24-uurs bereikbaarheid
voor dienstverlening
Administratieve hulp (bijv.
aanvraag huursubsidie,
adreswijziging, etc.)

Schoonmaakdienstvertening

Levering aan huis van
producten en diensten

oroducten en diensten

woning wanneer het de
klant schikt
Huurdersonderhoud
Tijdelijke opvang
medebewoner(s)

Levering aan huls van
producten en diensten

Auto/fiets-parkeerservice

'Bell boy'

Levering aan huis van
producten en diensten
Communiceren over de
woning wanneer het de
klant schikl
lnformatieverstrekking
aan huurder
Huur/koop-regelingen
Verzekeringsdienst
(lnboedel, etc.)
lnforrnatieverstrekking
aan huurder
lnforrnatieverstrekking
aan huurder

Huur/koop-regelingen
Onderhoud aan gebouw
en installaties
Flexibele betaalregelingen

24-uurs bereikbaarheid
voor dienstverlening
Huurdersonderhoud

Soepele 'inteme' verhuismogelijkheden (binnen
Vesteda)
Administratieve hulp (bijv.
aanvraag huursubsidie,
adreswijziging, etc.)

Soepele 'interns' verhuismogelijkheden (binnen
Vesteda)
Huurgarant

Spaarformules
Soepele

Hypotheekbemiddeling

opleveringsvoorwaarden

overlegmogelijkheden

Huur/koop-regelingen

Bieden van
overtegmogelijkheden

Bieden van inspraaken
overleamoaeliikheden
lnformatieverstrekk ing
aan huurder

Soepele

lnformatieverstrekking

opleveringsvoorwaarden

aan huurder

Bieden van inspraak- en
overlegmogelijkheden

Huur/koop-regelingen

Niveau van de
huurtasten

5

Toezichthouder

Bieden van
huurder-verhuurder

huurder-verhuurder

Stimuieren van onderting
overteg en besluitvorming
door bewoners (positie
HBVl

Stimulering van onderting
overteg en
besluitmogelijkheden door
bewoners (positie HBVl

Tabel 3.2: Benoemen van woond1ensten met Maslow-ontrafelmg als onder/Jggende denktank

Omdat in de welvaartsstaat, die Nederland op het ogenblik is, mensen eenvoudig in staat
zijn om zich ruimschoots te voorzien in alle vijf de behoeftenniveaus, zal de betekenis die
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gegeven wordt aan de hierarchische volgorde van behoeften nauwelijks hoeven te worden
meegenomen. Men zou kunnen veronderstellen dat bij het ouder worden, mensen, vanwege
het in toenemende mate optreden van lichamelijke belemmeringen, terug zullen vallen op de
lagere behoeften-niveaus. Dit is gedeeltelijk waar, maar zolang iemand in staat is zelfstandig
te kunnen blijven wonen, zal er nog immer voldoende behoefte blijven aan de overige
niveaus.
Uiteindelijk blijkt de uitgebreide lijst te bestaan uit 64 verschillende diensten.
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Vraagzijde

Hoofdstuk 4

47

Hoofdstuk 4: Segmentering binnen doelgroep Vesteda
Binnen de doelgroepenkeuze van Vesteda valt circa 40% van alle huishoudens in
Nederland. Deze groep is veel te groot om als een enkele doelgroep te benaderen wanneer
men wil uitblinken op 'customer intimacy'. Er zal een segmentatie binnen de 'kubus' moeten
warden gemaakt. Vervolgens is het wel mogelijk om de aandacht speciaal te richten op deze
doelgroepsegmenten en hen de juiste diensten aan te bieden. In dit hoofdstuk zal warden
beschreven wat de verschillende segmenten zijn en op welke manier diensten gerangschikt
kunnen worden, opdat ze gericht op deze segmenten kunnen worden georganiseerd .
Alvorens deze onderverdelingen warden gemaakt, zal eerst even warden stilgestaan bij
enkele gedragingen van consumenten bij het wel of niet aanschaffen van producten.

4.1 Consumentengedrag
lnformatieverwerking en beslissingsprocessen nemen een belangrijke plaats in in het
consumptiegedrag van de consument. Deze processen bestaan uit het vergelijken van
alternatieve producten, diensten of merken om vervolgens hieruit een keuze te doen. Deze
processen vinden op verschillende niveaus plaats. Het consumentengedrag bestaat na
vaststelling van het budget uit een generiek, modaal en specifiek niveau 9 . Bij het vaststellen
van het besteedbare budget speelt de keuze tussen besteden en sparen van beschikbare
financiele middelen een grote rol. Men heeft hier de vrijheid de consumptie uit te stellen of te
vervroegen. De generieke keuze hangt
nauw samen met het huishoudelijk
Besteden of sparen
budgetbeheer. Het is de verdeling van het
budget over goederencategorieen als
Generieke keuze
kleding, dranken, voeding, maar ook
wonen. Dan volgt bijvoorbeeld binnen de
Modale keuze
categorie wonen de modale keuze tussen
een koopwoning of een huurwoning. Ten
Speclfieke keuze
slotte volgt de specifieke keuze van een
merk
of
een
type
binnen
een
productklasse,
bijvoorbeeld
Vestedawoning of drie-kamer-appartement.
Fig. 1.6: Niveaus van beslissings- en keuzeprocessen
Op elk niveau van deze stappen treedt een keuzeproces op en maakt de consument een
keuze tussen enkele alternatieven of besluit de consument geen van de aanwezige
alternatieven te kiezen. Bij de keuze tussen besteden of sparen, het financiele gedrag, kan
een hierarchische volgorde van vier niveaus worden onderscheiden: geld- en kasbeheer,
creeren en handhaven van een buffer uit voorzorg, doelfinanciering en vermogensbeheer.
Alie consumenten houden zich bezig met het eerste niveau. Afhankelijk van de hoogte van
het inkomen gaan huishoudens zich ook bezighouden met het tweede, derde en vierde
niveau. Huishoudens die zich bezighouden met een bepaald niveau van financieel gedrag,
zullen zich in het algemeen ook bezig houden met de lagere niveaus. Daarnaast benoemt
men de financiele gedragingen van consumenten aan de hand van de levenscyclus. In tabel
1.2 wordt deze financiele levenscyclus weergegeven.
Met deze kennis op zak, kan beter begrepen worden dat er binnen de doelgroep van
Vesteda verschillende segmenten benoemt kunnen worden, waarin uitgesproken motieven
voor handen zijn om bepaalde diensten wel en andere diensten juist niet te willen
aanschaffen. In de volgende paragrafen zullen deze segmenten warden bepaald en worden
de 64 diensten gerangschikt naar het al dan niet passend zijn bij de segmenten.
9

Consumentengedrag, een sociaal-wetenschappelijke benadering; G. Antonides I W.F. van Raaij,
1994, Uitgeverij Lemma, Utrecht
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Leeftijd

Levensgebeurtenissen

Financiele gedragingen en diensten

0 -16 jaar

Naar school

Jeugdspaarregelingen

16 -20 jaar

Studeren/werken
Zelfstandigheid

Studiefinanciering
Betaalrekening openen

20-25 jaar

Samenwonen/trouwen
Studeren/werken
Aanschaf duurzame qoederen
Kinderen krijgen
Eigen huis
Herinrichting woning
Kinderen naar school
Top van inkomen

Sparen/ontsparen
Consumptief krediet
Gezinsverzekering
Hypotheek geven
Consumptief krediet
Meer uitgaven voor kinderen
Aflossen van hypotheek

45- 65jaar

Kinderen uit huis
('leeg nest')

Minder uitgaven voor kinderen
Sparen en beleggen

> 65 jaar

Pensionering
Uitkering levensverzekering

Ontsparen
Vermogensbeheer, erfenis regelen

25-35 jaar

35-45 jaar

...

Tabel 1.2: Fmancrele levenscyclus

4.2 Verschillende segmenten binnen de doelgroep van Vesteda
In diverse onderzoeken naar consumentengedrag wordt onderkend dat 'het huishouden' niet
bestaat. Er zijn verschillende soorten huishoudens met verschillende leefgewoontes en
keuzepatronen. Deze verschillende leefstijlen zijn het resultaat van de keuze op welke
manier mensen hun behoeften bevredigen. Verschillende onderzoekers (oa. Kolpron en
Trendbox) segmenteren woonconsumenten in onderzoeken naar verschil in leefstijl.
Traditioneel worden echter factoren als grootte van het huishouden of leeftijd veel gebruikt
ter segmentering.
De vraag is; 'welke manier van indelen moet gekozen worden?'. Kiest men voor leefstijlen of
voor de traditionele wijze?
Tijdens een drieluik 'Ruimte voor de klant', vertelde een van de sprekers 10 , hetvolgende
hierover: "Jndien je de markt gaat segmenteren, dan ontstaat niet al/een de boven- of de
onderlaag van de markt (dit zijn meestal s/echts uiterst kleine segmenten), maar voora/ een,
of meerdere, middenmarkt(en). Deze segmenten vertegenwoordigen vaak de grootste groep
van de tota/e bevo/king, oak we/ de markt van het midden genoemd.
Trendy

Goedkoop
Low-service
level

* *
* * *
*
* *
*
*

*
Duur
High-service
level

Low-fashion

Leefstijl is niet direct te verwoorden in een trend, maar is meer het resultaat van de trends
die bi} andere factoren waarneembaar zijn. Het is het resultaat dat je positie in bovenstaande
matrix bepaalt. Wie vandaag thuis hoort bi} de 'dinky's' kan morgen zwanger raken en in een
keer tot een heel andere /eefstijl behoren. De vraag is dus op welke manier (lees: aan de
10

Quote uit presentatie van drs. F. Claassen, Marketing adviseur Vendex/KBB tijdens Aedes-drieluik
'Ruimte voor de klant', voorjaar 2000 te Leiden
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hand van we/ke factoren) de assen van de matrix worden gevuld om tot een moge/ijke
leefstijl te komen."

Afhankelijk van trends in bepalende factoren, kunnen veranderende of nieuwe leefstijlen
warden voorspeld. In het geval van de woonconsument, zijn de meest gehoorde factoren;
het huishoudensinkomen, de samenstelling van het huishouden, de leeftijd, de
arbeidsparticipatie, enzovoorts. Afhankelijk van DESTEP-ontwikkelingen kunnen trends in
genoemde factoren warden gevonden. Een leefstijl is daarmee in als het ware de tweede
afgeleide van deze DESTEP-ontwikkelingen.
Orn haar doelgroep te benoemen, gebruikt Vesteda de onderscheidende factoren; leeftijd,
inkomen en grootte van het huishouden . Een dergelijke manier van segmentatie, middels
bepalende factoren, sluit aan bij bovengenoemde zienswijze en zal daarom in dit onderzoek
warden overgenomen .

4.3 Leeftijd
In de doelgroepenkubus verdeelt Vesteda de huishoudens in drie leeftijdsgroepen: tot 35
jaar, tussen 35 en 55 jaar en ouder dan 55 jaar. Het is lastig specifieke eigenschappen te
noemen van de jongste groep huishoudens, ondanks dat het een uiterste segment betreft.
Op een enkele uitzondering na, kan deze leeftijdsgroep warden gespiegeld aan het andere
uiterste {deze kenmerken warden aangeduid met A), de senioren huishoudens, waarvan
meerdere specifieke eigenschappen bekend zijn (zie verderop in deze paragraaf). Oak zijn
er kenmerken die zijn op te maken uit eigen onderzoek van Vesteda (deze kenmerken
warden aangeduid met 9 ), afkomstig uit een onderzoek naar leefstijlen dat door Kolpron is
uitgevoerd (deze kenmerken warden aangeduid met c) of uit Antonides en Van Raaij (deze
kenemrken warden aangeduid met 0 ). Op die manier kunnen de volgende kenmerken
genoemd warden voor huishoudens tot 35 jaar:
ondervinden nag vrijwel geen lichamelijke belemmeringen bij het uitvoeren van algemeen
dagelijkse bezighedenA;
zijn bezig met het opbouwen van een positie, zodat in een later levensstadium zoveel
mogelijk keuzemogelijkheden zullen (blijven) bestaan°;
kennen een grate arbeidsparticipatie 9 ;
hebben een relatief hoge mobiliteitA;
hechten veel waarde aan vrijheidc;
hebben steeds vaker een druk tijdbestedingspatroonc;
verhuizen relatief veel 9 .

Vervolgens komen de huishoudens van middelbare leeftijd. Deze bevinden zich in een
'overgangsgebied' tussen de jonge- en de senioren-huishoudens. Ze zullen daarom minder
uitgesproken kenmerken hebben, maar meer een mix van beide andere groepen. Ze zullen
daarom niet genoemd warden als speciaal segment. Eigenschappen van seniorenhuishoudens, waarmee senioren-huishoudens zich onderscheiden van overige huishoudens,
kunnen op een vergelijkbare wijze warden omschreven als bij jonge huishoudens. In dit
onderzoek warden huishoudens waarbij de leeftijd van de hoofdbewoner 55 jaar of meer
bedraagt, gerekend tot de senioren-huishoudens.
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Kenmerken van senioren-huishoudens zijn:
ondervinden met het stijgen van de leeftijd toenemende lichamelijke belemmeringen bij
het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen;
verkeren in een levensstadium waarin men de reeds opgebouwde positie gebruikt om
zoveel mogelijk gemak en comfort te kunnen ondervinden;
ambities zullen daarom minder liggen op het vlak van het uitbouwen van de bestaande
positie, maar meer op het vlak van genieten van de verworven positie;
hebben veel vrije tijd;
hebben vaak een lagere mobiliteit;
hechten neg steeds veel waarde aan vrijheid;
kennen, in de regel, een lage verhuisgeneigdheid;
krijgen te maken met wegvallen van familie en andere relaties.
Met deze kenmerken zijn er wellicht diensten aan te wijzen die vooral gericht zijn op een
bepaald leeftijdssegment. Van de 64 verschillende woondiensten is nagegaan (zie bijlage 4)
in hoeverre ze specifiek passen bij een bepaalde leeftijdsgroep. Zo warden de verschillende
diensten wel of niet gekoppeld aan een bepaald segment. Daarbij zal echter, hoe secuur de
indeling oak gemaakt wordt, altijd sprake blijven van een arbitraire beslissing. In tabel 4.1 en
4.2 wordt het resultaat van deze selectie weergegeven.
Dlensten · gericht on longe hulshoudens
Communiceren over de woninc:i wanneer het de klant schikt
Hvootheekbemiddelinc:i
Niveau huurlasten
24-uurs bereikbaarheid voor dienstver1enino
Huur/kooo-reoelinoen
Ta be/ 4. 1: Diensten die vooral gesch1kt zijn voor jonge gezmnen

"

Dlensten aerlcht op senioren

Diverse zoro-diensten
Persoonliike beoeleidino
Diverse medische diensten
..
Tabel 4.2: Dtensten dte vooral geschtkt ZIJn voor semoren

. ~· .

..

Sociaal medische alarmerino
Maaltiidservice

Daarnaast zullen er ook diensten zijn, die voor alle leeftijden aantrekkelijk zullen zijn. Deze
diensten warden in tabel 4.3 weergegeven.
Dlensten geschlkt voor a/le /eeftiiden
Flexibele huurcontracten
Flexibele betaalreoelinoen
Woningtoewijzingsbeleid van de verhuurder
Leverino aan huis van ooederen en diensten
Verhuisservice
Soepele 'interne' verhuismooeliikheden (binnen Vesteda)
Huishoudeliike hulo
..
..
Tabel 4.3: D1ensten dte voor a/le leeftljdsgroepen gesch1kt Z!Jn

Klusiesman
Schoonmaakdienstver1enino
Stimuleren onderling overleg en besluitvorming door bewoners
(positie HBV)
Gedraoscodes
Textielverzoro ino sservice
Huurdersonderhoud
Afvaloohaaldienst

Ook is gebleken dat er een aantal diensten zijn die voor vrijwel iedereen minder belangrijk
zullen zijn, zoals bijvoorbeeld kortingen op hotelarrangementen of een auto/fiestparkeerservice. In totaal zijn dit 9 diensten.
De overige 31 diensten zijn diensten die in lichte mate interressant zijn voor het ene
leeftijdssegment, terwijl deze voor de andere leeftijdsgroep nauwelijks belangrijk zijn. Zij
vallen als het ware tussen wal en schip en hiervoor zal (zo neem ik aan) minder animo te
verwachten zijn dan voor de diensten uit tabel 4.3.

4.4 lnkomen
Het inkomen is van grate invloed op zowel de mogelijkheden die iemand heeft ter
behoeftenbevrediging alsmede op iemands motieven. Dekker en Szerkowski (1990)
schrijven dat het vanzelfsprekend is dat naar mate het inkomen hoger is men meer
mogelijkheden tot behoeftenbevrediging heeft. De andere motieven die een rol kunnen gaan
spelen komen voort uit de drang die iemand heeft om het hogere inkomen ook aan de
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buitenwereld te laten zien via demonstratieve consumptie (het koopmotief is dus status), de
behoefte om zichzelf te belonen voor verrichte inspanningen (zelfwaardering), maar ook aan
fiscale- en beleggingsadviezen (volledige benutting van het eigen potentieel).
Omdat diensten die voor lage inkomens bereikbaar zijn, natuurlijk ook voor hoge inkomens
bereikbaar zijn, geldt voor deze diensten dat ze op alle inkomens gericht zijn.
Bij het samenstellen van de lijst met woonproductgerichte diensten op basis van Maslow's
motivatietheorie was al opgevallen dat sommige diensten op verschillende 'Maslow-niveaus'
konden worden geplaatst. Voor mensen met een lager inkomen is het mogelijk, door middel
van een aankoop zich in behoeften op verschillende niveau's te voorzien. Met andere
woorden bij voldoende keuzemogelijkheden qua geboden diensten zal een woon-consument
met een beperkt besteedbaar inkomen wellicht eerder diensten die voorzien in behoeften in
meerdere verschillende niveaus tegelijk of in de primaire niveaus aanschaffen dan diensten
die alleen in de hogere behoeften-niveaus voorzien. De praktijk bewijst echter vaak genoeg,
dat op deze stelling tal van uitzonderingen kunnen warden aangetoond.
Prijsdistributie en servicedistributie vormen
Toenemende
een
continuum
waartussen
diverse
welvaart
mengvormen mogelijk zijn (van der Ster
en Wissen, 1983). Qua prijsdistributie is
de harde discount de uiterste vorm.
Prijsdistributie wordt een mengvorm, zodra
PrUs·
er
servicedistributie-elementen
aan
dlstributle
warden toegevoegd. Zo heeft bijvoorbeeld
Albert Heijn door een ruimer en
exclusiever assortiment, ruimer dienstbetoon en aandacht voor de winkelsfeer,
stagnerende
zijn propositie meer toegevoegde waarde
wetvaart
gegeven. Ook vanuit de servicedistributie
Fia 4.1: Continuum tussen oriis- en servicedistributie
bestaan
SOOrtgelijke
mengvormen.
Daar addopteren speciaalzaken soms typisch prijsdistributieve elementen als
prijsconcurrentie en zelfbediening (Etos). Bij een stagnerende welvaart zal, volgens van der
Ster en Wissen (1983), de laatste vorm van adoptie worden gestimuleerd. Bij een toenemende welvaart geldt het omgekeerde: de winkel met veel prijsdistributieve elementen voegt als
een soort upgrading meer elementen van ·de servicedistributie toe. Op basis van deze prijsPotentlele dlensten gericht op prijs-distributle
1.

Energielevering

7.

Kortingen op hotelarrangementen

2.

Flexibele huurcontracten

8.

Kortingenservice

3.

Garantieregelingen

9.

Niveau huurlasten

4.

Huur/koop-regelingen

10.

Spaarformules

5.

Huurgarant

11.

Verzekeringsdienst (inboedel, etc.)

6.

Jaarlijkse huurverhoging

12.

Woonduurbeloning

Tabel 4.5: Diensten gericht op prijsdtstibutie

of service-distributie-eigenschap kunnen de potentiele diensten warden verdeeld in groepen
die respectievelijk meer toebehoren bij lagere inkomens (minder welvaart) respectievelijk bij
hogere inkomens (meer welvaart). Woondiensten die gericht zijn op prijsdistributie warden
genoemd in tabel 4.5 en woondiensten die de woonconsument moeten voorzien van servicekomponenten in tabel 4.6.
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Potentiele diensten gericht op service-distributie
1.

(Video)bewaking

19.

Fax-, internet- en kopleer-servlce

36.

Persoonlijke begeleiding

2.

'Bell boy·

20.

Flexlbele betaalregelingen

37.

Schoonmaakdienstverlening

3.

24-uurs bereikbaarheid voor dienstverlening

21.

Gedragscodes

38.

Service-contracten met onderhoudsbedrijven

4.

Administratieve
hulp
(bljv.
huursubsidie, adreswi"zioino, etc.l

22.

Hanteren van soepele opleveringsrichtlijnen

39.

Sleutelbewaarservice

5.

Afhaalservice voor maaltijden

23.

Huishoudelijke hulp

40.

Sociaal medische alarmering

6.

Afvalophaaldienst

24.

Huismeester t.b.v. 'sociale contacten'

41 .

Soepele 'lnterne' verhuis-mogelijkheden (blnnen
Vested a)

7.

Autoifiets-parke erservice

25.

Huurdersonderhoud

42.

Soepele opleveringsvoorwaarden

43.

Stimuleren
van
onderling
overleg
en
besluitvormino door bewoners-loositie HBVl
Textielverzorgingsservice

aanvraag

8.

Auto-verhuur

26.

Hypotheekbemiddeling

9.

Bewakingsdienst

27.

lnformatieverstrekking aan huurder

44.

28.

lnspraakmogelijkheden via HBV

45.

Tijdelijke opvang medebewoner(s)

29.

Kapper aan huis

46.

Toezichthouder

47.

Tuinonderhoud

48.

Uitgebreide huismeester (Hulp bij 'rlsicovolle'
beziohedenl

10.

Bieden van inspraak- en overlegmogelijkheden

11.

Bieden van
verhuurder

overlegmogelijkheden

huurder-

12.

Buurtconcierge

30.

Klusjesman

13.

Buurtpreventie

31 .

Kookhulp

14.

Communiceren over de waning wanneer het de
klant schikt

32.

Levering aan huis van producten en diensten

49.

Uitgebreide informatieverstrekking aan huurder

15.

Diverse medische diensten

33.

Lageeraccomodatie

50.

Verhuisservice

16.

Diverse zorg-diensten

34.

Maaltijdservice

51.

Verhuur van gemeubileerde woningen

17.

Domotica

35.

Onderheud aan gebouw en installalies

52.

Woningtoewijzingsbeleid van de verhuurder

18.

Electronische toegangsregulering/controle

Tabet 4. 6: Diensten gericht op meer setViceverlemng

Omdat de groep diensten, gebaseerd op service-distributie nog vrij omvangrijk is, kan
wellicht een verfijning worden aangebracht door ook te kijken naar de arbeidsintensitiet van
de interactie tussen klant en personeel, conform Vogelezang. De vergoeding voor de inzet
van personeel is vaak de meest bepalende factor in de totstandkoming van de kostprijs van
een dienst.
Laag

Huur/koop-regelingen
Jaarlijkse huurverhoging
Spaarformules
Verzekeringsdlenst (inboedel,
etc.)
Woonduurbeloning

Energ/e/evering
GaranUeregellngen
Huurgarant
Koltlngan op
hotelarrangementen
Kortingenservice
Niveau huurlasten

24 uurs bereikbaarheid voor
dienstverlening
(Video)bewaklng
Auto/fiets-parkeerservice
Communiceren over de wooing
wanneer hat da klant schikt
Flexibele betaalregelingen
Logeeraccomodatie
Service-contracten met
onderhoudsbedrijven
Soepele 'interns'
verhuismogehjkheden (binnen
Vesteda)

Electronische
toegangsregulering/controle
Gedragscodes
Sleutelbewaarservice
Sociaal-medische alanmering
Verhuur van gemeubileerde
woningen

Afhaalservice voor maaltljden
Domotica
Fax-, internet- en kopleerservice
lnformatieverstrekking aan huurder

Flexibele huurcontracten
Administratieve hulp (bijv.
aanvraag huursubsidie)
Auto-verhuur
Hanteren van soepele
opleveringsvoorwaarden
Huismeester t.b.v. 'sociale
contacten'
Hypotheekbemiddeling
Uitgebreide infonmatieverstrekking
aan huurder
Woningtoewijzingsbeleid van de
verhuurder

Diverse zorg-d iensten
Kapper aan huis

Stimuleren van onderling overleg
en besluitvorming door bewoners
(positie HBV)

Bieden van inspraak en
overlegmogelijkheden huurderverhuurder

lnspraakmogelljkheden via HBV
Diverse medische diensten
Persoonlijke begeleiding
Ti"deli ke o van medebewoner s

Middel

Hoag

'Bell boy'
Afvalophaaldienst
Bewakingsdienst
Buurtconcierge
Huishoudelljke hulp
Huurdersonderhoud
Klusjesman
Kookhulp
Levering aan huis van goederen en
diensten
Maaltijdservice
Onderhoud aan gebouw en
installaties
Schoonmaakdienstverlening
Textielverzorgingsservice
Toez"ichthouder
Tulnonderhoud
Uitgebreide huisrneester (hulp bij
'risicovolle' bezigheden)
Verhuisservice

Tabel 4. 7: Kwalitatieve indeling van diensten op basis van de arbeidsintensiteit van de interactie klant - personeel
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Wanneer wordt gelet op de arbeidsintensiteit en de vereiste deskundigheid van het
personeel die nodig zijn om de diensten voor een huishouden te leveren, dan kunnen de
diensten warden ingedeeld volgens Vogelezang (zie hoofdstuk 1 en bijlage 2). In tabel 4. 7
zijn de woondiensten op deze manier ingedeeld.
Wanneer over deze indeling van diensten de indeling op basis van prijs- cq. service-ditributie
heen wordt gelegd, dan kan een uitspraak warden gedaan over de intensiteit die nodig is om
de diensten, gebaseerd op prijs- respectievelijk servicedistributie te leveren. De op prijsditributie gerichte diensten zijn daarvoor in tabel 4.7 vetgedrukt en cursiefweergegeven. Bij
diensten met een lage intensiteit voor de klant en een hoge intensiteit voor het personeel,
mag in het geval van woondiensten gesproken warden van gemaksdiensten in plaats van
specialistische diensten. Diensten met een hoge intensiteit voor het personeel zijn
arbeidsintensief en hebben daardoor vaak een hogere kostprijs dan diensten met een, voor
het personeel lage intensiteit. Dit betekent dat zij minder snel dan de andere diensten
bereikbaar zijn voor mensen met een beperkt besteedbaar inkomen.
Huurquote; de relatie tussen inkomen en huurlasten:
Binnen de woningbranche geldt in feite precies hetzelfde. Huishoudens met een hoog
besteedbaar inkomen kunnen meer aan wonen uitgeven dan huishoudens met een gering
budget.
Toch kunnen huishoudens met een ruim budget ook kiezen voor een eenvoudige waning,
waardoor zij slechts een relatief gering gedeelte van het inkomen hoeven aan te wenden
voor het wonen.
Huishoudens met een gering besteedbaar bedrag hebben veel minder keuzevrijheid en
woonlasten zullen bij deze mensen vaak een fors gedeelte van het budget opeisen. Figuur
4.2 illustreert dit. Er zijn dus huurders die bewust willen kiezen voor een sobere waning,
omdat ze alleen maar een dak boven hun hoofd wensen te huren.
Er zijn ook huurders die bewust kiezen
voor een luxe appartement, omdat ze het
gemak willen ervaren van de services die
erbij geleverd warden. Beide huurders
streven echter wel naar het genieten van,
in hun ogen, maximaal woongenot met de
door hun gekozen woonformule. Orn
'customer intimacy' zoveel mogelijk na te
streven,
moet
getracht
word en
keuzevrijheid te kunnen geven door met
Besteedbaar inkomen __.
het bestaande aanbod maximaal aan de
wensen van huurders tegemoet te komen.
Figuur 4.2: Verhouding tussen inkomen en huurquote
lk pleit zodoende voor het zeer soepel
hanteren van het woningtoewijzingsbeleid.
Laat de huurder zoveel mogelijk zelf bepalen welk gedeelte van zijn maandelijkse budget hij
wenst te besteden aan wonen. Zie alleen toe dat het huren niet te duur wordt in relatie tot het
besteedbaar inkomen. Zorg ervoor dat hij daarbij ook maximaal kan kiezen uit verschillende
woonformules, zodat hij zijn eigen 'maatkostuum' kan samenstellen. Dit betekent dat de klant
zoveel mogelijk zelf moet kunnen bepalen of hij zijn budget maximaal besteedt aan een kale
waning of aan een waning voorzien van services. Op die manier wordt, financieel gezien,
aan het begrip 'customer intimacy' optimaal inhoud gegeven.

t

Besteedbaar bedrag per:
Jaar
Maand

65.000,·
50.000.
35.000.

Huur/asten bi} huurquote van:

30%

.

275%

25%

5.400,4.100·
2.900-

1.620,1.485,1.2301.125,870,800,..
Tabel 4. 7: Huurlasten per maand b11 versch1/lende huurquoten en mkomens
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...

20%
1.350,1.025,725-

1.080,820,580,-

15%
810,615,435,-

De doelgroepen van Vesteda hebben een besteedbaar huishoud-inkomen van 35.000,- per
jaar of meer. Tabel 4.7 geeft voor drie inkomensgroepen de huurlasten bij verschillende
huurquoten.
Voor deze bedragen warden thans reeds verschillende producten en diensten geleverd door
Vesteda, het 'bestaande totaalproduct', waar in hoofdstuk 7 verder op wordt ingegaan. Bij
huishoudens met een lage huurquote is, financieel gezien, vaak ruimte aanwezig om een
uitbreiding van het totaalpakket met service-elementen te kunnen dragen. Hier zullen de
huishoudens te vinden zijn, waar behoefte is (en daarmee potentiele afzetmogelijkheden
zijn) aan diensten uit tabel 4.6. Wanneer sprake is van een hoge huurquote, dan is de
financiele ruimte er niet of nauwelijks om extra services te kopen en zal het huishouden meer
prijsditributieve elementen willen zien. Bij deze huishoudens zal minder animo bestaan om
oak nag eens extra services te kopen, omdat daarmee de woonlasten nag meer op het
huishoud-budget zullen gaan drukken. Zij zullen prijsbewustheid wensen, hetgeen met de
diensten uit tabel 4.5 moet warden bereikt. Wellicht dat daarna, vanwege de extra
bestedingsruimte die kan ontstaan, wel meer services kunnen warden afgezet. De theorie
van Van der Ster en Wissen, 1983 moet in dit licht dus toepasbaar zijn. De huishoudens met
een lage woonquote zullen altijd willen meeprofiteren van prijsdistributieve elementen, mits
zij op kwalitatief vlak er maar niet voor hoeven in te boeten. Diensten uit tabel 4.5 zijn
daarmee toepasbaar bij alle huishoudens.

4.5 Huishoudensgrootte
De doelgroepen van Vesteda bestaan uit 1- en 2-persoonshuishoudens. Wellicht zijn er, net
als bij het inkomen en de leeftijd, kenmerken op basis waarvan de diensten kunnen warden
gerangschikt naar 1- danwel 2-persoonshuishoudens.
Potentiete dlensten

Direct
persoons·
gebonden

Hh-grootte
befangrljk

Potentiefe diensten

Direct
persoonsgebonden

hhgrootte
belangrijk

19.

Electronische
toegangsregulering/controle

ja

nee

Ja

20.

Huismeester t.b.v. 'sociale contacten'

ja

nee

ja

ja

21.

lnformatieverstrekking aan huurder

ja

nee

Kookhulp

ja

Ja

22.

lnspraakmogelijkheden via HBV

ja

nee

5.

Maaltijdservice

ja

ja

23.

Kapper aan huis

ja

nee

24.
6.

Persoonlijke begeleiding

ja

ja

Stimuleren van onderling overleg en
besluitvorming door bewoners (positie
HBV)

Ja

nee

7.

Sociaal medische alarmering

ja

ja

8.

Textielverzorgingsservice

ja

ja

9.

Tijdelijke opvang medebewoner(s}

ja

ja

10.

Woningtoewijzingsbeleid
verhuurder

11.

1.

Afhaalservice voor maallijden

J8

ja

2.

Diverse zorg-diensten

ja

3.

Gedragscodes

4.

van

de

25.

Afvalophaaldienst

Nee

ja

26.

Communiceren over de waning wanneer
het de klant schikt

Nee

ja

27.

Huishoudelijke hulp

Nee

ja

28.

Levering aan huis van producten en
diensten

Nee

Ja

ja

ja

'Bell boy'

ja

Nee

29.

Logeeraccomodatie

Nee

ja

12.

Administratieve hulp (bijv. aanvraag
huursubsidie, adreswijziging, etc.}

JB

Nee

30.

Onderhoud aan gebouw en installaties

Nee

ja

13.

Auto/fiets-parkeerservice

ja

Nee

31.

Schoonmaakdienstverlening

Nee

JS

14.

Auto-verhuur

ja

Nee

32.

Sleutelbewaarservice

Nee

Ja

15.

Bieden
van
inspraakoverlegmogelijkheden

ja

Nee

33.

Toezichthouder

Nee

ja

16.

Bieden
van
overlegmogelijkheden
huurder-verhuurder

ja

Nee

34.

Uitgebreide
huismeester
'risicovolle' bezigheden}

Nee

ja

17.

Diverse medische diensten

ja

Nee

35.

Verhuisservice

Nee

ja

18.

Domotica

ja

Nee

en

..

..

(Hulp

bij

Tabet 4.8: D1ensten waarby de afzetplannmg op womngmveau afhankelyk 1s van de grootte van het hwshouden
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Een eerste selectiecriterium daarbij kan zijn of een dienst al dan niet direct aan personen
wordt aangeboden. Bij de diensten die direct persoonsgebonden zijn maakt het voor wat
betreft de mogelijke afzet van de diensten, op 'micro-niveau', wel degelijk uit of de dienst in
een huishouden aan 1 of aan 2 personen geleverd wordt. Hierdoor verdubbellen of halveren
immers de afzetmogelijkheden.
Daarnaast kan een selectie worden gemaakt door na te gaan of de huishoudensgrootte wel
of niet van invloed is op de afname van de diensten. Bepalende redenering bij een dergelijke
classificatie van de diensten is het antwoord op de vraag of het aanschaffen van de
woondienst een wezenlijke bijdrage levert aan het vergroten van keuzemogelijkheden, in de
ruimste zin des woords, voor 1- dan wel 2-persoonshouden. Aan deze diensten zullen 1persoons huishoudens wellicht een grotere behoefte hebben dan 2- persoons huishoudens,
omdat zij met behulp van de dienst meer mogelijkheden (lees: vrijheid) kunnen verkrijgen. Dit
omdat de mogelijkheden die een 1-persoons huishouden heeft tot maximale benutting van
'oplossingen' vaak geringer zijn dan bij een 2-persoons huishouden.
Er kunnen geen voorbeelden worden genoemd van diensten die uitsluitend afgenomen
worden door 1-persoonshuishoudens danwel door 2-persoonshuishoudens.
De huishoudensgrootte kan op 'woning-niveau' van de woondienstverlening dus van belang
zijn. Bezien vanuit een hoger schaalniveau, het gebouw-, buurt- of portefeuilleniveau, is de
huishoudensgrootte niet meer zo belangrijk. Ook voor Vesteda niet. Vesteda gaat, bij de
gekozen doelgroep, uit van een gemiddelde woningbezetting van tussen de 1 en 2 personen
per waning. Er warden geen woningen, speciaal voor 1-persoons huishoudens aangeboden.
De redenering is dat een woning, die geschikt is voor 2 personen, ook geschikt is voor
individuele bewoning. Met het organiseren van additionele dienstverlening wordt hierin dus
geen verandering gebracht.
Vesteda zal dan ook geen rekening hoeven te houden met de grootte van het huishouden
wanneer het de dienstverlening gaat richten op segmenten uit haar doelgroepenkubus.

4.6 De marktsegmenten en bijbehorende diensten voor Vesteda
Wanneer de doelgroep van Vesteda wordt omschreven aan de hand van de leeftijd, het
inkomen en de grootte van het huishouden kunnen een aantal kenmerken worden genoemd,
waarmee het mogelijk is om de woondiensten in te delen en te rangschikken naar
segmenten. Voor het kiezen van potentiele woondiensten, is voor Vesteda, de
huishoudensgrootte daarbij niet echt belangrijk.
Bij het beoordelen van het inkomen, in verband met additionele diensten, is het noodzakelijk
om de relatie ervan met de huurprijs te beschouwen. Er blijken diensten te zijn die voor alle
huishoudens interressant zijn: de diensten gebaseerd op prijsdistributie. Andere diensten,
gebaseerd op service-distributie zijn slechts interressant voor een beperkt aantal
huishoudens met voldoende bestedingsruimte. Naarmate de kostprijs van de dienstverlening
toeneemt, zal de dienst voor minder huishoudens bereikbaar zijn. Aan de hand van de
arbeidsintensiteit die nodig is om een dienst voor een huishouden tot stand te brengen, kan
worden afgeleid of de dienst wel of niet een hoge kostprijs zal hebben. Daarmee valt een
klassering te maken van diensten die tamelijk eenvoudig financieel bereikbaar zijn en
diensten waarvoor een forse bestedingsruimte bij het huishouden noodzakelijk is.
Met behulp van kenmerken van jonge en senioren-huishoudens is het mogelijk om een
aantal diensten te benoemen waar vrijwel ieder huishouden in ge'interresseerd zal zijn. Ook
zijn er diensten te benoemen die uitsluitend voor jongeren dan wel voor senioren interressant
zullen zijn. Tenslotte kunnen aan de hand van leeftijdskenmerken een aantal diensten
worden aangeduid die, wat betreft het leveren van woongenot, voor vrijwel niemand
belangrijk zullen zijn.
Aan de hand van deze selecties kan een matrix worden gevormd, waarin de 43 diensten
geplaatst kunnen worden.
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Dlensten gebaseerd
op prijsdistributle

Dlensten gebaseerd op service-distributle

Voor alle hulahoudens
aeschlkl

Voor alleen hulahoudens met laga huurquote (ofwel bestedlngsrulmte) geschlkl

/edereen

Lage kostpr/js

Speclnek lnterressant voor

Voor al/e leeftljdsgroepen
be/angr/jk

Voor ve/en minder belangrljk,
voor s;ommlgen be/angrljk

Voor /edereen nauwel/jks
be/angrljk

24 uurs bereikbaarheid
voor dienstverlening
Communiceren over de
waning wanneer hel de
klant schlkt
Hvootheekbemiddeling

Huur/koop-regelingen
Niveau huurlasten

Flexibele huurcontracten

Gedragscodes
Stimuleren onderling
overleg en besluit-

vorrning door bewoners
(positie HBV)

Verzekeringsdienst
(inboedel, etc.)
Jaarlijkse huurverhoging
Spaarfonmules
Huurgarant
Kortingenservlce

Kortingen op
hotelarrangementen
Garantieregelingen
Energielevering
Woonduurbelonina

..

Hogek~tprljs

Maaltijdservice
Diverse zorg-diensten
Diverse medische
diensten
Persoonliike beoeleldino

Sociaal medische
alarmering

sen/oren

Spec/flelt /nterressant voor
funloren

MlcJ.delmat/ge kostpr/js

Electronische
toegangsregulering/
controle
Sleutelbewaarservice
Verhuurvan
gemeubileerde woningen
Afhaalservice voor
maaltijden
Domotica
Fax-, internet en
kopieerservice
lnformatieverstrekking
aan huurder
lnspreakmogelijkheden
via HBV

Flexibele betaalregelingen
Soepele 'lnterne'
verhuismogelijkheden
(binnen Vesteda)
Woningtoewijzingsbeleld
van de verhuurder

Administralieve hulp
(bijv. aanvraag
huursubsidie)
Auto-verhuur
Huismeester t.b.v.
'sociale contacten'
Logeeraccomodatie
Uitgebreide
informatleverstrekking
aan huurder
Bieden van inspraak- en
overlegmogelijkheden
huurder-verhuurder
Service-contracten met
onderhoudsbedrijven
(video)bewaking
auto/fiets-parkeerservice
Hanteren van soepele
opleveringsvoorwaarden

..

Atvalophaaldienst
Hulshoudelijke hulp
Huurdersonderhoud
Klusjesman

Levering aan huis van
goederen en diensten
Schoonmaakdienstvertening
Textielverzorgingsservice
Verhuisseivice
'Bell boy'
Bewakingsdienst
Buurtconci~rge

Kookhulp
Toezlchthouder
Tuinonderhoud
Uitegbreide huismeester
(hulp bij 'risicovolle'
bezlgheden)
Kapper aan huis
Tljdelijke opvang
medebewoner(s)

Onderhoud aan
gebouwen en installaties

Tabel 4.9: Diensten naar passendhetd blf leeftljdsgroepen en bestedmgsgroepen

Wat blijkt, en dit is al eerder opgemerkt, is dat er ondanks de nodige nauwkeurigheid toch af
en toe diensten in een bepaald hok geplaatst warden terwijl ze oak ergens anders konden
warden geplaatst. Er zijn dus arbitraire beslissingen gemaakt. Dit is desondanks acceptabel,
daar de toepassing van deze indeling straks oak niet haarscherp afgekaderd zal hoeven zijn.
Bij het uitblinken met customer intimacy zullen zoveel mogelijk keuzemogelijkheden bij de
klant warden gelegd. Het gevolg daarvan is, dat individuele keuzes van huurders ertoe leiden
dat er variatie op zal treden in de afname van diensten. Huurders zouden bijvoorbeeld, op
grand van hun leeftijd en huurquote, geacht warden bepaalde diensten belangrijk te vinden.
Bij voldoende keuzemogelijkheden zullen zij in incidentele gevallen kiezen voor diensten die
bij een ander segment huurders 'thuishoren'.
De duidelijkst herkenbare segmenten binnen de doelgroep van Vesteda, waarop specifiek
een aantal diensten kunnen warden gericht, zijn senioren-huishoudens en jonge
huishoudens.
Sommige diensten zijn voor iedereen interressant, vanwege het prijsdistributieve karakter
ervan. Wie wil immers geen voordeel krijgen?
De meeste diensten kunnen voor iedereen interressant zijn. Afhankelijk van persoonlijke
voorkeuren en de financiele mogelijkheden in een huishouden zullen woonconsumenten hier
een keuze uit maken. Daarbij zijn diensten, die voor het leveren van woongenot, voor veel
mensen oplossingen kunnen bieden wellicht meer in trek dan diensten die nauwelijks
oplossingen bieden voor woongenot. Voor het samenstellen van het assortiment diensten,
gericht op haar doelgroepsegmenten, kan Vesteda dus gebruik maken van deze indeling van
diensten.
Hiermee wordt de aanbodzijde van de dienstverlening bereikt, hetgeen in de volgende
hoofdstukken aan bod zal komen.
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Aanbodzijde
I

Hoofdstuk
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Hoofdstuk 5: Het aanbod van woonproducten
5.1 De markt voor woonproducten
Het leveren van optimaal woongenot gaat, zoals uit de vorige hoofdstukken is gebleken,
verder dan het enkel aanbieden van een woonruimte. Het woongenot ontstaat doordat er
een combinatie van goederen en diensten voor handen is, waaruit de woonconsument zijn
keuze kan maken. Vaak treft men een beperkt pakket diensten aan, bestaande uit de
'traditionele' diensten die strikt noodzakelijk zijn om het verhuur- en instandhoudingsproces
te doen slagen. De perceptie van het begrip wonen is, in de ogen van de consument, de
laatste jaren enorm verbreed, waardoor deze consument steeds beter in staat is om tal van
andere producten te kunnen koppelen aan het wonen. De aanbieders van de producten
spelen hier oak steeds duidelijker op in. Denk aan de makelaar, die naast het bemiddelen in
woningen oak hypotheekbemiddelingen doet of de verpleeginstelling, die naast het leveren
van medische- en zorgdiensten oak aanleun-woningen verhuurt, of de meubelwinkel, die
naast het verkopen van de meubels tevens het inrichten van de waning verzorgt. Je ziet dat
de verschillende branches naar elkaar toe groeien en dat gelijke producten verkrijgbaar zijn
bij meerdere verschillende leveranciers. Er is hierdoor steeds minder sprake van een strikte
afbakening van het assortiment, behorend bij een bepaalde branche. De leverancier zal er
steeds vaker naar streven om een 'totaalformule' te kunnen leveren aan zijn klanten.
Wat betekent dit voor de woningverhuurbranche? Met welke producten kan de verhuurder
van woningen aan zijn klanten een 'totaalformule' leveren?
De 'traditionele' diensten zullen moeten warden aangevuld. Vaak kunnen de oplossingen
reeds gevonden worden door ze van aanverwante branches af te kijken en op maat te
maken voor toepassing in de woningverhuursector. In andere gevallen zal de
woningverhuurder zelf de verandering aan het product moeten ontwerpen. Het is belangrijk
om te alien tijden in de gaten te houden welke nieuwe ontwikkelingen in de markt voor
woonproducten spelen. Van de verschillende producten op de markt moet bestudeerd
warden welke (potentiele) rol ze (kunnen) spelen bij het leveren van woongenot. De SEV11
benoemt een staalkaart van productvernieuwing, waarin in een vijftal clusters verschillende,
thematisch gerangschikte, voorbeelden van productvernieuwing en additionele diensten bij
corporaties worden opgesomd en omschreven. Zo bestaan de clusters: 'de
corporatiewoning', 'de huur', 'meer binnenruimte', 'oog voor woongedrag' en 'een aardige
organisatie'. Binnen deze clusters komen de volgende thema's voor: 'keuzevrijheid',
'zekerheid', 'profijt' en 'stabiliteit'. Aan de hand hiervan word en steeds enkele voorbeelden
genoemd van productvernieuwing.
In het hoofdstuk 4 werd gesproken dat het aan te bevelen is om pakketten of clusters van
diensten te vormen en deze in de vorm van modules aan te bieden. Hiermee kan heel goed
tegemoet worden gekomen aan individuele klantenwensen en kan oak warden ingezet op
specifieke segmenten uit de doelgroep. Door het indelen van de woonproductgerichte
diensten in categorieen, is het ook mogelijk om de verschillende diensten zo te rangschikken
dat de verwantschap van de huursector met andere branches zichtbaar wordt. In plaats van
benadering vanuit de vraagzijde, wordt de dienstverlening dan benaderd vanuit de positie
van de aanbieders. In verschillende onderzoeken worden hiertoe voorbeelden gegeven. Van
der Molen en Peeters 12 komen tot een indeling in 8 verschillende groepen: Gemaksdiensten,
Huurprijs, Zelf Aangebrachte Voorzieningen, Mengvormen, Financieel, Maatwerk, Zorg en
Nieuwe diensten. Van den Broeke 13 noemt een verschil van dienstverlening aan
11

SEV staat voor Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, zij publiceerden het studierapport 'Het
nieuwe Huren', aanzetten tot productvernieuwing als uitvloeisels van een drietal werkgroepen die
sinds 1997 op het terrein van het Nieuwe Huren actief zijn.
12
Ors. van der Molen, W. en drs. Peeters, V., Hoe corporaties met nieuwe diensten het huren
aantrekkelijker
kunnen
maken,
Doctoraalscriptie
Stadsgeografie,
Faculteit
Ruimtelijke
Wetenschappen, Universiteit Utrecht, juni 1999.
13
R. A. van den Broeke, Dienstverlening woningcorporaties en huurderswaardering, Delftse
Universitaire Pers, 1992.
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woningzoekenden en dienstverlening aan huurders. Daarnaast komt hij tot 5 hoofdgroepen
van dienstverlening, te weten: inschrijving en woningtoewijzing, onderhoud en reparatie,
huurbetaling en IHS, mogelijkheden en beperkingen en aanvullende diensten. IRS 14 hanteert
bij haar diensten een indeling in de volgende 4 pakketten; 'veiligheidsvoorzieningen', 'homecontrol', 'huishoudelijke diensten' en 'huurders-communicatie'. Wat opvalt is dat, bij welke
indeling dan ook, er voor het leveren van woongenot duidelijke raakvlakken zijn met andere
branches. Het is daarom dus goed mogelijk om aan de hand van enkele branchecategorieen, een aantal pakketten te vormen die samen de 'totaalformule' vormen voor het
leveren van woongenot. De verschillende diensten kunnen dan worden geplaatst in dat
pakket, waar ze de meeste verwantschap mee hebben, waardoor meer structuur kan worden
aangebracht in de verschillende diensten.
Vaak wordt het vastgoedbeheerproces, in de exploitatiefase van het vastgoed, gezien als
een combinatie van financieel I administratieve-, technische- en commerciele activiteiten 15 .
Wellicht dat bij de keuze voor additionele diensten hiermee rekening gehouden kan warden.
Naast de soort diensten is ook het kwaliteitsniveau van de dienstverlening belangrijk. Door
de verschillende aanbieders van woondiensten zal het kwaliteitsniveau moeten worden
gedefinieerd. Hiertoe staan momenteel in principe drie officieel landelijk erkende wegen
open 16 : het KWH-label, het Primaat-ISO 9001-certificaat en de TQM/INK-methode. Vanuitr
de beleggershoek wordt momenteel een systeem opgezet voor het duurdere huursegment.
Het KWH-label is bedoeld om optimale service en dienstverlening aan de klant te
garanderen. De belangrijkste diensten die binnen het KWH-label worden aangeboden zijn:
voorlichting
en
wooninformatie,
telefonische
bereikbaarheid
en
openstelling,
woningaanbieding, onderhoudsservice en abonnementen, huurderszelfwerk-zaamheid,
individuele huursubsidie en huuropzegging en woningoplevering aan nieuwe huurders. Als
de leverancier op deze punten bij een meting het gemiddelde rapportcijfer zeven haalt, krijgt
men het KWH-label. Tastbare gevolgen van het behalen van dit label zijn bijvoorbeeld;
kortere wachttijden bij reparatie-verzoeken, een snellere behandeling van brieven, een
betere service aan balie en telefoon.
Gaat het bij KWH vooral om wat een woningverhuurder de klanten levert, bij ISO staat de
vraag centraal hoe een woningverhuurder zijn bedrijfsvoering moet inrichten om de kwaliteit
van zijn producten te verhogen. Dit gebeurt door structuur aan te brengen in de verschillende
werkprocessen, waardoor deze beter zijn te beheersen en te controleren. Een ander verschil
is dat het KWH-label speciaal voor de corporatiesector is ontwikkeld, terwijl ISO-certificering
overal in het bedrijfsleven voorkomt. Primaat heeft de algemene NEN - ISO normen 9001
wel aangepast voor de praktijk van de volkshuisvesting.
Het TOM-model (Total Quality Management) gaat veel verder dan KWH en ISO. Het model
bestaat uit negen aandachtsgebieden, die met elkaar het succes van een organisatie
bepalen. De aandachtsgebieden hebben zowel betrekking op het functioneren van de
organisatie als op de resultaten. Voor de organisatie worden de aandachtsgebieden
leiderschap, beleid en strategie, personeelsmanagement, middelenmanagement en
management van processen onderscheiden. Voor de resultaten zijn dit de waardering door
de klanten, door het personeel en door de samenleving en de ondernemingsresultaten. TOM
wordt wereldwijd toegepast. Het lnstituut Nederlandse Kwaliteit (INK) heeft op basis van het
model van de European Foundation voor Quality Management (EFQM) een Nederlandse
variant ontwikkeld: het INK-model. Omdat het INK-model zowel elementen van het KWHlabel als van het ISO-certificaat omvat, is vanuit beide systemen de stap naar Total Quality
Management goed te zetten .
14

IRS staat voor Integrated Residential Services. Zie oak hoofdstuk 7
Brekoo, ir. N., Keeris, prof. lr. W.G. en Smeets, drs. J.J.A.M., Het vastgoedbeheerproces in bee/d,
onderzoek in opdracht van de leerstoel Vastgoedbeheer aan de bouwkundefaculteit van de
Technische Universiteit Eindhoven, 1997
16
Smeets P., 'Klanten en medewerkers tevreden ..... ?', management-stageverslag bij woningstichting
'Land van Rode' te Kerkrade, januari 1992, Hogeschool Limburg
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Het KWH-systeem richt zich met name op de externe dienstverlening en zou daardoor goed
in de doelstelling van dit onderzoek moeten passen . Het KWH-label is echter niet bruikbaar
bij additionele dienstverlening aan de doelgroepen van Vesteda, omdat alle normen die
hierin genoemd worden al geruime tijd vanzelfsprekend zijn in de duurdere huursector. Een
kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is namelijk inherent aan de meer-eisende huurders
in de duurdere huursector. Normen die in het KWH-label genoemd worden horen in dit
segment dus thuis in het tangible product. De additionele diensten zorgen voor extra
product-ondersteuning of voor extra benefits voor huurders, waardoor deze thuishoren in het
augmented product.

5.2 Het assortiment van Vesteda
De totale exploitatieportefeuille van Vesteda bestaat uit zo'n 45.000 woningen in 451 17
verschillende complexen, verspreid door heel Nederland. De portefeuille bestaat uit zowel
grondgebonden woningen als appartementen in een fifty-fifty-verhouding. Deze woningen
warden te huur aangeboden door verschillende, verspreid in het land liggende, locale
vastgoedbeheerders. Doordat de woningen van elkaar verschillen en door de vele
verschillende vastgoedbeheerders die de front-office-dienstverlening uitvoeren, is het
aanbod en de kwaliteit van de diensten niet voor iedere (potentiele) huurder van een
Vesteda-woning gelijk. Dit betekent concreet dat naast verschillen vanwege de aard van het
gebouw ook het standaardpakket dienstverlening, dat een consument bij een Vestedawoning ontvangt per regio verschilt. De beoordeling van de verhouding tussen huurprijs en
inkomen bij woningtoewijzing is hier een goed voorbeeld van.
In 1999 is Vesteda gestart met een insourcingsproces waarbij, in enkele regio's in den lande,
het locale beheer door Vesteda zelf werd overgenomen. Zodoende wordt op den duur een
situatie verkregen waarbij, naar analogie van het in hoofdstuk 1 genoemde
'servuctiesysteem' van Langeard, binnen een en dezelfde organisatie de totale aansturing
van de klantbenadering plaats zal vinden. Het product van Vesteda moet, in de toekomst, als
gevolg hiervan landelijk minder fors fluctueren en homogener kunnen warden aangeboden.
Vesteda Heerlen is de eerste 'local' die op deze wijze operationeel is. Ervaringen die elders
in het land warden opgedaan kunnen nu bijdragen aan een nauwkeurigere afstemming van
de dienstverlening vanuit de local en het back-office. Na Heerlen, is in de loop van 1999 in
Maastricht de tweede 'local' operationeel geworden.
Naast het vrij traditionele, en direct bij het woningverhuurproces behorende pakket van
dienstverlening, door Dogge (1999) ook wel hulpdiensten genoemd, behoren ook tal van
'nieuwe' diensten tot het assortiment van Vesteda. Zo bestaat er ender andere in RotterdamOmmoord een uitgebreide samenwerking tussen een zorgverlener, de woningbeheerder en
Vesteda, resulterend in een uitgebreid pakket aan diensten voor bewoners van enkele
flatgebouwen . Ook is op verschillende plaatsen in het land gestart met het operationaliseren
van een zogenaamd IRS-systeem, waarbij verschillende diensten in een ge·1ntegreerd
systeem, in samenwerking met externe dienstverleners thuis aan de huurders kunnen
worden geleverd. Er zijn reeds ervaringen opgedaan met het uitbesteden van klein
onderhoud. Het benutten van de mogelijkheden die internet biedt is dit jaar van start gegaan
met in eerste instantie het leveren van uitgebreide informatie over Vesteda en haar
woningen, inclusief nu nog geringe interactie-mogelijkheden. Op het ogenblik staan ook
producten als het dicht bij huis leveren van extra faciliteiten zoals logeeraccomodatie,
zwembad, fitness- en sauna-ruimte in de startblokken om aan huurders van sommige
complexen aan te bieden.
In hoofdstuk 1 bleek dat concurrentievoordelen op verschillende manieren kunnen warden
behaald. Er zal op minimaal een van de gebieden operationele efficientie,
productleiderschap en customer intimacy moeten warden uitgeblonken, terwijl de overige
minimaal marktconform moeten zijn (Treacy en Wiersema 18 , 1993).
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Peildatum 31-3-2000, Het betreft complexen waarin op dat moment 1 of meer woningen in
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zie hoofdstuk 1
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Op welke manier heeft de gekozen strategie invloed op de invulling van 'het product'.
Ten eerste de operationele efficientie of kostprijsleiderschap.
Conform de
onderzoeksresultaten van Dogge (1995) geldt dat het uiterst belangrijk is voor de
dienstenleverancier, am met zijn werkelijke (of 'tangible') product, minimaal aan de
heersende standaard te voldoen . Deze standaard betreft een betrouwbaar product in zowel
rationele als emotionele zin. Dit product is leverbaar tegen een minimaal concurrerende prijs
en omgeven door een minimum-niveau aan dienstverlening.
In de Nederlandse woningverhuurbranche is dit minimumniveau, op het ogenblik, ongeveer
gelijk aan het door de overheid gestelde strikt noodzakelijke. Momenteel is hierin wel
verandering aan het optreden. Het leveren van dit strikt noodzakelijke niveau tegen een
'premium price' wordt door veel aanbieders echter nag steeds als de uitdaging gezien.
V. leperen (1998) stelt dat uitblinken in operationele efficientie erg kwetsbaar is. Wanneer de
differentiatie in de vraag toeneemt (dit is op het ogenblik al zo en zal in de toekomst alleen
maar toenemen), is de kans groat dat het 'standaard product' onvoldoende aansluiting vindt
bij de vraag. Voorts is de kwetsbaarheid niet alleen gelegen in interne optimalisatieprocessen, maar oak in externe ontwikkelingen.
lnspanningen op het gebied van productleiderschap zullen met name bijdragen aan het
vestigen of versterken van een 'merk' (Szerkowski, 1990). Doordat continu voorop wordt
gelopen met het leveren van innovatieve producten en diensten, associeert de consument de
leverancier met deze innovatiedrang. Een merkartikel is een typisch voorbeeld van een
'tangible product'. De consument kiest voor dit merkproduct omdat het op basis van zijn
reputatie waarschijnlijk wel zal voldoen. Toch zal de leverancier continu zijn product moeten
blijven vernieuwen am aan de veranderende consumenten-verwachtingen te kunnen blijven
beantwoorden. Vanuit de producent gezien zullen dus steeds weer nieuwe producten
warden toegevoegd aan het bestaande product. Hier lijken additionele diensten op hun
plaats. Voorbeelden in de huurwoningsector van productleiderschap zijn oa. Domoticawoningen, WoZoCo's, FLEXX-woning, IRS, etc. Wat in de ogen van een bepaalde
woningverhuurder een additioneel product is, kan voor een andere leverancier een bestaand,
product zijn.
Customer intimacy heeft de hoogste 'dosis' klantgerichtheid. Door de individuele benadering
binnen dit concept kunnen producten en activiteiten in principe op de wensen van individuele
klanten warden afgestemd. De leverancier creeert zo een product dat voor de consument
zijn eigen 'maatkostuum' vormt, waaraan hij zich zal hechten. Door deze band zal de
consument minder snel genegen zijn op zoek te gaan naar alternatieve producten en zal hij
bij vervolgaankopen wederom de producten van dezelfde leverancier kopen . De
mogelijkheden die de leverancier heeft am bij dit concept met additionele diensten te kunnen
scoren zullen voornamelijk te maken hebben met de flexibiliteit die richting de klant geboden
kan warden . De klant moet eenvoudig en wanneer hij dat wenst kunnen kiezen uit een breed
scala aan producten. Het betreft hier zowel producten, die behoren bij het tangible product
als bij het augmented product. In het geval van de huurwoning moet men hierbij denken aan
flexibele opleveringsvoorwaarden, logeeraccomodatie, mogelijkheden voor eigen inbreng
van de huurder bij onderhoud en woningverbeteringen, interne verhuismogelijkheden,
flexibiliteit in betalingscondities, etc. Een bepaald niet onbelangrijke vorm van customer
intimacy is flexibiliteit in klantbenadering. De klant produceert immers mee. Laat de klant zelf
kiezen hoe en wanneer hij jou kan bereiken daarvoor; per telefoon, e-mail, brieven, balie, via
de huismeester, etc.
Vesteda zal, wanneer men additionele diensten wil gebruiken am een betere klantenbinding
te behalen , in mijn ogen haar aandacht moeten richten op het optimaal benutten van de
kennis die men opdoet via de huurders. Omdat Vesteda landelijk veruit de grootste
verhuurder is in het duurdere segment, moet het mogelijk zijn am de doelgroep beter te leren
kennen dan wie dan oak. Door de wensen van deze grate groep klanten serieus te nemen
en daar goed op afgestemde producten voor te ontwikkelen, moet een voorsprong ten
opzichte van de concurrentie behaald warden. Hier zijn de additionele diensten dus
toepasbaar. De prijs van al deze producten en diensten moet daarbij zijn afgestemd aan de
kwaliteit. De uitspraak 'bij ons betaal je mischien iets meer, maar je krijgt wel een perfect
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product voor een eerlijke prijs' illustreert dit. In de grote groep potentiele klanten zijn enkele
duidelijke segmenten te benoemen Gonge huishoudens en senioren-huishoudens met
bestedingsruimte ), maar er is ook een grote middengroep die minder uitgelezen wensen zal
hebben. Vesteda zal formules moeten bedenken waarmee, op een flexibele manier, met het
bestaande aanbod aan de variabele wensen van eenieder uit de doelgroep tegemoet kan
worden gekomen. Alleen dan wordt optimaal aan customer intimacy gedaan.

5.3 Bestaande dienstenpakket Vesteda Heer/en
Vanuit de locale vestiging in Heerlen worden, naast het standaardpakket aan diensten, een
aantal extra diensten aangeboden aan woonconsumenten. Zo zullen huurders van woningen
uit de portefeuille van Vesteda Heerlen gebruik kunnen maken van een continu-bemande
servicelijn, een call-centre waar alle reparatieverzoeken van huurders kunnen worden
gemeld. Vanuit dit call-centre wordt, in overleg met de local, het klein onderhoud
gemanaged. Smeets noemt in het woningverhuurproces vier fasen, de orientatiefase, de
aanbiedingsfase, de gebruiksfase en de vertrekfase. In elk van deze fasen biedt Vesteda
Heerlen een aantal diensten aan aan woonconsumenten. In tabel 5.1 wordt van de huidige
dienstverlening van Vesteda Heerlen, een overzicht gegeven.
Fass
OrientatieFase

Geven van informatie over
beschikbare woningen

lnschrijving

Aanbiedingsfase

Actles via Vesteda Heer/en

Omschrljvlng dlenst
Geven van informatie over de
inschriivinq

Aanbieding waning

Bezoek aangeboden waning

Ondertekening huurcontract

Oplevering waning

Mondelinge informatie
Mondelinge informatie
Advertenties in dagbladen
Folders
Beoordeling inschrijfformulier
Schriftelijk beantwoorden (bevestiging I ontkenning) inschrijfformulier
Voorlichting verloop inschrijf- en aanbiedingsprocedure
Bewaren inschrijvingsgegevens veer de duur van 1 jaar
selectie van geschikte kandidaat uit inschrijvingen
geselecteerde kandidaat krijgt enkele dagen exclusief aanbod
afsoraak maken met kandidaat cm betreffende wonino te bezoeken
bezichtiging waning, woongebouw
verstrekken informatie over omgeving
verstrekken informatie over opbouw maandelijkse lasten veer betreffende waning
informeren of waning tegemoet komt aan de verwachtingen van de potentiele huurder
bii acceotatie van waning: informatie over het vervolgtraiect
afspraak maken met nieuwe huurder cm contract te komen tekenen
afspraak maken over betalingswijze gedurende de gebruiksfase (acceptgiro of maandelijkse
incasso of periodieke overboeking)
innen van administratiekosten (fl. 250,- ex. BTW, contante betaling)
schriftelijke informatie betreffende de algemene huurbepalingen
afspraak maken met nieuwe huurder over datum ooleverino
technische inspectie van de waning
schriftelijke verklaring van lijst van mankementen aan de waning die door verhuurder zullen
warden hersteld
schriftelijke verklarino betreffende oeleverde aantal sleutels e.d.

Wordt vervolgd ......
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vervo1g ... ...
Fase

Acties via Vesteda Heer/en

Omschrljvlng dlenst

GebruiksFase
Huurincasso

Verhelpen van klachten

Normaal onderhoud
Aanbieden mogelijkheid tot
participatie
Vertrekfase
Opzegging

lnspectie waning
Procedure terugbrengen in
de oorsoronkeliike staat

Oplevering waning

Eindafrekening

maandelijks (rand 20• v.d.maand) wordt acceptgiro toegestuurd, op de 1• van de maand wordt
automatisch afgeboekt
betaling geschiedt vooruitlopend op de huurperiode
huurverhogingen warden schriftelijk medegedeeld, 1 maand voor ingangsdatum huurverhoging
(1 juli)
maximaal toegestane huurachterstand bedraagt 2 maanden
betalingsreoelinq moqeliik i:iedurende maximaal 6 maanden
brochure 'onderhouds-abc' word! verstrek1 aan huurder
24-uurs bereibaarheid voor het melden van reparatieverzoeken
geselecteerde uitvoerders om tot kwaliteitswaarborging van de uitgevoerde werkzaamheden te
komen
indien reparatieverzoek voor rekening verhuurder, directe doorkoppeling van he!
reparatieverzoek naar aannemer
indien onduidelijkheid over verantwoordelijkheid voor het mankement, mogelijkheid tot laten
herstellen oo basis van 'kosten van onoeliik'
volgens 10-jarenonderhoudsplanning begroten van groat onderhoud
schriftelijke informatie omtrent aanstaande uitvoering van werkzaamheden
oo verzoek telefonische informatieverstrekkina inzake olannino onderhouds-werkzaamheden
schriftelijke
aanvragen
van
schriftelijke
toestemming
op
tot
het
aanbrengen
'woninqverbeterinaen'
verzoek tot schriftelijk opzeggen, minimaal 1 maand voor beeindiging contract
opzegging uitsluitend per 1° dag van de maandag
schriftelijk bevestigen van opzegging en informeren over de procedure betreffende
huuropzeggingen
maken van afspraken omtrent twee inspecties
eerste inspectie waarin overeengekomen word! met de scheidende huurder in welke technische
staat de waning zal warden opgeleverd
tweede insoectie is de definitieve inspectie waarin de sleuteloverdracht plaatsvindt
de scheidende huurder krijgt twee weken tijd om waning in de juiste staat terug te brengen
zaken kunnen i.o.m. evt. nieuwe huurder ter overname warden aanoeboden
een oplevering van een waning houdt in dat tweemaal een technische inspeclie zal
plaatsvinden
tussen beide inspeclies is twee weken tijd gepland
uiteindelijke gebreken aan de waning mag de verhuurder op kosten van de vertrekende huurder
laten repareren
behoudens betalingsachterstanden, zal de vertrekkende huurder bij vertrek geen kosten meer
verschuldigd zijn aan Vesteda en word! he! volgende traject gevolgd:
na 25° dag van de tweede maand noq steeds niet betaald, deurwaaarder word! inaeschakeld

Tabel 5.1: lnvulling van de v1er fasen van het woonverhuurproces door Vesteda Heer/en

Wat opvalt is dat een groot gedeelte van de dienstverlening gericht is op het begeleiden van
consumenten bij het vertrekken of het intrekken in een waning, bij mutaties derhalve. lndien
het Vesteda Heerlen lukt de mutatiegraad te verlagen, dan zal dit automatisch resulteren in
een ontlasting van de productiecapaciteit van de organisatie. Het optimaliseren van
bestaande diensten of het gericht inzetten van nieuwe diensten, opdat zittende huurders
!anger blijven huren kan wellicht op het niveau van het locale vastgoedmanagement, na
verloop van tijd forse besparingen opleveren.
Zoals reeds werd gezegd, zijn niet alle complexen van Vesteda identiek. Dit heeft oak
gevolgen voor de dienstverlening aan de bewoners. Zo zal men bijvoorbeeld in een
eengezinswoning niet snel een partier aantreffen. Het incidenteel aanbieden van een
bepaalde dienst betekent, conform de definiering van de onderzoeksdoelstelling, dat een
dergelijke dienst geen addionele dienst meer kan zijn voor het bestaande dienstenpakket
van Vesteda Heerlen. Wanneer een dergelijke dienst echter wezenlijk van inhoud veranderd,
bijvoorbeeld wanneer de portiersdienst wordt bevorderd tot uitgebreide huismeestersdienst,
en deze wordt nag niet elders aangeboden binnen de portefeuille van Vesteda Heerlen, dan
mag de nieuwe dienst wel gezien worden als een additionele dienst. Echter, de vraag blijft;
wat is een wezenlijk verschil? In sommige gevallen zal hierdoor dus sprake kunnen zijn van
een arbitrair verschil.

65

66

..,

Hoofdstuk 6

67

Hoofdstuk 6: Potentiele additionele diensten
6. 1 Match van gevraagde en aangeboden diensten
Nu bekend is welke diensten de woonconsumenten graag willen hebben kan dit worden
vergeleken met het bestaande aanbod van Vesteda Heerlen.
Markt voor woonproducten

Wonlngmarkt In Nederland
Mensen

,,,. .,,-------,
,."",

Behoeften

Doe/groep

Woondiensten

(kubus)

I
I
I
I
I

Assorliment Vesteda

,,.--;.•

Bestaande
diensten ..
pakket
Vesteda
Heer/en

Woondiensten naar

doelgroep

Kwalitatieve kenmerken

doelgroepsegmenten

Woondiensten naar
doelgroepsegmenten
Vesteda

Potentie/e additione/e dlensten

Fig 6.1: Matchen van gewenste diensten met reeds aangeboden diensten levert de potentifJ/e additionele diensten

Wanneer de (woon)diensten die in tabel 3.2 zijn vermeld worden vergeleken met het
bestaande dienstenpakket van Vesteda Heerlen , dan zal, zoals in het vorige hoofdstuk is
aangegeven, een aantal diensten reeds door Vesteda Heerlen worden aangeboden.
Sommige van deze diensten worden aan alle woonconsumenten aangeboden, andere
slechts incidenteel, aan een beperkt aantal huurders. Deze diensten zullen in dit onderzoek
niet worden aangemerkt als additionele dienst.
Er zal een match moeten plaatsvinden tussen de diensten waar vraag naar is en de diensten
die reeds aangeboden worden, en daarmee niet meer in aanmerking komen voor het vervolg
van dit onderzoek. Omdat de opsomming van diensten uit tabel 3.2 een zeer uitgebreide lijst
is, zal (tegen uitspraken in hoofdstuk 2 in) om enig overzicht te behouden hier nog eenmaal
een opdeling volgens de 5 verschillende behoeftenniveaus worden aangehouden.
In de tabellen 6.1 t/m 6.5 wordt in de laatste kolom aangegeven op welke wijze diensten door
Vesteda Heerlen aan huurders worden aangeboden. Sommige diensten worden wel aan de
huurders aangeboden, maar niet door Vesteda. Vaak worden ze in de vorm van
abonnementen door derden aangeboden, zoals bijvoorbeeld maaltijdbezorging. Deze
diensten kunnen in de toekomst mischien wel door Vesteda Heerlen worden toegevoegd aan
haar eigen assortiment diensten, wellicht vanwege gunstige ervaringen elders in het land. Ze
zullen daarom wel behoren tot additionele dienstverlening, zoals deze in dit onderzoek
beschouwd wordt.
Behoefte ailn
Eten en drlnken

Sia pen

Diensten gericht op de doe/groepen van Vesteda
Maaltijdservice
Afhaalservice voor maaltljden
Kookhulp
Logeeraccomodatie
Kortinoen op hotelarranoementen

Bestaande aanbod Vesteda Heerlen
Nee. wel abonnementen bij derden
Nee, wel abonnementen bij derden
Nee, wel abonnementen bli derden
Nee
Nee

Tabel 6. 1: Dtensten gencht op de 'fy1oplog1sche behoeften'
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Na de match zal een aantal diensten overblijven, de potentiele additionele diensten, die voor
Vesteda Heerlen wellicht een toepasbare uitbreiding van het bestaande pakket
dienstverlening kunnen zijn.
Behoefte aan
Bescherming tegen klirnaat
Goede gezondheid
Verrnijden van ongeva/len

Toegankelijkheid en veilighe id

Uitvoeren van woongebonden
activiteiten

Bruikbaarheid en doelrnatigheid
Onderhoudsvriendelijkheid en hygiene

Communicatie

Zich eraens thuis voelen
Zekerheid van werk/inkornen

Diensten gericht op de doelgroepen van Vesteda
Onderhoud aan gebouwen en installalies
Eneraieleverina
Diverse zorg-diensten
Diverse rnedische diensten
Ultgebreide huisrneester (Hulp bij 'risicovolle' bezigheden)
Verhuisservice
Domotica
(Video)bewaking
Toezichthouder
Electronische toegangsregulering/controle
Sleutelbewaarservice
Klusjesman
Tuinonderhoud
Onderhoud aan gebouw en installaties
Verhuisservice
Schoonrnaakdienstverlenina
Garantieregelingen
Sociaa/ rnedische alarmerina
Onderhoud aan gebouw en insla/lati es
Schoonrnaakdienstverlening
Huishoudelijke hulp
Klusjesrnan
Service-contracten met onderhoudsbedrijven
Textielverzorgingsservice
Kapper aan huis
Afvalophaaldienst
Tuinonderhoud
Huisrneester t.b.v. 'sociale contacten'
Fax-, internet-, kopieer-service
lnforrnatieverstrekking aan bewoners
/nspraakrnogelijkheden via HBV
Persoonliike beaeleidina
Woninatoewiizinasbeleid van de verhuurder
Niveau huurlasten
Jaarlijkse huurverhoging
Huurgarant
Garantieregelingen
Soepele 'interne' verhuls-rnogelijkheden (binnen Vesteda)
Kortingenservice
Flexibele huurcontracten
Huur/koop-regelingen
Woonduurbeloning
Energieleverlng
Verhuur van gemeubileerde woningen
Levering aan huis van producten en diensten

Bestaande aanbod Vesteda Heer/en
Ja
Nee
Nee, we/ abonnernenten bi] derden
Nee, wel abonnernenten bii derden
Nee, we/ abonnernenten bij derden
Nee, we/ abonnernenten bij derden
Nee
/ncidentee/
lncidenteel
Nee
Nee
Nee, we/ abonnernenten bij derden
lncidenteel
Ja
Nee
lncldenteel
Ja
Nee, wel abannernenten bii derden
Ja
lncidentee/
Nee, wel abonnementen bij derden
Nee, we/ abonnemenlen bij derden
Ja
Nee, wel abonnernenten bij derden
Nee, wel abonnernenten bij derden
Nee
lncidenteel
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee, wel abonnernenten bii derden
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee, wel abonnementen bij derden
Nee
Nee, we/ abonnernenten blj derden

..

Tabel 6.2: Dtensten gencht op de 've1/tghe1dsbehoeften'
Behoefte aan
Geborgenheid

Diensten gericht op de doelgroepen van Vesteda
Bewaklngsdienst
Toezicht ap bezoekers (woon)gebouw
Buurtpreventie

Levering aan huis van producten en diensten
Karneraadschap

Buurtooncii!rae
Woningtoewijzingsbeleid van de verhuurder
Gedragsoodes

Huismeester t.b. v. 'sociale contacten'
Persoonliike beaeleidina

Bestaande aanbod Vesteda Heer/en
Nee, wel abonnernenten bij derden
Ja
Nee
Nee, wel abonnernenten bij derden
Nee
Ja
lncidenteel
Ja
Nee, wel abonnementen bii derden

Tabel 6.3: Dtensten gencht op de 'soctale behoeften'
Behoefte aan
Prestaties leveren
Autonornielvrijheid

Personalisatie waning en
aantrekkelijke inrichtlnQ
Status/prestige

Dlensten gerlcht op de doelgroepen van Vesteda
Fax-, internet- en kopieer-service
Leverlno aan huis van nroducten en diensten
Huur/koop-rege/ingen
Soepele 'interne' verhu is-mogelijkheden (binnen Vesteda)
Cornrnuniceren over de waning wanneer het de klant schikt
24-uurs bereikbaarheid voor dienstverlening
Auto-verhuur
Onderhoud aan gebouw en installaties
Huurdersonderhoud
Adrninistrati eve hulp (bijv. aanvraag huursubsidie,
adreswijziging, etc.)
lnforrnatieverstrekklng aan huurder
Uitgebreide Jnformatieverstrekking aan huurder
Tlldeliike oovana medebewonerfs-l
Woonduurbeloning
Hanteren van soeoele ooleverinasrlchtliinen
Niveau van de huurlasten
Levering aan huis van producten en diensten
Auto/fiets-parkeerservice
'Bell bov'

Tabel 6.4: Dtensten gencht op de 'waardenngsbehoeften'
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Bestaande aanbod vesteda Heer/en
Nee
Nee, wel abonnernenten bi; derden
Nee
Nee
Nee (alleen telefon lsch/schriftelijk)
lncidenteel
Nee
Ja
Nee, wel abonnernenten bij derden
lncidenteel
Ja
Nee
Nee, wel abonnernenten bii derden
Nee
/ncidenteel
Ja
Nee
Nee
Nee

Bestaande aanbod Vesteda Heer/en

Dlenston gertcht op de doelgroepen van Vesteda

Behoefte aan

Levering aan huis van producten en diensten
Huur/koop-regelingen
24-uurs bereikbaarheid voor dienstverlening
soepele 'inteme' verhuis-mogelijkheden (binnen Vesteda)
Communiceren over de woning wanneer het de klant schikt
Onderhoud aan gebouw en lnstallaties
Huurdersonderhoud
Administratieve hulp (bijv. aanvraag huursubsidie,
adreswijziglng, etc.)
Jnformatieverstrekklng aan huurder
Flexibele betaalreqelinqen
Huurll<oop-regelingen
Soepele 'interne' verhuis-mogelijkheden (binnen Vesteda)
Spaarformules
Hypotheekbemiddeling
Verzekeringsdienst (inboedel, etc.)
Huurgarant
Soepele opleveringsvoorwaarden
Bieden van overlegmogelijkheden huurder-verhuurder
lnformatieverstrekkinQ aan huurder
lnformatieverstrekking aan huurder
Huurll<oop-regelingen
Bieden van overlegmogelijkheden huurder-verhuurder
Stimuleren van onderling overleg en besluitvorming door
bewoners loositie HBVl
Bieden van inspraak- en overlegmogelijkheden
Soepele opleveringsvoorwaarden
lnformatieverstrekkina aan huurder
lnformatieverstrekking aan huurder
Bieden van inspraak- en overlegmogelijkheden
Huur/koop-regelingen
Stimulering van onderling overleg en beslultmogelijkheden door
bewoner s (positie HBV)

Vo\ledige benutting van het eigen
potentieel

Groei- en ontwikkelingsmogelljkheden

Het dragen van verantwoordelijkheid

Het leveren van creatieve prestaties

Betekenisvolle perceptie/evaluatie met
betrekking tot de won ing

Nee, wel abonnementen bij derden
Nee
Jncidenteel
Nee
Nee (alleen telefonisch/schriflelijk)
Ja
Nee, wel abonnementen bij derden
Jncidenteel
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
lncidenteel
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Jncidenteel
Ja
lncidenteel
Ja
Ja
Ja
Nee
lncidenteel

Tabel 6.5: Diensten gericht op de 'ze/factua/iserende behoeften'

Van de oorspronkelijke lijst met 64 woondiensten blijven uiteindelijk 43 verschillende
diensten over, die in dit onderzoek door zullen gaan als potentiele additionele diensten voor
Vesteda Heerlen. Alie overige diensten zullen in het vervolg van dit onderzoek niet meer aan
bod komen .
In tabel 6.6 zullen de potentiele additionele diensten worden weergegeven, terwijl ze zijn
gerangschikt, conform hoofdstuk 4, naar de segmenten waarvoor ze interressant kunnen
zijn.
Dlensten gebaseerd
op prijsdistributie

Diensten gebaseerd op servlce-dlstrlbutie

Voor alle hulshoudens
geschlkt

Voor alleen hulshoudens met Jage huurquote (ofwel bestedlngsrulmte) geschlkt

/edereen

Spec/f/ek /nterressant voor
senioren

Lage kostprljs

Mlddelmatlge kostprljs

Hoge kostprl}s
Maaltijdservice
Diverse zorg-dlensten
Diverse medische
diensten
Persoonliike beoeleidino

Sociaal medlsche
alarmering

Communiceren over de
Spee/flak lnterressant voor
junloren

waning wanneer het de
klant schikt
Hvr>ntheekbemiddelina

Huur/koop-rege\lngen

Voor al/e /eeftljdsgroepen
belangrl}k

Flexibele huurcontracten

Voor velen minder belangrljk,
voor sommlgen belangrljk

Verzekeringsdienst
(inboedel , etc.)
Spaarformules
Huurgarant
Kortingenservice

Voor ledereen nauwelljks
belangrljk

Kortingen op
hotelarrangementen
Energielevering
Woonduurbeloning

..

Electronische
toegangsregulering/
controle
Sleutelbewaarservice
Verhuur van
gemeubileerde won ingen
Afhaalservlce voor
maaltijden
Domotica
Fax-, internet en
kopieerservice

Flexibele betaalregelingen
Soepele 'lnterne'
verhuismogelijkheden
(binnen Vesteda)

Afvalophaaldienst
Huishoudelijke hulp
Huurdersonderhoud
Klusjesman
Levering aan huis van
goederen en diensten
T extielverzorgingsservice
Verhuisservice

Auto-verhuur
Logeeraccomodatie
Uitgebreide
informatieverstrekking
aan huurder
Bieden van inspraak- en
overlegmogelijkheden

'Bell boy'
Bewakingsdienst
Buurtconcierge
Kookhulp
Uitegbreide huismeester
(hulp bij 'risicovolle'
bezigheden)
Kapper aan huis
Tijdelijke opvang
medebewoner(s)

autolfiets-parkeerservice

..

Tabel 6.6: De 43 potentti!le add1t1onele d1ensten voor Vesteda Heer/en
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6.2 De rol van potentie/e additionele diensten in dit onderzoek
Wanneer een consument kiest voor het huren van een waning bij Vesteda, dan verwacht hij,
op basis van informatievergaring voorafgaand aan de koopbeslissing, een bepaald product
te ontvangen tegen een bepaalde vergoeding . In het verband van dit onderzoek kan het
'product' woongenot, wat voor Vesteda (de leverancier) grotendeels bestaat uit
dienstverlening, als een op elkaar afgestemde combinatie van de volgende drie
bestanddelen gezien warden:
het vastgoed: een constructie van steen, hout, metaal e.d. op een goede locatie;
voor de klant 'zichtbare' dienstverlening;
voor de klant 'niet zichtbare' dienstverlening.

Dit product zal voor de consument het gekochte woongenot moeten waarmaken. Zolang het
product aan de verwachtingen zal blijven voldoen, zal de klant tevreden blijven. Leveranciers
streven er continu naar hun producten zo te blijven onderscheiden van concurrerende
producten, dat de consument steeds opnieuw weer voor hun product zal kiezen.
Er zijn drie strategieen mogelijk waarmee concurrentievoordelen behaald kunnen warden, in
een marktsituatie waarin vraag sterk staat. Dit zijn prijsleiderschap, produktleiderschap en
customer intimacy.
Bij het nastreven van prijsleiderschap zijn additionele diensten minder op hun plaats. Het
idee van prijsleiderschap is er vooral op berust om met het bestaande product
concurrentievoordelen te behalen doordat het goedkoper dan de concurrent kan warden
aangeboden. Vanwege de schaalgrootte van Vesteda zou dit tot de mogelijkheden moeten
kunnen behoren. Dach, vanwege een steeds sterker wordende vraagzijde (vooral
kwalitatieve eisen), zal beantwoording door middel van een enkel en alleen maar scherpe
prijsstelling van het bestaande product onvoldoende zijn.
Wanneer productleiderschap wordt nagestreefd, houdt de verhuurder zich inderdaad
uitermate fors bezig met het ontwikkelen van additionele diensten. Wanneer men hierin wil
uitblinken zal een specifiek segment in de woningmarkt als target moeten warden gekozen .
Het is een echte nyche-strategie. Vanwege de schaalgrootte is Vesteda min of meer
genoodzaakt zich met name op de massa, uit de door haar gekozen doelgroep, te richten.
Men zal nieuwe trends zo snel mogelijk moeten trachten te volgen door nieuwe producten en
diensten toe te voegen aan het eigen bestaande assortiment. Voldoende afzetmogelijkheden
zullen er echter pas zijn, wanneer de markt de nieuwe diensten voldoende heeft
geadopteerd. Oak dan pas, kan voldoende afzet warden gerealiseerd am daarmee de
schaalvoordelen te kunnen benutten.
Het feit dat Vesteda marktleider is in het duurdere huursegment, is voor Vesteda een
belangrijk strategisch gegeven. Het betekent namelijk dat Vesteda door middel van
differentiatie een sterke voorsprong op haar concurrenten kan creeren met de mogelijkheden
am op een flexibele wijze de klanten te benaderen. De vereiste schaalomvang am een groat
aantal specifieke diensten af te kunnen zetten is namelijk bij Vesteda eerder aanwezig dan
bij de concurrenten. Vesteda moet zodoende beter in staat zijn dan haar concurrenten om
haar klanten een 'maatkostuum' te kunnen leveren. Wanneer het daarbij tevens lukt om de
klant oak in het productieproces van woongenot te betrekken zal Vesteda ook nog eens veel
beter in staat blijven haar producten op maat te ontwikkelen en daarmee kan de voorsprong
vast warden gehouden of zelfs warden vergroot. Op het gebied van customer intimacy is dus
het een en ander mogelijk.
In dit onderzoek zullen de additionele diensten warden geplaatst in het licht van 'customer
intimacy'. Daarmee wordt gekozen voor de strategie die het meeste gericht is op het
versterken van de huurderbinding. Daarnaast biedt deze strategie voor Vesteda misschien
wel de beste mogelijkheden om concurrentievoordelen te behalen. Het is zaak om de drie
bestanddelen van het totaalproduct vanuit het strategisch niveau van de onderneming te
plannen en af te stemmen met alle afdelingen, opdat de interactie met de klanten maximaal
resultaat kan hebben. Voor Vesteda Heerlen betekent dit dat bij de planning van additionele
diensten ender andere afstemming zal moeten plaatsvinden met hogere niveaus in de
organisatie.
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Bij het samenstellen van haar 'totaalproduct' zal Vesteda vooral met het inkomen en de
leeftijd van de doelgraep rekening moeten houden en nauwelijks met de huishoudensgraotte.
Orn 'customer intimacy' na te streven kan Vesteda in de grate groep nederlandse
huishoudens, die binnen haar doelgraepenkubus valt, zich speciaal richten naar enkele
segmenten met specifieke wensen op het gebied van woongenot. Gezien de combinatie van
diensten die interressant kunnen zijn voor aparte groepen binnen de doelgroepenkubus zijn
twee segmenten met specifieke kenmerken gevonden. Deze segmenten zijn: seniorenhuishoudens en jonge huishoudens met 'bestedingsruimte'. Speciaal gericht op deze
segmenten kunnen dus een aantal diensten warden ingezet. De meeste diensten zullen
echter passen bij vrijwel alle huishoudens binnen de kubus, de 'markt van het midden'. Deze
grate graep van het midden zal, het liefst zelf (naar keuze), een pakket diensten samen
willen stellen, zodat iedereen zijn eigen 'maatkostuum' kan aanmeten. De diensten die
hiervoor nodig zijn, zullen tevens interressant zijn voor de twee apart genoemde segmenten.
Omdat niet ieder huishouden een gelijke bestedingsruimte heeft, zal Vesteda er rekening
mee moeten houden dat de selectie van additionele diensten z6 wordt gemaakt, dat er voor
zoveel mogelijk huishoudens keuzemogelijkheden zijn.
Er kunnen daarvoor een aantal clusters warden gevormd, van gelijksoortige diensten die in
de vorm van modules warden opgebouwd. De clusters kunnen warden gemaakt door het
samenvoegen van een aantal diensten dat past bij een bepaalde groep huishoudens,
bijvoorbeeld 'zorg-pakket' bestaande uit de specifieke diensten, passend bij seniorenhuishoudens. Andere mogelijke pakketten kunnen bijvoorbeeld zijn: 'starters-pakket' gericht
op jonge huishoudens of een 'service-pakket' danwel een 'prijs-pakket' met services
respectievelijk prijsdistributieve diensten die voor iedereen interressant kunnen zijn.
De potentiele additionele diensten zullen in dit onderzoek dan als het ware een aantal
'schappen' vullen waaruit de woonconsument moet kunnen kiezen bij het samenstellen van
r"i!i!!filll!l!!llllliill!lr!!!!!!!!li!!!!l!!!!~~P] zijn 'maatkostuum'. Het is voor Vesteda
.---P-ak-ke-- ---. 1
zaak ervoor te zorgen dat de schappen
11
.....__ _ ___, t-~:!!!:!!m!ll'!l!!!!!!!!!!!!l!i!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!:!l~-J beter gevuld warden dan elders, zodat de
klanten ook ervaren dat ze bij Vesteda in
Pakket 2
....-------. i....:::::::i~=::iL-..ll:'.==:::::i...---1ie==::;:::::::-i een 'voordeelsituatie' zitten. Verschillen
Pakket 3
tussen woningen, gebouwen en buurten
....-------. """~-'>==;;--...._~==~.,..--::::.i leiden ertoe dat het bestaande assortiment
Pakket4
.....__ _ ___, i.:::~--=--==----.::>.I dienst-verlening niet overal gelijk kan zijn.
Daaram zal bij elke waning, elk gebouw of
Fig. 6.1: 'Schappen' gevuld met potentiele additionele diensten
iedere buurt opnieUW moeten Worden
afgewogen op welke manier de exacte invulling van de dienstverlening kan plaatsvinden. Er
zal rekening moeten warden gehouden met de gewenste bewonerssamenstelling, met de
bestaande dienstverlening aan deze bewoners, met wettelijke voorschriften omtrent het
verkopen van woondiensten en met de kwaliteitseisen, de stijl en de verpakking waarmee
Vesteda haar producten vorm wenst te geven. Deze zaken, waarmee rekening dient te
warden gehouden, kunnen warden opgesplitst naar locatie-specifieke eigenschappen en
corporate randvoorwaarden. Hierap zal in hoofdstuk 8 warden teruggekomen.
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Hoofdstu 7

I
!
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Hoofdstuk 7: Corporate- en objectgerelateerde randvoorwaarden
Met de totstandkoming van de 'locals' Vesteda Heerlen en Vesteda Maastricht heeft Vesteda
een insourcings-beweging in gang gebracht die in de komende jaren zal warden uitgebouwd.
De tienduizenden woningen zullen in de toekomst warden ingedeeld in een klein aantal
geografische regio's met enkele duizenden woningen per regio. ledere regio krijgt een 'local';
een prestatie-verantwoordelijke eenheid die, uitsluitend voor Vesteda zelf, zorgdraagt voor
het property-management in de desbetreffende regio. Per local kunnen verschillende
'servicepunten' bestaan nabij de woningen, waar de klanten kunnen binnenlopen voor het
verkrijgen van allerhande informatie. Vanuit het hoofdkantoor zal het strategische beleid van
Vesteda warden gemaakt, dat richtinggevend is voor de werkwijze van de locals. Daartoe
zullen naast de directie, diverse staf-afdeling warden ondergebracht in het hoofdkantoor,
waaronder de marketingafdeling.
De totstandkoming van het product van Vesteda vindt dus plaats op verschillende niveaus in
de organisatie. Het is met name de local, die als front-office fungeert. Daarom wordt vaak
geredeneert dat op dit niveau de klantenbinding wordt gerealiseerd. Dit is echter tout. Het
servuctiemodel van Langeard toonde al aan dat het juist de gehele organisatie, van front- tot
en met back-office, is die direct of indirect zichtbaar kan zijn voor de klant. Elke schakel zal
dus moeten weten welke rol hij speelt bij het gehele productieproces dat meet resulteren in
klantenbinding. Het is de taak van de marketingafdeling 19 de vraag van afnemers te
formuleren en de rol van alle relevante onderdelen in de organisatie te definieren om met het
product zo geed mogelijk de wensen van de doelgroep te kunnen benaderen.
Hierbij kan gebruik gemaakt warden van ervaringen die warden opgedaan met nieuwe
diensten op verschillende locaties elders in het land. Vesteda leert zo van de reactie van
huurders op nieuwe vormen van dienstverlening.
Bij het verhuren van woningen komen nogal wat wettelijke bepalingen om de hoek kijken,
waaraan bij het veranderen van de dienstverlening zal moeten warden voldaan.
Ook zullen uit strategisch ondernemingsoogpunt enkele voorwaarden moeten warden
gesteld aan nieuwe vormen van dienstverlening, zodat ze passen binnen de 'productlijn' van
het merk Vesteda. Vanwege de twee spanningsvelden waarin men opereert kunnen door
Vesteda, naast randvoorwaarden met het oog op de investeerders, ook huurdergerichte
product-randvoorwaarden warden gesteld waaraan de producten moeten voldoen. Daarom
warden
de
voorwaarden
opgedeeld
in
financiele
randvoorwaarden
en
in
productvoorwaarden.
De gevolgen voor de potentiele additionele diensten zullen vooraf duidelijk moeten warden
gemaakt, alvorens kan warden besloten de dienstverlening aan te passen. Het zijn de stafafdelingen binnen Vesteda die zich met deze problematiek bezighouden en die van de
portefeuille- en de property-managers en via marktonderzoeken de benodigde informatie
aangereikt krijgen om de lijnen voor de gehele organisatie uit te zetten. In dit hoofdstuk zal,
waar op deze voorwaarden omtrent het invoeren van nieuwe diensten wordt ingegaan,
gesproken warden van corporate randvoorwaarden. Maar allereerst wordt stilgestaan bij
ervaringen, die Vesteda opgedaan heeft buiten het werkgebied van Vesteda Heerlen.

19

Sinds voorjaar 1999 heeft Vesteda als eerste institutionele belegger in Nederland een Marketingmanager aangesteld, die leiding moet geven aan een nieuw op te zetten marketing-afdeling in de staf
van de organisatie. Op het ogenblik is men volop bezig de marketingafdeling uit te bouwen.
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7. 1 Ervaringen elders binnen Vesteda
Vesteda heeft enkele pilots lopen om meer inzicht in nieuwe vormen van dienstverlening te
krijgen. Er zijn echter nog vrij weinig evaluaties geweest, waardoor Vesteda tot nu toe nog
maar weinig ervaringen heeft met additionele diensten. Een van de pilots, waarvan op het
ogenblik enkele resultaten bekend zijn, is het zogenaamde IRS 20 systeem. In Maastricht zijn,
vanaf medio 1999, de eerste Vesteda-woningen met IRS uitgerust. Dit systeem bestaat uit
een bode, die in de woning geplaatst
wordt en een 'delivery-box'. Met de bode
kan de bewoner via een telefoonaansluiting communiceren met een groot aantal
leveranciers, varierend van supermarkt tot
Huurders
schoonmaakbedrijf. Bij de postboxen,
beneden in de hal, zal de delivery box
geplaatst worden waarin de leveranciers,
bij afwezigheid van de bewoner, hun
spullen kunnen achterlaten. Volgens de
omschrijvingen van Vogelezang (zie
Figuur 7.1: IRS kan volgens Vogelezang (1993) warden
omschreven als een berekende mediadienst
bijlage
1)
kan
deze
vorm
van
dienstverlening worden gezien als een
combinatie van de dienst-opdrachtgever, de dienstverlener en de dienstgebruiker via het
medium 'de bode', zie figuur 7.1. De dienst is namens de opdrachtgever (Vesteda) door de
dienstverlener (IRS) voorbereid en wordt min of meer onafhankelijk door een, maar vaak
meer gebruikers afgenomen.
Het aanleggen van een IRS-systeem (bode+ box) in een bestaand appartementencomplex
kost circa Hfl. 4.000,- per woning . Er zijn 4 dienstenpakketten waaruit de bewoner kan kiezen
bij IRS, te weten: 'veiligheidsvoorzieningen', 'home-control', 'huishoudelijke diensten' en
'huurderscommunicatie'. Vesteda heeft een belang genomen in het bedrijf dat de bode
maakt. Op het ogenblik zijn nog onvoldoende resultaten bekend omtrent het gebruik van IRS
door bewoners om hierover een uitspraak te doen.
Het pakket 'veiligheidsvoorzieningen' bestaat uit:
Video-intercom
lnbraak-alarmering
Brand-alarmering
Persoonlijke alarmering
Aanwezigheidsdetectie
Video-bewaking

Het pakket 'home-control' voorzieningen bestaat uit op afstand bedienbare:
Ramen en deuren
Gordijnen
Zonwering
Verlichting
Ventilatie
Temperatuur
Het pakket 'huishoudelijke diensten' bestaat uit:
Supermarkt
Slijterij
Textielverzorging
Maaltijden
Schoon ma ken
20

IRS staat voor Integrated Residential Systems.
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Klussen
Vervoer
Etc.
Het pakket 'huurderscommunicatie' bestaat uit:
Algemene of complexgebonden verhuurderinformatie
Berichten verzenden aan categorieen bewoners of individuele bewoners
Baliefunctie I call centre
Klachtenmelding en informatie over afhandeling
Ondersteuning debiteurenbeheer
Aanbieden woningen aan verhuisgeneigden
Evaluatie en satisfactiemetingen
Etc.
Zoals eerder gezegd, wordt IRS nog niet aangeboden in een van de woningcomplexen uit de
portefeuille van Vesteda Heerlen. Daarom mag voor Vesteda Heerlen het aanbieden van
IRS worden gezien als additionele dienstverlening. In principe moeten alle 43 potentiele
additionele diensten met IRS aangeboden of minstens ondersteund kunnen worden.
Andere pilots zijn woonservice in onder andere Ommoord-Rotterdam en Schiedam.
Hier wordt in samenwerking met een locale zorgverlener een dienstenpakket opgesteld voor
bewoners van enkele appartementencomplexen. Dit dienstenpakket bestaat voor een groot
gedeelte uit zorgdienstverlening maar daarnaast uit gemaksdiensten (bijvoorbeeld:
boodschappenbezorgdienst, maaltijdservice). Vesteda levert in deze pilots een servicemanager, een persoan die dicht bij de, veelal oudere, klanten staat en hen adviseert over
alles wat de woning en het woangenot aangaat. Van deze pilot zijn echter nog te weinig
resultaten bekend om deze aanpak van dienstverlening als voorbeeld voor andere plaatsen
in het land te kunnen gebruiken. Hetzelfde geldt voor de woonservice-pilot in Schiedam.

7.2 Financie/e randvoorwaarden
Vesteda is een commerciele verhuurder, die op de lange termijn een optimale
beleggingsprestatie wil leveren vaor investeerders in het segment woningen in Nederland.
Dit betekent dat naast de keuze van het product oak rekening moet worden gehouden met
de betaalbaarheid ervan. Uit het totaal van de huuropbrengsten zal, na aftrek van
exploitatiekosten, namelijk de bijdrage van het directe rendement aan de totale
rendementsprestatie van Vesteda vaortvloeien. Omdat bij het veranderen van de huurprijs
nogal wat wettelijke voorschriften en beperkingen komen kijken, zal ook Vesteda hiervan
beperkingen kunnen ondervinden. Daarom zal Vesteda moeten nagaan of, andanks de
financiele beperkingen en mogelijkheden, de nieuwe diensten kunnen passen binnen de
grenzen van het behalen van de gestelde rensementsprestatie.
Financiele context additionele diensten
Vesteda ontvangt elke maand een kale huurprijs en servicekosten van de huurders in ruil
voor geleverd woongenot. De kale huurprijs is de vergoeding die een huurder betaalt am
gedurende een maand gebruik te mogen maken van de in het huurcontract overeengekomen
onroerende zaken. lndien in het huurcontract overeenkomsten zijn gesloten voor overige
leveringen en diensten, dan kunnen de kosten daarvan ook in rekening gebracht worden . Dit
gebeurt via het overeengekamen voorschotbedrag servicekosten. De wet verbiedt de
verhuurder om servicekosten te hanteren met de bedoeling er winst mee te maken. Met het
totaal van de huuropbrengsten zal Vesteda moeten trachten een gedeelte 21 van de
21

Een ander gedeelte wordt verkregen uit het indirecte rendement. Doordat het onroerend goed van
Vesteda aantrekkelijk is in de markt en daardoor veel 'goede' huurders aantrekt met daarbij
continu"fteit in de huur-inkomsten, zal er sprake zijn van een gunstige waarde-ontwikkeling met
bijbehorende impuls voor het rendement.
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rendementsprestatie te leveren. Het directe rendement ontstaat namelijk uit het verschil
tussen bruto-huuropbrengsten en exploitatiekosten van het vastgoed in portefeuille. De
kosten die gemaakt worden om additionele dienstverlening mogelijk te maken zullen ergens
hierin verrekend moeten worden.
Wanneer ervoor gekozen wordt om aan bestaande huurders nieuwe diensten aan te gaan
bieden kan vanuit rendementsoverwegingen gesteld worden dat deze additionele diensten
minimaal kostenneutraal (voor Vesteda) geleverd moeten kunnen worden. Met
kostenneutraal wordt dan bedoeld dat met het nieuwe totaalproduct minimaal een
vergelijkbaar rendement moet worden behaald als met het oude totaalproduct. Deze eis zal
gevolgen hebben voor de variabelen uit onderstaande vergelijkingen.
Situatie v66r invoer additionele diensten:
{Oh + Os)R

=Koude totaalproduct

Situatie na invoer additionele diensten:
{Oh + Os)R

= Knieuwe totaalproduct

K = Knieuwe totaalpakket - Koude totaalpakket = Kact = 0 h + 0 s
waarin:

oh

= Huuropbrengsten
Opbrengsten uit servicekosten
Os
Kosten van additionele diensten
Kact
R = Intern gestelde rendementscriteria

=
=

Oh kan op twee manieren worden gerealiseerd. Enerzijds doordat, bij het aangaan van
nieuwe huurcontracten, een hogere huurprijs gevraagd kan worden ten gevolge van een
betere afstemming van aanbod op de vraag (ligging in de markt). Anderzijds kan aan een
zittende huurder in sommige gevallen een hogere huurprijs worden berekend naar aanleiding
van woningverbeteringen. Hierbij gelden wel enkele wettelijke richtlijnen 22 . Van
woningverbetering is sprake als door het treffen van een voorziening(en) aan een
woonruimte het woongerief van deze woonruimte stijgt. Het gaat vaak om voorzieningen als
een tweede toilet, een douche, een modernere keuken of warmte-isolatie. Ook
woonvoorzieningen voor gehandicapten kunnen leiden tot een verhoging van de huurprijs,
mits deze zijn aangebracht door de verhuurder. Van woningverbetering is geen sprake bij
herstel of vervanging van delen van een woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft; we
spreken dan van (groot) onderhoud. Dit is meestal geen reden voor extra huurverhoging.
Uitgangspunt bij woningverbetering en woonvoorzieningen voor gehandicapten is dat de
huurder en verhuurrder van tevoren afspreken welke voorzieningen worden aangebracht en
welke huurverhoging daaruit voortvloeit. De nieuwe huurprijs mag daarbij niet hoger worden
dan de maximale huurprijsgrens, die berekend wordt aan de hand van de puntentelling.
Daarnaast moet de huurverhoging in een redelijke verhouding staan tot de kosten die de
verhuurder maakt (na aftrek van subsidies en een eventuele bijdrage van de huurder). Het is
altijd aan te bevelen (schriftelijke) afspraken over de nieuwe huurprijs vooraf te maken; in
bepaalde gevallen zijn huurder en verhuurder hier zelfs toe verplicht.
0 s ontstaat doordat extra diensten en services geleverd worden die aan de huurder worden
doorberekend. Het bedrag dat de verhuurder in rekening brengt als servicekosten moet altijd
in overeenstemming zijn met de daadwerkelijke kosten van de leveringen en diensten. Het is
niet de bedoeling dat de serviceverlening een zelfstandige bron van inkomsten vormt voor de
verhuurder. Hij hoeft er echter ook niet op toe te leggen . Vergoedingen die betaald worden
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Bron: Huurbeleid 2000 Milieubeheer, April 2000.

2001, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
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voor de aanleg van onroerende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen of een centrale
verwarmingsinstallatie, behoren tot de kale huur.
Per dienst zal moeten worden bepaald op welke manier de kosten versleuteld worden in de
huuropbrengsten en de servicekosten.
Intern gestelde rendementscriteria
Vesteda streeft ernaar om elk jaar een betere rendementsprestatie te leveren dan het
ROZ/IPD-gemiddelde voor het segment woningen. Deze ROZ/IPD-score is in feite het
belangrijkste richtpunt voor de investeerders om de prestatie van Vesteda te kunnen
beoordelen. De overige variabelen uit de vergelijking moeten hieraan bijdragen.
Kosten van additionele diensten
Vesteda sluit contracten af met leveranciers van diensten. De kosten die gemaakt worden
bestaan uit een vergoeding voor vaste- en voor variabele kosten die de leverancier maakt.
Deze leverancier kan een extern bedrijf zijn, maar Vesteda kan ook ervoor kiezen zelf de
dienst te leveren. Vesteda kan, in voorkomende gevallen, in de onderhandelingen over de
kostprijs van de te leveren diensten gebruik maken van de schaalgrootte om daarmee
kostprijsvoordelen te behalen.
Huuropbrengsten
Wanneer de kosten van nieuwe diensten warden doorberekend in de huurprijs, zal deze
huurprijs voor de zittende huurder toenemen. Het is dan belangrijk om te weten of er nag
voldoende ruimte in de huurprijs aanwezig is. Deze ruimte betreft het verschil ten opzichte
van de maximaal redelijke huurprijsberekening volgens de puntentelling. Daarnaast betreft
deze ruimte het verschil ten opzichte van de marktprijs ter plaatse. De aanpassing van de
basishuur is tevens gebonden aan andere bepalingen. Zo stelt het Ministerie van VROM
onder andere jaarlijks een maximumpercentage voor de stijging van huurprijzen. In het
geliberaliseerde gebied 23 hoeft de verhuurder niet meer strikt deze maximum
huurprijsverhoging te volgen. Hier geldt de in het contract genoemde indexeringsclausule.
Ook zijn er wettelijke bepalingen voor het bijstellen van de huurprijs na een
woningverbetering.
Opbrengsten uit servicekosten
Servicekosten warden elke maand vooruit betaald. Het servicekostenpakket is vooraf
contractueel overeengekomen . In het pakket zitten te leveren diensten, producten, dan wel
te verrichten inspanningen door de verhuurder ten gunste van de individuele huurder en/of
het collectief van huurders. Bij de doorberekening van servicekosten kan de verhuurder,
vanwege wettelijke bepalingen, maar een gelimiteerd opslagpercentage hanteren. Hierdoor
zal het nauwelijks mogelijk zijn om met een stijging van de servicekosten tot een
rendementsverbetering te kunnen komen.

7.3 Productvoorwaarden
Naast de financiele randvoorwaarden zijn er de productvoorwaarden . Het zijn de zaken
random het totaalproduct waarmee, vanwege het belang ervan voor Vesteda, rekening
gehouden dient te warden, wanneer wordt besloten de dienstverlening te wijzigen. Omdat
alles wat de klant van Vesteda koopt of kan zien, bijdraagt aan zijn perceptie van 'het merk'
Vesteda, zal nauwlettend op de keuze van potentiele dienstverlening en de kwaliteit en stijl
daarvan moeten worden toegezien . Orn dit te bewerkstelligen kunnen randvoorwaarden aan
de potentiele additionele diensten warden gesteld. Deze randvoorwaarden hebben
betrekking op een drietal aandachtsgebieden. Wat betreft de relatie tussen product en klant,
kunnen voorwaarden op het gebied van product- I klantsynergie worden genoemd.
Daarnaast moet de dienst passen bij het imago dat Vesteda wenst te hebben. Tenslotte zal
23

De ondergrens van het geliberaliseerde huurprijsniveau bedraagt per 1-7-2000 een basishuurprijs
van Hfl. 1149,-
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er rekening mee gehouden moeten warden dat het invoeren van nieuwe diensten
organisatorisch realiseerbaar is. Daarom zal vaak, zoveel mogelijk distributie-synergie met
de bestaande dienstverlening moeten warden nagestreefd. Op welke manier deze
randvoorwaarden bereikt kunnen warden wordt in deze paragraaf behandeld.
Product-/ klantsynergie
Niet ieder gebouw is gelijk. Verschillende gebouwen op verschillende locaties met
verschillende soorten woningen en verschillende services zorgen ervoor dat er bij Vesteda
keuzemogelijkheden zijn voor woonconsumenten. Hierdoor heeft er altijd al een soort
onbewuste schifting van klanten plaatsgevonden. Consumenten kiezen de waning die het
beste bij hun wensen aansluit. Men moet zich er thuis kunnen voelen! Onroerend goed is
plaatsgebonden, waardoor de locatie van een gebouw vrijwel vast ligt. Het onroerend goed,
dat een uiterst duurzaam consumptiegoed is, is ook niet echt flexibel van aard. Zaken als de
grootte en de indeling van een waning zijn alleen via omslachtige en dure ingrepen te
veranderen. De dienstverlening daarentegen is juist het element in het product van een
woningverhuurder dat het mogelijk maakt flexibiliteit te leveren aan consumenten. Zeker
wanneer, in het kader van customer intimacy, aansluiten bij de behoeften van de klant sterk
wordt nagestreefd, is de dienstverlening daarom juist het middel om differentiatie te bereiken.
Door het afstemmen van de dienstverlening op behoeften van de klanten, wordt verwacht dat
het beter lukt om de bewoner zich thuis te laten voelen.
Vesteda zal vanuit het strategisch niveau keuzes moeten maken op welke manier bepaalde
producten aan de klanten warden verkocht. Omdat de doelgroep van Vesteda een grate
groep van de bevolking is met vele verschillende woonwensen, waarvoor vele verschillende
diensten oplossingen kunnen zijn, zal het lastig zijn om overal iedereen evenveel
mogelijkheden te geven voor optimaal woongenot. Er zal gezocht moeten warden naar een
afstemming tussen product en klant. Lever een product dat aansluit bij de karakteristieken
van de gewenste bewoners in een gebouw. Bij sommige bewonerssegmenten (bijvoorbeeld
senioren-huishoudens) is het, zoals in hoofdstuk 4 werd behandeld, mogelijk speciaal op
deze segmenten gerichte diensten aan te bieden .
Vanuit het strategisch niveau in de organisatie van Vesteda zal aan de lagere niveaus
moeten warden aangegeven welke diensten(pakketten) men de zittende bewoners moet
trachten te leveren.
Door het weinig flexibele karakter van het onroerend goed, moet de dienstverlening meestal
ook warden aangepast aan de karakteristieken van ieder gebouw. Afhankelijk daarvan zijn
sommige diensten eenvoudig en andere diensten lastig te realiseren. Op het locale niveau
zal moeten warden gezocht naar oplossingen om de diensten , die men aan een bepaalde
bewonersgroep wil aanbieden, te kneden naar de plaatselijke omstandigheden en
karakteristieken van het gebouw en de omgeving (zie paragraaf 7.4).
lmago-ondersteunend
Vesteda wil graag dat de klanten de naam Vesteda assoc1eren met de toegevoegde
waarden zoals Vesteda die wil leveren, namelijk optimaal woongenot voor alle een- en
tweepersoonshuishoudens in het duurdere huursegment. Door kenmerken als het
kwaliteitsniveau, de stijl, de verpakking en de functionaliteit van de producten te koppelen
aan de naam Vesteda zal een imago warden gecreeerd. De consument zal alles dat hij van
Vesteda ziet, meenemen om een oordeel te vormen over deze merknaam. Daarom is het
voor Vesteda uiterst belangrijk dat erop wordt toegezien dat alles wat de klant kan zien
aansluit bij het kwaliteitsniveau dat men voorstaat.
De additionele diensten zullen, in de beleving van de klant, in eerste instantie warden
geplaatst in wat marketeers het augmented product noemen. Ze zorgen ervoor dat het
product van Vesteda uitstijgt boven de voor het marktsegment geldende standaardnorm.
Binnen de volkshuisvesting in Nederland blijkt deze norm niet gelijk te zijn. Corporaties
kunnen zich profileren als een sterk klantgerichte organisatie door middel van het landelijk
erkende KWH-label. In het duurdere segment ligt de lat echter hoger. Hier is de
dienstverlening die nodig is om het KWH-label te verkrijgen noodzaak omdat men te maken
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heeft met veel meer eisende klanten. Klanten zijn hier vaak mondiger en vinden uitstekende
dienstverlening vanzelfsprekend.
Omdat men (nu nog) werkt met een groot aantal locale vastgoedbeheerders is het
noodzakelijk om zorg te dragen voor coordinatie op een hoger schaalniveau en om
daarnaast zorg te dragen voor continue kwaliteitstoetsing.
Vesteda zal zelf vanaf strategisch niveau de kwaliteitscriteria, voor alle producten die onder
Vesteda-vlag worden verkocht, moeten voorschrijven en de locale beheerders moeten
controleren. Voor onderdelen uit het core- en het tangible product kan men hiertoe landelijke
kwaliteitsnormen nastreven. Hiertoe zou bijvoorbeeld de KWH-eis kunnen volstaan. Voor de
augmented products, waartoe de additionele diensten behoren, is dit lastiger, omdat er zoals
gezegd in de volkshuisvesting hiervoor nog geen landelijke kwaliteitsvoorschriften zijn
opgesteld. Er zijn hiertoe wel enkele initiatieven gestart, zoals bij IVBN 24 , waar men onder
andere
bezig
is
met het opstellen
van
een
kwaliteitszorgsysteem
voor
beleggershuurwoningen en een code of ethics (bron: IVBN jaarverslag 1999). Vesteda kan
zich straks hieraan trachten te conformeren. Het is op het ogenblik echter nog onduidelijk in
hoeverre additionele diensten daarin zullen passen.
Producten van Vesteda moeten niet alleen uitstekende kwaliteit bezitten. Ze zullen ook op
een transparante wijze moeten worden gepresenteerd. De 'verpakking' moet voor de klant
helder maken wat deze wel en niet kan verwachten van het desbetreffende product.
Tevens dienen de belangrijkste stijl-kenmerken waaraan producten van Vesteda moeten
voldoen duidelijk gemaakt te worden. Producten van Vesteda zullen minimaal degelijk en
luxueus moeten zijn. De klant moet ervaren dat hij met zorg en op een adequate manier snel
wordt geholpen. Deze kenmerken moeten zoveel mogelijk in de verschillende producten,
waar de additionele diensten onderdeel van uitmaken, te herkennen zijn.

Distributie-synergie
Bij het invoeren van nieuwe diensten zal Vesteda zoveel mogelijk moeten trachten om het
product overal op uniforme wijze vorm te geven. Dit betekent voor de potentiele additionele
diensten dat gezocht moet worden naar een distributiesysteem dat overal in het land
hetzelfde kan worden toegepast. Kiest men in Maastricht voor een systeem dat landelijk kan
warden toegepast, dan moet men vervolgens niet in Amsterdam een heel ander systeem
gaan introduceren. Dit kan door bijvoorbeeld zoveel mogelijk aan te sluiten bij gangbare
distributiesystemen. Het hoofdkantoor moet deze keuzes bepalen en de locale
vastgoedmanagers moeten aan de hand van die keuzes en binnen de grenzen van de
overige randvoorwaarden het product trachten in te passen.
Voor sommige additionele diensten bezit Vesteda zelf de know-how om de extra
dienstverlening volgens Vesteda-normen te kunnen realiseren. Ook kunnen additionele
diensten worden ingekocht bij derden. Op het ogenblik worden immers ook al een aantal
bestaande vormen van dienstverlening uitbesteed. Het is daarbij echter wel belangrijk om
erop toe te zien dat de dienstverlening door derden ook aansluit bij de overige diensten die
namens Vesteda worden verkocht.
Bij het nastreven van landelijke distributie-synergie kunnen efficiency-voordelen worden
behaald wanneer er een juiste balans gevonden wordt tussen het zelf doen door Vesteda en
het laten doen door de verschillende leveranciers. Daardoor kunnen wellicht al in een vroeg
stadium (vroeger dan de concurrentie) schaalvoordelen leiden tot een scherpstelling van de
kostprijs, waarvan hetzij de huurders, hetzij de investeerders kunnen meeprofiteren.

24

IVBN staat voor 'Vereniging van lnstitutitinele Beleggers in Nederlands vastgoed'. Het is een
vereniging die de belangen behartigd van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beurs- en
vastgoedfondsen die gezamenlijk met ruim 70 miljard gulden aan Nederlands onroerend goed circa
90% van het Nederlandse institutionele belegde vastgoedvermogen vertegenwoordigen.
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7.4 Criteria voor toepassing van additionele diensten op objectniveau
Met de in voorgaande paragrafen genoemde corporate randvoorwaarden moeten de
diensten kunnen warden afgestemd op iedere locale situatie. De additionele diensten zullen
ingezet warden in het kader van customer intimacy, waarbij het zaak is, zoals we hebben
gezien, de klant een zo volledig mogelijk assortiment aanvullende diensten aan te bieden
opdat iedere klant zijn eigen maatkostuum kan samenstellen. Met het aanbieden van
additionele diensten moet het voor Vesteda mogelijk zijn al haar klanten een complete
oplossing te bieden voor het probleem van de doelgroep: het verkrijgen van optimaal
woongenot op maat.
De rol die het bestaande vastgoed daarbij speelt is, zoals bleek, niet onbelangrijk. Lijken 43
verschillende additionele diensten een groat aantal, in feite zijn het er minder. lmmers,
verschillende diensten zijn bedoeld dezelfde oplossing te bieden. Deze diensten, die voor
een zelfde probleem een oplossing beogen te zijn, kunnen geclusterd warden. Ze kunnen
vervolgens worden klaargelegd in 'schappen' om tevoorschijn te warden gehaald door de
local, op het moment dat men ze wil matchen met de situatie op objectniveau.
Orn tot een clustering te komen kan op de eerste plaats een onderverdeling gemaakt
worden, op basis van distributie-kenmerken. Hiermee kan Vesteda wordt voor de interne
organisatie inzichtelijk maken op welke plaats in de organisatie de toegevoegde waarde
geleverd wordt aan de klant. Zo zijn er diensten die in de woning, het gebouw of de
woonomgeving geleverd warden. Dit zijn de 'op locatie' geleverde diensten .
Daarnaast zijn er diensten die vanuit het front- of het backoffice van Vesteda warden
geleverd aan de klanten . Dit zijn de diensten die 'vanuit de Vesteda-vestiging' geleverd
warden. Diensten die vanuit de 'Vesteda-vestiging' geleverd warden kunnen vaak
gemakkelijker op een uniforme wijze aan een grote groep klanten warden aangeboden. Er
moet daarbij aan de volgende soorten diensten gedacht warden:
lnformatieverstrekking
Promotie
Begeleiding van de klant
Financiele diensten

De diensten kunnen warden verdeeld in clusters van voor de klant herkenbare saorten
oplossingen. Zodoende kan gemakkelijker een afweging warden gemaakt bij eventuele
keuze uit verschillende diensten, die op elkaar lijken. Op die manier zullen de 'schappen'
warden gevuld . Een schap bestaat dan uit een aantal gelijksoortige diensten en op ieder
schap komen alleen die diensten die in het desbetreffende cluster thuis horen.
De vraag is alleen nog aan de hand van welke oplossingen of eigenschappen de diensten
kunnen warden geclusterd . In de hoofdstukken 5 en 6 werden al enkele mogelijke
voorbeelden aangehaald. IRS hanteert bij haar diensten de indeling in 4 pakketten. lndeling
op deze manier betekent dat het bestaande IRS-dienstenpakket goed inpasbaar wordt bij
nieuwe diensten. In verschillende onderzoeken worden ook andere indelingen gemaakt. Van
der Molen en Peeters 25 komen tot een indeling in 8 verschillende groepen: gemaksdiensten,
huurprijs, Zelf aangebrachte voorzieningen, mengvormen, financieel, maatwerk, zorg en
nieuwe diensten. Van den Broeke 26 noemt een verschil van dienstverlening aan
waningzoekenden en dienstevrlening aan huurders. Daarnaast komt hij tot 5 hoafdgroepen
van dienstverlening, te weten : inschrijving en woningtoewijzing, onderhoud en reparatie,
huurbetaling en IHS, mogelijkheden en beperkingen en aanvullende diensten. KWH hanteert
de indeling met voorlichting en wooninformatie, telefonische bereikbaarheid en openstelling,
waningaanbieding, onderhoudsservice en abonnementen, huurderszelfwerk-zaamheid ,
individuele huursubsidie en huuropzegging en woningoplevering aan nieuwe huurders.
25

Ors. van der Molen, W. en drs. Peeters, V., Hoe corporaties met nieuwe diensten het huren
aantrekkelijker
kunnen
maken,
Doctoraalscriptie
Stadsgeografie,
Faculteit
Ruimtelijke
Wetenschappen, Universiteit Utrecht, juni 1999.
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R. A. van den Broeke, Dienstverlening woningcorporaties en huurderswaardering, Delftse
Universitaire Pers, 1992.
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In dit onderzoek zullen de diensten warden geclusterd naar de oplossingen die ze voor
huurders kunnen betekenen en daarnaast op een wijze waarmee ze onderling zo goed
mogelijk met elkaar te combineren zijn. Er zal daarom op de eerste plaats moeten warden
getracht aan te sluiten bij karakteristieke wensen van bewoners. Daarnaast zal worden
getracht aan te sluiten bij voor Vesteda reeds bestaande diensten. Dit kan bijvoorbeeld door
de indeling van IRS zo veel mogelijk te volgen.
Bij de 'op locatie' geleverde diensten wordt in dit onderzoek een onderverdeling gemaakt in:
'gemaksdiensten', 'zorg-diensten' en 'veiligheidsdiensten'. De diensten, geleverd 'vanuit de
Vesteda vestiging' warden onderverdeeld in 'financiele diensten' en 'voorlichting en
wooninformatie'.
Vervolgens kunnen de 43 potentiele additionele diensten in de clusters warden geplaatst, zie
tabel 7.2.
Het zorg-pakket wordt gevormd met de diensten die specifiek interressant zijn voor
huishoudens waarvan de hoofdbewoner 55 jaar of ouder is.
Het pakket gemaksdiensten zal word en gevuld met de gemaksdiensten uit tabel 4. 7 die voor
(vrijwel) alle huishoudens belangrijk kunnen zijn en die voorts niet in de overige pakketten
thuishoren. De gemaksdiensten kennen, conform tabel 4.7, voor de klant een !age en voor
het personeel een middelmatige of een hoge arbeidsintensiteit.

In wonlng, gebouw of buurt

Vanult de Vesteda vesUglng

·············································· .......... ················
---~"'"'-~-

-~---'-~---.

Zorg-d/ensten

Veiligha/dsdiansten

Gemaksdiensten

Overiga
dlenstan

--~...._~~

-~----~--.

Voorlichting
en woonlnformatie

Financll!la
dlenstan

Fig. 7.2: Clustering van de potentiele additionele diensten voor Vesteda Heer/en.

Diensten uit het veiligheids-pakket hebben te maken met het beveiligen van en/of toezicht
houden op een waning of een gebouw of buurt.
Financiele diensten zijn de diensten die direct betrekking hebben op het inrichten van de
financiele organisatie van een huishouden.
Voorlichting en wooninformatie is een pakket diensten dat gevuld wordt met alle vormen van
dienstverlening die erop gericht zijn de klant te informeren en de mogelijkheid te geven mee
te kunnen produceren (te laten groeien in de dienstenrelatiepiramide uit hoofdstuk 1).
Vervolgens zullen een aantal diensten overblijven die niet te plaatsen zijn in de
bovengenoemde clusters. Deze diensten vormen een aparte groep, de overige diensten.
Wat bij nadere beschouwing opvalt is dat alle overige diensten op locatie geleverd warden.
In ta be I 7 .1 is de op die manier ontstane indeling van potentiele additionele diensten
weergegeven. Het voordeel van het hanteren van de clusters is tweeledig. Voor de klanten
wordt dus (behalve bij de overige diensten) op een duidelijke manier weergegeven welke
toegevoegde waarde met de diensten beoogd wordt te leveren.
Voor Vesteda, de leverancier van de diensten in de ogen van de klant, is de clustering een
hulpmiddel dat de local in staat moet stellen een alternatief te kiezen bij het inrichten van het
totaalproduct op objectniveau.
De situatie op objectniveau kan immers een belangrijke voorwaardenscheppende rol spelen
in het al dan niet kunnen toepassen van de additionele diensten.
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Gemaksdlensten

ZolTJ-dlensten .

.,

Afvalophaaldienst
Huishoudelijke hulp
Huurdersonderhoud
Klusje sman
Levering aan huis van goederen
en diensten
Te xtielverzorgingsservice
Verhuisservice
'Bell boy'

Sociaal medische alarmering
Maaltijdservice
Diverse zorg--diensten
Diverse medische diensten
Persoonlijke begeleiding

..

Velllgheldsd!ensten
Electronische
toegangsregulering/controle
Sleutelbewaarservice
Bewakingsdienst

Buurtconc/~rge

Kookhu/p
Uitgebreide huismeester (hulp
bij 'risicovoue· bezigheden)

Voorllchling en woonlnformalla

Flnanc/6/e dlenstan
Huur/koop-regelingen
Hypotheekbemiddeling
Flexibele huurconlraclen
Flexlbele betaalrege/ingen
Verzekeringsdienst (inboerle/
etc.)
Spaarformules
Huurgarant
Kortingenservice
Kortingen op
Hotelarrangementen
Woonduurbelonino

Communiceren over de waning
wanneer het de klant schikt
Soepele 'inteme'
verhuismogelijkheden (binnen
Vesleda)
Uitgebreide
informatieverstrekklng aan
huurder
Bieden van inspraak- en
overlegmoge/ijkheden

Ovarlge dlensten
Verhuur van gemeubileerde
woningen
Afhaalservice voor maaltijden
Domotica
Fax· , internet en kopieerservice
Auto-verhuur
Logeeraccomodatie
Kapper aan huis
Tijdelijkc opvang medebewoners
Energie/evering
Auto/fiets-parkeerservlce

..

Tabel 7.1: clustering van de 43 potentte/e add1t1onele d1ensten

Orn de dienstverlening mogelijk te kunnen maken zullen voor sommige diensten
(ingrijpende) aanpassingen aan het gebouw of de waning moeten warden gedaan. Hiermee
gepaard gaande (bij-)investeringen mogen het rendement niet negatief be'invloeden. Ze
zullen daarom voorlopig (omdat nog onbekend is wat het rendements-effect van additionele
dienstverlening is) in de servicekosten danwel in de huurprijs moeten warden doorberekend.
Vesteda maakt bij het boeken van onderhoudskosten verschil in bouwkundige-,
werktuigbouwkundige- en schildertechnische voorzieningen. Waar Vesteda spreekt van
werktuigbouwkundige voorzieningen, bedoelt men zaken als elektrotechnische en
installatietech nische voorzieningen.
,

Bouwkundlge verelsten aan gebouw.

Dlensten

Werklulgbouwkundige verelsten aan gebouw

Afhaalservice voor maaltijden

Bereidingsruimte

Keukenapparaluur

Electronische toegangsreguleringlcontrole

Afsluitbare entree

Videofoon I keycard

Fax-, internet- en kopieer-service

Kopieer-ruimte

Communicatie-aansluitmogelijkheden

Levering aan huis van goederen en diensten

Delivery-box

Communicatie-aansluitingen

'Bell boy'

Wachtruimte I opslagruimte

Huurdersonderhoud

Depot-ruimte

Klusjesman

Depot-ruimte

Textielverzorgingsservice

evt. was-ruimte

Afvalophaaldienst

Afvalopslagruimte

Auto/fiets-parkeerservice

Parkeervoorziening

Auto-verhuur

Parkeervoorziening

Bewakingsdienst

Wachtruimte

Diverse medische diensten

evt. behandelkamer of wachtruimle

Diverse zorg-diensten

evt. activiteitenruimte of wachtruimte

Huishoudelijke hulp

Materialendepot

Logeeraccomodatie

Eenvoudig appartemenV studio

Maaltijdservice

Keuken + eetzaal

Sleutelbewaarservice

Kluis

Uitgebreide huismeester (Hulp bij 'risicovol/e'
beziaheden)

Kantoor huismeester (?)en gereedschapdepot

Domotica

Diverse ict-technische installaties

Energielevering

Energie-meters

Kookhulp

Kookapparatuur in de waning

Sociaal medische alarmering

Communlcatie-aansluitingen

Tabel 7. 2: (werktwg)bouwkund1ge vere1sten voor het kunnen uitvoeren van een aantal potentie/e addilionele diensten
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Wanneer de diensten warden beoordeeld op de vereiste aanwezigheid van voorzieningen,
kan, voor de benodigde voorzieningen in de waning, het gebouw of de buurt eenzelfde
anderverdeling warden gemaakt. Schildertechnische voorzieningen zullen daarbij echter niet
warden genoemd, omdat deze voor het slagen van geen enkele van de genaemde diensten
belangrijk is. Er resten dus de vereiste werktuigbauwkundige- en de bauwkundige
voarzieningen . In tabel 7.2 zijn de diensten, waarvoor bepaalde (werktuig)bauwkundige
vaorzieningen noodzakelijk zijn, op een rijtje gezet.
Voor de patentiele additionele diensten die niet in tabel 7.2 warden genoemd, geldt dat
daarvoar geen (werktuig)bouwkundige voorwaarden aan de waning, het gebouw of de
omgeving hoeven te warden gesteld.
Afhankelijk van de vereiste faciliteiten in een gebauw kunnen de in tabel 7 .2 genaemde
diensten eenvoudig of lastig in een bestaande situatie warden toegepast. Vanwege
grootschalige aanpassingen kunnen sommige diensten wellicht in bepaalde woningen,
gebouwen of buurten helemaal niet warden toegepast.

7.5 Toepasbare additionele diensten
Wanneer Vesteda Heerlen de additionele diensten wil gaan toepassen in een bepaald
gebouw zal men vooraf een overzicht moeten samenstellen van een aantal zaken. In dit
hoofdstuk werden voorwaarden genoemd waar Vesteda vanuit corporate niveau en vanuit de
bestaande bouwkundige situatie van een vastgoedobject rekening mee zal moeten houden
bij het invoeren van potentiele additionele diensten. Potentiele additionele diensten die ook
daadwerkelijk aan al deze randvoorwaarden blijken te kunnen voldoen warden de
toepasbare additionele diensten genoemd. Voor ieder individueel vastgoedobject kan dus
een apart assortiment toepasbare diensten warden samengesteld.
In deze paragraaf wordt beschreven op welke zaken gelet moet warden door Vesteda
Heerlen om voor de objecten uit haar portefeuille te kunnen bepalen welke de toepasbare
additionele diensten zijn.
Uitgaande van de positionering van het vastgoedobject in de markt, zullen, om een goede
afweging te kunnen maken, een aantal karakteristieken in kaart moeten warden gebracht. In
het kader van dit onderzoek moet getracht warden informatie over leeftijd, inkomen en
bestedingsruimte te verzamelen. Oat kan door van het vastgoedobject het bewonersprofiel,
de huurprijspotentie en de bestaande bouwkundige situatie van het gebouw te analyseren.
Het bewanersprofiel is een averzicht van een aantal kenmerken van de huidige bewoners
(of, indien er sprake is van een voorkeursbewonersprofiel, van de kenmerken van modelbewoners).
De belangrijkste kenmerken, die van de huishoudens moeten warden verzameld, zijn :
de leeftijd
de inkomens- of vermogenssituatie
de huurlasten
het totale aantal huishoudens in het gebouw
De huidige verhuismotieven kunnen eventueel ook warden verzameld om te verifieren of er
niet toevalligerwijze sprake is van een bijzondere situatie die de huurderbinding be·1nvloedt.
In het ergste geval kan in zo'n situatie zelfs het hanteren van deze theorie voor het
aanbieden van additionele diensten naar de achtergrond warden verplaatst.
Met de huurprijspotentie wordt bedoeld dat achterhaald dient te warden hoe de huidige
huurprijzen zich verhouden tot de geldende marktprijzen of tot de maximaal redelijke
huurprijzen voor de woningen. Omdat marktprijzen per regio kunnen verschillen is de locale
kennis hierbij essentieel.
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Er is dus informatie nodig over:
het huurprijsniveau
het marktprijsniveau voor desbetreffende woningen
het maximaal redelijke huurprijsniveau volgens de puntentelling
Voor wat betreft de bestaande bouwkundige voorzieningen, is het noodzakelijk om na te
gaan of er knelpunten zijn voor het toepassen van bepaalde diensten. Wanneer ingrijpende
(bij)investeringen voor aanpassingen van (werktuig)bouwkundige aard moeten plaatsvinden
om een bepaalde dienst te kunnen realiseren, moet rekening warden gehouden met de
meerjarenplanning van het onderhoud. De aanpassingen zullen, indien noodzakelijk, moeten
warden afgestemd op en opgenomen in de lopende planningen. Dit kan betekenen dat het
tijdstip van invoeren van een potentiele additionele dienst hetzij bij mutatie of anders pas ver
in de toekomst komt te liggen. Het invoeren· van een keycard-systeem voor electronische
toegangsregulering bijvoorbeeld, zal pas warden ingevoerd op het moment dat op het
bestaande hang- en sluitwerk voldoende is afgeschreven. Wellicht dat het wel mogelijk is om
met een alternatief, dat dezelfde benefits beoogd, deze periode te kunnen overbruggen. Is
geen alternatief voorhanden, dan betekent het dat de desbetreffende dienst (voorlopig) niet
geleverd kan worden in het gebouw. Deze diensten kunnen dan ook (vooralsnog) niet tot de
toepasbare additionele diensten worden gerekend, maar blijven potentiele additionele
diensten voor dit vastgoedobject in de toekomst. In het geval van het keycard-systeem zou
de genoemde periode overbrugt kunnen worden door bijvoorbeeld een sleutelbewaarservice
aan te bieden.
Het is dus noodzakelijk om gegevens te verzamelen over:
de bestaande (werktuig)bouwkundige situatie
de meerjaren-onderhoudsplanning
lndien met deze kenmerken rekening wordt gehouden kan Vesteda Heerlen op objectniveau
het juiste assortiment diensten voor de verkoop klaarmaken.
De potentiele additionele diensten zijn op dit moment dus als het ware voorzien van een
label, waarop de voorwaarden en de aandachtspunten voor het beoordelen van een gebouw
staan vermeld . Aan de hand hiervan kan een bestaand vastgoed-object aan een toetsing
worden onderworpen en kan de fine-tuning op objectniveau daadwerkelijk worden
uitgevoerd. In het volgende hoofdstuk zal deze toetsing aan een bestaand object uit de
portefeuille van Vesteda Heerlen plaatsvinden.

-------·
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Hoofdstuk 8
Wooing, complex of buurt
aandragen met:
(Potentie/e)
bewonersprofie/:
Leeftijd
Ink omen
Huishoudensgrootte
Kwantitelt
(verhu/smot/even)

Huurprljsnlveau
Ruimte in de
huurprijs

Bestaande
(werktuig)bouwkundige

voonieningen
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Hoofdstuk 8: Projectie op een bestaande situatie
De karakteristieken van een gebouw en de bewoners ervan spelen een grate rol bij de
mogelijkheid om bepaalde diensten op object-niveau wel of niet in te voeren . In paragraaf 7.5
werden aandachtspunten genoemd waar Vesteda op zal moeten letten op objectniveau bij
het uitbreiden van het bestaande assortiment met additionele diensten. Deze
aandachtpunten zijn het bewonersprofiel van de gewenste bewonerssgroep, de
huurprijspotentie en de bestaande bouwkundige situatie. Afhankelijk van de ligging in de
markt moet de local een inschatting maken of het vastgoedobject voldoende potentie heeft
om de verschillende soorten additionele diensten volgens Vesteda-normen in te voeren. In
dit hoofdstuk zal een bestaand object als pilot warden genomen om na te gaan welke
diensten geleverd kunnen worden.

8. 1 De parkflat in Heer/en
Het bestaande object, dat in dit onderzoek als pilot zal fungeren is de Parkflat, gelegen aan
de Putgraaf midden in het stadscentrum van Heerlen. Het appartementengebouw
is gesitueerd aan de 'cityring' van
Heerlen en alle voorzieningen
zijn in de directe nabijheid te
vinden.
Het
wandelgebied
'Aambos'
ligt bovendien op
loopafstand. De flat is uitstekend
bereikbaar, zowel per auto als
met het openbaar vervoer (de
bushalte ligt pal voor de deur).
De parkflat is een woongebouw
uit 1982 met 93 appartementen
in 5 verschillende types. Het
gebouw heeft 11 bouwlagen,
waarvan de onderste twee parkeerkelder zijn met in totaal 176
Fig. 8. 1: De Parkflat aan de Putgraaf in Heer/en-centrum
parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen worden los van de woningen verhuurd. Er is een gemeenschappelijke, afsluitbare,
fietsenberging en containerruimte. ledere waning heeft daarnaast een individuele berging in
het souterrain. Een afgesloten hal en de aanwezigheid van een huismeester zorgt voor een
rustige en veilige bewoning. De appartementen bestaan uit een vijftal typen (zie tabel 8.1 ),
varierend in woon-oppervlakte van 34 m2 tot 76,5 m2. Binnen een zelfde type
waning bestaat een fors
Aantal
Type
verschil in huurprijs . Dit
Aantal kamers
Huurprijsniveau (kale huur)
aooartementen
A
54
FI.
BZS,35
- FI. 1220,00 per maand
3
komt
door
onderling
B
34
FI. 835,80 - FI. 999,00 per maand
2
verschil in sanitair en keuc
Studio
2
FI. 515,SO - 629,90 per maand
kens. Voor een aantal
D
2
4
FI. 1157,40 per maand
E
1
2, Penthouse
FI. 860,00 per maand
appartementen
valt de
TOTAAL
93
huurprijs in het geliberali..
..
Tabel B. 1: 5 typen appartementen in de parkflat met bl)behorende huurpn1zen
seerde gebied (11 49,- en
1~,
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hoger). Het servicepakket waarvoor de service-kosten in rekening warden gebracht bestaat
in de Parkflat uit drie delen; energiekosten, technische installaties en overige service-kosten.
Voor een maandelijks voorschotbedrag van FI. 139,- ontvangt iedere bewoner dit pakket, wat
in dit onderzoek doorgaat als het standaardpakket.
Met dit standaardpakket warden de volgende algemene leveringen en diensten voor de
huurders verzorgd:
aanwezigheid partier I concierge
schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten
serviceabonnementen voor de cv-installatie annex warmwatervoorzieningen
onderhoud van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten
waterlevering
electraverbruik voor de gemeenschappelijke ruimten en installaties
benodigde administratie van het bovenstaande
Samen met de inhoud van het standaardpakket zorgt de inrichting van de centrale hal, de
verdiepingen en het uitrustingsniveau van de woningen voor een redelijk luxe uitstraling van
de parkflat.
Bewonersprofiel
De /eeftijd
In de loop der jaren heeft de huidige bewonerssamenstelling zich gevormd. Gemiddeld
wonen de huishoudens sinds acht jaar in de parkflat. Op het moment dat mensen naar de
parkflat verhuisden was de hoofdbewoner van het huishouden gemiddeld 61 jaar oud (95%
tussen 37 en 86 jaar oud). De gemiddelde leeftijd van de huidige bewoners is 69 jaar.
Ongeveer 83% van alle huishoudens behoort tot de groep 55 jaar en ouder. Wanneer de
groep 55+ers die thans in de parkflat woont wordt opgedeeld in de drie delen (55-65 jr., 6575 jr. en >75 jr.) dan behoren 9 huishoudens bij de jongste groep senioren, 24 huishoudens
tot de middengroep en 40 huishoudens tot de hoogbejaarden. Uit een uitgebreid onderzoek27
blijkt dat in Parkstad Limburg (= agglomeratie Heerlen) tussen 27,5% (in 2000) en 35%
(schatting 2015) tot de leeftijdsgroep ouder dan 55 jaar behoort. Er mag dus warden
geconcludeerd dat er een zeer sterk vergrijsde bewonerssamenstelling in de parkflat is.
Als gevolg daarvan valt iets te zeggen over de behoefte aan bepaalde vormen van
additionele dienstverlening. In de parkflat zouden in principe alle diensten, met uitzondering
van de specifiek op jongeren gerichte diensten, afgezet kunnen warden.
De inkomens- of vermogenssituatie
In hetzelfde uitgebreide onderzoek onder senioren in Parkstad Limburg warden de
geenqueteerden gevraagd naar hun financiele situatie. Een relatief groot aantal ouderen
(11,8%) zegt een netto-inkomen te hebben van meer dan Hfl. 4.000,- per maand (oftewel
meer dan Hfl. 48.000,- per jaar). In het stadsdeel Heerlen blijkt dit percentage zelfs veel
hoger te liggen en wel op 35% van de 55+ers.
Op basis van enkele veronderstellingen is van alle huishoudens aan de hand van de bij
inschrijving verstrekte gegevens berekend hoe groat het netto-jaarinkomen bedraagt. Vrijwel
ieder huishouden in de parkflat heeft een besteedbaar inkomen van meer dan Hfl. 35.000,per jaar. Een huishouden in de parkflat heeft gemiddeld ruim Hfl. 48.000,- per jaar te
besteden. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de enqueteresultaten van Hogeschool Limburg
Contracting uit 1997. Het betekent dus dat voor Heerlense begrippen over het algemeen de
huishoudens in de parkflat geen overdreven hoog, en oak niet laag inkomen hebben.

27

Bron: 'Ouderenhuisvesting in de gemeente Heerlen', enquete uitgevoerd door Hogeschool Limburg
Contracting in opdracht van Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen (SDOH) in 1997
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Op basis van een analyse van de gegevens die de huidige bewoners hebben verstrekt bij
inschrijving voor het huidige appartement valt iets te zeggen over de huidige financiele
situatie van de bewoners van de parkflat. Hierbij moet echter wel in overweging worden
genomen dat in sommige gevallen de verstrekte gegevens al flink wat jaren oud zijn en
daardoor moeilijk om te rekenen zijn naar cijfers voor vandaag de dag.
Er zijn vier bronnen waarmee de bewoners beschikken over inkomsten. Dit zijn inkomsten uit
tegenwoordige arbeid, pensioenuitkering, uitkering uit algemene middelen (uitkeringen) en
inkomsten uit vermogen. Bij de eerste drie inkomensbronnen zijn de gegevens vrij
nauwkeurig bekend van de huishoudens. Door inkomens te indiceren is het mogelijk een
inschatting te maken van de huidige inkomenssituatie. Wanneer in de tussentijd de
inkomsten niet meer uit tegenwoordige arbeid kamen, maar uit een pensioenuitkering zal
normaal gesproken het netta-inkomen nauwelijks veranderen.
lndien een huishauden naast de eerste drie inkamstenbrannen ook inkomsten heeft
afkomstig uit vermogen, is het niet bekend hoe groat de inkamsten precies zijn. Er is daarom
een aanname gemaakt. Vaak is dit vermagen voar een groat gedeelte afkomstig uit de
verkoop van een eigen huis. In de berekeningen is ervan uitgegaan dat 8 jaar geleden de
gemiddelde waarde van een huis rand Hfl. 260.000,- lag en dat voor huishoudens bij verkoap
van de eigen waning de helft van het vrijgekomen vermogen anders is aangewend dan vaor
het verzekeren van inkomsten in de taekamst. Bij een aangenamen gemiddeld
rentepercentage van 5% per jaar, betekent het dat er een jaarlijkse inkomstenbron aan
rente-inkamsten uit het resterende vermagen van Hfl. 6.500,- zal zijn.
In sommige gevallen was bij inschrijving wel de omvang van het vermogen van het
huishouden ingevuld. Natuurlijk wordt in die gevallen wel gerekend met de opgegeven
waarde.
De primaire doelgroep, die Vesteda in haar doelgroepenkubus benoemt, heeft een
besteedbaar inkomen vanaf Hfl 35.000,-. Uitgaande van de berekeningen behoort 76% van
de huishoudens in de parkflat tot deze doelgroep. Vijf van de zeven huishoudens in de
parkflat die huursubsidie ontvangen hebben een besteedbaar jaarinkomen dat minder is dan
Hfl. 35.000,- en een vermogen lager dan Hfl. 95.900,-28 • Doordat deze huishoudens
huursubsidie ontvangen (voor de zeven huishoudens in de parkf/at bedraagt de ontvangen
huursubsidie gemiddeld Hfl. 4.000,- per huishouden per jaar) hebben zij lagere woonlasten
en kunnen zij meer besteden. Zij blijven echter buiten de primaire doelgroep vallen.
Ook blijkt bij nadere analyse dat van de 21 huishoudens die jaarlijks minder dan Hfl. 35.000,te besteden hebben volgens de berekening, er 11 hebben opgegeven vemogend te zijn,
zonder de grootte van het vermogen te noemen. Het is van deze huishoudens dus niet
bekend hoe vermogend ze zijn, maar het is aannemelijk te veronderstellen dat de inkamsten
uit vermogen voor deze huishoudens hager zullen zijn dan de Hfl. 6.500,- per jaar die in de
berekening is gehanteerd, waardaor deze huishoudens wellicht toch tot de primaire
doelgroep van Vesteda behoren. Dit vermoeden wardt andersteund wanneer wordt gekeken
naar het betaalgedrag. Za blijkt slechts 1 huishouden met een besteedbaar inkomen volgens
de berekeningen van minder dan Hfl. 35.000,- aok betaalachterstanden te hebben. Naast
betaalachterstanden, ontvangt dit huishouden oak huursubsidie en heeft men bij inschrijving
aangegeven overige financiele verplichtingen te hebben.
De huur/asten en het totale aantal huishoudens
Uit tabel 8.1 blijkt dat, afhankelijk van het waningtype en de sanitairkeuze de kale huur in de
parkflat varieert van Hfl 515,50 per maand voar een studio tot Hfl.1.220,- per maand voar de
meest luxueuze 3-kamer appartementen. Samen met het standaardpakket services tegen
Hfl. 139,- per maand varieren de jaarlijkse waonlasten in de parkflat tussen de Hfl. 7.854,- en
Hfl. 16.308,-. Wanneer van alle huishaudens de totale huurlasten in een grafiek worden
uitgezet tegen het netto besteedbaar inkomen, wordt een spreidingsdiagram verkregen
28

Bron: toelichting op het aanvraagformulier voor huursubsidie tijdvak 2000-2001, Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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waarin de huishoudens naar huurquote zijn gerangschikt. Figuur 8.2 laat deze verdeling voor
de parkflat zien. Wanneer in de figuur huurquote-lijnen warden getekend, kunnen er een
aantal categorieen huishoudens warden benoemt met bijbehorende potentiele
bestedingsruimte voor eventuele additionele diensten.
In figuur 8.2 besteden de huishoudens uit de categorieen 4, 5 en 6 reeds een fors gedeelte
van hun (niet al te hoge) inkomen aan kale huur en servicekosten. Bij deze huishoudens zal
niet gerekend moeten warden op afzetmogelijkheden voor additionele diensten.
Huishoudens in categorie 3 hebben ook nog wel forse woonlasten, doch vanwege een
redelijk besteedbaar inkomen kunnen er reserves zijn die kunnen warden gebruikt voor het
kopen van additionele dienstverlening. In deze categorie mag een gering afzetvolume
warden verwacht.
Huishoudens in de categorieen 2 en 1 hebben een veel ruimere reserve. Naast de uitgaven
aan huurlasten, houden deze huishoudens meer dan Hff. 2.300,- per maand over om te
besteden aan overige zaken. Voor deze categorieen zullen veel additionele diensten te
betalen zijn en daarom mag hier dan ook de grootste afzet warden verwacht. Figuur 8.2
toont aan dat ongeveer de helft van de huishoudens in de parkffat tot deze twee categorieen
mag warden gerekend.
Daaruit mag warden afgeleid dat op basis van het besteedbaar inkomen in de parkff at
voldoende ruimte aanwezig is bij een groat aantal huishoudens om een of meerdere
additionele diensten af te nemen, die op servicedistributie zijn gebaseerd (zie tabel 6.6).
spreiding besteedbaar inkomen ten opzichte van huurlasten
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Fig. 8.2: huishoudens in de parkflat, gerangschikt naar besteedbaar inkomen en jaarlijkse woonlasten (kale huur +
servicekosten)

Aantal huishoudens
In totaal wonen er 93 huishoudens in de parkflat. In 1999 kende de parkflat een
bezettingsgraad van 96,8% en een mutatiegraad van 19,9%. Gemiddeld over de totale
portefeuilfe van Vesteda was in 1999 de mutatiegraad 15,4%. Een enquete 29 die in
december 1999 onder de bewoners van de parkflat is gehouden laat geen opvallende of
29

Enquete uitgevoerd in december 1999 door Vesteda Heerlen, uitsluitend gericht op de bewoners
van de Parkflat te Heerlen.
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speciale redenen voor deze hogere mutatiegraad in de Parkflat zien. Dezelfde enquete heeft
uitgewezen dat de parkflat ultimo 1999 een gemiddelde huishoudengrootte kent van 1,4
personen .
Met 93 huishoudens biedt de parkflat voor vele diensten voldoende afzetmogelijkheden.
Wanneer echter blijkt dat niet alle huishoudens een bepaalde dienst afnemen, blijft wellicht
een te gering draagvlak over om de dienst in de parkflat aan te kunnen bieden tegen een
marktconforme en daarmee concurrerende prijs. Vesteda heeft dan de mogelijkheid om
meer draagvlak te verkrijgen door de dienstverlening ook in andere complexen in de
nabijheid aan te bieden. Hiertoe bestaan mogelijkheden in de 'Putgraaf residentie', aan
dezelfde straat gelegen tegenover de Parkflat en eventueel de 'Euterpeflat', gelegen elders
in het centrum van Heerlen. De 'Putgraaf residentie' heeft 65 appartementen met een
minimaal vergelijkbaar kwaliteits- en huurdersniveau als de 'Parkflat'. De 'Euterpeflat' heeft
64 zeer ruime , zij het gedateerde appartementen en een vergelijkbaar huurdersniveau als de
'Parkflat'. lndien vervolgens nog niet voldoende draagvlak is verkregen, resteert uitbesteding
van de dienstverlening.
De huurprijspotentie
Het huidige huurprijsniveau is aangegeven in tabel 8.1. Ten opzichte van de maximaal
redelijke huurprijs op basis van de puntentelling blijkt dat de huidige huurprijs gemiddeld
92,4% scoort. 19 van de 93 appartementen vallen in het geliberaliseerde gebied. Gezien de
bezettingsgraad van 96,8% gekoppeld aan een forse mutatiegraad, mag warden
verondersteld dat de appartementen in de parkflat gemakkelijk opnieuw kunnen worden
verhuurd. Op basis van de enqueteresultaten van Hogeschool Limburg Consulting mag zelfs
een oplopende schaarste worden verwacht voor geschikte huurwoningen voor senioren in
Heerlen centrum. Ruim 20% van de geenqueteerden geeft namelijk Heerlen centrum als
favoriete woonlocatie op bij eventuele verhuizing. Vanwege een gering aantal toevoegingen
aan de bestaande voorraad appartementen in Heerlen centrum zal deze schaarste de
komende jaren aanhouden . Dit betekent voor de parkflat dat in de toekomst weinig leegstand
verwacht hoeft te worden en dat de markthuurprijzen dicht tegen het maximaal redelijke
huurprijsniveau kunnen blijven liggen .
(Werktuig)bouwkundige situatie en planning
In paragraaf 7.4 werden enkele criteria genoemd voor de toepassing van additionele
diensten op object niveau .
In tabel 7.2 werden daartoe, van de diensten waarvoor dat noodzakelijk is, een aantal
bouwkundige en werktuigbouwkundige vereisten genoemd om de desbetreffende
dienstverlening op objectniveau te kunnen uitvoeren. De bestaande situatie in de parkflat
kan hiermee worden vergeleken om een uitspraak te doen over de mogelijkheid om deze
diensten in de parkflat te realiseren. lndien bepaalde additionele diensten nu niet mogelijk
zijn vanwege de bestaande (werktuig)bouwkundige situatie, kunnen ze wellicht op termijn
wel mogelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld door aanpassingen in te plannen bij de uitvoering
van het groot onderhoud . In tabel 8.2 wordt deze vergelijking gemaakt tussen de bestaande
en de vereiste (werktuig)bouwkundige voorzieningen.
Een aantal diensten zijn reeds mogelijk binnen de bestaande situatie.
Voor enkele vormen van add itionele dienstverlening zal een aantal jaren moeten worden
gewacht, totdat de vereiste aanpassingen aan de waning of het gebouw zijn verricht. De
huidige situatie laat de dienstverlening nog niet toe en eerder aanpassen van de bestaande
situatie betekent dat er versneld zal moeten worden afgeschreven op de bestaande
onderdelen, waardoor het rendement negatief zal worden be'invloed.
Voor een aantal additionele diensten zal een van de beide studio's moeten worden
opgeofferd. Dit geldt in ieder geval wanneer men een logeeraccommodatie wil inrichten. In
bepaalde gevallen geldt dit ook wanneer men zorg- of medische diensten wil leveren. De
studio wordt in dat geval opgeofferd om te worden ingericht als behandelkamer. Het gevolg
daarvan is dat er minder huuropbrengsten en minder bewoners zullen zijn.
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Tot slot zijn er een aantal diensten waarvoor aanpassingen van de bestaande situatie
moeten plaatsvinden die niet in de planning van het groat onderhoud zijn opgenomen en die
apart zullen maeten worden ingepland. Dit betekent dat kasten die hiervoor gemaakt warden
geheel gezien moeten warden als bij-investeringen, hetgeen volledig aan de huurders zal
moeten worden doorberekend.
D/Gnsten
Afhaalservice voor maaltijden

Electronische
toeaanasreaulerina/controle
Fax-, internet- en kopieerservice
Levering aan huis van
aoederen en dienslen

· Boywkundtge verelsten aan
gebouw
.

Werktulgbouwkundtge
verelsten aan gebouw

..
. Reeds aanwezlg?

Mogelljl<hetd om In le
.ptannen In het planmatlg.
onderhoud?

Bereidingsruimte

Keukenapparatuur

Nee I nee

Apart inplannen

Afsluitbare entree

Videofoon I keycard

Ja I ja (geen keycard)

Keycard (na 2010)

Kopieer-ruimte

Communicatie·
aansluitmooeliikheden

Nee /nee

2005

Delivery-box

Communicatie-aansluitingen

Nee /ja

2005

'Bell boy·

Wachtruimte I opslagruimte

Huurdersonderhoud

Depot-rulmte

Klusjesman

Depot-ruimte

Textielverzorgingsservice

evt was-ruimte

Afvalophaaldienst

Afvalopslagruimte

Ja

Auto/fiets-parkeerservice

Parkeervoorziening

Ja

Auto-verhuur

Parkeervoorziening

Ja

Bewakingsdienst

Wachtrulmte

Diverse rnedische diensten

Diverse zorg-diensten

Ja (2x)
Ja
Ja
Nee

Ja
Nee (niet voor a/le medische
diensten noodzakeliikJ
Nee (niet voor a/le zorg·
diensten noodzakelijk)

evt behandelkamer of
wachtruimte
evt. activiteitenrulmte of
wachtruimte

Huishoudelijke hulp

Materialendepot

Logeeraccomodatie

Eenvoudig appartemenV studio

Apart inplannen

1 studio opofferen
1 studio opofleren

Ja
Ja (maar is momenteel
verhuurdl

1 studio opofferen

Maaltijdservice

Keuken + eetzaal

Nee

Niet mogelijk (we/ reeds
voorz.ieningen aanwezig in de
directe nabijheid van de
parkflat)

Sleutelbewaarservice

Kluis

Nee

Apart inplannen

Uitgebreide huismeester (Hu/p
bi. 'risicovolle' beziQheden)

Kantoor huisrneester (?)en
Qereedschapdepct

Ja

Dornotica

Diverse ict-technische
installaties

Nee

Energielevering

Energie·rneters

Kookhulp

Kookapparatuur in de waning

Ja

Sociaal medische alarmering

Communicatie-aansluitingen

Ja

Afstemrnen met sanitairrenovatie (loop! tot 2006) of
apart inplannen

Ja

Tabet 8.2: lnventarisatie van vereiste (werktuig)bouwkundige voorzieningen in de Parkflat

Met de inventarisatie van de bewoners- en objectkenmerken in de parkflat en de gevolgen
daarvan voor de additianele diensten, kan een match gemaakt worden met de toepasbare
additianele diensten, zoals deze in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven. Diensten
die in deze match afvallen kunnen op het ogenblik (nog) niet worden geleverd aan de
bewoners van de Parkflat. De additionele diensten die overblijven zullen door Vesteda
Heerlen moeten warden aangepast aan de situatie in de Parkflat. In het vervolg van dit
hoofdstuk zal dit voor de overgebleven additionele diensten worden gedaan.

8.2 Toepasbare additione/e diensten voor de Parkflat
Voordat wordt nagedacht over het invullen van de marketing mix, is het goed een overzicht
te vormen van die diensten die in aanmerking komen om aan te bieden in de Parkflat. In feite
worden de toepasbare additionele diensten gematched aan de kenmerken van een
bestaande situatie op objectniveau, in dit geval de Parkflat in Heerlen. Uit de analyses van
de bewonerssamenstelling in de Parkflat in de vorige paragraaf werd duidelijk dat eigenlijk
alle diensten, behalve de diensten die specifiek interessant zijn voor junioren, voor bewoners
van de parkflat interessant kunnen zijn. Hypotheekbemiddeling en Communiceren over de
woning wanneer het de klant schikt vallen dus af.
Op basis van het besteedbaar inkomen mag worden aangenomen dat de op
serviceverlening gebaseerde diensten niet onbetaalbaar zijn voor de meeste bewoners van
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de Parkflat. Van deze diensten mag dus verwacht worden dat er afzetpotentie is onder de
huishoudens in de Parkflat.
Wanneer men extra kosten van additionele dienstverlening wil gaan doorberekenen aan de
zittende huurders, krijgt men bij het gros van de appartementen te maken met nog maar
uiterst geringe ruimte in de huurprijs ten opzichte van de maximaal redelijke huurprijs.
Ruimte voor bij-investeringen is er hierdoor nauwelijks, daar bij-investeringen meestal
worden doorberekend in de kale huur. Extra kosten zullen daardoor voornamelijk in hogere
servicekosten moeten kunnen warden doorberekend. Diensten waarbij ingrijpende
aanpassingen aan de waning of het gebouw moeten plaatsvinden (zie tabel 8.2) zullen
daardoor in de Parkflat zelf niet mogelijk zijn en op zijn minst in de nabijheid moeten warden
ondergebracht of warden uitbesteed. Dit betekent dat fax-, internet- en kopieerservice,
textielverzorgingsservice (indien niet uitbesteed), sommige medische en zorgdiensten
(wanneer behandelkamer moet warden ingericht), maaltijdservice en domotica afvallen.
Gezien de te verwachten aanhoudende schaarste van vergelijkbare woningen in Heerlen
centrum hoeft Vesteda voorlopig niet bang te zijn voor leegstand in de Parkflat. Wanneer
men met additionele dienstverlening de klantenbinding wil versterken zal Vesteda in de
parkflat zich slechts hoeven te beperken tot dienstverlening die erop gericht is de bestaande
huurders zolang mogelijk in de huidige waning te behouden. Diensten die warden verkocht
bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst, zoa/s huur/koop-regelingen,
verzekeringsdienst, verhuisservice en soepele 'interne' verhuismoge/ijkheden binnen
Vesteda, vallen daardoor af.
Voor de parkflat betekent dit, zeker in het begin, dat Vesteda zich in het bijzonder, vanwege
de hoge gemiddelde leeftijd van de bewoners, vooral zal moeten toeleggen op diensten die
voor deze senioren-huishoudens juist interessant zijn en op de diensten die voor iedereen
interessant of belangrijk zijn (zie tabel 6.6). Diensten die niet voor iedereen of specifiek voor
senioren-huishoudens van be/ang kunnen zijn zullen afvallen.
De aldus verkregen 18 toepasbare additionele diensten die na deze selectie zijn
overgebleven zijn:
Zorg-diensten:

Sociaal medische alarmering;
Maaltijdservice (zij het in de nabijheid van de Parkflat);
Diverse zorg-diensten (zonder dat forse bij-investeringen nodig
zijn);
Diverse medische diensten (zonder dat forse bij-investeringen
nodig zijn);
Persoonlijke begeleiding.

Gemaksdiensten:

Afvalophaaldienst;
Huishoudelijke hulp;
Huurdersonderhoud;
Klusjesman;
Levering aan huis van goederen en diensten;
Textielverzorgingsservice (zonder dat forse bij-investeringen nodig
zijn);

Financiele diensten: -

Flexibele huurcontracten;
Flexibele betaalregelingen;
Spaarformules;
Huurgarant;
Kortingenservice;
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Waanduurbelaning.
Overige diensten:

Energielevering.

In een vervalgstadium kunnen de overige taepasbare additionele diensten hieraan warden
taegevoegd.
Zargdiensten kunnen de nu al sterk vergrijsde bewonersgroep helpen met het !anger
zelfstandig kunnen blijven wanen. In tabel 6.6 worden deze diensten gerekend onder de
diensten met een hoge kostprijs. Wanneer een persoon een medische- of zorg-indicatie
heeft, kan hij aanspraak maken op een vergaeding voar gemaakte kosten uit algemene
middelen (AWBZ-gelden). Dit betekent dat de kostprijs voar de afnemer van de dienst
aanmerkelijk (of sams helemaal) kan warden gereduceerd. Ervaringscijfers laten zien dat op
het moment dat in een appartementencomplex vijftien ge"indiceerden 30 wanen, permanent
aanwezige zorgverlening haalbaar maet zijn. Uit de enquete die in december 1999 gehauden
is onder de bewoners van de Parkflat blijkt dat angeveer 10% (circa 10 huishaudens) van de
bewoners behoefte heeft aan medische- of zargdiensten, maar er nog niet in is voorzien.
Gemaksdiensten dragen van de overige categorieen diensten het meest bij aan het zo fang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wanen. Gemaksdiensten nemen werkzaamheden die een
hoge arbeids-intensiteit vergen en die daardoor met het ouder worden steeds lastiger zullen
worden van bewoners over. Juist hierdoor zullen deze diensten belangrijk zijn om aan de
veelal oudere bewoners van de Parkflat aan te bieden.
De financiele diensten en energielevering zijn met name interessant omdat ze de
huishoudens een financieel voordeel kunnen opleveren.
Voor de bewoners in de parkflat die nog maar weinig lichamelijke belemmeringen
ondervinden, zullen deze diensten veel minder noodzakelijk zijn om te blijven wonen in de
huidige woning. Deze groep bewoners zal zich of minder of vanuit andere oogpunten voor
deze diensten interesseren . Uit de enquete die in december 1999 onder de bewoners van de
Parkflat is gehouden, blijkt dat bewaners vooral aangeven behoefte te hebben aan een
huismeester (in plaats van een partier) en saciale alarmering. Voor de overige diensten zegt
men nag geen belangstelling te hebben.
Deze overige diensten zullen waar mogelijk toch moeten worden geleverd (in het kader van
customer intimacy) maar zullen waarschijnlijk in minder grate aantallen warden afgenamen.

° Cijfers gebaseerd op ervaringen van VZR (Centra voor Verpleging Zorg en Reanimering) te
Heerlen; een organisatie die zich bezighoudt met ender andere de cobrdinatie en onderlinge
afstemming van thuiszorg.

3

95

96

Hoofdstuk 9
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Hoofdstuk 9: lmplementatie
Uiteindelijk blijven van de 43 potentiele additionele diensten er 18 over. Van deze 18
additionele diensten zal tenslotte nog moeten warden nagegaan in welke vorm en door wie
de dienstverlening moet warden geleverd. Het is dus de fine-tuning die hier nog zal moeten
plaatsvinden. Vervolgens moet warden berekend of de dienstverlening dan nog wel tegen
een redelijke prijs geleverd kan worden of dat de dienstverlening wellicht beter kan warden
uitbesteed aan derden .

9. 1 lnvullen van de marketing-mix
In deze paragraaf zal een aantal criteria worden omschreven die hierbij kunnen warden
gebruikt. De feitelijke uitkomsten per dienst zullen niet worden genoemd, daar deze het
resultaat zijn van onderhandelingsprocedures met verschillende marktpartijen.

In paragraaf 1.4 werd stilgestaan bij het invullen van een marketing-mix in het geval van
dienstverlening.
Het productbeleid
Voor alle additionele diensten geldt in feite eenzelfde productbeleid . Dit is namelijk dat
iedere dienst moet passen binnen de corporate randvoorwaarden die door het management
van Vesteda gesteld warden. Dit betekent voor alle toepasbare additionele diensten dat
zowel het resultaat van de dienstverlening als de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt
moet aansluiten bij de kwaliteitseisen die men van Vesteda mag verwachten. Vesteda
Heerlen moet trachten de kwaliteit van de verschillende additionele diensten in de parkflat
aan te passen aan deze Vesteda-normen.
Voor het kunnen aanbieden van sommige additionele diensten kan Vesteda Heerlen
afhankelijk zijn van keuzes die niet door Vesteda Heerlen zelf gemaakt zijn. De invulling van
het product van veel financiele diensten zal bijvoorbeeld op een hoger schaalniveau dan dat
van de local plaatsvinden, omdat het product vaak voor de gehele portefeuille van Vesteda
kan worden toegepast.
Het distributiebeleid
Orn een goede distributie op te zetten voor de verschillende diensten is het noodzakelijk om
inhoud te geven aan tijd en plaats. In figuur 7 .2 werd duidelijk gemaakt dat niet alle diensten
bij de afnemer warden verricht. Er zijn ook diensten die vanuit de 'Vesteda vestiging'
geleverd warden. Orn aan te sluiten bij de corporate randvoorwaarden zal moeten worden
getracht met de additionele diensten die in de Parkflat warden ingevoerd, zoveel mogelijk
aan te sluiten bij elders binnen Vesteda gekozen vormen van distributie {bijvoorbeeld
ondersteuning met IRS).
Naast een verschil in de plaats waar de dienstverlening wordt verricht, kan een verschil
warden gemaakt omtrent het tijdstip waarop de dienstverlening plaatsvindt. Zo zijn er een
aantal diensten (categorie 1) die warden verkocht op het moment dat het huurcontract wordt
afgesloten en die continu, maar niet zichtbaar geleverd warden tijdens de gebruiksfase van
het appartement (bijvoorbeeld een groat aantal van de financiele diensten of
energielevering).
Ook is er een categorie diensten (categorie 2) die uitsluitend wordt gebruikt in geval van
calamiteiten. Diensten die hieronder vallen zijn sociaal medische alarmering, klusjesman en
persoonlijke begeleiding.
Vervolgens zijn er diensten (categorie 3) waarvan men slechts een paar maal per jaar
gebruik maakt. Een voorbeeld van een dergelijke dienst is klusjesman .
Een laatste categorie diensten (categorie 4) betreft diensten waarvan regelmatig, vrijwel
dagelijks, gebruik wordt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn levering aan huis van goederen
en diensten en maaltijdservice.
-·------------ -- ---- - - -
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Het blijkt dat bijvoorbeeld klusjesman in twee categorieen valt. Dit kan voor andere diensten
ook het geval zijn. Het is namelijk niet zo dat een dienst per definitie in een bepaalde
categorie thuishoort. Van de 18 toepasbare additionele diensten is in tabel 9.1 ingevuld in
welke van de vier genoemde categorieen ze thuishoren.
Dienst

Categorie

Categorie

Categorie

Categorie

1

2

3

4

Niel
zichtbaar
wel
continu

Bij calamiteiten

Een paar
maal per
jaar

Vrijwel
dagelijks

Ja

Sociaal medische alarmering

Maaltijdservice (alleen extern)
Diverse zorg-dienslen (gelimiteerd)

Dienst

Categorie

Calegari~

Categorte

1
Niel
zichlbaar
wel
continu

2
Bij cala·
miteiten

3

4

Een paar
maal per
jaar

Vrijwe1
dagelijks

Levering aan huis van goederen
en diensten

Ja

Textielverzorgingsservice
(alleen extern)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Flexibele huurcontracten

Ja

Diverse medische diensten
(gelimiteerd)

Ja

Ja

Ja

Flexlbele betaalregelingen

Ja

Persoonlijke begeleiding

Ja

Ja

Spaarformules

Ja

Ja

Huurgarant

Ja

Ja

Kortingenservice

Afvalophaaldienst

Huishoudelijke hulp

Huurdersonderhoud

Klusjesman

Categorie

Ja

Ja

Ja

Ja

Woonduurbeloning

Ja

Ja

Ja

Energielevering

Ja

Tabel 9.1: frequent1e waarmee d1enstverfenmg optreedt

Het personeelsbeleid
Naast de plaats en het tijdstip waarop de dienstverlening plaatsvindt moet warden bepaald
door wie de dienstverlening wordt uitgevoerd. Daar het resultaat van de dienstverlening het
resultaat is van een proces en niet zozeer van het handelen van een individueel persoon, is
het lastig om per dienst aan te geven welke personen welke rol moeten spelen. Wei kan
warden aangegeven welke persoon de directe schakel vormt tussen dienstverlener en
dienstenafnemer. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor de klant en zal in ieder
geval een belangrijke rol spelen in het dienstverleningsproces. Sommige additionele
diensten kunnen op die manier door een en dezelfde persoon warden 'verricht'. Zo kan een
huismeester ingezet warden bij zaken als klusjesman of afvalophaaldienst. Vesteda zal dus
per dienst moeten nagaan door wie de verschillende activiteiten in het
dienstverleningsproces warden verricht. lndien specifieke kennis vereist is, die Vesteda niet
in huis heeft, kan dat een reden zijn om de dienstverlening uit te besteden.
In tabel 9.2 wordt dit weergegeven.
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Dienst

Dienst

Medewerker cq. afdeling

Sociaal medische alarmering

Maaltijdservice (alleen extem)
Diverse zorg-diensten (gelimiteerd)

Diverse medische diensten
(gelimiteerd)

Persoonlijke begeleiding
Afvalophaaldienst

Huishoudelijke hulp

Huurdersonderhoud

Klusjesman

Medeworker cq. afdellng

Levering aan huis van goederen

Thuiszorg (extern)

en dienslen

Textielverzorgingsservice
(alleen extern)

Cateringbedrijf (extern)

Bezorgingsbedrijf (e xtem)

Stomerij I wasserette (extern)

Thuiszorg (extem)

Flexibele huurconlraclen

Verhuurmedewerker

Thuiszorg (extern)

Flexibele betaalregelingen

lncassomedewerker

Spaarformules

lncassomedewerker

Huurgarant

Verhuurmedewerker

Activiteitenbege/eider (extern)

Portier I concierge

Schoonmaakploeg I thuiszorg (ex tem)

Kortingenservice

lncassomedewerker I accountmanager

Portier I concierge

Woonduurbeloning

lncassomedewerker I accountmanager

Portier I concierge

Energielevering

lncassomedewerker I verhuurmedewerker

Tabel 9.2: Personeel dat in direct contact staat met de k/ant tijdens het verrichten van de addilionele d1enst

Het communicatiebeleid
De communicatie is relatief het belangrijkste onderdeel van de marketing mix. Omdat
productie en consumptie van een dienst samenvallen, is communicatie vaak gericht op het
etaleren van de beschikbaarheid van een dienst, zodat men zich deze beschikbaarheid
herinnert indien men een bepaalde dienst nodig heeft. Communicatie dient op te treden
zowel voorafgaand aan als na afloop van de dienstverlening.
Hiermee wordt in feite onderstreept wat het belang is van de diensten die in de categorie
'voorlichting en wooninformatie' geplaatst zijn. In feite zou men kunnen zeggen dat diensten
uit deze categorie geen diensten zijn, maar juist middelen om de overige diensten maximaal
te laten slagen. In het geval van de Parkflat zal met de uitgebreide communicatie moeten
worden bereikt dat maximale bekendheid en duidelijkheid over het aanbod en de inhoud van
de dienstverlening van Vesteda ontstaat bij de huurders. Niet alleen moeten de huishoudens
in de parkflat weten welke diensten er allemaal te koop zijn, maar oak moet Vesteda middels
de communicatie erachter zien te komen hoe de huurders de dienstverlening van Vesteda
apprecieren. De communicatie moet dus in twee richtingen worden georganiseerd.
Het prijsbeleid
Naast de financiele randvoorwaarden waaraan men met de uitbreiding van het totaalproduct
moet voldoen, zal rekening met geldende prijzen op de markt moeten warden gehouden.
Vrijwel iedere dienst is op het ogenblik in Nederland te koop. Oit betekent dat Vesteda het
prijs/kwaliteitsniveau van dienstverlening in de Parkflat moet afstemmen op de geldende
marktverhoudingen . Lukt het niet om met het zelf organiseren van de dienstverlening aan de
geldende standaard te kunnen voldoen, dan zal Vesteda moeten zoeken naar een partner
die de gewenste dienstverlening wel tegen marktprijzen kan leveren namens Vesteda.
9.2 lmplementatie
Nadat het assortiment additionele diensten is bepaald, zal Vesteda moeten overgaan tot het
daadwerkelijk implementeren van deze diensten. Deze implementatiefase bestaat uit een
aantal stappen die hier kort worden aangehaald.
Allereerst moet ervoor worden gezorgd dat er contracten worden afgesloten met de diverse
leveranciers of externe dienstverleners. lndien duidelijk is wie welke verantwoordelijkheden
op zich neemt, kan gestart worden met de tweede stap.
Vesteda moet ervoor zorgen dat de klanten, de huishoudens in de Parkflat, goed
geYnformeerd worden over de keuzemogelijkheden die hen geboden kunnen worden . In feite
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wordt een gedeelte van het communicatiebeleid tot uitvoering gebracht. Het is daarbij uiterst
befangrijk om de tastbaarheid van de verschilfende additionefe diensten te vergroten. De
kfant moet weten wanneer hij wat en op welke pfaats kan veiwachten van Vesteda. Ook
moet worden duidefijk gemaakt waar hij zich moet melden om de dienst te kunnen kopen en
natuurlijk wat de kostprijs is van de dienstverfening. Wanneer voor de kl ant duidef ijk is wat hij
van een bepaafde additionele dienst wel, maar ook niet kan vetwachten, zal het uiteindelijke
resultaat van de dienstverfening hem niet kunnen verrassen. De manier waarop de klant de
informatie ontvangt moet aansluiten bij het imago van Vesteda. leder contact met Vesteda
hefpt de klant immers bij zijn beeldvorming van het merk. Vesteda zal aan het informeren
van de klanten dus de nodige aandacht moeten schenken. Gebruik dus mooie folders in
pfaats van simpele kopieen en besteed tijd aan het geven van uitleg aan de klanten.
Op een bepaald moment zullen huishoudens in de Parkflat bes! uiten de diensten te gaan
afnemen. Ze sluiten een contract af en geven Vesteda daarmee het vertrouwen dat het de
veiwachtingen omtrent de gekochte dienstverlening ook waar zal gaan maken. Vanaf dit
moment moet Vesteda niet achterover gaan zitten leunen, maar juist heel nauwkeurig in de
gaten blijven houden of de dienstverlening blijft voldoen aan de geschepte verwachtingen. In
figuur 9.1 wordt een en ander weergegeven.
Additionele
dienst(en)

lnformeren van

deklanten
Zeggen wat je
gaat doenl!!!

Aangaan contracten

Toez/cht houden
op voortgang en
kwalitelt op
objectniveau

ANer·sa/es
Doen wat je zegt
!!!I

Fig 9.1: De implementatiefase

Vesteda zal open moeten staan voor kritieken, zowel positieve als negatieve, omdat deze
kunnen helpen de dienstverfening te optimaliseren. Huishoudens die nog twijfelden, kunnen
op basis van wat ze bij 'hun buren' zien afsnog besluiten een bepaalde dienst ook af te
nemen.
Toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit van de verschillende
dienstverleningsprocessen en het zonodig bijsturen daarvan zal dus continue aandacht
vragen . Men moet immers ervoor zorgen ten alle tijden te kunnen doen wat men de klant
heeft beloofd. De kfant vertrouwt er immers op dat hij, op het moment dat het hem uitkomt,
gebruik kan maken van de diensten die hij van Vesteda heeft gekocht. Kan hij dat niet dan
zorgt dat voor een teleurstelling. Deze teleurstelfing beschadigd het gehele aanzien van
Vesteda. lndien de teleurstelling dermate groot is kan de klant zelfs besluiten zijn heil elders
te gaan zoeken en verliest Vesteda een klant. Dit moet worden voorkomen want: het
vasthouden van een bestaande klant kost nog altijd minder energie dan het werven van een
nieuwe.
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Samenvatting
Aanleiding:
Oit afstudeeronderzoek is verricht voor Vesteda, met ongeveer 45.000 woningen in
portefeuille de grootste Nederlandse institutionele belegger in woningen. De huurwoningen
die Vesteda exploiteert bevinden zich voor het merendeel in de duurdere of de
geliberaliseerde sector. De markt voor deze huurwoningen kan steeds vaker warden
gekarakteriseerd als een vragersmarkt. Door die situatie warden de aanbieders op deze
markt, waaronder Vesteda dus, genoodzaakt klantgericht te denken conform de principes
van marketing. Vesteda wil graag meer inzicht verkrijgen in de vraagzijde van de markt om
het aanbod hier eventueel beter op te laten aansluiten. Vesteda denkt dat een betere
klantenbinding kan warden verkregen wanneer meer dan alleen maar een woning wordt
verhuurd. Met het aanbieden van additionele diensten zou dit gerealiseerd kunnen warden.
Op de problematiek die hiermee te maken heeft wordt in dit onderzoek naar een antwoord
gezocht.
Probleemstelling:
Hoe kan Vesteda, een commerciele woningverhuurder opererend in het duurdere segment,
via additionele dienstverlening zich een concurrentieel voordeel verschaffen?

Doelstelling:
lnzichtelijkheid verschaffen in de mogelijkheden die Vesteda, een woningverhuurder
opererend in het duurdere marktsegment, heeft om via additionele dienstverlening voordeel
ten opzichte van haar concurrenten te behalen.
Deelvragen:
Op welke afzetmarkt richt Vesteda zich?
Welke drijfveer is er voor Vesteda am additionele diensten te leveren?
Wat is de vraag van de afnemers en hoe sluit het aanbod van Vesteda daar op aan?
Welke voorwaarden zou Vesteda moeten stellen aan potentiele nieuwe diensten?
Op welke problemen stuit men bij het uitbreiden van het dienstenpakket in een bestaand
vastgoed-object?
Op welke manier kan Vesteda het beste additionele diensten aanbieden om bestaande
klanten zoveel mogelijk te behouden in een bestaand vastgoedobject?
Onderzoekstraject:
1. lnzicht verkrijgen, door middef van een literatuurverkenning, in dienstverfening en de
relatie met het verkrijgen van woongenot.
2. lnventariseren en op basis van de strategie van Vesteda vergelijken van vraag en
aanbod van woondiensten. Potentiele additionele diensten komen bovendrijven.
3. Beschrijven van diverse randvoorwaarden, waaraan de verschillende additionele
diensten moeten voldoen am ze optimaal in te kunnen passen in een bestaand
vastgoedobject uit de portefeuille van Vesteda . Potentiele additionele diensten
warden gelabeld , waardoor ze toepasbaar warden.
4. Toetsing van bovenstaande uitkomsten in een bestaand vastgoedobject. De
uiteindelijke additionele diensten bfijven over.
Resultaten:
In het taalgebruik is Vesteda woningverhuurder. Echter het kernproduct of het kernbenefit
dat Vesteda verkoopt is in feite 'woongenot', hetgeen een combinatie is van goederen
(bijvoorbeeld een degelijke, ruime waning in een aantrekkelijke omgeving) en diensten
(bijvoorbeeld het verrichten van onderhoud aan de waning). Vaak wordt 'onbewust' met de
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termen goederen en producten hetzelfde bedoeld , namelijk het goed . Dit is volgens het
vakjargon in de marketingwereld niet correct.
Tussen goederen en diensten bestaan een aantal wezenlijke verschillen. Diensten zijn
ontastbaar, zowel fysiek als mentaal; de afnemer produceert mee; productie en consumptie
van een dienst vallen samen; dienstenaanbod is vergankelijk; een dienst is
persoonsgebonden en diensten zijn processen.
De kwaliteit van een dienst wordt bepaald door enerzijds de duur, intensiteit of
deskundigheid waarmee met name het personeel in interactie met de klant bijdraagt aan de
dienst en anderzijds door de mate waarin de klant betrokken is in het proces en de kennis of
deskundigheid die daarbij wordt gevraagd of ontwikkeld.
In de marketing mix verschillen diensten op een aantal punten wezenlijk van producten. De
belangrijkste verschillen zijn de rol van communicatie, zowel intern binnen het bedrijf als naar
buiten toe (zorgen dat de dienst tastbaar wordt, een dienst is immers niet zichtbaar) en de rol
van het personeel (kwaliteit van een dienst wordt onder andere bepaald door het gedrag van
van het personeel en alle uitingen van dat gedrag (optreden , kleding , taalgebruik, relationele
vaardigheden , etc. )).
Orn concurrentievoordelen te kunnen behalen in een markt waarin de vraagzijde sterk staat,
moet een onderneming op minimaal een van de volgende drie gebieden uitblinken:
operationele efficientie, productleiderschap of customer intimacy. Tegelijkertijd moeten met
de overige gebieden minimaal de marktstandaard warden gehaald . Wanneer additianele
dienstverlening wordt aangewend am de klantenbinding te versterken, wordt juist sterk
ingezet op het excelleren in customer intimacy. Het is dan zaak om het product voortdurend
aan te passen op basis van de kennis die men verkrijgt doardat men de klant ziet als
medeproducent. Orn te komen tot het laten meeproduceren van de klant zal eerst zorgvuldig
moeten worden gewerkt aan het opbouwen van de relatie met de klant.
Wat wil de woonconsument? Bij het verhuren van woningen moet de verhuurder trachten
invulling te geven aan een aantal zagenaamde dimensies die samen met elkaar leiden tot
een bepaalde mate van woongenot. De waning moet beschutting bieden, maar daarnaast
ook gebruiksfuncties. De omgeving van de waning speelt een belangrijke rol, niet alleen in
fysieke betekenis, maar ook in de betekenis van het zijn van een uitvalsbasis. Tenslotte biedt
een waning aan de bewoner een bepaalde vorm van status. Wanneer men de
dienstverlening beschouwt die random het product de huurwoning wordt geleverd, valt op dat
dienstverlening een zeer prominente rol daarin speelt.
Mijn visie is dat woningverhuurders zich traditioneel veel te veel richten op het kunnen
verhuren van onroerend goed. Ze moeten de 'benefits' onderkennen waarnaar cansumenten
op zoek zijn en dat is 'woongenot'. Zij moeten zich veel breder met hun dienstverlening
orienteren.
Vraagzijde

Woningmarkt In Nederland
Mensen
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Kwalitatleve kenmerken
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Als institutionele belegger in woningen vervult
Vesteda een dienstverlenende rol voor twee totaal
verschillende soorten klanten. Enerzijds zijn dat
investeerders, die op het bij Vesteda ge"lnvesteerde
vermogen een zo goed mogelijk rendement willen
verkrijgen. Anderzijds de huurders, die zo prettig
mogelijk willen wonen in een Vesteda-woning. Na
jarenlange overheersing van de markt door een
kwantitatief tekort aan woningen ontstaat er steeds
meer ruimte om te kiezen uit het aanbod. Voor
kwaliteit, van zowel de waning als de locatie, is men
bereid meer te betalen. De woningbehoefte wordt in
hoofdzaak bepaald door demografische en sociaaleconomische factoren,
zoals
bevolkings- en
huishoudensontwikkeling, migratiepatronen,
--------
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leeftijdsopbouw, huishoudenssamenstelling en de inkomens/koopkracht ontwikkeling.
Ontwikkelingen op de woningmarkt wijzen in de richting van een sterk stijgende vraag naar
duurdere huurwoningen. Als oorzaak hiervan geldt de groei van het aantal huishoudens in
combinatie met de demografische ontwikkelingen en de stijgende welvaart. Daarnaast is de
duurdere huurwoning steeds meer een alternatief voor de fors in prijs gestegen (en daardoor
minder goed bereikbare) koopwoning. Voor de duurdere huurwoning ziet Vesteda
mogelijkheden .
Op basis van deze verwachtingen heeft Vesteda dan ook haar doelgroep benoemt. Deze
doelgroep bestaat uit een- en tweepersoonshuishoudens in alle leeftijdscategorieen, met een
besteedbaar inkomen van minimaal Hfl. 35.000,- op jaarbasis. Met huurwoningen vanaf Hfl.
800,- per maand (oplopend tot enkele duizenden guldens per maand) betreedt Vesteda de
markt. Door middel van veel meer nadruk op kwaliteit en op een volledig en op maat
gemaakt pakket services wil men een invulling bieden voor de woonwensen van de
doelgroep. In dit onderzoek is deze strategische keuze als uitgangspunt gekozen voor de
uitwerking van de probleemstelling.
Vesteda denkt dat klanten die tot haar doelgroep horen, gewend zijn op maat behandeld te
warden. Ze zullen hogere eisen stellen aan de dienstverlening en goede kwaliteit is voor
deze mensen vanzelfsprekend. In ruil hiervoor zijn deze mensen bereid een forse
vergoeding te betalen. Vesteda denkt dat met dienstverlening op maat, huurders minder snel
zullen verhuizen. Hierdoor zullen minder mutaties optreden, wat resulteert in een verbetering
van het bruto-netto traject. Mutaties zijn immers de momenten in het exploitatieproces van
een woning, waarop de verhuurder genoodzaakt is veel kosten te maken.
Orn erachter te komen naar welke diensten huurders van Vesteda op zoek zijn, kan gebruik
warden gemaakt van behoeftetheorieen. In dit onderzoek is op basis van de
behoeftetheorieen van Maslow en een ontrafeling ervan door Keuning en Eppink een
inventarisatie gemaakt van verschillende woondiensten. Waar Maslow spreekt van 5
opeenvolgende niveaus (fysiologische behoefte, veiligheidsbehoefte, sociale behoefte,
waarderingsbehoefte en zelfactualiserende behoefte), maak ik geen onderscheid, daar ik
ervan uitga dat in de huidige Nederlandse maatschappij, en zeker bij de doelgroep van
Vesteda, eenieder in staat geacht moet worden behoeften op alle niveaus te kunnen
invullen. Uiteindelijk kom ik uit op een lijst met 64 verschillende woondiensten. Deze lijst zal
nooit volledig zijn, daar er continu nieuwe vormen van woondienstverlening zullen bijkomen
en doordat de behoeften van mensen in de tijd zullen veranderen.
In haar doelgroepenkeuze kiest Vesteda voor het benoemen van haar doelgroep aan de
hand van het besteedbaar inkomen, de huishoudensgrootte en de leeftijd van de
hoofdbewoner. Op basis van met name het verschil in leeftijd zijn een aantal kenmerken te
benoemen waarmee de seniorenhuishoudens (55+-ers) duidelijk verschillen van de jongste
huishoudens (tot 35 jr.). Zo kennen ouderen, in tegenstelling tot jongeren belemmeringen bij
het uitvoeren van algemeen dagelijkse bezigheden; ambities tot het bereiken van optimale
keuzemogelijkheden; een lage of geen arbeidsparticipatie; een lage mobiliteit; veel vrije tijd;
een lage verhuisgeneigdheid. Seide groepen hebben echter gemeen dat ze een groot belang
hechten aan vrijheid. De tussenliggende leeftijdsgroep moet gezien warden als een groep
met veel minder expliciete kenmerken en fungeert meer als een overgangsgroep van jong
naar oud. Er blijken een aantal diensten te zijn die specifiek gericht zijn op senioren (o.a.
zorgdiensten en medische diensten), maar ook op jonge huishoudens (o.a.
Hypotheekbemiddeling). Daarnaast zijn er diensten die voor alle leeftijdsgroepen interessant
kunnen zijn (o.a. Gemaksdiensten) en diensten die voor de een wat meer en voor de ander
wat minder interessant zijn ( o.a. verhuur van gemeubileerde woningen). De laatste categorie
diensten is voor alle groepen nauwelijks interessant voor wat betreft het verkrijgen van
woongenot (o.a. auto/fiets-parkeerservice).
Wanneer een verschil in besteedbaar huishoudensinkomen wordt gebruikt om diensten te
kunnen indelen, kan worden gebruik gemaakt van de theorieen van Van der Ster en Wissen.
Met prijsdistributie en servicedistributie als uitersten zal bij toenemende welvaart
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servicedistributie meer aftrek vinden en andersom. Dit betekent dat huishoudens met een
hoog inkomen zich meer diensten zouden moeten kunnen veroorloven dan huishoudens met
een beperkt besteedbaar inkomen. Daarnaast is op basis van een kwalitatieve indeling,
waarbij de intensiteit van dienstverlening en van dienstconsumptie als onderscheidend
kenmerk fungeert, een inschatting te maken van de mate van servicedistributie. Wordt
vervolgens rekening gehouden met de huurquote (de verhouding tussen huurlasten en
besteedbaar inkomen), dan kan inzicht warden verkregen over het beschikbare budget voor
eventuele additionele diensten. Als gevolg hiervan zijn diensten in 4 categorieen in te delen:
voor iedereen interessant, voor huishoudens met een kleine bestedingsruimte, voor
huishoudens met meer bestedingsruimte en voor huishoudens met veel bestedingsruimte.
Wanneer beide indelingen van diensten over elkaar warden gelegd, ontstaat een indeling
van diensten, waarmee Vesteda gericht diensten kan aanbieden aan haar huurders en
waarbij huurders de gelegenheid hebben om uit een ruim assortiment te kunnen kiezen,
waardoor zij dienstverlening op maat zo veel mogelijk zelf kunnen samenstellen.
Daarmee wordt de aanbodzijde bereikt.
De perceptie van het begrip wonen is, in de ogen van de
consument, de laatste jaren enorm verbreed, waardoor deze
consument steeds beter in staat is om tal van andere producten te
kunnen koppelen aan het wonen. De aanbieders van producten
Markt voor woonproducten
spelen hier ook steeds duidelijker op in. Het gevolg daarvan is dat
de aanbieder een steeds breder assortiment kan gaan voeren en
dat branches steeds meer naar elkaar toe groeien. Orn de klant
Assortiment Vesteda
meer houvast te geven bij het maken van beslissingen zijn er
verschillende kwaliteitskeurmerken in het !even geroepen. Veelal
zijn deze keurmerken gericht op de dienstverlening aan huurders
in de sociale woningverhuursector.
Bestaande
dienstenWordt het assortiment diensten van Vesteda beschouwt, dan valt
pakket
op dat er niet sprake is van een assortiment. Doordat Vesteda
Vesteda
Heer/en
door het hele land woningen verhuurt en een groot gedeelte van
de dienstverlening over laat aan locale beheerders, is men niet in
staat om overal hetzelfde aan te kunnen bieden. Naast de 'traditionele' diensten random
woningverhuur, welke overigens voor een groot gedeelte wettelijk verplicht zijn, is Vesteda
vanaf 1999 op verschillende plaatsen in het land experimenten gestart met nieuwe,
uitgebreidere vormen van dienstverlening. Ook is men gestart met een insourcingsoperatie,
als gevolg waarvan in Heerlen en Maastricht, vanuit de Vesteda-woonwinkel, zelf het gehele
locale beheerproces wordt teruggehaald binnen de organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat
men de klant beter en sneller van dienst kan zijn.
Omdat Vesteda landelijk de grootste is, daardoor met vele verschillende klanten te maken
heeft en omdat Vesteda wil uitblinken in kwaliteit op maat, biedt van de drie strategieen om
tot concurrentieel voordeel te komen, het uitblinken met 'customer intimacy' voor Vesteda de
beste perspectieven. lmmers, wanneer Vesteda dienstverlening op maat wil leveren, zal men
genoodzaakt zijn tot het voeren van een breed assortiment. Maar omdat men veel grater is
dan de concurrentie (Vesteda is namelijk marktleider met bijna twee keer zoveel woningen
als de nummer twee) Heeft men veel sneller voldoende afzetpotentie, waardoor
schaalvoordelen in het voordeel van de klant (de huurder, danwel de investeerder) kunnen
warden vertaald . Operationele efficientie richt zich te eenzijdig op het bestaande assortiment
en productleiderschap is een pioniers-strategie. Men tracht door productdifferentiatie een
nieuwe 'product-life-cycle' op te starten. Vanwege de grote risico's die hieraan verbonden
zijn, kan Vesteda beter een afwachtende houding aannemen en op het moment dat een
initiatief levensvatbaar lijkt toeslaan . Men heeft dan meteen enorme afzetmogelijkheden
vanwege het de grootste zijn .
In dit onderzoek warden additionele diensten gedefinieerd als diensten die nog niet door
Vesteda Heerlen warden aangeboden. Vesteda Heerlen is het eerste beheerkantoor dat is
Aanbodzijde
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ontstaan als gevolg van het insourcingsproces dat is opgestart. Binnen Vesteda spreekt men
oak wel van de 'local' Heerlen. Vanuit Heerlen wordt het property-management voor geheel
Zuid-Limburg uitgevoerd, met uitzondering van de regio Maastricht.
Ten opzichte van de gangbare exploitatieactiviteiten, biedt de local Heerlen een aantal extra
vormen van dienstverlening, waardoor de vergelijking met dienstverlening in de sociale
huursector en de daarbij behorende kwaliteitseisen niet goed valt te maken.

Potentie/e additlonele dlensten

Na vergelijking van de 64 , op basis van Maslow gevonden diensten met het reeds
aangebodene in Heerlen, blijven 43 diensten over; de potentiele additionele diensten.
Deze potentiele additionele diensten zijn nag steeds in te delen naar geschiktheid voor
verschillende huishoudenssoorten, waarbij een aantal specifiek interessant voor senioren,
respectievelijk jonge huishoudens. Een groot gedeelte van de 43 diensten is voor iedereen
belangrijk tot nauwelijks belangrijk, net zoals dat bij de 64 diensten al het geval was.
Het is de taak van de local om de potentiele additionele diensten op objectniveu in te
passen. Orn deze 43 potentiele diensten te kunnen toepassen op objectniveau, moeten ze
echter wel aan een aantal randvoorwaarden voldoen. Zo zijn er randvoorwaarden die gesteld
kunnen warden vanuit het oogpunt van de ondernemingsstrategie; de corporate
randvoorwaarden, en vanuit de situatie ter plekke; de criteria op objectniveau.
Vesteda heeft inmiddels onderkent dat wanneer
men een merknaam wil neerzetten, het definieren
Eventuele
ervar/ngen elders
en bewaken van de producten die namens
binnen Vesteda
Vesteda te koop warden aangeboden vanuit de
staf van de organisatie zal moeten plaatsvinden.
Corporate randvoorwaarden voor potent/ate
Als eerste belegger in woningen heeft men in het
diensten
voorjaar van 1999 namelijk een marketingFinancie/e randvoorwaarden
manager aangesteld. Samen
met andere
stafafdelingen bepaalt deze marketing manager de
Productvoorwaarden
vorm waarin de dienst moet warden gegoten om
onder Vesteda vlag aan te kunnen bieden. Hierbij
kunnen ze ervaringen, die door Vesteda elders in
het land met additionele diensten warden
Criteria op objectniveau
opgedaan, gebruiken.
Een voorbeelden van ervaringen elders is IRS,
Toepasbare potentliile dlensten
een woongemaksysteem met als kern 'de bode' ;
een 'dedicated' apparaat met beeldscherm en
printer dat gekoppeld kan warden aan een camera
bij de voordeur en aan telecommunicatie-infrastructuur. Een ander voorbeeld is het
'woonservice-concept', gericht op de vele senioren-huishoudens in een aantal
appartementengebouwen
in
Rotterdam-Ommoord.
Er
is
een
uitgebreid
samenwerkingsverband opgezet tussen Vesteda, een zorgdienstverlener en enkele
'winkeliers aan huis' . Helaas zijn deze initiatieven nag te jong om er al duidelijke ervaringen
uit te kunnen halen. In de toekomst zal hier wel veel nuttige informatie uit gegenereerd
kunnen worden.
Potentiele additionete diensten
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De corporate randvoorwaarden warden in het onderzoek verdeeld in financiele
randvoorwaarden en product-voorwaarden.
Vesteda is een commerciele verhuurder, die op de lange termijn een optimale
beleggingsprestatie wil leveren voor investeerders in het segment woningen in Nederland.
Dit betekent dat naast de keuze van het product oak rekening moet warden gehouden met
de betaalbaarheid ervan. Uit het totaal van de huuropbrengsten zal, na aftrek van
exploitatiekosten, namelijk de bijdrage van het directe rendement aan de totale
rendementsprestatie van Vesteda voortvloeien. Omdat bij het veranderen van de huurprijs
nogal wat wettelijke voorschriften en beperkingen komen kijken, zal ook Vesteda hiervan
beperkingen kunnen ondervinden. Daarnaast maakt de onbekendheid met de gevolgen van
additionele dienstverlening voor het rendement, het noodzakelijk om in het beginstadium de
additionele diensten kostenneutraal door te berekenen aan huurders. Dit houdt in dat met het
nieuwe totaalproduct 31 , minimaal een vergelijkbaar rendement moet warden behaald als met
het oude totaalproduct. Als gevolg van deze eis moeten de door of namens Vesteda
gemaakte extra kosten ten behoeve van de potentiele additionele diensten, volledig warden
doorberekend aan de huurder. Hiertoe heeft men twee mogelijkheden: de kale huur en de
servicekosten. Het gevolg hiervan is dat de verhuurder bij het uitbreiden van het
dienstenpakket tegen wettelijke voorschriften en bepalingen gelimiteerd kan warden in zijn
mogelijkheden (bijvoorbeeld: procedure huurverhoging en procedure uitbreiding
'servicekosten-pakket').
Niet ieder gebouw is gelijk. Verschillende gebouwen op verschillende locaties met
verschillende soorten woningen en verschillende services zorgen ervoor dat er bij Vesteda
keuzemogelijkheden zijn voor woonconsumenten. Hierdoor heeft er altijd al een soort
onbewuste schifting van klanten plaatsgevonden. Consumenten kiezen de waning die het
beste bij hun wensen aansluit. Men moet zich er thuis kunnen voelen! Onroerend goed is
plaatsgebonden, waardoor de locatie van een gebouw vrijwel vast ligt. Het onroerend goed,
dat een uiterst duurzaam consumptiegoed is, is oak niet echt flexibel van aard. Zaken als de
grootte en de indeling van een waning zijn alleen via omslachtige en dure ingrepen te
veranderen. De dienstverlening daarentegen is juist het element in het product van een
woningverhuurder dat het mogelijk maakt flexibiliteit te leveren aan consumenten. Zeker
wanneer, in het kader van customer intimacy, aansluiten bij de behoeften van de klant sterk
wordt nagestreefd, is de dienstverlening daarom juist het middel om differentiatie te bereiken.
Op corporate niveau, bij de stafafdelingen dus, zal Vesteda hiertoe moeten trachten invulling
te geven aan een drietal zaken.
Op de eerste plaats is dat product- I klantsynergie; de afstemming van de producten op de
huishoudens die men beoogt in de verschillende gebouwtypen. Wanneer de uitstraling van
het gebouw en de omgeving al luxueus zijn, moet de dienstverlening hierbij kunnen
aansluiten. Het zijn de stafafdelingen die moeten uitdokteren en definieren op welke wijze
gebouwen en diensten moeten warden geclassificeerd om ze goed op elkaar af te stemmen.
Op het ogenblik bestaan heeft Vesteda hiervoor nag geen instrumenten; Vesteda zal hier
dus in de toekomst aandacht aan moeten schenken.
Op de tweede plaats moeten diensten dusdanig warden verricht, dat zij het voorgestane
imago van Vesteda ondersteunen. Door kenmerken als het kwaliteitsniveau, de stijl, de
verpakking en functionaliteit van de producten te koppelen aan de naam Vesteda zal een
imago warden gecreeerd. Het vastleggen van de manier waarop Vesteda aan deze
kenmerken invulling wil geven moet warden vastgesteld. Binnen de volkshuisvesting in
Nederland warden verschillende normen gehanteerd, inzake het vereiste kwaliteitsniveau.
Voor de sociale sector bestaan, zoals reeds gezegd een KWH-kwaliteitsnorm, maar oak
andere kwaliteitsnormeringen. In de duurdere huursector, waar beleggers zich doorgaans
bevinden, wordt momenteel door IVBN 32 gewerkt aan het opstellen van een kwaliteitsnorm.
Het overnemen van deze norm door Vesteda is dus noodzaak om aan de standaard te
31

32

Met totaalproduct wordt bedoeld het geheel van alle producten uit het assortiment van Vesteda .
IVBN is de overkoepelende vereniging van institutionele beleggers in Nederlands vastgoed .
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voldoen. Wil Vesteda daarentegen uitblinken op customer intimacy, dan zal men de norm
moeten ontstijgen. Daarom beveel ik Vesteda aan om deze toekomstige IVBN-norm op
bepaalde punten aan te scherpen.
Op de derde plaats wordt distributie-synergie genoemd. Omdat Vesteda haar woningen
verspreid door heel Nederland heeft liggen, die door verschillende locals of beheerders
worden beheerd, zal men vanaf een hoger niveau in de organisatie moeten aansturen op
een distributiesyteem dat, waar mogelijk verloopt volgens een systeem dat overal in het land
hetzelfde is.
Wanneer rekening is gehouden met al deze voorwaarden, resteert nog een groep
voorwaarden; criteria op objectniveau. Het gebouw is in het product het minst flexibele
onderdeel. Daarom zal men voordat men tot toepassing van de potentiele additionele
diensten op objectniveau overgaat, moeten nagaan of de bestaande bouwkundige of
instalatie-technische voorzieningen obstructies vormen. Niet alle diensten zijn afhankelijk van
de bestaande situatie op objectniveau en voor sommige volstaan kleine ingrepen. Bij grate
ingrepen heeft men eigenlijk twee mogelijkheden: opnemen van de bij-investeringen in de
planning van het groot onderhoud of op het moment van mutatie de ingreep plegen
(afhankelijk van de soort ingreep).
Potentiele additionele diensten die ook daadwerkelijk aan al deze randvoorwaarden blijken te
kunnen voldoen worden de toepasbare additionele diensten genoemd. Voor ieder individueel
vastgoedobject kan dus een apart assortiment toepasbare diensten worden samengesteld.
Orn de juiste diensten te kunnen aanbieden in een bepaald gebouw, zal Vesteda een aantal
kenmerken van dat gebouw moeten in kaart brengen. Dit zijn op de eerste plaats kenmerken
van de bewoners (of van de preferente bewonersgroep); de leeftijd van de bewoners, de
inkomens- of vermogenssituatie van huishoudens, de huurlasten en het totale aantal
huishoudens. Daarnaast kan aan de hand van het onderzoeken van verhuismotieven of men
te maken heeft met een 'normale' situatie. Zo kan bijvoorbeeld een slechte kwaliteit van de
woning een overheersende verhuisreden zijn. Deze bestaande dienst scoort al onvoldoende
en het heeft dan weinig zin deze nadelige situatie te negeren en trachten met additionele
dienstverlening toch uit te blinken. Ook moet inzicht worden verkregen in de
huurprijspotentie. Afhankelijk van de locale woningmarktsituatie en van de
woningprestatiescore (voor woningen die niet geliberaliseerde huren kennen) moet worden
achterhaald welke ruimte er nog zit in de huurprijzen. Deze ruimte is belangrijk omdat met
deze ruimte bij-investeringen kunnen worden gedaan, die in de huurprijs kunnen worden
doorberekend. Het maakt additionele dienstverlening dus haalbaar. Ten slotte moet worden
nagegaan of de bestaande bouwkundige- en instalatietechnische situatie in staat is de
verschillende diensten te accomoderen. Hiermee is hoe de verschillende diensten zijn toe te
passen in ieder willekeurig gebouw. Potentiele addiotionele diensten zijn nu als het ware
'gelabeled'; vandaar dat vanaf dit moment wordt gesproken van toepasbare additionele
diensten.
Waning, complex of buurt
aandragen met:
{Potenti~le)

Toepasbare

potenti~/e

dlensten

bewonersprofiel:

Leeftijd
lnkomen
Huishoudensgrootte
Kwantiteit
(verhuis·
motieven)

Huurprijsniveau
Ruimtein de
huurprijs

Additianeie dienst(en)
Bestaande

(werktuig)bouwkundige

voonieningen
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In het voorlaatste hoofdstuk is een
bestaand
vastgoedobject
uit de
portefeuille van Vesteda Heerlen
onderworpen
aan
bovenstaande
theorieen.
De Parkflat, gelegen in het centrum
van Heerlen telt 93 appartementen in 5
verschillende types (voornamelijk twee
types, twee- en driekamerappartementen ). De huurprijzen varieren van
Hfl. 515,- voor een studio tot Hfl.
1220,- voor een luxe driekamerap-

partement. Los van de woningen warden parkeerplaatsen verhuurd in een afgesloten
parkeergarage.
Het bestaande pakket diensten dat geleverd wordt en verrekend wordt in de servicekosten
bestaat in de Parkflat uit:
aanwezigheid partier I concierge
schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten
serviceabonnementen voor de cv-installatie annex warmwatervoorzieningen
onderhoud van de verlichting in de gemeenschappelijke ruimten
waterlevering
electraverbruik voor de gemeenschappelijke ruimten en installaties
benodigde administratie van het bovenstaande
In de Parkflat treft men hoofdzakelijk seniorenhuishoudens aan. Deze huishoudens zijn wat
de inkomenssituatie betreft een afspiegeling van de doorsnee bevolking in deze
leeftijdsgroep in Heerlen. Na vergelijking van de inkomenssituatie met de huurlasten verkrijgt
men inzicht in de huurquote en in de omvang van een eventuele bestedingsruimte voor
additionele diensten. In de Parkflat blijkt ongeveer de helft van de huishoudens een
huurquote te hebben die lager is dan 25%. Gekoppeld aan het huurprijsniveau mag dus
warden verwacht dat er bestedingsruimte moet zijn om ook de duurdere additionele diensten
te kunnen betalen . Het aantal huishoudens bedraagt 93. Macht dit onvoldoende blijken te
zijn voor het haalbaar kunnen exploiteren van een bepaalde dienst dan bestaan er
mogelijkheden om nabijgelegen, vergelijkbare appartementencomplexen van Vesteda erbij
te betrekken. Hierdoor kan het aantal huishoudens warden uitgebreid tot een aantal van
maar liefst 222. Een aanhoudende vraag van senioren naar woningen in Heerlen centrum,
gekoppeld aan geringe nieuwe realisaties, rechtvaardigt het hanteren van een
huurprijsniveau dat dicht tegen de maximale huurprijs op basis van de prestatienormering
aanzit. Op het ogenblik zit men hier al tegen aan, waardoor slechts beperkte aanpassingen
aan het gebouw kunnen warden gedaan. Tot slot blijkt uit de benodigde
(werktuig)bouwkundige aanpasingen dat een aantal diensten niet, of slechts gelimiteerd
kunnen warden ingepast in de Parkflat.
Omdat de Parkflat een hoge bezettingsgraad kent en een forse mutatiegraad zal met het
aanbieden van additionele diensten er in eerste instantie op moeten warden gemikt de
bestaande bewoners vast te houden. Dit betekent dat vooral specifiek op senioren gerichte
diensten en diensten die voor iedereen belangrijk zijn moeten worden gerealiseerd. Aldus
wordt een lijst verkregen met 18 in de Parkflat toepasbare diensten. Dit Zijn:
-

-

Sociaal medische alarmering;
Maaltijdservice (zij het in de nabijheid van de Parkflat);
Diverse zorg-diensten (zonder dat forse bij-investeringen nodig zijn);
Diverse medische diensten (zonder dat forse bij-investeringen nodig zijn);
Persoonlijke begeleiding.
Afvalophaaldienst;
Huishoudelijke hulp;
Huurdersonderhoud;
Klusjesman;
Levering aan huis van goederen en diensten;
Textielverzorgingsservice (zonder dat forse bij-investeringen nodig zijn) ;
Flexibele huurcontracten;
Flexibele betaalregelingen;
Spaarformules;
Huurgarant;
Kortingenservice;
Woonduurbeloning.
Energielevering.
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Voordat deze diensten daadwerkelijk operationeel kunnen zijn zal Vesteda Heerlen de
uiteindelijke marketing-mix voor deze 18 diensten moeten invullen. In het laatste hoofdstuk
warden hiervoor enkele richtlijnen genoemd . Ook wordt in het laatste hoofdstuk aangegeven
dat in feite met het realiseren van de beschikbaarheid van diensten men er niet is. Men heeft
de klanten vanalles belooft en in de fase die volgt op de implementatie zal Vesteda moeten
waarmaken wat men de klant heeft beloofd. Daarbij is communicatie en het uitwisselen van
ervaringen met de huurders van cruciaal belang. Slaagt Vesteda erin hier goed invulling aan
te gevenen mee om te blijven gaan, dan moet met deze 18 diensten concurrentieel voordeel
te behalen zijn in de toekomst.
Additlonele dienst(en)

lnvu//en van de marketing-mix

Aangaan contracten

lnformeren van de
klanten
Zeggen wat je gaat

After-sales
Doen wat je zegt !!!!
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Bijlagen
Bij/age 1: Sociale arrangementen van dienstverlening
Diensten kunnen worden ingedeeld naar de talloze terreinen waarop ze aangeboden en
afgenomen warden. Oat levert echter niet meer dan een lange inventarisatie op. Een indeling
of typologie zou meer inzicht moeten geven in de aard van diensten en hun onderlinge
verschillen. Orn daartoe te komen neemt men het sociaal arrangement waarin een dienst tot
stand komt tot uitgangspunt (Vogelezang, 1993). Dit sociaal arrangement kan bestaan uit:
een of meer personen in de rol van dienstverlener
een of meer personen in de rol van dienstontvanger of klant
een of meer personen in een dubbelrol, zowel verlener als ontvanger
een of meer personen in de rol van opdrachtgever terwijl een derde persoon de dienst
aangeboden krijgt of gebruikt
een of meer organisaties (instanties, collectiviteiten, het publiek) als belanghebbende(n)
in het dienstverleningsproces
een of meer hulpmiddelen, instrumenten of apparatuur nodig of behulpzaam bij het
dienstenproces.

Met deze ingredienten warden vervolgens verschillende dienstencombinaties samengesteld.
De vijf hoofdmodellen zullen hier nader worden toegelicht.
Het basismodel
Het basismodel is de combinatie van een
dienstverlener en een dienstontvanger.

zoals
een
vriendendienst,
of een
berekende dienst. De berekende dienst
kan gebaseerd zijn op wederkerigheid ,
bijvoorbeeld burenhulp, of op betaling. De
betaling
kan
een
vergoeding
of
schadeloosstelling
inhouden of een
marktprijs, de commerciele dienst. Dit
basismodel kent tenminste drie varianten:
de dienst om niet, de dienst louter
vanwege het nut, meestal wederkerig, en
de betaalde of commerciele dienst.

Configuratie 1: basismodef

Deze
een-op-een-combinatie
kan
betrekking hebben op een dienst 'om niet' ,
dat wil zeggen niet in rekening gebracht
Driehoek
De tweede configuratie bestaat uit een
driehoek: de dienst-opdrachtgever, de
dienstverlener en de dienstgebruiker.

Door de opdrachtgeverpositie spreken we
bij deze configuratie altijd over een
berekende dienst, of er nu rechtstreekse
betaling geschiedt of niet. In feite is hier
sprake van twee verschillende diensten (of
een uitgesplitste dienst): die aan de klant I
gebruiker en die aan de opdrachtgever.
Een voorbeeld van de laatste is de
overheid als subsidient. De aan haar
geleverde
dienst
kan
bijvoorbeeld
inhouden, dat de doelgroep met een
bepaalde dienst bereikt wordt en daar een
bepaald effect sorteert (indirecte dienst).

Configuratie 2: driehoek
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Meervoudige dienst
De derde configuratie
meervoudige dienst:

er is niet sprake van een dienst maar van
meerdere diensten min of meer gelijktijdig
aan
en
door
meerdere
partijen,
bijvoorbeeld die van arbeidsbemiddeling.
Daar verleent men diensten zowel aan de
aanbodzijde als aan de vraagzijde van de
arbeidsmarkt en in zekere zin ook aan de
overheid, bijvoorbeeld de sociale dienst.
Ook
hierbij
kunnen
de
varianten
opdrachtgever I gebruiker en commercieel
I niet-commercieel onderscheiden worden

bestaat uit de

-~<'-••,_w,. 4;~• .

l'
Configuratie 3: meervoudige dienst

Simultane dienst

De simultane diensten worden min of
meer gelijktijdig aan een aantal afnemers
geboden en tot stand gebracht. Dit kan in
de aanwezigheid van andere gebruikers,
bijvoorbeeld een theater of de bioscoop .
De klanten kunnen ook onderlingin
interactie treden, maar voor de dienst is
dat geen vereiste.
Configuratie 4a: simultane dienst

Collectieve dienst

Een variant van deze dienst wordt
gevormd door de groepsgewijze of
collectieve dienst. Hier is de dienst gericht
aan de groep of het collectief op dezelfde
tijd en plaats en in onderlinge interactie of
wisselwerking. Dit komt natuurlijk veel
voor in het onderwijs, maar oak bij
teamondersteuning
en
vormen
van
collectieve belangenbehartiging. Bij een
aantal diensten kan oak de dienstverlener
uit een groep of collectief bestaan, zoals
bij adviesdiensten .

Configuratie 4b: col/ectieve dienst

Mediadiensten

Een vijfde configuratie bestaat uit diensten
die via media of apparatuur worden
aangeboden . De dienst is door de
dienstverlener of organisatie voorbereid en
wordt min of meer onafhankelijk door een,
maar vaak meer gebruikers afgenomen.
Dit kan varieren van radio- en tvuitzendingen tot telediensten. Ook selfservice-voorzieningen, zoals wasserette,
speelhallen, geldautomaten, credit cards
enzovoort.
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Deze configuraties kunnen gezien worden als modellen waarin dienstverleningen
plaatsvinden. Ze zeggen vooral iets over het aantal dienstverleners en klanten en de relaties
daartussen. Bij de overstap van het individuele naar het organisatieniveau, bijvoorbeeld de
ene organisatie verleent diensten aan de andere, dan neemt het aantel dienstverleners en
relaties in de klantrelatie nog toe. Met de toename van het aantal relaties neemt de
complexiteit van het dienstverlenend proces exponentieel toe.
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Bijlage 2: Kwatitatieve aspecten van dienstverlening
Voor een inzichtelijke indeling van verschillende typen diensten zijn zoveel variabelen echter
te complex. Vandaar dat wordt uitgegaan van factoren die de interactie bepalen. Vogelezang
verdeelt die in twee clusters:
A.
de duur I intensiteit I deskundigheid waarmee met name het personeel in interactie met
de klant bijdraagt aan de dienst
B.
de mate waarin de klant(en) betrokken is in het proces en de kennis of deskundigheid
die daarbij wordt gevraagd of ontwikkeld.

Deze twee clusters van variabelen kunnen worden onderscheiden naar de gradaties van de
arbeidsintensiteit in het proces, namelijk laag I middel I hoog.
'Laag' wil zegen: het contact tussen personeel en klant kan kort zijn, vraagt weinig expertise,
de klant kan volstaan met primaire informatieverstrekking.
'Middef wil zeggen : het contact tussen klant en personeel is van langere duur. Zij wisselen
meer informatie uit. Deskundigheid op het specifieke gebied kan zich ontwikkelen, maar is
niet vooraf vereist.
'Hoog' wil zeggen: het contact tussen klant en dienstverlener kan van korte of lange duur
zijn . De intensiteit en deskundigheid die verlangd wordt om de dienst tot stand te brengen is
groot en is in zekere zin exctusief (uniek in z'n soort).
Het onderstaande schema geeft de mogelijke variabelen weer die met deze twee clusters
kunnen ontstaan:
A

B

c

D
G
Laa

E

F

H
Middel

Matrix: arbeidsintensiteit van interactie tussen klant - peroneel

Deze matrix levert negen typen van diensten op, die alsvolgt kunnen worden omschreven:
A.
Zakelijke diensten
B.
Persoonlijke diensten
C.
Specialistische diensten
D.
Periodieke hulpdiensten
E.
Diensten als coproductie
F.
Speciale of exclusieve diensten
G.
Facilitaire diensten
H.
Ondersteunende diensten
t.
lntensieve samenwerkingsvormen
Hieronder zal op elk type dienst worden ingegaan.
A. Zakelijke diensten
De arbeidsintensiteit van het personeel is laag, het contact met de klant is kort en de klant
geeft primaire informatie over de verlangde dienst. Veel loketdiensten, een informatiebalie,
aflever- en ophaalpunten bijvoorbeeld voor reparaties, catering, tegoeden enzovoort vallen
hieronder. Maar ook vervoersdiensten, winkels, leveranciers, een kiosk. Kenmerkend is dat
de dienst in hoge mate valt te standaardiseren. lnformatie behoeft weinig interpretatie en van
het personeel verwacht men een klantvriendelijke houding. Achter deze zakelijke
dienstverlening kan een veel intensiever arbeidsproces schuilgaan, bijvoorbeeld een
technische reparatie. Deze dienst echter verricht men meestal niet in het bijzijn van de klant.
Hij staat als arbeidsprestatie min of meer op zichzelf. Soms is wel nader contact met de klant
vereist en omgekeerd kan de klant reclameren als de dienst niet naar verwachting is
volbracht.
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B. Persoonlijke diensten
De arbeidsintensiteit van het contactpersoneel staat in de dienstverlening centraal. In contact
met de klant worden diens verwachtingen en wensen uitgewisseld. De dienst vraagt de
nodige scholing en deskundigheid van het personeel maar die is meestal niet sterk
gespecialiseerd. Vaak zijn de diensten ambachtelijk van aard . Te denken valt aan
persoonlijke verzorging (zoals de kapper), eenvoudige verpleging, periodieke behandeling,
onderhoud, controle, bemiddeling en verwijzing . De dienstverlening is in zekere mate
gestandaardiseerd doch maatwerk is vereist. Keuze, voorkeur of indicatie van de klant is
vaak aanwezig, maar de klant blijft tamelijk passief bij de dienstverlening zelf. De vaardigheid
van het personeel en het maatwerk dat verricht wordt bepalen de kwaliteit van de dienst.
C. Specialistische diensten
De arbeidsintensiteit en de expertise van het personeel zijn hoog en die van de klant laag of
passief. De dienst is tamelijk exclusief en uniek in z'n soort. De klant maakt in het contact
wensen of behoeften kenbaar. De indicatiestelling, diagnose of selectieve keuzen echter
doet het professioneel geschoolde personeel. De professional kent eigen kwaliteitscriteria en
een beroepscode. Klantvriendelijkheid is belangrijk maar kan ondergeschikt gemaakt worden
aan de eisen van de dienst. De dienst is moeilijk te standaardiseren en soms simultaan af te
nemen. Voorbeelden : tandarts, accountant, intensieve verpleegzorg, onderzoek, controle,
bewaking, verzekeringsagent.
D. Periodieke hulpdiensten
De arbeidsintensiteit van het personeel is laag en routinematig. De klant is bekend met het
dienstenaanbod en bepaalt zelf wanneer en in welke mate hij of zij van het aanbod gebruik
maakt. De klant is min of meer deskundig en geeft inhoud aan de relatie met de
dienstverlener. De dienst is min of meer gestandaardiseerd en veelal van selfserviceelementen voorzien. Voorbeelden vindt men in de horeca, eenvoudige hotels en pensions,
sportvoorzieningen, tankstation, enzovoort. Vaak vindt men allerhande hulpmiddelen en
apparatuur ter beschikking van de klanten. Ook wordt de dienst veelal simultaan afgenomen,
zoals bioscoop, wasserette, publieksvoorlichting, geprogrammeerde instructie.
E. Diensten als coproduktie
De arbeidsintensiteit van zowel klant(en) als personeel is min of meer gelijk, zij het met een
overeengekomen of gestandaardiseerde rolverdeling . Seiden, klant en dienstverlener,
werken aan het tot stand brengen van de dienst met elk eigen criteria voor de kwaliteit ervan,
die zij onderling afstemmen. Hun interactie staat centraal tijdens het dienstverlenend proces.
De dienst kan aan een of meer klanten tegelijk verleend warden, terwijl de klanten onderling
ook actief kunnen participeren. Veel vormen van training en onderwijs vallen hieronder, maar
ook fitness, actieve recreatie, gezondheidszorg en intensieve verzorging, horeca en
hotellerie, enzovoort.
F. Speciale of exclusieve diensten
Oak hier vinden we de kenmerkende rolverdeling tussen dienstverlener en klant. Alleen is nu
de dienstverlener de deskundige en leidende figuur die de activiteit van de klant stuurt en
bewaakt. De dienst ontleent zijn kwaliteit aan de expertise van de verlener:
specialiteitenrestaurant, adviseur, consultant, fysiotherapeut, hogere scholing en opleiding,
entertainment zoals theater, concert, enzovoort. De diensten zijn moeilijk te standaardiseren
en de kwaliteit ervan wordt medebepaald door het actieve aandeel en de appreciering van
de klanten. Exclusiviteit en selectie spelen een belangrijke rol in de dienstbeleving .
G. Facilitaire diensten
De arbeidsintensiteit van de interactie is laag, hoewel de voorbereiding en voorziening veel
en deskundige arbeid kunnen vragen . De klant neemt het initiatief tot gebruik van de dienst
en besteedt die voor eigen doeleinden. Het personeel is terughoudend en treedt
desgevraagd ondersteunend op naar de klant. Beschikbaarheid, doelmatigheid, en
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bereidwilligheid zijn belangrijke kwaliteitsnormen. Voorbeelden: bibliotheek, autoverhuur,
musea, recreatiepark, conferentieoord, beurs, actieve reizen, sportclubs enzovoort. De
deskundigheid en I of voorkeuren van de klant zijn doorslaggevend bij de dienst.
H. Ondersteunende diensten
De arbeidsintensiteit van de klant is bepalend maar vraagt ondersteuning van een meer of
minder deskundige dienstverlener, op afroep of ter begeleiding. De aard van de
ondersteuning kan sterk varieren van administratieve tot geestelijke (pastor) of fysieke
(trainer) begeleiding. De ondersteuning kan persoons-, groeps- of organisatiegericht zijn en
gedurende het gehele proces of enkel in uitzonderingssituaties geboden warden.
Counseling, studiebegeleiding, training on-the-job, reisvereniging, arbeidsbemiddeling,
projectbegeleiding, adviesbureau enzovoort. Van standaardisering van de dienst kan geen
sprake zijn, aangezien de dienst nooit op zichzelf staat maar gebonden is aan het proces
van de klant. lndividualisering is dan oak meestal een voorwaarde.

I. lntensieve samenwerkingsvormen
De inzet van klant en dienstverlener is hoog en gelijkwaardig aan elkaar, min of meer
afhankelijk van de overeengekomen rolverdeling. De dienst bestaat uit de
samenwerkingsrelatie die aangegaan wordt en wordt geevalueerd aan de hand van
doeleinden. Standaardisering is niet aan de orde, wel optimale afstemming. De dienst is
sterk persoons- respectievelijk organisatiegebonden, hoewel deze oak in groepsrespectievelijk projectverband tot stand kan warden gebracht. Voorbeelden: psychotherapie,
organisatiedoorlichting en advies, automatisering, rechtsbijstand, interim-management,
architectuur, revalidatie en dergelijke. De dienstverlenende relatie wordt zelden voor korte
tijd en meestal voor een contractueel vastgelegde periode aangegaan.
Helaas zijn de benamingen van bovengenoemde typen niet gestandaardiseerd en nogal
arbitrair. We hebben wel geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij de gangbare
benamingen in de dienstensector (Zie onder anderen Kloosterman & Elfring, 1991 ).
In deze typologie is de rol van apparatuur en intermediairs buiten beschouwing gelaten. Dit is
om twee redenen niet helemaal juist. Enerzijds is er bij vele vormen van dienstverlening een
tendens tot het inschakelen van steeds meer hulpmiddelen in de zin van goederen of
apparatuur, anderzijds warden goederen of producten steeds vaker begeleid of gevolgd door
diensten. De combinatie van product I dienst komt steeds meer voor. Men spreekt in dit
verband van zgn. 'producenten-diensten'. Product en dienst blijven in hun organisatieproces
echter duidelijk te scheiden oak al is er sprake van een wisselwerking tussen beide. Echter,
met name door de opkomst van grootschalige communicatienetwerken, die interacties op
grate afstand en tussen vele deelnemers mogelijk maken, ontstaat er een veel nauwere
relatie tussen de apparatuur, de bediening ervan en de te verlenen dienst. Hierdoor kan de
bovenstaande typologie met minstens drie typen warden uitgebreid:
J. Massacommunicatiediensten
Diensten die bemiddeld warden door de communicatiemedia (radio, tv, kabel) of via (digitale)
netwerken, zoals databanken, teletekst. NS-reisinformatie, belastingadvies en dergelijke. De
afname ervan betreft een eenrichtingsverkeer. Zo gauw er sprake is van interactie tussen
zender en ontvanger komt men uit bij het de telelogische dienstverlening.

K. Telelogische dienstverlening
Diensten die mogelijk warden gemaakt door interactieve medianetwerken zoals Girote!, Telewinkelen, tele-beursspeculatie, tele-training met simulatieprogramma's enzovoort. De
interactie tussen zender en ontvanger is beperkt en sterk gestandaardiseerd. De ontvangers
onderling kunnen niet of enkel indirect met elkaar in verbinding treden. Wanneer directe
interactie wel mogelijk is komen we terecht bij het type diensten genaamd lnterpersoonlijke
diensten
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L. lnterpersoonlijke diensten
Diensten waarbij via digitale netwerken een aantal personen met elkaar communiceren en
een direct interactieproces vormen met behoud van privacy, zoals (beeld)telefoon, chatbox,
mobiele telefonie, digitale spelen als 'virtual reality' en dergelijke.
Deze typologie van telediensten zal mogelijk uitgebreid moeten warden door een derde
dimensie te onderscheiden, namelijk die van het gebruik van informatieverwerkende
apparatuur. Men onderscheidt dan de zogenaamde 'knowledge based services'. lnnovatieve
ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening vinden momenteel plaats door toepassing
van kennistechnologie en nieuwe vormen van distributie en overdracht van informatie.
Voorbeelden hiervan ziet men in de toepassing van kennissystemen bij diensten zoals in de
architectuur,
industriele
ontwerpen,
weerberichten,
economische
voorspellingen,
marktprognoses, beleidsonderzoek, toekomstscenario's enzovoort.
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Bijlage 3: Productlevenscyclus-strategieen
In de ontwikkeling van de omzet en de winst van producten is in de tijd bezien een bepaald
patroon te ontdekken. Dit patroon wordt weergegeven door de productlevenscyclus (PLC).
De PLC veronderstelt een S-vormig verloop van de omzet en de winst in de tijd (zie figuur
83.1 ). Dit verloop kan in een viertal stadia (fases) warden weergegeven: de introductiefase,
de groeifase, de volwassenheidfase en de eindfase. De cyclus begint bij de introductiefase,
die wordt gekenmerkt door langzame groei en lage winsten; het product wordt in de
distributiekanalen ondergebracht. In gunstige gevallen komt het product in de groeifase,
gekenmerkt door snel stijgende omzet en toenemende winsten. Tijdens deze fase tracht het
bedrijf het product te verbeteren, nieuwe marktsegmenten en distributiekanalen te
interesseren en de prijzen enigszins te reduceren. Dan komt de volwassenheidsfase, waarin
de omzet minder snel groeit en de winst zich stabiliseert. Het bedrijf zoekt nieuwe
strategieen om de omzet opnieuw te doen toenemen: aanpassingen van de markt, het
product en de marketingmix (zie bijlage 3). Ten slotte treedt de eindfase in: de omzet en
winst nemen een flinke duik. Het is de taak van het bedrijf producten in deze fase te
herkennen en te beslissen of ze gehandhaafd, uitgemolken of afgestoten moet worden. Dit
laatste kan ook inhouden: aan een ander bedrijf overdoen of ontmantelen (slopen).
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Fig. 83. 1: De productlevenscyclus

Het S-vormige verloop van de omzetontwikkeling kan betrekking hebben op verschillende
productindelingsmogelijkheden:
productklasse (bijvoorbeeld woningen)
productvorm (bijvoorbeeld huurwoningen)
merk (bijvoorbeeld Vesteda)
Volgens Ph. Kotler past het S-vormige verloop het best bij de productvorm, maar men kan
eventueel ook andere mogelijkheden gebruiken. De veronderstelling dat de PLC een Svormig verloop heeft, wordt ondersteund door de theorie van adoptiecategorieen: de
innovators, early adopters, early majority, late majority en laggards. De totale duur van de
PLC wordt per stadium door verschillende zaken bepaald. De duur van het introductie- en
groeistadium wordt voornamelijk bepaald door de snelheid van het adoptieproces: hoe snel
adopteren de verschillende adoptiecategorieen. Deze snelheid wordt op zichzelf weer
bepaald door de aard van de innovatie enerzijds en de distributie en promotieactiviteiten
anderzijds. Als het aantal potentiele nieuwe kopers maximaal is, bestaat de omzet uit
herhalingsaankopen of vervangingsaankopen. De omzet wordt dan stabiel, tenzij men het
verbruik per hoofd weet op te voeren. De duur van de volwassenheidsfase wordt grotendeels
bepaald door:
technologische ontwikkelingen en vernieuwingen
veranderingen in consumentenbehoeften en -voorkeuren
productontwikkelingsactiviteiten van de verschillende aanbieders
lmmers, als de techniek het mogelijk maakt dezelfde behoefte beter te bevredigen, zal een
groat deel van de kopers op den duur overgaan op het nieuwe vervangende product, waarbij
de laggards het langst trouw zullen blijven aan het oude product.
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De introductiefase
Deze fase begint bij de introductie van het nieuwe product op de markt. De groei van de
omzet in deze fase zal gering zijn door:
de noodzaak tot overwinnen van koopweerstanden van de zijde van de consument;
moeilijkheden bij het verkrijgen van voldoende distributie
onvoldoende groei van de productiecapaciteit (vaak t.g.v. financieringsproblemen)
onvoldoende expansiemogelijkheden in verband met het overwinnen van allerlei
technische (aanloop)problemen

Voor wat betreft de marketingmixstrategie merken we op dat naast uiteraard het product zelf,
de promotie bij het streven naar een snelle introductie een zeer belangrijke rol speelt in
verband met het informeren en overreden van de consumten en daarnaast het verkrijgen van
meer distributiepunten. Behalve met een hoge-prijsstrategie (skimming) kan men ook met
Iage prijzen introduceren (penetratie ). In combinatie met hoge of !age promotie-uitgaven leidt
dit tot vier introductiestrategieen:
1. hoog promotiebudget en hoge prijs (skimming)
het product is in hoge mate nieuw (graad van nieuwheid 1): de bekendmaking vergt
veel promotie;
indien men het nodig vindt vanaf het begin een grate mate van merkenvoorkeur op te
bouwen in verband met latere concurrentie;
indien de prijs voor de innovator-doelgroep nauwelijks een bezwaar is.
2. Laag promotiebudget en hoge prijs
indien de markt klein is (dus relatief !age promotiekosten);
indien het product nauwelijks nieuw is ( graad van nieuwheid 3 of 4) en dus
gemakkelijk wordt opgenomen;
men weinig concurrentie verwacht (een 'merkeninvestering' is dus niet nodig).
3. Hoog promotiebudget en !age prijs (penetratie)
indien de markt groat is;
indien er weinig bekendheid is met het product (grote mate van nieuwigheid);
indien de kopers prijsgevoelig zijn;
indien men een sterke potentiele concurrentie verwacht;
indien er grate voordelen van productie op grate schaal te verwachten zijn.
4. Laag promotiebudget en !age prijs
indien de markt groat is;
indien het nauwelijks een 'nieuw' product is;
indein men niet bang is voor snelle concurrentie;
indien de prijsgevoeligheid groat is.
De groeifase
Zoals blijkt uit figuur 83.1, zal na de introductiefase een versnelde groei van de omzet
optreden. Bij niet-duurzame consumptiegoederen zet die versnelling in het algemeen sneller
door dan bij duurzame consumptiegoederen. De oorzaak van de versnelde groei ligt in
principe bij het sneeuwbaleffect als gevolg van adoptie door de verschillende categorieen
adopters en de genomen marketingmaatregelen.
Een ander belangrijk kenmerk van deze fase is de toename van het aantal concurrenten.
Deze komen af op de winstmogelijkheden van het nieuwe product.
De nieuwe groepen kopers (early adopters en early majority), die verantwoordelijk zijn voor
de snelle omzetgroei in deze fase, vormen tevens nieuwe marktsegmenten. Als de
onderneming zich bewust op deze nieuwe groepen richt (marktontwikkeling) zal de groei
sneller gaan verlopen; daartoe kunnen productverbeteringen warden doorgevoerd.
In de groeifase dienen zich ook de eerste concurrenten aan (navolgers, me too-aanbieders).
Ze warden aangetrokken door de aantrekkelijke groeivooruitzichten van de markt. Deze
toetreding leidt echter in het algemeen niet tot heftige mededinging door middel van grote
prijsverlagingen. De marktgroei is immers zodanig dat elke individuele onderneming haar
eigen groeidoelstellingen wel kan realiseren zonder daarbij omzet op de ander te hoeven
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veroveren . lntegendeel, de toetreding van de concurrenten heeft in het algemeen een
positieve invloed op de omzet; door de concurrentie gaat de markt sneller groeien als gevolg
van het feit dat daardoor de totale reclame-inspanning in de richting van de consument
grater wordt.
Wei ontstaat er in deze fase meestal enige druk op de prijs, ook al omdat er meer
prijsgevoelige segmenten warden aangeboord (o.a. introductie van goedkopere 8-merken).
Orn de omzetmogelijkheden op de markt te benutten vindt er een hevige strijd om de
distributie plaats: de distributie wordt intensiever.
De promotie-uitgaven stijgen in totaal; per eenheid product is er echter sprake van een forse
daling (meer producten), en die daling draagt weer bij tot de stijging van de winst in deze
fase . Uiteraard verandert het karakter van de promotie. Ze is minder gericht op het
opwekken van de primaire vraag en meer op de selectieve vraag (themareclame ).
In de groeifase stijgt de winst zeer snel als gevolg van de snel stijgende omzet die gepaard
gaat met een minder dan evenredige stijging van de kosten (vaste productiekosten ,
promotiekosten). Of de winst in deze fase op zijn hoogst is voor wat betreft de totale PLC,
hangt af van de doelstellingen die men nastreeft. Als de onderneming streeft naar een zo
groot mogelijk marktaandeel in deze fase (veel promotie, productverbeteringen), zal de winst
niet in deze fase zijn topniveau bereiken, maar in de volwassenheidsfase: dan incasseert
men immers de voordelen van het grate marktaandeel. Streett men echter naar maximale
winst in deze fase, dan bereikt men hier wel de hoogste winst van de gehele PLC, omdat in
deze fase de omstandigheden voor winst goed zijn (relatief milde concurrentie in een
stijgende markt).

De volwassenheidsfase
Dit is de fase van de stagnerende groei, omdat het maximale aantal van mogelijke
consumenten wordt bereikt. Er zijn dan geen spectaculaire expansiemogelijkheden meer. De
langzame groei die vooral in het begin van deze fase nog mogelijk is, komt naast toetreding
van laggards dan ook grotendeels uit de hoek van meer gebruik per consument.
De volwassennheidsfase is qua duur meestal de langste fase van de PLC. Voor sommige
producten (koffie, koelkasten) kan ze decennia duren . Dit houdt tevens in dat de meeste
producten
om ons heen in de volwassenheidsfase
verkeren.
De meeste
marketingstrategieen hebben dan ook betrekking op deze fase en daarom staan we bij de
mogelijke marketingstrategieen in deze fase wat langer stil.
De volwassenheidsfase kan alsvolgt warden opgedeeld:
groeiende volwassenheid: de omzet groeit nog langzaam
stabiele volwassenheid
dalende volwassenheid: de totale vraag daalt, omdat een aantal consumenten reeds
belangstelling krijgt voor nieuwere producten .
In de volwassenheidsfase woedt een strijd om het marktaandeel in alle hevigheid. De markt
zit vol, de groei is eruit en niemand wil aanvankelijk genoegen nemen met een teruggang
van de eigen omzet. De marketing in deze fase is dan ook veelal offensief, waarbij
verschillende strategieen mogelijk zijn:
marktmodificatie
Men probeert nieuwe kopers aan te trekken door:
nieuwe geografische marktsegmenten te ontwikkelen
de gebruiksfrequentie op te voeren door middel van promotie
herpositionering: aansluiting zoeken bij gunstige marktsegmenten
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productmodificatie
Men probeert nieuwe kopers van de concurrentie aan te trekken en bestaande kopers tot
een hoger verbruik aan te zetten door veranderingen in het product:
kwaliteitsverbetering
modelverandering I verbetering :
Door veranderingen in het model of in de verpakking probeert men sterker te
concurreren met andere aanbieders.
toevoeging van features
Features zijn de 'teeters en bellen' van het product; ze hebben vooral betrekking
op het vergroten van het gebruiksgemak. Voorbeeld : het electrische
scheerapparaat met bewegende scheerkoppen, dubbel mesjessysteem,
scheerdiepteregelaar en tondeuse . Features toevoegen is een geliefde methode,
omdat:
ze helpt een toonaagevend imago op te bouwen
ze de medewerking van de handel oproept
ze goed stuurbaar is naar segmenten
de consument er goed op reageert
Productmodificatie gaat veelal samen met brand extension: men brengt allerlei variaties
van het bestaande product op de markt, elk met zijn eigen features.
Marketingmixmodificatie
Men stimuleert de omzet door ingrepen in de overige instrumenten van de marketingmix:
de prijs
In samenhang met trading down overgaan tot prijsverlaging om zo nieuwe kopers
(laggards) aan te trekken en kopers van de concurrenten over te halen.
de promotie
door reclame hernieuwde aandacht trekken en proberen het verlies aan
consumentenvoorkeur tegen te gaan
trade promotion om de handel meer te interesseren
geschenkacties
de distributie
Overgaan op massalere en goedkopere distributiekanalen .
De bezwaren van de marketingmixmodificatie zijn hierin gelegen dat de maatregelen
veelal eenvoudig door de concurrenten te imiteren zijn en daardoor aanleiding zijn tot
winsterosie (winstuitputting).
De diverse maatregelen die in deze fase warden genoemn om een daling van de omzet
te voorkomen , kunnen leiden tot een zogenoemde 'recycle'. De levenscyclus start als
het ware voor de tweede keer.
In de volwassenheidsfase vindt men ten aanzien van het aantal en de grootte van de
ondernemingen in de bedrijfstak veelal het volgende beeld :
een grote, dominerende onderneming
enkele middelgrote ondernemingen
vele kleine ondernemingen
De vraag dringt zich nu op of de te voeren marketingstrategie voor de dominerende, de grote
en de kleine onderneming dezelfde is. In het algemeen kan deze vraag met nee warden
beantwoord. De kleine onderneming zal bijvoorbeeld niets hebben aan een prijs- of
promotieoorlog, maar veel meer aan het verkrijgen van een differentieel voordeel. Op welke
wijze passen de bedrijven hun strategie toe?
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De dominerende onderneming (de marktleider) heeft verschillende wegen openstaan om
haar positie te handhaven. De belangrijkste zijn:
marktmodificatie
innovatie
marktsegmentatie en produktdifferentiatie
confrontatie
Marktmodificatie
Meer dan de kleinere onderneming heeft de dominerende onderneming er baat bij dat de
totale markt blijft groeien. Haar marktaandeel garandeert immers dat ze een flink dee! van
die marktgroei zelf incasseert. Marktmodificatie
(nieuwe gebruikers,
hogere
gebruiksfrequentie en nieuwe gebruiksmogelijkheden) is dus een strategie die als eerste in
aanmerking komt.
lnnovatie
Daarnaast moet de dominerende onderneming ervoor zorgen dat haar marktaandeel
behouden blijft of zelfs stijgt. De beste manier om dit te bereiken is continue innovatie, zowel
in de richting van productontwikkeling en productverbetering als in de richting van
kostenverlaging, ender het motto 'de aanval is de beste verdediging'.
Marktsegmentatie en productdifferentiatie
Orn het hoge marktaandeel te handhaven kan de dominerende onderneming ook trachten
zich bij voorbaat overal op de markt te verdedigen door een strategie van verregaande
marktsegmentatie en productdifferentiatie . Door het grote aanbod van producten laat ze
geen gaten vallen via welke de concurrentie eventueel voet op de markt kan krijgen.
Confrontatie
Is de concurrent er ondanks alles toch in geslaagd een stuk marktaandeel te veroveren, dan
kan de dominerende onderneming, gebruik makend van haar financiele kracht, de strijd
aanbinden. In dat geval zal ze met prijs- en promotiemaatregelen trachten het verloren
gegane marktaandeel terug te winnen . Prijs- en promotieoorlogen zijn in dit geval niet
ondenkbaar, waarbij de dominerende onderneming het voordeel heeft van de langere adem.

De middelgrote onderneming heeft in de volwassenheidsfase van de PLC verschillende
strategische mogelijkheden:
streven naar verdere groei van het marktaandeel (aanvallen)
handhaven van de huidige positie (verdedigen)
Ervan uitgaande dat aanvallen ook een goede vorm van verdedigen is, zullen we de
groeistrategieen verder bespreken.
Groeien in de volwassenheidsfase betekent voor de middelgrote onderneming marktaandeel
veroveren op de concurrenten. Het initieren van groei van de totale markt is voor de
middelgrote onderneming te kostbaar en zet vaak ook te weinig zoden aan de dijk (de
concurrent met het grootste marktaandeel profiteert er immers waarschijnlijk het meest van) .
Bij het verbeteren van marktaandeel heeft de middelgrote onderneming de keuze uit:
aanvallen van de dominerende onderneming
aanvallen van andere middelgrote ondernemingen of kleine ondernemingen
Strekte I zwakteanalyse van de concurrentie moet een antwoord op deze vraag geven. Het is
van groat belang dat men inderdaad van tevoren een keuze maakt: als men aanvalt, moet
men weten wie men aanvalt om een succesvolle strategie te kunnen ontwikkelen.
Als men zijn keuze eenmaal heeft gemaakt, moet men zich realiseren dat het veroveren van
marktaandeel alleen mogelijk is als men een differentieel voordeel heeft op de concurrent.
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De volgende strategieen bieden de mogelijkheid van zo'n differentieel voordeel :
productontwikkeling en productmodificatie
ontwikkeling van nieuwe segmenten
prijs
promotie
Productontwikkeling en productmodificatie
Productontwikkeling en productmodificatie leiden ertoe dat het eigen product beter is dan dat
van de concurrent. Men heeft een USP:
een betere kwaliteit
een betere service
een betere verpakking
een beter model
betere gebruiksmogelijkheden
Ontwikkeling van nieuwe segmenten
Ontwikkeling van nieuwe segmenten kan men realiseren door productontwikkeling, maar oak
door een creatievere kijk op de benefits sought. Op de nieuwe segmenten komt men als
eerste binnen, men heeft dus een voorsprong, een goede uitgangspositie om permanent een
stuk omzet te behouden.
Prijs
De meest gebruikte strategie omd e concurrent aan te vallen is de prijs. Hierbij heeft hij twee
mogelijkheden:
men kiest voor hetzelfde kwaliteitsniveau als de concurrent maar voor een lagere prijs.
Men moet dan in staat zijn de consument ervan te overtuigen dat de geboden kwaliteit
ten minste even goed is als van de andere aanbieders
men kiest voor en een lager kwaliteitsniveau en een lagere prijs. Het probleem is dan dat
men de minder kwaliteitsgevoelige kopers benadert, die wellicht zo weer overgaan op
een nog mindere kwaliteit (met een nog lagere prijs) van een andere aanbieder

Wil een prijsstrategie succes hebben, dan moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:
de vraag moet elastisch zijn, met andere woorden : de consument moet willen/kunnen
reageren op de lagere prijs
de aangevallen concurrent moet niet kunnen of willen reageren met ook een
prijsverlaging. Dit houdt in dat aan de lagere prijs meestal ook een kostenvoordeel
(productietechnisch, vestigingsplaats) ten grondslag moet liggen
Promotie
Een laatste mogelijkheid om de concurrent aan te vallen is door middel van promotie. Dit kan
via hogere budgetten en I of via een superieure campagne. In de praktijk blijkt echter dat dit
zelden een duurzame basis is om marktaandeel te veroveren . De hogere budgetten kunnen
meestal gemakkelijk door de marktleider warden overtroefd . Het creeren van een superieure
campagne is slecht beheersbaar: of een campagne echt als superieur aanslaat, is vaak een
kwestie van geluk!
In elke markt opereren kleine ondernemingen. Omdat ze klein zijn, worden ze met rust
gelaten. De vaak kleine segmenten waarop ze opereren , zijn voor de grotere ondernemingen
niet zo interressant. De kleine ondernemingen danken hun bestaan dan ook aan de strategie
van 'market niching', die specialisatie als basis heeft.
Deze specialisatie, waarbij men zich dus richt op specifieke marktsegmenten, kan betrekking
hebben op:
de productkwaliteit
de service
het assortiment (keuze)
de geografische plaats
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De terugvalfase
De terugvalfase wordt gekenmerkt door een daling in de omzet. Redenen van deze daling
zijn:
het op de markt verschijnen van nieuwe producten die beter in de behoefte voorzien
het veranderen van de smaak of het wijzigen van de bheoeften

De situatie op de markt wordt gekenmerkt door:
druk op de voorraden als gevolg van stagnerende omzet
lagere prijzen
druk op de winst
lagere kosten, bijvoorbeeld als gevolg van het inkrimpen van de promotiebudgetten
het ontstaan van overcapaciteit
het afnemen van het aantal aangeboden varianten
het zich terugtrekken uit de markt door sommige ondernemingen
In de sfeer van de marketing zijn er verschillende mogelijkheden om te reageren. Eerst
zullen we echter bezien hoe we dit soort 'zwakke' producten in het assortiment kunnen
identificeren.
Of een product in de terugvalfase verkeert, kan men vaststellen aan:
het verloop van de markt (in deze fase daalt de totale markt)
de omzet- en winstontwikkeling van het eigen product
de ontwikkeling van de bruto-marge
de ontwikkeling van de omzet
de verwachtingen met betrekking tot markt- en omzetontwikkelingen
De keuze waar men voor staat bij een product in de terugval fase is: stoppen of doorgaan.
Stoppen
Stoppen met het product overweegt men als de toekomstige marktsituatie ongunstig wordt
beoordeeld en het product zijn variabele kosten niet meer goedmaakt, of als men een
alternatief heeft dat en hogere brutobijdrage geeft.
Overwegen een product uit de markt te nemen betekent nog niet dat men dat ook
daadwerkelijk doet. Daartoe moet eerst een aantal andere zaken warden vastgesteld:
speelt men de concurrent niet in de kaart door nu te stoppen?
Is het product geen trekker voor andere onderdelen van het assortiment?
Wordt het imago van de onderneming niet ernstig geschaad?
Worden deze vragen ontkennend beantwoord, dan kan men het product uit de markt nemen.
Vreemd genoeg gebeurt dit lang niet altijd. Emotionele factoren (hogere managers van nu
zijn in het bedrijf begonnen met juist dat product) maken dat te vaak te lang wordt gewacht.
Doorgaan
Zijn de bezwaren van het uit de markt nemen van het product groot en I of ziet men nog wel
iets in de toekomstige marktsituatie, dan kan men overwegen met het product door te gaan.
Dit 'nog iets in de toekomst zien' kan bijvoorbeeld voortkomen uit het feit dat men verwacht
dat andere aanbieders de markt zullen verlaten. In zo'n geval blijft er voor de kleine
groepvan overblijvers vaak een interressante markt over, waarin zelfs de prijzen nog wel
kunnen stijgen, omdat het product voor die groep mensen een speciality good is .
Doorgaan kan men op verschillende manieren doen:
doorgaan met een ongewijzigde strategie en na enige tijd de situatie opnieuw bezien
concentreren op deelmarkten waarin men een goede positie heeft; dit betekent veelal de
distributie verminderen
uitmelken van het product: men reduceert de marketinguitgaven van het product en
hoopt dat de trouwe klantenkring ook zonder reclame nog een tijdje blijft kopen. Het
aantal aangeboden varianten wordt eveneens drastisch ingekrompen .
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Bijlage 4: lndeling van diensten naar leeftijdssegmenten
Vesteda heeft in haar doelgroepenkubus gekozen voor het benoemen van haar doelgroep
aan de hand van gegevens van huishoudens. Bij de selectie wordt ender andere gebruik
gemaakt van verschil in leeftijd van de hoofdbewoner van een huishouden. Hierdoor
ontstaan drie verschillende leeftijdsgroepen, tot 35 jaar, tussen 35 en 55 jaar en ouder dan
55 jaar. Op basis van de uitgebreide ontrafeling van Maslow's behoeften-hierarchie, zijn 64
diensten beredeneerd, die de mens kunnen helpen met het bereiken van optimaal
woongenot. Uitgaande dat er twee kenmerkende leeftijdsgroepenaanwezig zijn in de
doelgroepenkubus van Vesteda, zal in deze bijlage warden geanalyseerd welke diensten
passen bij welke leeftijdssegmenten. De twee kenmerkende leeftijdsgroepen zijn de jonge
huishoudens en de senioren huishoudens. De huishoudens van middelbare leeftijd zitten hier
tussenin en zullen minder uitgesproken kenmerken hebben. Zij bevinden zich als het ware in
een 'overgangsfase' tussen de andere twee in. Op basis van literatuurstudies,
onderzoeksrapporten en expertinterviews zijn vervolgens een aantal belangrijke kenmerken
van deze twee leeftijdsgroepen geformuleerd, waarmee ze ten opzichte van elkaar te
herkennen zijn.
Zo kan van huishoudens, waarvan de hoofdbewoner jonger is da 35 jaar warden gezegd dat
deze mensen nag vrijwel geen lichamelijke belemmeringen ondervinden bij het uitvoeren van
algemeen dagelijkse bezigheden. Dit in tegenstelling tot de senioren, waarvan men in
diverse onderzoeken ziet, dat met het stijgen van de leeftijd er een toenemende
hulpbehoevendheid aanwezig is.
Daarnaast zijn jonge gezinnen meestal bezig met het opbouwen van een positie, zodat in
een later levensstadium zoveel mogelijk keuzemogelijkheden zullen (blijven) bestaan.
Ouderen kennen deze drang steeds minder en zuflen vanaf de 'empty-nest'-fase zich steeds
meer gaan toeleggen op het 'opsouperen'. Ze zullen de reeds opgebouwde positie gebruiken
om zoveel mogelijk gemak en comfort te kunnen ondervinden. Hun ambities zuflen daarom
minder liggen op het vlak van het uitbouwen van de bestaande positie, maar meer op het
vlak van genieten van de verworven positie.
Jongeren zijn net van school en storten zich volop op de arbeidsmarkt. Tegenwoordig is het
gewoon dat zowel mannen als vrouwen een goede opleiding genieten en gaan werken. Met
name in de leeftijdsgroep tot 35 jaar, zal daardoor sprake zijn van een hoge
arbeidsparticipatie. Na 35 jaar zal de aanwezigheid van kinderen ertoe leiden dat een van de
ouders minder gaat werken om de kinderen op te kunnen voeden. Bij senioren-huishoudens
heeft een groat gedeelte van de mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wordt
nauwelijks nog deelgenomen aan het arbeidsproces.
Jongeren zijn mobiel. De omgang met moderne infrastructuur heeft ertoe geleid dat
afstanden 'kleiner' geworden zijn. Middelen zijn ook veel makkelijker bereikbaar geworden
voor de meeste huishoudens. Daarnaast is een baan voor het !even minder vanzelfsprekend
als in het verleden . Het gevolg van dit alles is dat de plaatsgebondenheid van mensen fors is
afgenomen en mensen veel meer onderweg zijn. De 'vaste stek', die de woonplaats altijd
was, is geworden tot een 'tussenstation'.
Alie mensen hechten veel waarde aan vrijheid. Het betreft daarbij vrijheid in verschillende
vormen . Financiele vrijheid wil zeggen dat men in staat is keuzes te kunnen maken omtrent
het besteden van het huishoudelijk budget. Bewegingsvrijheid gaat over de mate van
gebondenheid aan een bepaalde omgeving. Lichamelijke vrijheid is met name voor ouderen
van belang. Het heeft betrekking op het in staat blijven om zelfstandig te wonen. Daarnaast
is er de vrijheid om zelf te bepalen waar te gaan werken. Hiermee is tevens duidelijk dat
afhankelijk van de leeftijd, het begrip vrijheid anders ingevuld wordt.
Mensen hebben steeds vaker een druk tijdbestedingspatroon. Met name het actieve deel
van de beroepsbevolking zal ervaren dat vrije tijd schaars is. Mensen kunnen kiezen uit een
gestaag groeiend aantal vormen van tijdsbesteding. Hierdoor zal de vrije tijd die men heeft
ook steeds vaker warden 'volgepland', waardoor steeds vaker wordt ervaren dat bepaalde
activiteiten niet aan bod komen. Men kan dan kiezen uit het uitstellen, uitbesteden of het niet
laten plaatsvinden van deze activiteiten .

127

Uit diverse onderzoeken blijkt dat jonge gezinnen relatief veel verhuizen. Verschillende
stadia, die doorlopen warden, leiden in een jong huishouden ertoe dat men regelmatig op
zoek gaat naar een andere woonruimte. Oudere mensen zijn meer honkvast. Uit
onderzoeken blijkt dat ze veel minder vaak verhuizen dan jonge huishoudens.
Senioren zullen te maken gaan krijgen met het wegvallen van mensen uit hun omgeving.
Mensen leven in een sociale omgeving, bestaande uit een groot aantal soorten contacten die
men onderhoudt. Met het ouder worden ontstaan er verschillende barrieres om de contacten
'op peil' te houden. Vanwege het wegvallen van een werkomgeving bij het bereiken van het
pensioen, krijgt men niet alleen veel vrije tijd, maar verliest men gaandeweg het contact met
collega's. Men is met het ouder worden lichamelijk minder goed in staat om regelmatig onder
de mensen te zijn, waardoor op den duur contacten verloren zullen gaan. Daarnaast krijgt
men te maken met het ziek worden en overlijden van mensen uit de sociale omgeving,
waardoor contacten niet meer mogelijk zijn . Ouderen kunnen hierdoor op den duur in een
sociaal isolement terecht komen.
Met de kennis van bovengenoemde karakteristieken is vervolgens een koppeling gemaakt
met verschillende diensten. Er is per kenmerk en per dienst nagegaan of de dienst een
oplossing kan zijn voor jongeren danwel senioren. Daarbij is voor elk kenmerk geformuleerd
waaraan de dienst moet voldoen om een oplossing te kunnen zijn (zie tabel 84.1 ).
Omschriivinq van wlize waarolJ dienst voor OIJ/ossing moet zorqen
Kenmerk
Lichameliike belemmerinaen
Dienst moet mensen met lichameliike belemmerinaen heloen zelfstandiq te kunnen wonen
Dienst moet heloen werk of soaren maximaal moaeliik te maken
Oobouwen van een oositie
Dienst is vooral van toeoassina voor mensen die doordal ze veel werken veel buitenshuis ziin
Arbeidsoarticioatie
Mobiliteit
Dienst is van toepassing op de beweeglijkheid/mobiliteit van mensen
Vrijheid
Dienst moet he! moqeliik maken vrii le ziin in de zin van qeld, privacy en liid
Dienst moet biidraaen aan het zoveel moaeliik (buitenshuis) verrichten van activiteiten
Tiidbestedinasoatroon
Dienst moet van toepassina ziin op mensen die verhuizen
Verhuisaeneiadheid
Sociaal isolement
Dienst moet ertoe bijdraaen dat mensen sociale contacten onderhouden
Tabel 84.1: Omschnjving van de rot van diensten om te passen bij kenmerken van leeftl}dssegmenten

Vervolgens is aan elke dienst, die een oplossing kan zijn, een waardering gegeven. Deze
waardering (een cijfer van 1 t/m 3) geeft aan in welke mate de dienst voor de betreffende
leeftijdsgroep voor een oplossing kan zorgen inzake (uitsluitend) dat ene kenmerk. Een 1
betekent dat de dienst een geringe bijdrage kan leveren en een 3 betekent dat de dienst een
belangrijke rol kan spelen. In sommige gevallen is ervoor gekozen om bij dezelfde dienst
voor jongeren en senioren een verschillende waardering te geven . Dit omdat die dienst voor
hen verschillend bijdraagt aan het leveren van een oplossing. In tabel 84.10 zijn deze
waarderingen terug te vinden .
Naast dat van elke dienst bepaald is of en hoe zeer deze dienst per kenmerk een bijdrage
levert, is ervoor gekozen om bij de twee leeftijdsgroepen een profiel te bepalen van de
onderlinge samenhang die de kenmerken voor hen hebben . De kenmerken zullen daarvoor,
per leeftijdsgroep, worden voorzien van weegcijfers. Deze weegcijfers zijn bepaald via een
steekproef onder 100 willekeurig geselecteerde mensen uit elke leeftijdsgroep. De
geenqueteerden is gevraagd steeds per kenmerk aan te geven hoe belangrijk zij een dienst
vinden die een oplossing biedt voor dat kenmerk. De ondervraagden konden steeds
antwoorden met: erg onbelangrijk, onbelangrijk, neutraal, belangrijk, erg belangrijk en
essentieel. Deze antwoorden werden verwerkt, waarbij per kenmerk erg onbelangrijk werd
gehonoreerd met weegcijfer 0 en essentieel het maximale weegcijfer, 5, kreeg. Per
leeftijdsgroep werd vervolgens het gemiddelde weegcijfer voor ieder kenmerk bepaald (zie
tabel 84.11 ). Zo viel op dat voor jonge gezinnen , met name diensten die met het drukke
tijdbestedingspatroon en de hoge mobiliteit te maken hebben belangrijk zijn. Diensten die te
maken hebben met het opheffen van lichamelijke belemmeringen en sociaal isolement zullen
daarentegen nauwelijks meewegen. Voor senioren zullen deze laatste kenmerken echter
veel belangrijker zijn en zullen diensten om veel activiteiten in een beperkt tijdsbestek te
kunnen laten plaatsvinden weer veer minder importantie hebben . In tabel 84.2 vindt u per
leeftijdsgroep de gemiddelde weegcijfers (±0,25) die aan de verschillende kenmerken zijn
gegeven.
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Senioren

Kenmerk

Junloren

1
5
Lichameliike belemmerinaen
2,5
2
Opbouwen van een positie
1
1
Arbeidsparticipatie
2
2
Mobiliteit
2,5
2,5
Vriiheid
2
1
Tiidbestedinqspatroon
1
2
Verhuisqeneiadheid
3
0
Sociaal isolement
Tabel 84.2: Gemiddelde weegcijfers (±0,25) van kenmerken perleeftijdssegment

Door de bijdrage van elke dienst per kenmerk te vermenigvuldigen met het weegcijfer van
dat kenmerk wordt een totaalscore per leeftijdsgroep verkregen van die dienst. De diensten
met de hoogste score, zijn voor de respectievelijke segmenten de belangrijkste diensten. De
diensten met lage scores zijn minder belangrijk. In tabel 84 .3 en 84.4 worden per dienst de
totaalscores genoemd voor de beide leeftijdsgroepen.
Dienst
Huismeester t.b.v. 'sociale contacten'

Totaat-

Administratieve hulp (bijv. aanvraag huursubsidie,
adreswi"zi in , etc.
Bieden van overlegmogelijkheden huurdervemuurder
Bewakin sdienst
Afvalo haaldienst
lnformatieverstrekkin aan huurder

0

Kortingen op hotelarrangementen
Onderhoud aan ebouw en installaties

2
2
2
2
2

Sleutelbewaarservice
Domotica
Buurtconcier e
Kookhul
'Bell bo'
Garantieregelingen

Ins raakmo eli"kheden via HBV
Gedra scodes
Stimuleren van onderling overleg en besluitvorming
door bewoners ositie HBV

2,5

Ener ieleverin
Lo eeraccomodatie
Toezichthouder
Uitgebreide huismeester {Hulp bij 'risicovolle'
bezi heden
Sociaal medische alarmerin

ulerin /controle

· Dienst

score

3
3
3
3
3
3

Huishoudeli"ke hul
Auto-verhuur
Verzekerin sdienst

3,5

4
4,5
5
5
5

Maaltrdservice

5

Sae ele o leverin svoorwaarden
Uitgebreide informatieverstrekking aan huurder

score .
6,5

7

7
7
7,5
7,5
7,5
7,5
75
7,5
7,5
7,5
8
8
8
8

2,5
2,5

Tuinonderhoud
Afhaalservice voor maaltijden

Totaal;

5

6,5
6,5

Tabel 84.3: Tota alscore van diensten voor jonge huishoudens
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8

Dienst
Kortin en o hotelarran ementen
(Video )bewaking

Bieden van overlegmogelijkheden huurderverhuurder
Woonduurbelonin
Hanteren van soe ele o leverin srichtli'nen

Totaalscore
0,5
1,5

2
2
3
3,5
4
4

4
4,5

5
6
6
6
6
Huurgarant

6,5

S aarformules
Uitgebreide informatieverstrekking aan huurder

6,5

Dienst

Totaaf·.
score

10
10,5

T uinonderhoud
Soepele 'inteme' verhuis-mogelijkheden (binnen
Vesteda
Flexibele betaalre elin en
Flexibele huurcontracten
Huismeester tb.v. 'sociale contacten'
Afvalo haaldienst
Huurdersonderhoud
Textielverzor in sservice

10,5
10,5
11

11
11
11

11,5
11,5

12
12
13
13
13
13
13,5
13,5

7
7

7
7,5
7,5
7,5

8
8
8,5
8,5
9
24-uurs bereikbaarheid voor dienstverlenin
9
Communiceren over de woning wanneer het de klant
9
schikt
Domotica
9,5
Service-contracten met onderhoudsbedri'ven
9,5
•
Tabet 84.4: Totaalscore van diensten voor senioren-huishoudens

Van de totaalscores in beide tabellen is het gemiddelde () berekend. Ook is van beide
leeftijdsgroepen berekend hoe groot de standaardafwijking ( ) van de totaalscore is. Met
deze gegevens is de tabel onder te verdelen in vijf gebieden:
..___ _ __, totaalscore <
..___ _ __. totaalscore < ;
< totaalscore < +
+ < totaalscore < + 2
• • • • totaalscore > + 2 .
Door nu van beide leeftijdsgroepen de diensten met hun totaalscores onderling te gaan
vergelijken wordt het mogelijk om een oordeel te geven over het specifiek op een van beide
leeftijdsgroepen gericht zijn van een dienst.
Een dienst die specifiek voor jonge huishoudens bedoeld is, zal bij de jonge huishoudens in
een van de twee donkerste delen moeten liggen, terwijl deze bij senioren beneden het
gemiddelde ligt (tabel 84.5). In deze categorie zullen uiteindelijk vijf diensten hun plaats
vinden. Andersom geldt hetzelfde voor een dienst die specifiek bedoeld is voor senioren
(tabel 84.6). Ook hier gaat het om slechts vijf van de vierenzestig diensten.
Een dienst die in beide tebellen meer dan het gemiddelde scoort, is een dienst die voor alle
leeftijdsgroepen aantrekkelijk is (tabel 84.7). Deze groep telt 14 verschillende diensten.
Een volgende categorie diensten scoort in de ene tabel boven het gemiddelde, maar niet in
een van de twee donkerste gebieden, en in de andere tabel beneden het gemiddelde. Deze
diensten, 31 stuks, zijn voor niemand echt erg aantrekkelijk en maar voor slechts een groep
interressant (tabel 84.8). Ze zullen een beetje tussen wal en schip terecht komen en hiervoor
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zal minder animo te verwachten zijn. Slechts in incidentele gevallen zal van deze diensten
gebruik worden gemaakt.
De laatste categorie diensten scoort in beide tabellen minder dan gemiddeld en in minimaal
een van beide tabellen minder dan het gemiddelde minus de standaarddeviatie (tabel 84.9)
Voor deze diensten zal nauwelijks iemand belangstelling tonen. Het betreft hier 9 diensten.
Diensten aericht oo ionae huishoudens
Hypotheekbem iddeling
Communiceren over de woning wanneer het de klant schikt
24-uurs bereikbaarheid voor dienstverlening
Niveau huurlasten
Huur/koop-reoelinoen
"
Tabet 84.5: D1ensten die voora/ gesch1kt ZIJn
voor 1onge gezmnen

Diensten. aericht O/J senloren
Sociaal medische alarmering
Maaltijdservice

Diverse zorg-diensten
Persoonlijke begeleidinq
Diverse medische diensten
Tabet 84.6: Diensten die vooral geschikt zijn voor senioren

Diensten, geschikt voor al/e leeftiiden
Klusiesman
Schoonmaakdienstverlenino
Stimuleren onderling overleg en besluitvorming door bewoners
(positie HBV)
Leverino aan huis van ooederen en diensten
Gedraoscodes
Verhuisservice
Textielverzoroinosservice
Soeoele 'interne' verhuismogetijkheden (binnen Vesteda)
Huurdersonderhoud
Huishoudelijke hulp
Afvalophaaldienst

Flexibele huurcontracten
Flexibele betaalreoelinoen
Woningtoewijzingsbeleid van de verhuurder

Tabet 84. 7: Diensten die voor a/le teeftij'dsgroepen geschikt zijn

Diensten, mat/a gezocht door al/e leeftiidsaroeoen
Tuinonderhoud
Kortinoenservice
Buurtpreventie
Electronische toegangsregulering/controle
Uitoebreide huismeester {Hulp bii 'risicovolle' beziqheden)
T oezichthouder
Looeeraccomodatie
'Bell bov'
Kookhufp
Buurtconcieroe
Domotica
Sleutelbewaarservice
Kapper aan huis

Service-contracten met onderhoudsbedriiven
Verhuur van oemeubileerde woninoen
Verzekerinosdienst (inboedel, etc.\
Auto-verhuur
lnspraakmoqeliikheden via HBV
Bieden van inspraak- en overleqmooeliikheden
Jaarliikse huurverhooino
Spaarformules
Huuroarant
lnformatieverstrekkino aan huurder
Bewakinosdienst
Bieden van overleomooeliikheden huurder-verhuurder
Administratieve hulp (bijv. aanvraag huursubsidie,
adreswiizioino, etc.
Uitoebreide informatieverstrekkkino aan huurder
Fax-, internet- en kopieerservice
Afhaalservice voor maaltiiden
Tabet 84.8: Diensten die voor a/le teeftijdsgroepen geschikt zijn,

Tiideliike opvang medebewoner(s)
Huismeester t.b.v. 'sociale contacten'
maar stechts matig door hen warden gezocht

Diensten die nauweliiks aezocht warden door beide leeftlldsaroeoen
Kortinoen op hotelarranoementen
(video )bewaking
Onderhoud aan oebouw en installaties
Woonduurbelonino
Auto/fiets-parkeerservice
Hanteren van soepele opleverinosrichtlijnen
Garantiereoelinoen
Soepele opleverinosvoorwaarden
Eneroieleverino
"
"
"
Tabet 84.9: D1ensten die voor be1de teeftl)dsgroepen
nauwetl}ks
mterressant zl}n
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.

Dienst
Huismeester t.b.v.
'aociale conlacten'

Llcll•meJIJk9 ,
bofemmerlnaen

,.,.

Sen~

Jonge
hulsh.

0
0
1

0
0

Opbouwen van
Mn oslt/e
SenloJongo

. ,.n

hulsh .

ArboldSr
oartlcloatlo
Jonge
Sen lohulsh.
ron

1

1
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
2

0
1

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2

3

0
0
0
0

0
0
2

3

0
0
0
0

3

3

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0
1
2
2
2
0
0

1
0
1
0
1
2
2
2
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

1
0
2
0
1
0
0
0
0
0

1
0
2
0
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
2
2

0
1
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
1

1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

0

0

1

1

3
3
3
3

3
3
3
3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1

1

0

0

0

1
0
0
0
2
1

1
0

0
1
0
2
0
0
0
1
1
1

1
0

Oiversemed~

Persoonlijke begelek!ing
Diverse zoro-diensten
Eiectronische
toegangsregulering/ .

c;ontrole
Buurtpreventie

3

3
3

2

dien8ten

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

hulsh. ·

0
0
0
0

2

bezigheden)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jonge .

0

2
2
2
0
0
0
1

Sociael mediaGhe
alannenng

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

"'"
3
0
0

0

2
2
2
0
0
0
1

Uitgebfelde huismeester
(Hulp bi) 'risicovolle'

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sen/~ .

.

0

1

Logeeracoomodatie

hulsh.

0

1

Buurtconcillrge

Toezictithoucler

ron

So,111111 t.olement

0

1

1
1

"'"

Jonge

0

1

Oomolica

Garantieregelingen

huish.

V•rhul&-genel dhold

Sen lo-

0

1

Sleulelbewaarservlce

Energleievering

"'"
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Jonge
hulsh.

0

Kapper aan huis

1
1

'Bel boy'

Sen lo-

0

1

1

Kookhulp

Jonge

1
0

1

Auto/1iets-parkaerserv~

1

P"troon

Senlo-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0

Tijdelijke opveng
medebewoner(s)

Ooderhoucl aan gebouw
en lnstallalies

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Kortingen op
holelarrangementen

Jonge
hulsh. .

Tljdbestedlng•-

Vrl}h•ld

Mob/Ill.let
Sen/o-ron

1
1
0

1
1

2

0
0

1

1

2
2
0
0

1

2
2
0
0
1
1
1
0
0
2
1

1
1
1
0
0
2

1

3
1

Soepele
oP(everingsvoorwasrden

0
0

0
0

0
1
0
2
0
0
0
1
1
1

Uitgebreide
lnfonnatleverstrekklng
aan huurdar

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

1

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Kortingenservlce
(Video)bewaking
Woonduurt>elonlng
T~inonderhoud

Athaalservice
maaltijden

voor

MaallijdseMc:e •

fax·, Internet- en
kopleer-service
Hantaren van soepele
opleveringsrlchtfijnen

Administratieve hulp
(bijv. aanvraag
huursubsidie,
adreswijzjglng, etc.)
Bieden van
over1egmogelijkheden
huurder-..-aJt'luurder

3

0
0
2
1

1

3

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

1

0

0

BewakingsdJens.t .

1

A.Neklphaski;enst

2
0
0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
2
1
0
0
0

0
0
1
2
2
1
0
0
0

2
1
1
0
0
0
0
0
0

2
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
2
3

0
0
0
1

2
2
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
1
2

1
0
0
0
0
0
0
1
2

lnforrnatieverstrekking
aan huurder
Huurgarant
Spaarlonnules
Ja.ar1ijkse huurverfloging
Bleden van lnspraak- en
overlegmogelijkheden
lnspraakmogelijkheden
via HBV
Gedragscodes
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3
3

1
2

3
3
3

Dien.at

Uch•melljke

Opbouwan V•n

Arlx>lds-

fH/emmerlngen

HnposltJe

porllclpoU•

SenloNiii

StimuJeren van onder1ing
overleg en boslult-, ·

vonning door bewoners . ·
(posilie H_BV) . ·· ·
Huurdersonderhoud
Textielverzorgingsservlcf1!

..

SenI~

Jonge
hulsh.·

Sen lo-

. ren .

Jonge "'
hulsh.

"'"

KJusjesman .
HulshoudeliJke hulp
Auto-vertiuur
Verzekerlngsdlenst
(inboedel, etc.)
Vemuurvan
gemeublleerde wonVlgen
SeMce-contract.en met
onderhoudsbedrijven .
Verhuiss~lce :

Lev&ling een huls van
producten en dienslen
Niveau huur\asten
Hypotheel<bemiddelmg
Huurlkoop-regeUngen
Soepefe 'inteme' vertiulsmogelijkheden (binnen
Vesteda)
Woningtoewijz.lngsbeleid
van de vemuurder

Flexibele
betaal~elingen

Fkixibele huurcontracten
",'

24-uurs bereikbaarheld
voor dlonstvelienlng
Convnonlceren over de
wonlng wanneer het de
klantschikt

TUdb,utedlng•-

· Vrljhold

Mobllltlet

..

..·

'

Jonge
hulsh. · ·

Senlo-

Jong•

ren

huJsh.

Sen loren

·Verhul•gen*!lg_dhald

potroon.

Jonge
huish.

Senloa
rvn

Jooge
hulsh.

Sof;JHl lso/ement

-.... ..

·,·

'
Senlo--

rvn

Jonge
huish.

Jonge

~n

hulsh.

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

2

2

2
2

2
2

0
0

0
0

2
2

2

2

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

0

0

2

2

0

0

0

0

2

2

0

0

1

1

2
2
0
0
0
2

1
0
0
0

2
0
0
0
1
2
1
0
0
0

0
0
1
2
2
0
1
0

2

2
0
0
0
1

0
0
1
2
2
0
1
0
1
2
2

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
2
3
0
1

0
0
0
0
0
1
0
1
3
2
2

2
2
0
0
0
2
0
3
0
0
0

2
2
0
0
0
2
0
3
0
0
0

0
0
1
2
2
0
2
0
1
2
2

0
0
1
2
2
0
2
0
1
2
2

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0

2

2
2

1
2
0
0
0

2
0
0
0

0
1
2
0
0
0
2
3
0
0
0

1

1

1

1

2

1

1

2

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

3

2

2

2

0

0

2

2

2

2

0
0
0

2
2
1

2
2
1

0
1
2

0

2
1
1

0
0
3

2
2
0

0
0
0

0
0
0

1

1

2

2

1

3
3
3
3

0
0
3

0

0
2
2
2

2

2

0
1
1

3

3

0

0

0

2
0
0
0

2

1

1

1

1

2
0
0

~,

,. , ";

Sen/a--

0

Schoonmaak·
dienstver1ening

•.

Tabel 84.10: Waardering van bijdrage dte een dienst voor een bepaa/d kenmerk kan Jeveren voor een leeftijdsgroep
n"' 100

Wee cl/fer

Senioren
Lichameliike belemmerinoen
Opbouwen van een posilie
Arbeidsoarticioalie
Mobiliteit
Vriiheid
Tiidbestedinospatroon
Verhuisaeneiadheid
Sociaal isolement

0

1

2

3

4

5

Gemtddeld

0
7
36
5
0
15
21
3

0
28
32
31
2
47
36
8

1
25
17
37
38
37
25
22

4
28
10
24
49
1
10
17

13
10
4
3
7
0
2
31

82
2
1
0
4
0
0
19

4,76
2,12
1, 17
1,89
213
1,24
1,24
3 22
n = 100

0

1

2

3

4

5

Gemlddeld

23
3
27
8
0
8
5
80

42
21
30
15
12
21
15
17

26
25
38
34
34
31
47
3

6
31
3
33

3
12
2
8
13
11
7
0

0
8
0
2
9
4
4
0

1,24
2,52
1,23
2,24
2,73
2,22
2,23
0,23

Wee1 clifer

Jongeren
Lichameliike belemmerinaen
Oobauwen van een oositle
Arbeidsparticipatie
Mobiliteit
Vriiheid
Tijdbestedinqspatraon
Verhuisaeneiadheid
Sociaat isolement

..

32

..

25
22
0

Tabel 84. 11: Bepalmg van weegcl)fers van kenmerken per leeftl)dsgroep
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n = 100
Gemlddeld
(:t 0 251 -·
5
2
1

2
25
1
1
3
n = 100
Gemlddeld
(:tO 251
1
25
1
2
25
2
2
0

