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Geachte bestuursleden van de Huurdersbelangenverenigingen, 

 

Inleiding 

Net als de andere corporaties in onze werkgebieden biedt Portaal een 

onderhoudsabonnement aan voor onze huurders. In dit abonnement is een groot 

deel van de herstelwerkzaamheden uit het Besluit Kleine Herstellingen opgenomen. 

In dit wettelijke Besluit staan de kleine werkzaamheden opgenomen waar de 

huurder zelf verantwoordelijk voor is. Door lid te worden van het 

onderhoudsabonnement ‘koopt’ de huurder zijn verantwoordelijkheid voor de 

benoemde kleine herstelwerkzaamheden af.  

In deze brief stellen we u op de hoogte van ons voornemen om een instaptarief te 

hanteren voor het onderhoudsabonnement en vragen u hierover advies uit te 

brengen.  

 

Belang van het onderhoudsabonnement 

Wij vinden het belangrijk om een onderhoudsabonnement aan onze huurders aan te bieden.  

We bieden onze huurders hierdoor een extra service en we komen regelmatig in onze  

woningen waardoor we onze signaleringstaak kunnen uitvoeren. Daarnaast voorkomt het  

lidmaatschap een discussie voor wie de kosten voor herstel zijn en houden we de kwaliteit  

van de woning in de hand.  

 

Nieuwe tendens: zelf organiseren 

Een nieuwe tendens doet zich voor waarbij huurders meer zaken zelf gaan organiseren,  

ook op het gebied van kleine herstelwerkzaamheden. Een buurman die handig is in klussen,  

helpt de buurvrouw met kleine herstelwerkzaamheden. Als tegendienst helpt de buurvrouw  

deze buurman met de administratie. Wij ondersteunen deze initiatieven als dit nodig is. Zo  

gaan we in Utrecht een pilot draaien op dit gebied. Ondanks deze nieuwe tendens zijn we van  

mening dat het onderhoudsabonnement voor een groep huurders nog een gewenste service  

is en houden het abonnement dan ook in stand. Dit standpunt wordt bevestigd door de  

uitkomsten van een onderzoek over het abonnement onder onze panelleden (zie bijlage 1). 

 

Abonnementsprijs zo laag mogelijk houden 

In het algemeen zien we dat de betaalbaarheid in het geding komt. We zouden dan 

ook, als dit lukt, de maandelijkse bijdrage van het abonnement willen laten zakken.  
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Hiervoor zien we twee mogelijkheden: 

1. Intern het proces slimmer inrichten; 

2. ‘misbruik’ van het abonnement terugdringen. 

 

1. Slimmer ingericht proces 

Intern het proces slimmer inrichten leidt ertoe dat onnodige stappen in het interne 

proces worden voorkomen, waardoor kosten worden bespaard. Dit kan al 

simpelweg door de medewerker aan de telefoon goed door te laten vragen wat 

precies het gebrek is, waardoor de VOC medewerker de juiste spullen bij zich heeft 

om het gebrek te kunnen herstellen. Dit scheelt een extra keer thuisblijven voor de 

klant en een extra rit voor de VOC medewerker. Hier zijn we al mee aan de slag. 

 

2. ‘Misbruik’ abonnement tegen gaan 

Het abonnement is bedoeld als een soort verzekering. Als een huurder niet kan of 

wil klussen, kan de huurder deelnemen aan het abonnement waardoor hij bij een 

gebrek verzekerd is van herstel van het gebrek. Momenteel zien we dat zo’n 15% 

van de kosten wordt veroorzaakt door huurders die, als er sprake is van een 

gebrek, op dat moment lid worden van het abonnement. Hierdoor worden direct 

kosten geboekt op het abonnement, terwijl deze mensen niet hebben bijgedragen 

aan de opbouw van de reservepot. Dit is niet wenselijk en niet eerlijk ten opzichte 

van de huurders die al langer deelnemen aan het abonnement. Hier willen we wat 

aan doen en wel op de volgende manieren; 

 

- Een van de oorzaken van het ‘misbruik’ is de onbekendheid van het 

abonnement. Wij gaan bij nieuwe verhuringen en op de website extra 

aandacht besteden aan het abonnement.    

- Naast actiever communiceren willen we een instaptarief gaan invoeren voor 

zittende huurders. 

 

Instaptarief hanteren 

We willen huurders bewust de keuze laten maken wel of niet deel te nemen aan het 

onderhoudsabonnement. Als huurders er voor kiezen om niet deel te nemen, kan 

men later bij het zich voordoen van een gebrek nog steeds deelnemen, alleen 

betaalt de huurder dan een instaptarief. Dit zelfde principe hanteert bijvoorbeeld de 

wegenwacht ook. Als je een auto hebt en geen wegenwachtservice afsluit, en je wilt 

bij pech toch geholpen worden, dan betaal je de abonnementsprijs plus een 

toeslag. Je hebt immers de tijd ervoor nooit betaald voor de service. 

 

Voor het instaptarief hanteren we een bedrag van 50 euro. Dit is 50% van de 

kosten van een gemiddeld serviceverzoek. 

 

Bewust maken van de zittende huurder 

Voordat het instaptarief wordt ingevoerd, willen we eerst alle zittende huurders 

bewust maken van het abonnement. Dit willen we doen aan de hand van een 

persoonlijke brief aan alle huurders die niet deelnemen aan het abonnement, met 

het aanbod om deel te gaan nemen aan het abonnement. Dit is een aanbod zonder 

betaling van het instaptarief.  
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In deze brief wijzen we op het instaptarief dat betaald moet worden als men er op 

een later moment alsnog voor kiest om deel te nemen aan het abonnement.  

 

Bewustwording nieuwe huurders 

Zoals al aangegeven besteden we extra aandacht aan het onderhoudsabonnement 

bij nieuwe huurders. Als nieuwe huurders bij tekenen huurcontract ervoor kiezen 

deel te gaan nemen aan het abonnement, dan hoeven zij ook geen instaptarief te 

betalen. Kiezen zij er op een later moment voor om alsnog te willen deelnemen aan 

het abonnement, dan geldt ook voor hen het instaptarief van 50 euro. 

  

Met deze maatregelen hopen we de kosten van het abonnement te kunnen 

drukken, waardoor wellicht de abonnementsprijs in de toekomst kan zakken. 

 

Voor de instelling van het instaptarief vragen wij u advies uit te brengen aan 

ondergetekende. Graag ontvangen wij uw advies uiterlijk 28 mei. Alvast bedankt 

voor uw reactie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Ir. L.H. Keijts 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Bijlage 1. Uitkomsten onderzoek Onderhoudsabonnement onder 

panelleden 

 

Inleidende tekst 

Wij houden een onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van het 

onderhoudsabonnement. Dit is een abonnement dat wordt aangeboden door Portaal voor 

kleine herstelwerkzaamheden in en om uw huis, waar u normaliter zelf verantwoordelijk voor 

bent. Het onderhoudsabonnement bedraagt 6,61 euro per maand. 

 

1. Wist u dat Portaal een onderhoudsabonnement aanbiedt? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 582 88% 

Nee 82 12% 

Totaal 664 100% 

 

 

De volgende vragen zijn gesteld aan de panelleden die bij vraag 1 ‘ja’ 

hebben geantwoord. 

 

2. Hoe bent u op de hoogte gebracht van het bestaan van dit 

onderhoudsabonnement? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Via de website van Portaal 47 8% 

Via mailing/ nieuwsbrief 30 5% 

Via een brief 59 10% 

Via buren/ bekenden 30 5% 

Via de telefonische 
klantenservice van Portaal 

45 8% 

Via VOC 
(onderhoudsbedrijf van 
Portaal) 

9 2% 

Gehoord bij het tekenen 
van het huurcontract 

208 36% 

Via de Post van Portaal 88 15% 

Anders 66 11% 

Totaal 582 100% 

 

Bij de antwoordmogelijkheid ‘anders’ komt naar voren dat de panelleden niet 

meer weten hoe ze van het abonnement op de hoogte zijn gebracht, ze via 

via, of via de HBV op de hoogte zijn gebracht of mondeling via een 

medewerker van Portaal hebben vernomen van het abonnement. 
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3. Heeft u een onderhoudsabonnement? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 345 59% 

Nee 221 38% 

Weet ik niet 16 3% 

Totaal 582 100% 

 

 

De volgende vraag is gesteld aan de panelleden die geen gebruik maken 

van het onderhoudsabonnement. 

 

4. Waarom maakt u geen gebruik van het onderhoudsabonnement? 
 

Antwoord Aantal Percentage 

Te duur 37 17% 

Zelf handig genoeg of ik 
ken iemand die handig is 

83 38% 

De inhoud van het 
abonnement is me niet 
duidelijk 

12 5% 

(nog) niet de noodzaak 
van in gezien 

61 28% 

Anders 28 13% 

Totaal 221 100% 

 

Bij de antwoordmogelijkheid ‘anders’ komt naar voren dat de zaken waar 

hulp bij nodig is niet vallen onder het abonnement, dat een abonnement niet 

nodig is omdat de woning ‘jong’ is, panelleden vinden dat het herstel van 

deze werkzaamheden voor de verhuurder zijn en niet voor de huurder, een 

deel wil besparen. 

 

De volgende vragen zijn gesteld aan panelleden die geen abonnement 

hebben of het abonnement niet kennen. 

 

5. Wat vindt u van de prijs van 6,61 euro voor het onderhoudsabonnement in 

verhouding tot de werkzaamheden die hieronder vallen? Via onderstaande link 

vindt u een overzicht van alle werkzaamheden die vallen onder het 

onderhoudsabonnement. 

Antwoord Aantal Percentage 

Veel te hoog 73 23% 

Hoog 106 33% 

Goed/passend 134 42% 

Laag 4 1% 

Veel te laag 2 1% 

Totaal 319 100% 
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6. Heeft u veel kleine onderhoudswerkzaamheden aan uw woning? 
 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 63 20% 

Nee 256 80% 

Totaal 319 100% 

 

7. Stel: u zou 5 dingen mogen noemen die u in het onderhoudsabonnement zou 

willen hebben, welke zouden dat dan zijn? Hierbij mag u ook dingen noemen 

die nu (nog) niet in het onderhoudsabonnement zitten. 

 
De top tien van de meest genoemde werkzaamheden zijn: 

1. Kranen herstellen/vervangen 

2. Sanitair herstellen/vervangen 

3. Hang- en sluitwerk herstellen/vervangen 

4. Isolatiemateriaal, tochtstrippen  aanbrengen, kieren dichten 

5. Ontstopping van goten en riolering 

6. Ramen wassen 

7. Lampen vervangen/ophangen 

8. Straatwerk, terras, tuinpaden, tuinschermen herstellen/vervangen 

9. Schilderen/verven en behangen binnen in de woning 

10. Ventilatieroosters/kanaal schoonmaken 

 

8. Heeft uw financiële situatie invloed op de keuze tot het wel of 

niet afsluiten van het onderhoudsabonnement? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 150 47% 

Nee 143 45% 

Weet ik niet/wil ik niet 
beantwoorden 

26 8% 

Totaal 319 100% 

 

9. Wat zou Portaal kunnen doen, waardoor u een abonnement zou overwegen? 
 

De volgende vier antwoorden kwamen het meeste voor: 

1. De prijs verlagen 

2. Verschillende soorten pakketten aanbieden (bijv. naar woningtype, 

behoeften, zelf aan te vinken werkzaamheden) 

3. Duidelijker aangeven wat het abonnement is en hoe het werkt, 

actief promoten. 

4. Deze werkzaamheden standaard opnemen in de huurprijs. 
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10. Welke (andere) suggesties heeft u voor het onderhoudsabonnement? 

 

De volgende negen suggesties zijn genoemd: 

1. Afschaffen, want de verhuurder is verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de woning. 

2. Een cursus klussen aanbieden. 

3. Een basis bedrag rekenen per maand en per reparatie daar een 

bedrag extra voor rekenen. 

4. Dienstverlening toevoegen zoals: 

a. Hulp in de huishouding; 

b. Ondersteuning bij computerproblemen; 

5. Het geld terugbetalen als er een jaar geen reparatieverzoek heeft 

plaatsgevonden. 

6. Periodieke onderhoudscontroles in de woningen uitvoeren; 

7. Vriendelijker communiceren, begripvoller; 

8. Een proeftijd invoeren van een half jaar; 

9. Bij meerdere meldingen in een complex, collectief en proactief het 

onderhoud uitvoeren.  

 

11. Tot slot, heeft u interesse gekregen in het onderhoudsabonnement? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 20 6% 

Misschien 114 36% 

Nee 185 58% 

Totaal 319 100% 

 

12. In hoeverre waren de vragen in dit onderzoek relevant voor u? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Zeer relevant 42 13% 

Enigszins relevant 135 42% 

Niet echt relevant 118 37% 

Totaal niet relevant 24 8% 

Totaal 319 100% 

 

 

 

De volgende vragen zijn gesteld aan de panelleden met een 

onderhoudsabonnement. 
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13. Waarom maakt u gebruik van het onderhoudsabonnement 

(belangrijkste reden)? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Heb geen zin om externe 
onderhoudsbedrijven in te 
schakelen. 

31 9% 

Heb geen tijd om het zelf 
te doen. 

16 5% 

Ben zelf niet handig 
genoeg. 

141 41% 

Ik had een 
reparatieverzoek en door 
afsluiten van het 
onderhoudsabonnement 
hoefde ik de reparatie niet 
te betalen. 

89 26% 

Het is goedkoop. 30 9% 

Anders 38 11% 

Totaal 345 100% 

 

 

Bij ‘Anders namelijk’ zijn de volgende antwoorden gegeven: 

- Ik ben er fysiek niet toe in staat om reparaties zelf uit te voeren; 

- Mijn leeftijd laat het niet meer toe om zelf reparaties uit te voeren; 

- Het is gemakkelijk; 

- Ik wil geen risico’s lopen. 

 

14. Hoe vaak maakt u gebruik van het onderhoudsabonnement per jaar? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Nooit 45 13% 

1-3 keer 232 67% 

4-6 keer 13 4% 

7 keer of meer 4 1% 

Weet ik niet 51 15% 

Totaal 345 100% 

 

De volgende vragen zijn gesteld aan de panelleden met een abonnement 

die wel eens gebruik hebben gemaakt van het abonnement. 
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15. Is het voor u helder hoe u Portaal kunt benaderen voor kleine 

onderhoudswerkzaamheden? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 292 97% 

Nee 8 3% 

Totaal 300 100% 

 

16. Voor welke kleine onderhoudswerkzaamheden heeft u met 

Portaal contact opgenomen? 

 

De top tien van genoemde kleine onderhoudswerkzaamheden: 

1. Herstel van (lekkende) kranen; 

2. Herstel van het toilet (vlotter, stortbak, fontein, wc bril); 

3. Niet goed sluitende ramen en deuren; 

4. Hang en sluitwerk; 

5. Verstopte afvoer; 

6. Herstelwerkzaamheden in de badkamer (stang, slang, douchekop, 

afzuiginstallatie etc.); 

7. Herstelwerkzaamheden in de keuken (aanrecht, gootsteen, 

afzuiginstallatie, deurtjes van kastjes); 

8. Werkzaamheden aan de CV (vullen, lekkage herstellen); 

9. Stopcontacten vervangen; 

10. (licht) schakelaars vervangen. 

 

17. Hoe tevreden bent u over de toepassing van het onderhoudsabonnement? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Heel ontevreden 20 7% 

Ontevreden 8 3% 

Neutraal 53 18% 

Tevreden 160 53% 

Heel tevreden 59 20% 

Totaal 300 100% 

 

18. Kunt u toelichten waarom u (heel) ontevreden bent over de toepassing van 

het onderhoudsabonnement? 

 

De toelichting gaf in de meeste gevallen aan dat men tevreden is over het 

abonnement. De vraag is daarmee door een aantal panelleden verkeerd 

ingevuld.  

De ontevredenheid wordt veroorzaakt door de volgende zaken: 

- Portaal is terughoudend om te komen voor een klus, terwijl er 

genoeg betaald wordt voor het abonnement; 

- Door slecht opknapwerk moet er geregeld gebruik gemaakt worden 

van het abonnement; 
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- Oplossingen lijken op lapmiddelen, zaken worden niet grondig 

opgelost; 

- Het pakket is niet uitgebreid genoeg; 

- De herstelwerkzaamheden zouden onder normaal onderhoud 

moeten vallen, dat voor kosten is van de verhuurder. 

 

De volgende vragen zijn gesteld aan de panelleden die een 

onderhoudsabonnement hebben. 

 

19. Weet u welke werkzaamheden met het onderhoudsabonnement 

vergoed worden? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Ja 125 36% 

Nee 58 17% 

Deels 162 47% 

Totaal 345 100% 

 

20. Welke werkzaamheden (maximaal vijf) vindt u het belangrijkst 

in het onderhoudsabonnement? Via onderstaande link vindt u 

een overzicht van alle werkzaamheden die vallen onder het 

onderhoudsabonnement. 

 

1. Werkzaamheden aan het sanitair; 

2. Werkzaamheden aan kranen; 

3. Werkzaamheden aan elektra; 

4. Werkzaamheden aan hang en sluitwerk; 

5. Werkzaamheden aan ramen en deuren. 

 

21. Welke werkzaamheden zou Portaal uit het onderhoudsabonnement kunnen 

laten? 

 

De meeste panelleden geven aan dat geen van de werkzaamheden uit het 

abonnement moet (kleine 200 panelleden) of niet weet welke 

werkzaamheden eruit zouden kunnen (kleine 100 panelleden). Overige 

antwoorden zijn: 

- Werkzaamheden in de tuin (bestrating, snoeien, tuinschermen etc.) 

- Telefoonaansluiting, antenne 

- Brievenbus 

- Bel 

- Nummerplaatjes 

- CV bijvullen 
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22. Welke werkzaamheden mist u die u graag zou toevoegen aan 

het abonnement? 

 

De volgende werkzaamheden worden gemist in het huidige pakket van het 

abonnement: dakgoten schoonmaken, inbraakbeveiliging aanbrengen, 

onderhoud aan zelf aangebrachte zonnepanelen, wasmachine/droger 

aansluiten, batterijen van rookmelders vervangen, vervangen van lampen, 

afstellen van de TV en radio, gaatjes boren, uitbreiden van de stoppenkast, 

schilderwerk binnen, controle op energiezuinigheid, isoleren, glazen 

wassen. 

 

23. Wat vindt u van de maandelijkse prijs van 6,61 euro voor het 

onderhoudsabonnement in verhouding tot de werkzaamheden 

die hieronder vallen? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Veel te hoog 10 3% 

Hoog 64 19% 

Goed/passend 264 77% 

Laag 7 2% 

Veel te laag 0 0% 

Totaal 345 100% 

 

24. Tot slot, welke (andere) suggesties heeft u voor het onderhoudsabonnement? 

 

De meeste antwoorden zijn al in voorgaande vragen naar voren gekomen. 

De volgende nieuwe suggesties zijn nog gegeven: 

- Inspraak geven in materiaalgebruik; 

- Korting geven bij weinig gebruik, bijbetalen door grootgebruikers; 

- De expertise van de vakmannen kunnen inzetten voor 

werkzaamheden die je zelf moet doen, een soort klussendienst; 

- Weghalen van wespennesten; 

- Jaarlijkse onderhoudscontrole uitvoeren; 

- Onderhoud aan schuttingen en poorten; 

- Aangepaste pakketten aanbieden. 

 

25. In hoeverre waren de vragen in dit onderzoek relevant voor u? 

 

Antwoord Aantal Percentage 

Zeer relevant 115 33% 

Enigszins relevant 185 54% 

Niet echt relevant 43 13% 

Totaal niet relevant 2 1% 

Totaal 345 100% 

 


