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Onderwerp: Reactie adviesaanvraag openingstijden  

 

Geachte mevrouw de Vreese, 

 

Dank voor uw Adviesaanvraag openingstijden van 28 oktober jl. De Samenwerkende 

Huurdersorganisaties hebben de aanvraag onderling besproken en komen tot het volgende advies.  

 

Klantvisie 

Het is jammer dat er niet gestreefd wordt naar een verbetering in de klanttevredenheid. Wij zijn van 

mening dat contact aan de balie en via de telefoon in de toekomst altijd mogelijk en gratis moet 

blijven. De digitalisering van de dienstverlening zien wij wel als een positieve ontwikkeling, op de 

voorwaarde dat de bereikbaarheid in het algemeen daarbij gebaat is. Als kortere openingstijden en 

de verplaatsing van capaciteit hieraan bijdragen kunnen wij ons daarin vinden. Echter, dat is naar ons 

inzien op dit moment niet het geval. 

 

Uw cijfers 

De cijfers waarop uw voorstel wordt gebaseerd komen voort uit een meetperiode van één maand. 

Deze periode is te kort. Wij vragen ons af of de verdeling tussen de verschillende categorieën 

klantencontact anders zou liggen in een periode waarin er relatief meer verhuizingen plaatsvinden.  

 

Daarnaast wordt het aantal unieke websitebezoekers meegenomen als contacten per dag. Hoewel 

het bezoeken van de DUWO website wel klantcontact is, zijn wij van mening dat het aantal unieke 

bezoekers per dag niet van belang is om te bepalen hoe lang de balie van DUWO geopend moet zijn.  

 

Uit de cijfers in uw voorstel blijkt dat per ochtend 45 klanten niet meer bij de balie terecht zouden 

kunnen. Een deel hiervan zal ’s middags komen, waardoor er wachtrijen zullen ontstaan en de 

klanttevredenheid afneemt. Een ander deel zal mogelijk contact zoeken via de telefoon of het 

contactforumlier. Helaas ligt de beantwoording van een derde deel van deze formulieren nog steeds 

achter op schema. Dit feit gecombineerd met de wetenschap dat klanten die de moeite nemen om 

een balie van DUWO te bezoeken een vrij urgente vraag hebben, zorgt ervoor dat wij het verkorten 

van de openingstijden op dit moment een verslechtering van de bereikbaarheid van DUWO vinden. 

 

  



 
 

Conclusie en Advies 

Op basis van uw cijfers zijn wij genoodzaakt om op dit moment negatief te adviseren op uw voorstel. 

Wij vinden dat DUWO eerst de afhandeling van de contactformulieren op orde moet krijgen voordat 

ze een andere contactmogelijkheid wil beperken.  

Daarnaast adviseren wij u om de klantcontacten per dag en per vestiging over een langere tijd  te 

monitoren. Dit zorgt ervoor dat DUWO en de Samenwerkende Huurdersorganisaties een completer 

beeld kunnen krijgen van het aantal bezoekers in een specifieke maand.   

 

Mocht u besluiten om tegen ons advies in toch de openingstijden nu al te verkorten dan adviseren 

wij u om, indien blijkt dat in bepaalde maanden meer klanten de kantoren van DUWO bezoeken, 

gedurende deze maanden langere openingstijden te hanteren. Tot slot adviseren wij in dat geval ook 

om standaard bij iedere vestiging  mimimaal één ochtend per week wel het kantoor geopend te 

hebben voor de klanten die niet in de gelegenheid zijn om ‘s middags te komen. 

 

Mocht u omtrent bovenstaande nog vragen hebben, dan lichten wij dit graag toe in een gesprek. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Samenwerkende Huurdersorganisaties DUWO 

 

 

Kees Lampe 

Commissaris Koepel WijWonen 


