
Start Home Rentals onderzoek 
 
Omschrijving bedrijf/diensten 
Start Home Rentals treedt vanuit de verschillende vestigingen dagelijks op als 
huisvestingspartner van uitzendorganisaties en aannemers. Start Home Rentals huisvest het 
personeel van bedrijven in heel West-Europa. Start Home Rentals heeft ruime ervaring met 
het verhuren en beheren van woningen en grotere complexen in de vorm van 
groepsaccommodaties en hotels. Alle woningen zijn volledig gemeubileerd, direct 
bewoonbaar en voorzien van internet (WiFi).  
 
Start Home Rentals richt zich op het volledige beheer van het verhuurtraject voor zowel 
huurder als verhuurder. Dit volledig beheer houdt in dat de woning wordt verhuurd, 
ingericht en onderhouden. Daarnaast hebben alle klanten hebben een vaste 
accountmanager die 24/7 bereikbaar is. Daarbij is de supportafdeling en de technische 
dienst 7 dagen per week beschikbaar zodat calamiteiten direct verholpen kunnen worden.  
 
Vestigingen 

- START Home Rentals Zuid-Holland 
- START Home Rentals Limburg 
- START Home Rentals Duitsland 

 
SNF-gecertificeerd 
Alle woningen van Start Home Rentals beschikken over een SNF-certificering (Stichting 
Normering Flexwonen). Dit betekent dat alle woningen voldoen aan de norm voor 
huisvesting van arbeidsmigranten. Dit houdt in dat onze huisvestingslocaties jaarlijks worden 
gecontroleerd en moeten voldoen aan bepaalde eisen zoals hygiëne en brandveiligheid.  
 
Kenmerken woningen 
START verhuurd woningen aan arbeidsimmigranten. Deze woningen worden ingehuurd bij 
verschillende particulieren verhuurders. De woningen die worden aangeboden zijn volledig 
gemeubileerd, worden netjes opgeleverd en zijn voorzien van onder andere internet. De 
woningen hebben vaak 2/3 slaapkamers of meer, tot wel 12 slaapkamers. De woningen 
worden verhuurd per hooguit 2 personen per slaapkamer. 
 
De doelgroepen 
START Home Rentals heeft twee verschillende doelgroepen die beide van groot belang zijn 
voor het bedrijf.  

- Uitzendbureaus, SHR verhuurd de woningen aan hen. Dit is dan ook hun directe focus 
doelgroep om de woningen die zij in de verhuur hebben te kunnen vullen. 

- Woningeigenaren, SHR huurt de woning van hen. Deze doelgroep is zeer belangrijk 
om woningen in de verhuur te kunnen verkrijgen. Zij zorgen voor het aanbod.  

 
 
 
 
 
 



Uitzendbureaus 
Verschillende takken binnen de uitzendbureaus worden bediend door START Home Rentals. 
Denk hierbij aan logistiek, steigerbouwers, kwekers (nieuw), techniek, magazijn 
medewerkers, groente en fruit. Wanneer de uitzendbureaus woningen nodig hebben gaat 
het om snelheid en flexibiliteit. Daarnaast wordt er gekeken naar de prijs, het moet zo 
goedkoop mogelijk zijn en vooral zo snel mogelijk geleverd worden. De coördinators van de 
huisvesting regelen huisvesting voor de werknemers. Een enkele keer heeft een 
uitzendbureau geen aangewezen persoon hiervoor, dan regelt vaak een directeur dit soort 
zaken, dit komt voornamelijk voor bij kleine uitzendbureaus.  
 
Gemiddelde huurprijzen personeelshuisvesting bij SHR: 
Zuid-Holland: 90 – 95 per persoon, per week 
Limburg: 85 – 100 per persoon, per week 
 
Eisen voor de woning: 

- Internet 
- Dat het er netjes uit ziet 
- Dat er voldoende spullen aanwezig zijn 

De eisen voor de woningen en de korte huurcontracten lopen steeds hoger op. Door de 
concurrentie wordt er steeds vaker verwacht om kortstondige contracten af te sluiten en dat 
de woning er echt netjes bij staat. De leefomstandigheden zijn door de jaren heen in de 
Oostbloklanden (waar de meeste arbeidsmigranten van Start Home Rentals vandaan komen) 
omhooggegaan. Hierdoor zijn de verwachtingen van de arbeidswoningen ook verhoogd. 
Men is zich er ook bewust van dat wanneer een arbeidsmigrant tevreden is over waar hij 
woont, hij ook een betere werknemer zal zijn. Dit verschilt wel per uitzendbureau. Er zijn 
uitzendbureaus met minder nette arbeidsmigranten en die verwachten ook geen nette 
huizen voor deze huurders. Het maakt voor hen niet uit waar zij geplaatst worden. Dit gaat 
voornamelijk om havenarbeiders.  
 
Op dit moment (eind oktober 2020/ Coronacrisis) willen de uitzendbureaus de contracten 
voor een zo kort mogelijke periode afsluiten, omdat iedereen nu leeft in onzekerheid. Het 
liefst worden er huurcontracten afgesloten van 1 maand. Het verschil met Limburg is dat de 
woningen groter zijn dan die in Zuid-Holland. Ook kunnen zij iets langere contracten 
afsluiten, tussen de 4 tot 6 maanden.  
 
Veertienduizend uitzendbureaus telt ons land maar liefst. Ze zijn makkelijk op te richten, 
zonder vergunning, en er is nauwelijks toezicht door onafhankelijke instanties. En dat leidt 
volgens betrokkenen, de uitzendbureaus, verhuurders en bewoners, tot veel misstanden op 
het gebied van werk en huisvesting van de werknemers, veelal arbeidsmigranten, in de 
tuinbouw, slachthuizen en distributiecentra. 

Tijdens de eerste Coronagolf werd pijnlijk duidelijk hoe slecht de woon- en 
werkomstandigheden van arbeidsmigranten vaak zijn. Het aanjaagteam kwam in juni met 
een eerste rapport met snel te nemen maatregelen. Eind deze maand komt er een tweede 
rapport, met daarin waarschijnlijk strengere regels voor uitzendbureaus. 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2353283-verplicht-vergunning-voor-uitzendbureaus-in-
strijd-tegen-belabberde-huisvesting.html 



Woningeigenaren 
De huidige woningeigenaar die een woning verhuren aan Start Home Rentals is de 
gemiddelde Nederlander met spaargeld en de mogelijkheid om te beleggen. Steeds meer 
“gewone mensen” beginnen met investeren in vastgoed. Dit komt mede doordat 
beleggingsproducten zoals obligaties te weinig rendement opleveren. Daarom kiezen steeds 
meer beleggers ervoor om hun geld te investeren in huizen die ze kunnen verhuren of 
verkopen. Voor de woningeigenaren is het allerbelangrijkste doel het rendement. Dit moet 
voor hen zo hoog mogelijk zijn. Daarnaast vinden veel woningeigenaren het ook belangrijk 
dat het pand zijn waarde behoudt en willen daarom dat de huurders netjes om gaan met de 
woning. Deze investeerders voeren zelf ook regelmatig inspecties uit, om te checken of alles 
nog netjes is, naast de inspecties van SHR zelf.  
 
Het hoogste rendement blijkt te behalen uit woningen buiten de randstad. Beleggers halen 
het hoogste rendement in Emmen, Heerlen, Venlo en in de gemeente Súdwest-Fryslân. De 
huurinkomsten in verhouding tot de aanschafprijs liggen in deze regio’s bijna twee keer zo 
hoog als in bijvoorbeeld Amsterdam. Wel is hier meer risico op leegstand en een lagere 
huurgroei. Ook stijgen de woningprijzen minder hard dan in de hoofdstad.  
 
Dit is ook te merken bij Start Home Rentals. Marloes wordt regelmatig gebeld door het 
huidige klantenbestand van woningeigenaren met de vraag of zij nog meer woningen aan 
hun beleggingsportefeuille kunnen toevoegen en waar ze dan moeten zijn om dit te kunnen 
doen. Ook wordt ze gebeld door woningeigenaren die hun woning graag willen verhuren als 
belegging. Zij vinden Start Home Rentals via Google (de website). 
 
Op dit moment ligt de prioriteit voor Start Home Rentals Zuid-Holland niet bij het 
binnenhalen van nieuwe woningen.  Zij hebben besloten om de huidige woning portefeuille 
gevuld te houden en daarmee stabiel te blijven, voordat zij overgaan tot uitbreiding. 
Wanneer er toch interessant aanbod is wil Start Home Rentals Zuid-Holland dit wel graag 
aannemen om toch een groei te kunnen gaan maken, maar dan wel veilig, dus met een 
huurcontract er tegenover, zodat zij weten dat ze de woning ook direct kunnen verhuren en 
het niet leeg blijft staan.  
 
In Limburg is de groep investeerders een stuk kleiner. De promotie gaat daar voornamelijk 
via mond-tot-mondreclame. De meeste investeerders kennen elkaar en bevelen elkaar 
goede partijen aan. Dit komt doordat er in Limburg meer een ‘ons kent ons mentaliteit’ 
heerst. Vaak hebben deze investeerders meerdere woningen tot hun beschikking. Start 
Home Rentals Limburg is al een tijd op zoek naar woningen in Noord-Brabant en wil wel 
graag hun huidige portefeuille aan woningen uitbreiden.  
 
Probleemstelling 
De concurrentie biedt steeds vaker kortere huurcontracten aan. Dit is voor veel 
uitzendbureaus een reden om niet met Start Home Rentals in zee te gaan.  
 
Via LinkedIn wordt door Marloes veel gepost. Zo hoopt zij top of mind te blijven en nieuwe 
uitzendbureaus aan te trekken. Echter levert dit niet heel veel resultaat op.  
 



In Limburg ligt dat iets anders. Daar zijn er ook grote bedrijven zonder uitzendbureau op 
zoek naar personeelshuisvesting. Hiermee zijn nog grote stappen te maken om deze 
doelgroep beter te bedienen en bereiken. Op dit moment wordt daar weinig tot niets mee 
gedaan. Er is een lijst van potentiele geïnteresseerde, die zou gebruikt kunnen worden om 
deze prospects te benaderen.  
 
Crisisperiode in de winter 
Tijdens de wintertijd gaan alle arbeidsmigranten terug naar huis. Hierdoor is dit een zware 
periode voor Start. In deze tijd staan veel woningen leeg. Nu wegens de Coronacrisis is het 
vooruitzicht dat het langer zal gaan duren voordat de arbeidsmigranten terugkomen en dat 
zij ook eerder zullen gaan vertrekken. Dit doordat zij in hun thuisland eerst bij aankomst 
twee weken in quarantaine moeten en vervolgens als ze terug naar Nederland komen hier 
weer twee weken in quarantaine moeten. Hierdoor zijn zij langer van de werkvloer af en 
zullen de woningen dus ook langer leeg komen te staan. Vanaf eind oktober loopt de 
verhuur terug en ziet Start steeds meer arbeidsmigranten vertrekken, dit duurt tot eind 
januari. Begin Februari komen doorgaans de aanvragen weer binnengestroomd.  
 
Reputatieschade 
Start Home Rentals heeft een hele grote groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. Er waren 
veel woningen tot beschikking en deze konden ook direct verhuurd worden via de 
uitzendbureaus. Echter zijn alle afspraken en beloftes die in die tijd gemaakt zijn nergens 
geregistreerd of waargemaakt. Er was op dat moment te veel werk en niemand die dit op 
pakte. Dit heeft voor Start Home Rentals grote schade opgeleverd. De klanten werden zeer 
ontevreden, doordat er allerlei dingen werden beloofd en er niks werd geregeld of 
waargemaakt. Hierbij was de aangeboden service een heel groot punt. Start beloofd dat er 
24/7 iemand beschikbaar is van de technische dienst en dat die zorg uit handen wordt 
genomen, echter gebeurde dit niet. Ook werden de woningen nooit gecontroleerd, waar de 
woningeigenaren niet blij mee waren.  
 
Start is nu druk bezig om al dit achterstallige onderhoud en papierwerk in te halen. Alle 
nieuwe woningen worden wel voorzien van technische dienst en eens per maand worden de 
woningen ook gecontroleerd. Zo hopen zij de gemaakte imagoschade te kunnen herstellen. 
Echter zijn nog veel uitzendbureaus en woningeigenaren hier sceptisch over, omdat zij deze 
slechte ervaring met het bedrijf hebben gehad. Het grootste probleem ligt bij de 
uitzendbureaus, hiervan hebben sommige uitzendbureaus zich voorgenomen om nooit meer 
zaken te doen met Start Home Rentals.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke punten 
- Altijd een woning leveren (oplossing, landelijke dekking, overal woningen/netwerk) 
- Prijs/kwaliteit verhouding 
- Flexibel bij het leveren van de woning > snel schakelen 
- 24/7 bereikbaar 
- Gemeubileerd + internet (instap klaar) 

 
Klanten weggelopen: 

- Beloftes niet nakomen 
- Slechte woningen 

 
Woningaanbod:  

- Video van de woning  
 
Promotiemiddelen 

- Brief na woningcheck > terugkoppeling 
- Welkomstbox (eerste huishoudspullen) > bestellen vanaf website 
- Video 
- Foto’s 
- ID TD 

 
Wat de klant wil: 

- Gemak 
- Geen omkijken naar huisvesting, geen telefoontjes/klachten 
- Kleine woningen, gezinssituatie, midden in een woonwijk 
- Altijd bereikbaar  

 
 
Concurrentieanalyse 
 
Kafra Housing 
https://kafrahousing.com/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQlPEBrmOMn8Sdk6SVekLz
B3SMHiTTqCTA7Uy2nn53DJtuSOuui5hsaAn2OEALw_wcB 
 
KAFRA ontwikkelt, realiseert en beheert moderne huisvestingsconcepten voor 
arbeidsmigranten. Met het concept Living as a Service zet zij de nieuwe standaard in 
tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten. Met Living as a Service wordt de werkgever, 
arbeidsmigrant en gemeente volledig ontzorgd rondom alle aspecten van wonen en leven in 
Nederland. 
 
Heel actief op socials en in de media, met focus op het belang van migrantenwoningen en 
het tekort daarvan. Zij verschenen ook op tv en bij verschillende conferenties waar gepraat 
werd over onder andere: flexwonen, huisvesting arbeidsmigranten en belangen migranten 
huisvesting. Zij maken zich hard voor de rechten en belangen van de migranten zelf en 
voeren hierin het voortouw naar een nieuwe innovatieve manier van personeelshuisvesting.  
 



Ze leveren noodwoningen (een soort containers) die verder heel netjes zijn ingericht en als 
dorpen voor arbeidsmigranten zijn opgesteld, hierin doen zij hun best om het voor de 
doelgroep zo fijn mogelijk te maken. Ze voldoen aan veel meer dan alleen het SNF-keurmerk 
en dagen andere uit deze stappen ook te nemen.  
 
Socials 
Facebook: hier delen zij veel interessante en innoverende blogartikelen van hun eigen site, 
met als voorbeeld de onderwerpen: “arbeidsmigrant verdient meer bescherming”, 
“huisvesting arbeidsmigranten: wat wil de arbeidsmigrant zelf eigenlijk?”. Daarnaast delen 
zij vaak informatieve posts met grafieken en diagrammen over huidige cijfers binnen de 
branch en zijn ze regelmatig op beurzen en in tv-programma’s wat zij ook delen op 
Facebook. (Deze content wordt ook gepost op hun Twitteraccount.) 
LinkedIn: Op LinkedIn delen zij dezelfde content als op Facebook en plaatsten zij daarnaast 
oproepen naar nieuwe huisvesting. Hierbij targetten zij grote corporaties die meerdere 
panden bezitten.  
 
 
Select Housing (Hubbs.) 
https://www.select-
housing.nl/?gclid=Cj0KCQjwreT8BRDTARIsAJLI0KL3TrdYQhpaz9yg5vgflbIyekaAd_VH4pGqlAQ
KXLJllicZW1Llp5waAmkxEALw_wcB 
 
Hubbs is de partner voor organisaties die op zoek zijn naar kwalitatief goede 
personeelshuisvesting voor buitenlandse werknemers. Van appartementen tot aan 
vrijstaande woningen; transformeren zij diverse type woningen naar een prettige, huiselijke 
sfeer en volledig gemeubileerd.  
 
Alle accommodaties zijn compleet ingericht en voldoen 100% aan de richtlijnen van Stichting 
Normering Flexwonen (SNF). Daarnaast hecht Hubbs veel waarde aan kwalitatief goed 
huisvesting van personeel. Zo zijn er hoge kwaliteitsstandaarden die niet alleen de kwaliteit 
van de woning waarborgt, maar ook de inventaris en de volledige service rondom de 
dienstverlening. 

Socials 
In de blogs van Hubbs staan de nieuwste ontwikkelingen binnen het bedrijf, maar ook 
binnen de markt. Ze komen hierin deskundig over en zijn betrokken bij de doelgroep en hun 
behoeftes.  
 
Instagram 
Op Instagram plaatst Hubbs “persoonlijke” zakelijke content, met eigen foto’s en filmpjes 
van hun werkzaamheden. Ook hebben ze een professionele video opgenomen waarin hun 
manier van zaken doen wordt uitgelegd. Naast deze content posten ze ook stories (en 
highlights) waarbij zij dezelfde soort aanvullende content plaatsen.  
 
 
 



Facebook 
Wat direct opvalt aan de Facebookpagina is de originele omslagfoto. Op Facebook wordt 
dezelfde soort content gepost als op Instagram met aanvullende content als meest gestelde 
vragen en blogposts. (Zelfde geldt voor LinkedIn). 
 
Qua content valt er veel te leren van deze concurrent, omdat er een goed balans is 
gevonden tussen zakelijk en persoonlijk. Hierdoor komen zij professioneel, betrouwbaar en 
als een goede zakenpartner over. Mede doordat de content modern, strak en eigen is.  
 
Conclusie 
START Home Rentals is toe aan vernieuwing. De markt is veranderd en dit heeft ervoor 
gezorgd dat zij een inhaalslag te maken hebben. Door de opgelopen reputatieschade te 
herstellen en de visie van de klant over SHR te veranderen kan het bedrijf weer relevant 
gemaakt worden binnen de huidige markt.  
 
Op dit moment uit SHR geen bekommering om haar huurders. Dit valt binnen de huidige 
markt heel erg op, doordat de concurrentie daar nu veel aandacht aan besteden. 
Personeelshuisvesting is een hot item in de media op een negatieve manier. Er wordt vaak 
gesproken over het uitbuiten en te kort doen van de leefomstandigheden voor de 
arbeidsmigranten. Het is jarenlang geoorloofd, omdat de arbeidsmigranten het in hun 
thuisland nog slechter hadden dan hier. Inmiddels is die situatie veranderd en worden er 
hogere eisen gesteld aan de leefomstandigheden voor deze doelgroep. Dit is dan ook de 
reden dat veel concurrenten druk bezig zijn met laten zien dat zij zich wel bekommeren om 
hun klanten en graag meedenken om het voor hen zo comfortabel mogelijk te maken. Deze 
vernieuwde positionering lijkt te werken en veel lof op te roepen.  
 
Zoals eerder vermeld baseren de uitzendbureaus hun keuze voor een samenwerking op 
prijs, kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid. In de laatste twee onderwerpen valt er voor 
Start nog veel winst te behalen. Wanneer het niet mogelijk is voor Start om kortere 
huurovereenkomsten op te stellen is het extra van belang dat zij werken aan een goed 
vernieuwd imago, waarbij zij zich opstellen als niet alleen betrouwbaar maar ook als flexibel 
en persoonlijk.  
 
Voorbeelden ter realisatie 

- Welkomstpakket 
- Interviews bewoners 
- Videocampagnes 
- Adverteren in vakbladen 
- Website veranderen 
- Persoonlijk content socials 
- Q&A’s bewoners 
- Blogs over behoeftes bewoners 
- Blogs over nieuwe ontwikkelingen in de markt 
- Blogs over werkzaamheden bij START 
- SEO-optimalisatie 
- Klanttevredenheidsonderzoek 
- Gap analyse om behoefte en verbeterpunten te achterhalen 


