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1. Nieuwe tijden vragen nieuwe
vormen van samenwerking
Woningcorporaties zien zich door diverse nogal uiteenlopende omstandigheden
geconfronteerd met grote uitdagingen. De financiële positie moet worden versterkt, de
maatschappelijke taak moet beter worden ingevuld en de reputatie moet snel worden
hersteld. De nieuwe woningwet komt er aan. In deze tijd lijkt het soms vooral te gaan over hoe
aan regelgeving kan worden voldaan. Het gaat echter om de klant! Woningcorporaties hebben
de maatschappelijke taak om 2,4 miljoen huishoudens de belofte na te komen die aan de
bewoners bij het aangaan van de huurovereenkomst is gedaan: prettig en betaalbaar wonen,
in een nette buurt met bijbehorende effectieve en gewaardeerde dienstverlening.

Het is een tijd waarin we ons als woningcorporaties
opnieuw uitvinden, waarin we nieuwe balans vinden tussen een doelmatig en klantgedreven beheer, met krachtige
innovaties om hedendaagse uitdagingen met succes te
slechten. Daarin laten we ons inspireren door innovaties
binnen en buiten de corporatiesector. Vernieuwing is ook
nodig in de samenwerking tussen medewerkers, klanten,
corporaties, overheden en toezichthouders. Een open, multidisciplinaire aanpak met ruimte voor uitwisseling van
ervaring en kennis. Met een permanente behoefte om zelf
en van elkaar te leren. Met een nieuw bewustzijn dat helpt
om bestaande patronen en gewoontes te doorbreken.
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Dit white paper presenteert de actuele aanpak bij Woonbron op gebied van klantbediening. Het streven naar
enthousiaste klanten (klanttevredenheidsscore 8 of hoger)
wordt daarbij gekoppeld aan een verregaande doelmatigheid. Niet om te vertellen hoe het moet, of om waardering
te ontvangen voor een overigens nog te realiseren proofof-concept. Eerder het tegenovergestelde. Door het delen
van onze visie en aanpak willen we ervaringen delen en
een discussie op gang brengen over hoe de beloften van de
corporatiesector naar haar klanten het beste kan worden
waargemaakt. Om met elkaar te leren van elkaars
ervaringen. Om te kunnen excelleren naar onze klanten
en in doelmatigheid.

2. We komen van ver!

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden
in Rotterdam, Spijkenisse, Delft en Dordrecht. De organisatie bestaat al ruim honderd jaar. Toch
beleefde Woonbron de afgelopen jaren de meeste woelige periode in haar bestaan. Woonbron
was vaak in het nieuws en voelt de noodzaak het vertrouwen van de klant en in de sector te
herstellen. Ze voelt echter ook een intrinsieke motivatie het beter te doen naar de klant!

Woonbron was het prototype van een corporatie met een
brede taakopvatting op het gebied van leefbaarheid.
Veel geprezen vanwege haar innovatieve vermogen
en het lef waarmee zij nieuwe initiatieven ontplooide.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Te Woon-concept, de
grootschalige herstructurering van Hoogvliet en de –
achteraf ongelukkige - investering in het ss Rotterdam.
De brede taakopvatting van Woonbron vertaalde zich ook
in haar bedrijfslasten. Woonbron was jarenlang één van
de duurdere corporaties.

stabiel lag tussen de 7 en 7,5 lag en bovendien vergelijkbaar was met andere corporaties, was er sprake van een
comfortabele status quo. Verdere optimalisatie van klanttevredenheid had niet de hoogste prioriteit. Klanttevredenheid leek een luxe, waar niet renderend in geïnvesteerd
zou kunnen worden, ondanks het feit dat juist met het
herstel van die ontevredenheid ook toen al veel faalkosten
waren gemoeid. Hoewel Woonbron haar dienstverlening
overall op orde had, was er al jaren een aantal hardnekkige
ergernissen bij klanten over de dienstverlening van
Woonbron op het gebied van het niet goed nakomen van
afspraken met de klant, te lage snelheid van het beantwoorden van (telefonische) vragen en de mate waarin
gemelde problemen werden opgelost.

Resulteerden deze hogere bedrijfslasten dan ook
tot een hogere klanttevredenheid?

Op dat laatste punt deed Woonbron het niet slecht, maar
ook niet beter dan veel andere corporaties. Consequent
scoorde de organisatie tussen de 7 en 7,5 op klanttevredenheid. Het aantal ontevreden klanten was echter relatief
hoog. Gemiddeld bij eigenaren hoger dan bij huurders,
met respectievelijk een Net Promotor Score (mate waarin
de klant Woonbron zou aanbevelen bij anderen) van +2 bij
huurders tot -47 bij kopers. Met een gemiddelde klanttevredenheidsscore - op basis van periodiek onderzoek - die

Pas met de noodzaak vanaf 2011 om tegen (nog) lagere
bedrijfslasten te opereren en de maatschappelijke druk om
beter te presteren naar de klant en het vertrouwen in de
sector te herstellen, steeg de klantwaardering op de prioriteitsladder. Woonbron heeft echter ook een sterke intrinsieke motivatie het beter te doen naar de klant, zowel qua
klanttevredenheid als doelmatigheid.

Referentie

Woonbron

Netto
bedrijfslasten

(soortgelijke
corporaties)

Landelijk

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

2.179

1.776

1.702

1.685

1.723

1.308

1.147

1.091

(excl. leefbaarheidsuitgaven)

Bron: Corporatie in Perspectief, Corporatie Benchmark Centrum, verslagjaar 2013
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‘Klantbeoordeling Woonbron in het verleden.’
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3. Vooruit naar de kerntaak

Woonbron gaat nadrukkelijk terug naar haar kerntaak, of in haar eigen woorden: Woonbron
gaat vooruit naar de kerntaak.

De missie van Woonbron luidt: “Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor hen die ons
nodig hebben. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Vandaag voor morgen.”
De ambitie is onverminderd groot. Sterker nog: deze is
groter dan ooit! Woonbron wil in het domein van die kerntaak behoren tot de beste corporaties van Nederland. Wij
hebben de overtuiging dat we qua klantgedrevenheid en
doelmatigheid daar alleen komen door de lat te leggen op
excellentie. Zowel in beheer als in de dienstverlening aan
klanten. Gewoon tevreden klanten zijn niet genoeg, we
willen enthousiaste klanten. Klanten die onze organisatie
beoordelen met een 8 en hoger! Hiervoor is het nodig de
basis op orde te hebben en je intrinsiek klantgericht op
te stellen. Dit vraagt eenduidige processen, bijpassende

systeemondersteuning, competente medewerkers,
verrassende en persoonlijke dienstverlening met
doorlopende toetsing, en waar nodig bijstelling, met
als resultante beperkte uitval van kwaliteit. Het resulteert
in enthousiaste klanten, die zich als ambassadeur van de
organisatie gedragen. Met alle bijkomende voordelen!
Door de kwaliteit van dienstverlening centraal te stellen,
legt Woonbron de lat hoog qua interne bedrijfsvoering
en doelmatigheid. Met resultaat, want inmiddels zijn de
bedrijfslasten fors lager dan enkele jaren geleden. En dat
is nog maar het begin. Het begin 2015 gestarte klantonderzoek via Tevreden.nl geeft de impulsen om het bedrijfsproces verder te verfijnen en de bedrijfslasten verder te
verlagen.

sociaal, zakelijk met elan is de drager onder de ambitie van enthousiaste klanten
Bert Wijbenga (voorzitter Raad van Bestuur Woonbron)
“Wat ik leuk vind van hoe Service & Dienstverlening in de organisatie is geland, is dat het
alles in zich heeft van hoe we met ons credo ‘sociaal, zakelijk met elan’ zichtbaar willen zijn.
Sociaal omdat we de klant en zijn verwachtingen centraal stellen in ons handelen, zakelijk
omdat we scherp zijn in wat we daarin van elkaar nodig hebben en ook verwachten, en elan
omdat we alleen maar succesvol zullen zijn in de ambitie van enthousiaste klanten als de
hele interne organisatie zelf ook dat enthousiasme heeft. De goede resultaten tot dusver, al
zijn we er nog niet, laten zien dat we op de goede weg zijn.”

Scherpe doelstellingen op doelmatigheid en
klantwaardering

Wat wil Woonbron bereiken qua doelmatigheid? Uiterlijk
in 2016 wil Woonbron het jaarlijks aantal binnenkomende
telefoontjes bij de klantenservice verminderd hebben van
360.000 (in 2013) naar circa 240.000. Een reductie van
33%. In de praktijk betekent dat het beperken van binnen
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komend telefoonverkeer - omdat je de klantvragen voor
bent - en het voorkomen van kwaliteitsuitval in de klantbediening - zodat de klant niet nogmaals hoeft te bellen.
Ook het aanbieden van informatie of diensten op het web
is belangrijk als alternatief voor de telefonische dienst
verlening. Dáár lag en ligt een grote uitdaging en verbeterpotentie.

Tegelijkertijd hanteren we ook kwalitatieve doelstellingen.
Een voorbeeld daarvan is de Net Promotor Score (NPS).
In 2015 hanteren we nog een NPS van -5 (sectorbreed ligt
deze tussen -50 en + 35), voor 2016 moet deze 0 en voor
2017 +5 zijn.

Prognose

In 2015 streven we ernaar dat 10% van onze klanten Woonbron een 8 of hoger geeft voor de wijze waarop wij klantvragen afhandelen, in 2016 moet dit 20% zijn en in 2017
naar 25% groeien, Naar nieuwe huurders en kopers en bij
reparatieverzoeken ligt de lat een stuk hoger zoals in volgende tabel is te lezen.

2014

2015

2016

2017

KPI: Net Promotor Score (NPS) huurders en eigenaren

NB

-5

0

5

% klanten dat ons een 8 of hoger geeft voor de afhandeling
van een vraag

NB

10%

20%

25%

% nieuwe klanten dat verhuur-/verkoopproces met een 8 of
hoger waardeert

43%

43%

45%

50%

% klanten dat ons een 8 of hoger geeft voor de afhandeling
van reparatieverzoeken

56%

60%

65%

67%

Doelstellingen klantwaardering Woonbron

het uitgangspunt om de medewerkers echt de beste kans van
slagen te geven, betaalt zich terug
Romee van Barneveld (manager Klantenservice Woonbron)
“We zijn 2015 begonnen met nieuwe prestatie-indicatoren, gebaseerd op de
ambitie van enthousiaste klanten. We zijn in september 2014 gestart met ons
klantcontactcenter in een nieuwe omgeving, centraal en ook nog met nieuwe
beleidsregels, processen en systemen. De eerste- en tweedelijnscollega’s kwamen in
een geheel nieuwe verhouding tot elkaar te staan, op afstand ook. We vonden een
doelstelling van 10% met een klanttevredenheid van 8 of hoger al heel spannend. De
inspanningen om onze medewerkers de beste kans van slagen te geven resulteren
na 6 maanden in een realisatie van 50% zeer tevreden klanten. We kunnen onze
doelstellingen dus aanpassen!”
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4.		Kritische resultaatgebieden
naar enthousiaste klanten
Om de doelen in de klantwaardering te realiseren, is het nodig een breed spoor te berijden:
betere dienstverlening vereist een inspirerende ambitie, een betrouwbare en doelmatige
werkorganisatie, goede systeemondersteuning en bovenal medewerkers die nauw met elkaar
samenwerken aan één gemeenschappelijk doel.

In 2013 startte het programma Service en Dienstverlening binnen Woonbron met de volgende pijlers:
a. Klantvisie en klantwaarden
	Een moderne klantvisie waarbij de lat hoog wordt gelegd, vereist dat de visie eenduidig is verankerd in de organisatie, met klantwaarden die zichtbaar zijn in de hele organisatie. In de vorm van gedrag en waardering. Extern en
intern.
b. Efficiënte dienstverlening
	Een efficiënte organisatie waarbij scherpe keuzes worden gemaakt in de klantbedieningsformule, met het oog op
verlaging van de bedrijfslasten en daarmee de mogelijkheid meer te doen naar de klant.
c. Cultuur
	Goede interne samenwerking, gericht op één gemeenschappelijk doel is erg belangrijk maar vormt tegelijkertijd
mogelijk de achilleshiel voor alle vernieuwingen.
d. Procesoptimalisatie en systeemondersteuning
	Door goed naar klanten te luisteren, door te weten en te meten wat de klant verwacht en door dienstverlening en
processen daarop in te richten, kan optimale klantbediening met nieuwe technologieën efficiënt worden ingeregeld. Eenduidige processen met een duidelijke scheiding tussen de verantwoordelijkheden van de 1e en de 2e lijn.
Uniformering van beleid en vastlegging in een kennisdatabase en geautomatiseerde systemen met zorgvuldige
vastlegging om klantcontacten goed (op) te volgen.
e. Klantwaardering
	Met een doorlopende vinger aan de pols meten we dagelijks wat de klant van de dienstverlening vindt. Directe
kwalitatieve en kwantitatieve feedback in de vorm van cijfers en geschreven klantervaringen zijn doorlopend duidelijk zichtbaar voor teams, medewerkers en management. Niet alleen het meten voor het weten. Geen periodiek
onderzoek voor een dik en uitgebreid rapport met ingewikkelde grafieken en diagrammen. We meten om het te
beleven en om op basis daarvan met alle medewerkers intrinsiek gedreven de klantbeleving te willen verbeteren.
Natuurlijk levert het onderzoek de nodige algemene inzichten maar voor optimalisatie van klantervaringen is een
algeheel klantbewustzijn tot op individueel niveau een vereiste.
f. Digitalisering en verpersoonlijking van het klantcontact
	Verbeterde online mogelijkheden waarmee klanten ook thuis zaken met Woonbron kunnen regelen, maar waarbij
tegelijkertijd in alle uitingen en contacten, het persoonlijke van de relatie toch tot uiting komt.
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een compacte klantvisie en bovenal de klantwaarden nodigt uit tot realisatie
Martine van Sprundel (manager Vastgoedsturing en Beleid)
“Een nieuwe, inspirerende klantvisie was de eerste stap. Woonbron werkte al enige jaren
met een klantvisie. Die paste weliswaar bij eerdere opgaven, maar nu was behoefte aan een
nieuw soort kader. Minder uitwerken in het beleid heeft geleid tot een compacte klantvisie
die veel ruimte en verantwoording geeft aan de uitvoeringsorganisatie. We hebben met
elkaar opnieuw intensief gesproken over welke klantwaarden we willen waarmaken en wat
dat voor ons betekent in ons eigen gedrag en onze activiteiten. Dan gaat wat er uiteindelijk
op papier komt te staan in een klantvisie ook echt leven. Het vergt vooral heel veel herhaling. De nieuwe visie bevat de essentie van wat we voor ogen hebben in gedrag naar de
klant en hoe we dit terug willen zien in de resultaten.”

De zes pijlers lichten we hieronder nader toe.

a. Klantvisie en klantwaarden

In 2013 herijkte Woonbron haar klantvisie en -waarden. De
organisatie wil een hoge klantprestatie leveren door echt
klantgericht te werken. Enthousiaste klanten, daar is het
Woonbron om te doen. Dit vertaalt zich in een hoge mate
van tevredenheid, een intentie om de relatie voort te zetten en de organisatie aan te bevelen bij anderen.
De klantwaarden van Woonbron geven aan hoe wij willen
dat klanten ons ervaren. De waarden zijn leidend in onze
cultuur, ons gedrag, beleid, processen en in onze uitingen.
Een brede laag van Woonbronmedewerkers heeft de klantwaarden bepaald en deze zijn vervolgens aan klanten en
medewerkers voorgelegd.
Dit leverde vijf kernwaarden op:
de basiswaarden ‘Deskundig’ en ‘Betrouwbaar’,
de onderscheidende waarden ‘Adequaat’ en ‘Zichtbaar’,
en de unieke waarde ‘Persoonlijk’.

Klantwaardenhuis Woonbron

De voornaamste waarde is Persoonlijk. Dit vertalen we
naar de manier waarop we onze klant bedienen, maar ook
in het continu - op sleutelmomenten in onze relatie - verrassen van de klant. Los dat echte aandacht in het contact
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met onze klanten prioriteit nummer één is, zoeken we ook
naar mogelijkheden om onze contactmomenten met de
klant zo persoonlijk mogelijk te maken.

b. Efficiënte dienstverlening

De nieuwe weg die Woonbron bewandelt, komt voort uit
de wens om beter naar de behoeften van de klant te luisteren en daar met nieuwe gemaksdiensten op in te spelen.
Zo kunnen klanten voortaan de meeste zaken, bijvoorbeeld
een reparatieverzoek, overlastmelding of een huuropzegging, vanachter de computer of telefonisch doen. De telefonische dienstverlening is versterkt door het inrichten van
een Klantcontactcentrum met goed getrainde medewerkers, eenduidige processen en een krachtig kennissysteem.
Door de klant beter te helpen, zijn problemen eerder
opgelost en zijn minder telefoontjes nodig. Dit is uiteraard
efficiënter.
Een centraal klantcontactcentrum en telefoonnummer,
met een uitgebreid webportaal maken deze manier van
klantbediening mogelijk en dragen ook bij aan de efficiency. Deze veranderingen maken het mogelijk de woonwinkels van Woonbron in de wijken – die open waren tijdens
kantooruren - een andere vorm te geven. Daarvoor in de
plaats openden de vijf regiokantoren een zogeheten
'Klantpunt'. Hier kunnen klanten voortaan op afspraak
terecht. Lopen zij binnen zonder afspraak, dan maakt een
gastheer/gastvrouw ze wegwijs in de nieuwe dienstverlening. Klanten die zaken persoonlijk willen afhandelen en
niet in staat zijn naar het Klantpunt te komen, kunnen blijven rekenen op een goede dienstverlening in hun eigen wijk.
Het was echter niet alleen nodig de dienstverlening en
kanalen te veranderen. Want om met Einstein te spreken:
“Waanzin is hetzelfde blijven doen en toch een ander
resultaat verwachten.” Ook in onze dienstverlenende cultuur wilde Woonbron grote stappen voorwaarts zetten.
Zonder een écht dienstverlenende houding naar klant én
collega (want samen maak je het succes), wist de organisatie dat enthousiaste klanten buiten haar bereik zouden
blijven.

een hoge lat naar klanten leidt tot doelmatigheid, dat zijn wij hier aan het bewijzen
Erwin Zwijnenburg (directeur Woonbron en verantwoordelijk voor dienstverlening)
“Je kosten verlagen door de lat in dienstverlening hoog te leggen? Dit lijkt een paradox.
Vanaf de introductie in de organisatie van ‘Enthousiaste klanten’ als ambitie was er twijfel
of deze combinatie mogelijk is. Het riep de goede discussies op en ondanks de ogenschijnlijke tegenstrijdige doelstelling voelde je de betrokkenheid ter plekke ontstaan. Bij menig
medewerker begonnen de ogen te glinsteren: “als dat lukt, zou dat gaaf zijn”. Het is de
ambitie die inmiddels al 2,5 jaar leidend is en echt breed in de organisatie wortelt. Met
resultaat, want inmiddels blijkt 50% van onze klanten ons te waarderen met een 8+. We zijn
er echter nog niet, want we vinden dat er tegenover dat enthousiasme nog te veel onvoldoendes staan.”

c. Cultuur

Een cultuur van samenwerking. Zonder samenwerking is er
geen efficiënte klantenservice en zonder klantenservice is
er geen efficiënte klantbediening elders in de organisatie.
Het klantcontactcentrum en de overige organisatieonderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vragen
beiden aandacht. Het eigenaarschap voor de klant ligt
niet alleen bij de klantenservice maar ook bij de andere
bedrijfsonderdelen. Het is een collectieve opgave. De
samenwerkingscultuur maakt of breekt het resultaat en
de verantwoordelijkheid om dit resultaat te halen ligt dan
ook in alle lagen van de organisatie, van het management
tot iedere individuele medewerker.
De volgende cultuurelementen zijn bij Woonbron leidend:
• Duidelijke focus op gemeenschappelijk doel:  enthousiaste klanten via klantvisie en -waarden
Om van die tevreden klant écht een enthousiaste klant
te maken en de klanten daadwerkelijk ambassadeurs
van de organisatie te laten worden, vraagt om een sterk
ontwikkelde identiteit van onze organisatie. Voor Woonbron hebben we daarvoor de nieuwe klantvisie en klantwaarden. Vanaf juni 2013 gingen we aan de slag met het
verankeren van de hogere klantnorm via de lancering
van het principe van enthousiaste klanten. Het uitrollen
van het nieuwe klantvolgsysteem, klachtenregistratiesysteem, de klantwaarden en klantvisie bieden hiervoor
goede mogelijkheden.
• Klant ’echt’ centraal stellen als gehele organisatie, van
top tot teen
Werkelijke verandering vergt eigenaarschap voor het
resultaat naar de klant bij alle in de keten betrokken
medewerkers. Dat begint met het leggen van de verantwoordelijkheden daar waar ze ook horen te liggen en de
veiligheid te creëren om daarin persoonlijke prestaties
te leveren. Persoonlijk eigenaarschap ontstaat alleen als
leiding en medewerkers samen directe invloed hebben
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op de kwaliteit van proces en resultaat. De meeste mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Woonbronmedewerkers dagen we uit de nieuwe
klantcultuur te ervaren en daar hun steentje aan bij te
dragen. De directeuren en (regio)managers dragen de
urgentie op alle bovengenoemde punten uit, tonen dit
in hun gedrag, helpen en begrenzen waar nodig. Ons
principe is dat we vertrouwen dat medewerkers bereid
zijn zich maximaal voor de klant in te zetten, en dat vertrouwen motiveert hen om echt in beweging te komen.
• Monitoren van de praktijk en echt leren van wat goed
en niet goed gaat
Om de organisatie te helpen de nieuwe klantcultuur
te voelen, is het van belang dat we laten zien waar het
mis gaat. Dat vraagt van iedereen dat ze kwaliteitsuitval
aan de orde durven te stellen. Bijvoorbeeld door het
registeren van ontevreden klanten of door een vervelende ervaring te delen met collega's. Het vraagt van
directie en managers dat ze het voorbeeld geven door
opgeschaalde klantproblemen met een hoge prioriteit
bespreekbaar te maken en op te lossen. En daarmee
de spanning tussen intentie en uitwerking zichtbaar te
maken. De nieuwe norm moet indalen en de eerste jaren
stevig worden bewaakt. Het kennen van de klantwaardering voor onze diensten en de monitoring van klachten zijn daarin belangrijk.
• Samenwerking tussen eerste en tweede lijnsmedewerkers en de cruciale relatie die zij moeten opbouwen,
te beginnen met het feit dat ze elkaar en elkaars werk
moeten kennen
De goede samenwerking ontstaat niet vanzelf maar
vraagt oefening en begeleiding. Er is gekozen om niet
meteen van het werken met decentrale klantpunten
over te gaan op een centraal klantcontactcentrum (KCC)
maar eerst een tussenstap in te bouwen. In de oude
organisatie met gedecentraliseerde eerstelijns klantbediening is vier maanden voor de start van het centrale

klantcontactcenter het kennissysteem IRIS opgeleverd,
waardoor als het ware ‘mini-KCC’s’ zijn ontstaan. Daar
zijn in aanvang de nieuwe werkwijzen geïmplementeerd, beoefend en vervolmaakt, zoals die later ook
vanuit het centrale KCC moesten gaan functioneren.
Hier zijn de nieuwe klantwaarden en klantvisie voor het
eerst in de organisatie geintroduceerd en werd van de
medewerkers verwacht dat ze ermee aan de slag gingen
en hierin resultaten boekten. Ervaringen en successen
van de diverse mini-KCC’s zijn gedeeld en er werd van
elkaar geleerd, waarmee de basis gelegd werd voor het
succes van de nieuwe organisatie. Deze werkwijze werd
in de decentrale organisatie beproefd zodat het centrale
KCC later kon profiteren van de inmiddels bekende werkwijze.
• Leiderschap om de ambities tot slagen te brengen
Als de medewerker weet waar hij/zij aan toe is, heeft
hij/zij doorgaans ook vertrouwen in de organisatie. De
medewerker moet op een duidelijke en geloofwaardige
manier worden geïnformeerd over het hoe, wat en
waarom van de nieuwe organisatie met de klantvisie
en -waarden. Buiten kennisoverdracht was het ook van
belang dat er goede afspraken waren over de dienstverlening. Wat doet de eerste lijn en wat wordt verwacht
van de tweede lijn als er bijvoorbeeld terugbelverzoeken worden gemaakt? De manager is het belangrijkste
instrument. Het is daarbij van essentieel belang dat
mentaliteit en gedrag van de managers overeenkomen
met de gewenste cultuur die wordt gevraagd (‘practice
what you preach’).

• Zonder deze congruentie is er geen voorbeeldgedrag en
zonder voorbeeldgedrag zijn interventies van een manager bij voorbaat ongeloofwaardig. Daarnaast speelt de
manager een essentiële rol in het creëren van omstandigheden en voorwaarden waardoor mensen bereid zijn
hun gedrag ter discussie te durven, kunnen en willen
stellen. Deze manager moet wel de kennis hebben om te
kunnen coachen en sturen. Het management heeft hierin de belangrijkste rol, door open en eerlijke communicatie en zich kwetsbaar op te stellen. Zo geeft hij aan het
eigen gedrag aan de orde te willen stellen (cultuur) en
een belangrijke rol te hebben in het veranderingsproces.
Kortom, er is veel aandacht voor cultuur. Bij het management ligt veel nadruk op leiderschapsontwikkeling en het
tonen van voorbeeldgedrag. Alle Woonbronmedewerkers
volgden trainingen en woonden onder meer een ‘Woonbrondag’ bij, waar aandacht was voor de klantambitie en
wat deze betekent voor het eigen functioneren. Nieuwe
werkafspraken zijn bewust geïmplementeerd en beoefend. Ook werd er op een groot aantal momenten en via
diverse communicatie-uitingen aandacht aan besteed.
De klantambitie is tevens geborgd door deze een plek te
geven in de jaarlijkse planning- en beoordelingscyclus van
alle Woonbronmedewerkers.

d. Procesoptimalisatie en systeemondersteuning

De visie op klantgericht werken is de afgelopen jaren
enorm geëvolueerd. Waar klantenbediening aan telefoon
of balie bij Woonbron de belangrijkste kanalen waren, zie

meer aandacht vanuit lijnmanagement deed de resultaten kantelen…
Peter van Hemmen (regiomanager Woonbron Delft)
“Toen de mini-KCC-periode werd geëvalueerd, een week voor de start van het KCC, bleken
oude cultuurproblemen zich nog te vaak voor te doen. De bereikbaarheid van de tweede
lijnsmedewerkers moest veel beter, terugbellen gebeurde te weinig. Nieuw beleid en nieuwe processen bleken nog niet goed te zijn ingedaald. Voor directie en management was
het een ‘wake up call’ en achteraf een belangrijke mijlpaal. Het lijnmanagement besteedde
daarna veel meer aandacht aan de implementatie en de samenwerking met het KCC. Al binnen een paar weken was er zichtbare verbetering, wat voor de medewerkers van het KCC
een gigantische stimulans was.”

je nu dat dit gecombineerd wordt met alternatieve kanalen zoals ‘Mijn Woonbron’ en sociale media. Deze nieuwe
servicemogelijkheden moeten echter wel op passend
niveau worden opgeleverd aan het KCC. Er is gewerkt van
binnen naar buiten. Toen de interne systemen op orde
waren, konden deze ook extern worden ontsloten, zodat
de informatie en beslisbomen die de klant doorloopt om

11 | liefde op het eerste klantcontact

bij het door hem gewenste dienst te komen, ook online
beschikbaar kwamen. Daar gingen de volgende vier stappen aan vooraf.
• Detaillering beleid: uiteraard is er in iedere organisatie
beleid. Wat vaak ontbreekt, zijn de specifieke vragen en
antwoorden van klanten gerelateerd aan dat beleid. Wat
kan een klant wel en wat niet in specifieke situaties? Dit

heeft te maken met detaillering van het beleid. Voorafgaand en vaak ook gelijktijdig aan de herijking van de
processen hebben we het beleid zo verbijzonderd dat
het tot steun was bij de latere inrichting van IRIS.
• Procesoptimalisatie: alle processen zijn doorgelicht met
de klantvraag centraal. Op welke momenten kan een
klant ‘inhaken’ in je bedrijfsproces en welke acties zijn
dan noodzakelijk voor een optimale dienstverlening
en klantbeleving? Met medewerkers zijn, met externe
ondersteuning, klantreizen gemaakt. Deze helpen om
naar je proces te kijken zonder de dagelijkse routines
leidend te laten zijn. Het leidde tot een wezenlijke verandering van de processen.
• Dataopschoning: Iedereen weet ‘garbage in, is garbage
out’. Als in de toekomst de beschikbare informatie in
de kennisdatabase en in het klantvolgsysteem leidend
zijn voor hoe je je klantcontact organiseert dan moet je
ervoor zorgen dat data en documenten in orde zijn en
blijven. Kwaliteit van data is erg belangrijk. Een groot
deel van de projecttijd van ruim een jaar is besteed aan
dataschoning.
						

• Inrichten IRIS: alle beleidsbeoordelingen zijn in IRIS (via
beslisbomen) ingericht zodat via elk kanaal dezelfde
beoordeling plaatsvindt. Alle kennis is per onderwerp
ingericht zodat er een eenduidige kennisdatabase is die
op elk kanaal getoond kan worden. Hierdoor is gepubliceerde kennis ook eenduidig. Alle informatieschermen,
alerts en transactieschermen zijn per thema ingericht,
voor zowel de interne organisatie als de klant zelf. Alles
vanuit één beheeromgeving.
Een goed resultaat op online dienstverlening volgt op
geüniformeerd beleid, standaardisatie van processen en
beslisbomen en dataopschoning. Al deze activiteiten zijn
vastgelegd in het kennissysteem IRIS. Het KCC stelt zich
ermee in staat om een bereikbaarheidsnorm van 95% (een
medewerker aan de lijn binnen 30 seconden) en een Servicelevel van 75% (een medewerker aan de lijn binnen 30
seconden) te realiseren met een gemiddelde gesprektijd
van ruim 3,5 minuut. Het onlinegebruik van Mijn Woonbron voor huurders en eigenaren ligt na 3 maanden net
boven de 5%, met als doel dit jaar nog 10% te halen.

zelfservice van klanten mogelijk maken
Bart van Haren (directeur Kubion)
“Ik heb de overtuiging dat de traditionele klantenservice, website, klantportalen en leveranciersportalen versmelten tot één online platform waarin geïntegreerde communicatie
plaatsvindt. Uiteraard is alle dienstverlening op elk gewenst apparaat beschikbaar en zijn
alle communicatiekanalen geïntegreerd. Het belang van betrouwbare data op het juiste
moment wordt hierdoor steeds belangrijker voor goede serviceverlening.”
“Een goed beleid op kanaalsturing, beter nog kanaalverleiding, is noodzakelijk. Dit betekent
niet zomaar balies sluiten of wachtrijen op laten lopen. Klanten moeten worden verleid
om hun dienstverlening online uit te voeren omdat dat gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en
sneller is. Ga naast het online aanbieden van dienstverlening ook de volledige correspondentie met klanten digitaliseren. Klanten krijgen een signaal via het door hun gewenste communicatiekanaal dat
er correspondentie is en worden zo naar het portaal geleid, waar de correspondentie digitaal beschikbaar is. Sociale
media kunnen hier ook uitstekend voor worden ingezet. Bij Woonbron is het gelukt om dat in zo’n anderhalf jaar te
implementeren. Mede ook omdat de organisatie bereid was te investeren in de competenties van de medewerkers
om op het vlak van telefonische dienstverlening, gebruik van IRIS en de inzet van sociale media ook echt verschil te
maken.
Uiteraard blijft er altijd een gedeelte van de doelgroep die op een andere manier benaderd moet worden en de digitale slag aan zich voorbij laat gaan. Hiervoor worden de traditionele kanalen (in beperkte vorm) in stand gehouden
of hiervoor wordt een apart beleid gevoerd door de corporatie. Woonbron heeft ervoor gekozen om de sluiting van
hun woonwinkels te combineren met extra inzet in de wijken.
Een belangrijke pijler voor het realiseren van de droom van Woonbron was de procesoptimalisatie, de daarbij horende systeemondersteuning en de verankering hiervan in de organisatie. De uitwerking van de processen zijn hand in
hand gegaan met de inrichting van het systeem. We hebben dit samen met Woonbron gerealiseerd.”
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e. Klantwaardering

Ook bij woningcorporaties bestaat veel aandacht voor
het meten van de klantwaardering. De bij het KWH aangesloten corporaties zien hun ranking terug in de KWH
prestatie index. Eind vorig jaar is de prestatie naar de klant
ook opgenomen in de Aedes Benchmark waarmee voor het
eerst de prestaties van corporaties echt onderling vergelijkbaar werden.

Steeds meer organisaties in steeds meer branches stellen
de optimalisatie van klantervaringen centraal. Klantwaardering in rapportcijfers en NPS1 zijn belangrijke KPI’s2 voor
management en medewerkers geworden. Daarmee weten
steeds meer organisaties klanten beter te bedienen en
zelfs te enthousiasmeren zodat ze zich gaan gedragen als
loyale klanten en waardevolle ambassadeurs.

Door de beschikbare informatie wordt het voor alle
woningcorporaties mogelijk om steeds beter te bepalen
waar ze staan. Woonbron gelooft echter dat er meer nodig
is voor het daadwerkelijk verbeteren van de klantervaringen. Daarvoor moet de klantbeleving gaan leven bij alle
medewerkers in de organisatie en wel iedere dag en bij
ieder contact. Woonbron is niet zozeer op zoek naar een
periodieke benchmark maar wil doorlopend een vinger aan
de pols en alle klantervaringen zo direct mogelijk terugkoppelen aan de organisatie en haar medewerkers. Woonbron wil niet alleen klantervaringen meten om te weten,
maar juist weten om te verbeteren.

Niet de woning, niet de corporatie, niet het onderhoud
maar de klant, zijn vraag en zijn ervaringen staan bij klantwaardering centraal. De excellente klantgerichte organisatie stuurt op optimalisatie van klanttevredenheid. Daar
ligt de toegevoegde waarde en ook zit daar de sleutel voor
kostenbeheersing.

De wijze waarop klantwaardering wordt gemeten - en
belangrijker - hoe deze wordt verbeterd, verschilt echter
nog sterk per branche. Dat is niet vreemd omdat het
belang van de klantwaardering in diverse sectoren al
geruime tijd hoog op de agenda staat. Voor het meten
en verbeteren van de klantwaardering heeft Woonbron
daarom vooral gekeken naar wat er binnen de branche al
wordt gedaan aan onderzoek en service- excellence, maar
zich ook buiten de sector georiënteerd onder andere door
deel te nemen aan het Service Excellence programma van
de NEN en de Stichting Gouden Oor.

1	Net Promotor Score is een international metric op een schaal van -100
tot +100 om de loyaliteit van klanten te voorspellen.
2	Key Performance Indicators zijn de belangrijkste metrics om de ontwikkeling van een organisatie mee te monitoren.
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Op basis van ontwikkelingen binnen en buiten de branche besloot Woonbron het meten en verbeteren van de
klantwaardering in te richten volgens het Closed Loop
Feedback-model. De ambitie is om op termijn door verdergaande transparantie enthousiaste klanten (klanttevredenheidsscore 8 of hoger) te bereiken.
Als klantgerichte corporatie zoekt Woonbron naar mogelijkheden om doorlopend zicht te hebben hoe de klant
het wonen en de dienstverlening ervaart. Het doorlopend
meten, direct verwerken van feedback en operationeel
terugkoppelen aan de verantwoordelijke medewerkers,

maakt dat het onderzoek niet alleen als rapportagetool
ingezet kan worden maar juist ook als verbeterinstrument.
Ontevreden klanten, procesimperfecties maar ook zeer
tevreden klanten en succesvolle handelingen worden zo

echt inzichtelijk en hiermee kan de dienstverlening aantoonbaar fact based worden verbeterd. Woonbron werkt
daartoe sinds eind 2014 samen met Tevreden.nl.

onderzoek naar klantervaringen in de corporatiebranche
Govert Janssen (algemeen directeur Tevreden.nl)
''De Motor van Service Excellence:
Closed Loop Feedback, Transparantie en Customer Delight
Niet alleen de corporatiesector is aan verandering onderhevig. Ook de wereld van onderzoek
en optimalisatie van klanttevredenheid kent belangrijke verschuivingen. In grote lijnen zijn
in twee decennia vier generaties in ‘customer excellence’ te onderscheiden.
1. Eerste generatie: Oude jongens krentenbrood
Tot 15 jaar geleden was het voor veel organisaties nog ongebruikelijk om structureel onderzoek te doen naar klantenervaringen. Klanten waren tevreden, anders waren ze immers
geen klant, was de denktrend. Deze wijze van redeneren is zo goed als uitgestorven, maar komt nog voor in sectoren
met een hoog gespecialiseerd niveau van dienstverlening. Denk aan de advocatuur, notariaat en medisch specialisten. Soms wordt dit, zelfs vandaag de dag nog, gemotiveerd door te stellen dat de klant de kwaliteit inhoudelijk
eigenlijk niet kan beoordelen.
2. Tweede generatie: Kwaliteitsmanagement in systemen en procedures
Rond de eeuwwisseling werd vanuit diverse kwaliteitsmanagementsystemen het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek als verplichte norm opgenomen. Dit resulteerde in periodieke lange anonieme enquêtes op basis van een
representatieve aselecte steekproef, om zodoende, met een uitgebreid rapport, de dienstverlening klantgericht te
verbeteren. De inzichten hielpen, maar na presentatie van resultaten raakte het onderzoek en rapport in vergetelheid en verloor het aandacht onder druk van de operatie van de dag.
3. Derde generatie: Closed Loop Feedback
Met de komst van het internet werden klantevaluaties in het primaire proces geïntegreerd. Korte online evaluaties
op specifieke contactmomenten met directe terugkoppeling aan management en medewerkers om doorlopend
zicht te hebben op ervaringen en bij te sturen waar en indien nodig. Dit resulteert in een toename van de klantgerichtheid, maar feedback wordt voornamelijk intern gebruikt en nog niet openbaar gedeeld.
4. Vierde generatie: Transparantie en
Enthousiaste Klanten
Klanten delen inmiddels op eigen initiatief
en in toenemende mate ervaringen via
het internet en social media. Vergelijkingssites winnen aan populariteit en klanten
zoeken bij het maken van keuzes steeds
meer naar zekerheid op basis van beoordelingen van andere klanten. Optimalisatie
van klantervaringen is inmiddels voor vele
organisaties geen wens meer, maar een
deugdelijke noodzaak geworden. Door een
sterke klantfocus te combineren met het
openbaar maken van resultaten en
beoordelingen uit Closed Loop Feedback,
worden enthousiaste klanten echte
ambassadeurs.''
Generaties in klanttevredenheidsonderzoeken
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Onderzoeksopzet Woonbron.tevreden.nl

Woonbron wil woondromen realiseren. Om zicht te hebben op de daadwerkelijke ervaringen van klanten is
eigenlijk een dromenvanger noodzakelijk. Woonbron heeft
daarom samen met Tevreden.nl een onderzoeksopzet
uitgewerkt om klantervaringen het hele jaar door, op verschillende kritische contactmomenten, in kaart te brengen
en zichtbaar terug te koppelen aan management en medewerkers.

Kritieke contactmomenten in de Customer Life Cycle
Voorbeeld van uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek

Begin 2015 is aangevangen met de eerste fase van het
meten van klantervaringen en eind 2015 zullen de verdere
dromen in kaart gebracht gaan worden.
Klanten van Woonbron krijgen na het contactmoment met
de organisatie per e-mail een uitnodiging om een korte
vragenlijst in te vullen en hun ervaringen te delen met de
organisatie. Via een link naar de internetomgeving van
Tevreden.nl krijgt de klant toegang tot het vragenformulier. Voor alle contactmomenten is een specifieke vragenlijst ontwikkeld die in de basis een aantal overeenkomstige
vragen kent zodat resultaten opgeteld en vergeleken kunnen worden.
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Via de speciale website woonbron.tevreden.nl kunnen
managers en medewerkers inloggen en scores en ervaringen bekijken - en belangrijker - indien nodig directe persoonlijke opvolging geven aan de individuele klantreactie.
Het onderzoek is geen groots rapport maar een dagelijkse
monitor voor medewerkers en management om praktisch
aan de klantgerichtheid te werken..
Het onderzoek wordt verder op verschillende manieren
actief onder de aandacht gebracht binnen de organisatie.
Met periodieke e-mails worden medewerkers op gezette
tijden voorzien van het scoreverloop en de meest recente
ervaringen.

Desktop voor Woonbron-medewerker			

Voorbeeld periodieke e-mailrapportage

Afwijkende scores worden direct per e-mail ook aan het
management teruggekoppeld zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. Daarnaast krijgen alle medewerkers een
desktopscherm met hun eigen laatste scores en klantreviews. Op de afdelingen worden schermen opgehangen
met de laatste teamscores en klantreviews. Voor het gefaseerd ontsluiten van de gegevens ligt er een implementatieplan. Het tonen van scores van individuele medewerkers
kan bedreigend zijn en vergt zorgvuldige begeleiding. Op
termijn wil Woonbron de klantervaringen uit het onderzoek ook met klanten gaan delen. Zodra het onderzoek
volledig is ingeregeld en de medewerkers comfortabel
zijn met het onderzoek, overweegt Woonbron reviews en
ratings te publiceren op haar website.
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Narrowcasting op de afdelingen

Mogelijke verbreding van de onderzoeksopzet

Woonbron is van plan om benchmarkinformatie uit de
onderzoeken aan te leveren ten behoeve van de Aedesbenchmark maar ook hier gaat de Woonbronambitie verder. Zij zou het toejuichen als meerdere woningcorporaties
op gelijke wijze onderzoek gaan uitvoeren. Indien dit wordt
uitgevoerd volgens een identieke opzet dan ontstaat tussen de deelnemende woningcorporaties de mogelijkheid
om doorlopend te benchmarken en nog belangrijker: om
doorlopend van elkaar te leren.
Uit de eerste onderzoeksresultaten zijn al grote verschillen
op te maken tussen regio’s en contactmomenten. Binnen
Woonbron worden teams met elkaar in contact gebracht
om van elkaar te leren. Idealiter zou de organisatie dat ook
willen doen met teams buiten haar organisatie, bij andere
woningcorporaties.

e. Digitalisering en verpersoonlijking van het
klantcontact

Woonbron heeft als unieke klantwaarde: Persoonlijk. Het
is juist deze persoonlijke waarde die het verschil maakt
tussen een goede en uitstekende waardering. Persoonlijk
contact met alle klanten is lastig uit oogpunt van doelmatigheid. Vandaar dat gezocht wordt naar mogelijkheden
om naast het persoonlijk contact aan telefoon, via e-mails
en brieven of tijdens contact in de wijk om met gebruik
van digitale middelen ook een vonk over te laten springen.
De aandacht vangen van klanten, ze informeren en vervolgens in beweging brengen kan eenvoudig met persoonlijke
berichten op de juiste contactmomenten. Hierin zien we
dat het gebruik van video’s aan het toenemen is. Video is
niet alleen een snelle manier om een boodschap over te
brengen, maar is ook een vorm van entertainment. 72 procent van de bedrijven zet al online video in en dit aantal
gaat de komende jaren sterk stijgen.

Maar hoe kan een woningcorporatie video gebruiken om
een bericht over te brengen naar haar klanten? Hoe kun
je een bericht zo compileren dat een klant er (op de juiste
manier) op gaat reageren? Het antwoord is simpel: personaliseren. Wanneer mensen zich persoonlijk aangesproken
voelen, zijn ze veel meer geneigd zijn om de boodschap
tot zich te nemen. Verhalen krijgen nu eenmaal meer aandacht dan alleen een informatieve boodschap, zeker als de
kijker zélf de hoofdrolspeler is. In de praktijk blijkt ook dat
verhalen beter worden onthouden. Dat is belangrijk voor
de business doelstellingen omdat een persoonlijke video
daadwerkelijk aanzet tot gedragsverandering. Dit wordt
nog eens extra versterkt door de specifieke ‘calls-to-action’
die in het verhaal kunnen worden gebracht. Tenslotte
draagt de mogelijkheid om elementen van fun en entertainment in te brengen bij aan de binding met de klant.
Als businesstool is het succes van gepersonaliseerde video
dus mede afhankelijk van de juiste creativiteit. Daartoe
hebben we de samenwerking gezocht met Ab Talmon van
Talmon online storytelling.

Hans Böse (senior communicatieadviseur)
“We zochten naar een proef om met een op zichzelf onpersoonlijke digitale boodschap,
een klant heel persoonlijk te raken en over te halen een bepaalde handeling uit te voeren.
Deze hebben we gevonden in het promoten van ons webportal Mijn Woonbron. Ruim een
half jaar nadat we dit portaal waar huurders en eigenaren zelfstandig hun zaken kunnen
regelen introduceerden, heeft slechts 6% van onze klanten een login en wachtwoord aangemaakt. Het doel is om dat einde van het jaar 10% te laten zijn. We werken nu aan een
videoboodschap die klanten op verschillende momenten wordt aangereikt, op ons portaal
maar ook via tevreden.nl als we klanten uitnodigen een waardering uit te brengen na een
geleverde dienst. We gaan komende tijd kijken hoe we deze boodschap uitwerken en op
welke momenten we deze het meest effectief kunnen inzetten”

17 | liefde op het eerste klantcontact

1-op-1 communicatie
Ab Talmon (Talmon online storytelling/Storymail)
“Wordt er door de woningcorporatie ingezet op de waardestrategie ‘customer intimacy’, dan
is het niet alleen wenselijk om inzicht te krijgen in de wensen van haar klanten, maar ook in
de communicatie tussen hen en de woningcorporatie. Hoe is de klantervaring nu en hoe kan
deze ervaring worden geoptimaliseerd?
Klanten ervaren een woningcorporatie door het contact via verschillende interactiekanalen.
Denk maar aan de website, het klantcontactcenter en bijvoorbeeld een digitale factuur.
De persoonlijke ervaring (tevreden of juist ontevreden) is dus een optelsom van allerlei
interactiemomenten. Al deze contactmomenten veroorzaken emoties. Dit kunnen positieve
emoties zijn maar ook negatieve emoties. Het is van belang om inzicht te hebben in deze emoties aangezien emoties belangrijke beïnvloeders zijn van gedrag. Negatieve emoties bij klanten kunnen tot gevolg hebben dat ze gaan
klagen. Positieve emoties daarentegen zorgen ervoor dat klanten (weer) tevreden zijn over de woningcorporatie en
zelfs positief spreken over de dienstverlening.
Consistente klantervaring
Als woningcorporatie moet je relevant zijn op de juiste momenten. Klanten vragen om een open communicatiestructuur, persoonlijk en benaderbaar. Maar hoe pas je nou precies dergelijke principes toe binnen de communicatie met
de klant in een tijd waarin meer en meer digitaal gaat en met minder mensen? De techniek van vandaag maakt het
mogelijk om de communicatie persoonlijk en vooral leuk te houden. Met hart en aandacht! Het is niet meer alles
voor iedereen. De woningcorporatie heeft wel degelijk een andere boodschap voor haar medewerkers dan voor haar
klanten. Aansluitend op de waardestrategie ‘customer intimacy’ is het van belang om de doelgroepen persoonlijk
aan te spreken, met een boodschap op maat in combinatie van de techniek van vandaag.
Persoonlijke boodschappen
Waar de nieuwe organisatie verschil wil maken én onderscheidend kan zijn, is zichtbaarheid en persoonlijke aandacht. Iedere doelgroep heeft zijn behoefte en dient persoonlijk te worden aangesproken. De beleving bij een organisatie wordt vele malen sterker door een videoboodschap. Het corporate beeld kan zo duidelijk worden neergezet
en de beleving kan sterk worden beïnvloed. Zeker wanneer je deze video ook nog eens persoonlijk maakt. Want een
huurder spreek je ook anders aan dan een eigen medewerker toch? Voor iedere doelgroep een eigen boodschap. De
techniek om een videoboodschap te personaliseren en persoonlijk te mailen maakt dat je ‘warm’ binnenkomt bij de
doelgroep en alle aandacht hebt voor het overbrengen van de boodschap.
Geautomatiseerd klantcontact persoonlijk en effectief
E-mail, video en personaliseren zijn tegenwoordig de drie krachtigste manieren van online marketing en uitstekend
inzetbaar bij het onderhouden van klantrelaties. Door op een innovatieve manier de kracht te combineren van emailmarketing, storytelling en film bied je klanten op het juiste moment in
hun eigen klantreis een persoonlijke beleving. Door klanten effectief te
benaderen en daardoor in beweging zetten, bereik je je doelstellingen
op het gebied van klanttevredenheid, transparantie en de gewenste
customer journey.
Hoe maak je geautomatiseerd klantcontact persoonlijk en effectief?
StoryMail kan een functie vervullen in alle stadia van de klantreis. Het
gaat verder dan het persoonlijk aanspreken van een klant in een voorgeproduceerde boodschap. StoryMail is een concept waarbij beschikbare
persoonlijke data worden toegevoegd aan scènes uit een bibliotheek.
De mix van grafische content, tekst en voice-over levert een unieke
videoboodschap op. Heb je een ingewikkelde boodschap, bijvoorbeeld
bij de huurverhoging of de afrekening van stook- en servicekosten, pas
dan het concept van de storymail eens toe. Het verschil in reactie zal je
versteld doen staan.”
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5.		Ter afronding: waar staan we
in mei 2015?
Tussen het eerste plan dat het nieuw te vormen klantcontactcenter (KCC) van Woonbron
koppelde aan een nieuwe hoge klantambitie zit ruim 2 jaar. Het heeft een forse beweging in
gang gezet en onze organisatie stevig veranderd.

De eerste resultaten zijn bemoedigend maar we realiseren
ons dat we er zeker nog niet zijn. Het laatste half jaar is
alle aandacht gericht geweest op het implementeren van
de nieuwe processen en systemen en het in positie brengen, fysiek en qua competenties van medewerkers. Het
KCC heeft een half jaar achter de rug waarin is gepionierd
en waarin grote voortgang is geboekt. De goede resultaten
vasthouden of zelfs verbeteren, vraagt verdere professionalisering. Het management realiseert zich dit terdege. In
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2015 is de uitdaging om het persoonlijk eigenaarschap op
de verdere transformatie nog dieper te verankeren in de
organisatie, met een management dat organisatie-breed
als collectief de verdere internalisering steunt. Waarin we
leren van onze fouten en de goede ideeën ter verbetering
weten te benutten. Dit willen we doen in samenwerking
met andere woningcorporaties met een vergelijkbare
ambitie, zodat we leren van elkaar.

6.		Kennisuitwisseling &
intervisiebijeenkomst
Op 16 juni 2015 organiseren we een intervisiebijeenkomst met de titel ‘Liefde op het eerste
klantcontact’, waarbij de ogenschijnlijke paradox tussen het verbeteren van de prestatie naar
de klant en het verlagen van de bedrijfslasten centraal staat. Komt u ook? Aanmelden kan via
www.woonbron.nl/uitnodiging.

In het algemeen komen we graag in contact met corporaties die ook de overtuiging hebben dat door samenwerking een grote stap voorwaarts gemaakt kan worden in
klantbediening, als collectief en dus ook als individuele
corporatie.
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Op de hoogte blijven?

Dit white paper en de komende intervisiebijeenkomst is
een eerste in een reeks. Op basis van praktijkervaringen
gaan casebeschrijvingen en soortgelijke publicaties volgen
met toelichting over de behaalde resultaten en de genomen vervolgstappen. Als u op de hoogte wilt blijven, stuur
dan een e-mail naar communicatie@woonbron.nl.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Erwin Zwijnenburg via ezwijnenburg@woonbron.nl. Erwin is directeur bij
Woonbron en verantwoordelijk voor de dienstverlening.
Daarnaast kunt u ook contact opnemen met Romee van
Barneveld, manager Klantenservice via rvbarneveld@
woonbron.nl.

7.		Over de auteurs

Erwin Zwijnenburg

Erwin Zwijnenburg (1961) is sinds zijn 20e levensjaar werkzaam in de volkshuisvesting. Gestart 1981 in uitvoerende
functies, bekleedde hij na afronding van een HEAO-studie
vanaf 1993 diverse managementfuncties in Rotterdam,
Spijkenisse en Amsterdam.
Sinds 2002 heeft hij zich in diverse directiefuncties met
name gericht op het transformeren van bedrijfsonderdelen met de focus op klanttevredenheid, doelmatigheid en
werkplezier. Zijn drijfveren zijn het bieden van goede huisvesting aan de kwetsbare groepen in de samenleving en
het echt tevreden stellen van klanten. Als team of individu
boven jezelf uitstijgen, is wat hem betreft voor iedereen
realiseerbaar. Mits goed begeleid en gefaciliteerd vanuit de
top, levert dit naar zijn idee gegarandeerd resultaat.

Drs. Govert E.J. Janssen

Govert Janssen (1969) studeerde bedrijfskunde aan de
RUG. Na werkzaam te zijn geweest voor Stork en Siemens,
is hij in 2010 gestart met Tevreden.nl. Als algemeen directeur van Tevreden.nl is hij betrokken bij customer excellence-trajecten voor vele honderden organisaties. Tevreden.
nl combineert professioneel klanttevredenheidsonderzoek
met de publicatie van reviews en ratings. Het bedrijf heeft
circa 30 medewerkers en ondersteunt vele organisaties
in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de zorg met het
doorlopend inzichtelijk maken van klantervaringen. Resultaten worden door management en medewerkers dagelijks gebruikt voor procesoptimalisatie. Resultaten in de
vorm van reviews en ratings worden in toenemende mate
ingezet voor het versterken van een betrouwbare, representatieve en transparante positionering in het publieke
domein. Govert Janssen is een bevlogen customer excellence ondernemer en naast directeur van Tevreden.nl is hij
betrokken bij The Feedback Company en Opiness. Hij is een
veelgevraagde en enthousiasmerend spreker over innovatieve concepten op het gebied van Customer Excellence.
Aan de hand van vele sprekende cases en uitgebreide ervaring weet hij de ontwikkelingen op het gebied van klanttevredenheid op inspirerende wijze te presenteren.

Ab Talmon

Ab Talmon (1956) heeft ruim 30 jaar ervaring met videomarketing en behoort met zijn bureau Talmon | online
storytelling tot een van de eerste en daarmee bekendste
videomarketingbureaus van Nederland. Hij is een groot
inspirator, wiens enthousiasme aanstekelijk werkt. Ab is
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niet gauw iets te gek; van spreken op congressen en bijeenkomsten tot aan lesgeven op de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Ab is eigenaar en creatief brein achter zowel Talmon | online storytelling als achter StoryMail.
Verder is Ab al enige jaren jurylid van het US International Film & Video Festival, het Tourfilm-Riga; International
tourism film festival en de Mobius Awards; International
Advertising & New Media Competition. En samen met zijn
vrouw Else runt hij McCloud gallery: een kunstgalerie en
een platform in één voor creatieve kunstenaars, slimme
ideeën en innovatieve toepassingen. Ab denkt in beelden,
houdt van lekker eten en van zijn gezin, maar zijn ogen
gaan pas echt glinsteren bij het maken en zien van een
goede video en de vele online mogelijkheden.

Bart van Haren

Bart van Haren (1970) studeerde bedrijfskunde aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Na een aantal jaren in
de logistiek werkzaam te zijn geweest, is hij in 1999 een
organisatieadviesbureau gestart. Administratieve organisatie, procesverbetering, organisatie-inrichting en interimmanagement hadden hier de focus. Hij specialiseerde
zich in de woningcorporatiemarkt en richtte zich hierbij
voornamelijk op procesverbetering en het klantgerichter
maken van corporaties.
In 2005 heeft Bart, samen met Frank Blom, Kubion opgericht. Kubion bestaat dit jaar 10 jaar en bedient 20% van
de woningcorporatiemarkt als het gaat om klantgericht
werken. Kubion bouwt en implementeert software voor
klantenservice, selfservice en webportalen. Hierbij integreert zij deze software volledig tot één integraal communicatieplatform waarmee de hele keten bediend kan
worden. De passie van Bart zit in het ondersteunen en
faciliteren van een soepel klantcontact met trotse medewerkers en tevreden klanten.
Als klantgerichte corporatie zoekt Woonbron naar mogelijkheden om doorlopend zicht te hebben hoe de klant
het wonen en de dienstverlening ervaart. Het doorlopend
meten, direct verwerken van feedback en operationeel
terugkoppelen aan de verantwoordelijke medewerkers,
maakt dat het onderzoek niet alleen als rapportagetool
ingezet kan worden maar juist ook als verbeterinstrument.
Ontevreden klanten, procesimperfecties maar ook zeer
tevreden klanten en succesvolle handelingen worden zo
echt inzichtelijk en hiermee kan de dienstverlening aantoonbaar fact based worden verbeterd. Woonbron werkt
daartoe sinds eind 2014 samen met Tevreden.nl.
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