HIGHLIGHTS WORKSHOP KLANTREIZEN
Arnhem, 16 maart 2017

“We doen veel aannames en denken vanuit onszelf. Hoe denkt de klant?”
“We denken snel: ‘Dit is nu eenmaal onze procedure’.”
“We zijn bezig met Lean en zijn op zoek naar methoden
om te bepalen wat waardevol is voor onze klanten.”

Negentien medewerkers van
woningcorporaties verplaatsten zich in
een klant die de huur opzegt en stapten
in het mutatieproces.

Tot welke klantgroep behoor je zelf?

Woningcorporaties werken voor verschillende klantgroepen, van starters tot senioren. Bij veel woningcorporaties werken doorstromers en
jonge senioren. Dit beïnvloedt hoe ‘de organisatie’ denkt over klanten.

Wat wil de klant?

Weten wat de klant wil is niet zo moeilijk.
We zijn allemaal klant. Op welke momenten
zijn wij als klant zelf tevreden, waarvan
worden we blij als klant?

Inzichten
Starter
“Ik heb geen formulier nodig, ik zeg liever mijn huur op via WhatsApp. Vreselijk dit.”
“Ik wil meteen de datum weten waarop ik de sleutels kan inleveren.”
“Kan ik niet ergens op internet vinden, hoe ik de woning moet opleveren?
Die voor- en eindinspectie kosten alleen maar tijd.”

Doorstromer zonder kinderen
“De afspraak moet me wel uitkomen.”
“Ik moet druk zijn met dingen, die voor mij niet meer belangrijk zijn.”
“Ik hoef geen bevestiging, ik heb het toch net afgesproken?”
Doorstromer met kinderen
“Ik wil direct kunnen opzeggen, digitaal of via de webite.”
“Ik wil met één klik in een app kunnen opzeggen.”
“Ik wil vroeg in het proces weten, tot die datum betaal je die huur.”
Jongere senior
“Ik wil continu op de hoogte zijn van wat er gebeurt.”
“Ik voel me onzeker over de overname.”
“Ik wil weten wie komt bezichtigen en wanneer hij contact opneemt.”
Oudere senior
“Knap irritant… Ik ben heel oud. Ik heb geen computer. Ik wil een
contactpersoon.”
“Ik heb liever contact met de nieuwe huurder via de woningcorporatie.
Ik wil liever niemand over de vloer.”
“Ik ben achterdochtig… die overnames liggen ver buiten mijn comfortzone.
Ik ben bang dat het niet klopt en wil alles bevestigd hebben.”

Inzichten
•
•
•
•
•
•

Naast meer begrip voor de klant ontstaat er ook meer begrip voor de medewerker.
We zouden meer keuze kunnen bieden in het proces; een lange of een korte route.
Maak proces vooraf bekend, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.
De meeste huurders willen al dit gedoe van ons niet.
Deze klantreis haakt direct in het proces van de nieuwe huurder.
Maak kleine stapjes als je wilt verbeteren en optimaliseren.

Aan de workshop deden negentien deelnemers mee. Zij zijn werkzaam bij Woonstichting Woonwijze, De Alliantie,
Kleurrijk Wonen, Ons Huis, Oosterpoort, ProWonen, Woningstichting De Kleine Meierij, WOONBEDRIJF,
Woonpartners Midden-Holland, Stadlander, Mijande Wonen, Goed Wonen Gemert, Heuvelrug Wonen.
De workshop werd verzorgd door Margreet Kaemingk en Carla Klein.

De foto’s zijn gemaakt door Karin Veenendaal.
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