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2020 is voor ons een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin we 25 jaar bestaan. Vijfentwintig jaar waarin 

corporaties actief bezig zijn met het werken aan huurderstevredenheid. Vijfentwintig jaar waarin KWH zich 

heeft doorontwikkeld tot een professionele, veelzijdige vereniging die naast corporaties staat. Samen met 

onze 150 leden zetten we ons iedere dag in om huurders een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden.

In ons jubileumjaar willen we vooral vooruit kijken, naar de ‘NEXT25’. Hoe kunnen we huurders in de 

toekomst een goed thuis bieden? Welke inzichten helpen corporaties hierbij? En hoe ontwikkelen we ons 

hierbij de komende jaren als vereniging. Maar we blikken ook terug. Om de toekomst te kunnen zien, is het 

immers van belang om het verleden te kennen en van daaruit het heden te begrijpen.

Start van het kwaliteitsdenken
Zo’n vijfentwintig jaar geleden kwam tegen de achter-
grond van de verzelfstandiging van woningcorporaties 
het regionale denken op gang. Een aantal corporaties 
uit de regio Haaglanden kwam met het idee om een 
andere weg in te slaan. Vanuit een toch wat paternalis-
tische instelling die de sector kenmerkte, wilden zij de 
individuele klant meer betekenis geven. Ze wilden een 
cultuuromslag maken: het belang van de klant moest 
ook het belang van de corporatiemedewerker worden. 
KWH was geboren. De vereniging maakte een sterke 
groei door en ontwikkelde zich tot een kwaliteitscen-
trum met een breed en compleet kwaliteitssysteem 
met KWH-labels, KWH-visitatie en benchmarking.
 
Huurdersperspectief centraal
Met de KWH-labels werd een standaard neergezet 
waaraan corporaties zich konden toetsen. Het onder-
steunde ze bij het verbeteren van hun klantprocessen. 
Het KWH-Huurlabel werd een keurmerk waarmee 
corporaties konden laten  zien dat zij hun dienstver-
lening op orde hadden. De objectieve kwaliteitseisen 
van het onderzoek maakten na verloop van jaren plaats 
voor de beleving van de huurder. Zodat corporaties 
echt konden ontwikkelen vanuit wat huurders belang-
rijk vinden. Onder onze leden leefde tegelijkertijd een 
groeiende behoefte om te leren van elkaar en best 
practices te delen. Vanuit diverse themabijeenkom-
sten, Platforms (als het Corporatiehuis) en een eigen 
KWH-magazine gaven we hier invulling aan. Onze 
huidige pijler ‘Inspiratie’ is hiermee ontstaan.

Van inzicht naar impact
Vanuit de mening van de huurder optimaliseerden cor-
poraties hun processen. We zagen hierbij ook nieuwe 
vraagstukken ontstaan; want hoe ontwikkel je verder 
vanuit het huurdersoordeel? Wat betekent dit voor het 
klantbewustzijn van je organisatie? En hoe doe je dat, 
werken vanuit de huurder? Om de organisatie in be-
weging te kunnen krijgen is bewustwording nodig en 
inzicht in waar het anders of beter kan. Het onderzoek 
geeft mooie inzichten, in aansluiting daarop ontwik-
kelden we instrumenten als een Klantreis, Luisterpanel 
of Thuisgesprek. Hiermee haal je huurders echt de 
organisatie in en zie je op welke punten in de klantreis 
verbetering mogelijk is. 
 
Huurder in context van thuis
Nu, vijfentwintig jaar later verbinden we nog altijd de 
wereld van huurders en corporaties. Waarbij de mening 
van de huurder het uitgangspunt blijft. Corporaties 
nemen deze mening in een steeds bredere context 
mee bij de opgaves waar ze voor staan. Ze willen 
bijvoorbeeld graag weten wat huurders vinden van hun 
woning, woonomgeving of hoe huurders betrokken 
willen worden. Hiermee zien we dat huurder steeds 
meer een stem krijgen binnen programma’s voor 
investeringen in onderhoud, renovatie of leefbaarheid. 
Een mooie ontwikkeling die ertoe bijdraagt om nu en in 
de toekomst huurders een zo fijn mogelijk thuis te kun-
nen geven. Onze huurdersonderzoeken ontwikkelen 
hierin uiteraard mee, zodat we corporaties nu én in de 
toekomst waardevolle inzichten vanuit hun huurders 
kunnen blijven geven.
  
Wij kijken uit naar een mooi jubileumjaar!
 
Sven Turnhout
Directeur-bestuurder
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KWH is hét landelijke kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties. 
Wij zijn een coöperatieve vereniging opgericht door corporaties zelf. 
En werken van oudsher collegiaal en gelijkwaardig samen vanuit een 
gedeelde missie, sociale betrokkenheid en hart voor huurders.
 
We werken vanuit drie pijlers:

Inspiratie
Wij willen corporaties inspireren en uitdagen met open blik en 
ongeremde creativiteit nieuwe mogelijkheden te ontdekken, oplossingen 
te bedenken, ideeën, kennis en ervaring te delen met vakgenoten. 
Gezamenlijk optrekken om de huurderstevredenheid te vergroten en  de 
woonbeleving en het prettig wonen te verbeteren. 

Inzicht
Wij doen onderzoek en vragen jaarlijks zo’n 150.000 huurders van bijna 
150 corporaties wat zij vinden van de dienstverlening van hun corporatie. 
Cijfers geven inzicht waar het beter kan, hoe je het doet ten opzichte 
van collega-corporaties en wat je daarvan kunt leren. We duiden, geven 
betekenis en brengen bewustwording.

Impact
We willen voor corporaties en hun huurders het verschil maken. Door 
het gesprek en het contact tussen corporatie en huurders te faciliteren. 
Door in de leefwereld van huurders te stappen. Door naar ze te luisteren. 
Huurders voelen zich hierdoor gezien, gehoord en begrepen. Zo krijgen 
cijfers een gezicht.

2 Dit is KWH
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In 2020 brengen we de mening en behoeftes van huurders vanuit een brede context in beeld.

En hebben daarbij onze blik op de toekomst gericht. We inspireren corporaties met onze 

bijeenkomsten en activiteiten en verbinden op gezamenlijke vraagstukken. We bieden je inzicht 

met al onze onderzoeken zodat je je huurders scherp in beeld krijgt en houdt. En met onze 

workshops en op maat programma’s krijg je de juiste tools om naar een concrete doelstelling toe 

te werken en daadwerkelijk impact te maken.

3.3 Impact3.2 Inzicht

Huurderswaardering in 
beeld: meer mogelijkheden, 
nieuwe onderzoeken

Aandacht voor huurders in 
de duurzaamheidstransitie

Sectoronderzoek: 
wat is Thuis?

Procesverbetering vanuit 
je huurders

Huurders in het DNA van
je organisatie

Programma op maat 
voor klantgerichte 
verandervraagstukken

3.1 Inspiratie

Benchlearning: 
van inzicht naar impact

Bijeenkomsten en 
activiteiten op relevante 
thema’s

Nieuwe initiatieven voor 
en door bestuurders in het 
Corporatiehuis

3 Speerpunten 2020

VerbindenVerbinden

VerbindenImpact Inzicht

Inspiratie
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Nieuwe ideeën opdoen, leren van anderen en elkaar ontmoeten. Dat doen we met ons aanbod 

van bijeenkomsten en activiteiten. Bijeenkomsten rondom thema’s die actueel en relevant 

zijn voor corporaties en waarbij we ook de context van thuis betrekken. Naast bijeenkomsten 

voorzien we je ook van best practices, ervaringen en tips die we van buiten naar binnen halen. 

Met mooie voorbeelden vanuit onze leden.

Met ons Corporatiehuis bieden we bestuurders en directieleden/managers een Platform waar 

zij kunnen sparren en leren over de uitdagingen waar zij nu en in de toekomst voor staan. 

1. Benchlearning: van inzicht naar impact

KWH is ook voor de komende drie jaar partner van Aedes in de landelijke bench-
mark. Dit betekent niet alleen dat we de data verzamelen, aanleveren, valideren en 
analyseren voor het onderdeel Huurdersoordeel, maar ook dat we benchlearning 
centraal zetten. In 2020 organiseren KWH en Aedes van januari tot en met maart  
benchlearningsessies. Tot nu toe lag daarbij de focus op enerzijds medewerkers 
bekend maken met de werking van de Aedes-benchmark en anderzijds op het 
daadwerkelijk aan de slag te gaan met de cijfers om van elkaar te leren en om te 
verbeteren. Inmiddels is een grote groep corporaties en medewerkers bekend met 
de benchmark en zien we dat er een groeiende behoefte is aan het verhaal achter 
de cijfers en het krijgen van concrete handvatten om de inzichten ook toe te passen 
in de praktijk: van inzicht naar impact. Deze groep corporaties is op zoek naar meer. 
Daarom zetten we vernieuwende, beproefde werkvormen in, voor nieuwe inzichten 
en handelingsperspectieven. We kijken bijvoorbeeld of we een Klantreis of Service 
Blauwdruk hierbij op maat in kunnen zetten. Daarnaast bekijken we samen met 
Aedes hoe we benchlearning verder kunnen doorontwikkelen, zodat inzicht in de 
cijfers ook daadwerkelijk omgezet wordt naar impact in de praktijk.  

3.1 Inspiratie
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2. Bijeenkomsten en activiteiten op relevante thema’s

Ook voor 2020 stelden we weer een mooi en divers programma op. Waarin je kennis kunt maken 
met collega’s, kennis kunt opdoen en delen en waarmee je direct aan de slag kan. Daarnaast 
voorzien we je via onze website, nieuwsbrieven en social media van inspiratie rondom het werken 
aan huurderstevredenheid. Denk aan infographics die verder inzoomen op de resultaten vanuit 
onze onderzoeken, achtergrondartikelen of best practices. Verder vind je ons op diverse (regionale) 
bijeenkomsten of congressen waar we als gastspreker een inhoudelijke bijdrage leveren.

Januari-april
Benchlearningprogramma, leren vanuit de cijfers
2020 gaat van start met een groot aantal Aedes-
benchlearningsessies door heel het land. Tijdens deze 
sessies bespreken maximaal tien corporaties de resultaten 
van de Aedes-benchmark onder leiding van een expert. 
Centraal staat hierbij het verhaal achter de cijfers. Zo 
kunnen corporaties leren van collega-corporaties. Dit 
levert handvatten op voor verbetering. KWH is één van 
deze experts en is betrokken bij een groot aantal sessies.
 
Maart
Luisterend Leiderschap
Luisteren. Het is en blijft een kunst. Je hoeft het hierbij 
niet altijd met elkaar eens te zijn, maar respect en open 
staan voor de mening van de ander is een belangrijke 
basis. Ervaar een ander perspectief voor zaken die voor 
jou heel vanzelfsprekend zijn. In deze bijeenkomst kijken 
we hoe je met wederzijds respect beweegt richting 
betekenisvolle verandering.

April
NEXT25 (tevens ALV)
Een bijeenkomst voor corporatiebestuurders waarbij we 
ons richten op de toekomst van wonen en leven. Vanuit 
de ontwikkelingen in de maatschappij kijken we naar wat 
deze betekenen voor corporaties. En wat dit vervolgens 
betekent voor de functie van bestuurders. Welke 
vraagstukken komen als bestuurders op je pad en wat 
vraagt dit van hun leiderschap?
 
April/juni
Hoe organiseer je een klantenpanel?
Veel woningcorporaties hebben ervaring met het 
organiseren van klantenpanels of focusgroepen. Vaak met 
wisselend succes. Het is in wezen een superspecialisatie 
die je er niet even bij doet. Valkuilen genoeg; niet genoeg 
aanmeldingen, alleen aanmeldingen van ‘bekende 
huurders’, te veel zenden en zelf aan het woord of niets 
gedaan met de uitkomsten. Ontzettend jammer, want een 
goed klantenpanel levert zoveel op! Tijdens deze ochtend 
komen de in’s en out’s, do’s en dont’s en valkuilen en tips 
aan bod rondom het organiseren van een klantenpanel.
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Mei
Huurdersbetrokkenheid, hoe dan?
‘Het lukt ons maar niet om meer huurders te betrekken.’ 
Herkenbaar? Staan huurders niet in de rij om met jullie 
mee te denken? Of willen ze wel, maar niet op de manier 
die jullie aanbieden? In deze bijeenkomst gaan we dieper 
in op dit thema. We bekijken of en hoe huurders betrokken 
willen zijn. Maar ook wat huurders tegenhoudt en hoe je 
huurdersbetrokkenheid aantrekkelijk kunt maken.

September
Hoera een klacht!
Natuurlijk gaat er wel eens iets niet goed. En krijg je 
hierop feedback van je huurders. Negatieve feedback 
is niet altijd leuk, maar wel heel waardevol. In deze 
bijeenkomst bekijken we hoe je op een goede manier 
met feedback van huurders om kunt gaan. Hoe je als 
organisatie leert van klachten én wat de essentie is van 
goed klachtenmanagement.

Oktober
Inspiratietrip
Hoe gaan organisaties buiten onze sector om met 
vraagstukken op het gebied van klantgerichtheid en 
klantinzicht? Tijdens de Inspiratietrip brengen we een 
bezoek aan een inpirerend bedrijf met een aansprekende 
visie of werkwijze op dit gebied.
 
November
Duurzaam denken, duurzaam doen
Er ligt een enorme duurzaamheidsopgave voor de sector. 
Maar duurzaamheid gaat verder dan het toepassen van 
duurzaamheidsmaatregelen op het vastgoed. Vergeet de 
huurder niet! Om de woningaanpassingen snel en goed 
te laten slagen, is het belangrijk om je huurders mee te 
nemen in het proces. Maar hoe doe je dat op een goede 
manier en wat vraagt dit van huurders?
 
November
Bootcamp klantgericht veranderen
Tijdens de 2-daagse bootcamp gaan deelnemers aan de 
slag met een plan dat zich richt op hun eigen klantgerichte 
verandervraagstukken. Door met experts en vakgenoten 
samen naar hun vraagstuk te kijken, komen zij tot 
praktische en concrete oplossingsrichtingingen. 
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3. Nieuwe initiatieven voor en door bestuurders in het Corporatiehuis

Het Corporatiehuis voorziet in de behoefte van corporatiebestuurders om persoonlijke inzichten rond 
uiteenlopende opgaven waar zij voor staan met elkaar te delen in een veilig leerklimaat. In 2020 organiseren 
we vanuit het Corporatiehuis weer verschillende leerlijnen en andere initiatieven.

Leerlijn leiding 
geven aan de 
corporatie van de 
21ste eeuw
De wereld van 
woningcorporaties 
verandert snel. 
Dat betekent dat 
je als directeur of 
bestuurder in een 
dynamische omgeving 
opereert en keuzes 
moet maken; richting 
moet bepalen. 
Natuurlijk leidt dat tot 
vragen en dilemma’s. 
Vaak ook over je 

eigen rol, je sturing en je gedrag. Die je niet altijd kunt of 
wilt delen in je eigen organisatie. Vanuit deze behoefte 
heeft het Corporatiehuis de leerlijn ‘Leidinggeven aan de 
corporatie van de 21e eeuw’ opgezet. Tijdens deze leerlijn 
gaan bestuurders aan de slag met relevante thema’s en 
vragen rond hun leiderschap. 

Leerlijn vitale coalities
Bij deze Leerlijn staat 
samenwerking in het 
(semi-)publieke domein 
anno 2020 centraal. 
Over de uitdagingen en 
kenmerken van nieuwe 
(type) samenwerkingen 
en rollen anno 2020. 
Wat zijn in die zin de 
belangrijkste opgaven 
van woningcorporaties 
en hun netwerkpartners? 
Hoe stuur je een 
netwerk, wat vraagt dat 
van individuele partijen 
en welke dilemma’s 

dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn 
leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven 
samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. En de 
uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die daaraan 
voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden.

Het Corporatiehuis & KWH
Het Corporatiehuis is een unieke samenwerking van, voor en door corporaties 
met vooruitstrevende corporatieprofessionals die zien dat het beter, anders 
en slimmer kan. Uniek is dat corporaties zelf het initiatief nemen en een 
thema trekken. KWH is een drijvende kracht achter het Corporatiehuis. Wij 
leveren de organisatorische ondersteuning voor de realisatie van leerlijnen 
en bewaken de kwaliteit van de bijeenkomsten. Deelnemende bestuurders 
zijn enthousiast en waarderen de onderwerpen en het niveau van de leerlij-
nen. De meerwaarde ligt voor hen in de verdieping op onderwerpen die nauw 
verwant zijn aan het persoonlijk leiderschap. 

9
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1. Huurderswaardering in beeld: meer mogelijkheden, nieuwe 
onderzoeken

Wat vinden huurders van de dienstverlening van hun corporatie? Met zo’n 150.000 
huurdersoordelen die we ieder jaar ophalen, weten we wat er leeft onder huurders 
én corporaties. Leden van KWH zien de resultaten van het onderzoek real time in 
hun eigen Klantvizier terug. Binnen dit dashboard zijn steeds uitgebreidere analyses 
en benchmarking mogelijk, waardoor corporaties heel gericht kunnen werken aan 
hun dienstverlening. 

Om nog meer rendement te kunnen halen uit de onderzoeksresultaten, laten we 
zien wat de mogelijkheden zijn in het Klanvizier en welke wereld er schuil gaat ach-
ter de getallen. Dit doen we bijvoorbeeld door corporaties te faciliteren in antwoor-
den op FAQ’s, een serie instructiefilmpjes (‘Haal meer uit je Klantvizier’) en met een 
workshop ‘Toveren met getallen uit het Klantvizier’. Ook ontwikkelen we door op 
het visueler maken van het Klantvizier, zodat het nog gebruiksvriendelijker en toe-
gankelijker wordt. Het Klantvizier is toegankelijk voor alle medewerkers en ook voor 
aannemers, zodat de hele organisatie en andere partijen betrokken kunnen worden 
bij werken aan huurderstevredenheid. 

3.2  Inzicht
Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek houden we 

corporaties al 25 jaar een spiegel voor. Met resultaat: we zien dat processen 

slimmer en meer vanuit huurders worden ingericht. Dat vertaalt zich door in 

hogere klanttevredenheidscijfers. Betekent dit dat geen huurdersonderzoek 

meer nodig is? Nee. Want juist door te blijven monitoren, huurders te bevragen, 

blijven we scherp op wat huurders belangrijk vinden en verwachten. Het 

onderzoek dienstverlening dat inzicht geeft in de processen, blijft een 

belangrijke basis. Maar met de grote opgaven waar corporaties voor staan, 

zien we de behoefte ontstaan aan inzichten vanuit een bredere context. In wat 

huurders bijvoorbeeld van hun woning en wijk vinden. Wat van hun huis een 

thuis maakt. Of de rol van huurders bij de duurzaamheidstransitie. Door de 

mening van huurders hierop terug te geven, kan de corporatie investeren in 

daar waar het echt nodig is. 

Dit zeggen onze leden

Blijven leren en ontwikkelen
‘Het KWH-onderzoek zorgt voor doorlopende feedback vanuit de 
huurders. Huurders vertellen waar hun ‘klantwaarde’ zit in onze 
processen. En ze geven daarbij aan hoe zij vinden dat we het doen 
en waar (en soms ook hoe) we ons kunnen verbeteren.’

10
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Klantvizier als breed dashboard voor  
huurdersinzicht
In het Klantvizier zie je de resultaten van het 
onderzoek dienstverlening. Maar het is ook mo-
gelijk om de resultaten van onderzoeken rond-
om specifieke thema’s op te nemen. Hiermee 
ontwikkelt het Klantvizier zich steeds verder 
als een breder dashboard voor huurdersinzicht. 
Daarnaast verkennen we de optie om meer ana-
lyses en inzichten op wijkniveau terug te geven 
met de GIS methode (Geografisch Informatie 
Systeem). Dit maakt het nog gerichter werken 
aan de dienstverlening mogelijk en zorgt ervoor 
dat je de cijfers meer in context kunt plaatsen.  

Koppeling met eigen systemen
Niet alleen zijn meer analyses en inzichten mogelijk, ook be-
kijken we hoe we onze leden zoveel mogelijk kunnen facilite-
ren. Zo startten we in 2019 een pilot om te onderzoeken hoe 
databestanden die nodig zijn om onderzoek uit te kunnen 
zetten, sneller en eenvoudiger aangeleverd kan worden. 
In 2020 inventariseren we de uitkomsten en passen waar 
mogelijk het aanleverproces aan. Inmiddels is het nu ook 
al veel eenvoudiger om de data vanuit het onderzoek real 
time in te lezen in bijvoorbeeld je eigen klantvolgsysteem. 
Door koppelingen te maken naar de eigen data, krijgt het 
huurdersonderzoek nog meer betekenis. Wil je breder laten 
zien hoe je scoort op huurderstevredenheid? Dan krijg je van 
ons metertjes die je kunt plaatsen op internet of intranet. 
De meters laten in één oogopslag zien wat huurders van de 
dienstverlening vinden.

Ontwikkeling onderzoek op maat & thema-onderzoek
Steeds meer corporaties weten ons te vinden wanneer zij de mening van hun huurders willen weten 
op een bepaald onderwerp. In de laatste 3 jaar voerden we ruim 100 onderzoeken uit. Een mooie 
ontwikkeling die zichtbaar maakt dat corporaties huurders steeds meer centraal zetten binnen hun 
vraagstukken. We hebben inmiddels al een groot aantal thema’s voorbij zien komen. Van onderzoek 
naar de kwaliteit van buurtbeheer, tot een website onderzoek of een onderzoek naar de waardering 
van de schoonmaak in een complex. 

Wanneer we vaker de vraag krijgen voor een onderzoek rondom een specifiek thema, bekijken 
we de mogelijkheid om er een ‘regulier’ thema-onderzoek van te maken. Zo ontwikkelen we in 
2020 rondom het thema ‘imago’ een onderzoek dat corporaties inzicht geeft in het beeld dat hun 
huurders van ze hebben. Eerder in 2017 voerden we dit onderzoek ook uit. Hoe staat het er drie jaar 
later voor? Door dit onderzoek krijgen corporaties een goed beeld van hun ontwikkeling op dit -nog 
altijd- actuele thema. En zien zij waar ze nog stappen kunnen maken om het imago te verbeteren. 
Daarnaast zijn het onderzoek woonbeleving, woningzoekenden, huurdersbetrokkenheid, koop of 
overlast een aantal voorbeelden van onze thema-onderzoeken. 

Partner in de Aedes-benchmark
KWH is partner van Aedes in de Aedes-benchmark en levert vanuit de huur-
dersonderzoeken de waarderingscijfers voor het prestatieveld Huurders-
oordeel en voor Onderhoud & Verbetering. Corporaties die geen huurders-
onderzoek bij KWH laten uitvoeren en toch meedoen met de benchmark 
kunnen bij KWH een Quick Scan laten uitvoeren. Voor corporaties die eigen 
onderzoek doen of via een ander onderzoeksbureau onderzoek laten uit-
voeren, zorgen wij voor de validatie van de onderzoeken en data. Daarnaast 
leveren we een bijdrage aan de analyses van alle data die worden verzameld 
voor alle prestatievelden en de brancherapportage en aan het benchlear-
ningprogramma waarbij we invulling geven aan 13 benchlearningsessies.
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Nieuw: inzicht in overlast en huurincasso 
Hoe krijgen we beter in beeld hoe huurders de processen rondom overlast en huurincasso 
ervaren? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat is mijn rol als corporatie hierin? Helaas lijkt de 
groep kwetsbare huurders steeds groter te worden en neemt ook het aantal corporaties met 
vraagstukken rondom dit thema toe. Hiermee neemt de behoefte toe om inzicht te krijgen in 
wat deze groep nodig heeft. Om ze zo goed mogelijk te kunnen helpen. Om huisuitzetting te 
voorkomen. Of om overlast tegen te gaan of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Waar we 
bij de primaire processen dit inzicht verkrijgen met een vragenlijst richting huurders, laten 
deze thema’s zich niet zo makkelijk vangen in een vragenlijst. Om te kijken hoe we tot meer 
inzichten op deze thema’s kunnen komen, pakken we dit thema met Aedes en met corporaties 
verder op vanuit onze bijdrage aan de Vernieuwingsagenda.

Gerichte keuzes maken
‘Wooncompagnie wil inzicht hebben waar de leefbaarheid en 
woonbeleving onder druk staat en waar niet. En wat daar de 
onderliggende redenen voor zijn. Op basis van de uitkomsten 
kunnen wij gerichtere acties uitzetten en keuzes maken waar 
wij ons geld gaan uitgeven en waar nog niet.’
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Dit zeggen onze leden

Hoe ervaren huurders de schoonmaak?
Kennemer Wonen heeft de schoonmaak opnieuw aanbesteed. Dit om een 
stijging in kwaliteit en klanttevredenheid te realiseren de komende jaren. 
Met dit onderzoek willen wij een uitgangspunt creëren. Dit onderzoek zal 
jaarlijks herhaald worden om de progressie in beeld te brengen.

Dit zeggen onze leden

Onze onderzoeken op thema
Hoe denken huurders over een bepaald thema? waar liggen hun behoeftes? We voeren de 
 volgende thema-onderzoeken uit:

Woonbeleving; laat zien hoe tevreden huurders zijn over hun wijk & woning

Woningzoekenden; geeft inzicht in hoe potentiële huurders de dienstverlening ervaren

Contactmomenten; geeft je een beeld van hoe huurders telefonisch contact waarderen.

Overlast; geeft inzicht in de waardering van de dienstverlening bij overlast

Koop; brengt in beeld hoe huurders de dienstverlening ervaren rondom verkoop van een woning

Huurdersbetrokkenheid; inzicht in waar en hoe huurders betrokken willen worden.

Voor corporaties die inzicht willen in een ander thema, stellen we een onderzoek op maat samen.
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2. Aandacht voor huurders in de duurzaamheidstransitie

Woningcorporaties spraken eerder de ambitie uit al hun huizen voor 2050 CO2-neutraal 
te maken. Een enorme opgave voor de sector. Maar duurzaamheid gaat verder dan het 
toepassen van duurzaamheidsmaatregelen op het vastgoed. Vergeet de huurder niet! 
Om de woningaanpassingen snel en goed te laten slagen, is het belangrijk om je huurders 
mee te nemen in het proces. Wat voor werkzaamheden kunnen zij wanneer verwachten? 
Waarom worden deze uitgevoerd, en geeft dit overlast? Vraagt het ander gedrag van 
ze? In 2020 bekijken we welke mogelijkheden er zijn om corporaties huurdersinzichten 
terug te geven vanuit hun duurzaamheidsambities. Zo inventariseren we welke vragen 
corporaties hebben op dit thema in relatie tot hun huurders. En we bekijken hoe we deze 
inzichten terug kunnen geven vanuit het Klantvizier. Ook zetten wij ons sectorbreed in op 
dit thema, waarbij Duurzaamheid bijvoorbeeld een plaats heeft binnen de Vernieuwings-
agenda. KWH wil aansluiten bij de renovatieversneller om ook het huurderspersfectief in 
beeld te brengen en te kijken waar het beter kan.

3. Sectoronderzoek: wat is Thuis?

In 2020 voeren we weer een onderzoek uit dat de sector brede 
inzichten terug geeft rondom actuele onderwerpen. Het on-
derzoek voeren we uit rondom het thema ‘Thuis’. Steeds meer 
corporaties willen niet alleen voldoende en goede betaalbare 
huisvesting aan haar huurders bieden. Ook willen ze huurders 
een goed gevoel van thuis geven. Maar wat betekent thuis voor 
huurders? Welke rol zien zij hierbij voor hun corporatie? En wat 
zien zij in de toekomst voor zich als het gaat om thuis? Eerder 
gaven we hier met ons fotoboek ‘Van huis naar thuis’ al een 
gezicht aan met portretten van huurders en hun thuis. Met dit 
onderzoek bevragen we een grote groep huurders in Nederland, 
zodat een breder beeld ontstaat. Het onderzoek geeft beteke-
nis aan het begrip thuis en geeft je inzicht in de rol die huurders 
zien voor hun corporatie om zich thuis te laten voelen. En daarbij 
sluiten we aan bij veel leden die het in hun ondernemenerstrate-
gie hebben over een fijn thuis voor huurders. 

13
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Hoe kom ik verder vanuit de cijfers van mijn huurdersonderzoek? Inzicht is de eerste stap, 

maar met alleen inzicht verandert er nog niet direct iets. Het is een vraag die we vaak krijgen 

van onze leden. Je wilt graag verder ontwikkelen vanuit de onderzoeksresultaten. Maar dat 

blijkt vaak lastig. Want waar begin je? Hoe neem je collega’s goed mee, en ontwikkel je tot 

een meer huurdergerichte organisatie die de huurder in een bredere context ziet? Daarom 

ontwikkelden wij een aantal praktijkgerichte workshops die je verder brengen. Waarbij je met 

elkaar aan de slag gaat om onder andere de bewustwording van medewerkers te vergroten. 

Dit doen we door het proces vanuit klantperspercitef in te richten. Voor corporaties met 

complexe klantgerichte verandervraagstukken stellen wij een programma op maat samen 

waarbij we je stap voor stap begeleiden naar een meer klantgerichte organisatie. 

1. Procesverbetering vanuit je huurders

Processen kunnen vaak beter. Slimmer. Of efficiënter. Vanuit bedrijfsoogpunt, maar ook vanuit de huurder 
gezien. Een goed gestroomlijnd proces levert niet alleen geld en tijd op, het zorgt ook voor een grotere 
huurderstevredenheid. We ontwikkelden twee korte, doeltreffende workshops waarbij je meer inzicht krijgt 
in de klanttevredenheidscijfers en wat daar precies achter schuil gaat. Dit inzicht helpt je om echt beweging in 
je proces te krijgen en het te optimaliseren vanuit het oogpunt van de huurder.

3.3  Impact

14

Diepgaand inzicht in reparatieproces
‘De service blauwdruk brengt op een heldere, overzichtelijke en 
eenvoudige wijze het proces in kaart. Het gaf ons inzicht in de 
knelpunten en verbeteringen in het reparatieproces.’ 

Dit zeggen onze leden

Service Blauwdruk 
‘Onze huurderstevredenheid rondom reparaties 
daalt! Ergens in het reparatieproces gaat iets 
niet helemaal goed, maar waar…?’ Herkenbaar? 
Soms zie je vanuit het huurdersonderzoek niet 
direct te zien waar huurders niet tevreden zijn. 
Maar in veel gevallen is helemaal niet zo duidelijk 
waar de oorzaak precies ligt. Een service 
blauwdruk is een goede manier om hier meer 
inzicht in te krijgen. Met een service blauwdruk 
doorloop je het proces stap voor stap. En krijg 
je dus inzicht in waar het niet goed gaat. Deze 
workshop is ook zeer geschikt om samen met 
ketenpartners te doen. De service blauwdruk is 
in 2019 succesvol geïntroduceerd en inmiddels 
uitgevoerd bij een aantal corporaties. 

Toveren met getallen uit het Klantvizier
‘Wij stellen de klant centraal. We zijn betrouwbaar.’ 
Je leest het op vrijwel elke website van corporaties. 
Ervaart de huurder dat ook zo? Onze adviseurs  
toveren vingervlug de getallen tevoorschijn uit 
het Klantvizier. Achter de gemiddelde scores 
op het dashboard zit namelijk een hele wereld 
verborgen. Al klikkend zoomen we dieper in op de 
klantwaardering van de corporatie. De workshop 
zorgt ervoor dat je dat straks zelf ook kunt. Zo 
lopen we alle uitschieters langs en krijgen we een 
reëel beeld van hoe huurders de dienstverlening 
waarderen. Zodra we op deze manier de getallen 
tot leven laten komen en laten zien wat er 
achter zit, kunnen corporaties heel gericht de 
huurderswaardering omhoog brengen.
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2. Huurders in het DNA van je organisatie

Dat klantgerichtheid inmiddels hoog op de agenda staat bij management en medewerkers 
van woningcorporaties leidt geen enkele twijfel. We zien de focus hierbij in toenemende 
mate verschuiven richting de menselijke component: houding en gedrag worden minstens 
zo belangrijk als processen en structuren. Maar hoe werk je vanuit de data die het huurders-
onderzoek oplevert, verder aan houding en gedrag? Wat is ervoor nodig om de huurder echt 
in het DNA van je organisatie te krijgen? Bewustwording is hierbij een belangrijke sleutel. 
Bewustwording bij medewerkers van wat huurders precies willen. Maar ook bewustwording 
van eigen houding en gedrag. In wat goed gaat en waar het beter kan. In 2019 ontwikkelden 
we een aantal workshops waarbij bewustwording een belangrijk uitgangspunt vormt. Bewust-
wording voor de hele organisatie. Niet alleen voor degenen die direct klantcontact hebben, 
maar ook voor medewerkers die wat verder van de huurder vandaan staan. 

Centrada brengt stem huurder naar binnen
‘De klantreis en de luisterpanels hebben ons mooie 
input gegeven voor verbeteringen. Processtappen meer 
laten aansluiten bij de wensen van de klant, persoonlijk 
waar het moet en digitaal waar het kan. En meer 
keuzemogelijkheden voor de verschillende klantgroepen.’ 
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Klantreis 
Een mooie eerste stap om bewustwording te 
creëren is door in de schoenen van je huur-
ders te gaan staan. Het helpt corporaties om 
vanuit de ogen van de huurder naar hun eigen 
organisatie en processen te kijken. Wat maakt 
hij mee als hij bijvoorbeeld een reparatie wil 
laten uitvoeren of een woning wil huren? Hoe 
ervaart en beleeft een huurder de dienstver-
lening? Door gezamenlijk het proces voor ver-

schillende doelgroepen te doorlopen, ervaar je de stappen die je huurders doorlopen. In 
waar het soepel gaat, maar ook de knelpunten die hij tegenkomt. Het levert niet alleen 
meer begrip op voor huurders, maar geeft ook direct inzicht in de quick wins voor verbe-
tering van de dienstverlening. In 2019 optimaliseerden we de Klantreis, in 2020 laten we 
meer corporaties de Klantreis ervaren.  

Dit zeggen onze leden
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Twee uur luisteren vloog voorbij
‘We genieten nog steeds na. Echt een zeer geslaagde avond. Twee 
uur luisteren vloog voorbij. Mooie methodiek om je huurder echt 
te leren kennen. We weten het wel wat niet goed gaat, maar 
om het zo uit de mond van de huurder te horen is echt bijzonder. 
Voldoende punten waar we met z’n allen mee aan de slag kunnen.’

Dit zeggen onze leden

Nieuw: Serious gaming 
We hebben heel veel informatie over huurders vanuit onze onderzoeken, maar context is belangrijk om de 
informatie te begrijpen. Hoe kun je deze context beter doorleven dan door een situatie na te spelen waar-
bij je zo levensecht mogelijk ervaart wat de huurder meemaakt als hij bijvoorbeeld een betaalachterstand 
heeft. Of overlast ervaart van zijn buren. Een spel spelen en leren tegelijk. Dat is de essentie van serious 
gaming. Met een game wordt goed zichtbaar waar de leefwereld van de huurder en de systeemwereld van 
de corporaties botsen. En waar je wellicht een keer uit je systeemwereld moet stappen. In 2019 experi-
menteerden we met serious gaming. Vanaf 2020 bieden we dit product aan in de vorm van een workshop 
waarbij we aansluiten op de processen rondom huurincasso of overlast. 

Luisterpanel 
Bewustwording 
creëren door twee 
uur lang te luisteren 
naar je huurders. 
Zonder dat je zelf iets 
kunt zeggen. Dat is 
de essentie van het 
Luisterpanel. Bij het 
Luisterpanel zijn er 

twee ruimtes. In de ene gaan huurders onder begeleiding 
van een onafhankelijke gespreksleider in gesprek over 
een vooraf afgestemd thema. Vanuit een andere ruim-
te kijken en luisteren de observanten ‘live’ mee via een 
beeldscherm en kunnen zich niet in het gesprek mengen. 
De observanten zijn de medewerkers van de corporatie, 
relaties of ketenpartners. Door alleen te luisteren, hoor je 
echt nieuwe dingen. Je ervaart dat het niet altijd om een 
antwoord gaat. Maar dat huurders het vooral ook belang-
rijk vinden dat ze zich gehoord voelen. Collega’s voelen 
direct de urgentie, raken betrokken en zijn eerder bereid 
mee te denken en oplossingen aan te dragen. We voerden 
inmiddels al meer dan vijftig Luisterpanels uit bij corpora-
ties. In 2020 willen we nog meer corporaties de voordelen 
van het Luisterpanel laten ervaren.

Thuisgesprek 
Hoe kun je beter bewustwording creëren dan 
door echt met huurders in gesprek te gaan? 
Waar bij de Klantreis, de game en het Luister-
panel de huurders nog op ‘veilige afstand’ zijn, 
ga je bij het Thuisgesprek echt de drempel 
over. Door bij huurders thuis ‘live’ met ze in ge-
sprek te gaan, ontdek je wat ze echt belangrijk 
vinden. Dat kan best een spannende stap zijn 
voor sommige medewerkers. Maar wij zorgen 
ervoor dat medewerkers goed voorbereid op 
de koffie gaan en dat het gesprek vlot ver-
loopt. Tijdens het gesprek kunnen ze gebruik 
maken van het luisterdoosje, een set thema-
kaarten dat we speciaal ontwikkelden om in 
een gesprek met huurders de juiste thema’s 
aan bod te laten komen. In 2019 introduceer-
den we het Thuisgesprek met het luisterdoosje 
en maakten de eerste corporaties succesvol 
gebruik van het Thuisgesprek. 
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3. Programma op maat voor klantgerichte verandervraagstukken

Vanuit huurdersonderzoek heeft de corporatie inmiddels een goed beeld van wat hun huurders wil-
len. Maar nu? Hoe ontwikkel je verder vanuit de resultaten? Voor veel corporaties lastige dilemma’s. 
Eenduidige, pasklare oplossingen zijn er vaak niet. Een integrale benadering is noodzakelijk. Om 
betekenis te kunnen geven aan een klantvisie of kernwaarde. Huurders in het DNA van de organisa-
tie te krijgen. Of in te spelen op een andere ontwikkelvraag. Samen met de corporatie kijken we wat 
nodig is om het doel te bereiken. We vertalen dit naar een Programma op maat. Voor corporaties 
zoals Plavei, Lefier en De Key stelden we in 2019 een programma op maat samen waarbij we stap 
voor stap bekeken wat nodig is om het gewenste resultaat te behalen. In 2020 starten we met een 
programma bij onder andere Habion. Daarnaast is ruimte voor nieuwe trajecten op maat.   
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NEXT25
Begin jaren ’90: vijf corporaties werden zich bewust van het feit 
dat ze zich sterk konden verbeteren op hun klantvriendelijkheid. 
Samen richtten zij de vereniging KWH op en ontwikkelden ze 
diverse instrumenten om dienstverlening op een breed gebied 
meetbaar te maken. Steeds meer corporaties sloten zich aan, de 
vereniging professionaliseerde zich verder. Nu 25 jaar later staat 
er een gezonde vereniging met 150 leden door heel Nederland. 
Corporaties die bewust bezig zijn om het zo goed mogelijk te 
doen voor hun huurders. Daar zijn we trots op. Daarom beste-
den we in ons jubileumjaar aandacht aan deze 25 jaar. Niet al-
leen door terug te kijken. Maar vooral ook door vooruit te kijken. 
Hoe ontwikkelt het wonen zich de komende jaren? Wat vinden 
huurders belangrijk? Hoe kijken zij naar hun thuis, nu en in de 
toekomst? We voeren onder andere een sectoronderzoek uit 
rondom dit thema en tijdens bijeenkomsten en in onze content 
geven we aandacht aan ‘De huurder in 2045’.

Koersplan 2021 - 2025 
2020 is niet alleen het jaar van ons 25-jarig jubileum, het 
is ook het jaar waarin we onze richting naar de toekomst 
opnieuw bepalen. Met onze leden verkennen we welke vra-
gen er zijn nu en in de toekomst, wat dit voor ons betekent 
en welke invulling we hier aan geven. Zo halen we input op 
tijdens onze Algemene Ledenvergadering die we in april 
organiseren en tijdens gesprekken met leden en andere 
sectorpartijen. Eind 2020 presenteren we ons meerjarenplan 
2021-2025 samen met onze concrete invulling op de korte 
termijn in ons jaarplan 2021.

Ontwikkeling projectmatig werken
De laatste jaren krijgen we vanuit corporaties steeds vaker 
complexere vraagstukken rondom huurdergericht werken. Om 
hiervoor tot goede oplossingen te komen, is maatwerk nodig. 
Dit vertaalt zich in uitgebreidere trajecten waarbij we stap 
voor stap naar het gewenste resultaat toewerken. Om deze 
trajecten zo doelgericht, resultaatgericht en efficiënt mo-
gelijk uit te voeren, is een planmatige en eenduidige aanpak 
gewenst. Om de organisatie vertrouwd te maken met deze 
werkwijze, starten we daarom in 2020 met een in company 
training projectmatig werken om nog beter aan de vraag van 
onze leden te kunnen voldoen.  

4 Werkorganisatie  

Professionele netwerkorganisatie
Om aan de veranderende vraag te kunnen voldoen, 
breidden we de afgelopen jaren onze werkorganisatie 
uit met nieuwe onderzoekers en service designers. Voor 
2020 verwachten we dat de werkorganisatie qua omvang 
gelijk blijft. Ons partnernetwerk is en blijft belangrijk. Door 
samen te werken met partners willen we actief kennis ont-
wikkelen en toevoegen aan de sector. Daarnaast vervullen 
deze partners een belangrijke rol bij onze productont-
wikkeling en het op deskundige en onafhankelijke wijze 
uitvoeren van onze onderzoeken. Voor onze onderzoeken 
werken we samen met onderzoeksspecialist DESAN. 
KWH-Luisterpanels verzorgen we samen met Luisterpunt 
en met Kaemingk Advies de klantreizen. Met organisaties 
als H3ROES, De Vernieuwde Stad, Bureau B, SmartCenter, 
Bouwend Nederland, FLOW, VTW en  werken we samen 
in het organiseren van netwerkactiviteiten en leerlijnen in 
het Corporatiehuis. Ook sectorbreed bundelen we onze 
krachten. We hebben een partnerschap met Aedes voor 
de Aedes-benchmark. We blijven op zoek naar partijen 
om mee samen te werken om zo nog meer kennis aan te 
trekken die voor onze leden van nut is bij de thema’s die bij 
hen spelen. 

Hoogste standaard in bescherming 
persoonsgegevens 
KWH voldoet aan alle wetgeving en richtlijnen (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens en databeveiliging. Ook onze 
partnerorganisaties die betrokken zijn bij onze onderzoeken 
voldoen hieraan en zijn, net als KWH, ISO gecertificeerd. We 
zijn op dit gebied koploper in de sector en ook in 2020 staat de 
bescherming van persoonsgegevens hoog op de agenda. 
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5 Begroting 

Bedrijfsopbrengsten   
   
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten    2.692.086 
Inzicht  - Onderzoek kwantitatief  2.286.566   
Impact  - Onderzoek kwalitatief  314.020  
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis   91.500  
   
A: SOM van de BEDRIJFSOPBRENGSTEN    2.692.086 
   
   
Bedrijfslasten   
   
Onderzoek, begeleiding, netwerkactiviteiten    -802.880   
Inzicht  - Onderzoek kwantitatief   -599.600  
Impact  - Onderzoek kwalitatief  -138.655  
Inspiratie - Netwerkactiviteiten/Corporatiehuis   -64.625  

Personeelskosten    -1.591.785 
Facilitaire kosten    -131.630 
Kosten ICT    -31.500 
Strategie & organisatie ontwikkeling    -80.191 
Marketing & Communicatie    -25.500 

B: SOM van de BEDRIJFSLASTEN    -2.663.487 
    
SALDO (A - B)   28.599 
Bijzondere baten/lasten  -
Renteresultaat  -
Afschrijvingen    -16.305 
   
Resultaat bedrijfsvoering vóór investering    12.294  
   
Investering uit reserve    -50.000  
   
Resultaat bedrijfsvoering na investering    -37.706 
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Toelichting op de begroting 

KWH is een coöperatieve vereniging van, voor en door corporaties. 
Wij hebben geen winstoogmerk, eventuele overtollige middelen 
worden ingezet voor productontwikkeling, inspiratie en sectoron-
derzoek. Wij doen dit met een professioneel team van 17 mede-
werkers. Hebben we extra (tijdelijke) inzet nodig, dan maken wij 
gebruik van de flexibele schil. Wij indexeren dit jaar de contributie 
volgens CBS index met 2,6%. Tegelijkertijd blijven we scherp op 
onze uitgaven. 

Bedrijfsopbrengsten

Totale bedrijfsopbrengsten  €  2.692.086 
Inzicht  €  2.286.566 
Impact  €  314.020 
Inspiratie  €  91.500
   

Onze activiteiten en diensten zijn ondergebracht in 3 pijlers: 
Inzicht, Impact en Inspiratie 

Inzicht
In deze pijler richten we ons op het verkrijgen van inzicht in 
de beleving van huurders met kwantitatief onderzoek. Voor al 
onze 150 leden voeren we huurdersonderzoek naar de kwali-
teit van dienstverlening uit. Daarnaast voeren we onderzoek 
op maat uit op diverse thema’s voor zowel leden als niet leden. 
Bijvoorbeeld het onderzoek Woonbeleving en het onderzoek 
Betrokkenheid. In 2020 voeren we ook weer het imago onder-
zoek uit en ontwikkelen we samen met Aedes een onderzoek 
gericht op het sociale proces huurincasso. Onder deze pijler 
vallen ook de activiteiten voor de Aedes-benchmark. 

Impact
Binnen de pijler Impact bieden wij een gevarieerd aanbod 
aan kwalitatief onderzoek en programma’s op maat. Hiermee 
helpen we corporaties met een volgende stap in hun ontwikke-
ling naar een huurdergedreven organisatie. Met onder andere 
luisterpanels, klantreizen en workshops brengen we de stem 
van de huurder de organisatie in. 

Inspiratie
We bieden een breed programma met netwerkactiviteiten op 
actuele thema’s binnen de pijler Inspiratie. Op de agenda voor 
2020 staan onder andere de 2-daagse bootcamp klantgericht 
veranderen, een bijeenkomst rond klantenmanagement en 
duurzaamheid. In het Corporatiehuis bieden we directeuren 
en DT/MT onder andere de leerlijn vitale coalities en de vierde 
editie van de leerlijn Leidinggeven aan de corporatie van de 
21ste eeuw. 
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Toelichting op de begroting 

Bedrijfslasten - Organisatie

Personeelskosten € -1.591.785
Facilitaire kosten € -131.630
Kosten ICT  €  -31.500
Strategie & organisatie ontwikkeling € -80.191
Marketing & Communicatie   € -25.500

Personeelskosten 
De personeelskosten vormen de grootste kostenpost. Zij 
bestaan uit loonkosten, pensioenlasten en personeels- gere-
lateerde kosten van onze medewerkers. Wij volgen hierbij de 
CAO-Woondiensten. Alle functies zijn zorgvuldig gewaardeerd 
in ingedeeld volgens het functiegebouw van de CAO. Een 
juiste toepassing vinden wij belangrijk en wij kennen dan ook 
geen bovenmatige afwijkingen. In 2020 investeren we in de 
verdere persoonlijke en teamontwikkeling van onze professi-
onals. 

Facilitaire kosten 
Onder facilitaire kosten vallen kosten voor huisvesting, kan-
toor en verzekeringen. Deze post is buiten de inflatiecorrectie 
op de huisvesting nagenoeg gelijk aan 2019. Kosten besparen 
we door o.a. gebruik te maken van locaties die goed en niet 
kostbaar zijn. We maken afspraken waar mogelijk en kiezen 
onze leveranciers zorgvuldig uit op kwaliteit en prijs.

ICT
ICT is een belangrijk onderdeel binnen KWH. Onze website 
biedt tevens een platform voor het klantvizier. In 2019 is deze 
volledig vernieuwd, klaar voor de toekomst. Naast kosten voor 
de website, vallen ook licentiekosten en ICT ondersteuning 
onder deze categorie.

Strategie en organisatie 
Onder het budget Strategie en Organisatie vallen o.a. de 
vergoedingen aan de leden van de Raad van Commissarissen, 
de accountantskosten, ISO en de juridische kosten. In 2019 

zijn wij na acht jaar overgestapt naar een nieuwe accountant. 
Ook hebben wij ons ISO certificaat vernieuwd. In 2020 halen 
we input op bij onze leden voor ons nieuwe meerjarenplan 
2021-2025. Daarnaast houden wij focus op de wetgeving en 
richtlijnen rondom AVG. 

Marketing en Communicatie 
In 2019 zijn wij gestart met een strak en vooruitstrevend 
communicatieplan. Dit zetten wij voort in 2020. Zo hebben wij 
inmiddels een beeldbank en filmarchief, en maken wij gebruik 
van eigen marketing templates.

Investering Innovatie & Inspiratie
Investering uit reserve € -50.000 

Om de in het jaarplan beschreven beweging samen met corpo-
raties te kunnen maken, zetten we ook in 2020 goed in op pro-
ductontwikkeling en  inspiratie. Daarvoor doen we een extra 
investering vanuit onze reserve van € 50.000. We investeren 
bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe onderzoeken, het 
verder optimaliseren van het KWH-Klantvizier en het koppelen 
van systemen. Op het gebied van inspiratie willen we toege-
voegde waarde creëren met verschillende sectoronderzoeken 
en bijeenkomsten in het kader van ons 25 jarig jubileum.   
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