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Het ideale proces?!

Inspiratie

Er komt een brief binnen van een huurder die 

zijn huur opzegt. Voor jullie een signaal om het 

proces rondom huur opzeggen in gang te zetten. 

Van eerste inspectie tot eindinspectie en afre-

kening. Uiteraard is er goed nagedacht over dit 

proces en wordt alles zo effi  ciënt mogelijk uit-

gevoerd. Maar voor wie is het effi  ciënt? Voor de 

corporatie, of ook voor de huurder? Hoe beleeft 

de huurder het eigenlijk? Met deze Inspiratie-

sessie ervaar je dit zelf. 

Het ideale proces?! Maar voor wie? Voor de corporatie? Of voor de 

huurder? Met deze vraag gaan we in twee uur tijd aan de slag. Vanuit 

de verschillende rollen pakken we een proces op en beschrijven we op 

hoofdlijnen de meest ideale opzet. Door de verschillende ervaringen 

te delen krijg je meer inzicht in wat er anders of beter kan. En waar je 

rekening mee moet houden als je het voor zowel de corporatie als voor 

de huurder een ideaal proces wilt laten zijn.

Wat levert het op?
  Een eerste kennismaking om meer vanuit de huurders naar je pro-

ces en je werk te kijken. Op een veilige en luchtige manier. 

 Een aanzet om bewustwording bij medewerkers te creëren om de 

huurder niet uit het oog te verliezen tijdens hun werkzaamheden

 Meer inzicht in hoe het proces er vanuit de huurder gezien uitziet 

en hoe dit door de huurder wordt ervaren

 Een 1ste richting voor verbeteringen in het proces.

Voor wie?
Voor corporaties die:

 Medewerkers moeilijk meekrijgen in veranderingen. Het kan een 

1ste aanzet zijn om anders naar je werk te kijken. Maar dan op een 

luchtige, veilige manier.

 Niet zo goed weten waar ze moeten beginnen met verbeteringen 

en daar gevoel bij willen krijgen

 Een leuke werkvorm zoeken voor bijvoorbeeld een personeelsdag.
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Meer
informatie?
Wil je meer informatie of een voorstel op maat? 

Neem dan contact met ons op, telefonisch via 

010 2210360 of via kwh@kwh.nl.

Inspiratie

Wat gaan we doen?
Binnen deze Inspiratiesessie heb je de keuze om het proces Repara-

ties, Nieuwe huurder of Huur opzeggen te doorlopen.

Je gaat vooral zelf aan de slag! De sessie bestaat uit 2 delen:

Deel 1

Aan de hand van een aantal vragen richt je het ideale proces vanuit 

de corporatie gezien in. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de opzeg-

gingsbrief binnenkomt? Wie zijn daarbij betrokken? Hoe verloopt het 

contact met de huurder?    

Deel 2

In het tweede doorloop je een proces van een andere groep. Maar 

hierbij verplaats je je in je huurder. In hoeverre ervaar je het proces als 

huurder anders dan als medewerker? Kun je een tip geven aan je eigen 

organisatie in waar het anders of beter kan?

Wil je deze Inspiratiesessie zelf intern aan medewerkers geven? We 

kunnen deze sessie ook als ‘train de trainer’ aanbieden. Neem contact 

met ons op over deze mogelijkheid.

In het kort
  Doel: laagdrempelige werkvorm die een 1ste 

aanzet geeft om anders naar je werk en 

processen te kijken

  Doelgroep: corporatiemedewerkers 

(leidend en uitvoerend)

  Duur: inspiratiesessie van 2 uur

  Aantal deelnemers: maximaal 20

  Vorm: een actieve sessie waar medewerkers 

zelf aan de slag gaan. 

  Vervolg: deze Inspiratiesessie is een eerste 

kennismaking om anders naar je processen en 

je werkzaamheden te kijken. Zet een Service 

Blauwdruk, Klantreis of Thuisgesprek in om 

meer verdieping te zoeken om vervolgens 

concreet aan verbetering te kunnen werken.


