
De huurder terug in je proces? Maar hoe?
Op operationeel niveau?

Medewerkers bewust maken wat hun handelen voor 
e�ect heeft op de ervaring van de huurder.  

Wie en Wat heb je nodig?
Iedere medewerker en partner kan meedoen.
Huidige proces vanuit de huurder uitgewerkt.

Voorbeelden van de huidige communicatie, zoals 
brieven en de website, om te analyseren.

Resultaat
Bewustwording van de huurderservaring en het 

eigen handelen.
Frisse blik op de eigen communicatie. 

Quick Wins om op te pakken. 

Wat doe je?
Alsof je in de schoenen van de huurder staat, door-

loop je de stappen van je eigen proces. 
Daarbij ervaar je wat zij ervaren. 

Klantreis

Klantreis

Lichtvoetig

Bewustwording

Wat ervaart de huurder?

Samenwerking
Klantgericht proces

Workshop voor afdelingen en 
(keten)partners.

Service Blauwdruk

Service Blauwdruk

Aan de slag!

Op tactisch niveau?
Kleine maar structurele veranderingen in het proces, ter 
verbetering van de klantervaring en de samenwerking. 

Verdieping

Wie en Wat heb je nodig?
Een selectie medewerkers van verschillende 
afdelingen en (keten)partners.
Een gerichte huurderscase om vanuit de 
organisatie uit te werken. 

Resultaat
Visueel overicht van het proces.
Inzicht in waar de samenwerking goed gaat of 
beter kan. 
Verbeterpunten, direct toepasbaar in het huidige 
proces. 

Wat doe je?
Door een visueel overzicht van de huidige 
dienstverlening te maken, kun je eenvoudig het 
proces en de samenwerking analyseren.  Samen 
kom je tot klantgerichte verbeteringen. 



Hoe ga jij aan de slag met procesverbetering? 

Processen kunnen vaak beter. Slimmer. Of e�ciënter. 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. Hoogste tijd dus om 
die processen eens aan te pakken! 

Denk je dan direct aan grote, meeslepende verandertrajecten? Niet nodig! Wij bieden twee korte, doeltre�ende workshops met 
focus vanuit de huurder. Hierin breng je met elkaar het huidige proces in kaart én zie je snel waar klantgerichte verbeteringen 
mogelijk zijn. Wil je meer weten over deze workshops? Lees dan verder


