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Huurders worden voortaan sneller 
geholpen bij Woonplus

Groot onderhoud Ambachtenbuurt

‘Minimale Energiewoningen’ hebben hun 
uitstraling terug 

Geen barbecue 
op balkon

Een Woonplusser vertelt

Kevin Stouthandel, ICT beheerder

Kevin Stouthandel is ICT beheerder, in  
2007 als stagiaire gestart en daarna 
direct begonnen als medewerker Service-
desk. Tot en met 2014 had hij diverse 
functies en daarna ging hij werken voor 
een andere werkgever. Sinds december 
2019 is hij terug in zijn vertrouwde 
omgeving bij Woonplus. Als ICT beheerder 
houdt hij zich bezig met applicaties, 
netwerken, accounts, servers, laptops en 
computers van de medewerkers. “Ik heb 
geen direct contact met de huurders van 
Woonplus maar ben indirect verant-
woordelijk voor de data van de huurders 
in onze systemen.”

Wat is tot nu toe je grootste uitdaging 
geweest?
“Toen de coronacrisis startte was het 

eerste probleem waar we tegen aanliepen  

de internetverbinding die naar Woonplus  

toe gaat. We waren gewend dat er per dag 

ongeveer vijf medewerkers vanuit huis 

inlogden op ons netwerk. Toen de 

coronacrisis aanbrak waren dat ineens alle 

medewerkers en daar waren we niet  

op berekend. Gelukkig konden we snel  

alles bijschakelen en was ons netwerk  

stabiel genoeg om alle verbindingen 

vanuit huis aan te kunnen.”

Heeft corona nog meer invloed gehad  
op je werkzaamheden?
“Toen de medewerkers thuis moesten 

werken, waren er ook andere behoeftes 

voor contact maken. Denk hierbij aan 

vergaderen, cursussen geven en volgen of 

even snel iets kunnen afstemmen met een 

collega. Waar je voorheen even bij elkaar 

langs liep of met elkaar vergaderde in een 

vergaderruimte, is de behoefte nu om dat 

allemaal digitaal te kunnen doen. Wij 

hadden hiervoor een programma op de 

plank liggen, waarmee je met video en 

audio met elkaar kan samenwerken. Het was 

eigenlijk de bedoeling om dit programma 

over een aantal maanden bij iedereen te 

installeren. Aan het begin van de crisis 

besloten we om dat direct te doen. Na een 

korte instructie kon iedereen hier snel mee 

aan de slag. Complimenten aan mijn 

collega’s hiervoor!”

Is er nog iets bijzonders als je denkt  
aan onze huurders?
“We willen voor onze huurder bereikbaar 

zijn en blijven. Daarom hebben we ervoor 

gezorgd dat huurders die Woonplus bellen, 

automatisch worden doorgeschakeld naar 

mobiele telefoons van medewerkers die 

vanuit huis werken.” 

“complimenten 
aan mijn 
collega’s” 
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Wie na 24 juni naar Woonplus Schiedam belt, 
merkt het direct. De beller krijgt geen 
keuzemenu, maar een medewerker aan de 
lijn. Dat is de nieuwe Klantenservice. Op 
ongeveer zeven van de tien vragen krijgen 
huurders direct antwoord. Ook dankzij het 
nieuwe klantvolgsysteem. 

“De nieuwe aanpak is veel klantvriendelijker”, 

vertelt Casper Kouwenberg van Woonplus 

enthousiast. Hij begeleidde de invoering van 

het nieuwe systeem en zette het team 

Klantenservice op. Hij vervolgt: “Het is al jaren 

de wens van Woonplus om huurders sneller en 

beter te helpen. Hoewel de meeste klanten 

tevreden zijn over onze dienstverlening, ging 

er toch wel eens wat mis. Zo werden huurders 

vaak doorverbonden binnen Woonplus. Of zij 

werden niet op tijd teruggebeld. Dat wilden 

wij anders.”

Alle informatie staat bij elkaar
Stap één van die verandering was het in-

voeren van het klantvolgsysteem Embrace. 

Daarin staat alle informatie van de huurder bij 

elkaar. Bijvoorbeeld het adres en de reparatie-

verzoeken, brieven en afspraken met de klant. 

“Als de huurder belt, ziet de medewerker die 

Casper Kouwenberg, Projectleider Wonen
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Dit voorjaar werd de grote opknapbeurt  
van de ‘Minimale Energiewoningen’ in de 
Ambachtenbuurt (in de Kolenbranderstraat 
en omgeving) afgerond. De unieke woningen 
uit begin jaren 80 hebben nu weer de 
uitstraling die zij verdienen. 

Het ontwerp van de woningen was zijn tijd 

vooruit. In de gebouwen zijn veel kenmerken 

terug te vinden van een ‘passiefhuis’. Dat be-

tekent dat de woningen zeer goed geïsoleerd 

zijn en op het Zuiden zijn gericht. Verder 

hebben de woningen isolerende raamluiken 

en een (nog steeds) modern ventilatiesysteem. 

Om te voorkomen dat het in de zomer te warm 

wordt, hebben de woningen een houten zon- 

wering. Bovendien zijn de gevels wit om het 

zonlicht te reflecteren.

Frisse uitstraling
Het nadeel van witte gevels is dat die niet altijd 

wit blijven. Daarom kozen we tijdens dit onder-

houd voor een speciale minerale muurverf. De 

gevels zullen daardoor minder snel groen of 

grijs worden. Ook was de houten zonwering 

aan vervanging toe. Daar is een nieuwe houten 

zonwering voor teruggeplaatst. De woningen 

hebben hiermee hun oorspronkelijke frisse 

uitstraling teruggekregen. Verder vernieuwden 

we de dakbedekking en vervingen we de dak-

ramen. Tot slot hebben we, in goed overleg 

met de huurders, de tuinen opgehoogd en 

opnieuw ingericht.

De zomermaanden zijn weer aangebroken, dus 

barbecuen is weer populair. Wat velen niet 

lijken te weten is dat het niet is toegestaan om 

te barbecuen op het balkon. Het open vuur 

zorgt voor brandgevaar en de rook levert 

overlast voor de buren.

Tuinen De Gorzen krijgen opknapbeurt
Wie een rondje loopt in de wijk De Gorzen is het misschien al opgevallen: het merendeel van de 
tuinen staat er sinds kort een stuk netter bij. Het is het resultaat van een project dat Ilija Hajdin, 
medewerker Sociale Begeleiding bij Woonplus, onlangs met een aantal collega’s opstartte. 

“Toen ik vanwege de coronamaatregelen niet 

meer op huisbezoek kon, deed ik met huis-

meester Fred een ronde door De Gorzen.  

Ik zag dat veel tuinen en binnenplaatsen slecht 

onderhouden waren. Verwaarloosd groen, veel 

onkruid en veel rommel. Dat moet anders, dacht 

ik. Samen met een paar collega’s heb ik toen 

een plan gemaakt om de tuinen aan te pakken.” 

Een van die collega’s is Anjana Ramkhelawan-

Kalpoe, medewerker Sociale Begeleiding. Ze 

vertelt dat zij meteen enthousiast was en 

bovendien haar ervaring met een vergelijkbaar 

project kon inbrengen. “In de IJsselmondestraat 

hebben we vorig jaar de bewoners gevraagd  

om hun tuinen schoon te maken en op te 

knappen. Dat was een groot succes.”

Meteen in actie
Alle Woonplus-huurders in De Gorzen, kregen 

een paar weken geleden een brief met het 

verzoek om hun tuin schoon te maken. 

Inmiddels hebben Ilija en Anjana een eerste

controleronde gelopen. “Hartstikke leuk om te 

zien dat veel bewoners meteen al in actie zijn 

gekomen”, reageert Ilija. “Ook bewoners van 

bovenwoningen zijn daar blij mee. Zij hebben 

straks weer uitzicht op een goed onderhouden 

tuin.” Huurders die bij de eerste controle nog 

niks hebben gedaan, krijgen een tweede brief 

met het verzoek. “Of we bellen even aan”, 

vertelt Anjana. “En dan blijkt soms dat het 

helemaal geen onwil is, maar dat mensen door 

ziekte of werk er niet aan toe komen. Of ze 

hebben geen idee hoe ze het moeten op-

pakken. We proberen ze dan waar mogelijk  

te helpen.”

Met de zomer voor de boeg zijn Anjana en  

Ilija blij dat het tuinproject zo enthousiast  

wordt opgepakt. “Zeker als je niet op vakantie 

kunt, is het toch heerlijk om een nette tuin  

te hebben?” 

Ilija Hajdin, Anjana Ramkhelawan- Kalpoe Fo
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gegevens direct op zijn scherm. Daardoor kan 

hij onze huurder veel beter helpen”, legt 

Casper uit.

Klantenservice is één team
Stap twee was het oprichten van het team 

Klantenservice. Vroeger had elke afdeling één 

of meer collega’s die vragen beantwoordden 

van huurders. Soms was het niet duidelijk bij 

welke afdeling de vraag thuishoorde. Nu is er 

één team dat alle vragen behandelt. Dit team 

bestaat uit ervaren Woonplus-collega’s en 

nieuwe medewerkers. Casper: “Op deze 

functies hebben honderden mensen 

gesolliciteerd. Het team telt nu twaalf 

mensen, deels parttimers. Zij krijgen 

uitgebreide training hoe zij op een goede 

manier klanten verder kunnen helpen. 

Duidelijke communicatie vinden wij belangrijk.” 

Snel de juiste antwoorden 
Op ongeveer zeven van de tien vragen heeft 

de Klantenservice direct antwoord. Dat gaat 

bijvoorbeeld om vragen over de woon-

ruimteverdeling, betalingsregelingen, overlast, 

reparatieverzoeken, zelf klussen in de woning 

of energie besparen. Casper: “We hebben 

750 veel gestelde vragen in een kennisbank 

gezet. De antwoorden kan onze klanten-

service snel opzoeken. Huurders krijgen 

daardoor allemaal hetzelfde antwoord op 

dezelfde vraag. Dat is duidelijker. Dit 

antwoord kan de huurder ook per mail 

ontvangen. Dan kan hij of zij het nog  

eens nalezen.”

Seintje om terug te bellen
“Klantenservice kan niet alleen antwoorden 

per mail opsturen, maar ook een link of 

brochure. Weet de medewerker het antwoord 

niet, dan maakt hij op zijn scherm een notitie 

om later terug te bellen. “Onze medewerker 

krijgt vanzelf een seintje als dat nog niet is 

ge-beurd. Zo worden onze klanten altijd  

goed geholpen”, vertelt Casper.

Na de zomer volgt ‘Mijn Woonplus’ 
Als alles goed gaat, zet Woonplus na de 

zomer een volgende stap. Dan volgt er  

een nieuwe klantenwebsite ‘Mijn Woonplus’. 

Huurders kunnen dan dezelfde informatie  

zien op hun telefoon of tablet als de Klanten-

service. Bijvoorbeeld over betalingsregelingen 

of reparatieverzoeken. 

Zelfde openingstijden en telefoonnummer
Maar eerst kijkt Woonplus of de Klanten-

service vanaf 24 juni goed gaat werken. 

Natuurlijk zal het voor klanten en mede-

werkers even wennen zijn. Toch heeft Casper 

er alle vertrouwen in dat het soepel gaat. “Wij 

hebben alles vooraf uitgebreid getest. Verder 

blijft alles hetzelfde. Huurders kunnen ons 

met hun vragen tussen 8.00 en 11.00 uur 

bellen op telefoonnummer (010) 204 51 00. 

We horen graag of het bevalt.” 

Redactie
afdeling Communicatie
E-mail: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 29 juli.

Valeriusstraat 3
Postbus 25
3100 AA Schiedam
(010) 20 45 100 (op werkdagen  
tussen 08.00 en 11.00 uur)
www.woonplus.nl

Colofon 
Woonplus verschijnt elke laatste woensdag 
van de maand in Het Nieuwe Stadsblad. Aan 
de inhoud kunnen geen rechten worden 
ontleend.
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