
Casper Kouwenberg: “Een belangrijke stap in het verbeteren van onze dienstverlening.”

Sinds vorige week is de nieuwe website van 
Woonplus online. De site is verfrist en 
gebruiksvriendelijker gemaakt. Het klant
portaal ‘Mijn Woonplus’ is geheel vernieuwd, 
zodat onze huurders nog meer woonzaken 
via het internet kunnen regelen. Verder zijn 
de kennisbank en de zoekfunctie uitgebreid 
en verbeterd, zodat bezoekers op de meeste 
vragen zelf snel de juiste antwoorden vinden. 

Uw woonzaken gemakkelijk regelen via internet

Nieuwe website en ‘Mijn Woonplus’

“De nieuwe site is een belangrijke stap in het 

verbeteren van onze dienstverlening”, vertelt 

Casper Kouwenberg, projectleider van 

Woonplus. “We hebben de site overzichtelijker 

gemaakt en hij is nu op elk beeldschermformaat 

goed te gebruiken, op een computerscherm, 

tablet en mobiele telefoon. Maar de belang

rijkste verbetering is achter de schermen 

gebeurd. Voorheen hadden we diverse los

staande systemen. Nu zijn de website, het 

huurdersportaal Mijn Woonplus, de kennisbank 

en het systeem van onze Klantenservice  

één geheel geworden. We hebben onze 

werkwijzen hier bij aangepast, zodat de 

digitale wereld en ons dagelijks werk beter  

op elkaar aansluiten.”

750 vragen
“We hebben veel tijd besteed aan de kennis

bank. Deze vormt met ongeveer 750 vragen  

en antwoorden de basis voor huurders

informatie op onze website, samen met de 

onze collega’s van de Klantenservice geven. 

Wijzigt informatie, dan hoeven we die slechts 

op één plek aan te passen. Zo zorgen we voor 

een eenduidige informatievoorziening.”

goede zoekfunctie. Hiermee kunnen huurders 

eenvoudig de antwoorden vinden op de 

vragen die vaak worden gesteld. De kennisbank 

vormt ook de basis voor de antwoorden die 

Mijn Woonplus 
Het huurdersportaal ‘Mijn Woonplus’ is een 

belangrijk onderdeel van de nieuwe website. 

Casper: “Dit is een beveiligde online omgeving 

waar je zelf veel woonzaken kunt regelen en je 

gegevens kunt inzien. Je kunt bijvoorbeeld 

een reparatie melden, je gegevens inzien en 

wijzigen, de huur betalen via iDeal, de huur 

opzeggen en je huurbetalingen en contacten 

met Woonplus inzien. Je regelt het op het 

moment dat het je uitkomt. Alle huurders 

ontvangen tussen nu en half december een 

brief met een unieke code en een flyer met 

instructies. Daarmee kunnen zij in vier een

voudige stappen hun nieuwe ‘Mijn Woonplus 

account’ activeren.”

Verbeteren
“Een website is natuurlijk nooit helemaal af.  

Er valt altijd wel iets aan te verbeteren. Zo 

verwijst het onderdeel met ons woningaanbod 

nog naar een aparte website. We verwachten 

dit onderdeel de komende maand in de 

website te kunnen opnemen. Verder willen we 

de mogelijkheden van de website natuurlijk 

nog uitbreiden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd 

wat onze huurders van de site en het huurders

portaal vinden. Is alles handig en compleet? 

Laat het ons weten, bij voorkeur via het contact

formulier dat u op woonplus.nl/contact vindt.”
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Op 16 november ondertekenden Hoftijzer 
Vastgoedonderhoud, Smits Vastgoedzorg  
en Woonplus een overeenkomst voor een 
hernieuwde samenwerking. Woonplus 
verwacht dat een nauwere samenwerking 
met twee partners voor het gevelonderhoud 
leidt tot een efficiënter en effectiever 
onderhoudsproces.

“We werken aan een vitaal en toekomst bestendig 

woningbezit”, zegt Bas Bax, technisch vastgoed 

manager bij Woonplus. “Naast nieuwbouw en 

renovatie speelt onderhoud daarbij een 

belangrijke rol. Woonplus werkte een aantal 

jaren met een vijftal onderhoudsbedrijven 

samen. Een belangrijk leerpunt was dat voor 

een optimale samenwerking een klein aantal 

partners van belang is. Dat zorgt voor meer 

continuïteit, voorspelbaarheid, kortere lijnen  

en minder loketten. We verwachten dat dit er 

ook voor zorgt dat onze huurders tevredener 

zijn over de onderhoudsprojecten. Bovendien 

gaan de kosten omlaag. Daarom hebben we 

ervoor gekozen het aantal partners voor het 

gevel onderhoud terug te brengen naar twee 

vaste partners.”

Selectie 
“We zijn bij de selectie van de twee partners 

niet over één nacht ijs gegaan”, vervolgt Bas. 

“Natuurlijk speelden standaard selectiepunten 

zoals de onderhoudskosten en kwaliteit  

een rol. Maar daarnaast vinden we het heel 

belangrijk dat de partners passen bij de 

competenties die horen bij onze typering 

‘een proactieve menselijke teamspeler’. Dat  

is belangrijk voor de samenwerking en voor  

de benadering van onze huurders. Daarom 

hebben we een nieuw onderdeel aan het 

selectieproces toegevoegd; het spelen van 

een managementgame. Hierbij konden we de 

houding en het gedrag van de deelnemende 

partijen observeren. Hoftijzer en Smits bleken 

wat dit betreft goed bij ons te passen.”

Samenwerking 
De ’nieuwe start’ van de samenwerking is 

gebaseerd op wederzijds vertrouwen en ruimte 

geven aan het vakmanschap van de partners. 

“We willen meer werken vanuit één team met 

een gemeenschappelijk doel, in plaats van de 

traditionele relatie van opdracht gever en 

opdrachtnemer”, zegt Emile Klep, directeur

bestuurder van Woonplus. “We willen een 

omgeving creëren waarin onze mede werkers 

en die van onze partners met elkaar meedenken, 

van elkaar leren en verbeteren. We zijn ervan 

overtuigd dat dat leidt tot een betere samen

werking en betere resultaten, wat onze huurders 

bij onderhoudsprojecten gaan merken.”

Iedereen wil graag plezierig wonen. Helaas komt burenoverlast toch regelmatig voor.  
Soms klagen meerdere huurders over dezelfde overlast die een bepaalde bewoner veroor
zaakt. Bijvoorbeeld harde muziek, geschreeuw of afval waar het niet hoort. Overlast heeft  
een structureel karakter. Een eenmalig feest bij de buren valt dus niet onder burenoverlast.

Onze ervaring is dat praten met de buren, met 

respect voor elkaar, in de meeste gevallen 

helpt. Praat daarom bij problemen eerst met 

elkaar en wacht daar niet te lang mee. Zo kunt 

u er samen voor zorgen dat irritaties niet te 

hoog oplopen. Probeert u zich bij een irritatie 

ook in te leven in de ander. Onze ervaring is 

dat overlast vaak wordt veroorzaakt door 

onbewust gedrag van uw buren.

Als praten niet helpt 
Soms is praten niet de oplossing. Bijvoorbeeld 

als uw buren niet met u willen praten. Er is ook 

een andere aanpak nodig als de overlast 

ernstige vormen aanneemt of er agressie in het 

spel is. Op onze website leest u wat u dan kunt 

doen. Typ ‘overlast buren’ in de tekstbalk onder 

‘Hoe kunnen we u helpen?‘. U kunt via een 

online formulier de overlast melden en bij

voorbeeld een bemiddelingsgesprek aanvragen. 

Ook vindt u hier onze video ‘Burenoverlast’.

December is feestmaand. Maar ook een 
periode van veel ongelukken met omvallende 
kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brand
wonden bij het gourmetten en feestkleding 
die vlam vat. Jaarlijks krijgt de brandweer 
duizenden meldingen van brand in een 
woning en melden bijna 10.000 mensen zich 
met (ernstige) brandwonden bij de spoed
eisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de 
risico’s op brand met bijvoorbeeld kerst
verlichting en versiering.

Een defecte deurbel, een lekkende kraan of 
kapotte schanieren? Klust u liever niet zelf, 
dan is het serviceabonnement iets voor u. 

De kosten van dit soort reparaties zijn volgens 

de wet voor de huurder. Sluit u een service

abonnement met Woonplus af, dan staat voor 

het vaste maandbedrag van € 4,55 een vakman 

voor u klaar. Voorrijkosten, materiaalkosten en 

arbeidsuren brengen wij niet in rekening. 

Tips voor een brandveilige decembermaand

Serviceabonnement

Brand is nooit voor honderd procent uit te 

sluiten. Wel kunt u de kans op brand verkleinen. 

Op www.brandweer.nl kunt u in de rubriek 

‘brandveiligheid’ veel informatie vinden waar

mee u kunt controleren hoe brandveilig uw 

woning is. Onder ‘Veilige feesten, hobby’s  

en klussen’ vindt u bijvoorbeeld de pagina 

‘December: tips voor een brandveilige 

feestmaand’. Daar staan onder andere tips  

over kerstversiering, kerstbomen, elektriciteit, 

kaarsen en gourmet en fondue.

In de rubriek ‘brandveiligheid’ vindt u ook  

veel tips voor simpele voorzorgsmaatregelen. 

Is uw huisnummer bijvoorbeeld goed zicht

baar? Ligt de sleutel van de voordeur op een 

vaste plek? Is de ruimte achter de voordeur 

vrij? Bij brand is snelheid geboden en is het 

zicht vaak beperkt. Hou vluchtroutes dus vrij 

en zorg ervoor dat de deur snel open kan.

Aanmelden?
Meer informatie over het Serviceabonnement 

vindt u op onze website www.woonplus.nl. 

Door op de startpagina bij ‘Waarmee kunnen 

we u helpen?’ het woord ‘serviceabonnement’ 

in te toetsen, ziet u direct de meest gestelde 

vragen. Hier vindt u ook een link naar het 

formulier waarmee u het serviceabonnement 

direct kunt aanvragen.

Overlast van uw buren? Wat u kunt doen

Emile Klep (directeur-bestuurder Woonplus), Hans van der Krogt 

(Algemeen directeur Smits Vastgoedzorg), Toon Janse (Directeur Hoftijzer 

Vastgoedonderhoud) ondertekenden de overeenkomst tijdens een online bijeenkomst. Fo
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Nieuwe samenwerking voor gevelonderhoud

november 2020

Gewijzigde 
openingstijden 
feestdagen
In verband met de feestdagen is 

Woonplus gesloten op:

• vrijdag 25 december (1e Kerstdag)

• vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Voor spoedeisende reparaties kunt u ons 

altijd bellen via telefoonnummer 

(010) 20 45 100. U wordt dan 

doorgeschakeld naar onze wachtdienst.

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.

Redactie
afdeling Communicatie
Email: wps@woonplus.nl

Het volgende Woonplus Nieuws  
verschijnt woensdag 30 december.


