“Uw woningcorporatie als Landal GreenParks”
Veranderen naar klantgerichter werken – inspirerende werksessies samen
Organisaties als Landal GreenParks, ANWB, Buurtzorg en vele anderen halen minimaal een acht en half, soms zelfs
een negen op klanttevredenheid. Zelfs met lagere kosten op de bedrijfslasten. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
Waarom gaan zij voor een maximale tevredenheid bij klanten? Wat kan uw woningcorporatie leren van dergelijke
toonaangevende bedrijven? Hoe kunt u zorgen voor een omslag naar (nog) klantgerichter werken?

Dit zeggen de deelnemers:

“We denken dat we weten wat klanten willen, maar is dat ook zo?”
“Klantgerichtheid associëren we met duur, omdat we alleen
kijken naar de tastbare, zichtbare kosten.”
“Het ontbreekt aan een sense of urgency.”
“We gaan snel weer over tot de waan van de dag.
Daardoor mislukken veranderingen.”

Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel
kritiek gekregen: ze zouden te weinig naar de klant
luisteren en niet datgene doen waar klanten echt
behoefte aan hebben. Medewerkers en managers
bij woningcorporaties willen juist nu laten zien dat zij
wel midden in de samenleving staan en zichtbaar
werken voor klanten en net als elk ander bedrijf
producten leveren die door de klanten worden
gewaardeerd. Onderzoek laat zien dat huurders de
dienstverlening van hun corporatie gemiddeld ruim
een zeven geven. Maar is dit huurdersoordeel wel iets
om tevreden mee te zijn? Stel dat de directeur van

Een beweging naar klantgerichter werken - op maat
Gert Dijkstra en Carla Klein van de Academie voor klantgerichtheid nemen
u mee naar de wereld van onder meer Landal GreenParks. Bij Landal Green

Landal Greenparks, één van de grootste verhuur- en
beheerorganisaties van vakantiewoningen in Europa,
de baas zou zijn van uw organisatie?

Parks staat de klant centraal. Niet alleen om het werk effectiever en
prettiger te maken, het is nog goedkoper ook. Door te kijken naar het succes
van andere organisaties leert u spelenderwijs hoe u de klantgerichtheid in
uw eigen organisatie nog meer kunt verbeteren en gaat u aan de slag met
een concreet stappenplan hoe dat te bereiken.
We starten met een inspiratiesessie met medewerkers en management.
Daarin kijken we naar de buitenwereld en halen we naar binnen, wat ook
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voor de corporatie kan werken. In de vervolgsessie gaan we na, met
welke acties je tot een acht of negen op huurdersoordeel kunt komen.
Tenslotte maken we in enkele dagdelen die acties concreet.

Inspiratie
Hoe anders?

Energie
Wat te doen?

Klantgericht
veranderen

Inspiratiemodule ‘Hoe kan het anders’
Duur: twee dagdelen
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PROGRAMMA
In deze inspiratiesessie kijkt u naar uw eigen werk en organisatie door de bril
van Landal GreenParks en een aantal andere bedrijven met een topscore in
klanttevredenheid. Hoe kan het dat zij een negen scoren op klanttevredenheid?
En hoe kan het dat tegelijkertijd hun bedrijfskosten zo laag zijn? U krijgt een
beeld van de factoren die daarbij van cruciaal belang zijn. Tot slot staat u stil
bij uw eigen organisatie: wat zou u graag veranderen in uw woningcorporatie
en wat is daarbij nodig?
RESULTATEN
Deelnemers kijken met een frisse blik naar de klanttevredenheid van hun eigen
organisatie, hebben een beeld van wat zij graag zouden willen verbeteren en
weten waarom dat nog niet gerealiseerd is.

Verdiepingsmodule ‘Van dromen naar doen’
Duur: één dagdeel

PROGRAMMA
Wilt u niet enkel dromen over een betere klantgerichtheid van uw organisatie?
Dan is een verdiepingsslag nodig. U gaat uw wensen over een betere klantgerichtheid
analyseren. Vervolgens maakt u de stap van denken naar doen. Welke acties zijn
nodig om de wensen te realiseren? U krijgt zicht op zowel de acties die zichtbaar zijn
voor de huurder als de noodzakelijke acties ‘achter de schermen’. Ook gaan we met
u na wat u samen - medewerkers en management - nodig heeft om de verandering
naar klantgericht werken te durven starten.

Energie
Wat te doen?

RESULTATEN
Deelnemers hebben een duidelijk beeld hoe de eigen organisatie hoger dan een acht
op huurdersoordeel kan scoren en weten wat nodig is om het veranderingstraject
met vertrouwen te kunnen starten.

Verandermodule ‘Klantgerichter werken’

Klantgericht
veranderen

Duur: drie tot acht dagdelen (afhankelijk van uw ambities)

PROGRAMMA
Gezamenlijk gaan medewerkers en management aan de slag met klantgerichter
werken. Welke bouwstenen zijn nodig? Wat zijn de condities om de verandering
te laten slagen? Medewerkers gaan optreden als eigenaar van de verschillende
bouwstenen. Management en directie dragen zorg voor het vervullen van de
condities. Cruciaal is het betrekken van huurders, waarbij u kiest voor bijvoorbeeld
de inzet van klantenpanels of door huurders te laten deelnemen in uw klantenteam.
RESULTATEN (afhankelijk van uw ambitieniveau)
• Bouwstenen: weten wat nodig is voor een acht op huurdersoordeel.
• Deelnemers voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat.
• Huurders en medewerkers zijn actief en eigenaar van de verandering.
• Cultuur: het klantgerichte(re) werken is ingebed in uw organisatie.

