VEEL DANK
AAN:
Tien personen reisden af naar WonenBreburg
Breda. Een beetje ongewennig was het wel, om
na maanden van thuiswerken, opeens weer
naar een bijeenkomst te gaan. Maar wat was het
fijn om elkaar weer te zien en ‘de kracht van de
ontmoeting’ te ervaren! In drie rondes gingen we
met elkaar het gesprek aan en blikten we terug
en vooruit. Wat levert de coronatijd op en wat wil
je meenemen als ‘nieuw normaal’?

AANWEZIG
WAREN:
Arthur Cavadino van
WonenBreburg voor
de gastvrije ontvangst!
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Het nieuwe normaal?
Breda, 5 juni 2020

WAT LEVERDE DE CORONATIJD
TOT NU TOE OP?
Gestructureerde en efficiëntere
MT-vergaderingen
Andere perceptie op thuiswerken (minder
oordeel, gewoner)
Inzichten rond flexwerken en huisvesting
Meer belcontact met huurders, proactief
vanuit de corporatie
Beeldbellen, ook met klanten
Contactloos verhuren

WAT HEBBEN WE GEMIST IN DE
CORONATIJD?
Humor en lol met collega’s
De energie van elkaar ontmoeten
De waarde van het informele circuit,
de wandelgangen
Niet geplande ontmoetingen

ZORGEN ZIJN
ER OVER…

NOTEER ALVAST

MEER INFO?

volgende
bijeenkomsten
25 september en
20 november

Bel 06 55754877
of mail
carla@luisterpunt.nl

Snelle digitalisering, zonder cursussen
Bewustwording over de waarde van
persoonlijk contact

Kwetsbare huurders
Toename overlast

Een beter contact met de huurder doordat
de vooropname niet in de woning plaatsvindt, maar telefonisch: focus op huurder
in plaats van op woning

Over het Kennisnetwerk Klantinzicht
Het Kennisnetwerk Klantinzicht is bedoeld voor medewerkers van woning
corporaties die zich bezig houden met het stimuleren van klantgericht(er)
werken. Het Kennisnetwerk organiseert regelmatige ontmoetingen en
digitale uitwisseling van kennis en informatie. ‘Halen en brengen’ is het
uitgangspunt. De ontmoetingen worden steeds georganiseerd door een
van de vijftig leden van het netwerk, ergens in het land, vanuit een actueel
thema. Het Kennisnetwerk Klantinzicht heette voorheen het Marketingplatform
Woningcorporaties, dat in 2010 werd opgericht.

