
MET EN VOOR  
ONZE KLANTEN!

Klantvisie Wonen 
Noordwest Friesland

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving



We zijn trots op de manier 
waarop deze Klantvisie 
tot stand is gekomen: 
In dialoog met en in 
samenwerking  
met onze klant!
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Inleiding
 

Wonen Noordwest Friesland is een plattelandscorporatie 
in het noordwesten van Friesland. Wij hebben bijna  
4.000 woningen, verdeeld over 40 dorpen. Met zo’n  
70 collega’s werken wij iedere dag aan betaalbaar  
wonen in een fijne leefomgeving. Met aandacht voor  
onze huurders.

In 2020 zijn we vanuit het thema verbinding begonnen met een organisatieontwikkelingstraject.  

Onze uitgangspunten waren:

• Van een vastgoedgeoriënteerde naar een klantgedreven en lerende organisatie;

• Van achter ons bureau naar een continue dialoog met huurders en stakeholders;

• Binnen in control, om buiten de goede dingen te kunnen doen.

Op basis hiervan ontwikkelden we in 2021 samen met onze belanghouders een klantvisie. In 

verschillende sessies spraken we over wat we belangrijk vinden, zoals: Wat zijn interne en externe 

ontwikkelingen? En hoe werken we goed met elkaar samen? Ook hebben wij onze huurders naar 

hun mening gevraagd. Hoe wonen zij en hoe is hun leefomgeving? Maar ook: Hoe doen wij het als 

corporatie? Kan het beter? Dit leverde prachtige gesprekken op en veel waardevolle informatie voor 

onze nieuwe Klantvisie. 

In de sessies doorliepen we vijf vragen:
1. Wat is de behoefte van onze klant?

2. Wat willen we betekenen voor onze klant? 

3. Welke dienstverlening past hierbij? 

4. Welke competenties, houding en gedrag passen hierbij? 

5. Wat hebben we nodig om dit goed uit te kunnen voeren? 

Vanuit deze sessies benoemden we onze ambitie en vier speerpunten: 
• Meer persoonlijk contact en naast klanten staan;

• Duidelijke informatie;

• Samen een oplossing zoeken; 

• Persoonlijke klantbeleving.
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Wij zijn er niet voor onszelf, maar voor onze huurders. Behalve betaalbare woningen 
in een fijne leefomgeving, willen we hun ook persoonlijke service bieden. Daar kunnen 
en willen we onszelf in verbeteren. Van vastgoedgeoriënteerd naar klantgedreven, van 
systemen naar persoonlijk contact, van doen wat moet, naar doen wat onze klanten 
nodig hebben. Voor dat proces is deze Klantvisie opgesteld.



Deze Klantvisie gaat over hoe wij onze klanten – de huurders 
en woningzoekenden – nog beter van dienst kunnen zijn. 
Dat begint bij luisteren naar onze klanten. Wie zijn zij, wat 
zijn hun behoeften en hoe kunnen we daarop inspelen?  
Aan de hand van vier speerpunten laten we zien hoe wij ons 
werk nog beter kunnen doen.
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Onze klanten
 

Wonen Noordwest Friesland heeft verschillende 

belanghouders. We onderscheiden twee groepen: 

•  De directe belanghouders: de huurders en de 

woningzoekenden.

•  De georganiseerde belanghouders: een brede groep 

waaronder gemeenten, huurdersvertegenwoordiging  

en zorgpartijen. 

Wij staan klaar voor al onze belanghouders en werken  

met alle partijen plezierig samen. Deze Klantvisie gaat  

over hoe wij onze huurders en woningzoekenden, onze 

klanten, nog beter van dienst kunnen zijn. De relatie met  

de georganiseerde belanghouders en met de collega’s van 

Wonen Noordwest Friesland wordt in het ondernemingsplan 

verder uitgewerkt. Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten 

als voor de Klantvisie.

Inspelen op de behoeften 
Het is belangrijk te weten waarom en voor wie we iets 
doen. Wie zijn onze klanten en wat zijn hun behoeften, 
wensen en verwachtingen? Als we dat weten, kunnen 
we daarop inspelen – en dat is precies het doel van onze 
Klantvisie. We vertellen wat klanten van ons mogen 
verwachten én wat wij van hen verwachten. 

In de volgende hoofdstukken kijken we welke behoeften onze klanten hebben, hoe we  

hieraan kunnen voldoen en welke beloften we doen. We formuleren onze ambitie en wat  

dit van ons vraagt. Daarna vertellen we op basis van vier speerpunten hoe we ons werk  

nog beter kunnen doen. 

Doel van onze 
Klantvisie

Onze doelgroep
 

Formeel bestaat onze doelgroep uit huishoudens met een 

inkomen tot aan de huurtoeslaggrens. Maar op kleine schaal 

bieden we ook huisvesting aan huishoudens met iets hogere 

inkomens. Onze doelgroep is divers. We hebben huurders uit 

alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Sommige 

bewoners huren tijdelijk een woning, anderen wonen al lange 

tijd in één van onze huurwoningen, soms meer dan 40 jaar. 

Een deel van onze huurders heeft vaker hulp nodig. Zij hebben 

bijvoorbeeld geldproblemen of een hulpvraag op het gebied 

van zorg- en welzijn. Maar in welke situatie iemand ook zit,  

wij zijn er voor iedereen! Juist die mix van bewoners maakt 

ons werk zo mooi. 
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Hoe kunnen we ons doel,  
nóg beter inspelen op de behoefte 
en de wens van de klant, bereiken? 
Samen met belanghouders hebben 
we daar een lijn voor uitgestippeld. 

•  Hoe zou je zélf geholpen willen worden door je 

woningcorporatie? Het antwoord op die vraag is ook de 

manier waarop we onze klanten helpen. 

•  Klanten kunnen vertrouwen op een prima 

basisdienstverlening. We doen wat van ons verwacht 

wordt en doen dit goed. We zijn vriendelijk, bieden goede 

service en komen onze afspraken na. Ook onze digitale 

dienstverlening is op orde. Klachten worden goed en op  

tijd afgehandeld. 

•  Onze persoonlijke benadering is overal in te zien en schept 

vertrouwen. We kennen onze klanten en staan naast hen. 

We nemen de tijd voor hen, zijn begripvol en denken mee. 

Waar het kan, bieden we maatwerk. Dat lukt door ons te 

verplaatsen in onze klanten en hun leefwereld. Maar ook 

door hen mee te laten denken en soms ook mee te laten 

beslissen. 

•  Zo nu en dan verrassen we onze klanten. Met een mooi 

gebaar, extra dienstverlening of een helpende hand. 

Onze ambitie

We doen al  
veel goed voor 
onze klanten 
en we hebben 
het verlangen 
het iedere dag 
een beetje 
beter te doen!



Echte betrokkenheid leidt vanzelf tot betere dienstverlening.  
Als we ons kunnen inleven in de situatie van onze klanten,  
weten we bijna intuïtief wat zij nodig hebben en wat ons te doen 
staat. Persoonlijk contact is dé manier om te laten merken dat wij 
de huurder serieus nemen.
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Wat heeft de klant nodig?
Klanten willen serieus genomen worden en het gevoel hebben dat ze echt geholpen worden.  

Zij willen zichzelf kunnen zijn en altijd bij ons terecht kunnen met hun vragen en problemen.

Dit gaan we daarvoor doen
Persoonlijk contact op basis van gelijkwaardigheid. We luisteren naar het verhaal van de klant, 

erkennen de problemen, tonen begrip en komen met een oplossing.

Dus: 
•  Gaan we vaker het persoonlijke gesprek aan;

•  Leven we ons in de situatie van de bewoner in; 

•  Luisteren we met oprechte belangstelling naar het verhaal van onze klant en  

vragen we door;

•  Bellen we liever dan te mailen; 

•  Zijn we vaker in de buurten en dorpen aanwezig en hebben daarbij oog voor  

de omgeving en de klant;

•  Zijn we herkenbaar en aanspreekbaar als medewerkers van Wonen Noordwest Friesland;

•  Bellen we aan en gaan we in gesprek met klanten;

•  Denken en praten we mee; 

•  Ondersteunen we activiteiten in buurten en dorpen.

Ons ambitieniveau
De klant voelt zich door ons gehoord, gezien en serieus genomen.  

We scoren hierop minimaal een 8.

Voorbeeld casus
Een bewoner die bekendstaat als kritische huurder, stuurt een mail met vragen en pinnige 

opmerkingen. De collega die de mail in behandeling krijgt neemt diezelfde dag telefonisch 

contact op. Hij vraagt of de bewoner er behoefte aan heeft om in gesprek te gaan over de 

gestuurde mail. Er wordt een afspraak gemaakt en tijdens het gesprek krijgt de bewoner 

alle ruimte om zijn verhaal te doen. Onze collega luistert en toont begrip voor het verhaal, 

waardoor de bewoner zich gehoord voelt. Hij waardeert dat er zo vlot actie is ondernomen  

en dat hij serieus wordt genomen. 

De beloften aan 
onze klanten
 
 
Om onze ambitie concreet maken hebben we 4 speerpunten benoemd. 
Bij elk speerpunt kijken we naar de behoefte van de klant, wat wij 
daarvoor gaan doen en wat ons ambitieniveau is.

Speerpunt 1 
Meer persoonlijk contact en  
naast onze klanten!



Als de klant ruimte krijgt voor eigen inbreng, zal er veel meer begrip en 
tevredenheid zijn over de gang van zaken, of dat nu gaat om een oplossing voor 
een acuut probleem, of om een plan voor de langere termijn. Dat betekent voor 
ons dat we de stap moeten maken van systeemdenken naar een klantgerichte 
houding.  

Laten we het niet moeilijker maken 
dan nodig is. Dus niet om de 
zaken heen draaien, maar duidelijk 
uitleggen wat er gaat gebeuren en 
wanneer. Maar ook: waarom iets níet 
gaat gebeuren. Het klinkt zo simpel: 
begrijpelijk communiceren. Maar 
soms is het moeilijker iets in een korte 
heldere boodschap over te brengen, 
dan in een beleidsstuk van vele 
pagina’s. ‘Duidelijke informatie’  
is dan ook niet voor niets een van 
onze speerpunten!
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Wat heeft de klant nodig? 
Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid. Over de planning, 

over wie het aanspreekpunt is en over welke mogelijkheden 

en keuzes zijn er. Alle informatie moet helder en duidelijk zijn 

Dat geldt zowel voor onze eigen dienstverlening als voor de 

dienstverlening die is uitbesteed aan externe bedrijven.

Dit gaan we daarvoor doen
We zorgen voor een heldere boodschap, zodat klanten weten 

waar ze aan toe zijn. We zijn transparant in ons handelen en 

kunnen onze keuze goed uitleggen. En als er zaken veranderen 

of meer tijd kosten, vertellen we dat op tijd. We zijn duidelijk 

in wat we beloven. Wat doen we wel, en wat doen we niet. 

We communiceren begrijpelijk en waar het kan eenvoudig. In 

tekst, beeld en geluid.

Klanten weten wie hun aanspreekpunt is. Informatie die wij 

van klanten ontvangen, behandelen we vertrouwelijk. We 

gaan daar integer mee om. 

Dus:
•  Schrijven we duidelijke brieven en e-mails;

•  Maken we duidelijk wat digitaal kan;

•  Informeren we klanten zo volledig mogelijk;

•  Vertellen we wat we gaan doen en wanneer we dat doen; 

•  Zorgen wij dat we intern de zaken op orde hebben;

•  Geven we duidelijk aan welke keuzes er zijn;

•  Vragen we onze klanten of de informatie duidelijk is; 

•  Vragen we onze klanten of ze nog vragen hebben.

Ons ambitieniveau
Score op duidelijke en begrijpelijke communicatie is minimaal 

een 8. Daarnaast komen we onze beloften na.

Speerpunt 3 
Samen een oplossing zoeken

Speerpunt 2 
Duidelijke  
informatie!

Wat heeft de klant nodig? 
Klanten hebben behoefte aan duidelijke afspraken, een 

antwoord of een snelle oplossing. Een góede oplossing 

natuurlijk ook, waarmee het probleem echt verholpen is. 

Dit gaan we daarvoor doen
Als het kan bieden we maatwerk. Hierin zijn we creatief 

en flexibel. We staan open voor suggesties van de klant en 

vragen hier ook proactief naar. Dat leidt tot goede, snelle 

en gezamenlijke oplossingen. We kennen de leefwereld 

van onze klanten en gaan regelmatig het gesprek aan. De 

systeemwereld is daar ondergeschikt aan. 

De gezamenlijke oplossing zoeken we ook in 

structurele samenwerking. Behalve met klanten en 

woningzoekenden, blijven we ook in gesprek met onze 

andere belanghouders zoals gemeenten, dorpsbelangen, 

zorg- en welzijnsinstellingen, huurdersvertegenwoordiging 

en ontwikkelaars & aannemers. We bespreken beleid en 

uitvoering en monitoren onze acties. We werken liever 

preventief dan incident gedreven.

Dus:
•  Zijn we flexibel in onze oplossingen; 

•  Kunnen we onze uiteindelijke keuze en oplossing  

goed uitleggen aan de klant;

•  Bieden we maatwerk waar het kan;

•  Leveren we kwaliteit zoals je het zelf thuis ook zou 

verwachten;

•  Zijn we behulpzaam en komen we afspraken na;

•  Tonen we begrip en nemen we mensen serieus; 

•  Zijn we onbevooroordeeld; 

•  Gaan we gelijkwaardig met elkaar om; 

•  Geven we de klant niet het gevoel dat hij van het  

kastje naar de muur wordt gestuurd.

Ons ambitieniveau
De klant is tevreden over de geboden oplossing. We scoren 

hierop minimaal een 8. 

SAMEN

Voorbeeld casus
Een bewoner heeft al een jaarlang lekkage bij de afvoer 

in de badkamer. Er is een aantal keer een reparatie 

uitgevoerd maar het is nog niet opgelost. Om het 

probleem echt te verhelpen moet er het nodige breek- en 

sloopwerk plaatsvinden in de badkamer. De badkamer 

is nog niet afgeschreven, maar in goed overleg met 

de bewoner wordt toch besloten de badkamer te 

vernieuwen en daarmee ook de lekkage op te lossen. 

Maatwerk dus, tot tevredenheid van de klant. 

Voorbeeld casus
Bij een aantal woningen wordt periodiek onderhoud 

uitgevoerd. Voor de bewoners best ingrijpend, want 

meerdere vakmensen zijn voor langere tijd aan de slag 

met hun woning. Vooraf zijn ze goed geïnformeerd 

over de werkzaamheden en de planning. Tijdens de 

uitvoer blijkt toch dat een aantal zaken langer gaat 

duren. In overleg met de bewoner kijkt de aannemer 

hoe en wanneer de werkzaamheden goed uitgevoerd 

kunnen worden. De bewoners zijn tevreden omdat  

ze snel op de hoogte zijn gebracht van de vertraging 

en omdat ze inspraak hebben over hoe dit zal  

worden opgelost. 



Goed bereikbaar zijn is 
één, snel en vriendelijk 
geholpen worden is twee. 
Ook telefonisch of via 
digitale kanalen is een 
persoonlijke klantbeleving 
heel goed mogelijk. 
Klanten moeten merken 
dat er aan de andere kant 
van de lijn iemand zit die 
betrokken is en zich echt 
voor hen inzet. 
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Wat heeft de klant nodig? 
Klanten willen zelf kunnen kiezen wanneer en hoe ze met ons communiceren. 

Soms liever persoonlijk, soms vooral snel en effectief. Een goede bereik-

baarheid is belangrijk. De klant wil duidelijke informatie die eenvoudig te 

vinden is. Het proces moet het gemak van onze klanten dienen; zij moeten 

eenvoudig en snel zelf hun zaken kunnen regelen. 

Dit gaan we daarvoor doen
We richten onze dienstverlening hybride in: een mix tussen persoonlijk & op 

maat aan de ene kant, en snel & digitaal aan de andere kant. Klanten kunnen 

dan zelf kiezen hoe zij contact met ons willen opnemen. We zijn op alle 

manieren makkelijk benaderbaar, vriendelijk en geduldig en houden rekening 

met de ander. Onze basisprocessen zijn op orde, zodat we onze klanten 

betrouwbaar, snel en efficiënt kunnen helpen. 

Dus:
•  Maken we duidelijk hoe en wanneer we bereikbaar zijn (digitaal, telefonisch 

en op kantoor); 

•  Zijn onze processen digitaal op orde en op een gebruiksvriendelijke manier 

ingericht;

•  Zijn we flexibel in het fysiek of digitaal aanbieden van een dienst;

•  Is de digitale dienstverlening helder, persoonlijk en toegankelijk;

•  Heeft een klant binnen 2 minuten een medewerker aan de telefoon;

•  Beantwoorden we onze mails binnen 2 dagen;

•  Lossen we problemen zoveel mogelijk in 1x op;

•  Zorgen we ervoor dat er één vaste contactpersoon is;

•  Gaan wij op verzoek naar de klant toe; 

•  Geven we altijd een terugkoppeling;

•  Is nieuw beleid bij iedereen bekend en duidelijk;

•  Functioneert onze ICT goed en veilig.

Ons ambitieniveau
De klant is tevreden over bereikbaarheid en de geboden oplossing.  

We scoren hierop minimaal een 8.

Voorbeeld casus
Een bewoner belt ons voor een overzicht van de woningwaarderingspunten. 

Onze woonconsulent vraagt of de bewoner dit digitaal wil ontvangen en of ze 

ervaring heeft met onze digitale dienstverlening. Dat heeft ze nog niet, maar 

ze is wel nieuwsgierig naar wat ze ermee kan. De woonconsulent helpt bij het 

aanmaken van een account en maakt de bewoner wegwijs in wat ze ook online 

kan doen. Voor de bewoner handig, want een aantal zaken wil ze wel digitaal 

doen. En als ze er niet uitkomt, kan ze altijd bellen. 

Speerpunt 4 
Een persoonlijke 
klantbeleving
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Gelukkig doen we al heel veel goed. Maar het  
kan altijd beter. Door de klant centraal te stellen  
en onze dienstverlening nóg meer af te stemmen  
op de behoeften van onze huurders. Persoonlijk 
& op maat aan de ene kant, snel & digitaal aan 
de andere kant. 

Het beeld dat een bewoner iemand is die van ons huurt en zich (dus) aan 

bepaalde regels moet houden, moet veranderen in: iemand die van ons huurt 

mag daarvoor een bepaalde dienstverlening verwachten. We benaderen de 

huurder als klant, iemand voor wie we klaar staan. Hoe we met elkaar omgaan, 

zo gaan we ook met onze klanten om. 

‘Echt in gesprek’ (kunnen) gaan, klantgericht denken, omdenken en denken 

in oplossingen verlangt een bepaalde sensitiviteit van iedereen. Met elkaar 

kunnen we de beweging maken naar meer naast de huurder staan.

Onze organisatie
De organisatie die hierbij past, staat open voor verbetering 

van de dienstverlening en persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers. We spreken elkaar aan op zaken die beter 

kunnen en helpen elkaar om dit voor elkaar te krijgen. We 

weten elkaar te vinden en zijn van elkaar op de hoogte. 

We willen een organisatie zijn met vakkundige en goed 

gekwalificeerde collega’s, die minimaal een 8 scoren op 

houding en gedrag.

Wat betekent dit voor ons? 
Als we onze Klantvisie waar willen maken is persoonlijke 

ontwikkeling een must. Het beschikken over de juiste 

kennis en competenties geeft zelfvertrouwen en dan 

wordt het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid 

iets vanzelfsprekends. Hierin ontwikkelen we onszelf, en 

daarnaast stimuleren en ondersteunen we elkaar. We gaan 

voor eigenaarschap en worden zelf verantwoordelijk voor de 

gang van zaken. De kaders zijn duidelijk. We voelen ons vrij om 

zelfstandig te handelen en weten wat we wel en niet voor een 

klant doen.

Persoonlijk leiderschap
We gaan voor persoonlijk leiderschap waarin geven van ruimte 

en vertrouwen voorop staat. De keuze om te veranderen 

ligt bij onszelf. Dat doen we op een collegiale manier: 

elkaar wat gunnen en los van eigenbelang de regie en 

verantwoordelijkheid nemen voor eigen ideeën en werk. Doet 

een collega iets goed? Dan complimenteren we hem of haar! 

Wat  
vraagt  
dit van  
ons?

Samen met en voor  
onze huurders werken  

we aan fijn wonen in  
onze dorpen en buurten!



Over Wonen Noordwest Friesland
Wonen Noordwest Friesland biedt woonservice 

aan de bewoners van circa 4.000 huurwoningen 

in het noordwesten van Friesland. 

Adresgegevens
De Wissel 17

Ingang via de Hemmemaweg

9076 PT Sint Annaparochie

Telefoonnummer: 0518 - 409 800

www.wonennwf.nl
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