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Stichting Woonpartners 
Hendriks SGR / De Variabele 
Van der Meijs renovatie & onderhoud B.V. 
p/a Kasteel Traverse 1  
5701 NR  Helmond 

Betreft: Ondersteuning ontwikkel- en implementatiefase droompartners NPO (22WPAR05) 

Blaricum, 6 januari 2022 

Geachte dame en heren, 

Woonpartners wil samen met twee nieuwe Droompartners in toenemende mate de huurder 
centraal stellen in haar dienstverlening rondom Niet-Planmatig Onderhoud en in een later stadium 
inzake Vraaggestuurd Binnenonderhoud. 

De komende maanden zal in gezamenlijkheid gewerkt worden aan het opnieuw vormgeven c.q. 
optimaliseren van processen en mogelijk aanpassen van werkwijzen. Op 1 april 2022 dient de 
nieuwe werkwijze geïmplementeerd te zijn. Dit maakt dat er in korte tijd veel zal moeten gebeuren. 
U heeft hiertoe P5COM gevraagd een voorstel te doen voor de begeleiding van de ontwikkeling 
en implementatie van dit belangrijke traject, waarbij de insteek is om de kosten voor begeleiding 
evenredig te verdelen over de drie partners. Bij deze ontvangt u ons voorstel.  

Wij zijn vereerd dat wij dit voorstel mogen uitbrengen en zijn van mening dat wij met onze aanpak 
op een plezierige, effectieve en pragmatische wijze kunnen toewerken naar het gewenste 
resultaat.  

In ons voorstel gaan wij achtereenvolgens op de volgende onderwerpen in: 
1. Vraagstelling
2. Plan van aanpak
3. Planning
4. Projectstructuur
5. Resultaten en voorwaarden hiervoor
6. Inzet en benodigde investering P5COM

1. Vraagstelling

• Bereik dat de samenwerking tussen de drie partners op het gebied van reparatie-, mutatie1- en
vraaggestuurd binnenonderhoud plaatsvindt volgens een uniform proces, waarbij
(klant)resultaten meetbaar verbeteren.

• Ontwikkel en implementeer de nieuwe werkwijzen en besturingssystematiek met kpi’s samen
met betrokken medewerkers.

• Zorg dat de verticale en horizontale afstemming bij alle betrokken medewerkers effectief en
eenduidig is georganiseerd en er effectief kan worden bijgestuurd op basis van het resultaat.

• Zorg dat de nieuwe werkwijzen en de klantresultaten intrinsiek geborgd zijn binnen de
organisaties naar de toekomst en het continu verbeteren ook na afloop van de implementatie
blijvend plaats vindt.

1 Wat betreft het mutatieproces richten wij ons enkel op het onderhoudsdeel en niet op de onderdelen die betrekking hebben op de 
verhuur van de woning. 
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2. Plan van aanpak

Onderstaand hebben wij ons plan van aanpak schematisch weergegeven. Hierin kan een PDCA-
cyclus (Plan, Do, Check, Act) worden onderscheiden, welke continu in beweging is. Deze cyclus 
begint met het (her)ontwikkelen en beschrijven van de NPO-processen (Plan). Daarna volgt de 
implementatie en werken de partners conform deze processen (Do). Door vervolgens periodiek de 
resultaten te evalueren bepalen de drie partners gezamenlijk of iets aangepast moet worden 
(Check). Afhankelijk van de uitkomsten kunnen verbeteracties worden doorgevoerd (Act) en het 
proces aangepast (Plan) worden. Zo blijft de verbetercyclus continu draaien.  

Achtereenvolgens worden de verschillende fasen kort toegelicht. 

2a.   Kennismaken en bewustworden 

Het elkaar goed kennen is cruciaal is voor het als ‘team’ goed kunnen samenwerken. Hiertoe 
organiseren we als eerste een kennismakingsactiviteit met de betrokken medewerkers. Deze 
activiteit staat primair in het teken van ‘elkaar op een andere manier leren kennen’ en 
‘teambuilding’.  

2b.  Ontwikkelfase (doorlooptijd 12 weken) 

Nadat de kennismaking heeft plaatsgevonden wordt in een ontwikkelfase op pragmatische en 
inspirerende wijze gekeken naar een aanpak om de klantwaardering gericht te kunnen 
beïnvloeden. We gaan onder meer processen, werkwijzen en hulpmiddelen op elkaar afstemmen 
en (her)ontwikkelen, een besturingssystematiek inrichten op basis van in gezamenlijkheid te 
ontwikkelen KPI’s en op strategisch niveau managementinformatie en overlegstructuren 
vormgegeven, welke uiteindelijk uitgewerkt worden tot werkinstructies op operationeel niveau.  
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Het uitgangspunt bij het ontwikkelen is om medewerkers in hun kracht te zetten en optimale 
samenwerking te integreren binnen de nieuwe werkwijze. Hiertoe wordt met betrokken 
medewerkers en leidinggevenden van de drie partners in kleine multidisciplinaire werkgroepen de 
nieuwe werkwijze ingericht. Het grote voordeel van dergelijke werkgroepen is dat er een 
vanzelfsprekend draagvlak ontstaat voor de gekozen inrichting, aangezien deze vooral uit de 
medewerkers zelf komen.  
 
Om per 1 april 2022 de dienstverlening van de huidige onderhoudspartner te kunnen overnemen 
zal er in relatief korte tijd veel moeten worden ingericht. Ook om te voorkomen dat de huurders zo 
min mogelijk last hebben van het wisselen van onderhoudspartner. Om dit te realiseren is ons 
voorstel om te gaan werken met drie pragmatische en overzichtelijk werkgroepen, qua 
samenstelling onderling nader te bepalen: 

• Werkgroep Procesinrichting en besturing (MO en DO); 

• Werkgroep Financiën (incl. prijzenboek); 

• Werkgroep ICT. 
 
Op basis van de huidige inzichten hebben we in bijlage 1 een overzicht weergegeven van 
onderwerpen die de werkgroepen dienen op te pakken. Dit overzicht kan vanzelfsprekend 
gedurende de ontwikkelfase verder worden aangevuld.  
 
De werkgroepen komen in de basis tweewekelijks bijeen2 en richting 1 april 2022 misschien wel 
vaker. De sessies van de werkgroepen hebben als doel om op energieke en dynamische wijze 
deelnemers te bewegen om verantwoordelijkheid te nemen voor afgesproken acties. Dit leidt 
daarmee snel tot bruikbare resultaten. Nauwe samenwerking tussen de partners, intensieve 
communicatie, feedback en teamspirit zorgen daarbij voor een effectief en prettig werkproces.  
 
Wij zullen de werkgroepen voorzitten en de voortgang op de ontwikkeling bewaken en 
verbeteracties aanjagen. Wij stellen ons onafhankelijk van de partners op en zien er op toe dat de 
werkgroepen focus houden op het afgesproken resultaat. Bovendien zullen wij medewerkers over 
de hele keten stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en zelf aan de slag te gaan met de 
inrichting en verdere optimalisatie van het Niet-Planmatig Onderhoud. Vanzelfsprekend zullen wij 
medewerkers ondersteunen door op basis van onze kennis van NPO-processen en ervaring 
binnen de corporatiesector mee te denken én zaken uit te werken, zonder daarbij draagvlak te 
verliezen. 
 
2c.  Implementatiefase (doorlooptijd 8 weken) 
 
Implementatie is de kern van een succesvol optimalisatieproces, maar vaak wordt deze stap 
onderschat of zelfs overgeslagen. In de implementatiefase vindt het ‘echte werk’ plaats en gaan 
betrokken medewerkers en leidinggevenden van alle partners gezamenlijk de nieuwe werkwijze 
en besturingssystematiek tot uitvoering brengen in de praktijk. De focus komt daarmee minder te 
liggen op bedenken en uitwerken, maar meer op het ‘DOEN’. Betrokken medewerkers van de drie 
partners gaan concreet met de nieuwe werkwijze en andere houding en gedrag aan de slag.  
 
Dat klinkt eenvoudig, maar onze ervaring leert dat het internaliseren van een werkwijze niet van 
de ene op de andere dag gaat. Het blijkt dat het wennen en eigen maken van nieuwe handelingen 
alleen lukt als de handelingen gedurende langere tijd consequent worden herhaald (40 days rule). 
Alle partners dienen zich dan ook te realiseren dat hiervoor de tijd dient te worden genomen.  
 

 
2 Indien het vanwege verscherpte Corona-maatregelen niet mogelijk is fysiek bij elkaar te komen, worden deze sessies digitaal verzorgd 

(via Microsoft Teams).  
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In de implementatiefase zal waarschijnlijk ook blijken dat niet alle uitgewerkte zaken in één keer 
tot het gewenste resultaat leiden. Het monitoren van de (voortgang van de) nieuwe werkwijze en 
behaalde (klant)resultaten is in deze fase daarom erg belangrijk om tijdig te kunnen bijsturen. Ook 
zal er aandacht moeten zijn of medewerkers begrijpen wat in de nieuwe situatie van hen verwacht 
wordt en of zij (keten)verantwoordelijkheid nemen voor het slagen van de vernieuwde werkwijze. 
Zo nodig dienen zij elkaar aan te spreken op het nemen van hun verantwoordelijkheid.  

De implementatiefase begint met instructies aan de medewerkers over de nieuwe werkwijze. Dit 
zullen we markeren met een feestelijke kick-off bijeenkomst. P5COM helpt betrokken 
medewerkers (dus ook het bouwteam en de vakmannen) vervolgens door mee te lopen in de 
praktijk. We bieden schouder-aan-schouder ondersteuning, coachen, begeleiden en helpen om te 
werken volgens de afgesproken nieuwe werkwijze. Ook helpen we de leidinggevenden de 
behaalde resultaten te monitoren, om op basis hiervan waar nodig bij te sturen.  

Tijdens de implementatiefase bieden wij als optie aan om 3 workshops te organiseren, in het kader 
van nadere kennismaking op werkvloerniveau en nadere bewustwording ten aanzien van 
klanthousiast handelen. Deze optie maakt geen onderdeel uit van dit voorstel. Wij volstaan met 
het beschrijven van een mogelijke workshopreeks in bijlage 2. Indien gewenst brengen wij t.z.t. 
graag een passend maatwerkvoorstel uit. 

2d.  Borgen eindresultaat (doorlooptijd 2 weken) 

Aan het einde van de implementatiefase zijn de nieuwe NPO-processen en werkwijzen 
geïmplementeerd en is er sprake van een uniforme manier van werken, waarbij medewerkers 
ondernemend zijn, elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden en verbeteringsgericht zijn. 
Zij kennen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, welke ongetwijfeld leiden tot 
klanthousiaste prestaties. De betrokken leidinggevenden tonen in deze fase aan dat zij zelf in staat 
zijn het proces van continu verbeteren in te stand te houden en in regie te blijven.  

Samen met directie en management van Woonpartners en haar droompartners stellen wij in deze 
fase een borgingsdocument op dat wordt overgedragen aan de lijnorganisatie. Daarnaast geeft 
P5COM in een managementletter bij de stuurgroep (zie paragraaf 3) aan welke aandachtspunten, 
kansen en risico’s zij ziet met betrekking tot de geïmplementeerde werkwijze. Het traject wordt 
tenslotte afgesloten met een evaluatie. Naast de directies worden de belangrijkste sleutelspelers, 
die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en implementatie daarbij betrokken. 
Indien gewenst houden wij na afloop de vinger aan de pols en geven op regiebasis ondersteuning 
waar dat nodig is.  

3. Planning

De planning voor de hiervoor beschreven fasen is onderstaand in de tijd weergegeven. Omdat de 
overeenkomst met de huidige onderhoudspartner per 1 april 2022 afloopt, zal uiterlijk per deze 
datum de nieuwe werkwijze worden geïmplementeerd en de geselecteerde onderhoudspartners 
daarmee concreet als droompartner van Woonpartners op het gebied van Niet-Planmatig 
Onderhoud aan de slag gaan. 
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Vanuit P5COM begeleiden we de ontwikkel- en implementatiefase. Daarnaast coachen en 
faciliteren we het management en de werkvloer.  
 
Wij zijn ons zeer bewust dat de reguliere bedrijfsvoering bij alle partijen gewoon moet doorgaan. 
Bij vergelijkbare trajecten bij collega-corporaties is gebleken dat het voor zowel de corporatie als 
betrokken onderhoudspartners vaak uitdagend is om intern voldoende tijd en expertise vrij te 
spelen om voldoende focus en aandacht te besteden aan het inrichten en verbeteren van de 
samenwerking. Verwachtingen naar betrokken medewerkers over de tijdsbesteding zullen dan ook 
vooraf goed gemanaged dienen te worden.  
 
Onze verwachting is dat deelnemers aan de werkgroepen tot 1 april 2022 per werkgroep3 rekening 
moeten houden (inclusief voorbereiding en uitwerking) met een belasting van gemiddeld circa 1 
inzetdag per week. Gaandeweg de implementatiefase zal de impact op de werkagenda van 
medewerkers en management stap voor stap afnemen. Medewerkers gaan immers werken met 
behulp van nieuwe klantprocessen en werken hierbij effectief samen. De belasting zal dan naar 
verwachting gemiddeld een halve dag per week bedragen.  
 
Na 1 april a.s. blijft er vanzelfsprekend ook een overlegstructuur in stand. Te denken valt hierbij 
aan een tweemaandelijks ketenoverleg, waarbij verbeteracties worden besproken en de 
monitoring plaatsvindt. Daarnaast een operationeel overleg, waarin de operationele zaken worden 
uitgewisseld.  
 

5. Resultaten en voorwaarden hiervoor 

 
Met onze aanpak bereikt u concreet de volgende resultaten: 

• Een gedragen en pragmatisch reparatieproces waar alle partners vanaf 1 april 2022 op een 
uniforme en klantgerichte wijze invulling aan geven; 

• Een gedragen en pragmatisch (verhuur)mutatieproces waar alle partners vanaf 1 april 2022 op 
een klantgerichte wijze invulling aan geven; 

• Klantprocessen, systemen en hulpmiddelen tools zijn geïmplementeerd en geborgd, doordat 
betrokken medewerkers zich eigenaar voelen van de nieuwe werkwijze en plezier hebben in 
het opvolgen daarvan;  

• Binnen de keten wordt succesvol invulling gegeven aan een efficiënte, klantgerichte en 
gastvrije werkwijze. De klanttevredenheid binnen Woonpartners bedraagt eind 2022 voor de 
NPO-processen minimaal een 84. 

• De drie partners hebben voldoende tools en praktische vaardigheden in huis om de prestaties 
op het gebied van NPO blijvend te optimaliseren en de klantbeleving verder te overtreffen.  
 

Om deze resultaten te kunnen bepalen, gelden een aantal voorwaarden welke wij onderstaand 
hebben geformuleerd. 

• Medewerkers in de uitvoering zien de voorgestelde werkwijze zitten, willen hierin mee en 
hebben voldoende adaptief vermogen om invulling te geven aan voorgestelde werkwijzen en 
hun rol daarbij.  

• De droompartners zijn in staat om co-makers te selecteren die ook mee willen/kunnen in 
voorgestelde veranderingen en/of uitgangspunten voor samenwerking. 

• Volledige ontsluiting van kpi’s en financiële data, waarmee het mogelijk wordt om een 
betrouwbare monitoring te bouwen en benodigde stuurinfo inzichtelijk te maken. 

 
3 Afhankelijk van de functie en rol binnen de NPO-processen kan iemand zitting hebben in meerdere werkgroepen. 
4 Omdat het mogelijk is dat direct na de implementatie nog niet alle processen volledig optimaal worden uitgevoerd, behoort het tot de 
mogel jkheden dat de klanttevredenheid op dat moment eerst licht daalt.  
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• Geen beperkende Corona-maatregelen, die effect hebben op de werkwijze en planning van
het traject. Meekijken (zowel bij Woonpartners als extern}, bij elkaar komen van werkgroepen,
coachen op de werkvloer en/of verzorgen van workshops/trainingen is door dergelijke
maatregelen lastiger.

6. Inzet en benodigde investering P5COM

Anna Ermers (managing consultant bij PSCOM}, die u tijdens het selectietraject reeds heeft leren 
kennen, fungeert tijdens dit traject als projectleider. Anna wordt in de uitvoering ondersteund door 
een zelfstandig opererend managing consultant van PSCOM. Tijdens de ontwikkelfase zullen zij 
samen cumulatief gemiddeld vier mandagen per week inzet plegen, uitgaande van een 
ondersteuning vanuit Woonpartners door Annemarie Klerks en voldoende beschikbaarheid vanuit 
Hendriks SGR / De Variabele en Van der Meijs. Tijdens de implementatiefase kan onze 
ondersteuning gaandeweg worden afgebouwd naar circa 2 mandagen per week. Na implementatie 
is Annemarie Klerks vanuit Woonpartners coördinator van de samenwerking binnen het NPO. 

Het traject wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Rob Nas, Project Director 
Woningcorporaties & Bouw van PSCOM. Hij zal gedurende het traject de rol van voorzitter van de 
Stuurgroep vervullen en, indien nodig en gewenst, gedurende het traject ondersteuning bieden bij 
het managen van het traject. 

Bovenstaande leidt, in combinatie met de in paragraaf 3 beschreven planning, tot het volgende 
overzicht: 

Looptijd: Start 10 januari 2022 (week 2) t/m 10 juni 2022 (week 23). 

Capaciteitsinzet PSCOM: 

-

1 nvesteringsbe hoefte: 

Ontwikkelfase (12 weken, waarvan 1 week vakantie}: 
Gemiddeld 4 mandagen per week 
lmplementatiefase (8 weken}: 
Gemiddeld 2,5 mandagen per week 
Borgingsfase (2 weken}: 
Gemiddeld 2 mandagen per week 

- inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW.

Per partner betekent dit een bedrag van 111111excl. BTW . 

..,__ 

Facturatie: Maandelijks op basis van werkelijke inzet, waarbij het aangegeven 
totaalbedrag zonder schriftelijke toestemming van de stuurgroep 
niet overschreden wordt. 

Wij zullen factureren aan Woonpartners en gaan er van uit dat zij 
zorg draagt voor het (periodiek} doorfacturen van onze inzet aan 
beide droompartners. 

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
PSCOM b.v. van toepassing, welke reeds in uw bezit zijn. 

Betalingstermijn: 14 dagen 
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Wij kijken er enorm naar uit, om samen met de betrokken medewerkers van alle partners op 
plezierige wijze continuering te geven aan een klantgerichte invulling van het Niet-Planmatige 
Onderhoud voor Woonpartners. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Rob Nas 
Project Director Woningcorporaties & Bouw P5COM 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2:  Optioneel workshopprogramma 

 

Indien gewenst kunnen we gedurende de implementatiefase voor de bij de NPO-processen 
betrokken medewerkers van de drie partners een inspirerend workshopprogramma organiseren. 
Deelnemers gaan hierbij beleven hoe ze de verwachtingen van huurders kunnen overstijgen en 
hoe zij met plezier richting de huurder het verschil kunnen maken. Daarmee wordt extra fundament 
gelegd voor een keten die de klantwaarde altijd als uitgangspunt hanteert en, om dit voortdurend 
te kunnen waarmaken, ook gericht is op efficiënt en effectief (samen)werken.  
 
We weten uit andere trajecten dat het organiseren van dergelijke workshops veel onderlinge 
dynamiek geeft, het de onderlinge kennismaking en kennisdeling ten goede komt en, niet 
onbelangrijk, hernieuwde inzichten en inspiratie geeft voor het verder verbeteren van de NPO-
processen vanuit klantperspectief.  
 

 
 
Workshop 1 - Mindshift 
We zetten de bril van de klant op en kijken of we die scherp kunnen stellen. We laten zien dat blije 
klanten wederkerig gedrag laten zien en dat je werk er eenvoudigweg veel leuker van kan worden. 
Gastvrij werken is een keuze en deelnemers ontdekken dat wanneer je zelf aan het stuur zit je zelf 
heel veel kunt beïnvloeden. Deelnemers worden verleid om het achterste van hun tong te laten 
zien en zo hun ervaringen met de klant in alle openheid met collega’s te delen. Stapje voor stapje 
ontdekken de deelnemers zo welke opgaven er spelen om de verwachtingen van de klant 
structureel te overtreffen. 
 
Workshop 2 – De sleutel tot klanttevredenheid 
Met de klantverwachtingen scherp, staan in deze workshop de klantreizen op het gebied van NPO 
centraal. Waar staan we nu en waar willen we naar toe? En vooral hoe en waar willen we die 
prestaties realiseren? Deelnemers lopen samen letterlijk door de optimale klantreis. De 
deelnemers ervaren bij welke klantcontactmomenten de klant een WOW-moment heeft en hoe zij 
hier de verwachtingen van de klant kunnen overtreffen. Hoe te voorkomen dat we door ‘het ijs 
zakken’? En wat te doen als dat toch een keer gebeurt? Want foutjes maken mag! 
 
Workshop 3 – Persoonlijk bod 
We sluiten de workshops af met een persoonlijk aanbod van iedere medewerker om de 
huurderstevredenheid te verbeteren. Vanuit de resultaten van de eerste twee workshops gaan 
deelnemers in deze workshop middels een persoonlijk bod de vertaling maken naar de eigen 
opgaven voor hun rol binnen het klantproces. Zij geven zelf vanuit de ‘ik’ aan hoe en wanneer zij 
het verschil gaan maken naar de klant. Het persoonlijk aanbod vormt teven een kapstok voor het 
continu verbeteren. 

 




