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Zoeken

Veel corporaties vinden huurders vanzelfsprekend
Geplaatst op 7 november 2013

Veel corporaties vinden het vanzelfsprekend dat ze huurders hebben. De huidige wachttijd
voor een huurwoning maakt die verwachting ook
begrijpelijk.
Net zo begrijpelijk als het bestaan van supermarktketen De
Gruyter in het midden van de vorige eeuw en
reisorganisatie OAD tot enkele maanden geleden. Beide
iconen uit het Nederlandse bedrijfsleven misten de boot
omdat ze onvoldoende rekening hielden met veranderend
klantgedrag. En wat niemand voor mogelijk hield,
gebeurde. Beide bedrijven gingen failliet. Ogenschijnlijk
onaantastbare organisaties die samen met vele andere nu
nog slechts deel uitmaken van ons collectieve geheugen.
Ook de omgeving van woningcorporaties verandert in snel tempo. Lage rentestanden,
dalende woningprijzen, overheidsmaatregelen, krimp en alternatieve bestemmingen voor
particulier vastgoed, zijn slechts enkele aspecten die de woningmarkt de komende jaren
fors op zijn kop zetten. Maar ook de behoeften, de verwachtingen en de houding van een
huurder veranderen. Hij wil snel en goed geholpen worden. Hij wil transparantie en huren
van een corporatie met een smetteloze reputatie Hij is goed geïnformeerd, mondig en
duurzaamheid neemt in belang toe. Vertrouwen is anno 2013 een sleutelbegrip in de
relatie tussen huurder en corporatie. Veranderingen die kansen bieden, maar ook
bedreigingen.
Is de huurder tevreden, dan is hij een ambassadeur voor de corporatie en draagt hij bij aan
het voortbestaan. Is hij ontevreden, dan leidt dat op termijn ongetwijfeld tot het
faillissement van de sector.
Bouwen en onderhouden van huizen, verhuren van woningen en verbeteren van de
leefbaarheid in wijken en buurten zijn activiteiten van corporaties. Bij alles moet de
huurder centraal staan. Hij moet behandeld worden als een klant. Hij betaalt voor een
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nette woning en een goede dienstverlening. Hij zorgt voor onze salarissen.
Klantgerichtheid vraagt om openheid en een externe focus. De huidige bezuinigingen en
reorganisaties zijn vaak sterk intern gericht. Enige zelfreflectie is zeker op zijn plaats.
Maar, veranderingen van de organisatiestructuur, de processen en de cultuur moeten wel
gericht zijn op een optimalisatie van de behoeftebevrediging van de klant. Als dat niet onze
dagelijkse drijfveer is en die van reorganisaties, dan zijn huurders van woningcorporaties
op termijn niet vanzelfsprekend.
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2 reacties op Veel corporaties vinden huurders vanzelfsprekend
Angelo zegt:
8 november 2013 om 22:04

Ben het volledig met het artikel eens. Ik mis in het verhaal nog het feit dat sociale
huur fors duurder is geworden, corporaties verkopen hun bezit, bouwen weinig tot
niets nieuws en kopen is een stuk goedkoper geworden. Een vreemde ontwikkeling
dankzij overheidsmaatregelen. Nu de economie weer wat aan begint te trekken,
kan dit wel eens zeer nadelig voor de corporatiesector uitpakken.
Beantwoorden

Gaaike Euwema zegt:
1 december 2013 om 12:58

De Gruyter en OAD zijn failliet. Maar de supermarktsector en de reisbranche zijn
springlevend. Dus iets klopt er niet in de redenatie van Wim Sterks.
Beantwoorden
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