
Misschien herken je iets van de verhalen.  
Of heb je juist een andere ervaring of mening.  
Dat kan. Want Woonstad Rotterdam is, net  
als de Rotterdamse samenleving, veelkleurig.  
Wat ons verbindt, is dat we elke dag samen-
werken aan aantrekkelijke, duurzame en  
betaalbare huizen, straten, buurten en wijken 
waar mensen met plezier wonen.

We voelen ons verbonden met en zijn trots op 
onze wereldstad Rotterdam. Vandaar dat we alle 
geïnterviewden niet op kantoor, maar op hun  
favoriete plekje in de stad hebben gefotografeerd.

IN BEWEGING

TROTS OP
WOONSTAD
ROTTERDAM

TROTS OP
 ONS

ROTTERDAM

“BELEID MAAK JE NIET 
VANACHTER EEN BUREAU,  

MAAR MET JE POTEN 
IN DE KLEI.”

“IK VIND DIE DIEPGANG 
PRETTIG; HIERVOOR  
MOEST IK OVERAL  
IETS VAN WETEN.”

“WE KUNNEN  
OVERAL BIJSPRINGEN  

ALS HET NODIG IS.”

“IK DENK DAT ER MEER 
EENHEID BINNEN WOONSTAD 
KOMT EN DAT IS OOK GOED 

VOOR ONZE KLANTEN.”

In deze eerste editie van ‘In Beweging’ hebben  
we zes medewerkers gevraagd naar hun ervaring 
met de nieuwe structuur. Wat is er voor jou  
veranderd? Wat gaat beter en wat kan of moet  
beter? Waar loop je tegenaan en waar ben  
je trots op? Hoe gaat de samenwerking met  
je nieuwe collega’s? Kortom, wat is jouw 
Woonstad Rotterdam?

‘In Beweging’ gaat over de ervaringen  
van mensen, onze mensen. Want als  
Woonstad Rotterdam willen we graag van 
onze medewerkers weten hoe wij het als  
organisatie doen en hoe het beter kan. ‘Hoe 
doen we het?’ is eigenlijk de vraag die we ook 
voortdurend aan onze bewoners moeten stellen. 
Kunnen we het als stadscorporatie beter doen 
voor u, voor jou, voor jullie en voor Rotterdam?

“IK BEN BLIJ DAT WE  
DE VRIJHEID HEBBEN EN  

HET VERTROUWEN KRIJGEN  
OM MET INITIATIEVEN  

TE KOMEN.” 

Woonstad
Woonstad
ons



IN BEW
EGING

W
at betekent de overgang van w

ijkm
anager 

naar m
anager Verhuur voor jou?

“Ik w
as in m

ijn oude functie integraal verantw
oordelijk voor 

alles. Sociaal beheer m
et overlast, klachten, ruzies; de boel 

leefbaar houden. M
aar ook had ik Verhuur, Technisch beheer 

en projecten onder m
ijn hoede. Een enorm

 dikke en brede 
portefeuille. Ik m

oest heel veel ballen in de lucht houden en 
leidinggeven aan 24 m

an. Ik vond de integrale aanpak leuk 
hoor, m

aar ook erg veel. H
et gaf veel onrust en het w

as vaak 
dw

eilen m
et de kraan open en corrigeren achteraf. 

O
ns w

erk is 80 procent regels en 20 procent uitzonderingen. 
A

an die uitzonderingen gaf ieder zijn eigen invulling op basis 
van gevoel, ervaring en om

standigheden. En m
et gezond 

verstand!! D
at w

erd door de rest van de organisatie niet altijd 
even goed begrepen; die dachten dat elke w

ijkm
anager m

aar 
lukraak w

at deed, terw
ijl w

ij juist gezam
enlijk beleid m

isten. 
D

eels hebben w
e dat gat zelf opgevuld door gezam

enlijk beleid 
te form

uleren en al voordat de reorganisatie gestart w
as, te 

beginnen m
et een portefeuilleverdeling: Verhuur, Techniek en 

Sociaal. U
iteraard duurt het altijd even voordat het effect zicht-

baar w
ordt, m

aar de lijn zetten w
e voort in de nieuw

e or gani-
sa tie. En dan nog kun je natuurlijk niet alles in regels stoppen, 
m

aar w
e m

oeten w
el elkaars aanpak en ziensw

ijze delen.”

W
aar zit de w

inst volgens jou?
“Ik kan nu de focus leggen op het verbeteren van de verhuur-
processen. D

aar heb ik ook zin in. W
e gaan stappen m

aken in 
de digitalisering, w

ant w
e m

oeten af van die stapels papieren.  

Ik dacht dat ik het rustiger zou krijgen, m
aar niets is m

inder 
w

aar: de verbeteragenda is behoorlijk vol. G
enoeg te doen!

D
oor deze specialisatie in dom

einen kunnen w
e sneller 

stappen zetten. Ik ben ook blij m
et de korte lijnen tussen  

de drie m
anagers Verhuur: w

e kunnen goed m
et elkaar op-

schieten, vullen elkaar aan en delen dezelfde visie. Ik ben 
trots op onze sam

enw
erking. W

e vallen als m
anager Verhuur 

nu onder dezelfde leidinggevende. D
at is veel eenduidiger: 

één iem
and zet de koers uit en sam

en zorgen w
e voor gelijke 

uitvoering in de stad. W
e gaan naar een organisatie w

aar 
niet iedereen nieuw

 beleid m
aakt en regels bedenkt.”

Hoe kom
t die koers nu tot stand?

“H
et ideaalplaatje is een continue w

isselw
erking tussen de 

uitvoering en de strategische afdelingen. D
e strategische 

afdelingen zetten het kader neer, w
aarm

ee w
e ons uitvoerings-

w
erk beter kunnen doen: zeg m

aar w
at ik m

oet doen en ik fiks 
het. Zij geven ons de tools, m

aar niet alles is in regels te gieten. 
D

aar kom
en ze nu ook achter: ze krijgen de uitzonderingen op 

hun bordje en dat zijn som
s eyeopeners voor beleidsm

akers.”

W
at kan er beter?

”W
e zijn zoekende. D

e beleidsbepalers zouden ons vaker m
oe-

ten consulteren. B
eleid m

aak je niet vanachter een bureau, 
m

aar m
et je poten in de klei. D

e praktijk is w
ispelturig en  

divers: blijf ons vragen stellen en betrek ons erbij.”

Ben je tevreden m
et je nieuw

e functie?
“Ik w

as even bang dat door de focus op verhuur m
ijn w

erk 
saaier of m

inder interessant zou w
orden. Integendeel.  

D
e bevrediging is groot, om

dat ik de dingen die ik m
oet 

doen, beter kan doen.”

Krijg je iedereen m
ee in de verandering?

“D
at kost tijd. O

m
 je w

erk anders, slim
m

er, beter te doen, 
m

oet je som
s uit je com

fortzone of routine kom
en. D

at kan 
een taai proces zijn, vooral als m

ensen denken dat alleen hun 
eigen m

anier de beste is. W
ij zijn er bew

ust m
ee bezig om

 
die cultuurverandering in te zetten. G

a bij elkaar kijken. Stel 
vragen. H

oe doen jullie dat? Vanuit nieuw
sgierigheid, om

 te 
leren van elkaar en vanuit de w

il te verbeteren. Ik vind het 

“De dingen die ik moet 
doen, kan ik beter doen.”

W
aar ben jij het m

eest trots op?
“In m

ijn w
erk ben ik dagelijks m

et de basisbehoefte van 
m

ensen bezig: een fijne plek om
 te w

onen. W
e w

erken vaak 
voor kw

etsbare m
ensen en ik voel m

e trots w
anneer w

e echt 
iets voor hen kunnen betekenen. H

et betrekken van een 
nieuw

e w
oning is een enorm

e stap m
et een behoorlijke  

im
pact. H

et tekenen van het huurcontract en het ontvangen 
van de sleutels is ook letterlijk een kans op een nieuw

 leven. 
O

p die m
om

enten ervaar je de blijdschap en sta je w
eer m

et 
beide benen op de grond. H

ier doen w
e het allem

aal voor.”

W
at voor type collega ben je? 

“U
it het M

D
-traject bleek dat ik vooral de kleuren oranje, 

blauw
 en geel in huis heb: structuur, overzicht, analytisch, 

controle en resultaatgericht zijn belangrijke kernw
oorden 

voor m
ij en voor m

ijn functie als coördinator w
el handig. D

it 
helpt m

e zaken te ordenen en te filteren voor m
ijn collega’s. 

M
aar ik w

erk in een team
 en het is goed om

 te w
eten dat  

iem
and m

et andere kleuren ook andere perspectieven,  
invalshoeken en kw

aliteiten heeft. D
ie verschillen heb je  

nodig om
 als team

 verder te kom
en.”

“Zoek je collega’s waar je 
het kantoor mee deelt eens 

op. Maak een praatje.”

W
at vind je van de nieuw

e dom
einstructuur?

“G
oede zaak. W

e gaan van breed en alles in één w
ijk, naar 

specifiek, in m
ijn geval verhuur. Ik vind die diepgang prettig; 

hiervoor m
oest ik overal iets van w

eten. N
u w

erken w
e m

et 
portefeuilles, w

aardoor m
ijn kennis zich verdiept. B

ij vragen 
over onderw

erpen w
aar ik m

inder vanaf w
eet kan ik verw

ijzen 
naar een collega m

et die specifieke portefeuille. D
oor deze 

focus kunnen w
e beter antw

oord geven op vragen van collega’s 
en bew

oners. D
eze focus zal ons uiteindelijk ook efficiënter 

m
aken om

dat w
e aanzienlijk sneller kunnen schakelen.  

H
et w

erken in de hubs vind ik ook een verbetering: w
e zoeken 

elkaar op en kom
en m

et alle verschillende belangen en  
gezichtspunten tot een gedegen aanpak en oplossing.  
D

it geeft een andere dynam
iek en daar hou ik w

el van.”

Zie je ook negatieve kanten?
“In de w

ijkteam
s hadden w

e een m
anager die de verschillende 

disciplines aanstuurde. B
ij com

plexe vraagstukken w
aar 

m
eerdere disciplines bij betrokken w

aren hakte hij knopen 
door en tikte budgetkw

esties af: zo gaan w
e het doen. D

eze 
beslissingen liggen nu som

s bij m
eerdere m

anagers en dat 
leidt w

el eens tot vertraging. H
ierin zijn w

e zoekende, en dat 
m

erk je: bij w
ie ligt nu de verantw

oordelijkheid? N
iet alles is 

vooraf volledig ingevuld: via ‘trial and error’ kom
en w

e er w
el 

hoor. W
e zullen steeds scherper krijgen hoe w

e w
illen w

erken.”

Ben je al een nieuw
e w

erker?
“Ik ben ik er heel erg blij m

ee, m
et het nieuw

e w
erken. Voor-

heen zat ik m
et 20 tot 25 m

an in een relatief kleine ruim
te. 

Een kippenhok m
et altijd de radio aan. N

u kan ik zelf bepalen 
w

at voor w
erkom

geving ik nodig heb voor m
ijn w

erkzaam
-

heden. Ik kan m
e beter concentreren op een stille plek.  

D
at heb ik na tw

ee, drie uur w
el gehad hoor en dan verhuis 

goed dat niet alles tot in detail is voorgekauw
d, m

aar dat w
e 

zelf op zoek gaan naar de beste w
erkw

ijze. D
aar heb je w

el 
rust voor nodig, zonder druk van targets en budgetten.”

Al m
et al tevreden?

“H
et gaat m

ij som
s te langzaam

. Er stroom
t geen w

ater, m
aar 

stroop door de M
aas. W

e kunnen nog veel slagvaardiger zijn 
w

at m
ij betreft. W

e hebben stappen gezet hoor: nu ik alleen 
m

et verhuur bezig ben, hoeven er m
inder m

ensen een plasje 
over te doen en gaan dingen w

at sneller. M
aar laten w

e eerlijk 
zijn: slagvaardigheid is niet onze sterkste kant. Een deel van 
onze w

ortels ligt in de form
ele, am

btelijke, gem
eentelijke 

cultuur m
et m

em
o’s en vele schijven. D

oor de incidenten bij 
collega-corporaties is de controle en registratiedruk vanuit 
de overheid toegenom

en; dat vertraagt ook.”

W
aar ben je het m

eest trots op?
“O

p een ingew
ikkeld zorgcontract dat w

e hebben afgesloten 
op het Sandelingenplein. En op onze eerste stappen in het 
verbeteren van onze dienstverlening, ontw

ikkeling van  
de klantreis en verdere digitalisering. O

ok ben ik blij dat  
de organisatieverandering goed en geleidelijk is verlopen.  
N

u de stofw
olk is neergedaald, m

erk ik dat de energie van 
aanpakken w

eer terugkom
t.”

W
at kan beter? 

“W
e zeggen een lerende organisatie te zijn, m

aar dat zie ik in 
de praktijk nog te w

einig. Leren betekent dat er ruim
te is voor 

experim
ent, en daarbij m

ag je ook fouten m
aken, dat kan niet 

anders. Er m
oet ook ruim

te zijn om
 zaken ter discussie te 

stellen. D
at kan alleen in een open, eerlijke en veilige om

-
geving zonder angst of m

et het gevoel dat je in een keurslijf 
w

ordt gedrukt.”

De Brabantse tongval is onm
iskenbaar.  

W
at betekent Rotterdam

 voor jou?
“R

otterdam
 blijft m

e verrassen. N
eem

 nou Tarw
ew

ijk en 
B

loem
hof, daar gebeuren goede dingen en staan pareltjes 

uit begin vorige eeuw
, dat verw

achtte ik daar niet. Volkshuis-
vesting op Zuid is ingew

ikkeld m
et een grote bevolkingsgroep 

die een steuntje in de rug nodig heeft; grote w
erkloosheid, 

laag opleidingsniveau, lage inkom
ens en m

eervoudige sociale 
problem

atiek. W
e hebben op Zuid grote uitdagingen m

et 
200.000 w

oningen; dat zijn er net zo veel als in heel Eindhoven! 
K

linkt idealistisch, m
aar ik w

il echt iets goeds doen voor Zuid.”
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ik graag naar een w
erkplek m

et w
at m

eer drukte. Een ander 
voordeel is dat je hierdoor ontm

oetingen en gesprekken m
et 

collega’s hebt die je voorheen niet had. Je kom
t m

eer te  
w

eten en deelt m
eer m

et anderen.” U
itloggen als je even 

niet op je w
erkplek zit is nog w

el een dingetje. H
ier m

oeten 
w

e m
et z’n allen nog w

el aan w
ennen.”

W
at kan beter?

“D
e regio’s m

oeten van elkaar w
eten w

at ze doen. W
e m

oeten 
niet het w

iel opnieuw
 uitvinden. W

ie doet w
at w

aar? D
aar 

m
oeten w

e inzicht in hebben. B
lijf verder kijken dan je eigen 

w
erkplek, je eigen afdeling. Zoek elkaar eens op en deel je 

successen. M
aak een praatje. D

at m
aakt je w

erk ook veel 
leuker. M

et onze W
eekstart proberen w

e dat al te doen. Elke 
w

eek een half uurtje m
et je collega’s uit het voorm

alige w
ijk-

team
 bij elkaar zitten. W

aar zijn w
e m

ee bezig? W
at m

oeten 
w

e van elkaar w
eten? Als ik een w

oning w
il verhuren, is het 

bijvoorbeeld handig dat ik van de overlast in de straat w
eet, 

of van een lekkage. H
ierin zijn w

e zoekende en vinden w
e 

nieuw
e vorm

en. D
it spreekt m

e ook w
el aan: zelf het initiatief 

nem
en om

 je w
erk leuker en beter te m

aken. Verder vind ik 
dat w

e nog klantvriendelijker m
et onze bew

oners kunnen  
en m

oeten com
m

uniceren. Zo bevat het contract voor de 
w

arm
televering 24 pagina’s tekst en hebben w

e een sociaal 
statuut van 14 pagina’s. B

egrijpt onze huurder dit w
el? W

e 
m

oeten m
eer m

et afbeeldingen en sam
envattingen w

erken.”

NIET LULLEN 
M

AAR POETSEN

IETS  
GOEDS DOEN

AANPAKKERS 
IN EEN 

W
ERKSTAD

UITDAGING

SOCIAAL 
GEZICHT

VERRASSING

W
oonstad

W
oonstad
ons



IN BEW
EGING

Hoe kijk jij aan tegen de nieuw
e structuur? 

“Ik w
as direct enthousiast. M

et m
eer focus en proces-

gerichter w
erken: dat gaat ons en onze klanten beter helpen. 

Vroeger hadden de coördinatoren W
ijkbeheer een eigen  

koninkrijkje en w
aren de verschillen in w

erkw
ijze en aanpak 

groot. Ik vond dat altijd al vreem
d: w

e zijn toch één W
oonstad? 

W
e w

illen allem
aal toch dat onze klanten dezelfde diensten 

geleverd krijgen? D
e koninkrijkjes zijn ontm

anteld. Er kom
t 

m
eer duidelijkheid over taken en processen en w

e m
ogen 

actief nadenken over w
at de beste w

erkw
ijze voor ons is.  

B
ij een reorganisatie kun je achteroverleunen en het over  

je heen laten kom
en. O

f je kunt in de w
eerstand gaan. Ik zit 

er anders in: w
aar liggen m

ijn kansen? Ik ben blij dat w
e de 

vrijheid hebben en het vertrouw
en krijgen om

 m
et initiatieven 

te kom
en om

 zaken net w
at anders in te richten.” 

Jullie w
erken m

om
enteel anders dan de 

tw
ee andere afdelingen W

ijkbeheer binnen 
W

oonstad. Hoe gaat dat?
“Ja, w

ij hebben hier zelf het initiatief genom
en om

 het anders 
te organiseren. W

ij vinden het logisch dat als je in kolom
m

en 
gaat w

erken, je deze dan ook doorvoert tot op uitvoering-
niveau. In de hele organisatie w

ordt ook aangestuurd op 
functie groepen. B

ij ons stuurt één coördinator de m
edew

erkers 
W

ijkbeheer aan en één coördinator de huism
eesters. D

aar-
naast houdt een andere coördinator zich bezig m

et continu 
verbeteren, processen en contracten. O

ns doel is dat w
e als 

afdeling W
ijkbeheer Zuid sam

en tot een eenduidige w
erkw

ijze 

W
at m

aakt het w
erk voor jou belangrijk?

“D
e sociale en de fysieke kant van projecten. D

aar doe ik het 
voor. D

ie m
ogen w

e nooit scheiden. Een w
oning is m

eer dan 
techniek en stenen. Je kunt je lijstjes afvinken: de tegels in 
de badkam

er zitten w
eer vast. M

aar w
eet je ook hoe het m

et 
de bew

oner gaat? W
aar hij m

ee zit? H
oe het echt m

et hem
 

of haar gaat?
Ik m

aak m
e zorgen dat w

e langzaam
aan de m

ens uit het 
oog verliezen. Als er in een com

plex w
einig w

ordt geklaagd, 
w

einig reparatieverzoeken zijn, dan hoeft dat geen pluim
  

of goed nieuw
s te zijn. M

ensen kunnen ‘m
oegeklaagd’ zijn, 

om
dat er (in hun optiek) toch nooit w

at gebeurt. O
f er w

onen 
veel sociaal zw

akkeren in een com
plex en die kunnen zich 

m
oeilijk uiten of scham

en zich. O
ok al is de klantenkaart 

leeg: het kan nog steeds een onleefbare w
oning zijn.”

Je bent enorm
 betrokken bij de m

ens...
“Ja, daar gaat w

onen toch over en daar zijn w
e toch ook van? 

Ik zal nooit vergeten dat een m
evrouw

 in het Schutterskw
artier 

m
e al een paar keer op straat had aangesproken en m

e uit-
nodigde om

 bij haar langs te kom
en. Ik zei ja, m

aar door van 
alles en nog w

at kw
am

 het er niet van. Totdat er een m
elding 

van de brandw
eer en allerlei andere instanties kw

am
. Ik schrok 

m
e rot toen ik haar w

oning voor het eerst vanbinnen zag: 
gevaarlijk, onleefbaar, vervuild en vochtig. W

e m
oeten allem

aal 

“Ik maak me zorgen  
dat we de mens  

uit het oog verliezen.”

“Het zou mooi zijn  
als onze werkwijze  

binnen de hele organisatie  
wordt doorgevoerd.”
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die w
e toen als w

ijkteam
 hadden is er niet m

eer. Je hoorde 
veel m

eer, om
dat je dagelijks m

et elkaar optrok: form
eel en 

inform
eel. Je w

ist w
at er speelde in de w

ijk, m
aar ook in het 

team
. Ik zie ook w

el dat er door het nieuw
e w

erken nieuw
e 

verbindingen kom
en. M

aar dat m
oet nog groeien.”

W
at vind jij belangrijk in onze cultuur?

“W
aar ik echt een hekel aan heb, is als m

ensen na de reorga-
nisatie zeggen: ‘D

aar ga ik niet m
eer over.’ N

ee, w
e m

oeten 
naar een cultuur van: H

oe gaan w
e dit oplossen? W

ie hebben 
w

e daarbij nodig? Er m
oet een satéprikker doorheen die 

voor verbinding zorgt tussen de verschillende dom
einen.  

W
e m

oeten nieuw
e m

anieren van sam
enw

erken zoeken. H
et  

dom
einenoverleg vind ik dan prim

a. D
an kom

 je m
eer te w

eten. 
D

e reorganisatie is over ons heen gekom
en, m

aar w
e hebben 

zelf ook ruim
te gekregen om

 het in te regelen. N
iet alles is tot 

in detail voorgekauw
d. G

elukkig m
aar. Ik hou persoonlijk w

el 
van die vrijheid: het heeft een groot voordeel. N

u kunnen w
e 

m
et elkaar zelf de m

eest efficiënte oplossing zoeken.”

W
aar ben je trots op?

“H
et Schutterskw

artier in N
ieuw

 C
roosw

ijk. D
aar hebben 

bew
oners zelf, en m

et een beetje hulp van ons, C
afé C

roos 
geopend. N

a onze oproep hebben Iris, Janneke en Linda, drie 
jonge m

eiden uit de w
ijk, het initiatief genom

en voor een café 
dat trefpunt en huiskam

er is voor de oude en de jonge gene-
ratie C

roosw
ijkers. Een ander leuk project is ‘P

lezierrivier 
de R

otte’ aan de C
roosw

ijksebocht. H
et viel m

e op dat de 
gem

eente R
otterdam

 het project net iets te veel vanaf de  
tekentafel benaderde en ik heb m

e sterk gem
aakt voor het 

betrekken van de bew
oners bij de plannen. Je m

oet m
et de 

R
otterdam

m
ers die daar w

onen in gesprek gaan. W
at leeft er? 

W
at w

illen zij? Zij m
oeten dit initiatief gaan dragen, het zich 

toe-eigenen en m
ede vorm

geven. D
e bouw

w
orkshops m

et 
bew

oners w
aren erg leuk en zinvol. H

et gaat een m
ooie plek 

w
orden! In ben ook trots op de professionaliseringsslag  

die w
e als W

oonstad R
otterdam

 nu aan het inzetten zijn. W
e 

krijgen uiteindelijk steeds m
eer helder en duidelijk w

at onze 
rollen zijn. W

e kunnen specialisten w
orden die zaken daad-

krachtig oppakken. W
e groeien naar een uniform

e w
erkw

ijze 
m

et een goede aansturing. W
e hebben m

edew
erkers die alles 

w
eten van daken, schilderw

erk of badkam
ers. D

e rest van 
de organisatie w

eet dan w
aar ze inform

atie kunnen halen op 
een specifiek kennisgebied. G

oed dat w
e die kant op gaan. 

Zolang w
e het belang van onze huurders en de w

ijken niet 
uit het oog verliezen.”

de scherpte houden om
 dit soort gevallen te blijven signaleren. 

B
ij projecten m

oeten w
e de belangen van onze klanten blijven 

bew
aken. Je kunt alles zakelijk benaderen en vooral naar je 

eigen rol (Techniek, Financiën, Verhuur of W
ijkbeheer) kijken. 

M
aar vergeet de klant niet. D

oe geen stap terug, m
aar ken je 

w
ijk, de m

ensen die daar w
onen. W

aar hangen de gordijnen te 
lang stil? W

ie heb je al een tijd niet gezien op straat? Ik vrees 
door bijvoorbeeld veranderende w

etgeving voor nog m
eer 

afstand. H
et kan niet zo zijn dat alleen de aannem

ers nog bij 
onze bew

oners over de vloer kom
en voor de reparatie van 

een kapot toilet. W
at gebeurt er m

et de m
ensen die in onze 

w
oningen w

onen? Zien w
e het? W

eten w
e het? D

e afstand 
lijkt groter te w

orden.”

W
at kan beter?

“Toen w
e m

et w
ijkteam

s w
erkten, beheerde de w

ijkteam
-

m
anager alle w

erkgroepen. D
ie w

ist w
at er gebeurde, hield 

de ploeg bij elkaar, zorgde voor afstem
m

ing en nam
 besluiten. 

N
u zijn w

e m
et een ontdekkingstocht bezig: W

ie zorgt voor 
de verbinding tussen alle m

edew
erkers en de dom

einen? 
W

ie is verantw
oordelijk en neem

t besluiten? W
ie heeft de regie? 

D
aar m

oeten w
e nog antw

oorden en structuur op vinden.  
D

e afstem
m

ing en regie m
oeten w

e opnieuw
 gaan uitvinden: 

w
ie doet w

at? D
at is nu nog diffuus georganiseerd. Ik heb er 

w
el vertrouw

en in dat w
e dat gaan regelen. 

D
e verbinding m

et elkaar m
ogen w

e niet verliezen. Laat ik het 
Schutterskw

artier als voorbeeld nem
en. D

e w
ijkteam

m
anager 

w
as leidinggevende van een team

 van zo’n 20 m
ensen m

et 
w

ijkbeheerders en huism
eesters. N

u m
oeten w

e zelf het 
voortouw

 nem
en en er zelf capaciteit bij halen. D

e verbinding 

kom
en en onze eigen processen gaan verbeteren. W

e zitten 
regelm

atig bij elkaar om
 ons w

erk zo slim
 m

ogelijk in te richten. 
H

oe doen w
e het? W

aar lopen w
e tegenaan? H

oe kunnen w
e 

dit beter doen? W
ie is w

aarvan? D
at w

ordt nu veel duidelijker.”

W
at is jouw

 rol?
“Ik stuur 50 procent van m

ijn uren de m
edew

erkers W
ijkbeheer 

aan. D
aarnaast ben zelf ook m

edew
erker W

ijkbeheer van een 
gebied. Ja, dat is anders dan op de andere kantoren en ik ben 
blij dat w

e die vrijheid hebben gekregen. D
eze w

erkw
ijze w

ordt 
in juni geëvalueerd en dan kijken w

e w
at het heeft opgeleverd. 

Ik heb er alle vertrouw
en in. H

et zou m
ooi zijn als onze w

erk-
w

ijze binnen de hele organisatie w
ordt doorgevoerd. D

at zou 
echt super zijn.”

W
at zijn de voordelen van deze vorm

  
van w

erken?
“Als je m

et de functiegroep huism
eesters en functiegroep 

m
edew

erkers W
ijkbeheer w

erkt, stijgt het kennisniveau binnen 
deze groepen: w

e bespreken casussen en leren van elkaar. 
D

e aansturing is ook veel directer: als een m
edew

erker W
ijk-

beheer een probleem
 heeft, kom

t hij/zij bij m
ij en ik los dat op. 

Een ander voordeel is dat w
e m

edew
erkers flexibeler kunnen 

inzetten bij ziekte en vakanties. W
e kom

en geregeld m
et beide 

functiegroepen bij elkaar. D
an bespreken w

e bijvoorbeeld de 
sam

enw
erking bij de aanpak van schotelantennes of problem

en 
m

et m
oeilijke klanten. D

at is veel effectiever en nog leuk ook.”

W
at kan beter?

“H
et finetunen m

et de adm
inistratie bijvoorbeeld: w

ie doet 
w

at? Som
m

ige adm
inistratief m

edew
erkers hebben nooit 

eerder brieven geschreven vanuit een w
ijkbeheerproces. 

B
ijvoorbeeld bij een stickeractie, w

aarbij er brieven verstuurd 
m

oeten w
orden naar een com

plex w
aar vuil is aangetroffen. 

W
ie schrijft de brieven? D

e m
edew

erker W
ijkbeheer, de huis-

m
eester of de adm

inistratief m
edew

erker? Als je de huis-
m

eester te veel adm
inistratieve taken geeft, heb je m

inder 
ogen en oren in de w

ijk en dat w
illen w

e niet. Inm
iddels hebben 

w
e dit opgepakt door een uitleg te geven aan de adm

inistratie 
hoe je brieven vanuit het stickeractieproces kunt versturen 
naar een com

plex. Afstem
m

en is sow
ieso belangrijk en dat 

m
oeten w

e vaker doen.”

Heb je voorbeelden uit de praktijk?
“B

ij ontruim
ingen w

aren er te veel w
erkw

ijzen. Sam
en m

et 
Verhuur en Incasso zijn w

e om
 de tafel gaan zitten. H

oe gaan 
w

e het doen? D
an krijg je goede discussies en een gezam

en-
lijke oplossing.
O

ok de aanpak van privétuinen kan beter. D
it signaal kreeg ik 

van een m
edew

erker W
ijkbeheer. W

ie doet w
at? Er m

oet een 
duidelijke taakverdeling kom

en tussen de huism
eester en de 

m
edew

erker W
ijkbeheer. Ik ben dan graag de initiatiefnem

er. 
Ik vraag na bij collega’s en ga aan de slag m

et een proces-
beschrijving. D

oe m
ee en verander. Ik hou van die daadkracht.”

W
at is W

oonstad Rotterdam
 voor jou?

“Ik kan m
ezelf blijven ontw

ikkelen en m
ezelf en m

ijn w
erk 

blijven verbeteren. W
ij zijn aanpakkers en als w

e m
ogelijk-

heden zien om
 het voor onze interne en externe klant beter 

te doen, dan doen w
e dat. Tot slot: deel ook je positieve  

verhalen en resultaten! D
at doen w

e te w
einig.”

W
oonstad

W
oonstad
ons



IN BEW
EGING

W
at betekent w

erken voor  
W

oonstad voor jou?
“Ik ben blij dat ik voor W

oonstad w
erk en heb in al die jaren 

verschillende banen gehad: bij de balie, in het klanten contact-
centrum

 en op de adm
inistratie. Ja, ik heb heel w

at collega’s, 
afdelingen, w

ijken, regio’s en nu dom
einen gezien.

W
e hebben elkaar allem

aal nodig. Zonder adm
inistratie zou 

W
oonstad niet bestaan. H

et w
erk is afw

isselend: screenen, 
advertenties, uitnodigen, correspondentie, incasso’s, huur-
opzegging. N

oem
 m

aar op. 
M

ijn hart ligt bij W
oonstad en R

otterdam
. Ik ga nooit langer 

dan acht dagen w
eg van huis. Toen ik klein w

as en ik m
et 

m
ijn ouders op vakantie w

as, huilde en gilde ik zo hard, dat 
ze m

e w
eer terug naar R

otterdam
 brachten.” 

Hoe kijk jij aan tegen de nieuw
e structuur?

“In ons oude w
ijkteam

 B
oezem

zijde w
as er w

el onrust en pijn 
hoor. W

e hadden een superhecht team
 en opeens valt ieder-

een w
eer ergens anders onder. Je m

oet dan toch w
eer je 

w
eg vinden en m

et andere m
ensen sam

enw
erken. 

Zelf heb ik geen m
oeite m

et verandering. Ik ben blij, w
ant ik 

heb een baan en ik vind W
oonstad leuk. Ik ben flexibel en 

vrij nuchter van aard: w
at m

oet gebeuren, m
oet gebeuren. 

W
e hebben nu m

eer w
erk, m

eer stappen, m
eer handelingen: 

prim
a, regelen w

e.
Tuurlijk veranderen er dingen. Vroeger bepaalde de m

ede-
w

erker Verhuur w
at er bij een huuropzegging m

oest gebeuren 
na een inspectie. N

ieuw
 toilet inbouw

en? M
ag de vloer blijven 

liggen? N
u kijkt de aannem

er w
at er m

oet gebeuren en  
sam

en m
et de technische dienst w

ordt er besloten. D
at m

ag 
niet betekenen dat w

e onze betrokkenheid m
et de bew

oners 
verliezen.
O

ok voor m
ensen die jaren in hun geliefde K

ralingen hebben 
gew

erkt en nu opeens naar een andere w
ijk m

oeten, w
as 

het pijnlijk. D
at gaat niet van de ene op de andere dag.  

Je kent de w
ijk en de bew

oners en hebt er een band m
ee. 

Voor m
ij als adm

inistratief m
edew

erker ligt dat anders:  
ik sta toch m

inder dicht bij de m
ensen in de w

ijk.”

W
at zijn voor jou de grote veranderingen?

“Eerst hadden w
e een w

ijkteam
 en dat w

as veel fijner. W
e 

w
aren een echt team

 en veel hechter. N
u zien w

e elkaar bijna 
nooit m

eer: alles gebeurt via e-m
ail of telefoon. D

e afstand 
is groter en het is allem

aal veel zakelijker gew
orden. M

aar 
goed, dat is een kw

estie van aanpassen en dat is gelukt.
H

et flexw
erken zorgt ook voor m

eer afstand tussen de  
m

edew
erkers; niet alleen fysiek, m

aar ook sociaal. Je zoekt 
elkaar nu w

el m
eer op bij het koffieapparaat in de kantine. 

D
aar praten w

e dan bij. Sociale contacten vind ik erg belan-
grijk: sam

en lachen en een kletspraatje m
aken is echt nodig. 

H
et voordeel van flexw

erken is w
el dat ik overal kan w

erken. 
Ik benut ook m

ijn reistijd voor het w
erken, w

aardoor ik 
rede lijk op tijd naar huis kan. D

it m
aakt m

e veel flexibeler.”

Hoe vind je elkaar dan nu nog?
“W

e hebben een W
eekstart, w

aar je het oude w
ijkteam

 een 
keer per w

eek terugziet, en dat gebruiken w
e om

 bij te praten 
over w

at er allem
aal staat te gebeuren. D

it m
oet ook zeker 

blijven bestaan.”

W
aar ben je het m

eest trots op?
“Ik ben sinds 2008 w

erkzaam
 bij W

B
R

 en sinds 2009 bij 
W

oonstad. Ik begon als facilitair m
edew

erker, w
erd daarna 

adm
inistratief m

edew
erker en ben nu m

edew
erker Verhuur. 

Ik doe alles vanaf de opzegging tot aan de nieuw
e verhuur, 

m
et inspecties en bezichtigingen. Ik heb ervoor geknokt om

 
m

edew
erker Verhuur te w

orden en ik ben er echt trots op dat 
het m

e is gelukt. D
it heb ik gedaan door echt m

et hard w
erken 

te laten zien w
at ik kan en collega’s hiervan te overtuigen. 

Ik ben blij m
et w

at ik doe: elke dag is anders, ik heb een leuke 
w

erkplek en leuke collega’s. Ik zit helem
aal op m

ijn plek. Ik ben 
een echt praktijkm

ens, neem
 initiatief en pak de dingen zelf op.”

W
at zijn voor jou de positieve punten?

“Ik snap w
el w

aarom
 deze laatste reorganisatie nodig  

w
as voor het bedrijf. O

p term
ijn is het positief dat er m

eer 
structuur zit tussen de regio’s en dat er m

eer w
oningen 

w
orden verhuurd. Ik denk dat er m

eer eenheid binnen 
W

oonstad kom
t en dat is ook goed voor onze klanten.  

W
e krijgen hierdoor een veel uniform

ere m
anier van  

w
erken en dat levert uiteindelijk w

inst op voor het bedrijf.”

Ben je ook ergens m
inder blij m

ee?
“D

e functie van m
edew

erker Verhuur is nu w
el ingekrom

pen 
qua w

erkzaam
heden. D

e m
utatieprocessen doen w

ij bijvoor-
beeld niet m

eer. D
it vind ik w

el jam
m

er, w
ant ik vond de af-

w
isseling juist w

el heel erg leuk. A
an veranderingen ontkom

 
je niet bij reorganisaties. M

aar ik ben echt een kam
eleon en 

kan m
ij heel goed aanpassen.

N
a de grote reorganisatie in 2009 heeft het tijd gekost om

  
te w

ennen aan het w
erken voor een nieuw

e naam
: W

oonstad. 
N

u w
eet niem

and m
eer w

ie w
aarvandaan kom

t, nu voelt  
iedereen zich van W

oonstad. Iedere reorganisatie brengt 
spanningen m

et zich m
ee en iedereen is blij als het achter 

de rug is. Zo gaan die dingen.” 

“We hebben elkaar 
allemaal nodig.” 

“Ik ben een praktijkmens,  
neem initiatief en pak  

de dingen zelf op.”
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W
elke voordelen zie je?

“W
e zijn nog flexibeler inzetbaar als adm

inistratief m
ede-

w
erker. W

e kunnen overal bijspringen als het nodig is. W
e zijn 

behulpzaam
 in de regio, w

ant je laat elkaar niet verzuipen. 
Veel van ons w

erk is prim
a overdraagbaar. N

iet alles trouw
ens, 

uitzoekw
erk is bijvoorbeeld lastiger overdraagbaar.

Ik vind ook ons m
aandelijkse overleg goed. D

an kom
en w

e 
m

et alle adm
inistratief m

edew
erkers bij elkaar. H

oe doe jij het? 
K

unnen w
e het anders doen en hoe?”

Hoe kijk je aan tegen het baliew
erk?

“Ik ben een groot voorstander van uniform
 w

erken binnen 
W

oonstad. Er m
ogen geen verschillen in de regio’s zijn. Als 

adm
inistratie staan w

e ook bew
oners te w

oord aan de balie. 
W

e zijn na de baliem
edew

erkers het eerste aanspreekpunt 
en m

oeten w
el overal hetzelfde beloven en afspreken. Elke 

bew
oner die voor m

e zit, is toch onze boterham
. En elke  

bew
oner heeft een ander verhaal. Ik w

il de tijd nem
en om

 
echt goed te luisteren. W

erk is voor m
ij dan ook m

eer dan 
alleen m

aar w
erk. D

it contact vind ik erg belangrijk. Juist 
ook bij probleem

gezinnen.”

W
at kan beter? 

“D
e laatste m

aanden hebben w
e een aantal keer te m

aken 
gehad m

et storingen in onze system
en, dit is w

el lastig.
Als iem

and een contract voor zijn of haar nieuw
e huis kom

t 
tekenen, m

ag dat feestm
om

ent niet w
orden bedorven door 

haperingen van onze system
en.”

W
at is W

oonstad Rotterdam
 voor jou?

“U
itdagend, sociaal en een heerlijke baan bij een goede 

w
erkgever. Ik ga elke dag m

et plezier naar m
ijn w

erk en 
hoop hier tot m

ijn pensioen te w
erken.”

W
oonstad

W
oonstad
ons



33% MINDER 

€100 MILJOEN 
EXTRA VOOR
WONINGISOLATIE

CO2 IN 2020

ENERGIELABEL B 

IN 2025

Wij zijn de  
duurzaamste corporatie

HET KLUSTEAM
VAKBROEDERS

Werkloze jongeren
worden opgeleid
tot schilder

Vergroot baankansen
voor mensen met

afstand tot arbeidsmarkt

Social Return On Investment

Meer betaalbare woningen 
voor jongeren

DOOR OVERNAME STADSWONEN

+7.000

Winnaar Rotterdam Architectuurprijs 2015  
De Nieuwe Margriet

1. DE NIEUWE MARGRIET

2. CABRIOHUIS
3. MARKTHAL

7,9

Klanttevredenheid  
nieuwe huurders

Topprestatie team Huurverhoging! 

Inkomensafhankelijke en  
gedifferentieerde huurverhoging  
doorgevoerd in 2 WEKEN 

TIJD!

Wij zijn de enige nog bouwende  
corporatie van Rotterdam

€
Wij zijn een degelijke  
corporatie met het  
huishoudboekje op orde

Lagere huur voor

nieuwe huurders
16.500

woonstad.nl wordt goed bezocht

BEDRIJFSHUISVESTING

NIEUWE
BEZOEKERS

51,80%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

48,20%

WOONSTAD ROTTERDAM

NIEUWE
BEZOEKERS

48,80%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

51,20%

VERKOOP EN AANKOOP

NIEUWE
BEZOEKERS

49,90%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

50,10%

VRIJE SECTOR HUUR

NIEUWE
BEZOEKERS

44,60%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

55,40%

SOCIAAL HUREN

NIEUWE
BEZOEKERS

52,50%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

47,50%

PLUS HUREN

NIEUWE
BEZOEKERS

40,70%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

59,30%

STADSWONEN

NIEUWE
BEZOEKERS

45,80%
TERUGKERENDE

BEZOEKERS

54,20%
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