Meer kwaliteit tegen lagere kosten
“Onze focus ligt op goed en betaalbaar wonen. Dat laatste veronderstelt vooral dat je
kostenbewust je bezit onderhoudt. Onze doelstelling is om meer kwaliteit te leveren
tegen lagere kosten, waarbij we onder kwaliteit niet alleen technisch goede woningen
verstaan, maar ook een hoge klanttevredenheid.”
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Voorspelbaarheid van ﬁnanciële uitkomsten
“We merken een daling in de kosten door de afkoop van reparatieverzoeken. Dit levert
efﬁciëntie in facturering op. Het doel is om op termijn steeds meer voorspelbaarheid in
de kosten en het ﬁnanciële resultaat te krijgen. Die toenemende voorspelbaarheid van
de ﬁnanciële uitkomsten is opgenomen in het contract – iets dat nog geen gemeengoed
is bij woningcorporaties.”

Verhuureenheden
7000 woningen
Aantal mutaties per jaar
560

Proactieve aannemer
“We verwachten van de aannemer een proactieve
houding, bijvoorbeeld in de opdrachtbewaking. Als
iets langer gaat duren, dan communiceer je dat met de
bewoner, zodat die niet hoeft te gaan bellen waarom
hij nog niets gehoord heeft.”

Contactpersoon
Wim van den Herik
Aan de voorkant
“We kijken nu veel meer aan de voorkant van een opdracht wat noodzakelijk is en wat
het gaat kosten in plaats van op het moment van oplevering te kijken wat het gekost
heeft. Dat vraagt om een bewustwording bij alle partijen.”
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Manager
Vastgoed

Korte lijntjes
“Doordat de uitvoerders hier in huis zitten, zijn de
lijntjes met onze woonmakelaars, opzichters en onze
vaklieden kort. Het gemak waarmee we elkaar
allemaal weten te bereiken en zaken af kunnen
stemmen, is erg ﬁjn. Een goede samenwerking begint
immers met goede communicatie.”

WAT WIJ DOEN
VOOR ONZE
KLANTEN
Aanspreekbaar op fouten
“Het uitbesteden van ons dagelijks en mutatieonderhoud was een ingrijpende
verandering die we misschien ook wel een beetje hebben onderschat.
Aanvankelijk verliep het niet geheel conform onze verwachtingen en de
gemaakte afspraken. We hebben met elkaar gekeken waar het fout ging. Het
was goed om te merken dat de aannemer openstaat voor kritiek, zijn aandeel
erkende in wat er niet goed ging en zijn verantwoordelijkheid nam om ervoor te
zorgen dat we de goede kant uitgaan.”

KERNWAARDEN VAN
CONSTRUCTIF

Ambitieus contract
“De doelstellingen in het contract zijn ambitieus
– minimaal dezelfde technische kwaliteit en een
hogere klanttevredenheid, tegen lagere kosten –
maar wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is.
Constructif heeft de juiste mensen in huis, de
organisatiekracht, de ideeën, en hier zit een
opdrachtgever die het allemaal graag wil zien.”
“Uiteindelijk is het de bedoeling dat de
samenwerking elk jaar goedkoper wordt.
Daarover staan afspraken in het contract. En het
is ook voorwaarde voor de verlenging, want we
gaan er niet zomaar een jaar eraan vastplakken.
Het moet voor alle partijen wat opleveren, dus
ook voor Poort6.”

Verbeteringen meten motiveert
“In plaats van alles in een keer te willen veranderen, hebben we verbeteracties
benoemd die we stuk voor stuk afwerken. Door de verbeteringen te meten,
hebben we maandelijks inzicht in onder meer de klanttevredenheid en de
hoeveelheid in één keer afgehandelde opdrachten. Deze resultaten worden
besproken en geanalyseerd en samen kijken we hoe we het verder kunnen
verbeteren. Het zien en meten van de verbeteringen motiveert. Het maakt dat
je weer met enthousiasme aan de slag gaat.”

