
Een gesprek met een ontevreden huurder.  
Zo gaat Woonveste daarmee om …   
 
Uit een klanttevredenheidsonderzoek van Woonveste kwamen veel positieve punten. Er bleek ook een belangrijk aandachtspunt: tijdens gesprekken 
beter omgaan met huurders die ergens ontevreden over zijn. Dus: aan de balie, aan de telefoon, in de wijk en bij de mensen thuis. Over onderhoud, 
inspectie, overlast … Lastige situaties.  
 
Het doel van Woonveste: die ontevredenheid in gesprekken ombuigen naar tevredenheid 
De medewerkers moesten daarvoor nieuwe vaardigheden aanleren, om het gewenste gedrag te vertonen. Loo van Eck trainde hen om dat te bereiken. 
Lisette van den Assem, manager Wonen, vertelt erover …  
 
De aanpak: meerdere keren korte impulsen 
Lisette: “Een hele dag een plenaire training, dat is veel te lang. Na lunchtijd is de concentratie toch minder. Daarom leek het mij voor dit project ideaal om 
op meerdere momenten de   medewerkers verschillende prikkels te geven. Verspreid over een wat langere periode. Dan is het leereffect naar mijn idee 
groter dan na 1 hele dag trainen.” 
  
De start: 5 digitale modules + 5 opdrachten 
“Bijna alle medewerkers met klantcontact volgden een e-learningmodule. 5 weken lang doorliep iedere medewerker 1 module per week. Geen saaie 
theorie, maar bijvoorbeeld filmpjes met goede en slechte voorbeelden van dialogen. Per module stond er een ander onderwerp centraal. En daar werd dan 
weer over gesproken bij de koffieautomaat. Ook voerden de medewerkers na iedere module een opdracht uit. Ze luisterden bijvoorbeeld mee met een 
collega tijdens een telefoongesprek. Voor een parttimer was het soms wat krap in te plannen. Maar het is goed gelukt.”  
  
De bewustwording: de basis en eyeopeners   
“De e-learningmodule bracht op een leuke en begrijpelijke manier heel wat stof teweeg. De medewerkers werden zich bewuster van hun eigen manier van 
gesprekken voeren. Belangrijke eye-openers waren het gebruik van metataal (taal over de taal en niet over de inhoud). En het analyseren van de weerstand. 
Ook de manier van slecht nieuws brengen was verrassend. Evenals de tip: emotie komt van rechts. Daar geef je dus altijd voorrang aan.” 
 
 

“Practice what you preach: dat is echt van toepassing op de adviseur en assistent van Loo van Eck. Zij gaven zelf het goede voorbeeld. In gesprekken, mails, 
aan de telefoon en zelfs in de factuur. Snel, duidelijk en correct van begin tot eind van het project. Mijn complimenten!” 

  
 



De praktijk: oefenen tijdens een workshop 
“Snel na de e-learningmodules volgde een workshop van een ochtend. In totaal werden er voor Woonveste 5 van die workshops gegeven. Het geleerde 
vanuit de e-learningmodules lag nog vers in het geheugen van de deelnemers, dus konden we ons snel verdiepen in de stof. En vervolgens oefenen met een 
acteur tijdens rollenspellen. Best spannend voor sommigen, ook al was het een veilige omgeving. Maar erg leerzaam! Samen met de adviseur bedachten we 
vooraf realistische casussen rechtstreeks uit de Woonveste-praktijk.” 
  
En nu: prikkels om het top of mind te houden  
“We beseffen dat het nu pas echt begint. Om het geleerde niet te laten versloffen, heeft Loo van Eck alle afspraken voor een goed gesprek vastgelegd in een 
gesprekswijzer. Daarnaast krijgt iedere afdeling 1 interne gesprekscoach. Zij volgen nog een korte training waarin ze leren hoe ze goed meeluisteren, 

opbouwende feedback geven en ervoor zorgen dat de  collega’s in ontwikkeling blijven.” 
 


