
 

 

Een interview met Lidy van der Schaft, directeur Wonen van Woonstichting De Key in Amsterdam. 

 

Communicatie voor beheerders bij Woonstichting De Key  

‘A hell of a job, maar apetrots’  
 

Woonstichting de Key volgde bij Loo van Eck de opleiding Communicatie voor beheerders. Alle beheerders van de regio’s, beheerders van huurwoningen 

in de sociale en vrije sector, beheerders van studentenwoningen en de beheerders van Bedrijf Onroerend Goed moesten deze training doorlopen.  

Wat was de aanleiding? Wat was het effect?  

 

 Waarom wilden jullie deze medewerkers opleiden? 

‘Deze collega’s zijn de hele dag in gesprek met huurders over allerlei onderwerpen. Daarin wil De Key hen goed faciliteren. Het blijkt altijd lastig om in een 

gesprek de win-winsituatie te bereiken. Het is kicken als dat lukt doordat je over voldoende gespreksstijlen beschikt én je beseft dat je zelf het instru-ment 

bent om te bereiken wat je wilt bereiken.’ 

Wat wilden jullie met de opleiding bereiken?  

‘Wij werken met vijf kernwaarden en dit jaar staan ‘klant-gerichtheid‘ en ‘samenwerken’ prominent op de agenda. Deze training moet bijdragen aan de 

vertaalslag van kern-waarden naar communicatiegedrag. Eén procent van de eindejaarsuitkering is gekoppeld aan het halen van een 7,1 voor 

klanttevredenheid. Juist de beheerders kunnen daarin veel bereiken. De woningzoekenden, huurders en bewoners geven aan dat serieus genomen worden 

voor hen het aller-belangrijkste is. En daaraan kun je voldoen door middel van luisteren, doorvragen en oprechte interesse.’  

Welke moeilijkheden voorzagen jullie voor het traject? En hoe zijn die opgelost? 

‘Bij de start is er altijd bij een kleine groep enige scepsis. Waarom wij? Doen we het dan niet goed? Ik heb al vaker zo’n training gedaan ...  Bij de start van de 

training heeft de directeur de training ingeleid en verteld dat het erom gaat jezelf als instrument te zien om resultaten te boeken, gesprekken naar je hand 

te zetten, sturing te kunnen geven aan je eigen handelen. De training zelf deed de rest.’ 

Hoe hebben jullie het traject aangepakt?  

‘Het traject is gestart met luisteren naar huurders, beheer-ders en  managers. In die gesprekken hebben we signalen opgevangen over waarin we moeten 

ondersteunen. P&O heeft deze signalen voorgelegd aan Loo van Eck. Zij hebben de signalen vertaald door een visie te geven op onze vraag. Deze visie, door 

ons helemaal herkend, is vervolgens omgezet in een plan van aanpak.’   

 

 



 

 

Wat sprak jullie aan in de aanpak?  

‘In het plan van aanpak hebben we keuzes gemaakt. Een voorbeeld: we wilden een verbinding maken tussen wat De Key wil uitstralen en wat de beheerders 

en managers doen. We hebben daarom gekozen om dit een traject te maken voor zowel de beheerders als de managers. Een andere keuze was dat we 

momenten organiseren waarin de beheer-ders bewust toepassen wat ze hebben geleerd. Beheerders zijn doeners en mensen van de praktijk, dus is de 

trainer met elke beheerder mee geweest in die praktijk. Daarna zijn de managers in de praktijk aan zet: training on the job.  

Tot slot, vooral: houd vol! Dus geen lange trainingsessies, maar korte modules en dan doorzetten met de managers. De training is nu klaar, maar de 

managers zijn nu volop aan zet.’ 

Wat was er bijzonder aan? 

‘Dat alle beheerders de training heel goed beoordelen en over de scepsis heen zijn gestapt. Dat de trainer heeft gezien in welke situaties beheerders 

verkeren. Dat de managers zien dat het gedrag heel situationeel ingezet moet worden en dat dit ‘a hell of a job’ is. Dat de beheerders steeds functie-

volwassener worden en dat ik daar apetrots op ben.’ 

Wat is het resultaat (tot nu toe)? 

‘De managers zijn nog niet klaar met hun ronde met de beheerders. De tussenstand laat zien dat de beheerders goed voorbereid op pad gaan, 

geïnteresseerd zijn in de klant en breed vragen stellen. De situatieafhankelijkheid maakt dat de managers natuurlijk heel veel niet zien, maar het vertrouwen 

groeit in hoe de beheerders zaken aanpakken. En iedereen blijft natuurlijk zijn valkuilen houden.’ 

Wat willen jullie in de toekomst nog doen? 

‘Aandachtspunten zijn ‘actief luisteren’ en concreet zaken durven benoemen. We zijn te vaak wollig in ons taalgebruik, draaien om de hete brij heen. Direct 

communiceren is oefenen met vallen en opstaan. Eerst dit traject afronden, evalueren en dan verder kijken. Op 27 september was ‘de dag van de 

beheerder’ (doen we driemaal per jaar) met als hoofdthema ‘welke kosten brengen we in rekening bij de huurder’. We koppelen de ervaringen uit de 

training aan dit thema, omdat het hier gaat om het gesprek met de huurder.’ 

 

De trainer over het traject 

Loo van Eck-trainer Anja Fricke over het opleidingstraject bij Woonstichting De Key: ‘… Mevrouw, ik begrijp dat het erg vervelend voor u is. Ik ben er om 

met u afspraken te maken en u te helpen.’ 

‘Dit waren de rustgevende woorden van de beheerder tot een overstuur geraakte huurder. Hoe professioneel wil je het hebben? Ik vond het traject erg 

waardevol. Ik zag hoe de beheerders de theorie vaak al vanuit hun eigen natuur toepassen in de praktijk. Zij hebben mij ook weer een stukje meer 

‘streetwise’ gemaakt. Dank daarvoor!’ 

  

  


