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HOE REGEL IK GOEDE THUISWERKPLEKKEN?
Vraag het aan de experts van Second Office

Inleiding
Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met een passie voor
volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in
bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze
de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis
een thuis.

WAT IS EEN GOEDE THUISWERKPLEK?

Karen van der Pouw - HR Business Partner
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Wooncompas is verhuurder in diverse gemeenten onder de rook van Rotterdam en
tevens in de stad zelf. Onze woningen, bedrijfspanden en woon-zorglocaties
bevinden zich in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en in Rotterdam. In de
stad zijn we met name actief voor senioren en bijzondere doelgroepen. Wij zien dat
als een speciale rol voor onze corporatie. Verder gebruiken we hier onze
investeringskracht om te zorgen dat huurders ook in de toekomst prettig kunnen
blijven wonen. Op dit moment hebben we ruim 10.000 verhuureenheden.

Bij Wooncompas werken ongeveer 100 mensen. Samen zijn we gedreven om
blijvend het verschil te maken voor onze huurders van vandaag en morgen. We doen
dit samen met partners en door met huurders en elkaar in gesprek te gaan. We
zetten daarbij in op een bovenverwachte dienstverlening en we hebben goed oog
voor ons menselijk kapitaal. Zo ervaren en doen wij 'dat beetje extra'. Oftewel: we
go the extra (s)mile.



Klantinterview

“Het faciliteren van een thuiswerkplek is niet
zomaar een kwestie van spullen bestellen. ”

Wooncompas heeft hybride werken ingevoerd. Welke resultaten verwacht men
met het hybride werken te behalen?
“Dat wij onze medewerkers met de positieve ervaring uit de coronatijd een betere
werk/privé balans kunnen faciliteren. Met als bijkomend resultaat dat we
productiever zijn. Op kantoor ontmoeten we elkaar en werken we samen aan
projecten of hebben we overleg. Tijdens corona hebben we geleerd dat we niet op
kantoor hoeven te werken om productief te zijn.” 

Stelt Wooncompas voorwaarden waaraan een thuiswerkplek moet voldoen?
“Allereerst dient een thuiswerkplek te voldoen aan de Arbowet. Ons streven is om
als ‘goede werkgever’ te worden gezien. Een werkgever die dus ook nadenkt over
het welzijn van haar medewerkers en de thuiswerksituatie. En een thuiswerkplek,
waar nodig, faciliteert. Wij kozen voor een zit-sta-bureau omdat we onze
medewerkers meer willen bieden dan het minimale. Dit in afstemming met ons
ondernemingsplan. Daarin streven we ook naar ‘dat beetje extra’. Dat hebben we
door vertaald naar de thuiswerkplek. Tijdens het thuiswerken zitten mensen de hele
dag achter de computer en met behulp van een zit-sta werkplek kunnen onze
medewerkers zitten en staan afwisselen.”
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Hoe hebben jullie thuiswerkers de service van Second Office ervaren?
“Onze medewerkers zijn goed voorzien in de thuiswerkplek, de installatie ervan
en de goede service bij de afhandeling. Binnenkort gaan we een enquête houden.
Daarna hebben we nog meer inzicht in de mening van onze medewerkers.”

Welke tips heb je voor organisaties die zich aan het oriënteren zijn op het
realiseren van thuiswerkplekken en het hybride werken?
“Het faciliteren van een thuiswerkplek is niet zomaar een kwestie van spullen
bestellen. Door dit proces goed in te richten kun je je als organisatie
onderscheiden. Werk samen met een partner zoals Second Office die je ontzorgt
en meedenkt in het proces en niet alleen iets aan je wilt verkopen. Denk
bijvoorbeeld ook aan nieuwe medewerkers of medewerkers die uit dienst gaan.
Kortom; werk samen met een bedrijf die je ook wijst op het duurzaam omgaan
met materialen. Dat is efficiënter en uiteindelijk kostenbesparend. Investeer in
een duurzame dienstverlening en focus niet alleen op de producten, die zijn snel
genoeg besteld. 

Waarom raden jullie Second Office aan?
“Simpelweg gezegd: omdat Second Office extra waarde toevoegt voor ons als
klant, maar zeker ook voor de medewerkers.”
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 Hoe ervaart Wooncompas de samenwerking met
Second Office?
“Wij ervaren de samenwerking als zeer positief. Second
Office probeert oprecht de werkbelasting voor alles
rondom het thuiswerkplekproject te ontlasten. Zoals
het faciliteren van het inventariseren van de
bestellingen en een medewerkersovereenkomst voor
thuiswerken. Afspraken worden nagekomen en we
ervaren zelfs nog een hoger serviceniveau dan vooraf
geschetst werd.”

Ervaringen



Voordelen van
Second Office

Ontzorging van advies tot operationeel beheer
Breed assortiment van monitor tot zit-sta bureau
Je eigen customized bestel- en serviceplatform
Van installatie tot onze unieke verhuisservice
Wij regelen alles waardoor jij je kunt focussen op de business
Flexibel en volledig aanpasbaar naar je wensen
Uniek Vitaal en Actief thuiswerkenprogramma
Geen administratieve lasten
Periodieke management rapportage
Snelle levering en hoog service niveau
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