
 

 
 
 

Hoe ziet jouw dag eruit? 
 
Je begint de dag met het lezen van e-mails, chatoproepen in MS Teams en berichten op ons 
intranet. Daarna is er een digitale dag-start met je collega’s om te bespreken wie wat doet die 
dag. Welke taken liggen op ons te wachten en hoe verdelen we de woningen die verhuurd 
moeten worden onder elkaar.   
 
Omdat er een nieuwbouwproject is dat jij onderhanden hebt, ga je na de dag-start op weg naar 
de bouwplaats. Daar mogen de nieuwe huurders voor het eerst hun woning bekijken. Ze zijn blij 
dat ze van alles kunnen opmeten, bijvoorbeeld hoeveel  PVC-vloer ze moeten kopen. Ook 
hebben ze nog allerlei vragen over huurtoeslag of de ingangsdatum van het huurcontract. En 
waar is de dichtstbijzijnde super eigenlijk? Samen met een bouwkundige collega beantwoord je 
alle vragen of je belt de huurders later terug.  
 
Als je op kantoor terug komt, liggen er een aantal terugbel verzoeken te wachten. Deze mensen 
bel je binnen een dag terug. Ook de verhuringen van bestaande woningen gaan gewoon door. 
Dat zorgt voor veel administratieve handelingen die je digitaal verricht. Die combinatie van 
administratief werk en mensen helpen, is wat jij leuk vindt. Dat is de bulk van het werk. 
 
Na je lunchpauze komt er een verdrietige huurder binnen die met tranen in haar ogen aan de 
balie vertelt dat ze gaat scheiden. Deze huurder had een afspraak met een van je collega’s 
maar die is plotseling verhinderd. Jij neemt die afspraak over en neemt in een spreekkamer de 
tijd om haar te woord te staan en te adviseren welke stappen ze kan nemen. Nog steeds 
verdrietig maar wel opgelucht dat er misschien mogelijkheden zijn om met haar twee kleine 
kinderen een woning te krijgen, neemt ze afscheid van jou. Gelijk daarna staat een andere 
huurder te wachten die ook graag met spoed een woning wil. Helaas moet je deze huurder 
teleurstellen. Een vervelend gesprek waarover je gelukkig naderhand even met je collega’s kunt 
doorpraten. 
 
Je hebt nog een paar uurtjes voor de boeg en daarin staat een overleg gepland. Dat overleg 
gaat over de manier waarop we de advertenties voor onze woningen duidelijker kunnen maken. 
Het overleg is digitaal omdat er ook collega’s bij betrokken zijn die op een ander kantoor of thuis 
werken.  
 
Met de uitkomsten van het overleg ga je gelijk verder en zoekt wat zaken uit bij andere 
corporaties. Die samenwerking is heel hartelijk en helpt je verder. Tussendoor komen er 
telefoontjes binnen en handel je gelijk wat chatberichten af in MS Teams.  
 
Een uurtje later sluit je met een tevreden glimlach je laptop af. Het was een drukke dag en je 
hebt veel kunnen doen. Je stopt je laptop in je tas om mee naar huis te nemen. Daardoor heb je 
altijd alle informatie bij de hand. Waar je de volgende dag ook inlogt. 
 


