
Wij zijn Enserve. Specialist in woonruimtebemiddeling. 
Woonruimtebemiddeling is een complex proces. Er komt 
veel bij kijken. Wij ondersteunen op alle aspecten van 
woonruimtebemiddeling voor zowel corporaties, gemeen-
ten als woningzoekenden. Daarbij ligt het accent op de 
implementatie en exploitatie van woonruimtebemiddeling 
en op het genereren van managementinformatie.  
Wij ondersteunen echter ook het werk van urgentie-  
en klachtencommissies. Bovendien zijn wij uw sparring-
partner en adviseur op beleidsmatig gebied.  
Wij beschikken over een unieke combinatie van kennis op 
het terrein van automatisering, woonruimteverdeling en 
communicatie. 

Woonruimtebemiddeling



Onze kracht  zit in kennis, maatwerk en 
service. Door onze uitgebreide en specialisti-
sche kennis van de woningmarkt krijgt u op 
elke vraag een antwoord en voor elk pro-
bleem een passende oplossing. Alles wat wij 
doen is afgestemd op uw specifieke wensen. 
Wij denken met u mee en blijven dit doen, 
ook nadat een dienst of product is geleverd. 
Wij zijn uw centrale – onafhankelijke - aan-
spreekpunt voor alle zaken op het gebied van 
woonruimtebemiddeling, uw sparringpartner 
en uw leverancier van diensten en producten. 
Daarin zijn wij snel, betrouwbaar en concreet. 

Onze medewerkers  zijn specialisten in 
volkshuisvesting, automatisering en commu-
nicatie. Dagelijks houden wij ons bezig met 
dezelfde focus: woonruimtebemiddeling.  
De woningmarkt is dynamisch. Regels veran-
deren, woningzoekenden stellen steeds ande-
re eisen, automatisering ontwikkelt zich.  

Wij ontwikkelen mee. Samen met u zoeken 
wij steeds naar de beste oplossing.

Onze werkwijze  is duidelijk en direct 
met concrete afspraken over prijs, kwaliteit  
en planning. Bovendien zijn wij flexibel.  
Als u snel schakelt, doen wij gewoon mee.  
Wij werken pro-actief. Verandert het beleid in 
uw regio? Dan passen wij uw producten daar 
tijdig op aan. U heeft er geen omkijken naar. 

Onze klanten  zijn corporaties, gemeen-
ten en woningzoekenden. Wilt u de uitvoering 
van uw woonruimtebemiddeling efficiënter  
inrichten? Zoekt u realtime management-
informatie? Of heeft u juist behoefte aan een 
efficiënte én zorgvuldige urgentieprocedure? 
U kunt bij ons terecht voor al deze aspecten 
van de woningmarkt. Samen met u werken 
wij aan concrete, efficiënte oplossingen en 
verbeteringen. 

Ons doel  is om onze kennis zo breed mogelijk in te zetten 
voor de verdere ontwikkeling van open, transparante woning-
markten. 



Waarom kiest u voor Enserve?

Eén loket voor al uw vragen op het gebied van  

woonruimtebemiddeling.

Bewezen expertise op het specialistische terrein  

van de woonruimtebemiddeling.

Maatwerk is ons kenmerk: wat u ook wilt, hoe u het 

wilt, wij zorgen ervoor.

Een organisatie die door klanten getypeerd wordt als: 

goed bereikbaar, deskundig, snel,  
vriendelijk en behulpzaam.

Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding van geleverde  

producten en diensten met een transparante  
prijsstelling.

Diensten Enserve
 
Advies

Implementatie en exploitatie
woonruimtebemiddeling
• Aanpassing en optimalisatie
• Beheer en calamiteiten
• Helpdesk
• (Financiële) administratie 
 woningzoekenden
• Afstemming en evaluatie

Communicatie
• Websites
 - websites op maat
 - contentbeheer
• Drukwerk
• Helpdesk
• Handleidingen
• Nieuwsbrieven

Opleidingen

Urgentie- en klachtencommissies

Managementinformatiesysteem 
DOMIS

Onderzoek & ontwikkeling



Advies
U zoekt een sparringpartner. Iemand die  
u adviseert als er een nieuwe huisvestings- 
verordening opgesteld moet worden. 
Iemand die met u meedenkt over de inrich-
ting van uw processen voor woningzoeken-
den. Iemand met verstand van zaken die  
inzicht heeft in de korte en lange termijn  
gevolgen van uw beslissingen. Die samen 
met u de voor- en nadelen van een gekozen 
richting op een rij zet. Wij zijn die partner: 
betrouwbaar, eerlijk en met oog voor detail. 

Bij de implementatie en exploitatie van een systeem voor 
woonruimtebemiddeling komt veel kijken. Heeft u het over-
zicht? Wij wel en hierin begeleiden wij u van begin tot eind.  
Zo helpen wij met het selecteren van de software.  
Wij ondersteunen u bij het maken van het grafische ontwerp 
en het vaststellen van de functionaliteiten. Samen met u  
denken wij na over een efficiënte overgang van het oude 
naar het nieuwe systeem. Uiteraard zorgen wij gedurende  
het hele proces voor duide lijke communicatie richting alle 
betrokkenen, in het bijzonder de woningzoekenden. 

Is het systeem eenmaal in gebruik, dan kunt u op ons  
rekenen voor het beheer, tussentijdse aanpassingen en in 
geval van calamiteiten. Daarnaast kunnen wij u vele  
admini stratieve diensten uit handen nemen. Met vragen  
kunt u altijd terecht bij onze helpdesk. 

“Goed bereikbaar”
Ik heb op veel plekken gewerkt en vaak 

meegemaakt dat het nieuwste van het 

nieuwste werd geïnstalleerd.  

Vervolgens kwam je wekenlang van het 

ene probleem in het andere terecht. 

Voor zover ik nu werk met het systeem 

van Enserve, en binnen de autorisatie 

die ik heb, vind ik het echter prima 

gaan. De eerste dag waren er wat  

problemen, maar Enserve was goed 

bereikbaar. De problemen werden snel 

opgelost. Verder vind ik het systeem 

een overzichtelijk geheel en het is fijn 

dat je mogelijkheden hebt om samen 

met woningzoekenden een oplossing 

te vinden voor vergeten wachtwoorden 

of telefoonnummers en dergelijke.

Olga Oudt, telefoniste en receptioniste  

Woningstichting Brummen

Implementatie en exploitatie 
woonruimtebemiddeling

“Enserve luistert”
Enserve ondersteunt ons al jaren door 

ons proces zo soepel en snel mogelijk 

in te richten in een nieuwe digitale 

omgeving en veel administratieve taken 

van ons weg te nemen. Enserve luistert 

goed wat de klant wil; werkt doelmatig, 

volgens afspraak en to the point.  

Enserve is altijd goed bereikbaar en 

buitengewoon snel in reageren.  

De lijnen zijn kort, professioneel en 

persoonlijk. Woonwaard heeft een zeer 

plezierige partner aan Enserve. Eén die 

meedenkt, ons attendeert op kansen 

voor verbetering of noodzaak van 

verandering en daar een oplossing bij 

biedt. 

Thea Dekker, directeur Wonen

Woonwaard



Communicatie
Wij ondersteunen corporaties en gemeenten in hun interne 
en externe communicatie richting woningzoekenden.  
Ons aanbod is uitgebreid: van het ontwikkelen en beheren 
van uw website tot het verzorgen en verspreiden van uw 
drukwerk en nieuwsbrieven. Daarnaast schrijven wij de  
handleidingen bij uw producten. Voor vragen over automati-
sering of beleid kunt u op elk moment terugvallen op onze 
deskundige helpdesk. 

Opleidingen
Wij leveren geen enkele dienst of product 
zonder u haarfijn uit te leggen hoe alles 
werkt. Dit ziet u terug in ons opleidings-
aanbod. Wij verzorgen opleidingen op het 
gebied van woonruimtebemiddeling  
(beleidsregels en werkwijze) en automati-
sering (systeem, website). U geeft aan waar 
uw behoefte ligt en wij zorgen voor een  
passend aanbod waarmee uw medewerkers 
verder kunnen. 

“Duidelijke uitleg”
Ik vond de cursus heel goed aansluiten 

bij de informatie over de regionale 

afspraken. Ook de uitleg over de soft-

ware is duidelijk en compleet. Er is 

voldoende ruimte om vragen uit de 

praktijk in te brengen.  

Doordat meerdere corporatiemede-

werkers de cursus volgen hoor je ook 

informatie waar je anders niet direct 

aan zou denken.

Jenneke Lodewijk, woonadviseur

Omnia Wonen



 

Voor een rechtvaardige woonruimtebemid-
deling zijn een goede urgentie- en klachten-
procedure van groot belang. Een zorgvuldige 
behandeling van urgentieaanvragen en 
klachten kan u echter veel tijd kosten.  
Besteedt u dit werk liever uit? Onze ervaren 
secretarissen nemen u het werk uit handen. 
Zowel inhoudelijk als organisatorisch vormen 
zij de spil van uw commissie. 

U kunt bij ons terecht voor onderzoek en ontwikkeling op  
het gebied van woonruimtebemiddeling en automatisering. 
Naast vakinhoudelijk onderzoek zijn wij zeer nauw betrokken 
bij het (door)ontwikkelen van de software die wordt ingezet  
bij de woonruimtebemiddeling.

Urgentie- en klachten-
commissies

Onderzoek & ontwikkeling

“Onmisbaar”
In het kader van de nieuwe Huisves-

tingswet 2015, wilden gemeenten en 

corporaties snel inzicht in de (ervaren) 

werking van de geldende huisvestings-

verordening. Enserve heeft snel een 

adequate peiling opgezet en uitgevoerd 

onder gemeenten, corporaties en 

woningzoekenden in de Stadsregio 

Arnhem-Nijmegen. 

“Duidelijk traject”
Enserve biedt voor iedere medewerker 

een passend cursusaanbod over urgen-

ties, zowel voor beginnende als ervaren 

rapporteurs. Doordat Enserve regel-

matig nieuwsbrieven verstuurt, blijft 

iedereen op de hoogte van eventuele 

aanpassingen in de regels. 

De contacten tussen de medewerkers 

van Enserve en Vivare verlopen prima 

en zijn laagdrempelig. Ik ervaar Enserve 

dan ook als een uitstekende samen-

werkingspartner waardoor we een 

goed en duidelijk urgentietraject  

kunnen bieden aan onze klanten.

Bjorn Böhmer, coördinator Klant en Woning

Vivare vestiging Velp



Managementinformatie
Als corporatie of gemeente wilt u weten wat er speelt in  
de lokale woningmarkt. Wij bieden u hiervoor
gedetailleerde informatie op elk niveau. Dit doen wij via  
ons Digitale Online Management Informatie Systeem  
(DOMIS). 

Via DOMIS kunt u zelf realtime rapporten en tabellen aan-
maken met daarin voor u relevante gegevens. U selecteert  
in DOMIS namelijk zelf de informatie waarmee een rapport  
of tabel opgesteld moet worden. Dit kunt u doen op elk  
gewenst moment zonder dat er meerkosten aan verbonden 
zijn. Elke combinatie van parameters produceert een over-
zichtelijk product dat gebruikt kan worden door managers, 
directieleden en beleidsmedewerkers binnen uw organisatie. 
DOMIS is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk.  

De (positieve) resultaten waren direct 

bruikbaar in de te maken keuzes voor 

vernieuwing/verandering.

Enserve is voor mij een deskundige en 

gedreven organisatie, die onmisbaar is 

voor woningzoekenden en voor de 

deelnemende corporaties. De beschik-

bare kennis wordt via een makkelijk 

toegankelijk management-informatie-

systeem voor deelnemers ontsloten.  

De rol van Enserve is noodzakelijk voor 

een eenduidige en transparante sociale 

huurwoningenmarkt. Niet alleen (toe-

komstige) huurders, maar ook de cor-

poraties hebben hier alle belang bij.

Ad van Arkel, manager Huren & Kopen

Volkshuisvesting Arnhem

“Klantvriendelijk”
Het was voor ons telkens weer een 

enorm tijdrovende klus om te werken 

met de data uit ons woonruimtever-

deelsysteem. Met Domis hebben we 

een enorme efficiencyslag gemaakt. 

Het is een praktisch en heel overzichte-

lijk systeem. Nu kunnen we op elk 

gewenst moment onze management-

informatie opzoeken. Hebben we een 

keer een aanvullend informatieverzoek, 

dan staat Enserve voor ons klaar.  

Recent zijn we gaan werken met een 

verdere doorontwikkeling van Domis 

en deze is nog klantvriendelijker en 

uitgebreider. Woning in Zicht is erg 

tevreden over dit systeem en de dienst-

verlening van Enserve die daarbij hoort.

Len Amendt, coördinator

Woning in Zicht



Contact

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen  
betekenen? Neem dan contact met ons op!

Postadres
Postbus 56
6660 AB Elst (Gld)

Bezoekadres
Industrieweg Oost 13 h-k
6662 NE Elst (Gld)
tel 0481-365636
fax 0481-365630

info@enserve.nl
www.enserve.nl


