
Enserve begeleidt u van begin tot eind bij de implemen-
tatie en exploitatie van woonruimtebemiddeling. Wij  
helpen met het selecteren van de software. Wij onder-
steunen 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 duidelijke 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  
administratieve diensten uit handen nemen. Voor vragen 
kunt u altijd terecht bij onze helpdesk. 

Implementatie
Bij de implementatie van software onder-
scheiden wij vijf fasen. In elke fase van het 
traject kunt u rekenen op onze ondersteuning. 
Bovendien kunnen wij voor het gehele traject 
de projectleiding op ons nemen. 
• Inventarisatiefase: wij inventariseren uw 

eisen en wensen en vertalen deze naar  
duidelijke en haalbare criteria voor auto-
matisering. 

• Besluitvormingsfase: wij kennen de markt 
van automatiseerders. Met onze kennis en 
ervaring kunnen wij u gericht adviseren 
welke automatiseerder, welk product en 
welke uitbreidingen daarvan het beste bij u 
passen. Hierbij houden wij rekening met 
kwaliteit, budget maar ook met de cultuur 
van de organisatie.

• Ontwerpfase: in samenspraak met u stellen 
wij een grafisch ontwerp op. Hierin vertalen 
wij uw wensen en eisen naar een ontwerp 
voor de website. Daarnaast leggen wij vast 
welke functionaliteiten de software moet 
bevatten die uw medewerkers gaan gebrui-
ken.

• Realisatiefase: de automatiseerder bouwt in 
deze fase het nieuwe systeem. Wij onder-
steunen hierin door het systeem te testen 
en alle vragen van de automatiseerder snel  
 

en correct te beantwoorden. Uiteindelijk 
accepteren wij de software en leveren deze 
aan u op.

• Livegang: zodra de software gereed is,  
verzorgen wij opleidingen en voorlichting 
voor alle gebruikers van het systeem.  
Zowel uw medewerkers als de woning-
zoekenden weten daardoor tijdig hoe zij 
met het nieuwe systeem om moeten gaan.

Exploitatie
Nadat u het nieuwe systeem in gebruik heeft 
genomen, blijven wij betrokken bij de uitvoe-
ring. Het hele primaire proces van uw woon-
ruimtebemiddeling kunt u met een gerust 
hart aan ons uitbesteden. Hierdoor heeft u  
uw handen weer vrij voor andere zaken. 

Aanpassing en optimalisatie
Wij adviseren over tussentijdse aanpassingen 
in de software of de content van de website 
én realiseren deze. Onze kracht zit in het  
beoordelen van de noodzaak of wenselijkheid 
van aanpassingen. De gevolgen van software-
wijzigingen voor de gebruikers van het  
systeem brengen wij zorgvuldig in kaart.  
Dit doen wij vanuit onze eigen expertise en 
kennis van de markt én vanuit onze ervarin-
gen met de helpdesk. 
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Beheer en calamiteiten 
Wij zorgen voor een efficiënt en doelgericht 
beheer. Wij weten immers hoe belangrijk het 
is dat de systemen waarmee u werkt 24 uur 
per dag bereikbaar zijn en optimaal werken. 
Problemen of storingen in het systeem  
handelen wij dan ook direct voor u af.

Helpdesk 
Onze deskundige medewerkers hebben niet 
alleen kennis van volkshuisvesting, maar ook 
van automatisering. Hierdoor kunnen wij uw 
medewerkers op alle gebieden helpen:  
met vragen over regelgeving, procedures en 
technische zaken. Wij weten antwoord op uw 
vragen én kunnen uw vragen vertalen naar 
bijvoorbeeld wensen voor de automatiseerder 
of in adviezen aan de beleidsmakers. U heeft 
één aanspreekpunt en wij zorgen voor de rest. 

(Financiële) administratie woning- 
zoekenden 
Corporaties bedienen een grote klantenkring 
van duizenden woningzoekenden. Wij zorgen 
ervoor dat uw klantgegevens overzichtelijk en 
compleet geregistreerd staan. Wij verwerken 
nauwkeurig alle mutaties in het systeem. 
Waar nodig stellen wij de klant op de hoogte 
van belangrijke gegevens of wijzigingen  
daarin. Denk hierbij aan het versturen van  
inschrijfbewijzen, het verlengen van de  
inschrijfperiode, bevestiging van uitschrijving 
of van gewijzigde gegevens. Daarnaast  
nemen wij ook de bijbehorende financiële 
administratie voor onze rekening, zoals de 
betaling en verwerking van inschrijfgeld.

Afstemming en evaluatie 
Een systeem blijft alleen goed werken door 
continue afstemming en evaluatie. Samen 
met u plannen wij daarom structurele  
overlegmomenten om ervoor te zorgen dat 
we voor de feiten uit blijven lopen in plaats 
van erachteraan. Wij overleggen zowel met 
gebruikers als leidinggevenden om de  
mogelijkheden van het systeem optimaal te 
benutten. 

Maatwerk
Onze kracht zit in het leveren van maatwerk. 
Onze dienstverlening daarin gaat ver.  
Gedurende alle trajecten staan wij klaar om  
in te spelen op uw vragen en opmerkingen. 
Of het nu gaat om de keuze van de automati-
seerder of de stijl van uw website: wij geven 
een gedegen en gewogen advies, maar de 
uiteindelijke keuze ligt altijd bij u. 
 
Wij zorgen ervoor dat u krijgt wat u wilt.  
Niet alleen door het implementatietraject vlot 
en goed te laten verlopen, maar ook door 
inhoudelijk de puntjes op de i te zetten tijdens 
de exploitatie. Hiermee is elk traject een 
maatwerkoplossing. 

Uw voordelen
Het implementeren en exploiteren van een 
systeem voor woonruimtebemiddeling is  
specialistisch werk. Er zijn veel inhoudelijke 
en organisatorische aspecten waar u op moet 
letten. Is dit niet uw dagelijks werk, dan is het 
vaak moeilijk te volgen. 

Wij hebben ruime ervaring met woonruimte-
bemiddeling voor klanten door het hele land. 
Daarom weten we precies waar het om gaat, 
welke valkuilen we voor moeten zijn en welke 
zaken tijdig geregeld moeten worden.  
Hierdoor weten wij haalbare doelen te stellen 
en trajecten goed in te plannen. Dit doen wij 
binnen de afgesproken tijd en het budget, 
zoals tot nu toe uit al onze implementaties is 
gebleken. 

Wij weten wat er speelt in de markt en  
kennen de sterke en zwakke punten van auto-
matiseerders. Wij vormen de verbindende 
schakel tussen u en hen. Wij adviseren u over 
het ‘wat’, en nemen u vervolgens het ’hoe’ en 
‘wanneer’ volledig uit handen. 
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