
Urgenties en klachten
Voor een rechtvaardige woonruimtebemiddeling zijn een 
goede urgentie- en klachtenprocedure van groot belang. 
Een zorgvuldige behandeling van urgentieaanvragen en 
klachten kan u echter veel tijd kosten. Wij nemen u dit 
werk graag uit handen. Al meer dan 12 jaar voeren wij  
op betrokken en enthousiaste wijze het secretariaat voor 
zowel urgentie- als klachtencommissies binnen de  
corporatiesector. Hiervoor verwerken wij bijna 1.000  
urgentieaanvragen en circa 150 klachten per jaar.

Hoe u uw urgentie- of klachtenprocedure inricht, is  
mede afhankelijk van lokale regelgeving en de interne  
organisatie bij uw corporatie of gemeente. Wanneer u  
uw urgentie- en klachtenprocedure aan ons uitbesteedt, 
stemmen wij ons dienstenaanbod dan ook af op wat u  
het beste past. Elke urgentie- en klachtenprocedure is 
maatwerk. 

De commissies
Voor de uitvoering van uw urgentie- en  
klachtenprocedure heeft u een urgentie- en 
klachtencommissie nodig. Wij nemen u de 
volledige organisatie en planning rondom de 
commissies uit handen. Wij zorgen voor het 
werven en inwerken van nieuwe leden;  
het voeren van voortgangsgesprekken;  
het verlengen van zittingstermijnen als ook 
het aftreden van leden. 

Daarnaast faciliteren wij op elke mogelijke 
manier de werkzaamheden van de commis-
sies. Dit doen wij door vergaderroosters te 
maken en locaties te reserveren, vervanging 
te regelen als een lid uitvalt en de contact-
gegevens van de commissieleden bij te  
houden. Ons secretariaat is een continu  
aanspreekpunt voor uw commissieleden op 
niet alleen organisatorisch maar ook beleids-
inhoudelijk gebied.

Procesondersteunende diensten
Eenduidigheid en transparantie kenmerken 
goede procedures. Wij zorgen daarom voor 
het standaardiseren van alle formulieren en 
brieven die binnen uw urgentie- en klachten-
procedure worden gebruikt.

Administratieve diensten
Zowel een urgentie- als een klachten- 
procedure kent vele administratieve stappen. 
Deze moeten correct en consequent uit- 
gevoerd worden. Denkt u bijvoorbeeld aan:
• betaling regelen voor het in behandeling 

nemen van de urgentieaanvraag of klacht;
• dossiers controleren en ontbrekende  

informatie opvragen;
• dossiers inplannen voor een vergadering;
• dossiers voor een vergadering verspreiden 

onder de commissieleden;
• dossiers registreren en archiveren.

Wij zorgen ervoor dat dit goed én tijdig  
gebeurt, want wij weten als geen ander hoe 
belangrijk het bewaken van termijnen is. 

Digitale verwerking
Dossiers digitaal verwerken? Digitaal  
vergaderen? Dit is voor ons geen probleem. 
Om te besparen op papier- en portokosten 
ontwikkelden wij een systeem om de  
urgentie- en klachtenprocedure zo veel  
mogelijk digitaal uit te voeren. Het is efficiënt 
en gebruiksvriendelijk. U bent altijd welkom 
om de mogelijkheden zelf te bekijken. 
 



Secretariaat
Bij Enserve werken ervaren en deskundige 
secretarissen. Een goede secretaris zorgt voor 
kwaliteit binnen uw urgentie- en klachten-
commissie. Dit kunnen onze secretarissen 
voor u doen: 
• vergaderingen inhoudelijk voorbereiden  

en notuleren;
• commissieleden adviseren in besluit-

vorming en jurisprudentie;
• status dossiers controleren tot definitief 

besluit is genomen;
• besluiten inhoudelijk uitwerken en  

betrokken partijen erover informeren;
• helpdesk voor medewerkers van corporatie 

en gemeente op gebied van beleid en  
procedures;

• verzorgen van continue afstemming met 
commissie.

Scholing en advies
Wij verzorgen scholing en advies voor mede-
werkers van corporaties en gemeenten als het 
gaat om de urgentie- en klachtenprocedure. 
De inhoud stemmen wij uiteraard volledig af 
op de procedures en regelgeving die in uw 
regio van kracht zijn. Hiervoor bieden wij een 
doorlopend cursusaanbod voor nieuwe en 
zittende medewerkers. Daarnaast verzorgen 
en verspreiden wij digitale nieuwsbrieven en 
hand-outs over relevante beleidsonder-
werpen.

Drukwerk
U wilt uw klanten een folder of brochure  
kunnen meegeven met uitleg over de  
urgentie- en klachtenprocedure. Of denk eens 
aan een intakeformulier voor de urgentie-
procedure. Afgestemd op uw wensen nemen 
wij u dit van begin tot einde uit handen.  
Zijn er wijzigingen in het beleid en/of in  
de procedures? Dan zorgen wij tijdig voor  
actualisering van uw drukwerk. 

Aanvullende deskundigheid
Om urgentie- en klachtendossiers goed  
te kunnen beoordelen, is de kwaliteit van  
dossiers van belang. Psychosociale en  
medische problemen komen vaak voor en  
zijn lastig te duiden als u daar niet in thuis 
bent. Daarom zorgen wij voor aanvullende 
deskundigheid op deze gebieden. Eventueel 
regelen wij zelfs een huisbezoek door een 
externe deskundige. 

Koppeling urgentiesysteem  
met systeem voor woonruimte-
bemiddeling
U werkt het meest efficiënt als uw systemen 
zijn gekoppeld of geïntegreerd. Wij onder-
zoeken wat voor u de beste mogelijkheid is 
en adviseren u hierin. 
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