Sterke verhalen
voor een Sterker Staedion

Sterker Staedion

p. 4 doe het steeds beter

In dit boekje staat een verzameling
p. 10 wees betrokken bij elkaar en bij onze bewoners

van acht verhalen. Acht collega’s
aan de vier kernwaarden van de
organisatievisie. Dit boekje is er om
te inspireren, om te laten zien hoe je
zelf inhoud kunt geven aan de visie.
Het blijft niet bij deze acht verhalen.
Iedereen krijgt de kans zijn of haar

p. 22 maak af waaraan je begint

die vertellen hoe zij inhoud geven

verhaal te vertellen. Je zult Sterker
Staedion de komende tijd overal
tegenkomen. Samen maken wij een
Sterker Staedion.

p. 16 denk in
oplossingen

Doe het
steeds
beter.
De beste zijn in wat je doet en continu streven naar
verbetering is waar de kernwaarde ‘doe het steeds beter’ voor
staat. We leggen de lat voortdurend hoger en hebben een
continue drive om te verbeteren en nóg doeltreffender en
kostenbewuster te werken. We halen alles eruit wat er in zit
om individueel en in teamverband beter te presteren.
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Nasira Hassani-Ikan /
medewerker Financiële administratie

Doe het samen
steeds beter

Toen ik hier in 2010 begon, had ik het echt heel druk. Ik ben vrijwel
direct het bestaande proces van onder meer het invoeren van
facturen gaan aanpassen. Ik wist hoe ik het wilde hebben en ik wist
dat het voordeel zou opleveren. Eigenlijk verkortte ik het totaalproces,
ik haalde de overbodige stappen er tussenuit. Ik denk dat je het
steeds beter in je werk kunt doen, als je kritisch durft te kijken naar je
eigen werkzaamheden. Als je je daar verantwoordelijk voor voelt en je
maakt goede en duidelijke afspraken met je collega’s, dan wordt het
werk steeds beter én leuker. Inmiddels heb ik de processen rond de
debiteurenadministratie zo vormgegeven zodat ik tijd over heb voor
andere werkzaamheden.
6

sterker staedion / doe het steeds beter

Dick Keizer / business analist
en teamcaptain staedion runners

Wees bereid
om te leren
Het zit in mij om het elke keer weer beter te doen. Ik vind ook dat
je bereid moet zijn om te leren. Bij onze deelname aan de Roparun
zie je echt dat we het steeds beter doen. Toen we voor de eerste
keer meededen in 2012, sliepen we deels in tenten die we elke keer
moesten opzetten. We hadden ook een wachtrij bij de masseurs en
we aten kant-en-klaarmaaltijden die niet allemaal tegelijkertijd warm
waren. De tweede keer sliepen we in een bus, hadden we een extra
masseur en aten we vers. Ik probeer altijd goed naar het commentaar
van de teamleden te luisteren. Zo liet ik in 2014 de wisselplek tevens
het basiskamp zijn. Ook nemen we de tijd om even een paar minuten
met elkaar te praten voor we weer verder rennen. Dat zorgde voor een
betere teambuilding. Dat zag ik eerder niet in.
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Wees
betrokken
bij elkaar
en bij onze
bewoners.
Interesse tonen in anderen en op een enthousiaste
manier samenwerken. Je verplaatsen in een ander,
verantwoordelijkheid nemen en je richten op dingen waar je
invloed op hebt. Dat maakt de kernwaarde ‘wees betrokken bij
elkaar, onze bewoners en onze omgeving’.
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Markus Auer / werkvoorbereider inspecties

Luisteren is
betrokkenheid
Betrokken zijn is voor mij vooral luisteren naar wat er speelt. Soms
betekent dat ook toegeven dat iets niet goed is gegaan. Een goed
voorbeeld is dat wij een tijd geleden in een ouderencomplex aan de
Guntersteinweg een vlonder hadden weggehaald op de eerste etage.
Een bewoner had namelijk gevraagd of de verouderde verhoging
over de drempel weggehaald kon worden. Later bleek dat een andere
bewoner er wel gebruik van maakte. Zij kon met haar rollator de
drempel niet meer over en kon daardoor ook het complex niet
meer uit. We hebben alles op alles gezet om het zo snel mogelijk
te herstellen. Die snelle samenwerking om het voor die vrouw te
regelen, is echt gewaardeerd. Haar schoonzus schreef naar ons:
‘het is dat ze niet op televisie wil, maar anders hadden we jullie
opgegeven voor de warme douche van het programma Radar’. Mooie
woorden na een probleem dat we zelf hadden veroorzaakt, maar onze
betrokkenheid maakte alles goed.
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Paul van der Knijff /
bewonersconsulent

weten wat
er speelt
“Ik werk ruim twaaf jaar bij Staedion en ik voel me nog steeds
betrokken bij de bewoners. Betrokkenheid houdt voor mij in
dat ik weet wat er speelt. Pas dan kan ik kijken of Staedion de
verantwoordelijkheid moet nemen of dat ik een andere partij
moet vragen actie te ondernemen. Ik werk samen met veel
netwerkpartners. Nog niet zo lang geleden hebben wij met
elkaar een oudere dame aan een andere woning geholpen. De
vrouw veroorzaakte geen overlast, maar wel haar twee zoons die
drugs dealden. Samen met ouderenzorg heb ik gesproken over
de opvangmogelijkheden van deze bewoner en met de wijkagent
over het aanpakken van de zoons. Uiteindelijk is de vrouw goed
terechtgekomen. Voor haar goed en ook voor de omgeving die
geen overlast meer ervaart. Betrokkenheid betekent voor mij vooral
proactief in de wijk zijn en op een ongedwongen manier onze
bewoners ontmoeten. Zo weet ik wat er gebeurt en kan ik direct
reageren in plaats van achteraf als het misschien al te laat is.”
sterker staedion / wees betrokken bij elkaar en bij onze bewoners

15

Denk in
oplossingen.
We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.
We zijn innovatief en hebben een positieve en enthousiaste
basishouding. ‘Denk in oplossingen’ staat daarnaast ook voor
elkaar de ruimte en het vertrouwen geven om in oplossingen
te denken en deze uit te voeren.

16

sterker staedion / denk in oplossingen

Evelien Kap / marketing manager verkoop

Oplossingen
maken het
uitdagend
In een stagnerende woningmarkt moet je, zeker wanneer je werkt
op de afdeling Verkoop, denken in oplossingen. Ik vind het fijn dat
ik daar de ruimte voor krijg. Daardoor voel ik me verantwoordelijk
voor mijn werkzaamheden. Ik doe er alles aan om de woningverkoop
te bevorderen. Op het moment dat een open huis bijvoorbeeld
niet veel effect heeft, dan plan ik in het weekeinde meteen extra
openingstijden in. Het is flexibel omgaan met de zaken en constant
oog houden voor wat er speelt bij onze klanten. Toen bleek dat veel
potentiële kopers niet bekend waren met het koopaanbod van
Staedion, hebben we met elkaar naar creatieve oplossingen gezocht.
Zo hebben we ons aanbod gecategoriseerd naar klus-, kwast- en
sleutelhuizen. Juist door oplossingsgericht bezig te zijn, maak ik mijn
werk uitdagend.
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Vera van der Velden / opzichter planmatig onderhoud

Samenwerken is
hartverwarmend
Staedion heeft ruim 349 liften in beheer. Elke dag worden er storingen
gemeld. Ik denk continu in oplossingen, in kansen. Dat hoort ook bij
mijn persoonlijkheid. Mijn vriend zegt wel eens ‘kun je nou niet
gewoon accepteren dat iets zo is’, maar dat kan ik niet. Ik wil alles
oplossen, maar dat kan ik niet altijd in mijn eentje. Een mooi
voorbeeld is een enorme liftstoring aan de Laakweg. Die storing kon
wel tot drie weken gaan duren. Dan heb je echt collega’s nodig die het
complex kennen en mensen informeren - en mij vertellen wie er hulp
nodig hebben. In dit geval ging het om een ernstig zieke vrouw die op
een zaterdag naar een verjaardagsfeest wilde. Uiteindelijk is zij met
behulp van een monteur met de lift naar beneden en boven gebracht.
Er stonden drie monteurs klaar om deze mevrouw te helpen. Die
samenwerking is hartverwarmend.
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Maak af
waaraan
je begint.
‘Maak af waaraan je begint’ staat voor starten op basis
van een weloverwogen keuze en doorgaan tot de finish.
We denken na over de consequenties voordat we iets
beginnen. We zijn consistent en gedisciplineerd in de
uitvoering. We zijn resultaatgericht en spreken elkaar aan
op de voortgang.
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Kitty Bogaard /
medewerker klantenservice

Met elkaar
maken we
het af

Ik doe er alles aan om de klant zo goed mogelijk te helpen. Aan de
telefoon of balie luister ik zo goed mogelijk naar de vraag of klacht
van onze huurder. Door te luisteren kan ik in kaart brengen wat er
speelt. Ik probeer de klant zo veel mogelijk zelf antwoord te geven.
Soms kan ik de bewoner echter niet direct de oplossing bieden maar
kan ik ze wel koppelen aan de juiste persoon binnen Staedion. Het
voelt voor mij persoonlijk niet altijd of ik daarmee iets afmaak, maar
ik weet dat mijn collega de bewoner uiteindelijk goed verder kan
helpen. Door op die manier samen te werken bieden we de bewoners
een passende oplossing. Daar haal ik voldoening uit.
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Lees Lucas / projectleider huisvesting

Afspraken
nakomen zorgt
voor vertrouwen
Iets afmaken waaraan ik begin, dat zit in mijn genen. Dat zorgt vaak
voor een uitdaging. Ik probeer altijd voor elkaar te krijgen wat ik
had bedacht of wat er van mij wordt verwacht. Echt iets afmaken
waaraan je begint, kan alleen als je met elkaar weet welk doel je
nastreeft. Bovendien moeten de randvoorwaarden duidelijk zijn. Die
probeer ik als het even kan altijd in kaart te brengen. Het belangrijkste
voor mij is ook dat ik uitstraal dat ik mijn afspraken nakom. Ik vind
dat trouwens ook gewoon respect hebben voor de ander. Als je je
afspraken daadwerkelijk nakomt, dan bouw je vertrouwen op. In
mijn werk koppel ik daarom altijd terug wat er is besproken. Dingen
die moeizamer verlopen maak ik zo snel mogelijk bespreekbaar en
ondertussen blijf ik doorzetten. Dat was mijn insteek bij het Rode
Dorp en is dat ook weer bij de huisvesting op Bellevue.
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