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1 Algemeen 

1.1 Doel van de gedragscode 

Wij gaan samen een kwaliteitsverbeteringsproject uitvoeren. Hierbij gelden afspraken die wij 

in deze gedragscode hebben vastgelegd. Deze gedragscode heeft als doel om te zorgen dat u 

de opdracht uitvoert op een manier waarbij u ons belang richting onze huurders maximaal 

behartigt. Onze ambitie voor de klanttevredenheid is een gemiddelde van een 8. U kunt 

daaraan bijdragen en de relatie met ons hierdoor verstevigen. 

 

De huurder staat bij WoonFriesland centraal. Wij willen de overlast en de duur van het werk 

tot een minimum beperken voor zowel onze huurder als de omgeving (straat, buurt of wijk). 

Daarnaast wil WoonFriesland de communicatie met de huurder zo vormgeven dat voor alle 

partijen helder is wat er wanneer van wie verwacht mag worden.  

 

Zo zorgen wij samen voor tevreden huurders die zich goed geïnformeerd voelen, geen 

verrassingen ervaren en zo min mogelijk overlast hebben ervaren! 

1.2 Wanneer te gebruiken? 

Deze gedragscode is van toepassing op alle kwaliteitsverbeteringsprojecten die in opdracht 

van WoonFriesland door u als (onder) aannemer uitgevoerd worden. 

1.3 Uitgangspunten 

Uw inzet is onderdeel van ons gezamenlijke succes! Om dit te bereiken zijn onder andere de 

volgende zaken essentieel:  

 

• Afspraak is afspraak: dit geldt zowel tussen opdrachtgever en aannemer als tussen 

aannemer en onderaannemers en tussen u en onze huurders. Bij het wijzigen van 

afspraken worden betrokkenen tijdig en met redenen geïnformeerd. Zie hoofdstuk 2. 

 

• De vastgestelde planning wordt nagekomen. U draagt er zorg voor dat de 

werkzaamheden in en aan de woning niet langer duren dan noodzakelijk en 

overeengekomen is.  
 

• U streeft naar een zodanig verloop van het proces dat dit zowel ons als opdrachtgever 

als de bewoners tevreden stelt, dus maximale efficiency en minimale overlast.  

 

• U houdt naar vermogen rekening met individuele behoeften, persoonlijke 

omstandigheden, cultuurverschillen en taalvraagstukken. De huurder staat steeds 

centraal. 

 

• De werkzaamheden in de woning worden zoveel mogelijk uitgevoerd op aaneengesloten 

werkdagen. De detailplanning van de werkzaamheden verstrekt u vooraf aan ons. 

Indien u, onvoorzien, moet afwijken van de aangekondigde duur en tijdstippen van de 

werkzaamheden, dan informeert u eerst onze projectleider. Daarna overleggen we hoe 

en wie de bewoners van tevoren schriftelijk hierover informeert. 



 

  

 

 

 
• Uitgangspunt is dat WoonFriesland leidend is in de communicatie met haar huurders. 

 
• Wij verwachten van u dat als er een reden is om iets te wijzigen, als gevolg van 

onvoorziene oorzaken, u dat eerst met de projectleider en of toezichthouder bespreekt. 

Daarna passen wij de communicatie hierop aan zodat wij en onze huurders niet verrast 

worden. 

 



 

  

 

 

2 Stappenplan 

2.1 Communicatie bij kwaliteitsverbetering 

WoonFriesland heeft een vaste procedure voor de communicatie rond kwaliteitsverbetering, 

van voorbereiding tot oplevering. Hieronder leest u een nadere toelichting op dit 27-

stappenplan. Dit plan is leidend in de communicatie. Voor afstemming kunt u contact 

opnemen met de medewerker klantcommunicatie die aan het project is verbonden. De 

gegevens zijn via de Projectleider op te vragen. Zie bijlage voor het stappenplan. 

 

2.2 Toelichting kwaliteitsverbetering 3.0 2019 

 

Voorbereiding (intern) 

Stap 1 Projectselectie 

De assetmanager geeft aan welke woningen in aanmerking komen voor kwaliteitsverbetering. 

Stap 2 Brief 1 naar huurders 

De bewoners krijgen een brief waarin de onderzoeken door externe partijen worden 

aangekondigd. De medewerker klantcommunicatie en technisch adviseur van WoonFriesland 

stellen de brief op en stemmen deze af met de projectleider en wijkconsulent. 

Stap 3 Bezoek externe partijen aan woningen 

De aangekondigde inspectie vindt plaats. De externe partijen zijn de eerste die in het kader 

van het project bij de bewoners langskomen samen met de wijkconsulent. De bevindingen 

(incl. bijzondere situaties) worden teruggekoppeld aan de technisch adviseur. Hiervoor is een 

format met bijbehorende instructie. 

Stap 4 Scrum 

Tijdens deze bijeenkomst wordt door het projectteam van WoonFriesland een plan opgesteld 

voor de kwaliteitsverbetering. Dit team bestaat uit de projectleider, wijkconsulent, technisch 

adviseur en medewerker klantcommunicatie. 

Stap 5 Planpresentatie 

Het projectteam presenteert het plan (incl. financiële raming aan de assetmanager.)  

Stap 6 Eerste beslismoment 

De assetmanager beoordeelt het projectplan en de presentatie, bespreekt dit in het 

projectenoverleg en legt het advies voor aan DMT ter prioritering en besluitvorming. Mocht er 

tot kwaliteitsverbetering besloten worden, dan gaan we door naar de volgende stap.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Project voorbereiding (als er gekozen wordt voor kwaliteitsverbetering) 

Stap 7 Brief 2 naar huurders 

In deze brief kondigen we de huisbezoeken door de hoofdaannemer en wijkconsulent aan. 

Deze brief wordt uiterlijk 10 dagen voor het huisbezoek verzonden. 

Stap 8 Persoonlijk bezoek 

U gaat samen met de wijkconsulent bij de bewoners langs. U verzorgt de technische opname. 

De wijkconsulent maakt kennis met de huurder en geeft aan dat we met de planvorming bezig 

zijn. Er wordt niet ingegaan op de inhoud van de mogelijke werkzaamheden of de planning. 

Stap 9 Bewonersscan aanvullen 

De wijkconsulent vult de bewonersscan aan (zie stap 3) en geeft aan of er ondersteuning 

nodig is voor bijzondere adressen. 

 

Stap 10 Externe scrum 

Voor definitieve planvorming een scrum met projectteam en de betrokken externen. 

Stap 11 Begroting, inkoop en beslisdocument 

U heeft de begroting ingeleverd. De projectleider stelt een begroting, inkoopvoorstel en 

beslisdocument op. De teamleden leveren expertise. 

Stap 12 Beslisdocument  

Besluitvorming door DMT op het beslisdocument realisatiefase. Bij goedkeuring gaan we door 

naar de volgende stap. 

 

Voorbereiding uitvoering 

Stap 13 Brief 3 naar bewoners 

In deze brief kondigen we het tweede huisbezoek door de wijkconsulent aan. Deze brief wordt 

uiterlijk 10 dagen voor de start verzonden. 

 

• Bewonersboekje gemaakt door WoonFriesland wordt meegestuurd, hierin staan o.a. 

de werkzaamheden, de overall planning, uw contactpersoon voor de huurders, etc. 
  



 

  

 

 

Stap 14 Persoonlijk bezoek wijkconsulent 

De wijkconsulent gaat bij de bewoners langs voor een tweede huisbezoek. De wijkconsulent 

legt uit en beantwoordt vragen van de huurder. Daarnaast wordt het volgende besproken: 

 

• Intakelijst     

• Kleurkeuze 

• Zonnestroom 

• Akkoord cv 

• Akkoord woningaanpassing 

• Informatiepunt Woonvragen wordt ingericht en geplaatst. 

Stap 15 Klanttevredenheidsonderzoek voorbereiden 

De medewerker klantcommunicatie levert hiervoor de adressen aan bij de coördinator 

projecten. Dit betreft een onderzoek van WoonFriesland. 

Stap 16 Brief 4 naar de bewoners 

In brief 4 kondigen we de start van de werkzaamheden en het meterkastgesprek door de 

aannemer aan. Deze brief wordt uiterlijk 10 dagen voor de start verzonden. 

Stap 17 Brief 5 naar omwonenden 

In deze brief worden omwonenden (de buurt) over de kwaliteitsverbetering geïnformeerd . De 

medewerker klantcommunicatie levert ongeadresseerde brieven aan bij de wijkconsulent.  

Stap 18 Huisbezoek aannemer 

De aannemer neemt de meterkastlijst met daarop de uit te voeren werkzaamheden mee en 

bespreekt de planning en werkzaamheden met de huurder en geeft aan welke spullen aan de 

kant moeten. 

 

Uitvoering 

Stap 19 Start werkbespreking 

Tijdens dit overleg tussen het projectteam en de aannemer wordt onder andere deze aanpak 

besproken en wordt u nader geïnstrueerd.  

Stap 20 Plaatsing Informatiepunt en bouwbord 

Het Informatiepunt ‘WoonVragen’ en het bouwbord worden door WoonFriesland geplaatst. De 

wijkconsulent heeft regelmatig spreekuur in het Informatiepunt. 

 

Stap 21 Start van het werk 

U start met de werkzaamheden in de eerste woningen. 

Stap 22 Nieuwsbrief 

Het versturen van een nieuwsbrief is optioneel. Deze wordt opgesteld door de medewerker 

klantcommunicatie van WoonFriesland. 



 

  

 

 

Stap 23 Oplevermoment 

De toezichthouder, aannemer, wijkconsulent en huurder zijn aanwezig bij de oplevering van 

de woning. Daarnaast wordt aan de huurder een handleiding verbeterde woning overhandigd 

door WoonFriesland met daarin o.a. informatie over het gebruik van de rookmelder en andere 

apparaten. Tevens wordt als aardigheidje een handdoek gegeven. 

 

Afronding 

Stap 24 Enquête 

Binnen 2 weken na oplevering wordt door de coördinator projecten en de medewerker 

klantcommunicatie een huurderstevredenheidsenquête verzonden.  

Stap 25 Brief 6 naar huurders 

In deze brief wordt een check op het energielabel aangekondigd. De wijkconsulent levert 

hiervoor de adressen aan bij de technisch adviseur. 

Stap 26 Interne evaluatie 

De projectleider organiseert een interne evaluatie met het projectteam. De uitkomsten van dit 

overleg en de huurderstevredenheidsenquête worden gedeeld en geëvalueerd met u. 

Stap 27 #Happyhuurder 

Met deze stappen zijn we ervan overtuigd dat wij gezamenlijk het maximale hebben gedaan 

om onze huurders met een tevreden gevoel terug te laten kijken op de werkzaamheden en 

ervoor te zorgen dat ze met veel plezier in hun verbeterde woning wonen. 

 

 



 

  

 

 

3 PR en Communicatie 

3.1 Algemeen 

WoonFriesland kiest er voor om zelf actief met de bewoners te communiceren tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van de kwaliteitsverbetering. De wijkconsulent heeft hierin een 

actieve rol, samen met de medewerker klantcommunicatie van het project. De wijkconsulent 

is aanspreekpunt voor de huurder gedurende de kwaliteitsverbetering. Door de inzet van ons 

Informatiepunt ‘WoonVragen’ zijn we dichtbij en kunnen huurders daar terecht voor vragen. 

 

Wat we doen, wanneer we het doen en door wie is duidelijk belegd in bovenstaand plan 

kwaliteitsverbetering 2.0 2019. Wij gaan ervan uit dat u maximaal meewerkt aan dit proces 

om er zo samen een succes van te maken. 

3.2 Bouwborden, reclamedoeken en –vlaggen op en om het bouwterrein 

Uitgangspunt is dat het duidelijk moet zijn dat het een project van WoonFriesland is. Dit 

betekent dat de reclame-uitingen van WoonFriesland duidelijk zichtbaar moeten zijn. Uw 

bedrijfsuitingen moeten ondergeschikt zijn aan die van ons. Voor u geldt het volgende:  

 

• WoonFriesland plaatst een bouwbord met vermelding van de hoofdaannemer. Er worden 

geen overige borden of vlaggen van andere partijen zoals (onder)aannemer geplaatst. 

 

• Per project heeft WoonFriesland minimaal 2 bedrukte reclamedoeken. 

 

• De hoofdaannemer mag per project hetzelfde aantal bedrukte reclamedoeken ophangen 

op een bouwhek. 2x3 meter is de standaard afmeting. Let op dat er nieuwe en geen 

versleten vlaggen hangen. 

 

• De reclamedoeken mogen het uitzicht van de bewoners niet hinderlijk belemmeren,  

tenzij een bouw- of reclamedoek nodig is om te voorkomen dat bouwstof in de buurt 

neerkomt of om regen en wind te weren. 

 

• Er moet voorkomen worden dat er onveilige situaties ontstaan door het plaatsen van 

bouwhekken met reclamedoeken. 

 

• Andere reclame-uitingen op en om de bouwplaats zijn niet toegestaan.  

 
  



 

  

 

 

3.3 Bouwplaats-inrichtingsplan 

Bij een kwaliteitsverbeteringsproject zet WoonFriesland haar mobiele Informatiepunt 

WoonVragen in op de locatie die voor huurders het handigste is. We nodigen u uit om ook 

zichtbaar te zijn in de straat/buurt. De richtlijnen hiervoor zijn: 

 

• De hoofdaannemer moet een bouwplaats-inrichtingsplan (keten, opslag materialen en  

parkeren personeel) maken. Dit plan dient u minimaal drie weken voor de start van de 

werkzaamheden ter goedkeuring voorleggen aan de projectleider van WoonFriesland.  

 

• Uitgangspunt hierbij is dat de bouwplaats-inrichting zo weinig mogelijk overlast geeft 

voor onze huurders en dat wij minimaal 2 weken tijd hebben om onze huurders hierover 

te informeren indien nodig. 

3.4 Social media 

Uitingen op social media (zoals Tweets, Linkedin, Facebook en persberichten) kunnen alleen 

na overleg met en akkoord van de medewerker klantcommunicatie geplaatst worden. 

3.5 Vermelding naam en/of referentie op uw website of in uw magazines 

Uitingen op uw website of in uw magazines zijn alleen mogelijk na overleg met en akkoord 

van de medewerker klantcommunicatie. Zij doen een check op inhoud en geven vervolgens 

wel of niet akkoord. 

 

 

 
 



 

  

 

 

4 Tijdens de uitvoering 

4.1 Gedrag, overlast en schade  

Schade en overlast door de aannemer voor de huurders door lawaai, stof, vuil en 

aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd. Minimaal één week voor aanvang van de 

werkzaamheden verstrekt u beschermingsmaterialen voor het afdekken van het interieur en 

de meubels. U bent verantwoordelijk voor het afdekken van de vloeren. Tevens plaatst u 

stofschermen binnen de woningen om via afzuigsystemen het stof zoveel mogelijk buiten de 

woning te houden. U treft veiligheidsmaatregelen, zodanig dat onze huurders geen risico 

lopen.  

 

Werkzaamheden worden zoveel mogelijk buitenshuis verricht om overlast van lawaai en stof 

te minimaliseren. U sluit alleen nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit) af en blokkeert 

alleen straten en trottoirs als het uitvoeren van de werkzaamheden dit vereist. U 

communiceert dit tijdig aan de bewoners en omwonenden die er hinder van ondervinden. Als 

dit overlast met zich meebrengt dan zorgt u naar vermogen voor noodvoorzieningen.  

 

Voorstellen/kleding/schoenen 

Wij verwachten van alle partijen die bij onze huurders binnenkomen dat zij zich bij 

binnenkomst eerst netjes voorstellen door een hand te geven en te vertellen wie ze zijn en 

wat ze gaan doen. Daarnaast verwachten wij dat er bedrijfskleding wordt gedragen. Schoenen 

kunnen binnen in principe aanblijven als ze schoon zijn (graag uitdoen als een bewoner dat 

vraagt) en u er ook mee in uw eigen woning zou lopen. Ook vragen wij u zich te legitimeren 

en natuurlijk vriendelijk te zijn. 

 

Radio 

Het gebruik van de radio is niet toegestaan. 

 

Toiletgebruik 

Het toilet van de huurders wordt niet door het personeel van u gebruikt.  

 

Roken 

Roken in onze gebouwen is niet toegestaan.  

 

Einde werkdag 

U zorgt ervoor dat de ‘werkplek’ (de woning) dagelijks bezemschoon en materiaalvrij wordt 

achtergelaten. En natuurlijk zorgt u dat het huis wordt afgesloten als de bewoners niet thuis 

zijn. 

4.2 Bouwafval en milieueisen 

U plaatst (gesloten) puin- en bouwafvalcontainers, die ook in het kader van milieueisen op de 

juiste wijze gebruikt worden. De bewoners worden geïnformeerd over het feit dat deze 

containers niet voor gebruik door bewoners zijn bestemd. Dit kunt u afstemmen met de 

medewerker communicatie zodat zij dit kan opnemen in de nieuwsbrief. 



 

  

 

 

4.3 Persoonlijke omstandigheden 

U biedt oudere bewoners (75+) en bewoners met een beperking extra hulp. Deze hulp betreft 

zaken als het verplaatsen van zware meubels en het aanbrengen van beschermingsmateriaal. 

Ook met andere persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte en werken in ploegendienst, houdt 

u naar vermogen rekening.  

4.4 Technische klachten 

Wanneer er iets misgaat tijdens de uitvoering, hebben wij de bewoners gevraagd om in eerste 

instantie met uw uitvoerder contact op te nemen. Komen zij er samen niet uit, dan nemen zij 

contact op met de wijkconsulent. Doel hierbij is om zaken zo snel mogelijk op te lossen, de 

klacht serieus te nemen en de huurder centraal te stellen. 

 

4.5 Preventieplan schade 

U stelt  tijdens de periode van planvoorbereiding een plan voor het voorkomen van schade en 

overlast door de werkzaamheden. In overleg met de projectleider worden de 

voorzorgsmaatregelen vastgesteld.  

 

In ieder geval is in dit plan opgenomen dat:  

• Bij werkzaamheden aan kozijnen of gevel een woning niet langer dan 1 werkdag open 

blijft.  

 

• Indien de werkzaamheden in koud of regenachtig weer plaatsvinden, hiervoor 

voorzieningen worden getroffen. Dat kan door plaatsing van schermen of door afsluiting 

van ruimten.  

 

• Bij het meer dan 1 dag buiten gebruik raken van de keuken, in de betreffende woning 

een noodvoorziening wordt gerealiseerd.  

 

• Bij het meer dan 1 dag buiten gebruik raken van een toilet, in of bij de betreffende 

woning een primaire voorziening wordt getroffen (1 voorziening per woning). Aan het 

eind van de werkdag wordt het toilet terug geplaatst en kan er met een emmer water 

worden doorgespoeld. 

 

• Bij het meer dan 1 dag buiten gebruik raken van een douchevoorziening, een 

vervangende doucheruimte beschikbaar wordt gesteld, bij voorkeur in hetzelfde 

(woon)gebouw. 

 



 

  

 

 

5 Evaluatie 

5.1 Evaluatie van het project 

Onze ambitie voor de klanttevredenheid is een gemiddelde van een 8. U kunt daar aan 

bijdragen en de relatie met ons hierdoor verstevigen. 

Dit meten wij middels een enquête. De uitkomsten worden met u geëvalueerd door de 

projectleider. Het is niet de bedoeling dat u enquêteert. 

 

Wij hopen met plezier met u samen te werken. Ons motto ‘in één keer goed’ is 

hierbij het uitgangspunt, zodat onze huurders tevreden zijn over de werkzaamheden 

en zich goed geïnformeerd voelen! Daar werken wij graag samen met u aan. Alvast 

hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


