
Persona’s & Customer Journey’s
Start Home Rentals



PERSONA 1 | UITZENDBUREAUS EMPATHY MAP

- Personeelshuisvesting vinden
- Haar klanten/ werknemers 
  tevreden stellen

- Gaat snel te werk
- Korte termijn stress
- Betrouwbaarheid en kwaliteit    
  worden steeds belangrijker
- Zo min mogelijk zelf doen

- Werkgever
- Opdrachtgever

- Uiteindelijke 
huurders/ bewoners
- Verhuurinstanties

- Regel en wetgeving

- Veel verschillende aanbieders
- Wordt veel beloofd, maar niet 
   altijd even goed nagekomen.

- Woningen vinden voor het 
 personeel van haar opdrachtgever. 
- De prijs drukken en 
  de kwaliteit waarborgen. 

Naam: Linda

Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 35 jaar

Inkomen: 32.600 euro per jaar

Woonplaats: Rotterdam

Relatie status: in een relatie

Educatie: MBO

Hobby’s: Met vriendinnen afspreken 

& sporten

Huisvestings Coördinator bij een uitzendbureau
Linda werkt 40 uur per week voor een uitzendbureau en 
regelt de huisvesting voor personeel van verschillende 
opdrachtgevers. 

Linda focust zich bij het zoeken naar 
personeelshuisvesting op de prijs kwaliteit 
verhouding en dat de woningen volledig 
gemeubileerd worden aangeleverd. Daarnaast is 
het voor haar belangrijk dat ze zo snel mogelijk 
aan woningen komt op hele korte termijn en dat zij 
niet aan langdurige huurcontracten vast komt 
te zitten en zij daarbij zo min mogelijk omkijken 
heeft naar de woning. 

Persoonlijk

Carriere

Uitdagingen

Linda zoekt naar woningen via verhuursites, verschillende personeels-
huisvestings bedrijven en via advertenties op LinkedIn en Facebook. 
Soms kan zij ook een geschikte woning vinden via marktplaats, maar 
dit zijn niet altijd woningen die geschikt zijn voor haar huurders. 
Doordat de verhuurder geen korter huurovereenkomst wil afsluiten of 
niet meerdere bewoners wil toestaan in de woning. 

Sociaal

UITZENDBUREAUS



CUSTOMER JOURNEY 1
UITZENDBUREAUS

Linda heeft de taak om binnen een hele korte tijd geschikte woningen te vinden 
voor haar opdrachtgevers. Daarnaast is het belangrijk dat de woningen volledig zijn 
gemeubileerd en dat er internet aanwezig is, zodat zij hier niet nog een derde partij 

voor hoeven te schakelen. De bewoners verwachten een nette woning en 
de opdrachtgever wil dat zijn personeel blij is met de woning, hierdoor zullen zij 

een tevreden werknemer zijn. Om aan al deze verschilende eisen te voldoen
 is het dus van belang dat zij een organisatie vindt waar ze op kan bouwen en in 

vertrouwen kan nemen, zodat zij later geen ontevreden klanten krijgt. 
Het liefst geeft zij zoveel mogelijk uit handen bij één partij.

Linda krijgt de opdracht van een opdracht-
gever om huisvesting voor zijn aangenomen 
personeel te vinden. Hij heeft de woning zo 
snel mogelijk nodig, omdat de arbeids-
migranten al snel zullen arriveren. 

Van de opdrachtgever krijgt zij mee dat de 
woning dichtbij de werkplek moet zijn, zodat 
het personeel niet een al te lange reistijd zal 
hebben. Daarnaast is het van belang dat de 
woningen netjes en direct bewoonbaar zijn, 
van internet zijn voozien en de prijs zo laag 
mogelijk is. 

Linda begint met het bellen van haar huidige
database, om te zien of er een organisatie 
is die een woning in dat gebied beschikbaar 
heeft. 

Daarnaast doorzoekt ze het aanbod van 
gemeubileerde woningen via Google, 
Facebook, Linkedin en Marktplaats. 

Daarnaast ontvangt Linda regelmatig mail van 
bedrijven met hun huidige aanbod. Ze bekijkt 
het laatste aanbod van deze bedrijven.

Ze heeft nu verschillend aanbod tot haar 
beschikking en maakt een selectie 
van geschikte woningen. Hierbij kijk ze naar 
snelle bewoonbaarheid, service, prijs en kort 
de mogelijkheid om een kortlopend 
huurcontract af te sluiten. 



PERSONA 2 | WONINGEIGENAAR EMPATHY MAP

- Zijn woningen verhuren
- Rendement behalen

- Wil ontzorgt worden
- Druk bestaan
- Vertrouwensbeschadiging

- Familie
- Vrienden

- Nieuwsberichten
- Advertenties

- Aanbevelingen
- Vakbladen

- Socials

- Weinig tijd/ kennis
- Betrouwbare partij vinden
- Geen leegstand

- Zo hoog mogelijk rendement behalen
- Alles uit handen kunnen geven
- Een bedrijf zijn woningen volledig 
  kunnen toevertrouwen. 

Naam: Hugo

Geslacht: Man

Leeftijd: 55 jaar

Inkomen: 52.574 euro per jaar

Woonplaats: Zeeland

Relatie status: Gehuwd

Educatie: Vakschool

Hobby’s: Films kijken & Koken

Eigen bedrijf in de agrarische sector
Hugo heeft al 20 jaar zijn eigen groenteteelt bedrijf 
met 29 werknemers. Hij heeft altijd hard gewerkt en heeft 
hierdoor een goed vermogen opgebouwd. Hij heeft meer-
dere panden in zijn bezit die hij gebruikt voor de verhuur.

De panden die Hugo in zijn bezit heeft zijn 
aangekocht als investerig. Hij hoopt een gemiddeld 
rendement tussen de 8 en 10% te behalen door de 
woningen te verhuren. Het is voor hem van belang 
dat hij een betrouwbare partij vindt die alle zorg 
voor hem uit handen neemt, zodat hij er zelf geen 
omkijken naar heeft. Daarnaast heeft hij er niet 
heel veel verstand van dus is het fijn als een extern 
bedrijf alles regelt.

Persoonlijk

Carriere

Uitdagingen

Hugo gebruikt voornamelijk LinkedIn, hierbij blijft hij op de hoogte 
van de ontwikkelingen in zijn branche. Daarnaast leest hij de krant,  
ontvangt hij maandelijks verschillende vakbladen, is hij ingeschreven 
bij verschillende mailingen op het gebied van vastgoed investeringen 
en heeft hij een breed netwerk aan vastgoedrelaties. Ook heeft Hugo 
Facebook, waar hij voornamelijk in contact blijft met familie 
en vrienden. 

Sociaal

WONINGEIGENAAR



Hugo heeft meerdere woningen aangekocht 
en is van plan deze te verhuren om 
er rendement uit te behalen. 

Hij informeert bij vrienden en zakelijke relaties 
die ook in vastgoed investeren wat hun plan 
van aanpak is. Zij adviseren hem te zoeken 
naar een zakelijke partij om hem te ontzorgen. 

Hij gaat via Google en LinkedIn op zoek naar 
een zakelijke partij die zijn woning kan 
verhuren, zodat hij geen omkijken heeft naar 
het service, onderhoud en hij gegarandeerd 
elke maand de huur betaald krijgt.

Hij vindt het belangrijk dat hij een rendement 
behaald tussen de 8 tot 10%, maar het maakt 
hem verder niet uit hoe de woning verhuurd 
wordt. Hij hoopt wel dat er regelmatig 
controles en onderhoud zal plaatsvinden 
zodat hij de woning niet volledig uitgewoond 
terug krijgt aan het eind. 

Hij besluit zich aan te melden bij een 
professionele organisatie die betrouwbaar 
overkomt, door de open en duidelijk manier 
van communiceren weet Hugo wat hij kan 
verwachten en waar hij op kan rekenen.

Hij verwacht volledig ontzorgt te worden wat 
betreft de verhuur, service, onderhoud en 
hoopt er van op aan te kunnen dat hij zijn 
betalingen optijd zal ontvangen. 

CUSTOMER JOURNEY 2
WONINGEIGENAREN

Hugo heeft weinig tijd om alles goed uit te zoeken en te regelen, daarom wil hij 
zaken doen met een betrouwbare partij die alle zorgen van hem overneemt. 

Het maakt hem niet uit wat voor woning of huurders hij krijgt, als hij zijn rendement 
van 8 tot 10% maar behaalt. Hij verwacht met zijn investering in vastgoed dat het 
zijn waarde behoudt, waardoor hij er jaren van rendement uit kan weten te halen.
Door slechte ervaringen in het verleden met bedrijven die niet op tijd betaalde en 

lange leegstand van zijn panden is hij niet meer voorzichtig en oplettend voordat hij 
een samenwerking aan gaat. 


