
 
 
 

Contentplan Start Home Rentals 
 
Mede dankzij het onderzoek dat is gedaan naar de doelgroep en concurrentie is er veel 
nieuwe informatie naar voren gekomen om tot een nieuwe strategie te komen voor Start 
Home Rentals. In de afgelopen jaren en maanden zijn er zowel intern als extern tegenslagen 
geweest bij Start Home Rentals. Hierdoor is bij een aantal relaties het vertrouwen 
beschadigd. Het doel van de rebranding en de bijbehorende marketing is het opnieuw 
krijgen van vertrouwen bij de doelgroep.  
 
Focus 
Website: starthomerentals.nl/  
Doelstellingen: 

- Vertrouwen huidige klantenbestand terugwinnen 
- Overtuigen uitzendbureaus om met Start Home Rentals in zee te gaan.  

 
Doelgroep (m.b.t. content & advertising): 

- Meneer/ mevrouw uitzendbureau 
Doorgaans 30 - 45 jaar oud 
Regelt de huisvesting voor personeel van verschillende opdrachtgevers 
Op zoek naar woningen op korte termijn die volledig gemeubileerd zijn en voorzien  
zijn van wifi, zodat ze geen derde partij hoeft in te schakelen.  
Wilt graag korte termijn huurcontracten, vooral in tijden van corona.  

 
Afspraken content:  

- Visuals opgemaakt in huisstijl Starthomerentals 
- Lettertype ‘’Poppins’’ en ‘’Rockwell STD Bold’’ 
- Hoofdkleur: #ee7901 (oranje) 
- Steunkleuren: #1d1d1b (zwart) en #ffffff (wit) 
- Doelgroep aanspreken met u en/of uw 
- Altijd de hashtags gebruiken:  

 
#personeelshuisvesting - Veel concurrenten gebruiken deze hashtag, zo ook SHR.  
Het is een hashtag die precies zegt waar het op staat en is onmisbaar in deze lijst.  

 
#huisvesting - Met ruim 3.720 volgers is deze hashtag niet weg te denken. Door deze  
hashtag altijd te gebruiken zal SHR in duizenden feeds terecht komen, wat perfect is  
voor de naamsbekendheid.  

 
#woninghuren - Er zijn pagina’s vol bijdragen met deze hashtag, SHR maakt er  
momenteel al veel gebruik van. Door deze veel gebruikte hashtag te blijven  
gebruiken zal SHR meer opvallen omdat er veel naar gezocht wordt.  

 

https://starthomerentals.nl/


 
 

#woningaanbod - Veel makelaars gebruiken deze hashtag, waardoor SHR zich als  
personeelshuisvester kan onderscheiden in deze lijst. het is dus goed om deze  
hashtag te gebruiken om er tussenuit te springen.  

 
#woningtehuur - Deze hashtag wordt ook door concurrenten veel gebruikt. Daarom  
kan Start eigenlijk niet achterblijven en is het goed te laten zien wat voor beter  
aanbod wij dan hebben ten opzichte van de concurrenten.  

 
#starthomerentals - Momenteel heeft Zuid-Holland 390 volgers op LinkedIn, en heeft  
Duitsland er 11. Door altijd deze hashtag te gebruiken claim je de hashtag en ben je 
makkelijker vindbaar voor je volgers of andere bezoekers die specifiek naar posts 
van Start zoeken.  
 
#arbeidsmigranten - Er worden veel bijdragen gedeeld op LinkedIn met deze  
hashtag. Er zal dus ook veel op gezocht worden. Daarom is het goed om deze  
hashtag te gebruiken en zo ook tussen het lijstje te komen.  

 
#uitzendbureau - Met 99 volgers op LinkedIn en dagelijkse posts die worden gedaan  
met deze hashtag laat je goed zien dat SHR actief bezig is met zijn/haar aanbod en  
dit beschikbaar heeft voor de uitzendbureaus.  

 
Het wordt dus: #personeelshuisvesting #huisvesting #woninghuren #woningaanbod 
#woningtehuur #arbeidsmigranten #uitzendbureau #starthomerentals  
 
Kanalen 
Voor Start Home Rentals gaan we ons richten op de social media kanalen Facebook en 
LinkedIn, om zo de professionaliteit te waarborgen. Op deze manier bereiken we de 
uitzendbureaus het beste. 
 
Naast deze socials is het van belang dat Start zich gaat richten op een juiste en volledige 
SEO en vindbaarheid op Google, onder het zoekresultaat ‘personeelshuisvesting’ is Start 
momenteel namelijk nergens te bekennen.  
 
Ook gaan we aanbod op Marktplaats zetten. We zetten hiermee een van de grootste vraag- 
en aanbodwebsites van Nederland in om Start op de kaart te brengen onder nieuwe 
uitzendbureaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Frequentie berichten 
Kijkend naar de concurrentie valt er op het gebied van frequentie veel te behalen voor Start. 
Zo post de concurrentie maar sporadisch op de socials (1 a 2 keer in de maand). Door vaker 
te posten kan Start flink gaan opvallen. Wanneer we kijken naar de rapportage van de 
maand september en naar de gegevens vanuit Mailblue komen we uiteindelijk uit op volgend 
‘rooster’: (Hierna zullen we uitleggen waarom we voor deze middelen hebben gekozen)  
 

- Service Posts - om de week (afwisselen met persoonlijke posts) - 
dinsdagochtend 09:00 uur 
(elke week een ander onderwerp. denk aan service update, voordelen SHR,  
nieuwe doelstellingen 2021, technische dienst, welkomstpakket, SNF, gemeubileerd, 
wifi, volledige ontzorging)  
Waar: Facebook, LinkedIn 

 
Vraag aan SHR: zijn er andere certificaten voor bedrijven in personeelshuisvesting 

waar SHR nu al aan voldoet of zich nog bij kan registreren? Ook dit is belangrijk om actief 
mee bezig te zijn en te vermelden op de socials. Dit creëert betrokkenheid en 
betrouwbaarheid.  
 

- Persoonlijke Posts - om de week (afwisselen met service posts) - 
dinsdagochtend 09:00 uur 
Waar: Facebook, LinkedIn 
 

- Emailmarketing ZH - wekelijks - woensdagochtend 11:00 uur 
 

- Aanbod Zuid-Holland - wekelijks - woensdagmiddag 12:00 uur 
Waar: Facebook, LinkedIn, Marktplaats, tussenpartijen 

 
- Corona Posts - om de week - donderdagmiddag 12:00 uur 

Waar: Facebook, LinkedIn, website 
 

- Emailmarketing woningeigenaren - wekelijks - donderdagmiddag 17:00 uur 
(doel: woningeigenaren op de hoogte houden van de relatie met Start Home Rentals) 
 

- Emailmarketing Limburg - wekelijks - vrijdagmiddag 13:00 uur 
 

- Aanbod Limburg - wekelijks - vrijdagmiddag 14:00 uur  
Waar: Facebook, LinkedIn, Marktplaats, tussenpartijen 

 
- Update Posts - tussendoor wanneer er content voor is  

(denk aan toekomstig aanbod, net verhuurd, vacatures, verjaardagen) 
Waar: Facebook, LinkedIn 

 
 
 

 



 
Belangrijk: De medewerk(st)er van het uitzendbureau is op zoek naar kwalitatieve en 
betaalbare woningen die op korte termijn beschikbaar zijn voor de verhuur. Door hun in de 
‘awareness stage’ al te benaderen met alle informatie en beschikbare woningen nemen we 
hen veel stress en zoekwerk af. Met ons concept waarbij we de volledige service op ons 
nemen en dit vooral ook te benadrukken en de afspraken na te komen, zorgen we ervoor dat 
SHR weer een betrouwbare zakenpartner wordt.  

Door ze met genoeg overtuigingskracht aan te spreken en content te maken kunnen we ze 
al in de consideration stage overtuigen om te huren bij SHR.  

 

Overzicht van alle content middelen die we gaan inzetten:  

 → Marktplaats adverteren, wekelijks met nieuw aanbod 

- Een gemakkelijke manier om snel onder de aandacht te komen is door het aanbod 
ook op Marktplaats te gaan zetten. Dit kan zowel middels ‘gewone’ advertenties of 
betaalde. Door gebruik te maken van een zeer bekend platform waar de 
meneer/mevrouw van het uitzendbureau op zou zoeken, vormt dit een eerste 
contactpunt met SHR.  

→ Emailmarketing, wekelijks 

Naast ‘gewone’ marketing gaan we ons bij SHR grotendeels focussen op emailmarketing. Er 
is al een groot klantenbestand, die we ‘terug willen winnen’. Dus behalve het aanbod te 
mailen wekelijks is het van belang ze te overtuigen van de ‘vernieuwde’ SHR. De volgende 
rubrieken worden wekelijks zoveel mogelijk meegenomen in de mailing:  

- Huidig, toekomstig aanbod 
- Services. Behalve ze alleen te benoemen moeten we inspelen op emotie. Op deze 

manier kun je de doelgroep (meneer/mevrouw van uitzendbureau) namelijk 
overtuigen.  

v.b. als je wilt dat je collega’s komen overwerken begin je niet met dat de 
kwartaalcijfers slecht zijn en ze hierdoor langer moeten blijven, maar juist dat je het 
fijn zou vinden als ze langer zouden blijven zodat jullie samen door de extra inzet 
naar een mooi doel wilt toewerken. Dit werkt ook zo bij de services van SHR. 
oorzaak - gevolg. B.V:  

‘Wanneer u huurt bij SHR, heeft u niet alleen een persoonlijke accountmanager die 
24/7 voor u klaar staat. Ook is er de technische dienst die 7 dagen per week beschikbaar is 
om eventuele calamiteiten in de woningen direct te kunnen verhelpen. Zo werken we nauw 
samen om uw klant volledig te ontzorgen en u er geen omkijken meer naar heeft.’ 

- Inspelen op actualiteiten →  zoals b.v. corona.  
- Klanttevredenheidsonderzoek / enquête  

 

 



 
→ Persoonlijke Posts - om de week (zowel gericht op meneer/mevrouw uitzendbureau 
als arbeidsmigrant zelf) (soms ook mogelijk om vorm te geven als infographic) 

Wie werken er nu eigenlijk achter de schermen bij SHR? Wie zijn de huidige bewoners van 
de woningen die SHR verhuurd? Kan ik ze wel vertrouwen? Momenteel laat SHR eigenlijk 
niets zien van SHR zelf. Niet wie er werken of over hun bewoners. Terwijl je hiermee juist 
transparantie en betrouwbaarheid kan creëren naar je doelgroep toe. Het is dus van belang 
dat SHR dit gaat oppakken in de volgende vormen:  

- Interviews bewoners (i.c.m. foto en vragenlijst) 
- Goede reviews internet aanhalen 
- ‘Was alles naar wens’ enquête (mail na enig contact mail of telefoon of afspraak / 

jaarlijkse enquête / mail na afloop zaken doen) → altijd een follow up belletje voor 
persoonlijk contact en te excuseren en kijken naar alternatieven of bevestigen fijne 
samenwerking 

- Persoonlijke benadering vanuit SHR via LinkedIn naar uitzendbureaus t.b.v. 
eventuele samenwerking → hiervoor introductievideo SHR maken / sturen 

- Achter de schermen → b.v. vlooienplaag is gebeurd, maar kijk dit en dit heeft SHR 
direct ingezet zodat de volgende dag de plaag nog was verholpen. De plaag kwam 
overigens voort uit een vies glas dat te lang is blijven staan.  

 

Voorbeeld template:  

 

  

 



 
 

→ Serviceposts, om de week (soms ook mogelijk om vorm te geven als infographic) 

SHR onderscheid zich middels zijn unieke concept waarbij ze de doelgroep volledig 
ontzorgen. Dit is ook iets waar de doelgroep echt naar op zoek is. Door dit in de content 
terug te laten komen en de doelgroep hier vaak op te wijzen, zullen ze dit niet vergeten. Er 
wordt om de week een servicepost gedaan, waarbij er wordt afgewisseld tussen de 
volgende rubrieken:  

- Serviceupdates 
- Voordelen SHR 
- Nieuwe doelstellingen 2021 
- Technische dienst 
- Welkomstpakket 
- SNF 
- Wifi + gemeubileerd 
- Volledige ontzorging 
- Zijn er andere certificaten waaraan SHR nu al voldoet? Of zich bij kan registreren? 

Hier actief mee bezig zijn en dit vermelden op de socials creëert betrouwbaarheid.  

 

Voorbeeld template:  

 

  

 



 
 

→ Updates/aanbod posts - Up to date blijven, verhuurd  

Uiteindelijk blijft het natuurlijk om het aanbod draaien bij SHR. Dit moet daarom niet 
vergeten worden en gewoon wekelijks gepost blijven worden. Maar naast het huidige 
aanbod is het belangrijk om de doelgroep mee te nemen in de rest van het proces, en ze up 
to date te houden over toekomstig aanbod, zodat je leegstand kan voorkomen. Maar ook 
door een ‘verhuurd-post’ te maken. Dit toont de expertise van SHR aan en het feit dat ze 
snel een woning verhuren aan een betrouwbare partner.  

- Huidig aanbod 
- Binnenkort beschikbaar 
- Verhuurd (toont aan dat SHR snel de woningen verhuurd heeft aan betrouwbare 

partners - expertise) 
- Verjaardagen/ nieuwe collega’s/ zwangerschapsverlof etc. etc. (t.b.v. persoonlijkheid 

SHR die nu mist) 
- Vacatures  

 

Aanbod kan via de reguliere socials zoals FB, LinkedIn, Insta worden gepost, maar het is 
belangrijk onze zoekrange te vergroten. Denk daarbij aan om op Marktplaats te adverteren, 
maar ook websites als https://www.arbeidershuisvesting.nl/ of https://www.rivas.eu/ kunnen 
hiervoor geschikt zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aanbod post oud) (aanbod post nieuw) 

 

  

 

https://www.arbeidershuisvesting.nl/
https://www.rivas.eu/


 
 

→ Coronaposts - momenteel tweewekelijks 

Corona blijft een hot-item. Het is belangrijk in te spelen op de huidige coronamaatregelen en 
dit ook naar de buitenwereld te brengen voor transparantie en het opbouwen van die 
vertrouwensband. Er zijn in de gehele customer journey van SHR namelijk veel 
contactpunten. Dit geldt voor afspraken, TD en natuurlijk de huurders. Hierbij kunnen de 
volgende onderwerpen worden aangehaald:  

- informatie veilig wonen en werken  
- huidige belangrijke regels coronavirus algemeen 
- informatie voor de arbeidsmigranten zelf (veelgestelde vragen in meerdere talen en 

website rivm/overheid) 
- voorlichtingsposters / infographics 

Voorbeeld: 

 

 



 
 
 
Waar we ons verder mee bezig gaan houden komende periode:  
 

 → SEO optimaliseren 

- Homeflex staat nu bovenaan bij de zoekbaarheid in Google onder 
personeelshuisvesting. SHR staat niet eens op de eerste, tweede, derde pagina. 
Vindbaarheid is dus nihil, waardoor je de eerste stap, gemak, al wegneemt bij de 
doelgroep. Hier gaan we dus een grote verbeterslag in maken.  

 

→ Facebook service optimaliseren / Livechat  

- Op Facebook heeft Homeflex een automatisch servicebericht aan staan voor de 
chat. Dit duidt op klandizie en service vanuit HomeFlex. Dit gaan we ook doorvoeren 
voor SHR. Daarnaast heeft bijvoorbeeld RentARoof ook een Livechat op hun website 
staan. Daarnaast laten ze direct weten binnen hoeveel tijd zij antwoorden (zij doen 
dit binnen 4 uur). Je stelt bepaalde verwachtingen en komt deze ook na. Je wilt snel 
zaken doen dus het is belangrijk dat je ze warm houdt.  

 

 

 

 



 
 

 

→ Bedrijfswhatsapp 

- Omdat bellen een drempel kan zijn voor de mensen van uitzendbureaus (want gaan 
voor laagste prijs, beste service/betrouwbaarheid en instapklaar, dus vragen wellicht 
meerdere offertes op) en er (te) lange tijd kan gaan met mailen (24 uur of langer) is 
het verstandig een bedrijfswhatsapp op te zetten. Hier kan er beloofd worden om 
binnen een uur met informatie te komen. Je houdt op deze manier alles persoonlijk 
en legt de drempel voor uitzendbureaus om je te benaderen heel laag. Aan het einde 
van elk gesprek kan er direct om verbetering dienstverlening worden gevraagd, door 
een pushbericht en door te verwijzen naar een website met vragenlijst a 2 minuutjes. 
Dit is al terug te zien bij bijvoorbeeld woningcorporaties die zich focussen op 
dienstverlening (b.v. Havensteder).  

Zo heeft BAM Wonen bijvoorbeeld ook een bedrijfswhatsapp. Zo delen zij 
actualiteiten rondom bouw, maar delen zij hier ook links om zo alle afspraken met de 
bewoners in te plannen. Zo zorgen ze ervoor dat alle bewoners op tijd een afspraak 
maken omdat dit binnen 1 minuut gebeurd kan zijn. Met Outlook - Microsoft Bookings 
is er een formulier gemaakt waar men de afspraak in kan plannen binnen 
handomdraai.  

Na eerste contact via de app kan er later relevante informatie zoals huidig aanbod 
worden verzonden middels een pushbericht. Let hier wel goed bij op: eenmaal de 
verkeerde informatie, op een verkeerd tijdstip of juist te vaak pushberichten zal 
ervoor zorgen dat je wordt geblokkeerd en verwijderd. Vandaar alleen relevante 
informatie te pushen.  

Aangezien andere grote concurrenten zoals HomeFlex, RentARoof en Hubbs dit nog 
niet hebben, kan hier een grote voorsprong op worden behaald.  

 

→ Adverteren 

- We hebben het eerder al even benoemd, maar we moeten de doelgroep overtuigen 
om met SHR samen te werken. We willen onze huidige klantenbestand bereiken, 
maar ook nieuwe uitzendbureaus. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld ons aanbod 
gaan promoten op Marktplaats (betaald) en kunnen we Facebook-adverteren.  

De exacte invulling hiervan (tekstueel/visueel) n.t.b. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Voor in de toekomst:  

 
→ Nieuwe doelstellingen SHR 

- Voor de toekomst is het belangrijk om de doelstellingen van SHR niet alleen 
marketing/sales gericht te houden, maar ook kijkend naar de leefomstandigheden 
van arbeidsmigranten zelf. Hier valt nog veel uit te halen gezien het huidige aanbod 
en kijkend naar de concurrentie die dit wel doen en SHR op deze manier langzaam 
aan het inhalen zijn.  
zie hiervoor: 
https://kafrahousing.com/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQlPEBrmOMn8Sd
k6SVekLzB3SMHiTTqCTA7Uy2nn53DJtuSOuui5hsaAn2OEALw_wcB 

 

→ Website updaten 

- Op dit moment is de huidige website niet handig in gebruik. De informatie die 
overzichtelijk vindbaar zou moeten zijn is nu onoverzichtelijk en niet duidelijk 
weergegeven. Ook aan de achterkant is de website niet zoals het zijn moet, 
waardoor het lastig is voor marketing om de website bij te houden. Daarnaast loopt 
de vertaling van de sites niet synchroon en verschillende links lopen uit tot een 
lege/404 pagina.  
 
Dit is slechts een korte samenvatting van hoe omstreden de huidige website van 
SHR is. Daarom zijn wij van mening dat het van groot belang is om een vernieuwde 
goed werkende website op te zetten. Wanneer er een nieuwe website van SHR 
werkzaam is, kunnen we direct beter inspelen op het aanbod en de actualiteiten.  
 
Omdat er op dit moment weinig budget is bij SHR en een website al snel in hoge 
kosten oploopt bieden wij het alternatief om via een externe hosting dan Wordpress 
een overzichtelijke (simpele) website op te zetten. Er staat dan in ieder geval een 
goede site online en kan later, wanneer daar budget voor is, altijd nog worden 
overgezet/ opgebouwd in Wordpress.  

 
→ Aanbod online 

- Op dit moment wordt het aanbod van SHR via de nieuwsbrief en social-media 
gedeeld. Hierbij is er geen mogelijkheid om meer informatie te vinden over de 
woning, tenzij je het telefoonnummer belt of het e-mailadres mailt. Uit de praktijk blijkt 
dat dit vaak een hoge drempel is, zeker als je alleen verder geïnformeerd wil worden. 
In het verleden heeft SHR het aanbod van de beschikbare woningen ook op hun 
website gehad. Inmiddels is dit niet meer het geval, de reden hiervan is onduidelijk.  

 
  

 

https://kafrahousing.com/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQlPEBrmOMn8Sdk6SVekLzB3SMHiTTqCTA7Uy2nn53DJtuSOuui5hsaAn2OEALw_wcB
https://kafrahousing.com/?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvQlPEBrmOMn8Sdk6SVekLzB3SMHiTTqCTA7Uy2nn53DJtuSOuui5hsaAn2OEALw_wcB


 
 
Wij zijn van mening dat het van groot belang is voor het herstellen van het imago van 
SHR om in combinatie met een vernieuwde website hier ook het huidige aanbod op 
te vermelden met verdere specificaties en meer informatie. Hierbij is het goed om na 
te denken over meerdere (huidige) foto’s van de woning, alle voorzieningen 
opgesomd, de huurprijs, de ligging van de woning en het aantal kamers en maximaal 
aantal bewoners.  

 
Door de doelgroep uitgebreid te informeren via de website en daarbij gemakkelijke 
contact opties te geven voor de specifieke woning waar zij naar op zoek zijn is het de 
bedoeling dat er gemakkelijker en doelgerichtere leads ontstaan. Denk hierbij ook 
aan doorlink mogelijkheden via de nieuwsbrief en social-media. Het opbouwen van 
het vertrouwen in SHR speelt hierin ook een grote rol, doordat het aanbod minder 
vaag is.  
 

→ Uitwerking vernieuwing website 
Het zal veel werk zijn om het op te zetten, maar er kan veel geld bespaard worden 
door het opbouwen van de site binnen het marketingteam te doen in plaats van het 
uit te besteden aan een webdeveloper. Daarnaast zal het een goede investering zijn 
om betere leads te genereren. Hierbij moet gekeken worden naar een hosting 
waarbij het aan aanbod overzichtelijk online kan komen te staan en de site in 
meerdere talen ingesteld kan worden.  

 
N.B.1. Het is belangrijk alle content op de website in meerdere talen beschikbaar te stellen. 
Wanneer de website wordt geupdate, zal dit voor elke taal gedaan moeten worden.  
 
N.B.2. Wanneer dit contentplan is goedgekeurd en wordt doorgevoerd verwachten we van 
SHR volledige participatie. Dit betekent dat SHR zelf ook actief zal moeten zijn op de 
volgende gebieden:  

- Deelnemen aan beurzen binnen deze branche (misschien dat dit nu online wordt 
gedaan) 

- Terugkoppeling woningcheck geven → mail/brief 
- Actief benaderen uitzend-mensen LinkedIn 
- Delen content posts op eigen LinkedIn/Facebook pagina’s 
- Na contact altijd vragen hoe de persoon zich voelde bij het contact en direct vragen 

om review op Google/website.  
- Vriendelijk reageren op negatieve reviews op Google/website en vermelden dat het 

wordt opgepakt.  
- Om persoonlijke content posts klaar te maken voor de socials is het van belang elke 

update die SHR wilt delen, deelt met foto + kleine tekst (die wij aanpassen o.b.v. 
strategie) in een opgezette whatsapp groep met marketing. Op deze manier kunnen 
we de snelheid waarborgen van de posts die online komen. Marketing kiest een juist 
moment uit in de dagen daarop om de post online te zetten (rekening houdend met 
een niet te volle planning). 

 



 
To Do’s:  

- Contentkalender met topics moet worden vastgesteld → Joelle 
- Topics alvast in Coosto zetten voor langere tijd → Joelle 
- Topics alvast vaststellen nieuwsbrieven → Joelle 
- Tekstuele content in de contentkalender → Joelle 
- Nieuwe templates content (wordt aanbod anders visueel dan de andere content?) → 

Joelle 
- Nieuwe template nieuwsbrief → Coco 
- Bedrijfswhatsapp opstellen → hoe promoten socials → Coco 
- Facebook optimaliseren (automatisch servicebericht, uitbreiden informatie, nieuwe 

omslagfoto etc.) → Coco instellen, maar n.t.b. wie het op gaat pakken i.v.m. 
antwoord snelheid 

- SEO op Google optimaliseren → Joelle  
- Vragenlijst bewoners over wonen in SHR woning opstellen → Coco 
- Enquete vragen opstellen t.b.v. verbeteren service en klanttevredenheidsonderzoek  
- Visuals/infograpics t.b.v. informatie over Corona → Coco 

 

Later:  

- Visuele contentkalender opstellen  

 

Toekomst:  

- Livechat op website realiseren / volledige website update door Ivaldi  

 

N.B.3. Om bovenstaande to do lijst volledig te kunnen realiseren is het van belang dit 
contentplan eerst goed te bespreken met SHR, waarna er duidelijk wordt wie o.a. de 
bedrijfswhatsapp op zich neemt (en op wiens telefoonnummer) en wie de serviceverlening 
op Facebook op zich neemt. Dit allemaal i.v.m. snelheid serviceverlening, dit moet direct 
goed worden opgepakt. Zo mag de doelgroep eigenlijk niet langer wachten dan een uur op 
antwoord binnen werktijden en niet langer wachten dan 2 uur na werktijden. Vooral als men 
beloofd 24/7 bereikbaar te zijn.  
 
 
 
 
 

 

 


