LAURENTIUS ZET OOK ONLINE HAAR
KLANTEN CENTRAAL

IN GESPREK MET
Leontine Klaase
Laurentius

Laurentius is een woningcorporatie in Breda die zo’n 7.500 woningen
verhuurt en onderhoudt in de gemeenten Breda en Alphen-Chaam.
Samen met haar samenwerkingspartners en bewoners biedt Laurentius een thuis, goed en betaalbaar wonen. Wij gingen in gesprek
met Leontine Klaase (communicatieadviseur) van Laurentius over
hun online doelstellingen, de realisatie van hun nieuwe website en
intranet en hoe deze aansluiten op hun missie: Samen voor een
thuis.
“Samen voor een thuis betekent voor ons: goede, betaalbare huurwoningen
met aandacht voor veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Voor
zowel offline als online geldt dat we bij Laurentius de communicatiestrategie
‘denken en werken vanuit mensen’ volgen. Daarbij zijn niet de systemen
leidend, maar staat de klant altijd centraal. Intern én extern.”
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“De toenmalige website, het intranet, de kennisbank,
klantportaal en keuzeboom waren onderling zo geïntegreerd en van elkaar afhankelijk dat het wegnemen van
bepaalde functionaliteiten een probleem zou vormen voor
de resterende.” legt Leontine uit over de aanleiding van
de vernieuwing. “Delen (klantportaal en keuzeboom)
buiten de Suite realiseren bleek daarom niet mogelijk.
Van daaruit werd het een alles-of-nietskeuze en bleek
vervanging van het intranet en de website een stuk effi2
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Laurentius is tevreden over het eindresultaat. “Wij
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meeste zaken zijn binnen de afgesproken tijd en kosten
opgeleverd. Er was een goede samenwerking. Er is veel
besproken en overlegd en er bleek ruimte voor finetuning
van het gewenste eindresultaat. Hierdoor ontstond er voor
het intranet ook een stukje maatwerk, wat direct in het
project kon worden meegenomen. De eindproducten zijn
niet ultra high tech of het nieuwste van het allernieuwste.
En dat was ook de bedoeling.”
Wel vond Laurentius de besprekingen voorafgaand
aan de lancering vrij intensief. Dit kwam doordat
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een volgend project een compacter team samen te
stellen en vaker kortere afstemmingsmomenten in

Involvit is een modern internetbedrijf met een passie voor digitale communicatie. Wij ondersteunen
organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van een effectief communicatieplatform. Voor iedere
doelgroep, in iedere situatie, op elke plek en op elk device. We gaan iedere keer weer de uitdaging aan om
het platform te realiseren waar mee u uw online doelstellingen bereikt!
Kwaliteit - flexibiliteit - duurzame klantrelaties
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