Voortaan zonder zorgen een
compleet ingerichte logeerwoning
KeyPro helpt een groot aantal aannemers en
corporaties aan ingerichte woningen. Victor
Weisenbach is daar een van. Hij is wijk coördinator bij
woningcorporatie Nijestee in Groningen en heeft veel
te maken met logeerwoningen. Collega’s bij Nijestee
gingen hem al voor en schakelden KeyPro in voor het
huren van meubels. Op deze manier werd het een
stuk makkelijker om logeerwoningen in te richten en
kon er georganiseerder gewerkt worden. “Het is een

kwestie van bellen, lijstje afvinken, bevestigen, en het
inplannen van een datum voor levering. Makkelijker
kan bijna niet”, aldus Victor. Het snelle schakelen
en het volledig ontzorgen door KeyPro, hielp Victor
enorm in zijn planning.

“Wanneer het door onszelf gedaan werd, ontbrak er soms wat, en
moesten deze spullen na het inrichten alsnog worden aangeschaft.
Dankzij KeyPro hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken,”

Als wijk coördinator is Victor betrokken bij
verschillende projecten en mensen in de wijk. Zijn
uitdaging is om bouwprojecten op gang te krijgen. Van
nieuwbouw tot het verduurzamen van woningen in de
wijk. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid om de
bewoners die hier hinder van ondervinden, tijdens dit
project te helpen. Tijdens deze projecten is het voor
hen niet altijd ideaal om in de woning te blijven wonen.
Daarom regelt Victor vaak een logeerwoning of een
rustwoning voor deze mensen. Een tijdelijke woning in
de wijk, die van alle gemakken is voorzien. Bewoners
hoeven hierdoor alleen een koffer mee te nemen
en hebben verder geen last van de werkzaamheden.
Bovendien kunnen de aannemers zo ongestoord hun
werk doen.

Voorheen richtten collega’s binnen Nijestee deze
logeerwoningen zelf in. Ze deden dit met meubels
uit eigen beheer en hadden hier een grote loods vol
van staan. “Alle meubels werden in een grote loods
bewaard, dat was erg onhandig en was niet goed voor
de meubels. Daarnaast nam het simpelweg veel ruimte
in”, geeft Victor aan. Zoals je je wel kan voorstellen,
vonden collega’s dit geen fijne manier van werken en
zijn we opzoek gegaan naar andere mogelijkheden.
Door de service van KeyPro werd niet alleen de
planning van het project behaald, maar kwamen de
bewoners ook in een fijne en compleet ingerichte
logeerwoning terecht.

‘’Dankzij KeyPro hoef ik mij daar geen
zorgen meer over te maken’’
“Zaken waar onze focus niet op ligt, huren we soms liever in.
Dan werken we liever met een gespecialiseerd bedrijf, zodat we
ons nergens druk over hoeven maken”, aldus Victor. Nijestee
is jaren geleden met KeyPro in zee gegaan vanwege de goede
reviews. Sinds KeyPro de volledige inrichting voor de rusten logeerwoningen voor Nijestee verzorgt, wordt Victor op
dagelijkse basis ontzorgd. “Wanneer het door onszelf gedaan
werd, ontbrak er vaak wel wat, wat dan alsnog weer aangeschaft
moest worden. Dankzij KeyPro hoef ik me daar geen zorgen
meer over te maken,” zegt Victor.

Mensen die net als Victor verantwoordelijk zijn voor dit soort
projecten zijn vaak van veel partijen afhankelijk en hebben een
strakke planning. Daarom houden zij van korte lijntjes en snel
schakelen. “Ik heb vaak last minute aanvragen of incidenten
waarbij meer meubels nodig blijken te zijn. Op zo’n moment wil
ik niet een boel papieren doorspitten, dat werkt alleen maar
vertragend. KeyPro voelt het aan als er druk op ligt, ze proberen
altijd wat te regelen. Naar mijn mening is de service om deze
reden heel flexibel en erg betrouwbaar. Ik merk dat KeyPro er
alles aan doet om te zorgen dat we snel geholpen worden.“
geeft Victor aan.

KeyPro regelt alles
voor een complete
logeerwoning
KeyPro verzorgt nu standaard de rust- en logeerwoningen
voor Nijestee. Om deze reden hebben zij geen last meer
van een lastig te organiseren meubelopslag en het zelf
inrichten en heen en weer moeten rijden van meubels en
inventaris. Nu weten zij zeker dat er iemand op elk moment
voor hen klaarstaat en aan alle details denkt. Kort gezegd
worden Victor en zijn collega’s volledig ontzorgd. Daarnaast
dragen de logeerwoningen bij aan het verhogen van de
tevredenheid over het totale woningverbeteringsproject.

Wil jij ook volledig worden ontzorgd? Kies dan een van onze pakketten
voor jouw rust-, logeerwoning. Alleen een woonkamer en keuken nodig
of juist een volledig ingerichte woning met wasmachine? Wij maken
graag een pakket op maat!

