
Handleiding WBS Woonkeus Stedendriehoek 
mei 2015 

1

 

 
 
 
 
 
 
 

Handleiding WBS 
 

 
 
 
 
 
Enserve  
Industrieweg Oost 13 h-k 
6662 NE Elst (Gld) 



Handleiding WBS Woonkeus Stedendriehoek 
mei 2015 

2 

 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
Hoofdstuk 1 De bediening van WBS en algemene informatie ...................................... 3 
1.1 Algemeen ................................................................................................................. 3 
1.2 Autorisatie ............................................................................................................... 3 
1.3 Vastleggen van mutaties ....................................................................................... 3 
1.4 Bediening ................................................................................................................. 3 

Hoofdstuk 2 Klantenbeheer ............................................................................................. 6 
2.1 Inschrijven woningzoekenden ............................................................................... 6 
2.3 Gegevens wijzigen................................................................................................... 8 

Hoofdstuk 3 Zoeken woningzoekende ............................................................................ 9 
3.2 Aanvrager toevoegen, Splitsen of samenvoegen. Tabblad Klantkaart ...........10 
3.3 Tabblad Advertenties ...........................................................................................13 
3.5 Tabblad Betalingen ...............................................................................................16 
3.6 Uitschrijven............................................................................................................16 
4.1 Leegmelden woning ..............................................................................................18 

Hoofdstuk 6 Toewijzen van een woning .......................................................................28 
6.1 (Individueel) aanbieden.......................................................................................28 
6.2 Selecteren kandidaat voor Bemiddeling.............................................................33 
6.3 Groepsbezichtiging/Interessepeiling..................................................................33 
6.4 Automatisch aanbieden .......................................................................................35 
6.5 Blokkeren woningzoekende bij weigeren lotingwoning ...................................36 

 
 
 
 



Handleiding WBS Woonkeus Stedendriehoek 
mei 2015 

3

Hoofdstuk 1 De bediening van WBS en algemene informatie 
 
1.1 Algemeen 
Deze handleiding is opgebouwd vanuit de logische stappen van het werkproces en de 
menustructuur van WBS. Je vindt per hoofdstuk steeds een menu-item uitgewerkt.  
 
1.2 Autorisatie 
WBS werkt met autorisaties. Per gebruiker wordt van te voren vastgelegd welke 
menu-items en onderdelen binnen dat menu toegankelijk zijn. Daarbij kan ook nog 
verschil gemaakt worden of je alleen mag inzien (lezen) of ook mag muteren.  
 
1.3 Vastleggen van mutaties 
Alles wat je doet in het WBS wordt gelogd. Dat wil zeggen dat wordt vastgelegd 
welke gebruiker op welke datum en tijd een wijziging heeft doorgevoerd. Het is dan 
ook van belang dat je alleen onder je eigen code werkt en zorgvuldig bent in het 
uitloggen als je klaar bent in het WBS. 
 
1.4 Bediening 
Het WBS is een zogeheten web-based applicatie. Dit betekent dat je op elke 
willekeurige plek met een internetaansluiting kunt inloggen in het WBS. Uiteraard is 
een en ander goed beveiligd. Verder werk je in het WBS vooral met je muis en met de 
tabtoets.  
 
De kleuren ‘groen’ (correct ingevoerd), ‘rood’ (veld vergeten of onjuist ingevuld) of 
‘oranje’ (je kan wel verder maar er wordt gevraagd of het juist is wat je hebt 
ingevuld) attenderen je hoe je de velden hebt ingevuld. 
 
1.5 Inloggen 
Je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je zult daarna alleen die dingen te 
zien krijgen, waar je voor geautoriseerd bent. Uiteraard kun je voor wat betreft de 
woningen ook alleen de woningen van je eigen corporatie muteren. Je kunt wel 
gegevens opvragen over de woningen van een andere corporatie. Uitloggen doe je 
door op de het icoontje naast je naam links bovenin te klikken. Er volgt een menu 
waar je je persoonlijke instellingen kan wijzigen en kan uitloggen. 
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Dit scherm verschijnt nadat je bent ingelogd. In het Procesoverzicht kun je zien 
hoeveel woningen in welk deel van het aanbiedproces zich bevinden. Daarnaast vindt 
je knoppen waarmee je woningzoekenden en woningen kan opzoeken en opvoeren. 
Met de knoppen ‘Tip/suggestie’ en ‘Meld een storing’ kan je direct contact leggen 
met Enserve. 
 

 
 
 
In het veld ‘Aandacht vereist: Verhuringen’ staan alle woningen van jouw corporatie 
waarvan in het proces een handeling van jou of jouw collega wordt verwacht. Indien 
je niets doet, dan staat het proces dus stil en loopt de verhuring vertraging op.   
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Account niet meer actief 
Indien je de melding ‘Account niet meer actief’ krijgt bij het inloggen dan moet je 
even contact opnemen met Enserve. De gebruikers hebben in het systeem een 
geldigheidsdatum. Als die is overschreden kun je niet meer inloggen. Dit is ingevoerd 
om uit te sluiten dat gebruikersnamen van mensen die niet meer in het systeem 
zouden moeten kunnen, lang blijven bestaan. 



Handleiding WBS Woonkeus Stedendriehoek 
mei 2015 

6

Hoofdstuk 2 Klantenbeheer 
2.1 Inschrijven woningzoekenden 
 

• Kies om een woningzoekende op te voeren voor de knop ‘Nieuwe inschrijving’ 
of klik in de menubalk aan de linkerzijde op het icoontje ‘woningzoekenden’ 
en kies daar voor ‘voeg een nieuwe inschrijving toe’ 

 
Je komt dan in het volgende scherm: 
 

 
 
 
 
Je ziet dat Aanvrager 1 en Aanvrager 2 eigen velden hebben die moeten worden 
gevuld (indien er een 2e aanvrager is). Beide aanvragers bouwen hun eigen 
inschrijftijd op en kunnen daarmee eenvoudig van elkaar worden gesplitst en/of 
worden samengevoegd bij een andere inschrijving. Is er geen 2e Aanvrager, dan zet je 
het vinkje bij ‘Aanvrager 2 toevoegen’ op nee. 
 
Het adres wordt aan de hand van de postcodetabel opgehaald. Je hoeft dus alleen de 
postcode en het huisnummer in te voeren.  
 
Door te klikken op het icoontje naast ‘Huidig adres’ kun je het adres selecteren en 
plakken bij Contactgegevens. Hiermee kan je dus kiezen waar de correspondentie 
naar toe gaat, naar het woonadres of eventueel naar een ander correspondentieadres. 
Dit werkt niet bij de telefoonnummers en e-mailadres, die moet je opnieuw invoeren. 
 
Buitenlands adres 
Een buitenlands correspondentieadres kun je niet invoeren. Een woningzoekende 
moet altijd een correspondentieadres in Nederland hebben.  
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Nieuwe adressen 
De postcodetabel wordt regelmatig ververst. Maar het kan toch voorkomen dat je een 
(nieuw) adres intikt dat nog niet in de postcodetabel staat. Controleer het adres goed 
en voer het in bij straatnaam en woonplaats.  
Bij de update van de postcodetabel wordt het door jou ingevoerde adres overschreven 
met officiële schrijfwijze.  
 
Je maakt zelf een wachtwoord aan voor de woningzoekende. Hiermee kan hij later 
inloggen op de website. Advies is om de woningzoekende zelf een wachtwoord te 
laten kiezen die hij zelf gemakkelijk kan onthouden. Het wachtwoord moet uit 
minimaal 6 karakters bestaan. 
 
Vanuit de postcode van het woonadres geeft het systeem direct aan of er sprake is 
van ‘Landelijk gebied binding’. Standaard staat deze op nee. 
 
In het veld Info kan je nuttige informatie kwijt over de woningzoekende. Denk hier bij 
aan: meneer is alleen tussen 07.00u en 07.15u bereikbaar. Zaken die belastend zijn 
of de persoonlijke sfeer raken van de woningzoekende mogen wettelijk niet worden 
geregistreerd. Indien een woningzoekende bijvoorbeeld een negatieve 
verhuurdersverklaring heeft, vermeldt dan: Neem contact op met Dhr. A. Test van 
woningcorporatie X.  
 
De knop ‘Alert’ kun je aanzetten als er iets met deze woningzoekende is wat 
gecheckt moet worden indien iemand hem een woning gaat aanbieden. 
 
Het onderdeel Urgentie vul je alleen in wanneer je te maken hebt met een 
Herstructureringsurgentie. De andere soorten van urgentie worden gevuld door de 
medewerkers die de urgenties behandelen. 
 
Bij Betaling kun je kiezen voor een Ambtshalve inschrijving. Bij deze inschrijving 
hoeft een woningzoekende geen inschrijfgeld te betalen. Normaliter zal je hier kiezen 
voor Eenmalige Machtiging. Het systeem registreert een eenmalige machtiging als 
‘betaald’  waardoor de woningzoekende direct kan inloggen. 
Indien de woningzoekende niet binnen 30 dagen heeft betaald, zal hij worden 
uitgeschreven. 
 
Let op: het is mogelijk om een woningzoekende in te schrijven die geen e-mailadres 
heeft! (een woningzoekende kan zich niet inschrijven via de website zonder e-
mailadres). De correspondentie gaat dan per brief. Kies voor Opslaan links onderin, en 
de woningzoekende is ingeschreven en heeft een inschrijfnummer. Het volgende 
scherm verschijnt dan: 
 


