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De woningcorporatie van de toekomst benut volop de toegevoegde waarde van data. Of het nu gaat 
om het voorspellen van onderhoud, inzicht in de woonbehoeften van huurders of het voorkomen van 
betalingsachterstanden. Data levert op bijna alle denkbare beleidsterreinen waarde op. 
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SMART MAINTENANCE & LIVING

•  Woningen bevatten intelligente sensoren 
en meetapparatuur

•  Woningen staan met elkaar en andere 
gebouwen en instellingen in verbinding 

•  Ieder huis beschikt over een eigen 
netwerk, waarbij de smartphone fungeert 
als meldkamer

•  Onderhoudsbehoefte wordt door de 
woning zelf aan corporatie / aannemer 
gecommuniceerd (digitale ketenintegratie)

•  ‘Predictive maintenance’ (bijv. onderhoud, 
asbest en fundering)

•  Ketenintegratie door effectieve en 
effi ciënte informatie-uitwisseling

REAL TIME (24/7) STURING EN VERANTWOORDING

•  Integraal inzicht portefeuille, complex en 
woning

•  Inzicht in de ontwikkeling van het rende-
ment op woningniveau

•  Betere kwaliteit van begrotings -en 
actuele cijfers

•  Betere kwaliteit van de fi nanciële 
prognoses (o.a. kasstromen)

•  Automatiseren van (fi nanciële) transactie-
processen

DYNAMISCH VASTGOEDMANAGEMENT / INTEGRALE VASTGOEDSTURING

•  Inzicht in de sociale en demografi sche 
ontwikkelingen van zittende en potentiële 
huurders en hun woonvoorkeuren

•  Verbeterd inzicht in de impact van beleids-
beslissingen door het combineren van 
meerdere (interne en externe) databronnen

•  Voorspellingen ten aanzien van huishoud-
 samenstelling / complexsamenstelling 

dragen bij aan portefeuillemanagement

•  Toekomstbeeld (realisatie) wensporte-
 feuille met signaleringsfunctie

INTERACTIEVE EN DIGITALE DIENSTVERLENING AAN HUURDER

•  Interactie omtrent informatie en diensten 
24/7 beschikbaar (bijv. portal, app, etc.)

•  Online communities voor leefbaarheids-
doeleinden (cohesie in de buurt)

•  Door inzicht in (toekomstig) klantprofi el: 
behoeftes van huurders koppelen aan 
externe organisaties (bijv. zorginstellingen 
en energiemaatschappijen)

VOORKOMEN BETALINGSACHTERSTAND

•  Bij inschrijving eerste inschatting van 
debiteurenprofi el

•  Debiteurenprofi el is dynamisch o.b.v. 
wijziging in inkomen en huur (huurquote)

•  Voorspellingen ten aanzien van inkomens-
ontwikkeling (o.b.v. huidig inkomen / 
opleiding)

•  Proactief en gedifferentieerd incasso-
proces

•  Ketenintegratie met bijv. schuldhulp-
verlening, incassobureau of deurwaarder
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MATCHEN VRAAG EN AANBOD

•  Op basis van huurdersprofi el aan- 
bevelingen doen (doorstroming, 
service of vanwege betaalbaarheid)

•  Matchen van individueel klantprofi el 
met complex-/ omgevingsprofi el

•  Voorspellingen ten aanzien van mutatie-
 graad t.b.v. bedrijfsvoering

•  Data gedreven mutatiesturing en 
-bevordering

•  Digitale bezichtiging aan de hand van 
virtual reality
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