CORPORATIEPROJECT
Tekst: Robert van der Broek | Beeld: Sigmax en De Alliantie

Dagelijks onderhoud
met een mobiele device
Woningcorporaties transformeren in service-organisaties, wanneer zij digitale innovaties omarmen.
Een goed voorbeeld is de Alliantie, die met de Connect van ICT-aanbieder Sigmax de weg vrijmaakte
voor mobiele planning en ‘blije huurders’. Voor de servicemonteurs is de tablet voortaan een onmisbaar
stuk gereedschap.
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Dusty Scholte: “Onze vakmensen gebruiken een app die op de tablet staat.
Zo hoeven zij bij een onvoorziene reparatie niet eerst de planners op kantoor
te bellen. Dat scheelt tijd.”
Digitale innovaties zijn voor woningcorporaties dé manier om hun organisatie te herstructureren. De klant is uitgangspunt bij alles wat
de Alliantie doet. De klant centraal stellen betekent echter meer dan alleen het meten van
de dienstverlening en dat betekent dat de Alliantie probeert haar processen te verbeteren.
Door de planning voor een deel te automatiseren weet de woningcorporatie onnodige kosten te voorkomen in ruil voor efficiency bij het
uitvoeren van onderhoud en renovatie. “We
streven naar blije huurders in goede, betaalbare
woningen”, aldus Marco Overeem, een van de
twee teamleiders Dagelijks Onderhoud. “Digitale planning biedt ons de kans om processen
te stroomlijnen, overzichtelijk te houden en
onderhoudsklussen beter af te stemmen op de
wensen van de klant. We streven zoveel mogelijk naar ‘in één keer goed’. Wat zoveel betekent
dat we altijd de juiste spullen bij ons hebben om
de klus te klaren.”
Omdat huurders een eigen account hebben,
kunnen zij reparatieverzoeken rechtstreeks bij
de klantenservice indienen. Via beslisbomen
doet de planningstool Ortec automatisch een
voorstel voor een afspraak op een moment dat
het de huurder het beste uitkomt. Bij overeenstemming geeft Ortec de opdracht door aan de
Connect van Sigmax, een geïntegreerd systeem
dat het volledige serviceproces ondersteunt.
Door een koppeling met een 7 inch tablet, die
de servicemonteur in het veld gebruikt, kan
deze realtime alle details van de afspraak inzien. Hij kan meteen aan de slag. Is de reparatie afgerond, dan sluit hij de opdracht af op de

tablet. Dat is ook zichtbaar voor de planafdeling zodat die direct een beeld heeft van wat er
buiten gebeurt. Eerder werkten de servicemonteurs met een 12 inch tablet met toetsenbord.
Die bleek te kwetsbaar en minder praktisch,
want hij paste niet in de zak van de werkbroek.
REALTIME AFSPRAKEN MAKEN
Heeft de servicemonteur zijn materiaal uit de
bus opgebruikt, dan kan hij op zijn tablet zelf
een nieuwe bestelling doen, die dan de volgende dag in huis is. Hij zal de volgende dag bij
het wegrijden dus altijd de juiste hoeveelheid
spullen in de bus hebben. Op verzoek bouwt
Sigmax nu een extra module in waarmee de
servicemonteur ook zélf een nieuwe opdracht
kan inplannen, mits dit een mutatie is op een
al bestaande opdracht. Dusty Scholte, adviseur Informatievoorzieningen, noemt dat een
sprekend voorbeeld van de voortdurende verbeteringsslag. “Onze vakmensen gebruiken een
app die op de tablet staat. Wij hebben Sigmax
gevraagd deze app uit te breiden, zodat de servicemonteur bij een onvoorziene reparatie niet
eerst de planners op kantoor hoeft te bellen.
Als hij bijvoorbeeld zijn werk niet afkrijgt in de
woning of dat de huurder verwacht dat hij nog
een extra reparatie doet, moet hij zelf een nieuwe datum kunnen prikken. Dat scheelt tijd.”
MINDER UITBESTEDING,
MEER ZELF DOEN
Onderdeel van de Connect is een rapportagetool. Daar zit ook een module in die registreert
hoe de vakmannen zo efficiënt mogelijk in het
eigen werkgebied te werk gaan. u
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“Onze vakmensen hebben zelf de verantwoording om de klus te starten en te eindigen binnen de geschatte tijd”, aldus Marco Overeem.
“Als reparaties in opvolging stagneren of als
iemand buiten zijn wijk is geweest, zien wij dat
in het systeem. Dat is handig, want dan kunnen
we in overleg met de medewerker sturen op
de juiste bemensing in dat werkgebied. Uit de
data van de rapportagetool kun je ook afleiden
welke invloed vertraging heeft op de planning,
zoals door drukte op de weg of klanten die niet
thuis blijken te zijn.”
De Alliantie wil de werkzaamheden waar mogelijk in één rit gedaan krijgen. Zo wordt onnodig heen-en-weer rijden voorkomen en blijft de
overlast voor de klant beperkt. Bovendien kan
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er méér werk op een dag plaatsvinden. Iedere
vakman doet tien tot veertiren klussen per dag.
“We zijn een corporatie met een eigen servicedienst, die we zo efficiënt mogelijk willen inzetten”, zegt Overeem. “Onder het motto ‘sterk in
klein werk’ doen we de kleinere klussen daarom
zelf, zoals hang- en sluitwerk, deuren afhangen,
keukenbladen vervangen, kranen verwisselen
en toiletpotten vervangen. Dit deel van het
werk hebben we gekaderd met vaste uren en
budgetten. Voor de grotere klussen, zoals het
plaatsen van keukens, onderzoeken en herstellen van lekkages en stucwerk - kortom: de
grotere bouwkundige en installatietechnische
klussen - werken we samen met aannemers of
installateurs.” n

800 KLUSSEN PER WEEK
Woningcorporatie De Alliantie
verhuurt en onderhoudt 534.000
woningen in de regio’s Amsterdam, Almere, Gooi en Vechtstreek
en Amersfoort. Om de woningen
en inventaris in goede staat te
houden, verrichten 26 technisch medewerkers samen 800
reparaties en onderhoudsklussen
per week. Dat zijn er jaarlijks ruim
30.000. Door alle medewerkers
in de serviceketen te voorzien
van mobiele informatie weten zij
precies wanneer een klus gepland
staat en binnen welke tijdsspanne.

