
Thema: Data omzetten in actie
Data verzamelen om maar data te verzamelen, dat is een 

kunstproject. Het is niet de data zelf, maar de actie waartoe 
ze leiden, die waarde creëert. In de komende edities van het 

nieuwe jaar zal Holland ConTech & PropTech jullie dan ook 
introduceren aan bedrijven die ruwe data kunnen omzetten naar 

relevante informatie. Want data hebben niet altijd waarde,
het ligt eraan wat je ermee doet.  

Packhunt

Funderingsproblemen bij woningen zijn veel in het nieuws geweest 

de afgelopen periode. Zeker 1 miljoen Nederlandse huizen lopen 

het risico op verzakking. Het gaat met name om huizen gebouwd 

voor 1970 en zowel woningen met funderingen op houten palen 

als op staal gefundeerde woningen lopen risico. De sinds enkele 

jaren zeer lage grondwaterstand draagt nog eens extra bij aan de 

problemen. Om meer inzicht in de problematiek te krijgen is door 

de overheid het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek 

(KCAF) opgericht. Het KCAF gebruikt Internet of Things (IoT) 

sensoren en LoRa om huizen in risicogebieden te monitoren. 

De data van deze sensoren komt middels LoRa binnen op het 

door White Lioness technologies ontwikkelde Packhunt.io 

platform. Hier worden de data geanalyseerd en gaat er indien 

nodig automatisch een alarmering uit. De woningen zijn in drie 

categorieën in te delen, veilig (oftewel code groen), acties op 

korte termijn cruciaal (code rood) en een tussencategorie (code 

oranje). Bij deze laatste categorie is het lastig aan te geven of, en 

zo ja wanneer, acties vereist zijn. Gezien de hoge kosten van het 

aanpakken van de problemen, 50.000-100.000 euro per woning, is 

het voordelig om de investering via monitoring uit te stellen. Zo is 

het mogelijk real time te zien hoe de woningen ervoor staan en kan 

dankzij het Packhunt.io platform indien nodig tijdig ingegrepen 

worden. Veiligheid en kostenbeheersing gaan zo hand in hand.

Contact opnemen met HCP lid Packhunt? 

Dat kan via www.packhunt.io.

_

homeDNA

Met hun modules en apps faciliteert homeDNA gebruikers 

optimaal bij het reduceren van faalkosten. In iedere fase van het 

bouwproces worden veel data verzameld, waar homeDNA smart 

data van maakt. HomeDNA vertaalt de ingevoerde data namelijk 

naar online rapportages en overzichtsdashboards. Dit levert nuttige 

inzichten op voor de bedrijfsvoering van de gebruiker. 

Van data die door kopers wordt ingevuld in bijvoorbeeld de 

enquêtes van de Verkoopmodule van homeDNA, kan de gebruiker 

de gewenste output bepalen in de vorm van rapportages en 

dashboards. Het verkoopdashboard toont onder andere de stand 

van de verkoop, het verloop ervan en het aantal klanten per 

segment.

Met de module Bouwkwaliteit wordt tijdens de bouw en bij 

oplevering de kwaliteit vastgelegd en bewaakt. In rapportages 

en dashboards zie je per project en over alle projecten heen op 

welke onderdelen er meldingen zijn, op welke momenten, welke 

leveranciers, wat de doorlooptijden zijn, e.d. Hier kun je targets 

aan hangen, evalueren en bijsturen, wat op volgende projecten 

winst oplevert. Dit wordt ook zo bijgehouden bij de module 

Service.

Deze slimme rekensommen worden automatisch in het systeem 

gemaakt. Aan de resultaten kun je vervolgens targets hangen, 

evalueren en bijsturen, wat op volgende projecten winst oplevert.

Contact opnemen met HCP lid homeDNA? 

Dat kan via 010-450356, info@homedna.nl en www.homedna.nl.

_

Perfect Place

Data is het nieuwe goud. De beschikbaarheid en waarde ervan is 

gigantisch en zal de komende jaren exponentieel toenemen. Maar 

data is nog geen informatie. Perfect Place zorgt voor die transitie 

en maakt van data waardevolle informatie voor locatiebeslissingen.

Zou het niet fijn zijn om precies te weten wie de bezoekers in je 

winkel zijn en waar ze vandaan komen? Wil je weten hoe druk 

het is bij een concurrerende sportschool? Met mobiele data 

leer je klanten kennen. Door de mobiele data van honderden 

apps om te zetten in geaggregeerde en anonieme real-time 

informatie kan voor een specifiek adres of gebied het gedrag van 

de consument inzichtelijk worden gemaakt. Zeer interessant 

voor vastgoedpartijen, bijvoorbeeld bij locatiebeslissingen en 

concurrentieanalyses.

Ook maakt data de zoektocht van ontwikkelaars en bedrijven 

die willen uitbreiden met nieuwe vestigingen een stuk 

gemakkelijker. Door de beperkte uitgifte van nieuwe grond is 

het vinden van passende locaties voor (her)ontwikkeling een 

flinke opgave. Wachten totdat de makelaar met locaties komt? 

Daar heeft niemand tijd voor. De oplossing ligt in data. Door 

tientallen datalagen – geografisch gebied, objectkenmerken, 

perceelkenmerken, bouwpotentieel en kenmerken van de eigenaar 

en/of gebruiker – slim te combineren kunnen locaties worden 

gevonden die exact aan de zoekcriteria voldoen.

De data-oplossingen van Perfect Place verhogen de efficiency van 

besluitvorming. Want tijd is geld, data is goud.

Contact opnemen met HCP lid Perfect Place? 

Dat kan via 06-15008150, anton@perfectplace.nl en

www.perfectplace.nl.
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