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Ziezodan is een van de elf groepsmaatschappijen van ADG 

dienstengroep, een in het oosten van het land geworteld 

familiebedrijf dat met ruim 42.000 medewerkers de grootste 

particuliere werkgever van Nederland is. ‘Vanwege het 

shirtsponsorschap van Heracles Almelo is Asito het bekendste 

ADG-bedrijf,’ vermoedt Pot (46). ‘Ik werd in 2016 ingehuurd door 

onderhoudsbedrijf Reparaad, dat vooral in het oosten van het land 

werkt voor onder andere woningcorporaties en vastgoed- en VVE-

beheerders. Het was de bedoeling het unieke full serviceconcept 

van Reparaad uit te rollen naar de rest van Nederland, maar dat 

bleek lastig. Want de dienstverlening van Reparaad mag nog zo 

hoogwaardig en onderscheidend zijn, het is niet efficiënt om een 

monteur van Twente naar de Randstad te laten rijden.’

Platformeconomie
Pot werd in Amsterdam opgeleid tot uitgever, maar ging 

na zijn studie bij KPN aan de gang. Later volgden Xerox, 

uitzendorganisatie In Person én een avondstudie Bedrijfskunde, ‘de 

beste keuze van mijn leven’. ‘Voor ik aan de slag ging bij Reparaad, 

was ik enkele jaren actief als zelfstandig interim-bestuurder en 

concept-ontwikkelaar. Alles kwam samen in het idee voor Ziezodan: 

een digitale partner in het vastgoed-onderhoudsdomein, die het 

onderhoudsproces van huurwoningen aanzienlijk gemakkelijker 

en efficiënter maakt voor huurders, vastgoedbeheerders en 

onderhoudsbedrijven.’

Volgens Pot past Ziezodan helemaal in de huidige 

platformeconomie. ‘Per jaar krijgt een woningcorporatie 1,2 

onderhoudsverzoeken per woning per jaar,’ legt hij uit. ‘Bij een 

gemiddeld bezit van 20.000 woningen, heb je het dan over 24.000 

meldingen per jaar. Dat gaat gepaard met veel rompslomp, een 

enorme administratieve last, ergernis en ruis tussen de betrokken 

partijen, huurders, corporaties en onderhoudsbedrijven. In plaats 

daarvan biedt Ziezodan een ecosysteem, een eenvoudig digitaal 

platform waarbij een door de huurder verzonden WhatsApp-bericht 

aan de basis staat van iedere onderhouds- of reparatieactie.’

‘First time fix’
Wat Ziezodan volgens Pot boven alles biedt is service, efficiëntie, 

eenvoud, transparantie en gebruiks- en onderhoudsgemak. ‘De 

“first time fix”, zoals dat heet, gaat bovendien met sprongen 

omhoog, net als de huurderstevredenheid. Die wordt na iedere 

onderhoudsklus gemeten, wat waardevolle informatie oplevert voor 

zowel de corporatie als de monteur. Ook dat laatste is belangrijk, 

want hij is een soort verlengstuk van de corporatie die vaak alleen 

wat te horen kreeg als iets niet goed was gegaan. Niet bij Ziezodan: 

iedere virtuele duim van tevreden huurders komt bij hem terecht, 

wat een positieve impact heeft op zijn motivatie en in het verlengde 

daarvan de kwaliteit van zijn onderhoudswerk.’

Anders dan het full serviceconcept van Reparaad, leent het 

concept van Ziezodan zich wél heel goed voor een landelijke 

uitrol. Na uitvoerig marktonderzoek en diverse pilots, met Pot aan 

de knoppen, was het enkele maanden geleden bijna zover, toen 

‘corona’ roet in het eten gooide. ‘De pandemie heeft voor uitstel 

maar niet voor afstel gezorgd,’ verzekert hij. ‘De primeur was voor 

Syntrus Achmea, waarmee we in eerste instantie een contract 

hebben getekend voor 2.000 woningen. Op 1 juni ging het platform 

live, sindsdien lopen alle reparatieverzoeken via het digitale platform 

en de apps van Ziezodan. Als de pilot goed verloopt, gaat dat op 

termijn ook gelden voor de andere 21.500 woningen die Syntrus 

Achmea in portefeuille heeft en die onder andere door Rebo 

Vastgoed Management worden beheerd. Dat is ook de partij die bij 

de pilot is betrokken.’

slim én duurzaam
Het interview met Pot is ‘coronaproof’: het vindt plaats terwijl 

hij in de auto zit, op weg naar een potentiële klant in Eindhoven. 

‘De belangstelling is enorm, zowel van woningcorporaties 

als van partijen als Syntrus Achmea die in het middeldure of 

dure segment van de woningmarkt actief zijn. Naast aspecten 

als onderhoudsgemak en huurderstevredenheid, wordt ook 

duurzaamheid vaak genoemd als reden voor die belangstelling. 

Ziezodan maakt het onderhoud van huurwoningen veel efficiënter. 

Het hoge “first time fix”-percentage voorkomt ook in een stad 

als Amsterdam veel extra ritten. Doordat ons slimme algoritme 

automatisch de meest efficiënte route inplant, hebben de pilots 

bovendien uitgewezen dat de rijroutes van de servicemonteurs met 

ruim twintig procent verbeteren. Met alle positieve gevolgen voor 

de uitstoot van CO2 en fijnstof van dien.’

Namens Ziezodan hoopt Pot binnenkort de namen van nieuwe 

klanten bekend te maken, ook uit de corporatiewereld en ook 

uit Amsterdam. ‘Hun enthousiasme ten spijt, zijn veel partijen 

nog wat kopschuw. Dat is niet vreemd, want door met Ziezodan 

in zee te gaan maken ze een einde aan een reparatie- en 

onderhoudssystematiek die weliswaar bewerkelijk en duur is, maar 

soms wel al jaren functioneert. Bij veel corporaties wordt slechts 

vijf à zes procent van alle reparatieverzoeken digitaal gedaan, bij 

Ziezodan is dat zeventig à tachtig procent. Als er één schaap over 

de dam is volgen er meer, daar ben ik van overtuigd. Ons doel? 

100.000 woningen, als eerste mijlpaal. Maar nu we eindelijk 

live zijn, weet ik ook dankzij de positieve ervaringen van Syntrus 

Achmea zeker dat het daar bij lange na niet bij gaat blijven.’

ZieZodan: onderhoudsproces
huurwoningen kan makkelijker, 
efficiënter en duurZamer 

Syntrus Achmea was begin juni de eerste grote 
woningverhuurder die in zee ging met Ziezodan, dat 
als dienstverlener en digitale partner van huurders, 
vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven het 
onderhoudsproces van hun woningen aanzienlijk 
makkelijker, efficiënter en duurzamer maakt. Algemeen 
directeur Michiel Pot studeerde in Amsterdam, de stad
die hij nu ook met Ziezodan wil veroveren.
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Luister hier de podcast 

met Michiel Pot, 

algemeen directeur 

Ziezodan

Tekst:

Cees de Geus

Beeld:

Peter van aalst 

(portret), Marieke 

dijkhof  

Beste restaurant:

Het Yamazato 

Restaurant in het 

Okura Hotel. Het beste 

Japanse restaurant dat 

ik ken

Leukste terras:

Dat zijn er meerdere. 

Ze hebben hun ligging 

met elkaar gemeen, op 

de hoek van een van 

de grachten en een 

van de kleine straatjes 

ertussen

Favo public space:

Het Museumplein

Favoriete winkel:

Ik ben een horlogefreak. 

In de P.C. Hooftstraat 

kom ik wat dat betreft 

volop aan mijn trekken

Amsterdam in corona 

en Amsterdam na 

corona:

Door het 

massatoerisme 

dreigde Amsterdam 

haar intimiteit kwijt 

te raken. Ik hoop 

dat die in het post-

coronatijdperk weer 

terugkeert

Eerste herinnering aan 

Amsterdam:

Het water, de 

grachten… Voor 

iemand die geboren en 

getogen is in het oosten 

van het land, waar ik 

nog steeds woon, is dat 

extra bijzonder

Passie voor…

Koken. Ik ben een 

kookgek. De keuken 

is het middelpunt 

van onze woning in 

Hengelo. Op kookgebied 

ben ik de laatste tijd in 

de ban van sous-vide, 

waarbij vlees in een 

waterbad op relatief 

lage en constante 

temperatuur wordt 

verwarmd zodat 

het geleidelijk en 

gelijkmatig gaar wordt. 

Zelfs nu ik erover praat 

loopt het water me in de 

mond…

Ultieme ontspanning…

Naast koken is dat 

gitaar spelen, op een 

akoestische gitaar

Topserie Netflix…

Ozark

Welke krant lees je…

Financieel Dagblad en 

Tubantia.

Guilty pleasure…

Muziek uit de jaren 

tachtig in het algemeen 

en George Michael in het 

bijzonder

Ambitie…

Heel lastige vraag, want 

ik heb het ongelofelijk 

naar mijn zin bij 

Ziezodan en Reparaad. 

Beroepshalve voel ik 

me als een vis in het 

water, de enige droom 

die ik misschien nog zou 

kunnen noemen is een 

eigen onderneming

‘ ZIEZODAN BIEDT EEN ECOsYsTEEM, 
EEN EENVOUDIG DIGITAAL PLATFORM 
WAARBIJ EEN DOOR DE HUURDER 
VERZONDEN WHATsAPP-BERICHT
  AAN DE BAsIs sTAAT VAN IEDERE
 ONDERHOUDs- OF REPARATIEACTIE’

‘ NAAsT AsPECTEN ALs ONDERHOUDsGEMAK 
EN HUURDERsTEVREDENHEID, WORDT OOK 
DUURZAAMHEID VAAK GENOEMD ALs REDEN 
VOOR DE BELANGsTELLING VOOR HET 
ZIEZODAN-CONCEPT’
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