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Ongekend onderhoudsgemak. Dat is wat 
Ziezodan op disruptieve manier biedt aan 
huurders, woningcorporaties, vastgoedbeheerders, 
onderhoudsbedrijven en de andere partijen die 
betrokken zijn bij het reparatie-onderhoud aan de 
miljoenen huurwoningen in Nederland. ‘Dat gaat 
nu nog gepaard met veel rompslomp, een enorme 
administratieve last, ergernis en ruis,’ vertelt Pot. 
‘Neem een woningcorporatie. Die krijgt gemiddeld 
1,2 onderhoudsverzoeken per woning per jaar. 
Bij een gemiddeld bezit van 20.000 woningen, 
heb je het dan jaarlijks over 24.000 meldingen, 
die de basis vormen onder een reparatie- en 
onderhoudssystematiek die bewerkelijk, duur en 
inefficiënt is.’

In plaats daarvan biedt Ziezodan een digitaal 
platform, waarbij een door de huurder verzonden 
WhatsApp-bericht aan de basis staat van iedere 
onderhouds- of reparatieactie. ‘Net als het ‘first time 
fix’-percentage neemt de huurderstevredenheid 
daardoor substantieel toe,’ verzekert Helder. 
‘Daarentegen wordt het aantal kilometers dat 
servicemonteurs dagelijks maken drastisch 
verminderd, dankzij de algoritmen waar het 
platform gebruik van maakt. Daardoor worden voor 
de monteurs de meest efficiënte routes ingeplant, 
met veel minder uitstoot van CO2 en fijnstof 
als gevolg. Dat duurzaamheidsargument wordt 
steeds belangrijker voor woningcorporaties en 
vastgoedbeleggers, merken we aan alles.’

ZieZodan is er 
voor iedereen die 
makkelijker
en duurZamer 
vastgoedonderhoud 
wil  

De vraag is niet of maar wanneer Ziezodan de wereld van 
het vastgoedonderhoud gaat veroveren. Dat is de stellige 
overtuiging van Michiel Pot (algemeen directeur) en Simon 
Helder (operationeel directeur), die de uitrol van het 
innovatieve ecosysteem vertraagd zagen worden door de 
coronacrisis. Dankzij de samenwerking met onder andere 
MVGM en REBO Vastgoed, lijkt acceleratie echter nog 
slechts een kwestie van tijd.

 Michiel Pot (l) en Simon Helder
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Er valt geen speld tussen te krijgen. Is dat ook de 
reactie die jullie meestal krijgen, bijvoorbeeld van 
woningcorporaties en vastgoedbeheerders?
Pot: ‘Ja, maar wat we misschien niet goed in 

hebben geschat bij de start in 2018 is hoe disruptief 
Ziezodan is voor de vastgoedonderhoudswereld. 
Dat bleek ook uit de pilot die we in 2020 zijn gestart 
met 3.500 woningen, die verdeeld over zes fondsen 
worden beheerd door Syntrus Achmea. Naast de 
kwaliteit en dienstverlening werd ook het innovatieve 
karakter van het ecosysteem geroemd, met als gevolg 
dat er begin maart nog eens 3.500 woningen zijn 
toegevoegd aan het Ziezodan-platform.’

Helder: ‘We hoeven er niet omheen te draaien: we 
weten zeker dat Ziezodan het vastgoedonderhoud 
blijvend gaat veranderen, maar de uitrol is 
vertraagd door de coronacrisis. Michiel en ik hebben  
onwaarschijnlijk veel Teams-gesprekken gevoerd 
met potentiële klanten. Voordeel daarvan is dat de 
naamsbekendheid van Ziezodan een enorme impuls 
heeft gekregen. We snappen dat je niet op basis van 
een Teams-meeting zegt ‘goed verhaal, we gaan 
het doen’, want overstappen op Ziezodan is best 
ingrijpend voor organisaties en processen binnen 
de vastgoedwereld. Het vergt tijd en aandacht om 
de impact van Ziezodan eerst goed tot je door te 

laten dringen en vervolgens optimaal op waarde te 
schatten.’

Pot: ‘Vastgoedbeheerders gaan bijvoorbeeld van 
een actieve rol naar een regisseursrol. Ze krijgen 
veel meer data en inzicht in het onderhoud en 
kunnen zich daardoor richten op de verbetering 
van de processen en de verhoging van de 
klanttevredenheid.’

Helder: ‘Anders dan vastgoedbeheerders 
zijn woningcorporaties eigenaar, verhuurder en 
beheerder ineen dus in zee gaan met Ziezodan is veel 
ingrijpender voor de organisatie, alle processen en de 
eigenheid. We kunnen ze daarin heel ver tegemoet 

‘�ZieZodan�levert�een�schat�
aan�bruikbare�data�op,�
ook�dankZij�het�korte�
klanttevredenheidsonderZoek�
dat�op�ieder�afgehandeld�
reparatieverZoek�volgt’

komen, bijvoorbeeld door Ziezodan veel meer te 
integreren in de bedrijfsvoering van de corporatie.’

Pot: ‘Wat de gebruikers van de Ziezodan-app 
betreft maakt het niet uit of er sprake is van sociale of 
middeldure huur. Het taalniveau is B1, wat betekent 
dat er alleen makkelijke woorden worden gebruikt 
die iedereen kent. Eenvoud. Gebruiksgemak. 
En huurders die centraal staan. Daar draait alles 
om bij Ziezodan en uiteindelijk plukken ook 
woningcorporaties en vastgoedbeheerders daar de 
vruchten van.’

Waren jullie verbaasd door de resultaten van de 
Syntrus Achmea-pilot?
Helder: ‘Nee, want we zijn overtuigd van de 

meerwaarde van Ziezodan. De pilot heeft ons wel 
geholpen om het platform en de app’s te finetunen en 
te perfectioneren. Het percentage reparatieverzoeken 
dat online wordt gedaan is daardoor verder gestegen, 
bijvoorbeeld tot ruim 60 procent in Amsterdam. Ter 
vergelijking: bij de meeste vastgoedeigenaren die nog 
op de traditionele manier te werk gaan, wordt slechts 
vijf à zes procent van alle reparatieverzoeken digitaal 
gedaan.’

Pot: ‘Ziezodan levert een schat aan 
bruikbare data op, ook dankzij het korte 
klanttevredenheidsonderzoek dat op ieder 
afgehandeld reparatieverzoek volgt. Dat het ‘first 
time fix’-percentage spectaculair stijgt, neemt niet 
weg dat een huurder soms ontevreden zal zijn. 
Dankzij Ziezodan komt een woningcorporatie of 
vastgoedbeheerder daar niet pas na een jaar maar 
direct achter en kan er dus meteen actie op onder 
nemen, met een stijging van de klanttevredenheid en 
een daling van de kosten als gevolg.’

Ik kan me voorstellen dat jullie staan te popelen 
om, zodra de coronabeperkingen worden 
versoepeld, te gaan oogsten wat jullie het afgelopen 
jaar hebben gezaaid…
Pot: ‘Ja. Het grote voordeel van de meeste 

 Simon Helder (l) en Michiel Pot



68 69

woningcorporaties is dat het woningbezit vaak 
is geconcentreerd in één stad, vaak met nog wat 
voorsteden erbij. Ziezodan komt dan helemaal 
tot zijn recht, door iedere dag weer de meest 
efficiënte en duurzame route in te plannen voor de 
servicemonteurs. Tijdens de pilot met een grote 
woningcorporatie in het oosten van Nederland is 
gebleken dat het aantal gereden kilometers daardoor 
met wel dertig procent afneemt.’

Helder: ‘Dat komt ook doordat maar liefst vijftig 
procent van de huurders tot onze aangename 
verrassing voor het ‘ecolabel’ kiest: dat is een optie 
waarbij de servicemonteur komt op het moment 
dat hij toch al in de buurt moet zijn, zodat hij voor 
meerdere reparatieverzoeken maar één keer hoeft 
te rijden.’

Pot: ‘Weet je waar de situatie waar Ziezodan 
zich nu in bevindt me aan doet denken? Een 
voetbalwedstrijd waarvan je weet dat je ‘m gaat 
winnen, alleen moet je eerst dat eerste doelpunt 
maken…’

Helder: ‘Mooie metafoor, maar met Syntrus 
Achmea, MVGM en REBO Vastgoed als eerste 
klanten hebben we wat mij betreft al gescoord. Nog 
los van de contracten die we de komende maanden 
nog gaan afsluiten, zullen er eind 2021 25.500 
woningen op het Ziezodan-platform zitten. We willen 
toe naar 500.000 woningen, maar dat zegt vooral 
iets over ons ambitieniveau én over de complexiteit 
van de coronatijd en het werkgebied waarin we 
willen opschalen.’

Pot: ‘Met de ADG dienstengroep heeft Ziezodan 
gelukkig een eigenaar die begrip, geduld en een 
langetermijnvisie heeft. Ik trek de voetbalmetafoor 
nog even door: we willen met Ziezodan in de 
Champions League spelen, maar moeten eerst de 
voorrondes door. Dat kost tijd, maar het gaat ons 
absoluut lukken.’
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NoeM eeN voordeel voor de 

wooNoNtwikkeliNg door 

Covid-19 eN eeN Nadeel: 

Simon: Nu we meer dan een jaar 

onderweg zijn met de Corona 

crisis tekenen zicht definitieve 

veranderingen af. Uit gerenommeerd 

onderzoek blijkt dat 85% van de 

ondervraagden ook in de toekomst 

regelmatig wil thuiswerken. Hierdoor 

verandert ook de woonbehoefte 

en zie je dat de vraag stijgt naar 

woningen aan de randen van steden 

en erbuiten. denk dat het positief 

is dat de huizenjacht zich wat meer 

verspreid over Nederland i.p.v. alleen 

de randstad. een nadeel van Covid is 

natuurlijk voor de lokale middenstand 

- Horeca & retail. deze krijgen harde 

klappen en het is te hopen dat ze nog 

even volhouden. Zij zorgen voor sfeer 

in de stad

welke diSCUSSie iS relevaNt oP 

Het gebied vaN woNeN:

Michiel: Het 1.000.000 woningen 

plan voor de komende 10 jaar. los van 

de voor de vastgoedsector relevante 

capaciteit in de keten gaat dit ook heel 

erg over de leefbaarheid in Nederland. 

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de 

leefbaarheid gewaarborgd blijft

ZijN je eigeN wooNweNSeN 

iN aNder PerSPeCtief 

gekoMeN door Covid-19 eN Het 

tHUiSwerkeN:

Michiel: Nee, ik heb de luxe dat ik eind 

2018 mijn droomhuis opgeleverd heb 

gekregen. dat hebben we zelf (met 

architect natuurlijk) mogen ontwerpen 

en voldoet daarmee volledig aan alle 

wensen en eisen,  zelfs in de corona 

periode. Zoals ik al zei een enorme luxe

wat iS er Nodig oM Prettig te 

woNeN iN de CoMPaCte Stad: 

Simon: denk dat het essentieel is om 

voldoende aandacht te hebben voor 

het groen in de compacte stad. Het 

vermindert luchtvervuiling, zorgt voor 

waterberging, dempt geluidshinder en 

verkoel in warme periodes. daarnaast 

word ik persoonlijk ook blij van groen 

om me heen. 

Michiel: wat mij opvalt in populaire 

grote steden over de hele wereld 

is dat die vaak geen echt centrum 

kennen, het zijn meer conglomeraties 

van wijken met wijkcentra. door 

decentraal alle functies van een 

grote stad onder te brengen in wijken 

blijft een compacte stad leefbaar. 

dat is dus wonen, werken, groen en 

voorzieningen op loopafstand van 

elkaar

wat wordt Het belaNgrijkSte 

keNMerk vaN woNeN iN de 

toekoMSt:

Michiel: Circulariteit, grondstoffen 

teruggeven aan de natuur

wat iS de grootSte UitdagiNg:

Michiel: vervoer/transport binnen de 

standsgrenzen

wat ZoUdeN PartijeN oP de 

NederlaNdSe woNiNgMarkt 

aNderS eN beter kUNNeN doeN:

Simon: ik denk dat het belangrijk is 

om architectonisch en kwalitatief 

hoogwaardige bouw te blijven leveren. 

Zeker met het huidige woningtekort 

ons niet laten verleiden tot de bouw 

van eenheidsworst, maar onszelf 

blijven uitdagen om kwalitatieve bouw 

toe te voegen aan onze steden. Niet 

alleen voor de mensen die erin mogen 

wonen, maar ook voor de inwoners die 

er tegenaan moeten kijken.  

Michiel: op het moment dat woningen 

voor 100% circulair gebouwd kunnen 

worden hoeft een woning niet per se 

60 jaar te blijven staan. dan kan hij 

ook sneller vervangen worden indien 

tijdsgeest, technologie of andere 

wensen dat vragen. Het streven naar 

100% circulariteit versnelt de flexibiliteit

wat valt oP alS Het gaat oM de 

wooNweNSeN:

Michiel: woonwensen blijven in basis 

altijd gelijk: geborgenheid, veiligheid, 

comfort en sociale omgeving

welke iNNovatieS gaaN Het 

verSCHil MakeN: 

Michiel: die innovaties die niet alleen 

gaan om energiebesparing maar 

ook grondstof en afval besparing in 

de keten. denk aan de spijkerbroek 

productie die 7.000 liter water per 

stuk kost

waar beN je graag alS je eveN 

tijd voor jeZelf Nodig Hebt:

Michiel: in de auto, telefoon op stil, 

radio uit, onderweg naar huis

‘�het�duurZaamheidsargument�
om�voor�ZieZodan�te�kieZen�
wordt�steeds�belangrijker�
voor�woningcorporaties�en�
vastgoedbeleggers’

PaSSie voor:

Michiel: koken en mijn gezin (en niet 

per se in die volgorde)

grootSte iNSPiratie:

Michiel: grote artiesten zoals Prince. 

Het door ontwikkelen van een talent, 

continu vernieuwen en mensen raken 

met je product

dit raakt Mij PerSooNlijk:

Michiel: Het geluk van anderen om mij 

heen, dat inspireert mij

toPSerie Netflix:

Michiel: Chef’s table

favoriet vervoerSMiddel:

Simon: fiets

Michiel: electrische step

UltieMe oNtSPaNNiNg: 

Simon: Zomervakantie met gezin

Michiel: italië, wijnboerderij, 

ondergaande zon, pizza oven 

knapperend op de achtergrond en 

mooie verhalen met de locals

beSte SPortPreStatie:

Simon: Het lopen van de halve 

marathon

Michiel: twee birdies in 18 holes 

gUilty PleaSUre:

Michiel: Chips met dipsaus en 

luisterend naar george Michael, hard 

over de luidsprekers

beSte advieS:

Michiel: als je te bang bent om af te 

gaan, kom je nooit meer op

waarUit beStaat eeN PerfeCte 

dag voor joU:

Michiel: rustig opstaan, buiten 

ontbijten met het gezin, 18 holes 

golfen, terrasje naderhand, daarna 

een lekkere lichte maaltijd van de bbQ 

en ’s avonds in de hottub de sterke 

verhalen van die dag doornemen

voor wat iN Het leveN beN je Het 

MeeSt daNkbaar:

Simon: Mijn vrouw en twee dochters

Michiel: Mijn gezin en de harmonie die 

daarin leeft

iS er ietS waarvaN je al Heel 

laNg drooMt:

Michiel: wakker worden en heel goed 

kunnen zingen, haha. Maar helaas, de 

meeste dromen zijn bedrog

alS je MorgeN ZoU kUNNeN 

wakker wordeN Met eeN goede 

eigeNSCHaP of taleNt erbij, wat 

ZoU dat ZijN:

Simon: iets geduldiger zijn

Michiel: Heel goed kunnen zingen

wat Maakt de Stad SliM:

Michiel: de inwoners

PoSt Covid-19, waar kijk je Het 

MeeSt Naar Uit:

Simon: terrasje pakken en stedentrip 

met mijn gezin

Michiel: Het gevoel van vrijheid

 Simon Helder (l) en Michiel Pot
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