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Bij ZieZodan worden reparatieverZoeken snel 
en makkelijk opgelost. dankZij het platform 
dat huurders, vastgoedBeheerders en 
onderhoudsBedrijven met elkaar verBindt. 
daarBij wordt veel data verZameld en dat is 
goed nieuws voor vastgoedBeheerders, Zeggen 
algemeen directeur michiel pot en operationeel 
directeur simon helder. want: ‘wij maken van 
data stuurinformatie.’
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Een efficiënt reparatieproces en tevreden klanten. 
Dat was vanaf het begin de insteek van Ziezodan - 
en dat is het nog steeds. In een eigen ecosysteem 
koppelt Ziezodan reparatieverzoeken van bewoners 
razendsnel aan de oplossing van onderhoudsbedrijven. 
Die basis staat nu stevig op poten. Tijd voor de 
volgende stap, stellen Simon Helder en Michiel 
Pot: zinvol gebruikmaken van de beschikbare 
data. ‘Tijdens de werkzaamheden wordt veel data 
verzameld die inzicht geeft in de status van vastgoed 
en de tevredenheid van huurders. Dat is waardevolle 
informatie, en die willen we graag gebruiken om onze  
dienstverlening verder te verbeteren. Wij maken van 
data stuurinformatie, waarmee vastgoedpartijen zoals 
woningcorporaties, beleggers en propertymanagers 
betere investeringsbeslissingen kunnen nemen.’

Lerend vermogen ‘Ziezodan is een dienstverlener 
met een sterk it-Platform. Dat is een ijzersterke 
combinatie. Wij verzorgen een end to end proces, van 
een reparatiemelding tot een tevreden klant - en alles 
wat daartussen zit. Gedurende dat proces worden 
veel stappen doorlopen. Stappen die allemaal data 
opleveren. Wij presenteren die in overzichtelijke 
real-time dashboards. Daar kan iedereen zien hoe 
de vlag erbij hangt, wat goed gaat en wat er beter 
kan. Soms zit hem dat in houding van de vakman 
of in de workflow van een proces, soms is het een 
trigger om nieuwe innovaties aan te jagen. Daarbij 
leren we ook veel van onze klanten en medewerkers. 
We publiceren elke twee weken een nieuwe release, 
waarmee we steeds een klein stapje beter worden. Dat 
is een enorm krachtige aanpak. Dankzij de continue 
doorontwikkeling en het lerend vermogen wordt ons 
ecosysteem steeds beter.
Zo zagen we bijvoorbeeld vanuit de data dat bewoners 
die een foto toevoegden aan hun reparatieverzoek een 
5 procent hogere First Time Fix hadden, wat betekent 
dat een probleem in één keer opgelost wordt. Dat is fijn 
voor de bewoner, efficiënt voor het onderhoudsbedrijf 
en ook interessant voor de CO2 uitstoot, omdat de 
monteur maar een  keer hoeft te rijden. Dat mes 
snijdt dus aan drie kanten. Dat werkt prima bij de 
60 procent die digitaal reageert, maar 40 procent 
geeft de voorkeur aan bellen, en dan kun je geen foto 
toevoegen. Om ook bij die categorie de First Time Fix 

te verhogen hebben we een Track & Trace ontwikkeld 
waarbij bellers achteraf alsnog een foto kunnen 
toevoegen. Dat is uniek. Een simpel maar sprekend 
voorbeeld van waardevolle informatie die we uit de 
data halen en waarmee we het kwaliteitsniveau van 
onze dienstverlening verder kunnen verhogen.’  

Feiten en cijFers ‘Wij horen vaak in gesprekken 
dat ‘waarheden’ ingeschat worden op basis van 
‘onderbuikgevoel’. Mensen claimen de waarheid zonder 
heel concreet te kunnen worden. Dat kan het lastig 
maken om knopen door te hakken en beslissingen te 
nemen. In ons ecosysteem kunnen we precies zien 
wat er aan de hand is en waar een probleem vandaan 
komt. Doordat wij alles meten, kunnen wij dat vage 
onderbuikgevoel vertalen in feiten en cijfers. Met die 
informatie in de hand maak je als organisatie andere 
afwegingen en kun je betere onderbouwde besluiten 
nemen over processen, investeringen of de inzet van 
mensen. 
Wij geloven in transparantie, dus geven we die 
informatie weer in een dashboard. Daar kunnen allerlei 
doorsneden uit gemaakt worden die inzicht geven in 
de materie. Daarbij geldt; hoe meer data, hoe beter. 
Dit kwartaal verdubbelde het aantal woningen op ons 
platform. Dat betekent ook: twee keer zoveel data. 
Daardoor zien we sneller trends en krijgen we eerder 
zicht op mogelijke verbeterpunten. 
Zo zagen we bij een bepaald complex dat er veel 
klachten waren over lekkende douchestrips. 
Vochtproblemen zijn vervelend voor de huurder en 
duur voor het onderhoudsbedrijf, omdat die uit moet 
rukken voor iets relatiefs kleins. Tevens zagen wij 
in de data dat deze problemen een trend vormden 
in gebouwen die in dezelfde periode gebouwd of 
gerenoveerd waren. Dus zorgen we nu dat elke 

‘ wij presenteren 
data in 
overZichtelijke 
real-time 
dashBoards’
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Simon Helder

Waar kom je vandaan? 
Heb een achtergrond 
in Customer Service, 
Customer experience en 
innovatie
Wat houd je bezig? 
Het opschudden van de 
status quo 
Aan welk project werk 
je? 
Aangepaste propositie 
voor Woningcorporaties 
Wat wil je bereiken? 
exponentiële groei 
(volhouden)
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Straaljager Piloot
Welke wijze les neem jij 
ter harte?

durf fouten te maken 
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
mijn vrouw 
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
nee, maar ook niet bang 
om fouten te maken en 
snel te leren
Wat/wie maakt jou 
boos?
respectloos gedrag en 
ongelijkheid 
Wat/wie maakt je blij?
mijn vrouw en dochters
Waar moet je heel erg 
om lachen?
Herman Finkers
Waar kun je wakker van 
liggen?
Ben een erg goede 
slaper

Waar ben je trots op?
mijn gevoel voor 
rechtvaardigheid
Wie is jouw held?
elon musk (geen 
held, maar wel 
indrukwekkend)
Wat is je favoriete 
muziek?
Hele brede muzieksmaak 
Wat is je favoriete sport?
Voetbal 
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
Groepsdier
introvert of extravert?
ietsje meer extravert dan 
introvert
optimist of pessimist?
opportunist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 

partner?
Trouw, passie en humor
Guilty pleasure?
Kinderchocolade 
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
lente (het jonge groen 
aan bomen en de eerste 
zonnestralen)
Welk vakantieland?
italië 
Waar wil je vanaf?
rommel die je 1x 
gebruikt en daarna in de 
weg staat 
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
Thuiswerken
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
roadtrip door heel 
europa 

ZAKelijKe
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8 
Beste zet:
Potentiële klanten 
uitnodigen voor 
Ziezodan experience bij 
ons in Hengelo
mooiste deal:
Cornerstone Vastgoed 
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
military Boekelo & 
Provada 
Grootste irritatie:
100% thuiswerken was 
efficiënt, maar niet goed 
voor het sluiten van 
deals
leukste spontane 
ontmoeting:
Vooral op military 
Boekelo verschillende 
leuke spontane 
ontmoetingen gehad
Beste speech:
indrukwekkende 
presentatie van jonas 
Kjellberg (nornorm) 
op Provada 
Beste zakenboek:
GriP – rik Pastoor
Het meest geleerd van:
Het maken van fouten 

PerSoonlijKe 
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
9
Topserie netflix:
undercover 
Sportieve hoogtepunt:
Verschillende 
overwinningen 
zaalvoetbal - wordt wel 
elk jaar minder
Beste boek:
lees alleen 
‘management’ boeken
Beste aankoop:
Aanbouw woning
Vakantie:

Armenië (zomer) en 
Kenia (herfstvakantie) 
Welke film maakte 
indruk:
Years a Slave
leukste diner:
Strand in Kenia (zelf 
gevangen vis) 
Beste song:
Vandaag ben ik gaan 
lopen (Acda en de 
munnik)
inspirerend:
Peter r. de Vries 
(vasthoudendheid en 
gemaakte impact) 
Afscheid:
Zwager en schoonzus - 
zijn naar Kenia verhuist
Kippenvel:
natuur - bergen in 
Armenië 
Hartverwarmend:
Gastvrijheid en warmte 
van mensen in Armenië 
– zijn we in nederland 
soms wat kwijtgeraakt 
door ons drukke en 
hectische leven
Sportmaatje:
mijn broertje jos - 2x 
per week personal 
training samen
Zorgwekkend:
roofbouw die we op 
aarde plegen - gelukkig 
wel steeds meer 
aandacht hiervoor 
Geluk:
mijn Gezin 
Held van 2021:
Peter r. de Vries 
restaurant:
Gastrobar 1910 Almelo 
- 1x per maand samen 
met mijn vrouw uit eten/
zelfde restaurant en 
zelfde tafeltje - heerlijk 
bijkletsen altijd 
meest gelachen:
Samen met gezin Friends 
kijken op de bank ‘s 
avonds
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monteur altijd een paar douchestrips in de auto heeft 
liggen. Als iemand dan in zo’n complex een melding 
krijgt voor iets anders, kan hij op dat adres meteen 
ook proactief de douchestrip vervangen. Zo gaan we 
dankzij data van reactief naar proactief onderhoud.’

Waardering ‘Het werken met data leidt niet 
alleen tot tevreden huurders, maar ook tot tevreden 
medewerkers. Voor onderhoudsbedrijven is het super 
interessant om niet alleen te zien waar het misgaat, 
maar ook waar het goed gaat. Als je een vakman 
vraagt: ‘Wanneer heb jij je werk goed gedaan?’ is 
het antwoord meestal: ‘Als ik niks hoor, zal het wel 
goed zijn.’ Logisch, want huurders bellen alleen als 
ze klachten hebben. Dat is eigenlijk jammer, want als 
je weet wat de bewoner daadwerkelijk vindt van het 
oplossen van een reparatieverzoek, biedt dat kansen 
op verbetering van de dienstverlening. Zo bleek uit 
antwoorden van meer dan duizend respondenten 
(huurders) dat de vriendelijkheid van de monteur het 
meest genoemd werd als positieve opmerking. Data 
maken dus ook ondubbelzinnig duidelijk dat iemand 
goed is in zijn werk. Zoiets kan intern een positieve 
discussie opleveren doordat collega’s daar met elkaar 
over praten. Daarnaast draagt het ook bij aan het 
werkplezier. Iedereen vindt het leuk om te horen: ‘Dat 
heb je goed gedaan!’. Dat motiveert enorm. Daarom 
zetten wij geregeld onze ‘helden’ in het zonnetje. Elk 
kwartaal maken we ruimte in onze agenda om zelf de 
vakmannen te bedanken met een borrelplankje. Het 
zijn nuchtere mannen, maar we merken dat dat ze heel 
veel doet.’ 

duurzaamheid
‘Op basis van data hebben we een strategie ontwikkeld 
om zo duurzaam mogelijk te werken en zo min 
mogelijk uitstoot te creëren. Dat begint met voorkomen 
dat de monteur extra ritjes moet maken. Als je 
toch ergens bent, en de data geven aan dat je daar 
binnenkort een storing kunt verwachten, kun je met 
preventief onderhoud voorkomen dat er een melding 

komt. De tweede stap is: hulp op afstand. Sommige 
problemen zijn prima op afstand op te lossen met 
hulp van de bewoner. Een storing in de oven is vaak 
te verhelpen door gewoon even de stroom eraf te 
halen. Als de bewoner dat zelf doet, hoeft de monteur 
er niet heen. En als de monteur wel op pad moet, 
zorgen we dat hij dat zo efficiënt mogelijk doet. Ons 
planalgoritme zorgt voor de slimste route. Zo kunnen 
we wel 30 procent besparen op de reistijd. Daarnaast 
weet de monteur precies welk materiaal hij mee moet 
nemen om een storing of defect in één keer op te 
lossen, waardoor de First Time Fix hoog is. Op al die 
onderdelen scoren we nu al goed. De volgende stap 
gaat worden dat we, o.a. door de korte reisafstanden, in 
gesprek gaan met onze opdrachtgevers over elektrisch 
vervoer.’

integraaL ‘Het belang van een integrale visie is 
groot. Woningcorporaties en andere vastgoedpartijen 
hebben te maken met veel verschillende afdelingen. 
Die hebben allemaal de focus op hun eigen (sub)
proces. Dat kan integrale besluitvorming in de weg 
staan. Onze aanpak verzekert organisaties van feiten 
en cijfers die inzicht bieden in het totaalplaatje. Dat 
is belangrijk, want zeker corporaties staan voor de 
uitdaging om een ketenbrede visie te ontwikkelen 
op dagelijks onderhoud. Daar kunnen wij bij helpen, 
doordat we van data stuurinformatie maken. Met 
de juiste cijfers in de hand kun je integraal beleid 
ontwikkelen en krijg je grip op processen. Dankzij onze 
real time informatie in het dashboard is het mogelijk 
om te sturen op het hier en nu. Dat zorgt voor betere 
beslissingen, efficiëntere processen, een verlaging 
van de werkdruk en tevreden huurders. Corporaties 
hebben de laatste jaren veel extra taken gekregen. Door 
ons het onderhoud te laten regelen, kunnen zij zich 
volledig richten op andere kerntaken. De modulaire 
opbouw van onze diensten maakt het makkelijk om in 
te stappen. Wij gaan graag met corporaties in gesprek 
om te kijken hoe we samen een stip op de horizon 
kunnen zetten en vorm kunnen geven aan hun visie op 
onderhoud voor de komende jaren.’

miCHiel PoT

Waar kom je vandaan? 
mijn werkverleden 
heeft voornamelijk drie 
assen: dienstverlening, 
organisatie en iT. 
dit is voor mij de 
heilige drie-eenheid 
van een succesvol 
businessmodel
Wat houd je bezig? 
mijn passie is het 
(door)ontwikkelen van 
concepten. Proberen in 
elk detail het geheel te 
kunnen zien
Aan welk project werk 
je? 
Ziezodan, het (door)
ontwikkelen van een 
disruptief platform 
voor de dienstverlening 
en procesvoering van 
reparatieonderhoud
Wat wil je bereiken? 
onbetwist nummer één 
van nederland zijn. Alle 
seinen staan op groen
Wat is je visie voor de 
toekomst?
er wacht ons een 
enorme uitdaging om 
resources op de juiste 
manier in te zetten om 
onze welvaart overeind 
te houden. dit geldt 
zowel voor natuurlijke 
als menselijke 
resources. ik vind dat wij 
als nederlanders hierin 
een leidende rol moeten 
spelen. Alleen door 
slimme oplossingen en 
harde randvoorwaarden 
kunnen we deze stappen 
maken. ik weet zeker dat 
we dit kunnen
Wat wilde je vroeger 
later worden?
Hoteleigenaar
Welke wijze les neem jij 
ter harte?
je hoeft niet altijd op de 
voorgrond te staan om 
impact te hebben
Van wie heb je het 
meeste geleerd?
Van mijn vader, hij is 

oud geworden (91 jaar). 
en met die ouderdom 
komen prachtige 
inzichten en wijsheden 
maar bovenal rust en 
aanvaarding
Ben jij altijd zeker van 
je zaak?
nee, er zijn altijd 
meerdere perspectieven 
aan de waarheid
Waar kunnen ze jou voor 
wakker maken?
een stedentrip
Waar ben je bang voor?
eenzaamheid
Wat/wie maakt jou 
boos?
egoïsten
Wat/wie maakt je blij?
mijn gezin
Waar moet je heel erg 
om lachen?
Funny videos met dieren
Waar kun je wakker van 
liggen?
Als ik dingen niet begrijp
Waar ben je trots op?
mijn gezin
Wie is jouw held?
ik heb situationele 
helden: helden in de 
muziek, helden in het 
werk, helden in het 
echte leven. Als ik er een 
zou moeten noemen lukt 
mij dat niet
Wat is je favoriete 
muziek?
momenteel is dat de 
band: Haevn
Wat is je favoriete sport?
Golfen
Ben je een einzelgänger 
of een groepsdier?
ik ben een zeer 
sociale einzelgänger. 
einzelgänger heeft een 
negatieve connotatie 
terwijl dit ook een stuk 
onafhankelijkheid en 
focus betekent
introvert of extravert?
extravert
optimist of pessimist?
optimist
Welke eigenschap 
waardeert u in uw 
partner?

eerlijkheid
Guilty pleasure?
Chocolade
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
beste vrienden?
ik zal eens informeren
Welk jaargetijde is het 
fijnst?
Zomer
Welk vakantieland?
italië
Wat zou je graag nog 
eens willen bezitten?
een Porsche 911 GTS
Waar wil je vanaf?
druk
Wat heb je leren 
waarderen in coronatijd?
een lege agenda in de 
weekenden
Wat ga je zeker nog een 
keer doen?
Parachutespringen

ZAKelijKe 
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
8
mooiste moment:
Provada, erg fijn dat 
Ziezodan erkent wordt
Beste zet:
Verbreden van de 
dienstverlening van 
Ziezodan
mooiste deal:
Alleen maar mooie deals
Beste zakelijke 
bijeenkomst:
Provada
opvallendste nieuws:
record aantal dagen dat 
de formatie in beslag 
neemt, onbegrijpelijk
Grootste irritatie:
mislukte formatie, 
dit klopt niet in 
een democratie in 
crisismodus
leukste spontane 
ontmoeting:
jonas Kjellberg van 
nornorm
Aan wie geërgerd:
Complotdenkers
Beste zakenboek:
danielle Braun, 
patronen

PerSoonlijKe 
TeruGBliK 2021
Welk cijfer geef je 2021:
9
Topserie netflix:
Katla, ijslandse 
miniserie, impressive
Sportieve hoogtepunt:
ondanks alle drukte is 
mijn basisconditie alleen 
maar verbeterd
Beste aankoop:
robot grasmaaier, dat 
scheelt een hoop tijd! 
Vakantie:
italië, begon slecht met 
een aanrijding op de 
duitse snelweg met een 
total loss als gevolg. 
uiteindelijk de rust 
kunnen vinden voor een 
prachtige vakantie
Welke film maakte 
indruk:
james Bond…hoe dan?
leukste diner:
ontelbaar, veel diners 

‘ dankZij de continue doorontwikkeling 
en het lerend vermogen wordt ons 
ecosysteem steeds Beter’

met vrienden mogen 
genieten dit jaar
Beste song:
Wonderen zijn welkom 
– Blof
inspirerend:
Het werk van architecht 
Kees marcelis
Kippenvel:
Tijdens het mini 
liveconcert van Bløf in 
de regen waarbij het 
nummer ‘omarm’ mij 
altijd door de ziel snijdt 
omdat we dit nummer 
draaiden bij het afscheid 
van mijn vader
onverslaanbaar:
Samen eten met 
dierbaren
Sportmaatje:
mijn vrouw, we sporten 
eigenlijk altijd samen
Geluk:
mijn gezin
Held van 2021:
mijn (puber)kids, die 

ondanks alle corona 
ingrepen toch hun 
schooljaar hebben 
doorstaan en zijn 
bevorderd naar de 
volgende klas
restaurant:
il rivale - l’osteria di 
Palazzo, Padenghe sul 
Garda, italië
Afzien:
lockdown en daardoor 
niet mogen sporten en 
uit eten
meest gelachen:
Tijdens een roadtrip met 
mijn vrienden
Grootste irritatie:
Complotdenkers die de 
maatschappij blokkeren
Allergezondste:
Samen met mijn 
voedingscoach werken 
aan een gezonde 
caloriebalans


