
Huurderstevredenheid laten groeien door het 

gebruik van intelligente planningssoftware!

Welkom bij Stek Wonen & PCA!



“Bij Stek Wonen staat de huurder altijd voorop!” 



“Je mag overal op bezuinigen, behalve de vakman!” 



“De snelheid en flexibiliteit die we hebben met een 

eigen dienst en onze slimme plansoftware maakt 

dat we onze huurders 9 van de 10 keer positief 

kunnen verrassen!” 



Huurderstevredenheid?

üWat betekent huurderstevredenheid voor Stek Wonen?

üWaarom gekozen voor een eigen dienst?

üDoelstelling huurderstevredenheid

Score 2020 7,6
Doelstelling 2024 7,8



Geschiedenis | Stek wonen en PCA



Applicaties dagelijks onderhoud | Stek Wonen



§ Sinds 1994 actief met software voor planning en mobiel

§ Integrale planoplossing voor alle vakmannen binnen jouw corporatie 

§ Standaard software met een specifieke corporatie configuratie

§ Software as a Service (SaaS) | Multi-tenant | Cloud implementaties vanaf 2012

§ Alles in eigen huis!

§ Rijke koppeling met ERP leveranciers

§ Aanbieden van een optimale huurdersreis l SMS en email

§ Mobile applicatie | werkt on- en offline

§ BI rapportages

§ Voorloper op het gebied van kunstmatige intelligentie en algoritmes

Onze belofte uit zich in Slimmer, Beter en Sneller!

Wie is | PCA?



Inhoud presentatieDe 5 stappen van Stek wonen en PCA

Digitale huurdersreis



Stap 1 | Opdrachtvastlegging
DE KRACHT VAN EEN GOEDE OPDRACHT

ü Het bepaalt je first-time-fix ratio 

ü Het bepaalt je stuurinformatie

ü Standaarden in opdrachtvastlegging =  eenvoudige gegevens uitwisseling

met opdrachtgevers en –nemers

ü Zorgt voor een eenduidige werkwijze ongeacht het meldingskanaal

ü De opdracht is gedurende het complete proces leidend



Stap 2 | Slim plannen
MET DE TOOLS EN ALOGRITMES VAN PCA

WAAROM SLIM PLANNEN?

• Voordelen voor opdrachtgever- en nemer 

• Klanttevredenheid omhoog 

• Self-service mogelijkheden

• Efficiënter plannen dus een hoger rendement

• Beperkte capaciteit optimaal benutten

• CO2 voetprint verkleinen 

• Verminderde interne belasting



Klantreis | Communicatie

• 24/7 bediening

• Minder klant-niet-thuis gevallen

• Bevestigingsbericht

• Afspraak wijzigen via portaal

• Reminder bericht

• Onderweg bericht

• Verscherping aankomsttijd



Stap 3 | Registreren

• Alle informatie van kantoor naar buiten

• Uren en materialen

• Activiteitenregistratie

• Taakinformatie

• Historie inzien

• Vervolgafspraak maken op locatie (evt. voor collega)

• Formulieren 

• Foto's 

• Documentatie

• Afronden van de opdracht



Stap 4 | Verwerken

• Sociale signalering

• Enquête huurderstevredenheid

• Uren en materialen

• Statusteruggave en communicatie met stakeholders



Enquête | Stek Wonen



Stap 5 | Sturen & Analyse

• BI-tool

• Inzicht en grip op je processen

• KPI sturing

• Sturen op data

• Delen van analyses aan opdrachtgevers en -nemers

• Inzicht in huurderstevredenheid



De resultaten | KWH 2021

7,9 op basis van 866 respondenten (eigen dienst en co-makers)

8,1 op basis van 533 respondenten (eigen dienst)

Respons: 20%

Aedes Benchmark

Onderdeelscore reparaties: B



Respons: 80% 

4,48 op 5 (482 respondenten)

“Sympathieke man die in een mum van tijd de reparatie aan de wc verholpen 

heeft”

“Accuraat snel en vakkundig”

“Van melding tot reparatie vlot en goed geholpen met vooral een begripvolle 

service monteur ter plekke”

De resultaten | Eigen meting



Vragenronde



Namens Stek Wonen en PCA hartelijk 

dank voor jullie aanwezigheid!


