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digitale medewerker 
 



  De Toekomst = Nu 

 



  Aedes onderzoek 

 



“Het inzetten van technologie om klanten beter, sneller 

en goedkoper te ondersteunen dan voorheen…om 

waarde te creëren voor klanten op slimmere manieren, 

met de klant op 1” 

 

 

 

  Digitaliseringsambitie Rochdale 

 



4 thema’s: 

 

Efficiënte processen: Processen en dienstverlening 

optimaliseren, digitaal waar dat kan. 

  

Datagedreven werkwijze: Data verzamelen en benutten 

in al onze kernprocessen en activiteiten.  

 

Slimme buurten: Inzet van technologie om de 

leefbaarheid van onze buurten te vergroten.  

 

Wendbare organisatie: Bevorderen van een wendbare 

organisatie door gebruik van informatie en technologie. 

 

 

 

  Digitaliseringsambitie Rochdale 

 



Efficiënte Processen > Robotics binnen Financiën 

Automatisering verwerking leveranciersfacturen 
 

Datagedreven werkwijze > Woonfraude signalering 

Gerichtere aanpak 
 

Wendbare organisatie > moderne werkplek 

Laptops, teams, chat, beeld 

 

 

 

  De praktijk 
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  Huurdersportaal: digitaal contract 

 



  Huurdersportaal: digitale post 

 



  Webcare, WhatApp en Webchat 

 



  Klantreis waar mogelijk digitaliseren 

 



  Huidige contactkanalen 

 



  Gebruik huurdersportaal 

 



35% van het eerste lijns contact met bewoners 

geschiedt inmiddels online 

 

Klanttevredenheid op digitale kanalen is hoger 

 

Reductie in fte medewerkers klantcontact 

 

 

  Verschuiving naar digitale kanalen 

 



men are better at machines are better at 

  Technologie en mens complementair 

 



  Samenwerkingsverband 

 

https://www.woonforte.nl/home


Herkenning 

Eigen taal 

Empathie 

Geautomatiseerd 

Spraak- en/of tekstgestuurd 

 

 

  Wensen t.a.v. chatbot 

 



Laagdrempelig voor laaggeletterden, digibeten en 

anderstaligen 

Snel geholpen, 24/7, geen wachtrij 

Meer ruimte (zowel financieel als tijd) voor persoonlijke 

   aandacht waar nodig en/ of 

   uitvoering andere speerpunten 

   (betaalbaarheid, duurzaamheid, 

   beschikbaarheid) 

 

 

  Meerwaarde voor bewoners 

 



 

 

  Kiezen leverancier 

 



 Spraakgestuurd (Nederlands) 

 

 Begrijpen 10 meest voorkomende  

    reparaties 

 

 Herkennen klant, rekening houden met 

    object- en contractkenmerken 

 

 Bieden juiste oplossing, gebruik makend  

    van agenda en beeldmateriaal 

 

 Natuurlijke dialoog, empathie 
 

 

  Uitgangspunten Proof of Concept 

 



Projectgroep en stuurgroep 

Medewerker KCC als procesdeskundige 

Analyse van: 

• opnames telefoongesprekken 

• kennisbank (veelgestelde vragen) 

• beslisboom reparatieverzoeken 

Inrichten en conversatie opbouwen 

Testen, aanpassen, testen 

Doorlooptijd 12 weken 

 

 

  Aanpak Proof of Concept 

 



  Het resultaat: Chatbot Wonne 
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 Oplossing met veel potentie, goede basis voor  

    verdere ontwikkeling 
 

 Inhoudelijk correcte dialoog, gesprek voelt nog 

    niet natuurlijk aan 
 

 Veel tijd nodig voor inrichten en trainen bot 
 

 Goede samenwerking, veel verschil in  

    processen  
 

 

  Lessons learned 

 



Businesscase gemaakt 

 

Met leverancier en ICT technische haalbaarheid   

   onderzoeken 

 

Ontwikkelen van volwaardig 

   en inzetbaar product 

 

Integreren in telefoniekanaal 

 

Onderzoeken andere 

   kanalen en andere talen 
 

  Vervolg 

 






