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Indeling ontwikkelingen

Innoveren Continu verbeteren

• Internet of Things

• Big data, data analytics, Artificial 

Intelligence, machine learning

• Virtual, augmented en mixed 

reality 

• Robotics, drones

• Blockchain

• 3D-printing

• BIM, digital twins, DigiDealGO

• Appificatie

• Deeleconomie, crowd funding, 

crowdsourcing

• Gamification 

• Outsourcing (ICT), nieuwe taken / 

functies 

• Informatiebeveiliging, privacy, AVG

• Digitalisering van processen, zaakgericht 

werken

• Informatiemanagement, 

informatiebehoefte, datakwaliteit

• Cloud, SaaS, ERP platformen

• Online dienstverlening, self-service, 

online profilering

• Standaarden: SBR, RGS

• Digitale platformen, social media, 

communities

• Samenwerking (keten), regiecorporatie, 

co-creatie, ambassadeurs, benchmarking
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Big data, data analytics, Artificial

Intelligence, machine learning

Artificial
Intelligence

Machine 
learning

Deep learning

Stelt machines in staat te acteren 

als mensen. Leren door te 

voeden met grote hoeveelheden 

data.

Vb: schaakcomputer

Stelt machines in staat om op 

basis van statische methoden te 

verbeteren.

Vb: Netflix aanbevelingen

Machine leert zichzelf op basis 

neurale netwerken (vergelijk 

hersenen).

Vb: AlphaGo (Google DeepMind)

Maken gebruik van BIG DATA en deels OPEN DATA

Data Science

Data 

analysis 

(historisch)

Data 

analytics

(voor-

spellend)



Wat betekent dit voor deze 

corporatiemedewerkers?



Versie november 2003



Ik werk als coördinator onderhoud bij 

een corporatie

Hoi, ik ben Joep

Dag, kun je je even voorstellen?

Ok, Joep. Dan neem ik je eerst even 

mee wat digitalisering al betekent 

voor je huidige werk 

Prima
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Ja, dat komt me wel bekend voor. 

En?

En er zit nog veel meer aan te komen.

Laat maar eens zien dan!

Het is de laatste jaren best hard 

gegaan



Gebouwen zijn dus straks slimmer 

dan ik en regelen alles zelf?

En Joep, hoe kijk jij tegen deze 

ontwikkelingen aan?

Daar gaat het wel naar toe

Ik laat me dan maar omscholen tot 

drone piloot of smart building data 

beheerder….



Stel jullie ook even voor

Er is inderdaad al het nodig veranderd 

de afgelopen jaren

Zal ik jullie ook meenemen waar 

corporaties nu staan in de relatie met 

klanten en waar het naar toe gaat?

Ik ben benieuwd

Ik ben Nico en net begonnen als 

medewerker verhuur- & bewonerszaken

Ik ben Carla en werk al jaren als 

medewerkster klantenservice





Herkenbaar?

Daar zal ik op ingaan, maar eerst 

toon ik nog wat ontwikkelingen en 

voorbeelden in de relatie met klanten

Wat ik wel lastig vind is hoe we om 

moeten gaan met klanten die niet 

digitaal zijn

Ja, portalen, apps en social media 

hebben echt hun intrede gedaan



En hoe lijkt dat?

Dat klopt, maar er zijn dus ook nog 

genoeg kansen om verder te 

digitaliseren en data in te zetten. Dat 

gaat ons werk wel veranderen.

Ik ben blij te zien dat ook het menselijke 

aspect in contact met klanten belangrijk 

blijft



Ik ben Ilse en werk als medewerkster 

huurincasso bij een kleine corporatie

En wie ben jij?

Ook voor jou gaat er het nodige 

veranderen in je werk

Dat plezier moet je er sowieso 

inhouden!

Daar kijk ik wel een beetje tegenop, 

want ik doe nu mijn werk met plezier

Ik neem je eerst even mee in de 

geschiedenis toen de huur nog aan 

de deur werd opgehaald





Jeetje, het kan dus zijn dat mijn werk 

straks helemaal door bots wordt 

gedaan?

En??

Dat zou kunnen

Dan moet ik me daar op gaan 

voorbereiden

Jazeker, ik zal daar wat voorbeelden 

van geven

Ontstaan er ook nieuwe functies?



21 nieuwe beroepen met toekomst

◼ Data Scientist

◼ Werkgeluksdeskundige

◼ Domotica / Smart Home / 

“Internet of Things” Expert

◼ Growth Hacker

◼ Digital Developer

◼ Longevity coach

◼ Product Owner

◼ Ontwikkelingscoach

◼ 3D-specialist

◼ Drone-Piloot

◼ Recruitment Specialist

◼ Logistiek Specialist

◼ Professional Organizer

◼ Empatisch Zorg en Welzijn 

Professional

◼ Docent Webdevelopment

◼ Duurzaam / groene 

bouwvakker

◼ Finance Coach

◼ Ethisch Hacker

◼ Facilitator

◼ Freelance Specialist

◼ Virtual Assistent

Bron: 

nationaleberoepengids.nl 

via expeditieloopbaan.nu 



Ik snap nu het effect op mijn functie, 

maar wat betekenen deze 

ontwikkelingen voor corporaties in 

het algemeen?

Inderdaad: waar is de corporatie 

straks nog van?



Wat is de grootste bedreiging voor 

voortbestaan woningcorporaties?

A. Overheid

B. Commerciële beleggers en pensioenfondsen

C. Bewonersinitiatieven

D. Corporaties zelf

E. IKEA

❑

❑

❑

❑

❑



Verandering komt en is continu. 

Onderzoek hoe jouw werk gaat 

veranderen



Denk in kansen in plaats van in 

bedreigingen



Ontwikkel op relevante competenties, 

niet alleen gerelateerd aan je huidige 

baan



Kennis is breed beschikbaar



Wat ga jij NU doen?

Zit niet stil, dan blijf je achter


