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CASE
AIRBNB
Airbnb is in 2008 met 3 medewerkers gestart met een online
marktplaats voor verhuur en huur van vakantie accommodaties. Nu heeft men meer dan 2.000.000 accommodaties in
meer dan 34.000 steden en 190 landen in het bestand.
Inmiddels telt de wereldwijde organisatie van Airbnb slechts
500 medewerkers. Dit zijn 2.5 medewerkers per 10.000
accommodaties.

Vergelijk

dit

eens

met

een

corporatie met 108 medewerkers per 10.000 woningen.
Bron Aedes

Hoe kunnen de dagelijkse activiteiten voortdurend beter, slimmer, sneller en/of
goedkoper uitvoeren naar tevredenheid van de huurders?
Door efficiënte processen en slimmer werken kan een woningcorporatie met
hetzelfde aantal mensen meer woningen beheren. Daarmee gaan de

Woning
portaal

WBS

beheerkosten omlaag en is een woningcorporatie een aantrekkelijke partij om

Klant
portaal

voor derden woningen te beheren.
De Corporatie van Vijf kan hieraan bijdragen door:
Het

creëren

van

een

gestandaardiseerde

bedrijfsbrede

IT-

ERP

DMS

infrastructuur en uniforme werkplek waardoor een betere en
eenvoudigere beheersing, ontwikkeling en beveiliging van de ICT
infrastructuur kan worden gerealiseerd.

Corporatie van 5
Alles is uit te besteden, zolang aan onze 5 basisprincipes voldaan

Het verbeteren van ICT-beheer door het uitbesteden van de ITinfrastructuur en het technisch beheer bij een professionele
serviceprovider.

blijft worden:
1. Huurder staat centraal
2. Uitbesteden van niet-kerntaken

Het efficiënter maken van werkprocessen door het elimineren van

3. Van corporatie naar coöperatie

(handmatige) administratieve handelingen d.m.v. implementatie van

4. Processen en informatiestromen maximaal digitaliseren

één primair systeem.

5. Flexibiliseren workforce

Het efficiënter en effectiever organiseren van informatiestromen door
het maximaal digitaliseren (informatie éénmalig invoeren, consistent,
betrouwbaar en volledig) en delen (e-mails, orders, facturen enz.) en
deze onafhankelijk van device, plaats- en tijd te ontsluiten d.m.v. klant
contactcentrum, document (scanning) management en/of koppeling
met het primair systeem.

Contact
Bent u ook benieuwd naar de Corporatie van Vijf en hoe onze
regisseurs de regie voeren over de ingekochte dienstverlening?
Neem contact met op ons: info@deitregisseur.nl of +31 649417039.

