
Big Data: kansen voor 
corporaties

Parallelsessie 1: “meer kennis over de huurder”



Big/Smart Data bij Eigen Haard, aanleiding:

- Beperkte kennis over onze huurders

- Interne administratie/informatiesystemen niet optimaal

- Focus op doelmatig-/passendheid en inzet middelen

- Hype en mogelijkheden



Inventarisatie van gewenste inzichten

Startbijeenkomst met vertegenwoordigers uit hele organisatie:

• Inspiratiesessie

• Inventarisatie: Wat willen we weten?

1. Hoe kunnen we de leefbaarheid van buurten verbeteren?

2. Welke complexen kunnen we het best als eerste aanpakken t.a.v. duurzaamheid?

3. Welke huurders willen doorstromen?

4. Welke huurders lopen risico op huurachterstanden?

5. Waar wonen kwetsbare groepen?



2 hoofdvragen uitgezet bij 2 partijen:

1. Leefbaarheid in Osdorp Oost - Analysecentrum

2. Duurzaamheid in Amstelveen en Aalsmeer - Vastgoedmarketingadvies



Osdorp Oost - leefbaarheid
• i.k.v. verkoopvijvers 13 buurten benoemd:

• scoren onvoldoende op leefbaarheid

• laatste 10 jaar geen verbetering geweest

• Voor deze 13 buurten worden buurtstrategieën opgesteld

• ‘Wikken & wegen sessie’ Osdorp Oost om te analyseren 
wat er speelt:

• Rondje door de buurt met medewerkers

• Eigen en openbare data: bewonersonderzoeken, Leefbaarometer, 
statistieken, GiS, etc.



Analysecentrum





Leefbaarometer 2008



Leefbaarometer 2012



Leefbaarometer 2014

Blijft moeilijke straat, met eenzijdig 
bewonersprofiel



conclusies

Vooral per complex interessante inzichten:

Complex A: Mix van ouderen en werkloze jongeren geeft 
overlast/spanning:

• Andere leefstijl 
• Maar wel vaak tegelijk thuis

Complex B: Gezinnen met kinderen in (te) krappe woningen

• Inzichten in:
• Wat werkt wel wat niet?
• Wat is in- en uitstroom uit de buurt?
• Waar wonen huishoudens te groot/te klein?
• Verschil tussen zelfredzame en kwetsbare groepen



BEWONERS-DRAAGVLAK 
VOOR 

WONINGVERDUURZAMING



BEWONERS-DRAAGVLAK VOOR WONINGVERDUURZAMING

Het creëren van draagvlak onder bewoners voor woningverduurzaming is niet altijd zo 1-2-3 
geregeld. Renovatie vindt meestal plaats in bewoonde staat en gaat vaak gepaard met een 
huurverhoging (of energieprestatievergoeding). Dat maakt mensen terughoudend.

Windt Vastgoedmarketingadvies brengt vanuit consumenten-marktdata bewonerskenmerken en 
mentaliteit in kaart. Met 10 jaar focus op renovatie heeft het een beeld van voorkeuren en 
triggers per bewonersprofiel.

Bouwbedrijven en corporaties benutten het om op voorhand en anoniem de kans op draagvlak 
en haalbaarheid in schatten. Ze stemmen de propositie – naast technische en financiële 
parameters – ook op de bewoners af. Dit versnelt planvorming en realisatie. En het levert 
tevreden bewoners op.





Voor kansrijke proposities zijn – naast techniek en financiën - vooral de drijfveren van de bewoners bepalend. 

TECHNIEK, FINANCIEN EN OOK VANUIT BEWONERS



DUURZAAMHEIDSPROFIELEN - SEGMENTEN



DUURZAAMHEIDSPROFIELEN - ARGUMENTEN



Moodboards van 4 Duurzaamheidsprofielen met indicatie van kenmerken en voorkeuren. Zie bijlage moodboards. 

DUURZAAMHEIDSPROFIELEN



Duurzaamheidsprofielen (met invalshoek)  in renovatiecomplexen.

COMPLEX A COMPLEX B



PORTAAL | PILOT MODULES VOOR INDIVIDUELE RENOVATIE

Marktpotentie voor modules individuele renovatie. 



Algemene aanbevelingen
• Betrek vooraf de ‘vraagstellers’ binnen de organisatie om hun vraag te vertalen naar 

concrete deelvragen

• Zorg dat je zoveel mogelijk zelf de beschikking krijgt over materiaal dat geanalyseerd kan 
worden, niet alleen rapportages

• Realiseer goed tot op welk niveau data betrouwbaar is

• Gebruik GiS om eigen data (vhe’s) te koppelen aan openbare bronnen

• Zoek samenwerking met andere partijen om data te kopen

• Lever geen informatie over huurders uit en zorg voor een bewerkersovereenkomst


