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CHECK DATA:  
 
Incomplete orders 
Het aantal incomplete orders is in januari vergelijkbaar met voorgaande periodes. Geen bijzonderheden die vermeld 
dienen te worden.  
 
Onjuiste orders 
Net als het aantal incomplete orders, is ook het aantal onjuiste orders vergelijkbaar met voorgaande periodes. 
Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat bij De Variabele de orders met een start werkzaamheden 
datum van 01-01-2000 zijn uitgesloten. Voor nu zijn deze uit het dashboard gefilterd. Wanneer deze worden 
toegevoegd stijgt het aantal onjuiste orders in januari van circa 1% naar circa 5%. In het KeCo-overleg van januari 
besproken dat De Variabele aan een oplossing werkt voor dit probleem. De bedoeling is dat de oplossing op korte 
termijn wordt geïmplementeerd.  

 
REPARATIEONDERHOUD: 
 
Aantal onderhoudsorders (o.b.v. datum melding) 
Het aantal onderhoudsmeldingen laat bij De Variabele en De Naobers een vergelijkbare opwaartse trend zien t.o.v. 
voorgaande periodes. De absolute aantallen van het aantal onderhoudsmeldingen in januari is zowel bij De Variabele 
als bij De Naobers aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van 2022. In januari zijn er bij De Variabele 729 en bij De 
Naobers 619 onderhoudsmeldingen geregistreerd. Het gemiddelde in 2022 was circa 611 onderhoudsmeldingen bij 
De Variabele en circa 478 onderhoudsmeldingen bij De Naobers. Het aantal onderhoudsmeldingen bij De Naobers is 
het hoogste aantal gemeten sinds gestart is met het dashboard. Bij De Variabele zijn alleen in februari 2022 meer 
onderhoudsmeldingen gemeten.  
 
Om de hoge aantallen onderhoudsmeldingen te verklaren is de data over januari van De Naobers en De Variabele 
geanalyseerd. In de data valt niet direct een reden te vinden waarom het aantal onderhoudsmeldingen in januari 
aanzienlijk gestegen is. Vaak zijn hoge aantallen onderhoudsmeldingen te relateren aan (extreme) 
weersomstandigheden. In februari 2022 zijn er bijvoorbeeld veel onderhoudsmeldingen geregistreerd als gevolg van 
stormschade. In januari zijn er (naar mijn weten) geen bijzondere weersomstandigheden geweest, dit lijkt dus niet 
de verklaring te kunnen zijn. Het hoge aantal onderhoudsmeldingen kan dus een eenmalige uitschieter zijn of het 
begin van een trend. De aankomende maanden zal dit zichtbaar worden.  
 

 
 
 
 
 
 



Aantal onderhoudsorders (o.b.v. datum technisch gereed) 
Het aantal onderhoudsorders dat technisch gereed gemeld is in januari, laat bij De Variabele een ander beeld zien 
t.o.v. De Naobers. Bij De Variabele is in januari het hoogste aantal orders technisch gereed gemeld sinds de start van 
het dashboard. In totaal zijn er bij De Variabele 727 orders technisch gereed gemeld in januari. In 2022 werden er 
gemiddeld circa 538 order technisch gereed gemeld. Het aantal in januari is dus aanzienlijk hoger. Bij De Naobers is 
het aantal technisch gereed meldingen lager dan in voorgaande periodes, maar wel hoger dan het gemiddeld aantal 
technisch gereed meldingen per maand in 2022. In totaal zijn er in januari 485 orders technisch gereed gemeld bij De 
Naobers. Het gemiddelde in 2022 was circa 449 gereed meldingen per maand. Hier volgt het aantal technisch gereed 
meldingen dus niet de trend van het aantal onderhoudsmeldingen. De verwachting is dus ook dat bij De Naobers in 
de aankomende maand(en) een piek te zien zal zijn in het aantal technisch gereed meldingen.  
 
Bij De Variabele lijkt de trend in het aantal technisch gereed meldingen de trend van het aantal 
onderhoudsmeldingen te volgen. Het hoge aantal technisch gereed meldingen kan echter ook worden veroorzaakt 
door het technisch gereed melden van ‘oude’ orders. Om dit te controleren is hier een analyse voor uitgevoerd. Bij 
De Variabele zijn 727 order technisch gereed gemeld. In totaal zijn er 448 (circa 62%) orders technisch gereed 
gemeld welke in 2023 geregisterd zijn (dus melddatum 2023). De overige 279 (circa 38%) orders zijn in 2022 
geregistreerd en dus ‘oud’. Bij de Naobers zijn dit er 402 (circa 84%) uit 2023 en 83 (circa 16%) uit 2022. Dit lijkt een 
indicatie te geven dat bij De Variabele in januari een (administratieve) achterstand is weggewerkt en dat de piek in 
technisch gereed meldingen voornamelijk wordt veroorzaakt door relatief ‘oude’ orders. Ook bij De Naobers is dus 
de verwachting dat het aantal technisch gereed meldingen ook bij De Variabele in de aankomende maand(en) een 
piek zal laten zien.  
 

 
 
 
 
           
Totale/gemiddelde reparatiekosten: 
Bij De Naobers liggen de totale en gemiddelde onderhoudskosten in lijn met de voorgaande periodes. De totale en 
gemiddelde onderhoudskosten zijn bij De Naobers stabiel en liggen, net als in voorgaande periodes, rond de €140. 
De stabiele lijn die vanaf oktober 2022 is ingezet lijkt dus ook in januari te worden doorgezet. Doordat er bij De 
Variabele in januari relatief gezien veel orders technisch gereed zijn gemeld, liggen de totale onderhoudskosten 
hoger dan in voorgaande periodes. Gemiddeld liggen de kosten wel in lijn met voorgaande periodes. In januari kost 
een gemiddelde repartieorder (kanttekening; met terugwerkende kracht kan er nog orderwaarde aan orders 
toegevoegd worden) circa €186. Dit is relatief vergelijkbaar met de gemiddelde orderwaarde van circa €195 uit 2022. 
Er lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat het beeld m.b.t. totale/gemiddelde reparatiekosten ongewijzigd is t.o.v. 
2022. De gemiddelde orderwaarde is bij beide partijen relatief gezien stabiel, waarbij deze bij De Variabele per 
reparatie een stuk hoger ligt dan bij De Naobers.  
 



 
 
Technische KPI’s: 
 
KPI 1 (afspraak ingepland):  
KPI 1 laat een eenzelfde beeld zien t.o.v. voorgaande periodes. Bij de Naobers wordt circa 94% en bij De Variabele 
circa 89% van de reparatieorders binnen 5 dagen ingepland. Dit is vergelijkbaar met de doelstelling dat 90% van de 
reparatieorders binnen één werkdag moet zijn ingepland. De gemiddelde doorlooptijd ligt bij beide 
onderhoudspartijen rond de één werkdag. Bij deze KPI zijn er in januari geen bijzonderheden welke vermeld dienen 
te worden.  
 
KPI 2 (start werkzaamheden):  
In 2022 zijn er bij De Variabele personele problemen geweest m.b.t. KPI 2 door langdurig zieken. Hier is door De 
Variabele op geschakeld, wat is terug te zien in de laatste maanden van 2022. Januari laat echter weer een 
tegengesteld beeld zien. In januari is circa 73% van de orders binnen 5 werkdagen gestart, waardoor de KPI weer is 
teruggezakt naar het niveau van oktober 2022. In december werd nog circa 82% van de orders binnen vijf dagen 
gestart. De gemiddelde doorlooptijd is ook gestegen van circa 3.9 dagen naar circa 6.1 dagen. De verminderde 
prestatie op deze KPI lijkt een indicatie te geven dat De Variabele voortdurend scherp moet blijven monitoren op de 
KPI’s. Wanneer dit niet gebeurt lijkt de prestatie op deze KPI direct te verslechteren. Echter, de daling kan natuurlijk 
ook incidenteel zijn door bijvoorbeeld vakanties of ziekte. Het is belangrijk de aankomende maand(en) de oorzaak 
van de daling te achterhalen en waar nodig actie te ondernemen.  
 
Bij De Naobers wordt de doelstelling om bij 90% van de repartieorder binnen 5 dagen te starten in januari (net als 
nagenoeg heel 2022) behaald. In november wordt bij circa 93% van de orders binnen 5 dagen gestart, de gemiddelde 
doorlooptijd is circa 3.01 dagen. Zoals eerder door Manfred aangegeven, is het lastig om deze KPI nog verder te 
verbeteren. Dit i.v.m. extern uitgezette orders (bijvoorbeeld vervanging glas).  
 
KPI 3 t/m 5 (technisch onderhoud): 
De KPI’s m.b.t. de technische uitvoering van het repartieonderhoud laten bij De Naobers in januari een stijging zien 
t.o.v. december. Door deze stijging, is de KPI weer op het niveau van oktober en november 2022. In de vorige 
analyse heb ik aangegeven dat de daling van de KPI in december werd veroorzaakt door het wegwerken van een 
(administratieve) achterstand. Deze inhaalslag zou eenmalig resulteren in een daling van de KPI’s m.b.t. de 
technische uitvoering van het onderhoud. De stijging in januari lijkt dit geschetste beeld inderdaad te bevestigen. Dit 
geeft direct aan dat het hebben van een (administratieve) achterstand bij de reparatieorders zo veel mogelijk 
voorkomen moet zien te worden. De KPI’s zullen anders ten onrechte mindere prestaties weergeven t.o.v. de 
werkelijkheid. 
 
In januari is circa 80% van de order binnen één werkdag (dus one time fix) en circa 86% van de orders binnen vijf 
werkdagen afgerond. De one time fix is t.o.v. december gestegen met circa 5% en binnen vijf dagen met 7%. Dit 
heeft ook geresulteerd in een daling van de gemiddelde doorlooptijd van circa 11.8 naar 4.5 werkdagen. Gemiddeld 
duurde het in januari 7.7 werkdagen voordat een melding was opgelost. Voor De Naobers is het zaak om de goede 
scores op de KPI’s door te zetten in de aankomende maanden. Door de hoge scores zal het voor De Naobers lastig 
zijn (o.a. door externe factoren w.o. onderaannemers etc.) om de KPI’s nog veel verder te verbeteren.   
 
 
 
 



Zoals eerder vermeld, zijn er bij De Variabele in januari relatief veel orders technisch gereed gemeld. Bij deze orders 
zitten zoals ook eerder beschreven relatief veel ‘oude’ orders. Hierdoor is het aannemelijk dat de KPI’s m.b.t. de 
technische uitvoering zouden verslechteren. Dit lijkt echter niet zo te zijn. In januari is circa 66% van de order binnen 
één werkdag (dus one time fix) en circa 76% van de orders binnen vijf werkdagen afgerond. Dit zijn vergelijkbare 
percentages t.o.v. december. De gemiddelde doorlooptijd daalt ook van circa 10.1 naar circa 9.3 werkdagen. 
Ondanks het afwikkelen van ‘oude’ orders zijn de KPI’s dus vergelijkbaar en daalt de gemiddelde doorlooptijd. Dit 
lijkt een indicatie te geven dat ‘nieuwe’ orders snel worden opgelost. Dit is op dit moment lastig te beoordelen. Voor 
De Variabele is het dan ook zaak om zo snel mogelijk alle oude (ten onrechte?) niet afgeronde orders weg te werken 
waar (volgens mij) De Variabele al druk mee bezig is. Hierdoor zullen de KPI’s alleen de daadwerkelijke uitgevoerde 
opdrachten per maand zien en een representatiever beeld van de werkelijkheid geven. De KPI’s zullen hierdoor naar 
alle waarschijnlijkheid dan ook gaan stijgen.  
 
 
Administratieve KPI’s: 
 
KPI 6 (facturatie): 
De KPI m.b.t. facturatie laat bij De Variabele een daling zien t.o.v. voorgaande periodes. Dit lijkt vooral verklaard te 
kunnen worden door de facturatie van enkele orders met een lange doorlooptijd. In januari is circa 78% van de 
orders binnen 30 gefactureerd, de gemiddelde doorlooptijd is gestegen naar circa 29.8 dagen.  
Bij De Naobers laat de KPI m.b.t. facturatie de laatste maanden ook eenzelfde beeld zien. In december is circa 78% 
van de reparatieorders binnen 30 dagen gefactureerd. Dit vergelijkbaar met de percentages van november en 
december. De gemiddelde doorlooptijd is wel gedaald van circa 27.9 dagen naar 20.7 dagen.    
 
KPI 7 (betaling):  
Het aantal reparatieorders dat bij Sité binnen 10 dagen wordt betaald is in december met circa 56% iets verbeterd 
t.o.v. de 50% in november. De gemiddelde doorlooptijd laat in januari een stabiel beeld zien in vergelijking tot 2022. 
Bij Sité zijn nagenoeg geen uitschieters geweest in 2022, dit geeft een indicatie dat het betaalproces goed loopt.  
Bij Wonion is de betaling verslechterd t.o.v. van november. Circa 23% van de orders zijn binnen 10 dagen betaald. De 
gemiddelde doorlooptijd is ook gestegen van circa 28.5 dagen naar 45.3 dagen.  
 
Afkoop analyse 
De afkoopanalyse over 2022 laat een vergelijkbaar beeld zien t.o.v. december. Bij zowel De Naobers als De Variabele 
is er zeer beperkt (De Naobers circa €9K en De Variabele circa €2K) met terugwerkende kracht orderwaarde 
toegevoegd aan de totale bedragen. Hier is het beeld dus ongewijzigd gebleven t.o.v. vorige maand. Voor 2023 heb 
ik nog geen afkoopbedragen ontvangen, wanneer ik deze ontvang zal ik deze toevoegen aan het dashboard.  
 

MUTATIEONDERHOUD: 

In januari zijn er bij De Naobers 42 mutatieorders geregistreerd en bij De Variabele 18. Hiermee blijft het aantal 
mutatieorders bij De Naobers relatief gelijk t.o.v. voorgaande periodes en zet de daling die bij De Variabele vanaf 
november is waar te nemen door. Net als in voorgaande maanden blijft het aantal technisch gereed meldingen bij 
het mutatieonderhoud achter (vooral bij De Variabele) bij de meldingen. In januari zijn er bij De Naobers 32 
mutatieorders technisch gereed gemeld en bij De Variabele slechts 5. Dit kan twee dingen betekenen; er zijn nog 
veel mutaties onderhanden of mutatie worden beperkt technisch gereed gemeld. Dit moet worden uitgezocht. 
Doordat het aantal technische gereed meldingen achterblijft, is het waarschijnlijk dat de orderwaarde op basis van 
technisch gereed geen representatief beeld laat zien. Bij De Naobers zijn de totale- en gemiddelde orderwaarde 
vergelijkbaar met december. Wat opmerkelijk is om te zien is dat bij De Variabele de gemiddelde orderwaarde is 
gestegen van circa €3K naar circa €16K. Dit komt door een order met een waarde van circa €61K. Doordat er slechts 
vijf order technisch gereed zijn gemeld, heeft deze order een grote impact op het gemiddelde.  
 
De technische KPI’s laten bij beide partijen een soortgelijk beeld zien. Bij beide partijen is de trend voor alle KPI’s 
wisselend, wat o.a. verklaard kan worden door het relatief lage aantal mutatieorders. Wel kan zowel De Variabele als 
De Naobers verbeteren op de doorlooptijd van mutatieorders. Dit kan voor de woningcorporaties een besparing 
betekenen op de huurderving door mutatieleegstand.  
 

BKT-RENOVATIES: 



De aantallen bij de BKT’s zijn relatief laag, hierdoor zijn de trends erg wisselend. In januari zijn er net als in 2022 
relatief en absoluut gezien veel BKT-orders geregistreerd. Dit lijken planmatige BKT’s welke in 2023 zullen worden 
uitgevoerd. Het aantal technisch gereed melding is in januari beperkt met 1 bij De Variabele en 5 bij De Naobers. 
Door deze lage aantallen valt er weinig te zeggen over de trend.  
 

COMPLEX ANALYSE: 
Zoals in het KeCo-overleg besproken, zou ik ook dieper ingaan op de complex-analyse. Ik heb hiervoor als peilperiode 
2022 genomen. De kanttekening welke hierbij geplaatst dient te worden is dat doordat niet alle orders en adressen 
in de systemen van de onderhoudspartijen en woningcorporaties overeenkomen, het niet mogelijk is om alle orders 
te koppelen aan een complex/adres. In 2022 geldt dit voor 1.354 orders (11% van totaal) goed voor circa €290.000 
aan orderwaarde (14% van totaal).  
 
Bij beide woningcorporaties laat de complex analyse een soortgelijk beeld zien wanneer de verhoudingsgetallen 
m.b.t. aantallen orders worden vergeleken. Bij Sité zijn 0,85 en bij Wonion 0,80 orders per VHO m.b.t. dagelijks 
onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat bij beide woningcorporaties gemiddeld 4 op de 5 woningen een bezoek 
heeft gehad van een van de onderhoudspartijen. De gemiddelde onderhoudskosten zijn bij Wonion daarentegen wel 
een stuk hoger in vergelijking tot Sité. In 2022 bedroegen de gemiddelde onderhoudskosten bij Wonion circa €388 
en bij Sité €264. Dit verschil kan met name verklaard worden door het mutatieonderhoud. De gemiddelde 
mutatieorder bij Wonion is circa €1.330 duurder dan bij Sité. Van de 10 duurste mutaties vallen er dan ook 8 voor 
rekening van Wonion.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de complexen met het meeste onderhoud, is een selectie van de top-10 (zie 
onderstaande afbeeldingen) gemaakt voor beide woningcorporaties. Ook hier laten beide woningcorporaties 
vergelijkbare cijfers zien. Kijkend naar de top-10 complexen dan is bij Wonion circa 11% van de VHO’s 
verantwoordelijk voor circa 27% van de totale onderhoudskosten. Bij Sité is 12% van de VHO’s verantwoordelijk 24% 
van de totale onderhoudskosten.  De hoge percentages onderhoudskosten in vergelijking tot VHO’s vallen voor een 
groot deel te verklaren door de uitvoering van BKT’s in deze complexen. Daarnaast komt het sporadisch voor dat er 
bij complexen één grote order is uitgevoerd. Voor nadere details verwijs ik naar het dashboard, deze zal ik toelichten 
wanneer ik in maart weer bij het KeCo-overleg aansluit.  
 
 

Top-10 complexen Sité 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Complex

Aantal 

VHO's

Aantal 

orders Orderwaarde

Orders 

per vho

Kosten per 

order

Kosten 

t.o.v. totaal

VHO's 

t.o.v. totaal

2020A 342 291 132.263               0,85 455                 6% 4%

2025A 71 75 46.254                 1,06 617                 2% 1%

2117A 96 89 45.055                 0,93 506                 2% 1%

2102A 115 148 44.522                 1,29 301                 2% 1%

2410A 22 37 39.632                 1,68 1.071              2% 0%

2058A 102 84 38.150                 0,82 454                 2% 1%

2414A 39 42 36.521                 1,08 870                 2% 0%

2094A 152 225 34.905                 1,48 155                 2% 2%

2019A 107 103 34.727                 0,96 337                 2% 1%

2090A 38 61 34.293                 1,61 562                 2% 0%

1.084        1.155             486.322               1,07          421                 24% 12%

TOTAAL 9.131        7.779             2.051.403           0,85 264 100% 100%



Top-10 complexen Wonion 
 

 
 
 
 
 

Complex

Aantal 

VHO's

Aantal 

orders Orderwaarde

Orders 

per vho

Kosten per 

order

Kosten t.o.v. 

totaal

VHO's 

t.o.v. 

totaal

3120A 140 112 105.888                   1,00 € 945,43 8% 3%

3107A 27 47 42.486                      2,00 € 904,0 3% 1%

3314A 36 24 31.133                      1,00 € 1.297,2 2% 1%

3103A 16 19 28.608                      1,00 € 1.505,7 2% 0%

3115A 21 12 28.034                      1,00 € 2.336,2 2% 0%

3111A 127 119 27.842                      1,00 € 234,0 2% 3%

3505A 98 107 26.767                      1,00 € 250,2 2% 2%

3304A 5 11 26.524                      2,00 € 2.411,3 2% 0%

3438A 31 41 25.371                      1,00 € 618,8 2% 1%

3203A 14 15 21.834                      1,00 € 1.455,6 2% 0%

515         507           364.487                   0,98          719€            27% 12%

TOTAAL 4.289     3.430        1.330.797                0,80 388€            100% 100%


