
Public the way we do it

Klanttevredenheid
Kunnen uw huurders hun woonzaken 
al zelfstandig via het web regelen? Uw 
klanten zijn dit inmiddels gewend bij 
banken, gemeenten en reisorganisa-
ties. Het zou toch geweldig zijn als u 
met onlinedienstverlening uw klanten 
gelukkig maakt en bovendien kosten 
bespaart op uw bedrijfsvoering. Met 
MijnWoco is dit nu snel, flexibel en 
kostenefficiënt in te voeren.

Unieke oplossing
MijnWoCo is dé unieke oplossing die 
Capgemini heeft ontwikkeld voor de 
onlinedienstverlening van woningcor-
poraties in Nederland. MijnWoCo 
voorziet huurders van een centraal 
informatiepunt. Zo heeft de huurder 
direct inzicht in zijn woninggegevens, 
rekening-courantsaldo en de opbouw 
van de huurprijs. De huurder 

Laat u verrassen door MijnWoCo: de online- 
dienstverlening voor woningcorporaties.

Tevreden huurders,  
lagere kosten

kan zelf gegevens wijzigen, zoals bij-
voorbeeld het telefoonnummer en het 
e-mailadres. Klanten met een beta-
lingsachterstand kunnen digitaal als-
nog hun betalingen doen. Daarnaast 
kan de huurder een klacht indienen 
of overlast melden. De huurder kan 
zelf een afspraak maken voor repara-
tie in de agenda van de aannemer, 
zonder tussenkomst van uw mede-
werkers. Zo verbetert u uw bedrijfs-
processen optimaal waarmee u kosten 
bespaart. Ook heeft u voortaan tevre-
den klanten, omdat zij 24 uur per 
dag, 7 dagen per week direct worden 
geholpen.
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Tel. 030 689 67 25

Eenvoudig in te voeren  
Met MijnWoCo breidt u binnen enke-
le weken uw bestaande IT-omgeving 
uit met een ultramodern platform in 
de cloud, waarmee u communiceert 
met uw huurders, medewerkers en 
aannemers via internet en mobiele 
apparaten. MijnWoCo is eenvoudig in 
te voeren en in slechts enkele dagen 
aan te passen op basis van wijzigende 
inzichten. Bovendien integreert1 het 
naadloos met uw bestaande back- 
officesystemen.

Social media  
Maar MijnWoCo biedt meer. Doordat 
informatie centraal binnenkomt en 
koppelingen met Facebook en Twitter 
mogelijk zijn, levert MijnWoCo een 
integraal klantbeeld waarmee u beter 
en sneller kunt inspelen op de maat-
schappelijke doelstellingen van uw 
organisatie. Bovendien levert de kop-
peling met social media ook nieuwe 
mogelijkheden voor uw huurders op, 
zoals bijvoorbeeld het organiseren van 
burenhulp of veiligheid in de wijk. 
Dit maakt het gebruik van MijnWoCo 
nog boeiender en leuker voor uw 
klanten.

Modulaire aanpak
MijnWoCo is gebaseerd op CORA2 en 
is daarmee een toekomstvaste investe-
ring voor woningcorporaties zoals die 
van u. De oplossing bestaat uit basis-
modules die eenvoudig op maat te 
configureren zijn om maximale aan-
sluiting op uw processen te verzeke-
ren. U kunt simpel starten met de eer-
ste modules, bijvoorbeeld met Mijn 
Gegevens en Mijn Financiën. 
Vervolgens breidt u de functionaliteit 
uit. Zo voert u MijnWoCo stap voor 
stap in, waardoor ook de integratie 

met uw huidige systemen gecontro-
leerd en veilig plaatsvindt. Deze 
modulaire aanpak zorgt voor vrijheid 
in het maken van uw keuzes, zowel 
functioneel als financieel. U betaalt 
alleen voor wat u nodig heeft.

Eenvoud, flexibiliteit en 
kostenefficiëntie
Zien is geloven! Daarom bieden wij u 
graag een uitgebreide demo aan. Zo 
kunt u zien of MijnWoCo het gezicht 
van uw corporatie kan zijn. Laat u 
verbazen door de eenvoud waarmee 
MijnWoCo ook uw organisatie kan 
ondersteunen.

Contact
Nieuwsgierig geworden? Neem dan 
contact op met het cluster woningcor-
poraties via het telefoonnummer  
030 689 67 25 of mail naar  
mijnwoco.bnl@capgemini.com

1Integratie wordt standaard geboden middels 

webservices, databasekoppelingen, diverse platte 

bestanden en API’s. 

2CORA is de Bedrijfs- en ICT referentie- 

architectuur voor de sector woningcorporaties

Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan- 
staande aanbieders van consulting-, tech-
nology- en outsourcingdiensten. In 2011 
rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant-

behoefte. Als een cultureel diverse organi-
satie heeft Capgemini zijn eigen onder-
scheidende manier van werken, de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com
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