
Het is bijna weer zover: onze jaarlijkse 
Aareon Update! Vanaf 9.30 uur 
verwelkomen wij u graag, waarna om 
10.00 uur het ochtendprogramma van 
start gaat.  
 
Na het openingswoord van onze 
dagvoorzitter en commercieel directeur 
Hero de Klaver geven wij graag het 
woord aan Hennes de Ridder, emeritus 
hoogleraar Integraal Ontwerpen aan de TU 
in Delft. Keywords in zijn verhaal: circulaire 
economie, duurzaam bouwen, innovatie, 
Smart Cities en technologie.

Na Hennes de Ridder en een pauze nemen 
de verslaggevers van De Speld het woord 
over. Met een lach en een knipoog worden 
actualiteiten uit de sector besproken. 

In het middagprogramma kunt u een 
keuze maken uit verschillende interessante 
parallelsessies.  
 
De parallelsessies zijn verdeeld in 3 
tijdsblokken. U kunt zelf een keuze maken 
uit de sessies die uw interesse hebben. 
Hieronder treft u het volledige overzicht 
met sessies waaruit u kunt kiezen.

In alle pauzes en tijdens het 
middagprogramma kunt u een bezoek 
brengen aan onze Innovation Plaza 
waar o.a. LeftClick, Simplifa, 2Daysmood, 
Cyclomedia, Stroomversnelling, Fifthplay, 
OSRE en TestMonitor hun nieuwste 
ontwikkelingen met u zullen delen.  
Laat u verrassen!
 
Als afsluiting van de dag kunt u onder het 
genot van een drankje nog eens rustig 
napraten over de bijeenkomst.

U en uw collega’s zijn van harte 
welkom! U kunt zich opgeven via onze 
website www.aareon.nl of door een mail 
te sturen naar marketing@aareon.nl.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
afdeling Marketing: 088 242 0 242.

We hopen u op donderdag 20 juni 
te mogen begroeten in Orpheus in 
Apeldoorn.

Graag tot dan!

Team Aareon Update 2019

1A.   LAUNCH TOBIAS 365
Tobias 365 is gebaseerd op Microsoft Dynamics 365: hét business cloudplatform van 
Microsoft. Tijdens deze sessie informeren wij u graag over de mogelijkheden die dit 
moderne platform u te bieden heeft en wat de status is van de upgrade van Tobias 365 bij 
Aareon.

1B.   LAUNCH TRACE & TREASURY 2.0
Aareon geeft inzicht in de wijze waarop de vernieuwde applicatie Trace & Treasury 2.0 
door verschillende rollen/functies kan worden gebruikt ter ondersteuning van de planning 
& controlcyclus met de nadruk op integratie van de jaarrekening (alle waarderingen), 
financiële meerjarenbegroting, Treasury en Cash Management en de aanlevering van dPi 
en dVi naar SBR-wonen.

1C.   ZITTEN UW HUURDERS WEL TE WACHTEN OP EEN NOM-WONING? 
Investeren in de verduurzaming van sociale huurwoningen: Hoe zorg je met betrokken 
huurders voor een beter (maatschappelijk) rendement? Anniek Heijs (Bewonersconsulent 
- NNK concept) en André Tammes (Business development manager Aareon) lichten 
toe hoe zij in de praktijk de financiële kaders vertalen naar de huurders in de 
verduurzamingsopgave van woningcorporaties. 

1D.   AAREON WORKSPACE 365 
Met de Aareon Workspace vereenvoudigen we de manier waarop mensen werken door 
de traditionele desktop overbodig te maken met een browser-based werkplek. De Aareon 
Workspace integreert on-premise, private cloud en public cloud applicaties vanuit één 
desktop met een single sign on.

1E.   REMS WORKFLOWMONITOR
REMS WorkflowMonitor draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van uw data binnen 
de door uw eigen gemaakte ISAE3402-afspraken.  De WorkflowMonitor zorgt ervoor 
dat het 4-ogenprincipe kan worden toegepast en dat de invoer van de data wordt 
gecontroleerd waarmee fouten kunnen worden voorkomen en dat de fiattering ook is 
vastgelegd voor de jaarlijkse accountantscontrole.

AAREON   Drones in de Aareon Smart World (Aareon AG).
LEFTCLICK       Met LeftClick heeft u altijd inzicht in de actuele   

   bezetting van uw vergaderruimtes en werkplekken.
TESTMONITOR      TestMonitor! Zelf eenvoudig software testen.  
   Werkt het? En kun je ermee werken?
AAREON    Virtual assistant: de brug tussen KCC en klantportaal.
CYCLOMEDIA   Helder zicht op uw vastgoed met beeldmateriaal en  
   data van de openbare ruimte.
2DAYSMOOD   Een nieuwe manier van het meten van medewerker- 
   tevredenheid.
FIFTHPLAY   Het monitoren van NOM/EPV-woningen en het   
   inzichtelijk maken van relevante woninggerelateerde  
   informatie.
OSRE   OSRE laat u kennis maken met de huurtransactie van 

   de toekomst.
AAREON    Green Consultancy 

SIMPLIFA    Liftmanagement  - eenvoudiger dan ooit!
STROOMVERSNELLING   Alles rondom Nul Op de Meter-woningen.

13.00 - 13.45

14.15 - 14.45

15.15 - 15.45

2A.   FOX CONTACT BIJ YMERE: ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK
Fox Contact biedt uw medewerkers de meest complete informatie om huurders via 
diverse kanalen van het juiste antwoord te voorzien. Aangevuld met kennisbank, 
telefonie-integratie én toegang tot alle relevante documenten heeft u op elke vraag 
een antwoord. Verder zorgt Fox Contact ervoor dat medewerkers zelfstandig processen 
kunnen starten, informatie kunnen aanvullen én processen kunnen beëindigen. 
Telefonisch, aan de balie, maar ook zeker onderweg en bij de huurder thuis aan tafel.

2B.   VERDUURZAMEN: KEUZES MAKEN, BEGINNEN EN BIJSTUREN. HOE DOE  
 JE DAT?
In deze parallelsessie legt Jeroen Dungelmann (senior adviseur Finance Ideas) uit hoe 
je als woningcorporatie een afgewogen verduurzamingsopgave bepaald. Hoe je start en 
hoe je kunt later kunt bijsturen? Wie moeten welke keuzes maken en hoe beïnvloeden 
deze keuzes elkaar? Hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk, hoe zorg je dat deze op 
de juiste plaats besproken worden en waar stuur je op en hoe kun je bijsturen? Kan 
scenarioanalyse daarbij van waarde zijn?

2C.   SPOILER ALERT: INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Vorig jaar is een start gemaakt met een de ontwikkeling van een aantal toepassingen die 
voor alle Aareon-klanten in Europa beschikbaar zullen komen. In deze sessie een korte 
toelichting op dit initiatief en de nieuwe toepassingen. 

2D.   MEER TIJD VOOR JE HUURDERS DOOR ROBOTISERING BIJ HET INNEN VAN 
 HUURFACTUREN
Tijdens deze sessie laat Rody Heijstek (CEO van Mail to Pay) zien hoe robotisering jouw 
organisatie helpt om beter, sneller en klantvriendelijker huurfacturen te incasseren. 
Hierdoor blijft er meer tijd over voor de huurder als persoon. Wil jij ook weer meer 
tijd voor je huurders? Neem dan deel aan de sessie van Mail to Pay en ervaar hoe 
robotisering jouw organisatie kan helpen.

2E.   DE VASTGOEDSERVICES-APP VAN KALSHOVEN
De vastgoedservices-app biedt uw huurders de mogelijkheid om laagdrempelig diensten 
via de vastgoedmanagementorganisatie in te schakelen. Het aanbieden van selfservices 
voor de huurder, zoals het proces van melden van storingen/reparatieverzoeken, geeft 
uw organisatie een moderne uitstraling en biedt enorme ketenintegratie voordelen en 
daarmee verlaging van uw eigen bedrijfskosten voor de toekomst.

3A.   MAREON CLOUDSCANNING: THE NEXT STEP IN HET FACTURATIEPROCES
Met de introductie van Mareon Cloudscanning kunt u álle inkoopfacturen automatisch 
verwerken, ongeacht de wijze waarop de facturen bij u worden aangeleverd. De 
verschillende kanalen waarop u nu uw facturen ontvangt zoals post, e-mails en portalen, 
worden vervangen door één oplossing. U hoeft hier zelf niets meer voor te doen!

3B.   ONTWIKKELINGEN SBR WONEN EN DIENSTVERLENING AAREON - SYSTEM TO  
 SYSTEM AANLEVERING DPI/DVI
Op twee momenten in het jaar leveren corporaties financiële en volkshuisvestelijke 
gegevens aan bij uitvragende partijen als de Aw en WSW. Vorig jaar kon voor het eerst 
(overgangsjaar) vanuit Trace & Treasury de dPi via XBRL de bestanden aanleveren bij SBR. 
Aareon en SBR lichten in deze parallelsessie wat de wijzigingen zijn geweest en hoe u met 
de producten van Aareon de dPi en dVi kunt aanleveren richting het SBR-portaal.

3C.   GRAFISCH GEBOUWMANAGEMENT DOOR FACILITOR
Het managen van gebouwen op een grafische manier, door gebruik te maken van 
interactieve plattegronden. Door niet in statische lagen te denken zoals in Autocad, maar 
door vanuit Tobias te projecteren op de plattegrond is deze eenvoudig te manipuleren. 
Waar staan uw brandblussers, koffieapparaten, installaties en wat is de status ervan? 
Even een vlekkenplan maken, op basis van de informatie in uw ERP of de huidige 
bezetting projecteren op een plattegrond, het kan allemaal eenvoudig met Facilitor 
Graphics!

3D.   SONAR CORPORATIEMONITOR: INZICHT EN ANALYSE IN ÉÉN OPLOSSING
Voor elke organisatie is het noodzakelijk om direct inzicht te hebben in de actuele stand 
van zaken. Dashboards met KPI’s en de rapporten geven u een gestructureerd beeld van 
de prestaties van uw corporatie. Na analyse van de beschikbare informatie, bent u in 
staat om betere beslissingen nemen om bij te sturen of het beleid aan te passen.

UITNODIGING: donderdag 20 juni a.s. 

Theater Orpheus, Apeldoorn

Bezoek INNOVATION PLAZA en maak 

kennis met de nieuwste ontwikkelingen!

Kijk voor meer informatie  

en uw aanmelding op www.aareon.nl.


