Woningcorporatie
IJsseldal Wonen kan
zich volledig focussen
op haar kerntaken
dankzij Previder
IJsseldal Wonen is een in Twello gevestigde woningcorporatie met 100 jaar ervaring, ongeveer 30 vaste
medewerkers en een kleine 4.000 woningen. Omdat
deze corporatie zeer bewust streeft naar betaalbaar
wonen voor haar huurders, moeten er op allerlei
fronten slimme keuzes worden gemaakt - dus ook
op ICT-gebied. Voorheen werkte IJsseldal jaren met
een leverancier bij wie men na verloop van tijd wat
betrokkenheid miste. In Previder werd een partner
gevonden die proactief meedenkt, niet alleen over
de pure techniek maar ook over bredere thema’s.
De corporatie kan zich nu zich voor honderd procent
focussen op haar kerntaken.

Mede vanuit een strategische keuze voor flexibel werken had
IJsseldal Wonen behoefte aan een moderne totaaloplossing.
"Maar daarnaast waren we vooral ook op zoek naar een partij
die echt met ons meedenkt", vertelt Harry Dreeyers, manager bedrijfsvoering bij IJsseldal Wonen. "Een partner die ons
meeneemt in de ontwikkelingen en ons daar proactief over
adviseert."
De keuze voor Previder
Uit meerdere aanbieders koos IJsseldal Wonen uiteindelijk
voor Previder. "Niet alleen op financiële gronden maar ook op
basis van andere vragen die we onszelf hebben gesteld. Zoals: hoe innovatief is de organisatie waarmee we eventueel
zaken gaan doen?
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"Wat me vooral aanspreekt bij
Previder, zijn de frisse blik en
de no-nonsense benadering."
Harry Dreeyers, manager bedrijfsvoering bij IJsseldal Wonen
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king over aparte (virtuele) servers. Medewerkers kunnen
ook deze applicaties vanuit hun Werkplek Online-omgeving
benaderen.
Probleemloos live
In november 2018 is de nieuwe omgeving live gegaan, vertelt Harry Dreeyers. "We waren heel benieuwd hoe het zou
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