CASE #6: DOMEA.DK

APP GØR DET NEMMERE AT FÅ HJÆLP I BOLIGEN
Hvornår har ejendomskontoret åbent? Hvordan fortæller jeg dem, at min vandhane drypper?
Har de mon en e-mail adresse? Med en ny beboer-app, som Domea.dk har udviklet, behøver
beboerne ikke længere bakse med disse spørgsmål. De kan nu altid komme i kontakt med det
lokale ejendomskontor og hurtigt få aftalt, hvornår de kan få hjælp.

Domea.dk har udviklet en app, der gør det muligt for
beboerne at kontakte deres lokale ejendomskontor
døgnet rundt. Skal en beboer have hjælp til en dryppende vandhane, er det nemt at åbne app’en og skrive en besked. Det er også muligt at sende tre fotos
med, så ejendomskontoret kan se, hvad fejlen drejer
sig om – fx hvilken type vandhane, der skal repareres.
Når personalet har modtaget beskeden, kontakter de
beboeren og aftaler, hvornår det passer beboeren at
få besøg af en ejendomsfunktionær.

Digitalisering af service til beboerne
Beboer-app’en er blot et blandt flere eksempler på, hvordan digitalisering kan gøre det nemmere og billigere at
få en god service i sin bolig.

»

En af vores ambitioner er at være
digital højdespringer. Det gælder
også servicen for den enkelte
beboer. Han eller hun skal gerne
opleve, at livet bliver nemmere
med digitale løsninger. Samtidig
sørger vi for, at løsningerne gør det
billigere for beboerne på den lange
bane. For vi er jo non-profit, og vi
skal sørge for, at beboerne får mest
mulig service for huslejen. «
Thomas Holluf Nielsen, administrerende direktør i Domea.dk
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Domea.dk er en almen bygge- og boligorganisation,
der udover at bygge nyt og renovere eksisterende byggeri, sælger administration og drift af almene boliger
til de almene boligselskaber. Og når omkostningerne til
administration og drift betales af beboerne over huslejen,
gælder det om at gøre ydelserne så effektive som muligt.

App’en er svaret på flere udfordringer
Ideen til at udvikle app’en kom fra flere sider. En rundspørge blandt beboere viste, at det var muligt at gøre
servicen bedre og billigere gennem digitale løsninger.
• Besked om fejl
Domea.dk oplevede, at mange beboere ikke
vidste, hvem de skulle henvende sig til med et
konkret problem. Mange beboere formåede ikke at
beskrive problemet tilstrækkeligt, når de så fik fat i
den rigtige. Det førte til en del fejlopkald til personalet og flere besøg fra ejendomsfunktionæren, når
den enkelte medarbejder ikke havde det rigtige
udstyr med ud til beboeren i første omgang.
• Kontakt til ejendomskontoret
Samtidig gav mange af beboerne udtryk for, at de
ikke kunne huske, hvordan man kom i kontakt med
ejendomskontoret, når man nu en sjælden gang
havde brug for det.
Med app’en er alle kontaktdata altid ved hånden, og
man skal ikke bekymre sig om, hvornår der er åbent,
eller hvad telefonnummeret er. Ud over en bedre og
mere fleksibel service, hvor beboerne kan få løst
deres problemer hurtigere, forventer Domea.dk, at
app’en vil resultere i en stor besparelse, fordi der
skal bruges færre ressourcer på, at den rigtige
medarbejder løser opgaven korrekt første gang. Og
den besparelse går direkte tilbage til beboerne.

• Styrkelse af beboerdemokratiet
Beboerne gav udtryk for, at de gerne vil informeres
og involveres, men at det også skal være nemt. Her
giver app’en nye muligheder for at komme i kontakt
med de mange beboere, som ikke til daglig er enga-

geret i det lokale beboerdemokrati. Når man fx kan
blive informeret, dele viden og give sin mening til
kende via en digital platform, kan mange flere blive
hørt – og ikke kun dem, der møder op til de fysiske
møder.

Hvad kan beboerne med Domea.dks app?
App’en, der hedder Min boligservice, skal gøre det lettere for beboerne at:
• Indmelde fejl/mangler i boligen med fotos taget med
mobiltelefon
• Få servicemeddelelser fra ejendomskontoret, fx
om hvornår vandet er lukket
• Få opslag fra naboer på en digital opslagstavle – eller
selv skrive opslag hvis man fx mangler hjælp til at
få flyttet en sofa, låne en boremaskine eller vil informere om, at man holder fest på fredag
• Få kontaktoplysninger på det lokale ejendomskontor
App’en er gratis og kan hentes til iPhone eller
Android-telefoner i App Store eller Google Play ved
at søge på ’Min boligservice’.

Brugerne er meget tilfredse – også med
de sociale sidegevinster
En evaluering af app’en viser, at brugerne generelt er
meget glade for at bruge den. Især den sociale funktion
beboerne imellem. Hele 81 procent af brugerne synes,
at app’en er nem af anvende, og 57 procent synes, at
app’en har gjort det nemmere at komme i kontakt med
ejendomspersonalet.
De sociale sidegevinster er en væsentlig årsag til, at
beboerne downloader app’en. For langt de fleste beboerne har kun sjældent brug for at få hjælp i boligen.

»

Hvis jeg fik en notifikation om, at
der er lige kommet et nyt referat,
så ville jeg tænke: Det kan jeg lige
gå ind og læse. «
Beboer, Domea.dk

Før lanceringen blev app’en afprøvet hos en boligafdeling, der var tilknyttet et enkelt ejendomskontor. Erfaringerne herfra kom med i den endelige version.
Efter knap et år med app’en har ca. 5.000 beboere
downloadet og tilmeldt sig app’en. Det er ca. 15 procent
af de beboere, der har adgang til den, og det er ifølge
Domea.dk tilfredsstillende. Selvom en del beboere har
adgang til en smartphone, er der også beboere, der
stadig foretrækker at henvende sig personligt.

Integration med opgavestyring
Domea.dk overvejer, om app’en med tiden skal kobles
sammen med det system, der holder styr på medarbejdernes opgaver. Det sørger i forvejen for, at de forskellige almene boligselskaber, der er knyttet til det enkelte
ejendomskontor, kun betaler for de ressourcer, deres
beboere bruger. Hidtil har betalingen været opgjort ud
fra en fordelingsnøgle, men det behøves ikke længere.
Domea.dk har de sidste tre år udviklet og implementeret
det digitale opgave- og ressourcesystem, som er det
første af sin art i den almene boligbranche. Systemet
baserer sig på Eazy Soft.

Business case
Domea.dk har investeret ca. 1,2 mio. kroner i at udvikle beboer-app’en. Den effektivisering, som app’en
medfører, kommer det enkelte ejendomskontor til gode
og dermed beboerne. Det er endnu svært at sætte tal
på gevinsten for de enkelte boligselskaber, men ejendomspersonalet sparer allerede i dag tid og ressourcer,
fordi app’en gør det nemmere at forstå, hvad en beboers problem går ud på, og hvordan det skal løses. Hos
Domea.dk er der tilsvarende besparelser, fordi færre
beboere ringer til Kundeservice, fordi de ikke kan få fat
i ejendomskontoret.

Vil du vide mere?
App’en er udviklet sammen med beboerne
App’en er udviklet i 2016 og gjort tilgængelig for beboerne i 2017. Udviklingen er gennemført på baggrund af
en række workshops – bl.a. med beboere, Domea.dks
medarbejdere og en app-leverandør. App’en er udviklet
som et såkaldt minimal viable product. Det betyder, at
man først har udviklet de basale funktioner. Senere er
der så mulighed for at udvikle videre efter behov.
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Læs mere på www.domea.dk
Kontakt: Chefkonsulent Julie Skoven på jjs@domea.dk
eller telefon 51 44 48 22.

