
   Grip op uw WOZ-gegevens

   Goede aansluiting op de  
Landelijke Voorziening WOZ

   Overzicht in de verplichte  
BAG-WOZ koppelingen

   Automatische controles, rapportages  
en werklijsten

   Trends opvragen en inzien

   Werkt met iedere WOZ-applicatie

  Zeer gebruikersvriendelijk

KWALITEITS- 
MONITOR WOZ
		WERKT VOOR UW GEMEENTE



Meer grip op de kwaliteit van uw WOZ-gegevens? Op de juiste manier aansluiten op de Landelijke 

Voorziening WOZ? Het is dan nodig dat u weet hoe het gesteld is met de - verplichte - BAG-WOZ 

koppelingen. Natuurlijk moet u ook weten of de gegevens van uw WOZ-objecten volledig zijn. 

Van inzicht naar taken delegeren
U krijgt meer grip door de juiste in-
zichten. Daarvoor moet u weten welke 
vragen gesteld worden in de inspectie-
protocollen van de Waarderingskamer, 
en in hoeverre uw bestanden daarop 
aansluiten. 

Met die inzichten moet natuurlijk wel 
wat gedaan worden. De Kwaliteits- 
monitor WOZ zorgt daarom voor zowel 
inzichten, als concrete taaklijsten, zodat 
u de kwaliteit van uw bestanden op orde 
kunt brengen of kunt houden. 

 
Wat is de Kwaliteitsmonitor WOZ?
De Kwaliteitsmonitor WOZ geeft u in 
één oogopslag de juiste inzichten door 
management- en kwaliteitsrapportages. 

De managementrapportages geven u 
een overzicht van belangrijke aantallen, 
waardes, gemiddelden en meldingen. 
Hiernaast vraagt u op eenvoudige wijze 
belangrijke trends op.
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De Kwaliteitsrapportages geven een 
helder verslag van de automatische 
kwaliteitscontroles. Dit zijn de WOZ con-
trole, BAG-WOZ relatie controle, LV-WOZ 
controle en uw eigen gemeentelijke 
controle(s). 
 
Op basis van de rapportages en con-
troles, maakt u eenvoudig concrete 
werklijsten. Op deze manier houdt u grip 
op het verbeteren van de data. 

Software onafhankelijk
De Kwaliteitsmonitor WOZ is software 
onafhankelijk. Met welke WOZ-applicatie 
u ook werkt, de heldere rapportages 
worden geautomatiseerd voor u ge-
maakt. De Kwaliteitsmonitor WOZ werkt 
dus ook voor uw gemeente. 

De Kwaliteitsmonitor geeft bovendien 
uitsluitend actuele informatie weer. De 
overzichten worden gemaakt zonder dat 
gebruikers dit merken of hier hinder van 
ondervinden. Uw applicaties worden dus 
nauwelijks belast. 

De Kwaliteitsmonitor WOZ is een pro-
duct van Synaxion en in samenwerking 
met KONDAR ontwikkeld.

Neem contact op voor een  
afspraak met:

Arjan Krijger
Adviseur Kwaliteitsmonitor WOZ

T. 06 820 115 33
E. arjan.krijger@kondar.nl

KONDAR & Synaxion
KONDAR is reeds jarenlang actief op het 
gebied van WOZ & Gegevensbeheer. 
Deze krachten heeft KONDAR gebundeld 
met de Monitoring en BI-ervaring van 
Synaxion. Dit heeft een gebruikersvrien-
delijke tool opgeleverd met heldere en 
overzichtelijke rapportages en nuttige 
werklijsten. 

Door de jarenlange WOZ, BAG en LV- 
WOZ kennis en ervaring die KONDAR 
heeft, kunnen onze consultants u prakti-
sche hulp en ondersteuning bieden. 

Weten hoe de Kwaliteitsmonitor 
werkt voor uw gemeente?
Wij komen graag bij u langs om uit 
te leggen hoe uw organisatie de 
Kwaliteitsmonitor WOZ kan inzetten en 
welke mogelijkheden er voor uw organi-
satie zijn. 

Processtappen voor WOZ-registratie

Opvoeren 
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Opvoeren  
van WOZ-  
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De kwaliteits- 
rapportages volgen 
de gemeentelijke 
processtappen bij 
de registratie van 
WOZ-objecten
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