Klantcase
Syntrus Achmea

we go the extra mile

Syntrus Achmea Real Estate & Finance
is de grootste vermogensbeheerder in
Nederland van vastgoed en hypotheken.
We voeren het vermogensbeheer uit voor

Investeerder op duurzame missie
Met Syntrus Achmea’s eigen missie om bij te dragen
aan een duurzame toekomst, werd er naar duurzame
oplossingen gekeken om een gestroomlijnde en

onze klanten, de pensioenfondsen. In die

veilige levering voor de bewoners te verzorgen. Hoe

hoedanigheid ontwikkelen we nieuwbouw

houden we de koeriers buiten de deur? Is een centraal

woningcomplexen, verhuren en beheren
deze. Syntrus Achmea is vanuit haar visie
‘Beleggen met betekenis’ altijd op zoek
naar duurzame beleggingskansen. Als
bedrijf willen wij de leefomgeving van onze
bewoners zo aantrekkelijk mogelijk maken
en houden. Samen met onze property
managers draagt Syntrus Achmea zo bij aan
een duurzame toekomst.

afleverpunt in het pand mogelijk waar de bewoners
hun pakketje op kunnen halen? Op elk moment van de
dag, als het hun uitkomt? Dan wordt de buurman niet
gestoord en is de ontvanger geheel onafhankelijk. En
hoe kunnen we duurzaamheid bevorderen?

Duurzaamheid steeds belangrijker
Een constante stroom aan bezorgbusjes voor
het gebouw is niet echt duurzaam. Toch willen
steeds meer mensen duurzamer leven. Omdat de
pakketjes voor MyPup-klanten aan de rand van de
stad worden afgeleverd, reduceert dit het aantal
ritten enorm. De ecologische voetafdruk van een
pakketje is zo dus een stuk groener.

Wim Smit
Werkzaam bij Syntrus Achmea RE sinds: 2016
Afdeling: Acquisitie en Ontwikkeling
Functie: senior projectmanager nieuwbouw
ontwikkeling
Aantal gebouwen met MyPup pakketkluizen: 12
Totaal aantal kluizen geplaatst: 157

Syntrus Achmea
aan het woord
“Als Projectmanager bij Syntrus Achmea Acquisitie
en Ontwikkeling kwam ik in contact met MyPup. Er
was op dat moment ook al een andere aanbieder
actief in sommige panden, maar ik was benieuwd

Pagina 2 van 5

naar andere partijen op de markt. Uit de gesprekken
met MyPup werd al snel duidelijk dat deze service meer
te bieden heeft en ook nog eens bijdrage levert aan een
duurzame toekomst. Niet alleen kunnen pakketkluizen
op een centraal punt in het pand geïnstalleerd worden,
ook levert MyPup alle pakketten zelf af, zodat er maar
één (bekende) koerier het pand binnenkomt, in plaats van
koeriers van vijftien verschillende pakketbezorgdiensten.”

Hoe MyPup de veiligheid van bewoners
waarborgt
%

Niet tientallen onbekende bezorgers over de vloer.

%

Eén vast aanspreekpunt bij klachten.

%

Nooit meer de deur openen voor vreemden.

%

Alleen pakketjes ontvangen wanneer het de
bewoner uitkomt.

“Het mes snijdt eigenlijk
niet aan twee maar aan drie
kanten. Een aangename
leefomgeving levert tevreden
bewoners, verhuurders en een
beter rendement, op korte en
op langere termijn.”
Wim Smit | Projectmanager Syntrus Achmea RE

Woongemak speelt zich ook af
buiten de voordeur.
“Ook de bewoners zien inmiddels de vele voordelen
van deze oplossing. Zeker in tijden waarin de
maatschappij onder grote druk staat door de
coronacrisis, en oplossingen voor een comfortabele
en veilige leefomgeving extra welkom zijn. Het is
makkelijker gezegd dan gedaan: een aantrekkelijke

“Met de besparingen van de verschillende koeriersritten

leefomgeving creëren. Om maar meteen met de

naar de panden, werd al snel het duurzame voordeel van

deur in huis te vallen, een betaalbare huur speelt

verminderde CO2 uitstoot herkend. MyPup verzamelt

een grote rol. De huur moet in verhouding staan

namelijk alle postpakketten aan de rand van de stad

tot de kwaliteit en service die wij bieden. Dus wij

en distribueert deze dan dezelfde dag met één koerier

zijn altijd op zoek naar die juiste verhouding in

naar het betreffende pand. De bewoner krijgt een

samenspraak met onze bewoners en verhuurders.

seintje zodra het pakketje bezorgd is in de kluis, om het

Wij brengen behoeftes van hen in kaart en

vervolgens op te halen wanneer het haar/hem uitkomt.”

verkennen de mogelijkheden die de markt biedt.
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Dat betreft onder andere groenvoorziening, verlichting,

Heeft de pakketbezorger schade

veiligheid, parkeermogelijkheden maar ook goede

veroorzaakt aan het gebouw? MyPup

voorzieningen (keukens, badkamers, sanitair) maken een
leefomgeving prettig.”

“Niemand zit te wachten
op de pakketjes van
hun buren.”

zorgt voor snel en kosteloos herstel.

Tevreden met het resultaat
In de praktijk blijkt dat eindgebruikers van MyPup erg
tevreden zijn. Het woongemak wordt flink vergroot, en
bewoners maken graag gebruik van de extra service in

“Nog niet zo lang geleden kwam daar een nieuwe

hun gebouw. Voor Syntrus Achmea een goede reden om

behoefte bij. Door de grote vlucht van het online

bij volgende projecten te kijken of MyPup ook tot z’n recht

winkelen groeide de stroom aan pakketten naar

komt. Want zodra de oplossing bijdraagt aan de locatie

appartementencomplexen. En terwijl elke bewoner

en behoefte van de eindgebruiker, sluit deze manier van

maar wat graag het gemak wilde van deze nieuwe

innoveren naadloos aan op de beleggingsvisie van Syntrus

dienst, zat niemand te wachten op de pakketjes van

Achmea: ‘Beleggen met betekenis.’

hun buren. Of wat te denken van alle koeriers die met
ronkende motor op de stoep stonden. Daarbij meldden
bewoners dat ze het eigenlijk ook een onveilig idee
vonden dat er toegang verleend werd aan een stroom
van anonieme koeriers.

Oplossing voor Syntrus Achmea
De toegevoegde waarde van MyPup werd dus al snel
duidelijk, maar uiteindelijk bleek het toch nog een uitdaging

“Premium Services
zorgen voor meer
woonplezier, waar
bewoners graag iets
extra’s voor betalen.”

om intern andere afdelingen te overtuigen van de nieuwe
service. Zodra ook voor hen duidelijk werd dat MyPup een
volledige ontzorging biedt van de pakketlevering, zowel
ontvangst van pakketten als retour en verzekering van de

Jouw keuze voor MyPup

pakketten, was de rest ook om.

vermindert CO2-uitstoot
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MyPup locaties van Syntrus Achmea

MyPup en sociaalmaatschappelijke
uitdagingen door Corona
De maatregelen als gevolg van het Coronavirus veroorzaken
een rimpeling aan reacties in de samenleving. Op sociaalmaatschappelijk niveau zien we nu grote veranderingen
plaatsvinden, die waarschijnlijk nog wel een tijd impact
zullen hebben op het leven van bewoners.
De bevolking houdt meer afstand van elkaar en ook
bedrijven doen hier aan mee. Postbezorgers mogen
bijvoorbeeld geen pakketjes meer aanreiken, leggen het
voor de deur en lopen weg. Dit levert regelmatig klachten
op, omdat mensen niet thuis zijn en het pakketje vervolgens
onbeheerd aantreffen.
Daarnaast wordt thuiswerken de norm, waardoor video
calls vanuit de huiskamer steeds vaker voorkomen. En
omdat ongestoord kunnen vergaderen met collega’s
een voorwaarde is voor een productieve werkdag, zijn

Wil jij samen met MyPup CO2uitstoot reduceren? Ga voor
duurzame en veilige pakketbezorging zonder onnodig contact.

oplossingen op dat gebied ook welkom.

Neem contact op met Martijn van Schaveren voor

te gaan. Minder fysiek contact, dus een kleiner risico op

meer informatie. Bel +31 6 4793 8202 of mail naar

besmetting, maar wel een groter gevoel van veiligheid en

martijnvanschaveren@mypup.nl

een extra service voor bewoners.

Letten op hygiëne en het houden van gepaste afstand
zijn twee maatregelen die voorlopig een centrale rol zullen
spelen in de samenleving. De MyPup pakketkluizen zijn
daarom juist nu de ideale oplossing om die uitdagingen aan
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