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Sessies, sprekers en bio’s
OrtaX sessies

Roadmap OrtaX

Tijdens deze sessie geeft Durk Heidbuurt, Product Owner OrtaX, een toelichting op de product roadmap van

OrtaX. Durk gaat in op de gerealiseerde productverbeteringen van de afgelopen periode en de afwegingen die

zijn gemaakt bij de totstandkoming van de productvisie. Hierbij zoomt Durk ook in op nieuwe technologische

ontwikkelingen en wet-en regelgeving.

Durk Heidbuurt, Product Owner OrtaX bij Ortec Finance

Durk is de Product Owner OrtaX en stuurt het ontwikkelteam aan. Hij is

verantwoordelijk voor de productvisie en -strategie en het managen van de

product roadmap. Hij zorgt ervoor dat OrtaX voldoet aan de gestelde eisen en

toegezegde wensen en is verantwoordelijk voor de goede werking van de

applicatie.
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Optimaal waarde onderbouwen met OrtaX

Gemeenten kunnen met OrtaX transparant en snel de WOZ-waarde bepalen. Maar hoe onderbouw je de
WOZ-waarde op de beste manier? Wat is hierbij belangrijk en hoe pak je dat aan? In deze workshop gaat
senior consultant Eric Schols in op de mogelijkheden die OrtaX op dit vlak biedt.

Eric Schols, Senior Consultant bij Ortec Finance

Eric is als Senior Consultant in het OrtaX-team verantwoordelijk

voor het projectmanagement van diverse (grote)

implementaties, en levert ook een bijdrage aan de uitvoering.

Hij zorgt voor het aansluiten en inrichten van koppelingen met

verschillende (Belasting/BAG/WOZ) applicaties. Daarnaast

verzorgt hij opleidingen in het gebruik van OrtaX en het beheer

van onze applicaties. Verder levert hij een actieve bijdrage aan

de doorontwikkeling van OrtaX.
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Best Practise, hoe zet je Machine Learning het beste in voor woningwaardering?

Inmiddels maken de eerste gemeenten en belastingsamenwerkingen gebruik van de Machine Learning module
in OrtaX. Tijdens deze Best Practise deelt consultant Paula Dings deze eerste ervaringen en de daarbij horende
leermomenten en geeft ze handvatten voor de inbedding van Machine Learning in de WOZ-werkprocessen.

Paula Dings, Consultant bij Ortec Finance

Paula is Consultant en voert werkzaamheden gerelateerd aan de WOZ en

OrtaX uit met en voor gemeenten. Ze adviseert als consultant gemeenten

over optimalisering en verbetering van werkprocessen. Assisteert als

consultant bij de uit te voeren werkzaamheden bij gemeenten. Verder

beantwoordt Paula via de helpdesk vragen en maakt zij rapportages.
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Tips en tricks bij gebruik van OrtaX

Tijdens deze sessie delen onze consultants en engineers hun kennis van OrtaX met je. Nieuwe en bestaande
functionaliteiten van OrtaX die je wellicht nog niet eens kent, worden tijdens deze sessie toegelicht. Denk
hierbij aan onderwerpen als de SOR, de status in bewerking of koppelvlakken. Na het volgen van deze sessie
weet je nog meer over de praktische toepasbaarheid van diverse functionaliteiten, maar ook over het waarom.
Kortom, handig voor in je dagelijkse werk.

Jaimy Taskin, Software ontwikkelaar bij Ortec Finance

Als software ontwikkelaar werkt Jaimy sinds 2018 dagelijks aan de

(door)ontwikkeling van OrtaX. In dit kader werkt ze aan de wensen en eisen op

de product roadmap. Daarnaast is Jaimy ook betrokken bij de uitrol van nieuwe

versies van OrtaX bij diverse gemeenten en samenwerkingsverbanden.

En zie volgende…
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Raymond Havekes, Senior Consultant bij Ortec Finance

Raymond was in 2000 medeoprichter van het bedrijf OrtaX. Vanaf

2008 opereert OrtaX onder de vleugels van Ortec Finance en houdt

Raymond zich naast de WOZ-waardering ook intensief bezig met

(modelmatige) leegwaarde- en markthuurwaardebepaling alsook de

marktwaarde in verhuurde staat. Raymond heeft een brede rol als

Senior Consultant en expert modelmatig waarderen in het algemeen

en OrtaX in het bijzonder.

Verder is Raymond betrokken geweest bij de oprichting van de kamer

MA/MWB bij VastgoedCert. Deze kamer is sinds 1 januari 2018

overgegaan naar het NRVT, waar hij nog altijd lid is van het bestuur

van de vakgroep.


