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Voorwoord 
 

Vanaf 2009 werkt een aantal woningcorporaties aan een gemeenschappelijke 

woningCOrporatie ReferentieArchitectuur (CORA). Dat heeft nu al geleid tot een derde 

versie van CORA. CORA is gemaakt door en voor woningcorporaties. Procesdeskundigen en 

informatiearchitecten van ruim 20 woningcorporaties hebben bijgedragen aan CORA, net als 

diverse ketenpartners en marktpartijen (overheidsinstanties, adviesorganisaties, 

pakketleveranciers). Dat betekent een zeer breed draagvlak, wat ook blijkt uit de grote 

hoeveelheid verbetervoorstellen en verzoeken tot aanvulling. Een belangrijk deel daarvan 

heeft zijn weg gevonden naar CORA 3.0. 

 

De meest belangrijke wijziging is dat de CORA nu meerdere doelgroepen binnen de sector 

kan voorzien van een juiste (in)richting.  

Individuele woningcorporaties kunnen CORA gebruiken om hun bedrijfsvoering en 

informatievoorziening in te richten en te verbeteren. CORA biedt voor de sector een 

referentiekader dat woningcorporaties kunnen gebruiken voor het beschrijven en 

implementeren van hun eigen bedrijfsinrichting (inclusief informatievoorziening). CORA 

biedt hierbij structuur, die behulpzaam is bij veranderingen in het dienstenaanbod, een 

meer efficiënte inrichting van processen, optimalisatie van de inzet van IT, enzovoorts. 

Met CORA in de hand kunnen woningcorporaties ook een betere afweging maken tussen 

alternatieven voor de bedrijfsinrichting. CORA reikt hulpmiddelen aan om bedrijfsmatige 

vraagstukken aan te pakken door het bieden van methodieken en gezamenlijke 

terminologie. CORA levert besturingsinstrumenten op tactisch en operationeel niveau 

(bijvoorbeeld informatieplanning, zaakgericht werken en prestatie-indicatoren). Het 

gebruiken van CORA binnen een individuele woningcorporatie draagt bij aan het ‘uitlijnen’ 

van de organisatie op de strategische richting, het omgaan met veranderingen en de inzet 

van IT hierbij (Business-IT Alignment). 

 

Daarnaast ondersteunt CORA het hergebruik van kennis binnen de woningcorporatiesector 

en het invoeren van sectorstandaarden. Op sectorniveau kan CORA helpen om harmonisatie 

te bereiken op het gebied van:  

• De diensten en het sturen op het niveau van dienstverlening; 

• De opzet van hiervoor benodigde bedrijfsprocessen en beheersing van de proces-

uitvoering via het zaakgericht werken; 

• Het komen tot een zaaktypencatalogus voor de sector 

• Gebruikte begrippen, termen en definities van gegevens en prestatie-indicatoren; 

• De opzet van de informatievoorziening en de gegevensuitwisseling in samen-

werkingketens (keteninformatisering). 

 

De professionaliteit en eenduidigheid die door de CORA ontstaat binnen de  

woningcorporatiesector, prikkelt de IT-leveranciers tot het ontwikkelen van beter inpasbare 

en gestandaardiseerde oplossingen (minder variatie, meer innovatie, betere 

koppelbaarheid). 

 

Ik ben ervan overtuigd dat het door deze aanpassingen eenvoudiger wordt om CORA verder 

binnen de sector te introduceren en daadwerkelijk te benutten binnen een woning-

corporatie. 
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Belangrijk hierbij is ook dat vanaf nu het gebruik en beheer van CORA in directe en 

intensieve samenwerking met de branchevereniging Aedes gerealiseerd gaat worden, 

waarbij binnen de koepel van Aedes een beheerorganisatie voor CORA ingericht wordt.  

 

CORA is nog niet af. Er liggen nu al genoeg vraagstukken die we in beeld hebben en nog niet 

hebben kunnen oppakken. Het gebruik van CORA roept ongetwijfeld weer nieuwe vragen op 

die wellicht verwerkt worden in een volgende versie van CORA. Hiervoor worden i.s.m. 

Aedes evaluatiebijeenkomsten gepland. We gaan dus zeker door! 

 

Ik wil iedereen danken die aan CORA heeft bijgedragen: de deskundige inbreng vanuit de 

woningcorporaties en de leveranciers, de inspanning van PMtD, die het proces heeft 

begeleid, en de eindredactie die alle inbreng heeft verwerkt tot het resultaat dat nu voorligt. 

Daarnaast zou CORA niet mogelijk zijn geweest zonder ondersteuning van NetWit, het 

Netwerk woningcorporaties en Informatie Technologie, van FLOW, de stichting Fonds Leren 

en Ontwikkelen Woonwoningcorporaties, en van Aedes. 

  

Veel succes met de implementatie van CORA !  

  

Arjan van Dijk 

Voorzitter stuurgroep CORA 
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1 Overzicht CORA 
 

Een aantal grotere woningcorporaties in Nederland heeft het initiatief genomen tot een 

referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties, CORA (woningCOrporatie 

Referentie-Architectuur). CORA bevat een instrumentarium voor het verbeteren van de 

bedrijfsvoering en informatiehuishouding van woningcorporaties, ongeacht hun omvang. Dit 

instrumentarium is beschreven aan de hand van een aantal focusgebieden. 

 

Binnen CORA wordt uitgegaan van de kernactiviteiten van woningcorporaties: 

 

 

Figuur 1.1: Kernactiviteiten van de woningcorporatie 

 

1.1 Doel en doelgroep 

Het doel van CORA is alle (grote, middelgrote en kleinere) woningcorporaties in Nederland 

te helpen hun bedrijfsvoering en informatievoorziening te verbeteren aan de hand van 

algemeen aanvaarde principes en het beschikbaar stellen van passende methodieken en 

referentiemodellen. Tevens worden implementatieaanwijzingen gegeven voor de toepassing 

van CORA. Door met elkaar CORA op te stellen en toe te passen, leren woningcorporaties 

van elkaar. 

CORA streeft eenduidigheid na. Immers door eenduidigheid kunnen woningcorporaties 

onderling beter gebruik maken van elkaars oplossingen. Door de methodieken en modellen 

te belichten vanuit een aantal focusgebieden wordt een nog breder instrumentarium 

aangereikt om CORA daadwerkelijk toe te passen en zo verbeteringen tot stand te brengen 

in de bedrijfsvoering en de informatievoorziening van woningcorporaties.  
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Het bestuur van elke individuele woningcorporatie bepaalt echter zelf hoe betreffende 

woningcorporatie CORA gebruikt of wil gaan gebruiken en welke middelen het beschikbaar 

stelt. 

 

CORA is bedoeld voor een brede doelgroep van generalisten tot en met specialisten, 

namelijk bestuurders, directeuren en managers van woningcorporaties, vakspecialisten, 

toezichthouders, en voor de niet minder belangrijke in de branche werkzame adviseurs en 

leveranciers van IT-oplossingen. 

 

1.2 Bestuurlijke uitdagingen in de sector 

1.2.1 Toenemende verwachtingen en eisen 

De sector is volop in beweging. Er wordt ingespeeld op toenemende verwachtingen en eisen 

van woningzoekenden, huurders, kopers, gemeenten, de rijksoverheid, projectontwikkelaars 

en andere partners over wat een goed functionerende woningcorporatie is. Een 

woningcorporatie: 

• Waar je met je vragen terecht kunt: een woningcorporatie die een hoogwaardige service 

biedt en waar je voor sommige processen zeven dagen per week, 24 uur per dag kunt 

aankloppen; 

• Die niet naar de bekende weg vraagt: een woningcorporatie die de administratieve 

lasten bij woningzoekenden, klanten, gemeenten, projectontwikkelaars en andere 

partners tot een onvermijdelijk minimum beperkt; 

• Die je niet voor de gek kunt houden: een woningcorporatie waarvan vaststaat dat ze 

slagvaardig optreedt bij fraude en bij de handhaving van wet- en regelgeving, 

vergunningen en dergelijke; 

• Die weet waarover ze het heeft: een woningcorporatie waarvan duidelijk is dat haar 

beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering stoelt op een gedegen kennis en toegang tot 

adequate informatie; 

• Waarop je kunt vertrouwen: een woningcorporatie die zorg draagt voor rechtszekerheid 

en rechtsgelijkheid; 

• Die niet meer kost dan nodig is: een woningcorporatie die laat zien dat ze, door een 

goede organisatie en met inzet van moderne hulpmiddelen, haar taken efficiënt vervult. 

1.2.2 Ontwikkelingen in de sector 

Dat deze groeiende verwachtingen en eisen de nodige veranderingen met zich meebrengen 

is wel duidelijk. In het werkveld van de woningcorporatiesector zien we een aantal 

ontwikkelingen. 

• Veranderende wet- en regelgeving: Dit resulteert in hogere eisen aan transparantie en 

verantwoording (Diensten van Algemeen Economisch Belang(DAEB), niet-DAEB). Het 

toezicht op de sector zal hierbij stringenter worden; 

• De woningmarkt is veranderd: Eisen, wensen en mogelijkheden van huurders en kopers 

worden anders. Financieringsmogelijkheden zijn beperkter. Fiscale regimes voor 

huurders (scheefwoners) en woningbezitters (hypotheekrenteaftrek) worden versoberd. 

Het accent wordt verlegd van sloop en nieuwbouw naar renovatie; 

• De rol als ketenpartner krijgt andere accenten: De samenwerking met partners krijgt een 

andere invulling. Huurders en kopers verwachten een andere interactie, gebruikmakend 
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van nieuwe media. Er wordt meer en sneller informatie uitgewisseld met klanten en 

leveranciers; 

• Terug naar de basis: Woningcorporaties trekken zich terug op hun kerntaken. Hierbij 

worden nadere keuzes gemaakt (wat doen we zelf, wat besteden we uit). Er moet 

strakker gestuurd worden op het effectueren van voorgenomen beleid.  

• Meer met minder: De eisen aan de dienstverlening nemen toe, terwijl die geleverd moet 

worden tegen lagere kosten; 

• Basis op orde: Dat betekent intern meer aandacht voor risicomanagement, 

bedrijfsvoering, kennisdeling, samenwerken in processen en informatievoorziening. Dit 

alles vereist veelal het opschonen en integreren van het IT-landschap; 

• Aantrekkelijkheid als werkgever: De veranderende sector stelt ook andere eisen aan het 

personeel. Wijzen van samenwerken en werkomgevingen veranderen (het nieuwe 

werken). Het verder professionaliseren en aantrekken van de juiste mensen (vooral 

kenniswerkers) is een hele uitdaging.  

 

Daarbij komt dat de sector de afgelopen jaren sterk onder het vergrootglas van de politiek 

en de media is komen te liggen. Vanwege de incidenten bij woningcorporaties heeft het 

imago van de sector ernstige schade opgelopen.  

1.2.3 Sneller anticiperen op veranderingen 

Duidelijk is dat woningcorporaties sneller dan voorheen op veranderingen moeten kunnen 

anticiperen. In termen van bedrijfsvoering en informatievoorziening betekent dit dat een 

aantal onderwerpen meer aandacht gaat krijgen. 

 

Architectuur 

• De wijze waarop de woningcorporaties ‘ingericht’ zijn, vereist een instrument voor 

structurering. Of het nu gaat om de dienstverlening, de organisatie en de besturing, de 

bedrijfsprocessen, de gegevenshuishouding, het applicatielandschap of de IT-

infrastructuur, al deze vraagstukken vergen een bepaalde vorm van structurering, die 

maakt dat deze elementen meer of minder goed ingericht zijn en passen bij de 

veranderingen die gaande zijn; 

• Het werken onder architectuur is een dergelijk instrument voor structurering en CORA 

gaat uit van deze benadering. 

  

Besturing 

• Beleid formuleren en vaststellen is soms al een uitdaging, maar beleid ten uitvoer 

brengen is het moeilijkste. Daar gaat het uiteindelijk om! Dit betekent dat besturing 

(governance) belangrijker wordt om tot tijdige effectuering van strategieën, plannen en 

beleid te komen. De afstemming tussen ondernemingsplannen en informatie-/IT-

plannen is daarbij een belangrijke factor om tot renderende IT-investeringen te komen 

(business-IT alignment); 

• Aan CORA zijn nu specifieke focusgebieden toegevoegd die juist gericht zijn op 

besturingsaspecten;  

• Zie verder bij focusgebieden: Bedrijfs- en Informatieplanning, Prestatiemeting en 

Zaaktype en Zaakgericht werken. 
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Interoperabiliteit tussen organisaties 

• Veel diensten van woningcorporaties vragen om intensieve samenwerking tussen de 

woningcorporatie, haar klanten en partners. Een dergelijke samenwerking is alleen goed 

mogelijk wanneer woningcorporaties ‘interoperabel’ zijn. Dit wil zeggen dat zij in staat 

zijn om effectief en efficiënt informatie te delen binnen hun eigen organisatie en met 

hun klanten en andere belangengroepen. Interoperabiliteit vergroot de effectiviteit en 

flexibiliteit van de bedrijfsvoering. Hiermee vormt dit kernbegrip een essentiële 

randvoorwaarde voor een toekomstvaste ontwikkeling van diensten en toepassingen; 

• CORA is een raamwerk van geaccepteerde principes, methodieken en modellen voor de 

inrichting van diensten, processen en informatiesystemen met het oog op 

interoperabiliteit binnen en buiten de organisatie; 

• Zie verder bij focusgebieden: Keteninformatisering en Gegevenshuishouding. 

 

Referentiekaders voor samenwerking 

• Als afdelingen en organisaties gaan samenwerken, krijgen zij niet alleen te maken met 

elkaars dienstverlening, procesinrichting en informatiesystemen, maar ook met 

verschillende begrippenkaders, cultuurverschillen en belangentegenstellingen. Wanneer 

bij samenwerking een groot aantal partijen betrokken is, neemt de complexiteit zo sterk 

toe dat het maken van afspraken over organisatie overstijgende processen praktisch 

ondoenlijk wordt; 

• CORA biedt daarom een kader, dat het maken van afspraken binnen en tussen 

organisaties makkelijker maakt. En op sommige onderdelen kunnen samenwerkende 

organisaties al kiezen om CORA als gezamenlijke standaard te kiezen; 

• Zie verder alle focusgebieden en het CORA begrippenkader in bijlage 11. 

 

CORA is een instrument voor bestuur en management van woningcorporaties, gestoeld op 

kennis van de sector en van relevante vakdisciplines. Woningcorporaties, die CORA als 

leidraad nemen, kiezen voor een aantal principes, een bijbehorend begrippenkader en een 

aantal methodieken, modellen en richtlijnen. Hierdoor wordt het makkelijker om eigen 

inrichtingsvraagstukken aan te pakken. Maar ook om afspraken te maken binnen en tussen 

woningcorporaties en met organisaties die dezelfde uitgangspunten hanteren.  

 

Het zal in de praktijk moeilijk zijn om in één keer volledig aan CORA te voldoen. Dat is ook 

niet nodig. Waar het om gaat is dat een woningcorporatie bewust kiest zich aan de CORA-

principes te conformeren en zoveel mogelijk actief stuurt op het gebruik van de 

referentiemodellen en werkwijzen zoals beschreven in de uitwerkingen van de 

focusgebieden. Woningcorporaties die deze keuze maken, gaan daarmee een groeipad op 

waarbij CORA de richting aangeeft. 

 

1.3 CORA in het kort 

CORA bestrijkt de inrichting van de bedrijfsvoering en informatievoorziening van 

woningcorporaties. Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkelde CORA-

instrumenten en de samenhang daartussen. In figuur 1.2 is het nu beschikbare 

instrumentarium van CORA 3.0 geprojecteerd in het Amsterdams Model voor 

Informatiemanagement (AIM), beter bekend als het negenvlaksmodel van Rik Maes et al (zie 

ref. 15). Dit is een breed geaccepteerd model om de relatie te leggen tussen organisatie, 

informatie/communicatie en de IT. Op dit model zijn de focusgebieden van CORA 3.0 

geprojecteerd.  
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Figuur 1.2 – Focusgebieden CORA 3.0 

 

1.3.1 Aanleiding voor CORA 

De basisgedachte waaruit CORA in 2009 is ontstaan, betrof de breed gevoelde knelpunten 

binnen de informatievoorziening van woningcorporaties tegen de achtergrond dat alle 

corporaties steeds meer vergelijkbare vraagstukken in de bedrijfsvoering hadden op te 

lossen. Een inventarisatie in de sector heeft een aantal knelpunten blootgelegd: 

• Er is verwarring over begrippen en definities; 

• De dienstverlening van woningcorporaties wordt steeds complexer met meer (tijdelijke) 

samenwerkingsverbanden; 

• Woningcorporaties willen meer klantgericht en -gestuurd gaan werken, wat tot een 

kanteling van de organisatie leidt (procesgericht in plaats van taak- en afdelingsgericht); 

• Het koppelen van informatiesystemen (applicatie-integratie) wordt complexer; 

• (Externe) toezichthouders eisen steeds meer transparantie en verantwoording; 

• Informatie-uitwisseling binnen de primaire keten (richting klanten en leveranciers) en 

daarnaast met toezichthouders en de overheid wordt lastiger; 

• Bestaande IT-voorzieningen missen de flexibiliteit om al deze veranderingen te kunnen 

volgen. 

 

1.3.2 Samenhang van CORA-modellen en methodieken 

Het instrumentarium dat CORA aanbiedt, heeft een bepaalde samenhang. De belangrijkste 

componenten van de CORA zijn een aantal methodieken en referentiemodellen.  
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CORA-referentiemodellen 

Om tot inrichtingskeuzes te komen zijn de CORA-referentiemodellen beschikbaar. De 

samenhang met de kernactiviteiten is onderstaand weergegeven. 

 

 

Figuur 1.3: Samenhang tussen kernactiviteiten en de CORA-referentiemodellen 

 

De modellen kunnen individueel worden gebruikt, maar in samenhang winnen zij aan kracht. 

Duidelijk is dat de CORA-referentiemodellen zich dus niet richten op de inrichting van de IT-

middelen. 

 

De CORA-referentiemodellen worden verder beschreven onder de betreffende 

focusgebieden: 

• Focusgebied Diensten bevat het Dienstenmodel; 

• Focusgebied Processen bevat het Procesmodel; 

• Focusgebied Applicatielandschap bevat het Informatiefunctiemodel; 

• Focusgebied Gegevenshuishouding bevat het Gegevensmodel. 

 

CORA-Methodieken 

Voor een aantal focusgebieden zijn binnen CORA methodieken uitgewerkt, met voorbeelden 

en richtlijnen voor toepassing. De methodieken zijn gericht op specifieke vraagstukken en 

bestrijken meerdere aspecten. Ook is duidelijk dat sommige methodieken ook de inzet van 

IT-middelen raken (bijvoorbeeld Applicatiestrategieën en Business Informatieplanning).  

De samenhang tussen methodieken en de kernactiviteiten van de woningcorporatie 

enerzijds en de IT-middelen anderzijds is hieronder weergegeven. 
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Figuur 1.4: Samenhang tussen kernactiviteiten, CORA-Methodieken en IT-middelen 

 

De CORA-Methodieken worden verder beschreven onder de betreffende focusgebieden: 

• Focusgebied Bedrijfs- en Informatieplanning bevat de methodiek Business Informatie-

planning; 

• Focusgebied Processen bevat de methodiek voor Business Process Management; 

• Focusgebied Zaaktype en Zaakgericht Werken bevat de methodiek om met een 

Zaaktypencatalogus te werken; 

• Focusgebied Prestatiemeting bevat de methodiek om Prestatie-Indicatoren te 

definiëren; 

• Focusgebied Keteninformatisering bevat methodieken voor gebruik van het Bouw 

Informatie Model en het stelsel van Basisregistraties van de Overheid. 

• Focusgebied Applicatielandschap bevat de methodiek om Applicatie-strategieën vast te 

stellen. 
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1.3.3 Modellen en Methodieken in het CORA‐raamwerk 

De referentiemodellen en methodieken van CORA hebben een eigen plaats in het 

architectuurraamwerk van CORA. Hieronder is dit weergegeven. 

 

 

Figuur 1.5: Positionering in CORA-raamwerk 

1.3.4 CORA en sectorvraagstukken 

De focusgebieden van CORA zijn toepasbaar voor diverse sectorvraagstukken. In tabel 1.1 

hebben we een aantal actuele vraagstukken in kaart gebracht en daarbij aangegeven welke 

focusgebieden daarmee geraakt worden. 
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COrporatie ReferentieArchitectuur

Methodieken

COrporatie ReferentieArchitectuur

Referentiemodellen

Bedrijfs-

architectuur

Technische-

architectuur

Informatie 

architectuur

Generiek Generiek

Bedrijfs-

architectuur

Technische-

architectuur

Informatie 

architectuur

Informatie-
functiemodel

Gegevens
model

Diensten
model

Principes

Proces
model

Business Informatie Planning (BIP)

Business Process 
Management (BPM)

Zaaktype en zaakgericht 
werken

Prestatie Indicatoren

Bouw Informatie Model (BIM)

Basisregistratie Overheid

Applicatie-
strategiën



 

CORA 3.0 16 

 

1.4 Relatie met VERA 

Enkele IT-leveranciers die actief zijn in de 

woningcorporatiebranche hebben gezamenlijk het initiatief 

genomen om te komen tot de Volkshuisvesting Enterprise 

Referentie Architectuur (VERA). VERA heeft een standaard ontwikkeld voor het uitwisselen 

van gegevens tussen applicaties binnen woningcorporaties, maar ook voor uitwisseling met 

ketenpartijen. VERA richt zich op gegevensuitwisseling binnen het domein van 

woningcorporaties, is gebaseerd op CORA-definities en sluit aan bij CORA. VERA is daarmee 

een concrete invulling van de kaders en definities van CORA en dat gericht is op 

gegevensuitwisseling. VERA raakt daarmee primair aan het focusgebied 

Keteninformatisering. 

 

VERA 1.0 

De VERA 1.0 standaard beschrijft de gegevensdomeinen: Relaties, Overeenkomsten, 

Woonruimteverdeling, Vastgoed en Onderhoud. De VERA-standaard bevat het datamodel 

voor deze domeinen, voor zover van belang voor de uitwisseling van gegevens. 

 

 

Figuur 1.6: VERA 1.0 gegevensdomeinen 

 

In volgende versies van VERA wordt beschreven op welke manier de gegevens van de nu 

gedefinieerde domeinen uitgewisseld kunnen worden. Zo zal er aandacht zijn voor 

berichtdefinities en standaard uitwisselingsformaten. VERA werkt naast de verdieping 

domeinen uit zoals Financiën en Sociaal. 

 

1.5 Opbouw en leeswijzer van CORA 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de vraag wat de doelstellingen van de CORA-ontwikkeling 

zijn, op welke wijze CORA als stuurinstrument ingezet kan worden en wordt het werken 

onder architectuur toegelicht. Ook wordt ingegaan op de CORA-principes en worden de 

implementatie en het toepassen van CORA behandeld. Lezers krijgen hiermee meer inzicht 

in wat CORA als referentiearchitectuur is en kunnen desgewenst besluiten om er actief 

gebruik van te gaan maken. Het lezen van dit hoofdstuk kan voor sommige 

woningcorporaties kleine brokjes van herkenning opleveren, andere woningcorporaties 

herkennen er meer in. Strekking is dat architectuur niet iets nieuws is: het wordt vaker dan 
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woningcorporaties beseffen al bewust of onbewust toegepast. Dit hoofdstuk is geschikt voor 

een brede doelgroep. 

 

Vanaf hoofdstuk 3 komen de focusgebieden aan bod waarin de CORA-referentiemodellen en 

Methodieken verdiept worden. Ze worden in samenhang beschreven, vaak aangevuld met 

voorbeelden en implementatierichtlijnen. Soms worden in blauwe kaders ter ondersteuning 

toelichtingen, voorbeelden en citaten gegeven.  

De beschrijvingen van de focusgebieden zijn bedoeld voor managers en vakspecialisten, die 

verantwoordelijk zijn voor implementatie van veranderingen en verbeteringen.  

Woningcorporaties die architectuur in de eigen organisatie toepassen (bewust of onbewust) 

zullen hier steeds meer herkenning en verdieping vinden. Door te zien dat soms nog maar 

kleine accentverschuivingen nodig zijn om aan te kunnen sluiten bij de 

referentiearchitectuur, zal de drempel om CORA te hanteren lager zijn dan aanvankelijk 

gedacht. Andere woningcorporaties zullen in deze hoofdstukken vooral geïnspireerd worden 

om het werken onder architectuur als ‘nieuw’ sturingsinstrument voor de eigen organisatie 

te overwegen. 

 

De lezer die op zoek is naar praktijkvoorbeelden, kan die vinden in de aparte bundel ‘CORA - 

Verkenningen en voorbeelden’. Naast voorbeelden bevat die bundel ook onderwerpen die 

nog niet rijp genoeg zijn om ze al in de referentiearchitectuur zelf op te nemen. Deze kunnen 

echter wel voor lezer relevante inzichten opleveren voor in de praktijk voorkomende 

situaties. 

 

Verwijzingen naar de referenties in bijlage 10 zijn in de tekst aangeduid met (zie ref. #).  

 

1.6 Overzicht belangrijkste wijzigingen 

In CORA 3.0 is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van CORA 2.0: 

• De strategische doelstellingen en uitgangspunten van de CORA ontwikkeling zijn herijkt 

en de resultaten hiervan zijn opgenomen (Hoofdstuk 2); 

• De beschrijving van CORA als stuurinstrument (hoofdstuk 2) is herschreven en verrijkt 

met inzichten uit de methodieken, die nu onderdeel zijn van CORA 3.0; 

• Naast referentiemodellen bevat CORA nu ook specifieke methodieken: business 

informatieplanning, business process management, zaaktypencatalogus, prestatie-

indicatoren, toepassen van het bouw informatiemodel, aansluiten op het stelsel van 

Basisregistraties Overheid en applicatiestrategieën; 

• De methodieken en modellen zijn per focusgebied gerangschikt. Binnen een focusgebied 

is het de ambitie om de volgende onderdelen tot uitdrukking te brengen: 

1. Visie 

2. Methodiek 

3. Model 

4. Implementatie-richtlijnen  

5. Voorbeelden  

In deze versie van CORA hebben we deze opzet nog niet consequent voor alle 

focusgebieden doorgevoerd; 

• Daarnaast is de opzet van CORA 3.0 anders dan CORA 2.0: 

o Het hoofdrapport en bijlage 1 van CORA 2.0 zijn samengevoegd tot dit 

hoofddocument. Daarmee ontstaat een integraal product; 
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o Dit hoofddocument wordt vergezeld door een ´managementsamenvatting´ die 

nog specifieker voor de doelgroepen ‘bestuur, directie en management’ is 

geschreven; 

o Daarnaast is bijlage 2 uit CORA 2.0 vertaald naar een aparte bundel ‘CORA - 

Verkenningen en Voorbeelden’; 

o Opnieuw is een redactionele slag gemaakt om begrippen eenduidiger te 

gebruiken, maar ook om vakmatige (soms Engelstalige) begrippen te 

verduidelijken. 
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2  CORA als stuurinstrument 
 

2.1 Doelstellingen CORA 

Met CORA willen we iets bereiken voor de individuele woningcorporaties, voor de sector en 

richting IT-leveranciers. Die doelstellingen zijn heel verschillend en worden onderstaand 

beschreven. Aan het eind van deze paragraaf wordt het profijt van CORA samengevat. 

 

Voor de individuele woningcorporatie 

Individuele woningcorporaties kunnen CORA gebruiken om hun bedrijfsvoering en 

informatievoorziening in te richten en te verbeteren. CORA biedt een referentiekader voor 

de sector die woningcorporaties kunnen gebruiken voor het beschrijven en implementeren 

van hun eigen bedrijfsinrichting (inclusief informatievoorziening). CORA biedt hierbij onder 

andere structuur en ondersteuning om: 

• veranderingen in het product- en dienstenaanbod door te voeren; 

• De sturing van processen efficiënter te kunnen inrichten; 

• Om de inzet van IT-middelen te optimaliseren. 

 

Met CORA in de hand kunnen woningcorporaties een betere afweging maken tussen 

alternatieven voor de bedrijfsinrichting. CORA reikt hulpmiddelen aan om bedrijfsmatige 

vraagstukken aan te pakken en biedt besturingsinstrumenten op tactisch en operationeel 

niveau (bijvoorbeeld informatieplanning, toepassing van het zaaktypen en eenduidig 

gedefinieerde prestatie-indicatoren). Het gebruik van CORA binnen een individuele 

woningcorporatie draagt bij aan het ‘uitlijnen’ van de organisatie op de strategische richting, 

het omgaan met veranderingen en de inzet van IT hierbij (Business-IT Alignment).  

 

Voor de sector 

CORA ondersteunt het hergebruik van kennis binnen de woningcorporatiesector over 

dienstverlening, het opzetten van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en het 

invoeren van sectorstandaarden. Op sectorniveau kan CORA helpen om harmonisatie te 

bereiken op het gebied van:  

• De diensten en het sturen op het niveau van dienstverlening; 

• De opzet van hiervoor benodigde bedrijfsprocessen en beheersing van de 

procesuitvoering via het zaakgericht werken en prestatiemeting; 

• Het komen tot een gezamenlijke zaaktypencatalogus voor de sector; 

• Gebruikte begrippen, termen en definities van gegevens en prestatie-indicatoren; 

• De opzet van de informatievoorziening en de gegevensuitwisseling in samen-

werkingsketens (keteninformatisering). 

 

Richting IT-leveranciers 

De professionaliteit en eenduidigheid die bij gebruik van CORA binnen de woningcorporaties 

ontstaat, prikkelt de IT-leveranciers tot het ontwikkelen van beter inpasbare en 

gestandaardiseerde oplossingen (minder variatie, meer innovatie, betere koppelbaarheid). 
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Profijt van CORA 

Woningcorporaties hebben op drie samenhangende gebieden profijt van CORA: 

• Vanuit een intern perspectief biedt CORA hulpmiddelen om de kwaliteit, de effectiviteit 

en de efficiëntie van de dienstverlening, de bedrijfsprocessen en informatievoorziening 

te verbeteren en te besturen en daarmee de bedrijfsvoering beter te ondersteunen; 

• Vanuit een ketenperspectief helpt CORA om de samenwerking met ketenpartners en 

toezichthouders te verbeteren door standaarden voor de gegevensuitwisseling 

(begrippen en definities voor gegevens en prestatie-indicatoren) tussen samenwerkende 

partijen vast te leggen; 

• Vanuit IT-perspectief versterkt CORA de positie van woningcorporaties naar IT-

leveranciers, doordat – gezamenlijk met andere woningcorporaties – de 

informatiebehoefte eenduidig wordt vastgelegd. Bovendien kunnen IT-leveranciers door 

eenduidige definities aan de hand van CORA hun oplossingen beter passend maken voor 

woningcorporaties. 

 

 

Figuur 2.1: Doelstellingen CORA 

 

De aanpak van CORA is gebaseerd op het structureren van inrichtingselementen en het 

inzichtelijk maken van de samenhang daartussen (een ‘blauwe’ aanpak). CORA is minder 

geschikt voor het aansturen van cultuurveranderingen, die te maken hebben met attitude 

van mensen of beïnvloeding van gedrag van belanghebbenden. 
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2.2 Visie op CORA ontwikkeling 

De ambitie achter de CORA ontwikkeling is dat bestuur, directies en management van 

woningcorporaties via CORA geholpen worden om bedrijfsmatige vraagstukken, die om 

structurering vragen, op te lossen. En daarbij het effectiever inzetten van IT (Business-IT 

Alignment). 

 

Vanuit deze ambitie zien wij de ontwikkeling van CORA als volgt: 

1. Binnen de CORA wordt kennis gebundeld rond de opzet, inrichting en besturing van 

woningcorporaties m.b.t. bedrijfsvoering en informatievoorziening. Primair gaat het om:  

• Dienstverlening, procesinrichting en sturing op resultaten; 

• Gegevens- en informatie-inrichting en de gegevensuitwisseling in de keten; 

• IT-inzet; 

 

2. Om de toepassing van CORA binnen de sector te bevorderen:  

• Maken wij (architectuur)producten waarmee belangrijke en gezamenlijke 

knelpunten binnen de sector worden aangepakt c.q. weggenomen; 

• Geven we methodieken en richtlijnen voor de toepassing van CORA; 

• Beschrijven wij standaarden voor relevante inrichtingsgebieden (‘architec-

tuurdomeinen’); 

• Verzamelen wij voorbeelden om de inzet van CORA voor 

woningcorporatievraagstukken te vergemakkelijken; 

 

3. De binnen CORA gebundelde kennis is sectorbreed beschikbaar. Hierbij werken wij toe 

naar een meer professionele organisatie voor het beheer en de ontwikkeling van CORA. 

Deze CORA-organisatie borgt dat CORA meer continuïteit krijgt in haar ontwikkeling en 

dat woningcorporaties operationeel ondersteund kunnen worden bij de toepassing van 

CORA. Tevens kunnen sectorvraagstukken in gezamenlijk verband uitgewerkt worden, 

gebruikmakend van de kennis binnen de sector. Het delen van kennis over de inrichting 

van bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen de sector is de belangrijkste 

opdracht voor de CORA-organisatie. 

 

2.3 Sturen op veranderingen met CORA 

Net als elke architectuur helpt CORA de sturing van veranderingen door structuur aan te 

brengen en samenhang te laten zien tussen de verschillende inrichtingselementen 

(architectuurdomeinen) van een organisatie. CORA doet dit voor woningcorporaties en 

specifiek gericht op de inrichting van dienstverlening, processen, informatievoorziening en 

IT. Daarnaast is CORA nu uitgebreid met methodieken om de sturing van de processen 

binnen woningcorporaties te kunnen verbeteren. 

 

Het is aan de woningcorporatiebestuurders om te bepalen of en hoe dit instrumentarium 

moet worden gebruikt binnen hun woningcorporatie.  

2.3.1 Stuurinstrument 

Woningcorporaties staan voor veel uitdagingen en veranderingen. Ondernemingsstrategieën 

en -plannen worden bijgesteld om hier richting aan te geven. In die plannen speelt 

bedrijfsvoering en informatievoorziening altijd een rol. Een veranderplan kan bijvoorbeeld 
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gaan over het ontwikkelen of aanpassen van de dienstverlening, het inzetten van andere 

contactkanalen, het verbeteren van efficiëntie van de processen of een fusie van 

woningcorporaties. Het is daarom zaak om vanuit het ondernemingsplan tot een 

bedrijfsinrichting te komen die ‘passend’ is en bijdraagt aan de beoogde doelstellingen. En 

dat in de wetenschap dat deze inrichting in een hoger tempo aanpasbaar moet zijn dan 

voorheen. 

  

CORA helpt structuur aan te brengen in het te voeren beleid, de bedrijfsinrichting en de 

hieruit resulterende veranderingstrajecten: 

• Bestuurders kunnen CORA gebruiken om opgestelde plannen voor veranderingen te 

toetsen aan de principes en modellen van CORA; 

• Al eerder kunnen bestuurders en management de binnen CORA beschreven 

methodieken gebruiken om tot veranderingsplannen te komen (bijvoorbeeld de 

methodiek voor Business Informatieplanning).  

 

Voor specifieke sturingsvraagstukken biedt CORA nu referentiekaders en methodieken die 

hierbij ingezet kunnen worden: 

• Sturing op dienstverlening (zie focusgebied Zaaktype en zaakgericht werken); 

• Sturing op processen en resultaten (zie de focusgebieden Processen en Prestatiemeting). 

 

Wanneer de plannen eenmaal gedefinieerd zijn, worden veranderingstrajecten meestal 

vormgegeven door het uitvoeren van een of meer projecten. Bij deze projecten kan CORA 

worden gebruikt om: 

• Uitgangspunten en randvoorwaarden op te stellen en de voorgestelde inrichting te 

definiëren bij aanvang van een project; 

• Projectresultaten hierop te toetsen tijdens de uitvoering van een project (bijvoorbeeld 

door toetsing van mijlpaalproducten als een plan van aanpak, een procesontwerp of 

inrichtingsblauwdruk voor IT).  

 

Naast projectmatig doorgevoerde veranderingen worden er tussentijds ook aanpassingen 

gedaan aan de bestaande inrichting van de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. Ook 

hier kan CORA behulpzaam zijn bij de beoordeling van een beoogde aanpassing 

(wijzigingsverzoeken) en het toetsen van tussenresultaten tijdens het doorvoeren van de 

aanpassingen.  

 

De besturing van planmatige veranderingstrajecten kan bijvoorbeeld worden weergegeven 

door de Deming-circle (Plan-Do-Check-Act). CORA is vooral ondersteunend tijdens de 

Planfase (het definiëren van beoogde resultaten, de veranderingsprojecten en aanpassingen 

aan de bestaande inrichting) en de Checkfase (waarin getoetst wordt of de plannen ook 

daadwerkelijk binnen de uitgangspunten gerealiseerd worden). 

Over de wijze van het besturen van veranderingen geeft CORA richting, geredeneerd vanuit 

de ‘ontwerpbenadering’(een planmatige, ‘blauwe’ aanpak). Uiteraard is het mogelijk CORA 

te gebruiken in combinatie met andere, meer op de ‘ontwikkelbenadering’ gebaseerd 

managementmethodieken voor veranderingstrajecten. 

2.3.2 Werken met principes 

Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, 

gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. Principes kunnen betrekking 
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hebben op allerlei zaken: op de dienstverlening, de besturing, de proces- en organisatie-

inrichting, op informatievoorziening, op IT-inzet enzovoorts. Dat maakt principes ook zo 

essentieel:  

• Ze zijn strategische van aard; 

• Hangen sterk samen met de visie en de missie van de woningcorporatie; 

• Geven het WAT aan; 

• Staan voor langere tijd vast.  

 

Een principe moet worden geïnterpreteerd, het staat daarmee niet ter discussie maar kan 

per situatie anders worden uitgevoerd. Om naast het WAT ook het HOE concreter te maken 

worden beleidsuitgangspunten vastgelegd, die van principes afgeleid zijn. Dat geeft dan een 

duidelijke richting aan voor de middellange of korte termijn.  

 

CORA-pricipes 

Voor CORA zijn zeven principes gedefinieerd. Het uitgangspunt is dat 

woningcorporaties volgens CORA werken als ze deze principes hebben 

overgenomen in hun bedrijfsvoering. Het gaat om de volgende principes: 

 

1. De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. 

2. Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed 

begrippenkader. 

3. Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. 

4. Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het 

leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. 

5. De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede 

basisregistraties. 

6. Basisgegevens (bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten of vastgoed) worden eenmalig 

geregistreerd vanuit het proces dat deze gegevens waarneemt, creëert of aanpast en 

deze registraties hebben een geborgde kwaliteit voor gegevensgebruik elders. 

7. Uitwisselbaarheid van gegevens is gebaseerd op breed geaccepteerde en actuele 

standaarden. 

 

Een woningcorporatie die deze principes overneemt zal meer en meer in lijn met CORA 

ingericht raken en gaan werken. Een woningcorporatie kan de CORA principes zelf aanvullen 

met eigen principes en ook doorvertalen naar eigen beleidsuitgangspunten. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving met toelichting van bovenstaande principes zie bijlage 2. 

2.3.3 Richtinggevend 

Een referentiearchitectuur is neutraal, dat wil zeggen niet ‘gekleurd’ door de strategie van 

een specifieke woningcorporatie. De CORA-methodieken en de referentiemodellen (over 

diensten, processen, zaaktypen, informatiefuncties en gegevens) moeten worden geënt op 

de specifieke situatie van een woningcorporatie. CORA is onafhankelijk van technologie en 

schrijft dus geen technische modellen voor. Wel kan het zijn dat geschetste 

praktijkvoorbeelden technologiespecifiek zijn beschreven. Ze dienen echter de neutrale 

boodschap van CORA te illustreren. Iedere organisatie houdt zo de vrijheid haar eigen 
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technologische keuzes te maken, maar met CORA zijn die keuzes nadrukkelijk verbonden 

aan de principes en referentiemodellen. 

 

Onderstaand is de positie van CORA (links) aangegeven ten opzichte van een 

woningcorporatiespecifieke invulling (rechts). 

 

 

Figuur 2.2: Positionering CORA versus bedrijfseigen woningcorporatiearchitectuur 

 

De woningcorporatiespecifieke invulling omvat meer inrichtingselementen dan op dit 

moment in CORA uitgewerkt zijn (bijvoorbeeld markten, klanten en kanalen of 

organisatiemodel). Ook is duidelijk dat CORA niets zegt over het besturingsmodel of de 

technologische inrichting van een specifieke woningcorporatie. 

CORA is dus geen blauwdruk die één op één kan worden overgenomen. CORA biedt een 

referentiekader en legt daarmee geen (strategische, bedrijfsmatige en/of technologische) 

keuzes op. Elke woningcorporatie moet zelf een vertaling maken naar haar eigen situatie. 

Wel is het raadzaam om zoveel mogelijk de in CORA gebruikte methodieken, modellen en 

definities als basis te nemen. Dat versnelt de planvorming, levert meteen kwaliteit en 

ondersteunt de communicatie en samenwerking met andere partijen. 

 

 

2.4 Waarop is CORA gebaseerd? 

CORA gaat uit van een architectuurbenadering (in wezen het planmatig veranderen, 

gebaseerd op een ‘ontwerpbenadering’). Hiermee kan geborgd worden dat enerzijds 

principes en beleid ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en geborgd. Anderzijds draagt 

deze er aan bij dat de bedrijfsvoering en de informatievoorziening aansluiten op de 

strategische doelstellingen. De dienstverlening en de leverende bedrijfsprocessen worden 

dan op een effectieve en efficiënte manier ondersteund door de informatievoorziening 

(Business-IT Alignment).  

 

CORA is gestart vanuit de vraagstukken in de woningcorporatiesector en is geïnspireerd door 

bestaand overheidsbeleid (zoals de NORA, de Nederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 

en de afgeleide referentiearchitecturen voor de Rijksoverheid, Gemeenten, Provincies, en 

aanpalende sectoren als waterschappen en het onderwijs). Voor specifiek bedrijfsvoering en 
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informatievoorziening is geput uit bewezen instrumenten vanuit relevante vakdisciplines, 

zoals proces & informatiemanagement, Business/IT-alignment, werken onder architectuur 

en IT-besturing. Veel marktpartijen hebben daar hun bijdrage aan geleverd. 

 

CORA steunt op bestaande praktijken, zoals het voldoen aan wettelijke rapportage-

verplichtingen en het gebruiken van basisadministraties die vanuit de overheid beschikbaar 

zijn. CORA is erg gericht op de productiefactor ‘Informatie’. Duidelijk is dat het belang van 

deze factor ‘informatie’ de komende jaren alleen maar zal toenemen:  

• Informatie over de klant is nodig om te weten wie onze huurder eigenlijk is; 

• Informatie is nodig om via de bedrijfsprocessen klanten en andere relaties optimaal te 

bedienen; 

• Informatie is noodzakelijk om vast te stellen in hoeverre bedrijfsdoelstellingen worden 

gerealiseerd; 

• Informatie is nodig om transparant te zijn voor belanghebbenden en verantwoording af 

te leggen over gevoerd beleid. 

 

Deze informatie komt vanuit gegevensbronnen die betrouwbaar moeten zijn. Een aantal 

CORA-Methodieken en referentiemodellen gaan daarom over informatievoorziening en de 

productiefactor ‘informatie’. 

 

CORA gaat met name in op de structurering van de bedrijfsvoering en dat in relatie tot de 

productiefactor ‘Informatie’. Op andere productiefactoren (mensen, kapitaal, grond, 

enzovoorts) wordt minder ingegaan. 

 

CORA ontsluit al deze kennisbronnen in onderlinge samenhang en plaatst ze in de context 

van Nederlandse woningcorporaties. CORA speelt in op het inzicht dat woningcorporaties 

met een aanzienlijke verandering in de woningmarkt te maken hebben, met aangescherpte 

wet- en regelgeving en toenemende eisen aan transparantie. En niet te vergeten een imago 

van de sector dat verbetering behoeft. 

 

2.5 Implementatie van CORA 

Het besluit om CORA binnen een woningcorporatie te gebruiken heeft een strategische 

component. Het overnemen van het architectuurgedachtegoed van CORA raakt meerdere 

lagen van de organisatie en ICT en brengt integraal structuur aan.  

 

CORA Principes 

Een eerste stap is om de principes van CORA te gebruiken als uitgangspunt, te toetsen aan 

de woningcorporatie-eigen principes en die te verankeren in het beleid voor bedrijfsvoering 

en de informatiestrategie. Van de principes kunnen concretere beleidsuitgangspunten 

worden afgeleid. De principes en beleidsuitgangspunten moeten richtinggevend zijn bij alle 

discussies over veranderingen binnen de woningcorporatie. 

 

CORA-referentiemodellen 

De referentiemodellen uit CORA zijn bedoeld als basis om bij woningcorporaties tot eigen 

inrichtingsmodellen te komen. De modellen bieden een snelle start bij het ontwikkelen van 

een eigen architectuur en bieden richting bij de discussies die dat zal oproepen. Door er mee 

aan de slag te gaan, leiden de CORA-modellen tot eigen versies van de modellen binnen een 

woningcorporatie. Deze kunnen zowel de huidige situatie als de gewenste situatie 
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weergeven, zodat ze ondersteunend en richtinggevend worden bij de besluitvorming over 

veranderingen binnen de woningcorporatie. 

De modellen die onderdeel vormen van de focusgebieden vormen daarbij de basis en bieden 

een conceptueel overzicht. We onderscheiden thans: 

• Focusgebied Diensten: Het dienstenmodel vormt het vertrekpunt om de doelgroepen 

van een woningcorporatie te benoemen en de diensten zo vast te leggen dat de relatie 

met het procesmodel overeind blijft; 

• Focusgebied Processen: Het procesmodel is een inrichtingsonafhankelijk model. Op basis 

hiervan kan een woningcorporatie zijn eigen procesmodel uitwerken. In het deel “CORA 

- Verkenningen en Voorbeelden” zijn voorbeelden opgenomen. Veel van deze modellen 

kunnen worden overgenomen of gebruikt voor de toetsing van eigen uitwerkingen; 

• Focusgebied Applicatielandschap: Het informatiefunctiemodel kan gebruikt worden om 

tot een detaillering te komen, toegespitst op de eigen situatie. In het CORA focusgebied 

Applicatielandschap zijn uitwerkingen opgenomen van applicatiearchitecturen om tot de 

juiste inzet van applicaties en de implementatie van de informatiefuncties te komen; 

• Focusgebied Gegevenshuishouding: Het gegevensmodel is een uniforme definitie van de 

gegevenshuishouding van een woningcorporatie (beperkt tot de gegevensdomeinen van 

CORA). De verschillen tussen de CORA-definities en het eigen gegevensmodel van de 

woningcorporatie kunnen worden geanalyseerd. Daarna kan bepaald worden wat de 

business case en de risico’s zijn om het eigen gegevensmodel aan te passen aan het 

CORA-gegevensmodel. In de bundel “CORA - Verkenningen en Voorbeelden” zijn 

voorbeelden uitgewerkt rond enkele gegevensmodellen.  

 

CORA-Methodieken 

De CORA-Methodieken binnen de focusgebieden zijn toepasbaar voor specifieke 

vraagstukken. In de methodieken wordt vanuit een bepaalde visie een praktische aanpak 

beschreven met aanwijzingen voor gebruik, voorbeelden en opgedane ervaringen. De thans 

opgenomen methodieken zijn ondergebracht in de focusgebieden: 

 

• Focusgebied Bedrijfs- en Informatieplanning: Business Informatieplanning – Het komen 

tot een corporatie-brede methodiek voor informatieplanning vanuit het onder-

nemingsplan en de definitie van alle benodigde veranderingstrajecten, in lijn met de 

gestelde doelen van de woningcorporatie; 

 

• Focusgebied Processen: Business Process Management - Visie, aanpak en handvatten 

voor het inrichten van processen voor de beoogde dienstverlening. Invalshoeken vanuit 

het ontwerpen, ontwikkelen en veranderen. In de vorm van architectuurconcepten en 

het CORA-procesmodel als kader voor de hoofdprocessen van een woningcorporatie; 

 

• Focusgebied Zaaktype en zaakgericht Werken: Zaaktypencatalogus – Visie op en 

systematiek voor het werken met zaaktypen, die dienstverlening en de beoogde 

procesbeheersing mogelijk maken met voorbeelduitwerkingen voor de processen 

Verhuren Vastgoed en Verkopen Vastgoed; 

 

• Focusgebied Prestatiemeting: Prestatie-Indicatoren - Visie op- en systematiek voor het 

definiëren van prestatie-indicatoren voor de besturing en beheersing van de 

bedrijfsvoering met voorbeelduitwerkingen voor de processen Verhuren Vastgoed en 

Verkopen Vastgoed; 
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• Focusgebied Keteninformatisering: Overzicht van het Bouw Informatie Model (BIM), 

visie op BIM als systematiek en verkenning van meerwaarde, toepassing en aanpak voor 

de sector.  

Overzicht van het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid, de relatie 

naar het CORA gegevensmodel, ervaringen van woningcorporaties met de aansluiting op 

een aantal relevantie basisregistraties (BAG, WOZ) en stappenplan voor implementatie.  

 

• Focusgebied Applicatielandschap: Visie op applicatiestrategieën voor de inrichting van 

het IT-landschap en handvatten voor de keuze van een passende applicatiestrategie en 

de toepassing hiervan bij applicatie-implementatie. 

 

2.6 Kosten en baten van CORA 

Met de invoering van CORA zijn twee soorten investeringen gemoeid. Ten eerste de 

investering voor de sectorale totstandkoming en het beheer van CORA. Deze investering 

wordt tot op heden gedragen door de deelnemende woningcorporaties en 

subsidieverstrekkers (Flow, Aedes). Ook veel marktpartijen hebben hierin geïnvesteerd door 

het inbrengen van kennis en expertise. En dat met gesloten beurzen. 

 

Ten tweede de investering van een woningcorporatie die CORA als werkinstrument in zet. 

Belangrijke posten hierbij zijn het opbouwen van kennis & kunde en het toepassen van 

CORA in de eigen organisatie. Deze tweede kostenpost hebben woningcorporaties vaak ook 

zonder CORA, namelijk in het kader van de verdere professionalisering en implementatie van 

veranderingen. Omdat met CORA al van veel gebundelde ‘sectorkennis’ kan worden 

uitgegaan, kunnen deze investeringen lager uitvallen.  

 

Verder vormen de betrokken woningcorporaties steeds meer een netwerk, samen met 

marktpartijen en vakverenigingen, waarin CORA-kennis en -ervaringen uitgewisseld worden. 

Dit zorgt ook voor verdere reductie van investeringen voor woningcorporaties die CORA toe 

gaan passen.  

Tegenover de investeringen staan baten die voornamelijk kwalitatief uitgedrukt kunnen 

worden. Het zijn baten voor de individuele woningcorporaties en ook voor de sector. De 

belangrijkste baten van het gebruik van CORA zijn: 

• Betere afstemming tussen ondernemingstrategie en veranderingsplannen; 

• Een beter doordachte en meer aanpasbare bedrijfsinrichting passend bij de onder-

nemingsdoelstellingen; 

• Besparingen op eigen inrichtingsplannen door het hergebruik van CORA-principes en 

CORA-modellen;  

• Het sneller komen tot inrichtingsplannen bij fusies en reorganisaties; 

• Verdere professionalisering van de dienstverlening tegen lagere kosten voor 

bedrijfsvoering; 

• Hergebruik van kennis en kwaliteitswinst, doordat gebruik wordt gemaakt van 

eenduidige, betrouwbare principes en modellen, gebaseerd op de inzichten van een 

groot aantal woningcorporaties en vakdisciplines; 

• Betere samenwerking met andere woningcorporaties, partners, klanten en leveranciers. 
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3 Focusgebied: Bedrijfs- en Informatieplanning 
 

Binnen het focusgebied Bedrijfs- en informatieplanning is de methodiek 

Business Informatieplanning (BIP) uitgewerkt. In de volgende paragraaf wordt 

deze behandeld. 

 

3.1 Business Informatieplanning (BIP) 

3.1.1 Inleiding 

 

Omgaan met dynamiek 

De context waarbinnen een woningcorporatie opereert is aan verandering onderhevig. De 

vastgestelde richting moet, meer dan in voorgaande decennia, regelmatig worden 

bijgesteld. Voorbeelden zijn de aangescherpte eisen aan verantwoording, het online 

aanbieden van diensten en overheidsingrijpen. Het plan, dat de woningcorporatie heeft, 

moet meebewegen met de bijgestelde richting van de woningcorporatie en deze blijvend 

ondersteunen. 

 

Business Informatieplanning gaat over een passende ontwikkeling van de bedrijfsvoering bij 

de ontwikkeling van de woningcorporatie: producten en diensten, maar ook de processen 

die daarbij horen en welke ondersteuning door applicaties en infrastructuur nodig is. BIP 

zorgt voor de planmatige invulling van veranderingen en beperkt zich tot de genoemde 

aspecten van de bedrijfsvoering. Andere aspecten zijn in CORA niet benoemd.  

 

Business Informatieplanning en het Business Informatieplan helpen de woningcorporatie om 

het pad naar de toekomstige situatie beheerst af te lopen. Door de dynamiek heeft het 

Business Informatieplan een beperkte geldigheidsduur. Nieuwe inzichten worden in nieuwe 

versies verwerkt. De inhoud van het plan beweegt mee met het bewegende beeld van de 

toekomst. De toekomst is een puzzel van diensten, processen, organisatie en 

informatievoorziening. 

 

Waarom Business Informatieplanning en waarom in CORA? 

Projecten en veranderprocessen in de staande organisatie van een woningcorporatie doen 

een beroep op mensen en middelen en in toenemende mate op expertise die beperkt 

beschikbaar is. De bedrijfsvoering wordt complexer. Daarom neemt de noodzaak toe om het 

totaal aan veranderingen voor een woningcorporatie planmatig aan te pakken. Business 

Informatieplanning is hiervoor de geëigende oplossing. Architectuur helpt bij het 

structureren van de verandering. 

 

Veel woningcorporaties zijn op dit moment met een vorm van Business Informatieplanning 

bezig, of werken aan een grotere volwassenheid ervan. Deze toevoeging aan CORA is een 

best-practice voor de inrichting van de Business Informatieplanning van een woning-

corporatie. Het uitgangspunt is dat de best-practice voor woningcorporaties van groot tot 

klein bruikbaar is.  

 

CORA richt zich als referentiearchitectuur op de bedrijfsvoering van een woningcorporatie. 

De effectiviteit van het gebruik van informatietechnologie (IT) en de bijdrage aan de 

prestaties van de onderneming is tegenwoordig één van de belangrijkste onderwerpen van 
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gesprek tussen het bestuur en de IT-staf. Voor een effectieve inzet van IT-middelen en de 

bijdrage aan de doelen van de woningcorporatie is de overweging van de toegevoegde 

waarde, maar ook van de impact nodig. 

 

CORA is als referentiearchitectuur een goed hulpmiddel bij het inrichten en uitvoeren van 

Business Informatieplanning: een flink aantal structuren voor de inrichting van de 

bedrijfsvoering en de informatievoorziening is voor de sector uitgewerkt.  

 

Architectuur is als brenger van structuur in de verandering nodig. Het kan daarbij zowel om 

business- als om informatie- en technische architectuur gaan. Projecten zorgen voor 

veranderingen in de bedrijfsvoering en voor de optimalisatie van de informatievoorziening. 

Een portfolio aan projecten bevat onderlinge afhankelijkheden. Het gestructureerd 

uitvoeren van die veranderingen, zowel op het gebied van de bedrijfsvoering als van de 

informatievoorziening zorgt voor een efficiënt en effectief veranderproces. 

 

Wat is Business Informatieplanning? 

Business Informatieplanning is een stuurinstrument voor het prioriteren van projecten voor 

de bedrijfsvoering en leidt tot een gedeelde planning en afgewogen inzet van middelen, 

zodat die passen bij de ontwikkeling van de diensten en producten. Het zorgt daarnaast voor 

een richtinggevend kader voor de inhoudelijke kant van verandertrajecten. 

 

Vanuit de strategie worden zowel keuzes op het gebied van producten en diensten, 

bedrijfsprocessen als voor informatievoorziening bepaald en uitgewerkt. Hier ligt het 

verschil met de meer traditionele informatieplanning die alleen gericht is op informatie-

voorziening. 

 

Business Informatieplanning is een cyclisch stuurinstrument, met meestal een jaarlijkse 

bijstelling, passend bij de planning- en control cyclus. Business Informatieplanning ontstaat 

uit een samenwerking van strategie, planning & control, portfoliomanagement en 

architectuur en resulteert in een Business Informatieplan en de uitvoering van programma’s 

en projecten. 

 

Wat kan er fout als je het niet doet? 

Het grootste risico is dat de bedrijfsprocessen en informatievoorziening (applicaties, 

systemen, infrastructuur) niet op tijd beschikbaar zijn voor de bedrijfsvoering, waardoor ze 

niet passen bij de benodigde producten en dienstverlening. Op termijn tast dat de 

effectiviteit en efficiëntie van de organisatie aan. 

 

De projecten die een bedrijf uitvoert om de bedrijfsvoering op een hoger niveau te krijgen, 

bijvoorbeeld voor efficiëntieverbetering, maken gebruik van middelen en mensen uit de 

organisatie. Zonder een integrale planning van projecten, waarbij rekening wordt gehouden 

met onderlinge afhankelijkheden en prioriteit, wordt óf het gestelde ambitieniveau niet 

gehaald, óf de bestaande bedrijfsvoering overbelast. 

Veel informatiesystemen zijn gekoppeld, waardoor een verandering in één systeem effect 

heeft op andere systemen. Veranderingen moeten dus in onderlinge relatie gepland worden 

op aspecten als tijd, geld, risico, en afhankelijkheden. 
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Adoptie 

Het invoeren van een strak Business Informatieplanningsproces is niet eenvoudig. In veel 

gevallen moeten de competenties ontwikkeld worden, moet het bestuur het belang ervan 

inzien, de strategie SMART beschreven zijn, enzovoorts. Om die reden besteden wij extra 

aandacht aan de adoptie van Business Informatieplanning. 

 

Opstellen en gebruik van Business Informatieplanning 

Het opstellen en bijstellen van een Business Informatieplan is een cyclisch proces dat in veel 

gevallen jaarlijks en bij grote, niet eerder geplande veranderingen in de bedrijfsvoering, 

wordt uitgevoerd. Voor de opzet van het Business Informatieplan is voorbereiding nodig. 

Welke voorbereiding dat is, wordt toegelicht in de uitwerking hierna.  

 

De voorbereiding van het Business Informatieplan kost in eerste instantie meer tijd (pijl A) 

omdat, uitgaande van de strategische richting, de aanpak moet worden vastgesteld. 

Daarnaast moet de organisatie de vereiste competenties ontwikkelen, waaronder 

portfoliomanagement, architectuur enzovoorts De daaropvolgende bijstellingen, 

bijvoorbeeld op basis van een gewijzigde context, gaan sneller. Na het vaststellen van het 

Business Informatieplan worden de geplande veranderingen doorgevoerd (pijl B). 

 

 

Figuur 3.1: Opstellen en gebruik van Business Informatieplan 

 

3.1.2 De context van business informatieplanning 

 

De context van business informatieplanning 

Vanuit het Business Informatieplan worden projecten opgestart. Nadat deze projecten zijn 

uitgevoerd, wordt het resultaat daarvan opgenomen in de bestaande organisatie. Producten 

en diensten, klantbediening, processen, organisatie en informatievoorziening worden 

uiteraard ook onderhouden en met enige regelmaat geëvalueerd. Dit vormt dan weer de 

basis voor het bijstellen van het Business Informatieplan.  
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Figuur 3.2: Business Informatieplanning is een ´natuurlijk´onderdeel van de cyclus 

 

Meestal wordt Business Informatieplanning opgenomen in de planning- en control cyclus. 

Hierdoor ontstaat een solide basis voor de (projecten) begroting en kunnen de resultaten 

van het jaar daarvoor worden gebruikt, waardoor de inspanning voor het opstellen afneemt. 

 

Multidisciplinaire aanpak 

Business Informatieplanning is een multidisciplinaire aanpak om vanuit de strategie de 

daaruit voortkomende keuzen op het gebied van producten/diensten, bedrijfsprocessen en 

informatievoorzieningen voor een organisatie te bepalen en uit te werken in een 

veranderportfolio.  

Bij het opstellen van een Business Informatieplan zijn de volgende disciplines betrokken: 

 

 

Figuur 3.3: De context van business informatieplanning 
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• Business Strategie: We gebruiken de term strategie als verzamelterm voor de 

verschillende nauw gerelateerde begrippen als bedrijfsstrategie, visie, missie of 

bedrijfsbeleid. Een strategie is pas goed geformuleerd als het concreet is. De strategie 

moet worden vertaald naar consequenties voor de voorzieningen waarmee deze 

strategie kan worden gerealiseerd.  

Business Informatieplanning beperkt zich niet tot de ontwikkeling van de benodigde 

informatievoorziening. Het kan voorkomen dat ook keuzes op het gebied van producten 

en diensten of bedrijfsprocessen moeten worden uitgewerkt alvorens deze te vertalen 

naar eisen aan de informatievoorziening. 

Gezamenlijk met de business (bestuurders, managers, gebruikers) wordt de strategie 

(doelstellingen) vertaald in globale business requirements. Deze business requirements 

zijn de basis voor het Business Informatieplan. Met de business wordt een dialoog 

gevoerd over de noodzakelijke veranderingen en mogelijkheden van de informatie-

voorziening, zodat de best passende oplossing wordt gevonden.  

 

• Planning & Control: Bij Business Informatieplanning worden veranderingen voorgesteld 

die financiële gevolgen hebben of leiden tot een verandering van de risiconiveaus. 

Planning & Control kan inzicht geven in de kosten van de huidige bedrijfsvoering, de 

financiële knelpunten, het risicomanagement en of de compliance (voldoen aan wet- en 

regelgeving). Hiermee wordt inzicht verkregen in de gevolgen van de voorgestelde 

veranderingen en deze worden waar mogelijk doorgerekend. Dit is een belangrijke 

bijdrage voor de financiële- en risicoparagraaf van het Business Informatieplan. 

 

• Portfolio management: Het portfolio management beheert zowel het projectenportfolio 

als het IT beheerportfolio. Het projectenportfolio biedt inzicht in de lopende en de 

geplande veranderingen. Het betreft hier zowel veranderingen met als zonder impact op 

IT. Het IT beheerportfolio biedt inzicht in de status van zowel de applicaties als de 

infrastructuur. De kosten van de informatievoorziening liggen bij het in stand houden en 

veranderen van de informatievoorziening en beide portfolio’s geven gezamenlijk een 

inzicht in de besteding van de IT middelen. Naast de financiën moet ook inzicht worden 

geboden in de gevolgen voor de overige resources (bv. mensen) voor de uitvoering. 

 

• Architectuur: Een verandering in de bedrijfsvoering raakt vaak de organisatie, processen 

én informatievoorziening. Dit betekent dat veranderingen in samenhang moeten 

plaatsvinden; immers een nieuw product op de markt brengen zonder dat er een proces 

is dat dit voortbrengt, leidt niet tot een goed resultaat.  

Architectuur helpt om inzicht en overzicht te krijgen op de gewenste en geplande 

veranderingen. Architectuur brengt samenhang tussen de gewenste veranderingen, 

geeft de consequenties van de veranderingen weer en is een middel om hier zicht 

(eventueel zelfs controle) op te houden.  

Hiervoor gebruikt de architect domeinarchitecturen. Deze architecturen omvatten de 

business architectuur (producten, processen en organisatie), informatie architectuur 

(applicaties en gegevens) en technische architectuur (systemen, netwerken enzovoorts). 

Modellen beschrijven voor iedere architectuur de huidige situatie. Principes (richting-

gevende uitspraken) geven richting aan de gewenste situatie en modellen schetsen de 

gewenste situatie.  

Het volledig uitwerken van alle architecturen is een forse inspanning en een dynamische 

aanpak verdient de voorkeur. Dit betekent dat architecturen ‘just in time’ worden 

opgesteld waar de organisatie, gegeven het vraagstuk, behoefte aan heeft. De CORA-
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modellen kunnen als basis worden gebruikt, waardoor een vliegende start kan worden 

gemaakt.  

Het architectuurraamwerk dat de samenhang tussen al deze architecturen toont, wordt 

ook gebruikt bij het opstellen en uitvoeren van het Business Informatieplan.  

 

• Besturing verandering: Onderdeel van Business Informatieplanning is dat de 

besluitvorming over het stoppen en starten van projecten wordt voorbereid en 

afgerond. Binnen de organisatie moet er een discipline zijn met mandaat die voor de 

daadwerkelijke uitvoering zorg draagt en de uitvoering in de gaten houdt. Zonder een 

goede besturing dreigt het gevaar van een papieren exercitie zonder slagkracht. Door 

bestuurders goed te betrekken bij het Business Informatieplanningsproces ontstaat 

hiervoor draagvlak. 

Om tot een goed Business Informatieplan te komen, moeten bovenstaande disciplines 

aanwezig zijn. Niet in iedere woningcorporatie zijn deze disciplines expliciet aanwezig of 

van voldoende volwassenheid. Binnen het project om te komen tot een Business 

Informatieplan, wordt dan een aanzet gegeven voor professionalisering van deze 

disciplines. Het is van belang dat na de afronding van het Business 

Informatieplanningsproject deze disciplines een plek hebben in de lijnorganisatie. Zij zijn 

namelijk ook noodzakelijk bij de besturing van de projecten en zorgen er voor dat er een 

actueel beeld blijft bestaan van de inrichting van de woningcorporatie en het portfolio. 

Dat wordt weer gebruikt bij de volgende versie van het Business Informatieplan en bij 

het beoordelen van nieuwe veranderingen. 

 

Nieuwe veranderingen na opstellen informatieplan 

Als onderdeel van het Business Informatieplan ligt er een projectenplan dat een goede basis 

is voor de uitvoering van projecten. Het is in de praktijk onvermijdelijk dat er tussendoor 

voorstellen voor nieuwe veranderingen (bv. door wettelijke veranderingen) ontstaan. Voor 

deze nieuwe voorstellen wordt er een impact analyse uitgevoerd door dezelfde disciplines 

als die betrokken zijn bij het opstellen van het Business Informatieplan. Het resultaat moet 

zodanig zijn dat dit kan worden gebruikt bij het opnieuw prioriteren van de projecten.  

 

In een impactanalyse is o.a. beschreven: 

• De verandering; 

• De consequenties van de verandering op o.a. proces en informatievoorziening; 

• Kosten, baten en risico’s (globale business case); 

• Afwijkingen van de to-be architecturen (inhoud – invullen door architect); 

• Consequenties van de verandering op het projectenplan (portfoliomanagement). 

 

De diepgang van de impact analyse is afhankelijk van de omvang van de verandering. Bij het 

uitvoeren van de impact analyse wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het Business 

Informatieplan (modellen, portfolio’s enzovoorts) die zijn overgedragen aan de lijndisci-

plines.  

 

Op basis van de impact analyse zal moeten worden besloten over de doorgang van de 

verandering (project) en de consequenties die het heeft voor de uitvoering van de andere 

projecten. 
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Het business informatieplan

Na een toelichting op de context wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan op het 

proces van Business Informatieplanning. Doel hiervan is te komen tot een gedragen Business 

Informatieplan. Een voorbeeld van de inhoudsop

van paragraaf 3.1.5 in het kader “Voorbeeld inhoudsopgave Business Informatieplan”.

 

Het bouwwerk van het Business Informatieplan kent op hoofdlijnen de 

volgende onderdelen: 

•

3.1.3 Referentie inhoud business informatieplan

 

Business informatieplanning: een proces en een product!

De manier waarop het BIP tot stand komt (het zogenaamde BIP

invloed op het resultaat. “Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg” gaat 

hier zeker op. Het planproces is niet alleen van belang voor de inhoudelijke resultaten, maar 

juist ook voor het draagvlak en de uitvoerbaarheid van het plan. Het BIP

hierna besproken wordt, 

opgeleverde resultaten hangt voor een groot deel af van het proces dat doorlopen wordt. 

Daarmee is Business Informatieplanning zowel een proces als een product! 

 

Om Business Informatieplanning te laten slagen is ook de persoon die het uitvoert van groot 

belang. Vaak zal dit de informatiemanager of de manager bedrijfsvoering van de 

woningcorporatie zijn. Belangrijke eigenschappen van degene(n) die het BIP

uitvoeren, zijn onder meer: in staat zijn om commitment en draagvlak te verkrijgen; in staat 

zijn om de juiste stakeholders te betrekken en met hen op het goede niveau te 

communiceren; het inbrengen van kennis en ervaring met 

het Business Informatieplan op te stellen. Het hoofdstuk over de adoptie van Business 

Informatieplanning gaat verder

opstellen van een BIP betrokken worden.

 

Stappen bij Business Informatieplanning

Wanneer een woningcorporatie

verloopt dat langs onderstaande stappe

 

 

Het business informatieplan 

Na een toelichting op de context wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan op het 

proces van Business Informatieplanning. Doel hiervan is te komen tot een gedragen Business 

Informatieplan. Een voorbeeld van de inhoudsopgave voor zo’n plan is te zien aan het einde 

van paragraaf 3.1.5 in het kader “Voorbeeld inhoudsopgave Business Informatieplan”.

Het bouwwerk van het Business Informatieplan kent op hoofdlijnen de 

volgende onderdelen:  

• Een strategie, doelstellingen en beleidsuitgangs

• De besturing en het besturingsmodel;

• De corporatiearchitectuur; 

• Het portfolio en; 

• De projecten kalender. 

Het raamwerk voor Business Informatieplanning is 

hierboven geschetst.  

 

 

Referentie inhoud business informatieplan 

rmatieplanning: een proces en een product! 

De manier waarop het BIP tot stand komt (het zogenaamde BIP-proces), blijkt van grote 

invloed op het resultaat. “Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg” gaat 

es is niet alleen van belang voor de inhoudelijke resultaten, maar 

juist ook voor het draagvlak en de uitvoerbaarheid van het plan. Het BIP-

 is het inhoudelijke vertrekpunt, maar het succes van de 

en hangt voor een groot deel af van het proces dat doorlopen wordt. 

Daarmee is Business Informatieplanning zowel een proces als een product!  

Om Business Informatieplanning te laten slagen is ook de persoon die het uitvoert van groot 

de informatiemanager of de manager bedrijfsvoering van de 

zijn. Belangrijke eigenschappen van degene(n) die het BIP

meer: in staat zijn om commitment en draagvlak te verkrijgen; in staat 

eholders te betrekken en met hen op het goede niveau te 

communiceren; het inbrengen van kennis en ervaring met methodieken en technieken om 

het Business Informatieplan op te stellen. Het hoofdstuk over de adoptie van Business 

Informatieplanning gaat verder in op onder meer het team en de mensen die bij het 

opstellen van een BIP betrokken worden. 

Stappen bij Business Informatieplanning 

woningcorporatie een Business Informatieplanningstraject gaat uitvoeren, 

verloopt dat langs onderstaande stappen. 
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Na een toelichting op de context wordt in het volgende hoofdstuk dieper ingegaan op het 

proces van Business Informatieplanning. Doel hiervan is te komen tot een gedragen Business 

gave voor zo’n plan is te zien aan het einde 

van paragraaf 3.1.5 in het kader “Voorbeeld inhoudsopgave Business Informatieplan”. 

Het bouwwerk van het Business Informatieplan kent op hoofdlijnen de 

leidsuitgangspunten; 

De besturing en het besturingsmodel; 

Business Informatieplanning is 

proces), blijkt van grote 

invloed op het resultaat. “Als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg” gaat 

es is niet alleen van belang voor de inhoudelijke resultaten, maar 

-raamwerk, zoals 

is het inhoudelijke vertrekpunt, maar het succes van de 

en hangt voor een groot deel af van het proces dat doorlopen wordt. 

 

Om Business Informatieplanning te laten slagen is ook de persoon die het uitvoert van groot 

de informatiemanager of de manager bedrijfsvoering van de 

zijn. Belangrijke eigenschappen van degene(n) die het BIP-traject 

meer: in staat zijn om commitment en draagvlak te verkrijgen; in staat 

eholders te betrekken en met hen op het goede niveau te 

en technieken om 

het Business Informatieplan op te stellen. Het hoofdstuk over de adoptie van Business 

in op onder meer het team en de mensen die bij het 

een Business Informatieplanningstraject gaat uitvoeren, 
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Figuur 3.4: Business Informatieplanning: een ‘proces’ en een ‘product’ 

 

De eerste stap is het uitvoeren van de verkenningsfase. Dit lijkt triviaal, maar het is één van 

de belangrijkste onderdelen van het traject. De verkenningsfase kan ook leiden tot het 

besluit om (nog) niet met Business Informatieplanning te starten.  

 

Als na de verkenningsfase het besluit valt om het Business Informatieplanningstraject door 

te zetten volgt de tweede fase, het daadwerkelijk opstellen van het BIP. Hierin vormt de 

strategie het uitgangspunt en wordt deze vertaald naar principes en beleidsuitgangspunten, 

die de basis vormen voor de bedrijfsarchitectuur van de woningcorporatie. Zowel de 

bedrijfs-, de informatie- als de technische architectuur! Vanuit strategie en architectuur 

komt, onder meer door het benoemen van knelpunten, het confronteren van de gewenste 

en de huidige inrichting, de portfolio tot stand. 

 

Al tijdens het traject wordt vastgesteld of de portfoliomanagement- en architectuurfunctie 

ingericht zijn. Deze zijn belangrijk om de resultaten van het Business Informatieplan aan over 

te dragen. Als tijdens het traject blijkt dat deze functies (nog) niet voldoende ingericht zijn – 

in termen van aanwezigheid, professionaliteit en volwassenheid binnen de 

woningcorporatie — zal ook daarop actie ondernomen worden.  

 

Met het gereedkomen van het BIP en het overdragen aan portfoliomanagement en 

architectuur treedt stap 4 ‘het gebruik van BIP’ in werking. In deze periode doen we niet 

actief aan planvorming, maar voeren we enerzijds de projecten uit het BIP uit en beoordelen 

we anderzijds (vanuit strategie, portfoliomanagement en architectuur) hoe (in termen van 

consequenties voor beleid, portfolio enzovoorts) om te gaan met nieuwe initiatieven. 

 

Na een periode van meestal een jaar start de volgende cyclus en wordt dus ook een update 

van het Business Informatieplan gemaakt. Deze update heeft vaak het karakter van een 

1 2 3
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herijking (waarin in ieder geval de veranderportfolio wordt geactualiseerd en bekeken wordt 

of er zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan). De ervaring leert dat de eerste keer 

dat een BIP-traject wordt uitgevoerd een langere doorlooptijd met zich mee brengt dan de 

daaropvolgende updates. 

 

In de volgende paragrafen zullen de verschillende stappen om tot een BIP te komen nader 

worden uitgewerkt. 

 

De verkenningsfase 

 

Ieder succesvol BIP-traject begint met een gedegen verkenning. Hoe zorg je ervoor dat je 

tijdens het traject de juiste keuzes maakt en voorkom je dat je tijdens het BIP proces 

‘verdwaalt’, tegen een muur aanloopt of ‘vast’ komt te zitten?  

 

Je wilt overeenstemming over de doelstelling en aanpak: de doelstelling van het BIP is 

afgestemd met de opdrachtgever (op welke vragen het BIP antwoorden moet gaan geven en 

op welke niet) en het is duidelijk op welke manier het BIP-traject wordt aangepakt wat 

betreft projectorganisatie, fasering en benodigde middelen. De opdrachtgever is de 

bestuurder of het bestuur van de woningcorporatie. Betrokkenheid van de bestuurder is een 

KSF voor het BIP-traject. 

 

De opdrachtgever is daarbij verantwoordelijk voor de sturing van het BIP-traject en stelt de 

projectmiddelen beschikbaar: resources, budget en besluitvorming. Hij stuurt op het 

resultaat en heeft een belangrijke rol bij het communiceren over en beïnvloeden van de 

andere stakeholders in het BIP-traject. 

 

In de verkenningsfase worden de aanleidingen en concrete doelstellingen voor het Business 

Informatieplan uiteengezet en worden duidelijk beargumenteerde keuzen gemaakt ten 

aanzien van de afbakening (scope) en werkwijze. 

 

 

 
1 
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Figuur 3.5: Globaal: de verkenningsfase van het Business Informatieplan 

 

Aanleidingen 

Door een overzicht van de aanleidingen te maken, wordt het waarom van het BIP-traject 

duidelijk. De aanleidingen voor BIP kunnen zeer divers van aard zijn: ontwikkelingen in de 

keten, fusies, efficiëntieslagen en kostenreductie, grip op veranderportfolio, legacy-

problematiek. 

 

Situatieschets 

In de aanloop naar het BIP-traject wordt ook een korte verkenning gedaan van de context 

waarin het BIP moet worden uitgevoerd. In de verkenning van de context wordt onder meer 

een beeld opgedaan over het type woningcorporatie, wat er speelt, wie stakeholders zijn, 

welke informatie voorhanden is en welke niet.  

 

Bij het verkennen van de context wordt vooral gebruik gemaakt van bestaande documenten, 

zoals strategische plannen, jaarplannen, documenten m.b.t. de informatiestrategie en -

beleid. Ook worden gesprekken gevoerd met medewerkers of bestuur en management om 

de informatie te completeren en te valideren. Het verkennen van de context is nodig om de 

aanleidingen te kunnen plaatsen, maar ook om te bepalen wie er in de verkenningsfase 

betrokken moeten worden.  

 

Begrenzing, haalbaarheid en doelstelling 

Naast het vaststellen waarom het BIP nodig is, moet het wat van het BIP worden bepaald (de 

doelstelling). Wat heeft het BIP tot doel? Welke antwoorden moet het geven — en welke 

niet? In de regel zijn hier verschillende verwachtingen over bij verschillende 

belanghebbenden van het BIP. De belangen die men heeft bij het BIP kunnen behoorlijk 

uiteenlopen. Het afstemmen van wat er bereikt gaat worden met het BIP, gebeurt dan ook 

niet alleen met de opdrachtgever. Er zullen gesprekken gevoerd moeten worden met de 

belangrijkste stakeholders in het BIP. Enerzijds om de belangen te inventariseren en om de 
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• Projectvoorstel
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doelstelling van het BIP te kunnen bepalen. Anderzijds om aan verwachtingsmanagement te 

doen, zodat helder is welke vragen het BIP wel en niet gaat beantwoorden. Uiteindelijk 

wordt samen met de opdrachtgever bepaald welke doelstelling het BIP heeft en wat de 

scope wordt. Voorbeeld van een te maken scope keuze in het BIP is of de gehele organisatie 

of slechts een deel daarvan (bijvoorbeeld een regio of een afdeling) wordt meegenomen. 

Maar ook de vraag of bijvoorbeeld de IT-infrastructuur in het BIP wordt meegenomen.  

Vaak zijn de algemene doelstellingen duidelijk en wordt de nadruk in specifieke situaties op 

specifieke doelstellingen gelegd. 

 

 

Bij het bepalen van de haalbaarheid wordt vooral gekeken naar mogelijke risico’s in het BIP-

traject. Waar moet rekening mee worden gehouden in het traject? Waarom zou je het BIP 

moeten doen, maar ook waarom zou je het niet moeten doen. Zo kan een goede afweging 

gemaakt worden om de haalbaarheid van het BIP te kunnen bepalen.  

 

Bij het beoordelen van de haalbaarheid wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de volgende 

Kritische SuccesFactoren (KSF’n) voor het BIP-traject:  

• Commitment van het bestuur; 

• Business en niet IT is eigenaar; 

• Aanwezigheid van relevant achtergrondmateriaal; 

• Heldere scope; 

• Beschikbare kennis en capaciteit uit de organisatie; 

• Ondernemingsdoelen en strategie voldoende helder. 

 

Doelstellingen kunnen zijn: 

• Visie over de gewenste / toekomstige klantgroepen en producten/diensten, 

bedieningsconcepten, bedrijfsinrichting en de rol van IT in de verwezenlijking 

van de ondernemingsdoelen en strategie 

• Business- en informatie/IT-beleid: uitgangspunten voor inrichting van de 

bedrijfsvoering en inzet van IT 

• Stip op de horizon: ‘kapstokken’ (business-, informatie en technische 

architecturen) waar bestaande, in ontwikkeling zijnde en nieuwe 

producten/diensten, processen en informatiesystemen aan kunnen worden 

opgehangen en waarmee toekomstbestendige keuzen kunnen worden gemaakt 

om huidige problemen op te lossen 

• Vertaling ondernemingsdoelen en strategie naar een veranderagenda met 

prioriteiten en planning zodat de ontwikkeling van de gewenste bedrijfsvoering 

en informatievoorziening planmatig kan plaatsvinden, ofwel: ervoor zorgen dat 

we de juiste dingen doen 

• Bieden van samenhang en overzicht (in strategie en beleid, architecturen, 

projecten en te maken keuzes daarbinnen)  

• Bereiken van goede communicatie en consensus over doelen en inrichting van 

de bedrijfsvoering en de informatievoorziening 

• Verbeteren van prestaties (bijvoorbeeld klantgerichtheid, effectiviteit) 

 



 

CORA 3.0 39 

Resultaten van de verkenningsfase 

Het resultaat van de verkenningsfase is het projectvoorstel voor het BIP-traject waarin de 

projectorganisatie, benodigde middelen, fasering, enzovoorts zijn opgenomen. Daarnaast 

levert deze fase een eerste inzicht in issues en actiepunten die binnen de woningcorporatie 

spelen en waaraan in het BIP aandacht zal moeten worden besteed. 

 

Go/no-go moment 

Belangrijk is dat na het uitvoeren van de verkenningsfase een formeel go/no-go moment is 

opgenomen. Wanneer bijvoorbeeld de haalbaarheid van het traject daar aanleiding toe 

geeft, kan het verstandig zijn om eerst nog andere interventies te plegen (bijvoorbeeld op 

het gebied van eigenaarschap door de bestuurder, commitment binnen de 

woningcorporatie, duidelijke strategie) alvorens het BIP-traject te starten. 

Als dat niet nodig is en een ‘go’ gegeven wordt, kan het opstellen van het BIP daadwerkelijk 

gaan plaatsvinden. 

 

Het opstellen van het business informatieplan 

 

Na de verkenning volgt de fase waarin het BIP daadwerkelijk wordt opgesteld. In deze fase 

wordt het BIP-raamwerk als basis gebruikt om met de verschillende betrokkenen invulling te 

geven aan het Business Informatieplan.  

 

BIP-raamwerk 

Succesvol veranderen begint bij het vormgeven (ontwerpen) en plannen van de verandering. 

Business Informatieplanning blijkt in de praktijk een uitstekend middel om veranderingen 

gestructureerd en organisatiebreed te ontwerpen en te plannen. Onderstaand raamwerk, 

dat vanuit de theorie en de praktijk is ontwikkeld, helpt bij het voortdurend afstemmen van 

de strategie op de veranderportfolio enerzijds, en van de bedrijfsvoering op de 

informatievoorziening anderzijds. Dit creëert samenhang en overzicht en maakt daarmee de 

complexiteit hanteerbaar. 

 

Het BIP-raamwerk helpt bij het mogelijk maken van een beheerste en planmatige 

ontwikkeling van de inrichting van de bedrijfsvoering en informatievoorziening. Ook is het 

een hulpmiddel bij het communiceren en het bereiken van consensus over de ambitie die de 

woningcorporatie heeft en hoe deze bereikt kan worden. In het BIP-raamwerk worden de 

veranderportfolio en de strategie op één lijn gebracht. Dit gebeurt door het opstellen van 

uitgangspunten, waarin de strategie verder geconcretiseerd wordt. De uitgangspunten zijn 

tevens de basis zijn voor de architectuur van de woningcorporatie. Hierbij wordt 

nadrukkelijk aandacht besteed aan het afstemmen van bedrijfsvoering en informatie-

voorziening op elkaar. Vanuit uitgangspunten en architecturen worden actiepunten 

benoemd. Deze vormen, na clustering, de veranderportfolio. Door deze te confronteren met 

de strategie worden prioriteiten gesteld en kan de planning (in tijd, geld en capaciteit) 

worden gemaakt.  

 

Het plan van aanpak dat in de verkenningsfase is opgesteld, geeft richting aan de activiteiten 

die bij het opstellen van het Business Informatieplan plaatsvinden en de volgorde daarvan. 

Resultaat van deze fase is een richtinggevend kader (beleid en architecturen) en een 

veranderportfolio: een set van veranderprojecten uitgezet in de tijd, waarvan het bestuur en 

het hoger management de prioriteitstelling heeft bepaald. 

 

 
2 
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Figuur 3.6: Globaal: het opstellen van het Business Informatieplan 

 

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende stappen bij die opstellen van het Business 

Informatieplan doorlopen worden. Daarbij is de logische volgorde in de afbeelding 

hierboven van links naar rechts, maar blijkt dit in de praktijk een zeer iteratief proces te zijn, 

waarbij bevindingen in een latere stap kunnen leiden tot bijstellingen of aanvullingen in een 

eerdere stap. 

 

Expliciet maken van de strategie 

 

Een ieder heeft een idee wat we met strategie bedoelen. Men heeft het in dit verband over 

kernwaarden, strategische planning, strategy map, strategieverklaring, missie e.d. Wel blijkt 

dat we minder in staat zijn om scherp te formuleren wat we bedoelen met de strategie. 

Vaak zijn strategieën in de praktijk niet helder, niet concreet, onbekend of zelfs afwezig.  
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Figuur 3.7: Expliciet maken van de strategie 

 

 

In de praktijk zien we dan ook dat de eerste stap in het Business Informatieplanning proces 

het verduidelijken en concretiseren van de strategie van de organisatie is: het aanscherpen 

door het stellen van kritische vragen, zodat de strategie voldoende focus en houvast biedt 

om in de veranderportfolio de goede keuzes te kunnen maken. Het vertalen van een 

expliciete strategie is het benoemen in deze fase van de speerpunten die de aandacht 

krijgen in het BIP. Als een strategie helemaal ontbreekt of niet is vastgelegd, is het nodig om 

deze te ontwikkelen. Dit gebeurt niet als onderdeel van BIP. Als strategie echt fundamenteel 

opgesteld of veranderd moet worden, moet dat wel georganiseerd worden voordat het BIP 

begint. Dat kan bijvoorbeeld in een apart te definiëren fase voor het BIP. 

 

Strategie ontwikkeling of concretisering vindt plaats door het uitvoeren van een aantal 

stappen: onder meer het formuleren van missie, visie en kernwaarden; het uitvoeren van 

strategische analyses; het bepalen van de strategische focus; het formuleren en 

concretiseren van de strategie.  

 

In de laatste stap, het concretiseren van de strategie, worden o.a. de KSF’n en de business 

requirements bepaald. Kritieke succesfactoren zijn factoren die beslissend zijn voor het al 

dan niet behalen van een vooraf gesteld doel. Deze worden nader geconcretiseerd in 

kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en business requirements. Business requirements 

geven aan wat de organisatie nodig heeft om haar strategie waar te kunnen maken. KPI’s 

hoe het management daarop gaat sturen om de doelen te bereiken. Zie ook paragraaf 7.1 

prestatie-indicatoren.  

 

De strategie dient zo helder omschreven te zijn, dat deze bruikbare input is voor het BIP en 

onder meer de noodzakelijke keuzes t.a.v. het portfolio mogelijk maakt. Het BIP moet 

aansluiten op en uitgaan van een duidelijke, scherpe en expliciete strategie zodat alle 

betrokkenen dezelfde richting zien! 

 

Daarom bevat het Business Informatieplan de strategie van de organisatie. Enerzijds als 

vertrekpunt voor het traject van Business Informatieplanning, anderzijds als toetsingskader 

Je wilt een BIP dat aansluit op en uitgaat van een duidelijke, scherpe
en expliciete strategie zodat de neuzen dezelfde kant op staan!
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voor het te ontwikkelen projectenportfolio en de daarbij behorende prioriteitsstelling. 

Immers, alle investeringen in projecten moeten de doelen en de strategie ondersteunen.  

 

Resultaten ‘expliciet maken van de strategie’ 

Een beschrijving van strategie van de woningcorporatie: 

• de missie (waarom), doelen (wat) en kernwaarden; 

• belangrijke elementen uit de strategische analyse: omgevingsanalyse, de in- en externe 

ontwikkelingen, de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen, de kerncompetenties; 

• de concretisering van de strategie: o.a. de kritieke succesfactoren en business 

requirements. 

 

Opstellen uitgangspunten 

 

De volgende principes van CORA worden via het BIP ingevuld: 

• Principe 1: De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. 

• Principe 2: Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en 

bedrijfsbreed begrippenkader. 

• Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. 

• Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden 

bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. 

• Principe 6: Basisgegevens (over bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten, vastgoed, 

onderhoud en projecten) worden eenmalig vanuit het proces dat deze gegevens 

waarneemt of creëert vastgelegd en de kwaliteit van deze registraties wordt geborgd. 

 

Vanuit de inventarisatie en eventuele aanscherping van de strategie in stap 2.1 van het BIP-

raamwerk is het een te grote stap om direct uitspraken te doen over de inrichting van 

producten, processen en IT. We hebben concretere richtinggevende uitspraken nodig om 

enerzijds te kunnen oordelen of de huidige bedrijfs-, informatie- en technische architectuur 

van voldoet aan de toekomstvisie en anderzijds om nieuwe inrichtingsalternatieven voor 

deze architecturen te ontwikkelen.  

 

De uitgangspunten zijn afgeleid van de strategie en geven concrete invulling aan eisen en 

verwachtingen, die men heeft over de inrichting van de woningcorporatie. 

 

 

2.2 
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Figuur 3.8: Opstellen uitgangspunten 

 

Beleidsuitgangspunten hebben de vorm van beleidsuitspraken of inrichtingsprincipes 

(richtinggevende uitspraken voor de gewenste situatie) en worden onderscheiden naar de 

verschillende onderdelen van de inrichting van de bedrijfsvoering: 

• Markten en klanten, producten en diensten, service, klantbediening en communicatie, 

processen, organisatie en besturing; 

• Informatiefuncties, gegevens; 

• Applicaties en IT infrastructuur. 

Het opstellen van uitgangspunten is in de praktijk een lastig proces. De KSF’n en business 

requirements geven hiervoor een goed vertrekpunt. Hierdoor blijft de samenhang tussen de 

strategie en de uitgangspunten gewaarborgd. Vanuit de KSF’n en business requirements 

wordt bekeken met welke beleidsuitspraken daar concreter invulling aan kan worden 

gegeven. Bij elk uitgangspunt wordt vervolgens bepaald of er aanvullende, samenhangende 

uitgangspunten (business – IT) kunnen worden geformuleerd. Op deze manier wordt een 

geheel aan samenhangende uitgangspunten geformuleerd, waarmee richting wordt gegeven 

aan de gewenste inrichting van de organisatie waarin het strategische vraagstuk kan worden 

opgelost. Een voorbeeld: als een woningcorporatie de klant centraal zet (vanuit de 

strategie), zal dat leiden tot business uitgangspunten op het gebied van dienstverlening en 

bereikbaarheid (bijvoorbeeld 7x24 uur). Deze leiden weer tot IT-uitgangspunten 

(bijvoorbeeld ten aanzien van de beschikbaarheid van informatiesystemen). 

 

Voor het formuleren van uitgangspunten zijn er grofweg twee methodieken:  

1. Top-down: vanuit doelen/KSF’n/business requirements een samenhangende set aan 

uitgangspunten formuleren (die later ook als toetscriteria tijdens de ontwikkeling 

dienen) 

2. Bottom-up: op basis van checklists en bestaande documentatie inventariseren van 

uitgangspunten. In het laatste geval is het belangrijk om de consistentie met de strategie 

te bewaken.  

 

• Uitgangspunten geven concrete invulling
aan eisen en verwachtingen

• Ook beperken ze de keuzevrijheid
voor de gewenste inrichting

1. Er is een zichtbare relatie met een 
strategisch vraagstuk uit de strategie

2. De consequentie is helder

3. Het uitgangspunt moet specifiek zijn voor de 

betreffende organisatie of het 
organisatieonderdeel

4. Er moet een duidelijke en consistente relatie 
zijn met andere uitgangspunten

5. Het uitgangspunt wordt duidelijk toegelicht

Enkele regels voor het helder formuleren van uitgangspunten
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Resultaten ‘opstellen uitgangspunten’ 

Heldere uitgangspunten (bij voorkeur SMART geformuleerd) die kunnen worden gebruikt 

om de bestaande inrichting van de woningcorporatie te toetsen aan de strategie en om 

richting te geven aan de te maken inrichtingskeuzes. Dit betekent dat de uitgangspunten de 

keuzevrijheid voor de gewenste inrichting van de woningcorporatie inperken: de gewenste 

inrichting moet voldoen aan de geformuleerde uitgangspunten. 

 

Ontwerpen gewenste situatie en in kaart brengen huidige situatie 

 

Als er een goede set uitgangspunten ligt, is de volgende stap het maken van architecturen 

van de gewenste situatie voor de woningcorporatie. Alleen wanneer het relevant is 

(bijvoorbeeld om duidelijkheid over een aantal grote knelpunten te krijgen of om te 

voorkomen dat een gewenste situatie wordt gebouwd op drijfzand) kunnen ook 

architecturen van de huidige situatie gemaakt worden. Belangrijk is hierbij altijd het doel dat 

met het maken van de architectuur wordt gediend, voor ogen te houden. Beschrijf daarom 

de huidige situatie voor zover noodzakelijk. De meeste aandacht gaat doorgaans uit naar het 

opstellen van architecturen voor de gewenste situatie. Door het maken van de architecturen 

ontstaat het inhoudelijk beeld van de 

verandering die nodig is. Dit 

inhoudelijke beeld van de gewenste 

veranderingen is nodig om – naast tijd 

en geld — ook te kunnen sturen op de 

kwaliteit van de verandering.  

 

Architectuur kan in allerlei contexten 

worden gebruikt. Voor havens, huizen, 

ketens, microchips, maar ook voor een 

organisatie. De nadruk ligt op de 

samenhang tussen de inrichtings-

aspecten van een bedrijf of organisatie. 

Bij informatie intensieve organisaties is bedrijfsarchitectuur zelfs een voorwaarde voor het 

slaan van de brug tussen business en IT.  

Bedrijfsarchitectuur is met andere woorden de kunst en kunde om een samenhangend 

bedrijfsontwerp te maken. 

 

Voor de verschillende onderdelen in het BIP-raamwerk worden architecturen opgesteld. 

Hierbij sluit het BIP aan op de indeling zoals die in CORA gebruikt wordt en maakt deze 

specifiek voor de individuele woningcorporatie. 

 

 
2.3 

 
2.4 

Belang van consistente

architectuur…
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Figuur 3.9: Positionering bedrijfseigen woningcorporatiearchitectuur 

 

Heel concreet gaat het dan onder meer om het inzichtelijk maken en in samenhang zien 

van
1
: 

• Bedrijfsarchitectuur: 

o Markten, klanten en kanalen; 

o Producten en diensten; 

o Procesmodel; 

o Organisatiemodel; 

o Besturingsmodel (incl. KPI’s); 

• Informatiearchitectuur: 

o Informatiefunctiemodel; 

o Gegevensmodel; 

• Technische architectuur: 

o Applicatiemodel; 

o IT infrastructuurmodel. 

 

Het ontwikkelen van deze architecturen dient verschillende doelen: 

• Ten eerste wordt de samenhang tussen de relevante aspecten van het BIP-raamwerk 

gewaarborgd en inzichtelijk gemaakt. Specifieke aandacht is er voor de afstemming 

tussen business en IT (‘business-IT alignment’); 

• Het tweede doel, minstens zo belangrijk, is dat de architecturen samenhang en overzicht 

tonen en complexiteit reduceren. Door te visualiseren waar de organisatie naartoe wil 

en wat dit betekent voor de organisatie, ontstaan goede communicatie-instrumenten 

                                                           
1
 Overigens zijn niet alle van de genoemde architecturen al in CORA uitgewerkt. 
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voor alle lagen in de woningcorporatie, van management tot werkvloer, van 

systeemontwikkelaar tot gebruiker; 

• Tenslotte leidt het maken van architecturen tot betere inpasbaarheid (van producten, 

diensten, processen, enzovoorts), tot meer wendbaarheid (afstemming op de strategie 

en business requirements) en tot effectievere inzet van IT. Enerzijds doordat er een 

meer toekomstvaste informatievoorziening wordt ontworpen, anderzijds doordat er 

kaders gesteld worden waardoor de mogelijkheid van wildgroei wordt beperkt, de 

informatievoorziening beter kan worden gestandaardiseerd en een betere samenhang in 

de informatievoorziening wordt bereikt.  

 

De architecturen die tijdens het BIP-proces worden opgesteld, hebben de functie van een 

‘bestemmingsplan’ en zijn bedoeld om richting te geven en kaders te stellen (en zijn niet 

bedoeld als bouwtekening). Dat betekent ook dat de architectuur van de gewenste situatie 

toekomstvast zal zijn en dus niet bij iedere update van het BIP zal worden aangepast. 

 

Ook worden niet in elk BIP alle mogelijke architecturen opgesteld. Alleen die architecturen 

die nodig zijn, maken onderdeel uit van het BIP. Welke dat zijn, is bepaald in de 

verkenningsfase van het BIP.  

 

Door voor de verschillende onderdelen in het BIP-raamwerk architecturen op te stellen voor 

de gewenste situatie, ontstaat er een goed beeld van welke situatie de woningcorporatie 

graag wil bereiken. Daarnaast laten architecturen van de huidige situatie zien waar de 

woningcorporatie op dit moment staat. Onderdeel van het opstellen van architecturen voor 

de huidige situatie is vaak ook een knelpuntenanalyse. Knelpunten zijn aspecten waar de 

woningcorporatie last van ondervindt, letterlijk waar het knelt, en die de organisatie 

belemmeren het werk succesvol te doen. De gevonden knelpunten worden afgebeeld op de 

architectuurplaten, waardoor een overzicht ontstaat van de belangrijkste ‘brandhaarden’. 

Hiermee ontstaat een beeld van waar de woningcorporatie aan moet werken om de 

gewenste situatie te kunnen bereiken. Als de architecturen opgesteld zijn, is de volgende 

stap dan ook het formuleren van actiepunten.  

 

Resultaten ‘Ontwerpen van de gewenste situatie en in kaart brengen van de huidige situatie’ 

Een ontwerp van de gewenste situatie van de woningcorporatie op verschillende 

aandachtsgebieden (bedrijfsarchitectuur: markten en klanten, producten en diensten, 

service, klantbediening en communicatie, processen, organisatie en besturing; 

informatiearchitectuur: informatiefuncties, gegevens; technische architectuur: applicaties en 

IT-infrastructuur).  

 

Deze gewenste situatie is afgeleid van de strategie en de daaruit afgeleide uitgangspunten. 

Daarnaast laten architecturen van de huidige situatie zien waar de organisatie op dit 

moment staat en geven zo inzicht dat gebruikt kan worden tijdens de volgende stap in 

Business Informatieplanning, het formuleren van actiepunten. Daartoe vindt confrontatie 

van de bestaande met de gewenste situatie plaats. 
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Actiepunten benoemen en clusteren tot projecten 

 

Door de confrontatie van de bestaande met de gewenste 

situatie in de vorige twee stappen kunnen actiepunten 

geformuleerd worden. Actiepunten zijn concrete 

activiteiten, die uitgevoerd moeten worden om de 

gewenste veranderingen te realiseren en komen voor in 

verschillende ‘smaken’:  

1. Realiseren van een verandering; 

2. Een besluit dat moet worden genomen; 

3. Een onduidelijkheid die onderzocht moet worden; 

4. Knelpunten die moeten worden opgelost; 

5. Ambitie die verduidelijkt moet worden; 

6. (Markt)onderzoek dat moet worden uitgevoerd; 

7. Enzovoorts. 

 

De actiepunten dienen verschillende doelen: ze geven de gewenste veranderingen weer, ze 

zijn vaak een vertaling van architectuur naar acties, ze dienen als input voor het 

veranderportfolio en worden ook gebruikt om onderlinge verbanden te identificeren 

(bijvoorbeeld tussen business en IT).  

 

Deze fase wordt niet noodzakelijkerwijs ná het opstellen van de architecturen uitgevoerd. 

Veelal is het een interactief proces en worden tijdens het uitvoeren van de analyses al 

mogelijke actiepunten onderkend.  

 

Clusteren actiepunten tot projecten  

Veel actiepunten zullen een 

nauwe samenhang vertonen: 

of ze gaan over hetzelfde 

onderwerp of ze hebben een 

afhankelijkheidsrelatie. Deze 

nauwe samenhang komt tot 

uitdrukking in de groepering 

van de actiepunten: ze 

worden zodanig gegroe-

peerd, dat ze logisch gezien 

als aparte projecten kunnen 

worden uitgevoerd. Een 

aantal van deze projecten 

kunnen randvoorwaardelijk 

zijn, bijvoorbeeld projecten 

die nieuwe wet- en 

regelgeving implementeren. 

Maar ook andere randvoor-

waardelijke projecten komen 

voor: deze leveren 

basisvoorzieningen en dus 

indirecte toegevoegde waarde. Vaak is de realisatie van een aantal van deze projecten 

Mogelijke criteria om actiepunten te clusteren zijn: 

• onderwerp: bijvoorbeeld de introductie van nieuwe 

dienstverlening die ook gevolgen heeft voor processen en 

informatievoorziening  

• object van verandering of samenhangende groep van 

objecten: (bijvoorbeeld hetzelfde product, hetzelfde proces, 

hetzelfde organisatieonderdeel, dezelfde applicatie, 

enzovoorts); 

• de verantwoordelijkheid van dezelfde manager; 

• het al dan niet opgehangen kunnen worden aan een bestaand 

project; 

• op basis van de doelstellingen; als actiepunten samenhangen 

met de doelstellingen die ermee worden beoogd. 

De hiervoor genoemde criteria hoeven elkaar niet uit te sluiten en 

worden vaak naast elkaar gebruikt. Bovendien kan de clustering 

van actiepunten als proces beter niet al te strak worden ingezet, 

omdat juist de discussie over welke samenhang tussen 

actiepunten al of niet bestaat vaak leidt tot goede inzichten en 

verduidelijking van wat de actiepunten inhouden, en welke 

actiepunten bij elkaar horen. 

 

 
2.5 
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De veranderportfolio bestaat uit:
• huidige projecten

• nieuwe projecten

• wet- en regelgeving projecten
• in de lijn uit te voeren activiteiten

Alle actiepunten worden in 

bovenstaande veranderportfolio belegd

(Kandidaat)

projecten

Lijn-

activiteiten

Verandering

Verander-

portfolio

project

portfolio

in de 

lijn

noodzakelijk voordat met de uitvoering van andere projecten begonnen kan worden. Denk 

aan het realiseren van de technische infrastructuur. 

 

Ook de huidige projecten die doorlopen in de planperiode van het BIP worden geïnventari-

seerd en meegenomen. 

 

Op deze wijze wordt het kandidaat-projectenoverzicht opgesteld uit nieuwe, randvoorwaar-

delijke en bestaande projecten.  

 

Benoemen van lijnactiviteiten 

Naast de kandidaat-projecten zullen er actiepunten 

zijn die in de bestaande organisatie (de lijn) kunnen 

worden ondergebracht. Dit zijn actiepunten die 

behoren tot de primaire taak van een afdeling, 

bedrijfsonderdeel of manager, waarbij geen aparte 

sturing vanuit bestuur of directie nodig is en 

waarvoor geen extra resources noodzakelijk zijn. Vaak zijn 

de actiepunten tijdens de Business Informatieplanning naar 

voren gekomen, maar is er geen reden om er een apart 

project voor op te zetten. Voorbeelden zijn 

‘inrichten van de IT-organisatie’, ‘nieuw huurbeleid 

ontwikkelen’ en de ‘opzet van gegevens-

management’. 

 

De projecten tezamen met de uit te voeren lijnactiviteiten vormen het veranderportfolio. 

Het kandidaat-projecten overzicht vormt de basis voor de volgende stap van Business 

Informatieplanning: het prioriteren van de projecten en opstellen van een tijd, geld en 

capaciteit planning. 

 

Resultaten ‘Actiepunten benoemen en clusteren tot projecten’Resultaat van deze fase van 

Business Informatieplanning is een overzicht van de kandidaat-projecten. Tezamen met de 

huidige projecten en de in de lijn te beleggen activiteiten vormen deze het 

veranderportfolio. Van de projecten worden de belangrijkste kenmerken in kaart gebracht, 

zodat een duidelijk overzicht van de verschillende projecten (en hun inhoud) ontstaat. 

 

Prioriteren en opstellen van tijd, geld en capaciteit planning 

 

Door te prioriteren wordt bepaald welke van de eerder onderkende kandidaat-projecten ook 

daadwerkelijk uitgevoerd worden. Belangrijk is om, rekening houdend met onderlinge 

afhankelijkheden, in samenhang de juiste keuzes te maken ten aanzien van de uit te voeren 

projecten – of set(s) van projecten. Er kan met scenario’s gewerkt worden waarbij, 

afhankelijk van het gekozen scenario, besloten wordt over een of meer sets van projecten.  

 

Om te prioriteren binnen een set van projecten of over alle kandidaat-projecten, vindt een 

confrontatie plaats van deze kandidaat-projecten met de business strategie zoals die eerder 

is geformuleerd.  

 

  

 
2.6 
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Verschillende methodieken 

Om projecten te prioriteren en zo tot het projectenportfolio te komen, kunnen verschillende 

analyses uitgevoerd worden. Eén van de te hanteren methodieken (belang-risico) werken we 

hieronder verder uit. Als er reeds portfoliomanagement binnen de woningcorporatie wordt 

uitgevoerd, kan gebruik gemaakt worden van de daar gehanteerde methodiek en wordt de 

prioriteitstelling in het BIP ingepast in het reguliere portfoliomanagement. 

 

Wélke methodiek ook gebruikt wordt, belangrijk is dat het prioriteren van projecten en het 

samenstellen van het veranderportfolio een (groeps)proces is, waar het bestuur en/of de 

directie in meegenomen moet worden en waarin het bestuur het laatste woord heeft. Niet 

de opstellers van het BIP bepalen de prioriteit, maar de bestuurders! 

 

Vaak gebruikt: belang en risico van projecten 

Uit het kandidaat-projectenoverzicht zijn twee elementen van belang bij de 

prioriteitsstelling: ten eerste de waarde van een project voor de woningcorporatie: de mate 

waarin het project bijdraagt aan het bereiken van de organisatiedoelen en strategie. In de 

tweede plaats de risico inschatting van het project in termen van (technische, 

organisatorische en economische) haalbaarheid. Op basis van deze twee elementen, 

aangevuld met andere informatie uit het kandidaat-projectenoverzicht, kan het bestuur 

en/of de directie komen tot een prioriteitsstelling. Een lastig vraagstuk, omdat het 

abstractieniveau, de invloedsfeer en de ontwikkelingstermijn per project sterk kunnen 

verschillen. 

 

 

Figuur 3.10: Prioriteren en opstellen tijd, geld en capaciteit planning 

 

Op basis van de ‘scores’ van de projecten op deze dimensies kunnen prioriteiten gesteld 

worden, waarbij vier groepen projecten ontstaan:  

• Relatief hoog belang, relatief laag risico: direct uitvoeren; 

• Relatief laag belang, relatief hoog risico: afvoeren; 

• Relatief hoog belang, relatief hoog risico: risico reduceren (bijvoorbeeld door opsplitsen 

of het inrichten van een proeftuin); 

relatieve complexiteit en omvang van het project:
• omvang: ontwikkelingskosten
• omvang: doorlooptijd
• benodigde kennis en capaciteiten
• technische complexiteit

• ontbreken draagvlak (‘rijpheid’ van de corporatie)
• aantal verschillende belangengroepen

bijdrage aan:
• doelstellingen 
• strategie 
• KSF’n
• etc

A
Direct 

uitvoeren

C

Uitvoeren

mits capaciteit

D

IJskast

B
Uitvoeren met 

risico beperking

A: relatief grote waarde,
relatief gering risico

B: relatief grote waarde,
relatief groot risico

C: relatief geringe waarde,
relatief gering risico

D: relatief geringe waarde,

relatief groot risico

(Strategisch) belang voor 
de corporatie

Risico
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• Relatief laag belang, relatief laag risico: uitvoeren indien middelen, tijd en capaciteit 

beschikbaar. 

 

Tijd-, capaciteit- en financiële planning 

Wanneer van alle kandidaat-projecten de prioriteiten maar ook de afhankelijkheden bekend 

zijn, kan de planning worden opgesteld. Beschikbare budgetten, tijd en capaciteit spelen 

daar een belangrijke — en vaak beperkende — rol in. Van de uit te voeren projecten worden 

start- en einddatum bepaald (tijdsplan), er wordt een plan opgesteld van de benodigde 

kennis en capaciteit (capaciteitsplan) en van de benodigde financiële middelen (investerings- 

en exploitatiebegroting). Er kan gekozen worden voor het direct uitvoeren van een project, 

maar ook voor het naar achter schuiven van de startdatum, uitbesteding of het vergroten 

van de beschikbare capaciteit en middelen. 

 

Resultaten ‘Prioriteren en opstellen van tijd, geld en capaciteit planning’ 

Resultaat van deze fase van Business Informatieplanning is een portfolio van projecten met 

een bijbehorende tijds-, capaciteits- en financiële planning. Basis daarvoor is het eerder 

opgestelde kandidaat-projectenoverzicht 

 

Goedkeuren opdrachtgever 

 

Het prioriteren van het veranderportfolio en het opstellen van de tijd, geld en 

capaciteitsplanning vormen de laatste inhoudelijke stappen om het Business Informatieplan 

op te stellen. Hierna wordt het BIP formeel opgeleverd aan de opdrachtgever. 

 

Goedkeuren BIP 

Na het opleveren van het BIP keurt de opdrachtgever (vaak samen met de andere 

bestuurders en/of de directie) het BIP en dus de daarin opgenomen uitgangspunten, 

architecturen en veranderportfolio goed. Hiermee kan de uitvoering van het in het BIP 

opgenomen portfolio formeel van start gaan en zullen zowel het portfolio als de 

architecturen worden overgedragen en in beheer genomen door resp. de 

portfoliomanagement- en de architectuurfunctie. 

 

Het overdragen aan portfoliomanagement en architectuur 

 

In paragraaf 3.1.2 ‘de context van Business Informatieplanning’ is aan dit onderwerp al 

aandacht besteed. Hier volstaat een korte beschrijving. 

 

Wanneer de fase van opstellen van het BIP is afgerond en het veranderportfolio is 

vastgesteld, volgt de overdracht naar portfoliomanagement- en architectuurfuncties, zodat 

zij de uitvoering van het in het BIP vastgestelde veranderportfolio en het onderhouden van 

de architecturen ter hand kunnen nemen. Dit wordt vaak opgelost door de medewerkers 

van de betreffende functies ook te laten mee draaien in het BIP-project. Deze overdracht 

maakt deel uit van de scope van het BIP (tenzij in het projectvoorstel anders is aangegeven). 

  

Daartoe wordt al tijdens het BIP-traject vastgesteld of de portfoliomanagement- en 

architectuurfunctie ingericht zijn. Deze zijn belangrijk om de resultaten van het Business 

Informatieplan te borgen.  

 

 
2.7 

 
3 
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Figuur 3.11: Globaal: het overdragen aan portfoliomanagement en architectuur 

 

Als tijdens het traject blijkt dat deze functies (nog) niet voldoende ingericht zijn – in termen 

van aanwezigheid, professionaliteit, volwassenheid binnen de woningcorporatie – zal ook 

daarop actie ondernomen worden. Concreet betekent dat het opzetten en inrichten van 

portfoliomanagement en architectuur. 

  

De uitvoering van de in het portfolio beschreven projecten moet bijdragen aan realisatie van 

de doelen en strategie van de organisatie. Daarom is het van groot belang om deze 

uitvoering voortdurend te monitoren en bewaken, zowel inhoudelijk (worden de juiste 

doelen op de juiste wijze nagestreefd) als qua haalbaarheid (doorlooptijd, financiën, 

capaciteit). Dit monitoren en bewaken valt buiten de scope van het BIP en wordt gedaan 

door de portfoliomanagement- en architectuurfuncties. 

 

3.1.4 Adoptie van business informatieplanning 

Om Business Informatieplanning – zowel het proces als het product – goed te laten 

verlopen, moet veel aandacht uitgaan naar de adoptie. Onderstaande factoren zijn daarbij 

van belang. Het is onze ervaring dat wanneer hieraan gedegen invulling wordt gegeven, de 

adoptie van BIP goed verloopt.  

 

De do’s en dont’s en tips zijn beschreven aan de hand van een zestal vragen / stellingen: 

 

1. Wat wil jij / de opdrachtgever bereiken met een BIP?  

Een gedegen voorbereiding is hierbij essentieel: 

a. Start samen met de opdrachtgever de verkenningsfase 

Overdragen 

architecturen aan 
uitvoerend(e) 
architect(en)

Overdragen portfolio + 

tijd, geld en capaciteit
planning aan 
portfoliomanager

3.1

3.2

Uitvoeren

verkenningsfase

Opstellen

BIP

Overdragen aan 

portfoliomanagement & 
architectuur

3

Architectuur

Portfolio

Strategie
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b. Achterhaal en benoem de diverse doelen, knelpunten, ambities, belangen en 

achterliggende assumpties  

c. Interview hiervoor het bestuur 

en/of de directie en 

sleutelfiguren 

d. Hanteer het 3x W model: 

waarom, waarom, waarom 

e. Maak een helder project-

voorstel: scope (wat wel/niet), 

benodigde resources, planning  

f. Benoem welke resultaten het 

oplevert , neem daarin mee 

wat er wegvalt 

g. Schets wat er mis gaat indien 

de uitdagingen niet opgelost worden 

 

2. De business is leading 

Maak de (business) strategie concreet: 

a. Trek voldoende tijd uit voor het beschrijven van een helder strategisch kader 

b. Toets regelmatig aan dit strategische kader 

c. Door continu het organisatie en IT-domein integraal op te pakken zorg je ervoor dat 

de IT de business ondersteunt 

d. Zorg voor commitment van het bestuur en/of de directie en vraag hen dit uit te 

dragen 

e. Laat zien dat het BIP invloed heeft op de gehele woningcorporatie 

f. Inventariseer de governance structuur tijdens het opstellen van het informatieplan: 

hoe vindt de besturing (van reguliere activiteiten en van veranderingen) plaats? 

g. De verbinding van de verantwoordelijken voor de IT-functie met de 

verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering is vitaal voor het welslagen 

 

3. Het veranderproces start al tijdens BIP 

Start van de verandering: 

a. Beschouw het maken van een BIP als de eerste interventie en dus onderdeel van het 

veranderproces  

b. Het ontwerp moet duidelijk en haalbaar zijn 

c. Laat het ambitieniveau van je BIP aansluiten op het ambitieniveau van de 

woningcorporatie 

d. Organiseer een kick off met het kernteam en of de stakeholders, geef aan wat jij van 

hen verwacht en wat zij van jou kunnen verwachten 

 

4. Een goed team samenstellen / de juiste mensen betrekken, hoe doe ik dat?  

Betrek de juiste mensen: 

a. Denk na over de rollen die je in het BIP-traject nodig hebt. Betrek indien aanwezig, 

de huidige programmamanager(s), architecten, en sleutelfiguren vanaf het begin, dit 

zorgt voor kruisbestuiving en acceptatie  

b. Formuleer een kernteam met de benodigde inhoudelijke expertise. Realiseer je 

hierbij dat de scope (bv één afdeling of de gehele woningcorporatie) bepaalt welke 

mensen er in het kernteam zouden moeten zitten 

1. Wat wil jij/ de opdrachtgever 
bereiken met een BIP?

2. De business is leading

3. Het veranderproces start al 

tijdens BIP

4. Een goed team samenstellen/ de juiste mensen betrekken, hoe doe ik dat? 

5. Wat, waarom, hoe, wanneer, wie?

Maak complexiteit simpel. Beperk je tot de essentie

6. Communiceer! 

Vraag en besteed aandacht 
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c. Formuleer een klankbordgroep die als doel heeft draagvlak te creëren binnen de 

betrokken afdelingen 

d. Maak de deelnemers medeverantwoordelijk voor het opleveren van deelproducten 

en laat ze dit zelf (onder begeleiding) uitwerken, toelichten en presenteren 

e. Stel het projectenportfolio op in nauwe samenwerking met de managers, die in de 

praktijk de prioriteiten van de projecten bepalen 

 

5. Wat, waarom, hoe, wanneer, wie? Maak complexiteit simpel. Beperk je tot de essentie  

Reduceer de complexiteit: 

a. Visualiseer de uitkomst en het proces 

b. (Her) gebruik bestaande, gangbare en herkenbare modellen en voorbeelden: ga niet 

opnieuw het wiel uitvinden of beschrijven 

c. Laat je niet verleiden tot het in detail uitwerken van het Business Informatieplan 

 

6. Communiceer! Vraag en besteed aandacht  

Communicatie: 

a. Het belang van communicatie is algemeen bekend, desondanks zijn er vaak 

verbeterpunten, stap niet in bekende valkuilen  

b. Wees bewust van de communicatie over het plan en de veranderingen, maak 

afspraken over de verandering en behandel de volgende punten:  

i. Bijsturen informele communicatie 

ii. Reduceren van ruis 

iii. Bevorderen van de juiste interpretatie 

iv. Bevorderen van de dialoog 

c. Stem regelmatig tussentijds af met het bestuur en/of directie, waardoor het 

besluitvormingstraject geen verrassingen oplevert 

3.1.5 Variaties in aanpak naar omvang woningcorporatie 

In dit hoofdstuk over Business Informatieplanning wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

grote en kleine woningcorporaties. De processtappen en de gehanteerde werkwijze zijn 

onafhankelijk van de omvang van de woningcorporatie. 

Wat verschilt is de diepgang. De diepgang tijdens de processtappen varieert. In een kleinere 

woningcorporatie kan vaak volstaan worden met een geringere diepgang. De vereiste 

diepgang is echter niet alleen afhankelijk van de omvang van de woningcorporatie en 

hiermee de complexiteit van de informatievoorziening maar daarnaast ook van de omvang 

van de veranderbehoefte. 
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Figuur 3.12: Aanpak Business Informatieplanning naar omvang woningcorporatie 

 

In de figuur 3.12 is deze samenhang geschetst. Hierbij worden vier kwadranten onder-

scheiden: 

• Kwadrant 1 Complete Business Informatieplanning: Zowel de omvang van de 

verandering als de complexiteit van de woningcorporatie en de informatievoorziening 

rechtvaardigen geen vereenvoudigingen. De beschrijving zoals die in de CORA is 

opgenomen wordt onverkort toegepast. 

 

• Kwadrant 2 Gerichte Business Informatieplanning: De omvang van de verandering is 

beperkt. Het is daarom niet nodig een volledig Business Informatieplanningstraject uit te 

voeren. Het Business Informatieplanningstraject wordt aangepast en meer gericht op de 

aard van de verandering. 

 

• Kwadrant 3 Eenvoudige Business Informatieplanning: Zowel de omvang van de 

verandering als de omvang van de woningcorporatie en informatievoorziening zijn 

beperkt. Hierdoor kan het Business Informatieplanningstraject zo eenvoudig mogelijk 

worden gehouden. Dit vertaalt zich in de regel niet tot het weglaten van stappen in het 

proces maar meestal wel in het combineren van tussenresultaten. 

 

• Kwadrant 4 Selectieve Business Informatieplanning: De omvang van de 

woningcorporatie of de informatievoorziening is beperkt. Doordat de complexiteit 

geringer is, is het ook minder noodzakelijk onderdelen op te splitsen. Er worden minder 

architectuurdomeinen onderscheiden en de portfolio’s zijn minder uitgebreid. 

 

Tot slot van deze paragraaf wordt voor elk van de kwadranten ingegaan op de situaties 

waarin het kwadrant van toepassing is en de wijze waarop Business Informatieplanning 

vorm krijgt. 

Selectieve Business

Informatieplanning

Complete Business

Informatieplanning

Gerichte Business

Informatieplanning

Eenvoudige Business

Informatieplanning

Complexiteit organisatie en informatievoorziening
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Complete business informatieplanning 

Woningcorporaties die voor de eerste keer met Business Informatieplanning starten doen 

dit vaak aan de vooravond van een grote verandering. Bijvoorbeeld een grote overname, 

fusie of afsplitsing van een onderdeel. Een andere veel voorkomende reden is een 

belangrijke strategische koerswijziging. Zodra woningcorporaties meer ervaring hebben met 

Business Informatieplanning wordt meestal gekozen voor een vaste cyclus:  

• periodiek, meestal één keer in de 3 jaar, wordt een complete Business 

Informatieplanning uitgevoerd; 

• hierna volgt elk jaar een gerichte of eenvoudige update (respectievelijk de kwadranten 2 

en 3). 

Op elk van deze momenten is het belangrijk dat de informatievoorziening aansluit op de 

toekomstige situatie die fors kan verschillen. Het opstarten van allemaal losstaande 

projecten is dan niet de juiste oplossing en een weg die eenvoudig tot problemen kan leiden. 

Het opstarten van een Business Informatieplanningstraject waarbij de beoogde 

veranderingen integraal onder de loep worden genomen is dan de beste oplossing. 

 

Gerichte business informatieplanning 

Grote woningcorporaties of woningcorporaties met een complexere informatievoorziening 

kiezen het beste voor een complete of gerichte Business Informatieplanning. De eerste keer 

en in de in de vorige alinea genoemde situaties wordt meestal gekozen voor de uitvoering 

van een complete Business Informatieplanning.  

De tweede en derde keer wordt meestal gekozen voor een gerichte Business 

Informatieplanning. Een andere reden om een gerichte Business Informatieplanning uit te 

voeren is dat een verandering niet heel erg groot is maar wel invloed heeft op een 

substantieel deel van de organisatie of een aanzienlijk deel van de lopende of geplande 

projecten raakt. Soms kan hiervoor een specifiek project worden opgestart maar als de 

impact groot is en moet worden bekeken vanuit het perspectief van de woningcorporatie als 

geheel is het uitvoeren van een gerichte Business Informatieplanning een goede keuze. 

Voorbeelden van gerichte Business Informatieplanningstrajecten zijn: 

• Een grote verandering binnen één van de organisatieonderdelen van de 

woningcorporatie; 

• Een beperkte strategische bijstelling (bv. kostenreductie, wijziging klantbenadering) 

waarvoor het bestaande Business Informatieplan moet worden geactualiseerd; 

• Een nieuw of in belang toenemend thema (bv. veranderingen op de woningmarkt, de 

cloud) waaraan in de vorige versie van het Business Informatieplan niet of onvoldoende 

aandacht is besteed. 

 

Kenmerk van gerichte Business Informatieplanning is dat de aandacht zich voornamelijk 

concentreert op het onderwerp van de gekozen richting. Om nog te mogen spreken van 

Business Informatieplanning is wel vereist dat het zorgvuldig in de bredere context wordt 

ingebed. Daarom kan deze aanpak ook alleen gekozen worden indien er een voldoende 

actueel Business Informatieplan beschikbaar is als vertrekpunt. 

In een gerichte Business Informatieplanning worden dezelfde stappen doorlopen als in een 

compleet Business Informatieplanningstraject. Het verschil ligt in de beoordeling van de 

tussenresultaten die moeten worden geactualiseerd of vernieuwd.  

Tijdens de start van de gerichte Business Informatieplanning moet duidelijk worden 

afgesproken met de opdrachtgever wat de belangrijkste aandachtspunten zijn waar de 
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Business Informatieplanning zich op moet richten. Deze richting geldt als leidraad gedurende 

de Business Informatieplanning.  

 

 

Deze aandachtspunten mogen echter niet gezien worden als scope of begrenzing!  

 

 

De aandachtsgebieden zijn bedoeld om de hoeveelheid werk te beperken waar dat kan. Het 

blijft de verantwoordelijkheid van het team dat de Business Informatieplanning uitvoert om 

ervoor te zorgen dat de samenhang van het Business Informatieplan gewaarborgd blijft. Het 

kan hiervoor noodzakelijk zijn terug te gaan naar de opdrachtgever om de opdracht te laten 

bijstellen (meestal verruimen).  

Om te mogen spreken over een Business Informatieplan dient het resulterende BIP een 

consistent beeld te geven van de gewenste informatievoorziening en de weg om er te 

komen. 

 

Eenvoudige business informatieplanning 

Kleinere woningcorporaties of woningcorporaties met een eenvoudige 

informatievoorziening kiezen het beste voor een eenvoudige of selectieve Business 

Informatieplanning. De eerste keer is zelden makkelijk en dat geldt ook hier. Het kwadrant is 

bedoeld als tweede stap nadat er minimaal één keer een Business Informatieplanning is 

uitgevoerd. Kleinere woningcorporaties wordt aanbevolen te starten met selectieve 

Business Informatieplanning tenzij zij Business Informatieplanning als zodanig als een brug te 

ver inschatten. 

 

Hiervoor enkele toets vragen: 

• Is duidelijk wat onze bedrijfsstrategie is en hoe de informatievoorziening die 

ondersteunt, nu en in de toekomst? 

• Krijgt de woningcorporatie niet op korte termijn te maken met belangrijke 

veranderingen, kansen of bedreigingen? 

• Is onze informatievoorziening eenvoudig en is de samenhang ervan compleet duidelijk? 

• Is de besluitvorming over de informatievoorziening transparant en de betrokkenen zijn 

tevreden over de manier waarop? 

 

Als elk van deze vragen met een volmondig ja wordt beantwoord dan voegt Business 

Informatieplanning weinig toe. Zo nee, moet er zeker de eerste keer nog een aanzienlijke 

puzzel worden opgelost. De omvang van de verandering is dan dus substantieel waardoor 

een selectieve Business Informatieplanning moet plaatsvinden. 

In de jaren hierna moet het informatieplan actueel gehouden worden. Aanbevolen wordt 

geen stappen in de fasering over te slaan maar wel goed te kijken naar welke 

tussenresultaten moeten worden geactualiseerd.  

Ook hier geldt weer dat om te mogen spreken over een Business Informatieplan het 

resulterende BIP een consistent beeld moet geven van de gewenste informatievoorziening 

en de weg om er te komen. 

 

Selectieve business informatieplanning 

Kleinere woningcorporaties of woningcorporaties met een eenvoudige 

informatievoorziening kiezen het beste voor een eenvoudige of selectieve Business 

Informatieplanning.  
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Selectieve Business Informatieplanning is geschikt voor kleinere woningcorporaties die: 

• Business Informatieplanning voor de eerste keer uitvoeren; 

• aan de vooravond staan van een grote verandering zoals een belangrijke strategische 

koerswijziging, een overname, een fusie of een splitsing; 

• woningcorporaties die al langer Business Informatieplanning toepassen, gebruik maken 

van een cyclus en het weer tijd wordt het bestaande informatieplan grondig te herzien 

(meestal één keer in de 3 jaar). 

De eerste keer dat een organisatie een selectief Business Informatieplanningstraject 

uitvoert, moet bepaald worden welke eindresultaten vereist zijn. Ook hier geldt dat er in de 

regel geen processtappen worden overgeslagen maar vooral gekeken wordt naar hoe de 

tussenproducten worden samengevoegd.  

Ten tijde van de start van een selectief Business Informatieplanningstraject is het daarom 

belangrijk kritisch te bepalen welke tussenresultaten in elke stap vereist zijn. 

 

Enkele voorbeelden: 

• Een business architectuur bestaat in de regel minimaal uit bedrijfsfuncties, 

bedrijfsprocessen en organisatie. Kunnen we één basisplaat maken voor de business-

architectuur waar alles instaat wat wij belangrijk vinden? 

• Een besturingsmodel bestaat in de regel uit besturingsmechanismen, bestuursorganen 

en type beslissingen. Verder worden de KPI’s benoemd waarop het management stuurt. 

Kunnen we één besturingsmodel schetsen dat duidelijk maakt hoe de besturing in onze 

woningcorporatie werkt? 

• Een technische architectuur bestaat in de regel minimaal uit systemen, netwerken en 

middleware. Kan volstaan worden met één plaat waarin ze alle drie voorkomen?  

• Portfoliomanagers maken vaak een onderscheid tussen product- en dienstportfolio’s, 

projectportfolio’s, applicatieportfolio’s, infrastructuurportfolio’s, serviceportfolio’s. 

Kunnen we één of twee lijsten (= portfolio’s) maken die zowel de IT-componenten als de 

geplande veranderingen duidelijk maken? 

 

Voorbeeld inhoudsopgave business informatieplan 

In een Business Informatieplan ligt de nadruk op de onderdelen of elementen die moeten 

veranderen. Voor de leesbaarheid van het plan is het wel belangrijk dat dit een logisch 

geheel vormt.  

 

Het voorbeeld van de inhoudsopgave dient ter illustratie en als vertrekpunt.  

 

Het Business Informatieplan moet vooral daar worden ingevuld waar de belangrijkste 

veranderingen plaatsvinden. 
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“Voorbeeld inhoudsopgave Business Informatieplan” 

 

1. Inleiding 

a. aanleidingen en concrete doelstellingen van het BIP 

b. afbakening en aanpak van de opdracht 

 

2. Ondernemingsdoelen en strategie 

a. missie, doelen en kernwaarden 

b. in- en externe ontwikkelingen 

c. sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen 

d. business requirements en kritieke succesfactoren 

e. beleidsuitgangspunten 

 

3. Woningcorporatie architectuur (gewenst en huidig) 

a. bedrijfsarchitectuur: markten en klanten, producten en diensten, 

procesmodel, organisatiemodel, besturingsmodel 

b. informatie architectuur: services, informatiefunctiemodel, gegevensmodel 

c. technische architectuur: applicatiemodel, IT infrastructuurmodel 

 

4. Veranderportfolio 

a. actiepunten en knelpunten 

b. huidige en nieuwe projecten, incl. kosten, baten en risico’s  

c. prioriteitsstelling 

d. in de lijn uit te voeren activiteiten 

e. projectenoverzicht en projectplanning 

 

Bijlagen 

1. Toelichting woningcorporatie architectuur 

2. Toelichting projectportfolio 

3. Toelichting IT beheerportfolio 
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4 Focusgebied: Diensten 
 

Binnen het focusgebied Diensten is het CORA-dienstenmodel uitgewerkt. In 

de volgende paragraaf wordt deze behandeld. 

 

4.1 Dienstenmodel 

Het dienstenmodel beschrijft welke diensten een woningcorporatie levert aan haar 

doelgroepen. De volgende principes van CORA worden via het dienstenmodel ingevuld: 

• Principe 2: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader. Het 

dienstenmodel definieert de gangbare diensten van een woningcorporatie. vanuit de 

strategie wordt bepaald welke diensten van primair belang zijn voor een 

woningcorporatie. 

• Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Te leveren 

diensten zijn het vertrekpunt voor de bedrijfsvoering en de informatievoorziening. 

• Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden 

bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. Het 

dienstenmodel geeft aan om welke diensten het gaat. 

 

Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), 

die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Binnen woningcorporaties 

wordt het begrip 'dienst' vaak gebruikt voor een bepaald type prestatie, zoals het uitvoeren 

van onderhoud. In CORA wordt het begrip breder opgevat: een dienst betreft alles wat een 

woningcorporatie levert aan of doet voor een klant (of afnemer). 

 

Primair zijn de diensten gericht op woningzoekenden, huurders, kopers en Verenigingen van 

Eigenaren. Maar er worden ook diensten geleverd aan bewoners van wijken of buurten en 

aan partners als gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast levert een woningcorporatie 

diensten aan leveranciers als aannemers en deurwaarders. Naast diensten voor externe 

partijen, worden diensten ook intern geleverd. 

 

De diensten van woningcorporaties zijn het ontwikkelen, verhuren en verkopen van 

woningen en de diensten daaromheen, binnen de sociale en plaatselijke context waarin 

woningcorporaties opereren. 

Sommige woningcorporaties hanteren de term ‘product’ naast of in plaats van ‘dienst’. Het 

verhuren van woningen kan een dienst of een product zijn, in die zin zijn het synoniemen. In 

dit document spreken we steeds van ‘dienst’. 

4.1.1 Het CORA-dienstenmodel 

De diensten die door woningcorporaties geleverd worden zijn bepaald door de kerntaken en 

de hiervoor ontplooide bedrijfsactiviteiten. Een ‘gemiddelde’ woningcorporatie levert de 

volgende diensten: 

• Aanvullende diensten; 

• Leefomgevingbeheerdiensten; 

• Vastgoedbeheerdiensten voor derden; 

• Vastgoedonderhoudsdiensten; 

• Vastgoedontwikkeldiensten; 

• Vastgoedverhuurdiensten; 
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• Vastgoedverkoopdiensten. 

 

Dit blikveld van diensten is leidend voor de (interne) processen binnen de woningcorporatie 

en de hiervoor benodigde informatievoorziening. In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht 

opgenomen waarin deze diensten zijn beschreven. 

 

Een eenduidig beeld van de dienstverlening in relatie tot de doelgroepen is een belangrijke 

randvoorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren. In figuur 4.1 is het CORA-dienstenmodel 

weergegeven. De genoemde diensten kunnen geleverd worden aan een of meer (externe) 

doelgroepen. 

  

Vooralsnog zijn alleen de primaire diensten aan de volgende klantgroepen beschreven: 

• Woningzoekenden; 

• Huurders; 

• Kopers  

• Verenigingen van Eigenaren; 

• Bewoners van wijken en buurten; 

• Wijkverenigingen; 

• Vastgoedbeheerders; 

• Huurdersraden. 

 

Diensten aan andere doelgroepen en intern (binnen de woningcorporatie) geleverde 

diensten zijn in deze versie van CORA niet verder uitgewerkt. 
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Figuur 4.1: CORA Dienstenmodel 

4.1.2 Aanwijzingen voor het gebruik van het model 

Het dienstenmodel kan worden gebruikt door de naamgeving over te nemen van de 

diensten zoals deze wordt gebruikt in het CORA-dienstenmodel. Hiermee wordt binnen de 

woningcorporatiesector één begrippenkader gecreëerd voor de diensten. Ook kan een eigen 

‘dienstenportefeuille’ worden opgesteld als vertrekpunt voor de procesinrichting en de 

informatievoorziening. Hiermee wordt duidelijk welke (externe en interne) diensten moeten 

worden geleverd.  

 

In de aparte bundel ‘CORA - Verkenning en voorbeelden’ is een aantal hulpmiddelen 

opgenomen om tot een eigen dienstenportefeuille te komen: 

• Een procesmodel met daarin ook het proces voor het vaststellen van een 

dienstenportefeuille; 

• Sjablonen om tot specificatie van de onderkende diensten te komen. 
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5 Focusgebied: Processen 
 

Binnen het focusgebied Processen zijn achtereenvolgens de methodiek 

Business Process Management (BPM) en het CORA-procesmodel opgenomen. 

 

5.1 Business Process Management (BPM) 

5.1.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt in gegaan op Business Process Management (BPM). Het is een van 

de primaire vraagstukken van bedrijfsvoering om tot een efficiënte en effectieve 

procesinrichting te komen. En daarmee tot de dienstverlening die beoogd wordt vanuit een 

woningcorporatie. Business Process Management geeft handvatten om dit vorm te geven. 

Veel inspiratie voor deze CORA BPM-methodiek komt uit ref. 6. 

 

Business Process Management 

Onder Business Process Management wordt verstaan: “Het zorgen voor een optimale 

bedrijfsvoering van een organisatie”. CORA zet als referentie-architectuur het vertrekpunt 

voor verandering. Met BPM ga je die verandering daadwerkelijk handen en voeten geven: 

hoe moet die verandering richting de gewenste situatie ingezet worden? Hoe pak je dat aan, 

welke activiteiten zijn daar voor nodig, welke best practices en hulpmiddelen kun je 

daarvoor gebruiken?  

 

De enige vaste factor in een organisatie is verandering. Maar veranderen is lastig. Dat geldt 

voor het individu en - opgeteld - al helemaal voor een organisatie. Vaak is een verander-

voorstel niet goed doordacht (wat is de visie; wat is het beleid), wordt de voorgestelde 

verandering slecht gecommuniceerd en wordt het ad hoc ingezet. Medewerkers en 

management snappen het waarom niet en zien ze de voordelen onvoldoende. Vaak zie je 

ook dat het wiel elke keer opnieuw uitgevonden wordt: de organisatie heeft weinig lering 

getrokken uit eerdere ervaringen; met als gevolg dat men terug valt in oude fouten.  

 

Om succesvol te kunnen veranderen en hiermee dus ook een optimale bedrijfsvoering te 

krijgen en te houden is het noodzakelijk om vanuit drie verschillende benaderingen naar 

BPM te kijken: ontwerpen, ontwikkelen en borgen.  

 

Doelgroep 

BPM is een relatief onbekend gebied voor woningcorporaties. Het doel van dit onderdeel is 

om een overzicht te geven op het gebied van BPM: een BPM-visie. Je kunt het zien als een 

‘primer’. Als de ‘primer’ droog is, kan de lak eroverheen. Dit betekent wel dat voor een groot 

deel het beschrevene niet-branche specifiek is. Voor een deel overigens wel. 

 

De doelgroep is breed: bestuurders, architecten, procesontwerpers en business analisten 

binnen de woningcorporaties. 

 

In dit document zal de ontwerpbenadering de meeste aandacht krijgen. Dat wil echter niet 

zeggen dat het ontwikkelen en borgen van minder belang is. Neen, ze kunnen niet zonder 

elkaar. Wel is het zo, dat het handig is, dat het ontwerpen een beetje voorloopt op het 

ontwikkelen. Met een paar uitgewerkte procesplaatjes weet je tenminste waarover je kunt 

en wilt communiceren en in welke richting de verandering zal gaan bewegen. 
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Zoals u zult zien, is BPM een belangrijke en brede discipline. Het loont de moeite om een 

aparte BPM-functie bij een woningcorporatie in te richten. 

 

Ontwerpen, ontwikkelen en borgen in samenhang 

 

A. Ontwerpen 

• Om niet op ad hoc basis te gaan veranderen, in projecten die elkaar eerder 

tegenwerken dan elkaar versterken, is een doordacht plan nodig: een bedrijfs- 

en informatieplan (BIP), gevoed door een visie en een duidelijke 

ondernemingsstrategie. 

• Een dergelijk plan moet gebaseerd zijn op een goed fundament, een 

(woningcorporatie) architectuur, die weer gebaseerd kan zijn op een 

gemeenschappelijke architectuur voor de sector (de CORA). In de architectuur 

staat waar we naar toe willen: “begin met het eind in gedachten”. Voor een 

optimale bedrijfsvoering is een goede procesarchitectuur leidend. Een goed 

raamwerk om de architectuur langs te ordenen is noodzakelijk. In essentie is 

architectuur ook ontwerpen, zij het op hoofdlijnen en met het accent op 

samenhang. 

• Het dienstverleningsconcept, de bedrijfsvoering (processen, besturing, KPI’s, 

rollen, functies, AO/IC) en de noodzakelijke informatievoorziening worden 

vervolgens uitgewerkt in zowel communiceerbare en realiseerbare 

architectuurplaten. 

 

B. Ontwikkelen 

• De voorgestelde veranderingen voor een nieuwe bedrijfsvoering zullen door de 

betrokkenen mensen gemaakt, begrepen, gewild, uitgevoerd en gemanaged 

moeten worden. 

• Ontwikkelen van kennis, gedrag en vaardigheden van iedereen binnen de 

organisatie is nodig.  

• Dit geldt op het niveau van organisatie, afdeling/team en individu en voor 

bestuurder, manager en medewerker. 

• Veranderen is mensenwerk, mensen moeten de noodzaak zien, de bereidheid 

hebben en natuurlijk ook het vermogen hebben om te veranderen. 

 

C. Borgen 

• Veranderen is niet iets eenmalig. Veranderen moet van een tijdelijke 

gebeurtenis naar een continue gaan. Het is erg frustrerend om elke keer te 

moeten beginnen met een schoon blad. Dat schiet niet op. 

• Voor het borgen van de ontwerpen en het kunnen veranderen zelf zijn 

afspraken nodig over eigenaarschap van processen en producten. Denk hierbij 

aan de inrichting van een Vraag- en Aanbodorganisatie voor 

informatievoorziening (Demand/Supply): Het eigenaarschap van de 

procesinrichting zit in de vraag-organisatie en er zijn een aantal taken en 

functies nodig om dit proces vanuit de IT-aanbodorganisatie goed te 

ondersteunen.  

• Om van verandering meer een continuüm te maken, is ook aandacht nodig voor 

de ontwikkeling van het vakgebied methodieken, technieken en gereedschap-

pen. Kennis en ervaring opdoen met bepaalde werkvormen hoort hier ook bij. 



 

CORA 3.0 64 

Als steeds opnieuw bedacht en uitgelegd moet worden hoe je het beste een 

bepaald team samenstelt, een project doet, met welke taal bepaalde modellen 

beschreven worden, hoe je eisen/wensen (requirements) achterhaalt en be-

schrijft, hoe er getest gaat worden, dan komt er van het veranderen zelf weinig 

terecht. Veranderen moet in zekere mate op iets vanzelfsprekends gaan lijken.  

 

In onderstaande figuur zijn de drie benaderingen (ontwerpen, ontwikkelen en borgen) om 

succesvol te kunnen veranderen samengevoegd en voorzien van karakteristieken. BPM 

neemt hier een centrale positie in.  

 

 

Figuur 5.1: Veranderen behoeft Ontwerpen, Ontwikkelen en Borgen 

 

De figuur beschrijft kleuren naar de theorie van De Caluwé (zie ref. 7):  

• ontwerpen betreft de ‘blauwe’ benadering;  

• ontwikkelen betreft de ‘groene’: benadering, die van de lerende organisatie; 

• de ‘rode’ benadering benadrukt de aandacht voor mens.  

 

Voor de inrichting van een optimale bedrijfsvoering is het hele palet nodig: BPM op een 

fundament van architectuur, met de juiste methodieken en technieken en de ontwikkeling 

van organisatie en medewerkers in al haar facetten.  

 

Het ontwerpen kun je beschouwen als Business Process Modeling. Het ontwikkelen, 

implementeren en borgen als Business Process Management.  

 

Opbouw van de methodiek 

Voor BPM worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 

• Ontwerpbenadering 

o Proces-architectuur (met principes, modellen/views) 
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o Patronen en best practices (zaakgerichte architectuur, Straight Through 

Processing) 

o Besturen, verantwoorden en risicobeheersing 

o Ontwerpen van processen 

o Technieken, Methodieken en tools 

o Informatievoorziening 

• Ontwikkelbenadering 

o Procesvolwassenheid 

o Strategische keuzes 

o Het verander- en leerproces 

• Borgen van de verandering 

o Borgen en bestendigen van de ontwikkeling 

o Borgen en bestendigen van ontwerpen 

• Architectuurconcepten processen en informatievoorziening.  

5.1.2 Ontwerpbenadering 

 

Procesarchitectuur 

De inrichting van efficiënte en effectieve processen begint bij het opzetten van het 

fundament: de architectuur. “Werken onder Architectuur is het vakgebied dat - gegeven de 

strategische keuzes van het topmanagement - zorgt voor een integrale en samenhangende 

bedrijfsinrichting.“ Ze doet dat aan de hand van principes en afgeleide uitgangspunten, 

modellen, richtlijnen en standaarden. Een kortere omschrijving is dan ook “Architectuur = 

principes, beleid en modellen”.  

 

In de procesarchitectuur worden principes vastgelegd waaraan processen moeten voldoen: 

“wij doen dat hier zo!”. Vervolgens worden modellen uitgewerkt waarvan views 

(architectuurplaatjes) gemaakt kunnen worden: Verschillende views voor verschillende 

betrokkenen (stakeholders) die ook andere belangen hebben.  

Voor de ordening van de principes, de methodieken en de modellen wordt in de CORA het 

‘gekantelde’ NORA 9-vlaks raamwerk (zie ref. 2) gebruikt. Daarin is te zien dat processen de 

‘hoe-invalshoek’ van de bedrijfsarchitectuur is.  

 

 

Figuur 5.2: Raamwerk NORA 
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Principes 

In de CORA staan een aantal strategische principes. De volgende drie zijn richtinggevend 

voor de inrichting van de processen bij woningcorporaties: 

• “De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de bedrijfsvoering 

bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT (principe 1)”; 

• “Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang (principe 3)”; 

• “Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het 

leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten (principe 4)”. 

 

Er zijn meerdere ‘haakjes’ van deze strategische principes naar BPM te leggen.  

• In principe 1 staat dat de bedrijfsvoering de inrichting van de informatievoorziening en 

IT bepaalt. BPM is de kern van de bedrijfsvoering. 

• In principe 3 staat dat bij veranderingen integraal moet worden gekeken. Dat is 

architectuur eigen: samenhang en integraliteit. Processen blijken een goede kapstok te 

zijn om andere aspecten aan op te hangen. In figuur 5.3 is aangegeven hoe verschillende 

relaties liggen tussen processen en andere elementen in de vlakken van het 

architectuurraamwerk. Het proces is de lijm tussen aan de ene kant de producten en 

diensten (die aan de externe of interne klant geleverd worden) en aan de andere kant de 

organisatie en informatievoorziening. 

 

 

Figuur 5.3: Proces als een verbindend architectuurelement 
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• De noodzakelijk integraliteit zoals beschreven in principe 3 komt naast de architectuur 

ook terug in de andere aspecten zoals beschreven in het palette van figuur 5.1: de 

aspecten voor ontwikkeling en borging; 

• Principe 4 heeft het over toegevoegde waarde bieden. Dat is de kern van procesgericht 

denken. Onder een proces wordt verstaan: “Een proces is een geordende reeks van 

(in)direct waarde toevoegende handelingen en oordelen door een mens of machine 

gericht op een bekend resultaat.” Zie ook het begrippenkader in bijlage 11. 

 

• Een stapje verder komen we bij de kern van principe 4: kijken naar processen op een 

‘end-2-end’ manier (van klant tot klant). Niet meer per afdeling taakgericht, maar 

procesgericht over de organisatie heen. Dit betekent voor een organisatie meestal een 

grote verandering, leidend tot het ‘kantelen’ van de organisatie (d.w.z. primair sturen op 

procesketens en niet meer op afdelingen). Dit heeft grote gevolgen voor de 

noodzakelijke kennis en kundigheid van de betrokken mensen. Daarnaast zijn er grote 

gevolgen voor de opzet van de informatievoorziening en een andere inrichting van de 

besturing van het bedrijf: managementstijl, proceseigenaarschap, zaakgericht werken 

(casemanagement), managementinformatie enzovoorts 
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Afgeleide principes voor processen 

Afgeleid van de genoemde strategische principes kun je meer specifieke principes voor de 

processen vaststellen: 

 

• Wij labelen alle processen volgens een strakke procesgranulariteit. 

Zodat we weten of een proces een keten (proces met andere partijen) omvat, een 

bedrijfsproces is (van klant tot klant) een werkproces is (dat netjes binnen een 

bedrijfsfunctie blijft), een (processtap of) activiteit (eenheid van tijd, plaats en handelen) 

of een handeling. Zie figuur 5.3 en tabel 5.1. 

 

• Wij richten onze bedrijfsprocessen als volgt in: ontkoppeling van contactkanalen 

(multichannel voor in- en outputmanagement) en enkelvoudige processen (single 

process) voor het productiedeel.  

Onafhankelijk van hoe het verzoek tot het leveren van een dienst tot stand komt (e-mail, 

brief, webform, app), het produceren van de dienst is daar onafhankelijk van. Zie figuur 

5.7. Dit is overeenkomstig het onderkennen van contactkanalen en processen als 

separate elementen. 

 

• Wij onderkennen een aantal archetypen bedrijfsprocessen met een bepaald patroon 

waaraan al bepaalde typen bedrijfsprocessen moeten voldoen. 

Als we processen meer in detail uitwerken (in Business Process Management Notation - 

BPMN) dan moeten ze voldoen aan een aantal voorgedefinieerde patronen. 

Voorbeelden van archetypen processen: leveren dienst op basis van verzoek, 

handhaving, fraude onderzoek, inwinnen gegevens, enzovoort. Dit voorkomt dat er 

onnodige wildgroei ontstaat in procesmodellen. Zie voor een patroon figuur 5.6. 

 

• Wij stellen prestatie-indicatoren (PI) vast voor alle processen. 

Zonder PI’s worden processen niet in productie genomen, aangezien we dan geen 

informatie hebben over het al dan niet goed verlopen van de procesgang. Zie Tabel 5.3. 

 

• Wij registreren op minimaal werkprocesniveau (en maximaal processtapniveau) de 

procesgegevens. 

Input, output, uitvoerder, doorlooptijden, enzovoort. Zodat we de efficiëntie kunnen 

meten en kunnen afzetten tegen de PI’s. 

 

Het is de kunst om met een beperkt aantal principes de belangrijkste richting en keuzes vast 

te leggen. Deze zijn altijd algemeen geldend, dus niet dienst-, systeem- of projectspecifiek. 

Dan komen we namelijk bij het programma van eisen (requirements) dat wel dienst-, 

systeem- of projectspecifiek kan zijn. 

 

Het goed doorléven van deze principes is belangrijk. Ze moeten een eigenaar kennen. En 

principes komen niet zomaar uit de lucht vallen: principes dragen bij aan het realiseren van 

een doel of van een hoger liggend strategisch principe. Bij het begin van elk project (in een 

Project Start Architectuur) moet de lijst principes afgevinkt worden: Gaan/kunnen we hier 

aan voldoen of moeten we afwijken (of zelfs formeel ontheffing aanvragen) en voor hoelang 

dan? Reserveren we geld voor herstel of inpassing op een later moment? 

 

Principes kunnen worden verhelderd door er plaatjes bij te tekenen. Dan komen we bij de 

modellen en views. 
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Modellen en Views 

Een belangrijke plaat voor BPM is het zogenaamde processenlandschap of processenatlas 

(procesarchitectuur). Hierin staan alle processen die van belang zijn voor de 

woningcorporatie. In eerste instantie de primaire processen. Daarnaast de (be)sturende en 

ondersteunende processen. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk wat het 

bestaansrecht van de woningcorporatie is: welke processen zijn er nodig om de producten 

en diensten te leveren en op welke manier komen die tot stand? 

 

 

Figuur 5.4: Procesmodel CORA (procesatlas) 

 

De genoemde processen hierboven hebben de grootte van een bedrijfsproces. Een goed 

begrip krijgen van de grootte van processen is belangrijk. Hieronder staat een tabel met een 

beschrijving van de procesgranulariteit (zie ref. 8). 

 

Tabel 5.1 - Procesgranulariteit  

Niveau  Toelichting Voorbeeld 

“Ketenproces” 

 

Een geordende reeks services die door 

verschillende organisaties aan elkaar 

worden geleverd met als doel om via 

één organisatie een (combinatie van) 

dienst(en) te leveren aan een klant. 

 

Wonen-keten 

Bouw-keten 
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Niveau  Toelichting Voorbeeld 

Ketenproces staat hier tussen quoten 

om te benadrukken dat hier het 

interactieperspectief voorop staat 

(interactie tussen de betrokken 

partijen in de keten). Bij de andere 

procesniveaus hieronder is dat het 

decompositieperspectief. 

 

Bedrijfsproces 

 

Een bedrijfsproces is een geordende 

reeks werkprocessen die binnen één 

organisatie wordt uitgevoerd met als 

doel om een (combinatie van) 

dienst(en) te leveren aan een burger, 

bedrijf of andere organisatie. 

 

Hier begint het proces (en dus niet bij 

de keten). Dit is het end-2-end proces 

(van klant tot klant). 

 

Verhuren 

eenheden 

Werkproces 

 

Een werkproces is een geordende 

reeks van processtappen die binnen 

één bedrijfsfunctie (wat samen kan 

vallen met een organisatorische 

eenheid) binnen een organisatie wordt 

uitgevoerd met als doel een specifieke 

bijdrage (prestatie) te leveren aan een 

dienst die uiteindelijk zal worden 

geleverd aan een burger, bedrijf of 

andere organisatie. 

 

Werkprocessen hebben vaak een hoog 

herbruikbaar gehalte; denk aan 

Onderhouden Relatie. 

 

Aanbieden 

woning 

Processtap 

 

Een geordende reeks handelingen die 

ononderbroken wordt uitgevoerd door 

één mens of machine. 

 

Dit noemt men ook: eenheid van tijd, 

plaats en handelen; en komt in 

systeemontwerp overeen met een 

(basic) Use Case. 

 

Uitnodigen 

gegadigden 

(prospects) 

Handeling 

 

Kleinst mogelijke eenheid van werk, 

uitgevoerd door één persoon of 

machine. 

 

Controleren 

duur 

inschrijving 
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De procesarchitect onderkent de processen tot en met het werkproces; de procesontwerper 

specificeert werkprocessen minimaal tot processtappen en indien nodig tot en met de 

handelingen (werkinstructies). 

 

Een grote valkuil binnen architectuur en procesontwerp is om in één plaatje te veel te willen 

vertellen: alle procesniveaus in een plaatje of een plaatje voor alle doelgroepen. 

Daarom wordt het begrip view geïntroduceerd; zie Figuur 5.5. Op basis van één model 

kunnen meerdere views gemaakt worden voor meerdere doelgroepen of betrokkenen 

(stakeholders). Ideaal is dat de plaatjes een balans hebben in aan de ene kant 

communiceerbaarheid (kan ik ze eenvoudig uitleggen) en aan de andere kant 

realiseerbaarheid (zijn ze ook daadwerkelijk te realiseren). Het gevaar van zogenaamde jip-

en-janneke plaatjes is dat het wel communiceert, maar niet helpt bij het realiseren van iets. 

 

 

Figuur 5.5: Verschillende views voor verschillende Stakeholders 

 

Zo zal voor de bestuurder een overall view van de processen, zoals getoond in de 

processenatlas voldoende zijn. De controller daarentegen wil de processen verder 

uitgewerkt zien met rollen en functies (voor de functiescheiding). De IT-ontwerper zal de 

automatiseringsgraad van de processen willen zien en alle beslissingen waarop gerouteerd 

moet worden. 
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Patronen en best practices 

 

Zaakgerichte procesarchitectuur 

Binnen veel ontwerpdisciplines is het gebruik van patronen gebruikelijk. Een patroon is een 

vorm met bepaalde kenmerken, passend bij de eigenschappen van het op te lossen 

vraagstuk. Zo zijn binnen Vereniging Nederlandse Gemeenten (conform GEMMA) patronen 

op architectuurniveau onderkend voor bijvoorbeeld het leveren van producten en diensten. 

Aan dit patroon is ook het werken met zaaktypen gekoppeld. “Een zaak is een 

samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een 

gedefinieerd resultaat, waarvan de kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt moet worden”. 

 

Zaken kunnen worden bestuurd, bewaakt en beheerd in een zaaksysteem. Belangrijke 

concepten die bij een zaak horen zijn:  

• Subject (wie doet wat; klant of medewerker); 

• In welke Rol; 

• De Zaak heeft betrekking op een (bestuurd) Object: Kavel, Woning, Bezwaar, Persoon, 

Installatie, enzovoort; 

• En bevindt zich in een bepaalde Status; 

• Soms gekoppeld aan een Besluit; 

• Met een (bijhorend) Document. 

 

Zo worden alle aanvragen van klanten beheerd in een zaakdossier waarin op elk moment de 

status van de aanvraag wordt bijgehouden. De verwerking wordt uitgevoerd met applicaties. 

 

 

Figuur 5.6: Patroon Verstrekken Product of Dienst (conform GEMMA) 

 

Voor de werkprocessen Intake, Behandelen, Besluiten en Leveren kunnen ook weer 

patronen worden onderkend. Uiteindelijke zien we de patronen op drie niveaus terug. 
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Tabel 5.2 - Patronen in processen 

Niveau  Domein Wat Voorbeeld 

1 Architectuur 

(ontwerp) 

Archetype bedrijfsprocessen 

met zelfde ‘hoogover’ patroon 

werkprocessen 

 

Verstrekken Vergunning/ 

Subsidie 

 

Voor beide geldt ‘hoogover’ 

eenzelfde procespatroon. 

 

2 Proces 

ontwerp 

Uitwerking van die 

werkprocessen voor een 

bepaald bedrijfsproces. Dit 

levert het niveau tot en met 

processtappen 

 

Verstrekken Vergunning.  

 

Met de uitgewerkte 

werkprocessen. 

3 Zaaktype 

ontwerp 

De processtappen in het 

werkproces zijn - indien nodig - 

verder gespecificeerd voor een 

bepaald Zaaktype. 

 

Verstrekken 

Omgevingsvergunning Bouw. 

 

De processtappen zijn waar 

nodig gespecificeerd met 

zaaktype specifieke zaken. 

 

 

In een zaaksysteem kunnen de documenten worden opgenomen die bij het behandelen van 

zo’n zaak horen. Dat hoeft echter niet. Het kan ook een apart Document Management 

Systeem (de min of meer ongestructureerde documenten) en/ of een Record Management 

Systeem zijn (gestructureerde documenten). Of vanuit het verleden pratend: de dossiermap. 

Een zaak heeft altijd een zaakcoördinator. Deze bestuurt en bewaakt het proces (van klant 

tot klant). In een echte procesgeoriënteerde organisatie bepaalt de proceseigenaar zowel 

hoe het proces eruit ziet (ontwikkeling en implementatie) als de aansturing van het proces 

met mensen en middelen. De proceseigenaar is dan dus verantwoordelijk voor de opzet, de 

implementatie, de werking en het resultaat van het proces.  

 

In hoofdstuk 6 wordt het zaakgericht werken (met zaaktypes) verder toegelicht en 

uitgewerkt. 

 

Straight Through Processing (STP) 

Administratieve fabrieken als verzekeraars en banken hebben veel zaken die volledig 

geautomatiseerd (straight through processing — STP) afgehandeld kunnen worden. Dat is 

nodig bij grote volumes. In sommige gevallen (noodzakelijke gegevens blijken niet aanwezig, 

bij bepaalde risico’s is altijd een menselijke beslissing noodzakelijk) kunnen zaken ‘uitvallen’ 

en wordt door een medeweker ingegrepen.  
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Figuur 5.7: Multi Chanel - Single Process 

 

In bovenstaande figuur is dit schematisch weergegeven. Een brief, een webform of een 

telefoontje komt binnen (bij inputmanagement). Daar wordt een ‘foto’ gemaakt voor opslag 

in een digitaal archief (bewijs van input). Het bericht wordt zoveel mogelijk elektronisch 

verwerkbaar gemaakt (digitaliseren) en aangeboden aan een besturingslaag; dan wordt ook 

een elektronisch zaakdossier aangemaakt. Het medium is van de input afgehaald. Hierdoor 

kan er één mediumvrij onafhankelijk proces gaan lopen (single process). De besturingslaag 

roept verschillende geautomatiseerde applicatiefuncties aan. In geval van ‘uitval’ wordt de 

zaak als work(flow)item gezet en neemt een medewerker het over. In geval van contact met 

de klant of derden wordt het dossier bijgewerkt. Daarna wordt het weer aan de 

besturingslaag aangeboden en outputmanagement zorgt voor het mediumrijk maken van de 

communicatie met de klant; in de vorm van een brief of e-mail of anders (dit is weer ‘multi- 

channel’). Ook daar wordt weer een ‘foto’ van vastgelegd. 

 

Alhoewel de meeste processen bij woningcorporaties niet echt STP zijn (denk aan dagelijks 

onderhoud, verhuren woning, enzovoort), is het verstandig om voor de meer 

administratieve processen (verwerken betalingen, verwerken aanmeldingen bezichtigingen) 

deze patronen en architectuurdomeinen wel te onderkennen en te hanteren.  

 

Besturen, verantwoorden en risicobeheersing 

Procesgericht werken, maar eigenlijk elke organisatieverandering, begint met de vraag 

waarop en hoe wil je sturing geven aan de organisatie en haar resultaten. 

Aandacht voor de besturing (‘governance’) van woningcorporaties, staat - meer dan ooit - in 

de belangstelling. Het is de kunst om processen de kapstok te laten zijn; hierop te meten en 

te sturen, zo transparant mogelijk. 

 

De besturing van een bedrijf (corporate governance) is de verantwoordelijkheid en de 

activiteit van het ondernemingsbestuur en het management, en heeft tot doel :  

Automatic Transaction 

in Applications
Digital 

dossier

Digital 

archive

Business Proces 

Management  -

Unattended

Process Control

Single

proces

Workflow Management –

Attended

Internet

Letter

Telephone Input 
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channel

Internet
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Output 
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• Strategische richting te geven aan het functioneren en de ontwikkeling van de 

organisatie;  

• Zeker te stellen dat de gewenste doelen worden bereikt;  

• Dat de risico’s afdoende worden beperkt;  

• Dat de middelen van de onderneming op een verantwoorde manier worden ingezet. 

  

Het besturen (en verantwoorden) zal op verschillende niveaus moeten worden ingevuld: op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit wordt in de besturingspiramide tot 

uitdrukking gebracht. 

 

 

Figuur 5.8: Besturingspiramide 

 

De scheiding tussen strategische en tactische en operationele sturing is gangbaar. Hier is nog 

een vierde laag toegevoegd: uitvoering. Operationeel is nog steeds aansturing (denk aan 

dagelijkse of wekelijkse werkorder planning) en uitvoering is de daadwerkelijke uitvoering. 

In tabel 5.3 is bij wijze van voorbeeld voor een woningcorporatie aangegeven waar op 

gestuurd kan worden: Succes Factoren (SF) met mogelijke prestatie-indicatoren (PI) voor de 

verschillende besturingsniveaus. 

 

Tabel 5.3 - Besturingspiramide Woningcorporatie (voorbeeld van SF en PI) 

Niveau Succes Factoren (SF) Prestatie-Indicatoren (PI) 

Strategisch • Mate van samenwerking met 

ketenpartners 

• Verhouding huur / koop 

• Verhouding verhuur DAEB/Niet 

DAEB 

• HRM-beleid 

• Innovatie woonconcepten 

• Investeringskeuzes nieuwbouw 

en renovatie 

• Financieringsstrategie vastgoed 

 

• Milieu: CO2 uitstoot huurhuizen 

• Gebruik duurzame 

bouwmaterialen 

• Verdeling huurbestand over 

sociale klassen 

• Aantal omzettingen huur naar 

koop 

(bij)sturen
monitoren,

verantwoorden

Interne 

controle

Preventief:

vooruitblikken

Repressief:

terugblikken

Management 

controle

Strate-

gisch

Tactisch

Operationeel

Uitvoering
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Niveau Succes Factoren (SF) Prestatie-Indicatoren (PI) 

Tactisch • Mantelcontracten met 

projectontwikkelaars, 

onderhoudsbedrijven 

• Onderhoudscontracten met 

aannemers en installateurs  

• Samenstelling personeel en 

professionalisering 

 

• Onderhoudskosten per woning 

• Exploitatiekosten per woning 

• Mutatiegraad 

• Leegstand 

• Staat van onderhoud 

woningvoorraad  

• Rentekosten op vreemd 

vermogen 

• Mate voldoen aan mantel 

overeenkomsten 

• Budgetuitputting ontwikkeling 

nieuwbouw 

 

Operationeel • Besturing 

onderhoudsopdrachten en 

ontwikkelopdrachten 

• Inzet van eigen mensen 

• Signalering noodzakelijk 

onderhoud 

• Signalering milieumeldingen 

 

• Doorlooptijd serviceverzoeken 

• Doorlooptijd mutatie-onderhoud 

• Bestedingen onderhoud  

• Rechtmatigheid toewijzing 

woningen 

 

Het kunnen werken met een dergelijke besturingspiramide stelt ook bijzondere eisen aan de 

informatievoorziening. Business Intelligence (genereren management informatie) is het 

vakgebied van het verzamelen en bewerken van data om goed te kunnen sturen, met 

management rapportages en dashboards. Het betreft zowel productdata (bijvoorbeeld 

aantal en type klachten; cartotheek van het bezit) als procesdata (bijvoorbeeld doorlooptijd 

proces)
2
. 

 

Processen worden zo ingericht dat ook de risico’s kunnen worden beheerst. Het gaat daarbij 

om risico’s op alle niveaus van de processen: zowel beslissingen op investeringsniveau 

(strategisch) als het declareren van bonnetjes (uitvoerend). Of dat goed werkt, heeft voor 

een groot deel te maken met de cultuur binnen het bedrijf, maar kan ook in zekere mate 

geformaliseerd en afgedwongen worden: controle bij aanvang van het proces (met een 

‘slot’) en achteraf (met een ‘camera’). Risicobeheersing bestaat uit het analyseren van 

risico’s (impact x kans) en het bepalen van maatregelen (key controls): bijvoorbeeld vier-

ogen of zelfs zes-ogen functiescheiding; controle op dubbel invoeren enzovoorts 

 

Ontwerpen van processen 

Op basis van de proces-architectuur wordt het procesontwerp nader uitgewerkt. Het 

ontwerpen van processen is een echte vakdiscipline. Eigenlijk bestaan er geen eenvoudige 

processen. Een schets met een paar blokjes met wat pijltjes ertussen volstaat in ieder geval 

niet. Hieronder staat een pragmatische aanpak om processen tot op procesontwerp niveau 

goed te beschrijven. 

 

                                                           
2
 Een nieuwe ontwikkeling is het verzamelen van allerlei data (“big data”) rondom social media 

(twitterberichten over een woningcorporatie) om hierop adequaat te kunnen reageren. 
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Tabel 5.4 - Procesontwerp 

1. De dienst De te leveren dienst is het verstrekpunt, niet het proces. Dat is 

namelijk het ‘hoe’. Start met het identificeren en het specificeren 

van de te leveren dienst (het ‘wat’). Processen realiseren diensten! 

Het specificeren van de dienst kan met behulp van een sjabloon 

voor de betreffende dienst (bijvoorbeeld ‘verhuur woning’) in te 

vullen.  

 

2. De eisen 

(requiremtents) 

Vervolgens worden de eisen (requirements) voor de dienst 

geformaliseerd. Ga bij binnen de organisatie langs en haal een lijst 

op van 10-20 eisen. “De woning mag pas verhuurd worden als de 

deze is vrijgegeven door…”; “De doorlooptijd van aanmelding tot 

contract is … weken…”; “De verhuurder moet…” 

 

3. Het proces 

(her)ontwerp 

Werk de werkprocessen uit tot en met processtap niveau (eventueel 

handelingsniveau). Koppel hieraan de rollen. De werkprocessen 

moeten verwijzen naar de werkprocessen zoals deze zijn onderkend 

in de (proces)architectuur (patronen).  

Beschrijf de noodzakelijke informatie (input) om de processtap goed 

te kunnen uitvoeren en het resultaat (output) van de stap. 

Zorg voor een simpel procesontwerp. Voorkom combinaties van 

beslissingen (‘wiebertjes’) maar zet deze in een 

(beslissings)processtap met daaronder een beslissingstabel. 

Management en medewerkers kunnen goed omgaan met 

beslissingstabellen.  

Gebruik LEAN en andere proceshygiëne bevorderende methodieken 

om een goed ontwerp te krijgen; bijvoorbeeld fout-, escalatie- en 

interuptafhandeling in aparte views onderbrengen om de hoofd of 

happy flow views niet te ingewikkeld te maken. 

Alle eisen (requirements) moeten ‘traceerbaar’ zijn naar de 

elementen in het procesmodel;  

Stel het procesontwerp het liefst op in BPMN. 

 

4. De communicatie 

uitingen 

Koppel de communicatie uitingen (verklaring, terugmeldingen, etc.) 

uit de dienstbeschrijving aan de processen. 

 

5. De 

administratieve 

organisatie (AO) 

Maak relatietabellen tussen de onderkende rollen per processtap en 

(personele) functies en specificeer deze verder met zaken als 

procuratie en andere eigenschappen van het bestuurde object in 

het proces. 

 

6. De interne 

controle (IC) 

Maak op het niveau van werkproces een beschrijving van de risico’s, 

de inschatting en de maatregelen. 

Geef helder aan waar de maatregelen in het proces zitten. 
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Voorbeeld 

Om een idee te krijgen hoe een procesontwerp er uit kan zien, staat hieronder in figuur 5.9 

en figuur 5.10 een voorbeeld van een declaratieproces. De procesarchitect heeft vijf 

werkprocessen onderkend voor het bedrijfsproces (in ArchiMate). De procesontwerper 

heeft vervolgens het werkproces ‘Verwerken Declaratie’ verder uitgewerkt (in BPMN). 

 

 

Figuur 5.9: Bedrijfsproces Afhandelen Declaratie 

 

 

 

Figuur 5.10: Werkproces Verwerken Declaratie (‘Happy Flow’) 

 

Voor het werkproces is alleen de view gegeven voor de zogenaamde ‘happy flow’, zonder 

uitval en afkeuringen en ook zonder escalaties, bijvoorbeeld op overschrijdingen van de 

doorlooptijd. 

 

Technieken, methodieken en tooling 

 

Technieken 

De afgelopen 10 jaar zijn er enorme stappen gemaakt op het gebied van methodieken, 

technieken en gereedschappen als het gaat om ontwerp en inrichting van processen. 

Eindelijk hebben we een open standaard, een specificatietaal, om processen mee te 

beschrijven: de open standaard BPMN®, inmiddels met versie 2.0. In figuur 5.10 is al een 

voorbeeld van gegeven. 
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Voor het beschrijven van architectuur is de ontwerptaal ArchiMate® beschikbaar. Aangezien 

het procesontwerp rust op het fundament van architectuur is het belangrijk dat er een 

verwijzing tussen deze twee ontwerpdomeinen kan worden gelegd. 

Als men voor systeemontwerp nog een slagje dieper moet ontwerpen, dan stapt men over 

op de ontwerptaal UML®.  

 

In figuur 5.11 is aangegeven hoe de verschillende ontwerpdomeinen zich tot elkaar 

verhouden. De genoemde specificatietalen waarin processen worden gedefinieerd, zijn open 

standaarden. 

 

 

Figuur 5.11: Drie ontwerpdomeinen met hun eigen specificatietalen 

 

Methodieken 

Op het gebied van procesverbetering hebben methodieken als LEAN (al dan niet in 

combinatie met Six Sigma) al lang geleden hun intrede gedaan en veel opgeleverd.  

 

In Nederland is Prince2 als methodiek voor projectmanagement vrij algemeen geaccepteerd. 

In de projectuitvoering wordt bij projecten met een belangrijke informatiecomponent steeds 

vaker agile gewerkt (bijvoorbeeld volgens SCRUM). Kenmerkend aan een SCRUM-aanpak is 

dat alle projectleden ‘dicht op elkaar’ het project uitvoeren. De relatie met Prince2 als 

projectmanagement methodiek is dan als volgt: besturing van het project; alsmede start, 

initiatie en afsluiting vinden plaats conform Prince2; de uitvoering van de verschillende in 

het project onderkende brokstukken volgens SCRUM.  

 

Tooling 

Er zijn steeds meer relatief goedkope tools die de boven genoemde specificatietalen goed 

ondersteunen. Belangrijk is een tool te kiezen die alle standaarden ondersteunt en die werkt 

met een bibliotheek waarin de elementen kunnen worden opgeslagen. 
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BPM is geen technisch ding; het gaat over een manier van ontwerpen, gebruik van 

standaarden, de invulling van de loop om processen beter te maken en inderdaad ook een 

technische ondersteuning door zoiets als een BPM-Suite. 

 

Informatievoorziening 

Elke stap in het proces creëert (of zou dat moeten doen) meerwaarde. Die meerwaarde is 

bijvoorbeeld het realiseren van een ‘mooi gerenoveerde woning’.  

Daarnaast wordt meerwaarde in een proces ook meestal administratief vastgelegd via 

informatieverwerking. De processen worden ondersteund door het beschikbaar zijn van 

informatiefuncties om de informatieverwerking mogelijk te maken. Informatiefuncties 

worden ingevuld door IT-applicaties. In een moderne applicatieomgeving worden deze 

informatiefuncties ingevuld door applicatieservices; applicatieservices worden gebruikt ter 

ondersteuning van de procesuitvoering.  

 

Als applicatieservices aangeroepen moeten kunnen worden door andere applicaties dan is 

een expliciete (gepubliceerde) applicatieservice interface noodzakelijk. Deze kan dan ook in 

andere processen worden aangeroepen. In subparagraaf 5.1.5 ‘Architectuurconcepten voor 

processen en informatievoorziening’ staat een architectuurview waarin verschillende 

elementen rondom services, processen en applicaties aan elkaar geknoopt zijn. De berichten 

kunnen via een zogenaamde Enterprise Service Bus lopen, die een aantal (infrastructurele) 

informatiefuncties voor haar rekening neemt: autorisatie, transformatie van gegevens, 

routering, logging en dergelijke. Een Service Oriented Architecture (SOA-benadering) werkt 

prima samen met BPM.  

 

Het is belangrijk op te merken dat in analogie met BPM, SOA geen technisch begrip is. SOA is 

een architectuurstijl en gaat over manier van ontwerpen, het gebruik van standaarden en 

afspraken voor de inrichting van een gebied (architectuurdomein), bijvoorbeeld de IT-

infrastructuur, maar ook een Shared Service Center voor administratieve verwerking.  

5.1.3 Ontwikkelbenadering 

Het veranderen van processen gaat altijd gepaard met een verandering voor de betrokken 

medewerkers. Dat geldt zowel voor de man of vrouw op de werkvloer als voor het 

management. Of het nu taken zijn die anders uitgevoerd moeten worden, taakverbreding of 

juist taakverenging, een andere manier van omgaan met de klantcontacten —medewerkers 

voelen en merken de verandering. De ervaring leert dat procesverbetering niet een kwestie 

is van éénmalig een slag maken. Of dat nu is om klantgerichter te werken of een interne 

verbetering door te voeren, dit soort veranderingen vraagt om een permanent andere 

houding en gedrag van iedereen binnen de organisatie. Niet het proces eenmalig anders 

inrichten en uitvoeren, maar een besef dat procesverbetering en klantgerichtheid continu 

onderdeel is van alle dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie. Hoe stuur je zo’n 

verandering? Hoe bepaal je nu wat nodig is voor de eigen organisatie om de gewenste 

ontwikkeling in te zetten? 

 

Procesvolwassenheid 

Een goed beeld hebben van de mate van procesgerichtheid van de huidige organisatie en 

van de gewenste organisatie is een eerste stap. Dit helpt om inzicht te krijgen in de ambitie 

en mogelijkheden (streven we naar hetzelfde) en een gedeelde overtuiging van de 

bijbehorende veranderaanpak. In onderstaand Procesgericht Organiseren Maturity (POM) 
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model wordt de essentie van de verschillende volwassenheidsniveaus beschreven (zie ook 

ref. 6).  

 

 

Figuur 5.12: Proces Maturity 

 

Een dergelijk model helpt een beeld te krijgen van de organisatie (huidig en gewenst), een 

gedachte-uitwisseling op gang te brengen en verbetermogelijkheden te identificeren. Hierbij 

wordt o.a. gekeken naar:  

• In welke mate heeft de organisatie inzicht in haar processen en wordt ze daarop 

gestuurd? 

• Hoe sterk is de focus op toegevoegde waarde voor de klant? 

• Is de organisatie ingericht op basis van processen? 

• (Hoe) is proceseigenaarschap belegd? Proceseigenaarschap – met name over bedrijfs-

onderdelen heen - is een lastig fenomeen, dit wordt verder op uitgelegd. 

• Zijn processen leidend voor de inrichting van de IT-voorzieningen? 

 

Voor elk niveau worden praktische handvatten gegeven om stappen richting het gewenste 

niveau te zetten of om nog steviger in het bestaande niveau te zitten. Om bijvoorbeeld  van 

niveau 2 ‘structurerend’ naar niveau 3 ‘borgend’ te komen, is de uitdaging om van een 

projectmatige en afdelingsgerichte benadering van procesverbetering te groeien naar een 

situatie waarin bij het denken in en werken aan processen steevast de behoefte van de 

verschillende betrokkenen (in eerste instantie de klant, maar ook andere partijen als 

toezichthouders, aandeelhouders, leveranciers) als uitgangspunt genomen wordt. Maar ook 

de behoefte van medewerkers en managers werkt hierin door. 

 

Procesgericht werken betekent dat medewerkers en managers zich bewust moeten zijn dat 

dit niet alleen de uitvoering van het werk verandert, maar ook de manier waarop je met je 

werk omgaat. Ruimte voor het bedenken, delen en implementeren van nieuwe ideeën om 
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beter in de behoefte van de klant te voorzien moet gestimuleerd worden. Dit wordt met een 

mooi woord ook wel ‘empowerment’ genoemd. Extreem doorgedacht kun je zeggen: het 

management bepaalt niet meer wat goed is voor de organisatie, de medewerker bedenkt 

wat goed is voor de klant (en daarmee de organisatie). Processen worden niet beschreven 

om te dicteren, maar juist om de medewerker zelfstandig in staat te stellen de juiste acties, 

afwegingen en handelingen te kunnen laten nemen met een goed begrip van het gehele 

klant-tot-klant proces (zie ook ref. 9). 

 

Gezien de ontwikkeling in de sector zou voor woningcorporaties een streven gezet kunnen 

worden om binnen een jaar op minimaal niveau 2 te komen en dan binnen twee a drie jaar 

door te groeien naar niveau 4.  

Om dit te realiseren zou dan een gericht stappenplan uitgewerkt moeten worden. Aangezien 

dit woningcorporatie specifiek is, wordt een dergelijk stappenplan hier niet uitgewerkt. 

 

Strategische keuzes 

Het hoger management van een woningcorporatie zal veel strategische keuzes moeten 

maken: Waar leggen we het accent bij komende veranderingen? Wat is nodig en haalbaar 

‘to stay in the game’ of zelfs ‘to win the game’? Treacy en Wiersema (zie ref. 10) hebben hier 

een denkmodel voor aangereikt, hieronder in een aangepaste vorm gepresenteerd. Een 

organisatie kan zijn focus leggen op  

• Producten (product leadership); 

• Klant (customer intimacy); 

• Bedrijfsproces (operational excellence); 

• Of combinaties van hiervan. 

 

 

Figuur 5.13: Klant - Proces - Product 
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Treacy en Wiersema benadrukken dat de focus op alle drie aspecten tegelijkertijd niet 

verstandig is.  

 

Veel woningcorporaties hebben in het verleden te maken gehad met fusies. Hierdoor is er 

een veelvoud van vergelijkbare processen ontstaan met eigen bijhorende informatie 

systemen. Efficiënt werken (operational excellence) is dan lastig. Het harmoniseren van de 

werkprocessen, het delen van mensen en middelen door verschillende bedrijfsfuncties, 

alsmede het automatiseren van de processen en het brengen van de besturing van het 

gehele bedrijfsproces onder een centrale sturing (zaakgericht werken) lijkt dan een 

verstandige keuze. Feitelijk komt dit neer op operational excellence, de primaire focus van 

BPM en LEAN.  

 

Het verander- en leerproces 

Veranderen is met name een menselijk ding. De ervaring leert dat onderstaande vier 

handvatten (figuur 5.14) helpen in het leer- en veranderproces. Dit geldt zowel voor de 

managers en medewerkers in de bedrijfsvoering van de woningcorporatie als voor de 

architect, business analisten, projectleiders en andere functies die zich binnen de 

informatievoorzieningsfunctie expliciet bezighouden met veranderen.  

 

 

Figuur 5.14: Verander- en leerproces 

 

Deze handvatten kun je steeds weer toepassen in bijvoorbeeld workshops en (pilot) 

projecten waarin processen centraal staan. Bovenstaande lijkt lastig maar is vooral een 

kwestie van durven, doen en blijven doen! 

Begrip en overtuiging Randvoorwaarden
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“…ik het waarom snap, het ermee 

eens ben en begrijp wat er van me 
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‘”…de randvoorwaarden en 

hulpmiddelen aanwezig zijn ”

“…ik ervaar dat mijn 

leidinggevende de nieuwe manier 

van werken ondersteunt  en 

belangrijk vindt “

“… ik kennis en vaardigheden kan 

opdoen die nodig zijn om op de 

nieuwe manier te werken”

“Ik zal

veranderen als …”



 

CORA 3.0 84 

5.1.4 Borgen van de verandering 

Het borgen van de ontwikkeling is de derde benadering voor een succesvolle verandering. 

De activiteiten gericht op het borgen betreffen niet alleen de borging van de producten 

(bijvoorbeeld een procesontwerp of de gekozen standaarden en richtlijnen voor 

architectuur). Ook de ontwikkeling zelf dient geborgd te worden. Hieronder een aantal best-

practices voor dat borgen en bestendigen. 

 

Borgen en bestendigen van de ontwikkeling 

 

Procesverantwoordelijkheid  

Voor het gericht verbeteren van de prestaties van nieuwe of verbeterde processen is 

duidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot 

planning, uitvoering, sturing en verbetering van processen belangrijk. Als dit niet duidelijk 

gemaakt wordt en niet goed geregeld wordt, blijft dit een terugkomende spelbreker in de 

organisatie. Logisch ook, want het gaat al snel om persoonlijke belangen. In onderstaand 

model wordt dit schematisch weergegeven. (zie ref. 11, hieronder aangepast en uitgebreid
3
). 

De volgende typen proceseigenaar worden onderkend. 

 

 

Figuur 5.15: Proceseigenaarschap 

 

In type 1 wordt alleen het ontwerp (zeggenschap over de opzet van het proces) en de uitrol 

(implementatie van het proces) geregeld. Vervolgens neemt de (bestaande) lijn het over.  

                                                           
3
 De uitbreiding zit in type 4, waarin afhankelijk van het type bedrijfsproces de sturing van het 

bedrijfsproces inclusief de (zaak)coördinator bij de afdeling zal liggen met het grootste belang. 

Werkprocessen noodzakelijk voor bedrijfsproces worden gewoon uitgevoerd door andere afdelingen 

en hebben gewoon hun eigen aansturing en mensen. Federatief: doe centraal wat moet en decentraal 

wat kan. 

 

Proceseigenaar
Type 1

1. Procesontwikkeling
(ontwerp en verbetering)

2. Procesimplementatie

Proceseigenaar 
Type 2

resultaat

1. Procesontwikkeling
2. Procesimplementatie
3. Procesbesturing

Proceseigenaar
Type 3

resultaat

1. Procesontwikkeling
2. Procesimplementatie
3. Procesbesturing
4. Mensen en Middelen

Verantwoordelijkheid

Proceseigenaar
Type 4

resultaat

1. Procesontwikkeling
2. Procesimplementatie
3. Procesbesturing
4. Mensen en Middelen

(“federatief ingericht”)
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In type 2 is ook de besturing van het bedrijfsproces geregeld (de proceseigenaar is ook 

verantwoordelijk voor de werking en het resultaat van het geïmplementeerde proces). In 

type 3 en 4 zijn de mensen en middelen helemaal afgesteld op het nieuwe proces (incl. de 

informatievoorziening hiervan). Type 3 en 4 zijn de voorbeelden van de echte procesgerichte 

organisatie. Het organisatieschema zou in dat geval dus ingedeeld zijn op basis van de 

processen (en niet zoals nu vaak het geval is, namelijk functioneel). Deze veranderingen 

zullen goed geborgd moeten worden in de organisatie en vereisen een hoog 

volwassenheidsniveau in procesdenken. 

 

Trainingen en communicatie  

De volgende aspecten moeten voldoende aandacht krijgen om doorgevoerde veranderingen 

te kunnen borgen en bestendigen. 

 

Tabel 5.5 - Trainingen en communicatie 

Trainingen en 

opleidingen 

Voor het vergroten van bewustwording en ontwikkelen van 

vaardigheden op het gebied van procesgerichtheid. Denk aan: 

• Vaardigheidstrainingen 

• Doen van procesgames 

• BPMN cursus 

• … 

Workshops 

organiseren 

Voor het vergroten van de betrokkenheid en draagvlak van alle 

medewerkers bij het procesontwerpen en inrichten. 

Communicatie Over de gewenste ontwikkelrichting van de organisatie, afdelingen, 

teams en individuen.  

Meten en 

communiceren 

Communiceren doe je nooit te veel! 

Delen en leren Van resultaten dragen bij aan het geloof en vertrouwen dat men de 

ingeslagen weg blijft volgen. Zorgt voor enthousiasme en realisme. 

 

 

Borgen en bestendigen van ontwerpen 

Om tot borging van producten te komen (architectuurkaders, standaarden, procesont-

werpen) te komen zijn onderstaande aspecten van belang. 

 

Tabel 5.6 - Relevante aspecten voor borging 

Besturing 

(Governance) 

Governance op architectuur en ontwerpprocessen inrichten. 

Stel goede spelregels (ook processen!) op waardoor de samenhang en 

consistentie van de ontwerpen geborgd wordt. Met behulp van een 

Project Start Architectuur, met toetsing van projectproducten aan de 

beleids- en architectuurkaders enzovoorts 

Goede procesafspraken zorgen ook voor snelheid in het veranderproces. 

Altijd de laatste versie van een ontwerp, altijd de juiste afstemming voor 

een nieuwe versie helpen in de ondersteuning van de gebruikers van 

deze ontwerpen. 

Zorg ervoor dat ervaringen uit een project (Project Eind Architectuur) 

worden verwerkt in de (bedrijfsbrede) architectuur van de 

woningcorporatie. 
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Training en 

ontwikkeling 

Ervaren en deskundige medewerkers die de verandering kunnen 

ondersteunen. 

Training en ontwikkeling van competenties van architecten en 

ontwerpers is een punt van aandacht, zeker voor organisaties die geen of 

weinig ervaring hebben met werken onder architectuur. 

 

Tooling en 

standaarden 

Gereedschappen en standaarden veranderen: nieuwe versies, nieuwe 

inzichten. Het is van belang om te investeren in een beperkte set van 

technieken en standaarden en dit ook te onderhouden.  

Aanbevolen wordt om de open standaard BPMN te gebruiken voor 

uitwerking van processen in het bedrijfsontwerp (tot op 

activiteiten/handelingsniveau). Voor het niveau architectuur is dat met 

de open standaard ArchiMate. Is het nodig om voor systeemontwerp nog 

functionele beschrijvingen te maken dan kan worden over gestapt op 

UML. Inderdaad, elk ontwerpdomein zijn eigen toegesneden 

specificatietaal. 

In het trainingsaanbod en bij werving en selectie kan hier expliciet 

rekening mee worden gehouden. 

 

 

5.1.5 Architectuurconcepten proces en informatievoorziening 

 

Figuur 5.16: Proces en informatievoorziening (ArchiMate) 
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5.2 Procesmodel 

Procesmanagement is een van de fundamenten van CORA. Een aantal principes van CORA 

wordt met procesmanagement (mede) ingevuld: 

• Principe 1: De doelstelling van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering zijn bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening en de inzet 

van IT. Procesmodellen kunnen laten zien hoe de doelstellingen gerealiseerd worden en 

met welke processen welke diensten geleverd worden; 

• Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Deze 

samenhang wordt onder andere verduidelijkt met procesmodellen voor te leveren 

diensten; 

• Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden 

bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. 

 

Door uit te gaan van de dienstverlening en de samenhang tussen processen als uitgangspunt 

voor procesmanagement te nemen, wordt de consistentie geborgd en het bedrijfsbelang 

centraal gesteld. Dit is randvoorwaardelijk om de samenhang binnen de organisatie te 

verbeteren. 

Woningcorporaties zijn er voor de collectieve (doelgroepen) en individuele klant (een 

huurder). Klantgericht werken is belangrijk, maar niet tegen alle kosten. De klant is er ook bij 

gebaat dat woningcorporaties in de dienstverlening zo min mogelijk kosten maken, want die 

worden uiteindelijk weer op de klant verhaald. 

 

Processen moeten dus klantgericht en efficiënt zijn, maar ook voldoen aan eisen, zoals: 

• Vanuit de wetgever - wettelijke eisen (Arbo, milieu, privacy) en verantwoording 

(rapportages, visitaties); 

• Vanuit interne verantwoording - AO/IC, interne rapportage; 

• Vanuit strategie en bedrijfsvoering - flexibiliteit, risicomanagement, procuratie en 

procesefficiëntie; 

• Eisen vanuit kwaliteit, veiligheid en milieu – o.a. KWH, energielabels, informatie-

beveiliging en veiligheidscontroles; 

• Eisen vanuit de leveranciers – logistieke eisen, gegevensuitwisseling. 

5.2.1 Het CORA-procesmodel  

Het CORA-procesmodel is in figuur 5.17 uitgewerkt
4
. Het geeft een kader voor hoe een 

woningcorporatie de hoofdprocessen in beeld kan brengen. In het model wordt onderscheid 

gemaakt tussen primaire processen, sturende processen en de ondersteunende processen. 

In CORA zijn vooral de primaire processen uitgewerkt. De sturende en ondersteunende 

processen zijn wel benoemd, maar niet nader uitgewerkt. 

 

                                                           
4
 Een beschrijving van genoemde bedrijfsprocessen is te vinden in bijlage 4. 
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Figuur 5.17: CORA-procesmodel (bedrijfsprocessen) 

 

De sturende processen worden bepaald door externe factoren (regelgeving, 

maatschappelijke context, economische conjunctuur enzovoorts), interne doelstellingen en 

door verantwoordingsinformatie uit de processen. Deze relaties zijn vanwege de 

leesbaarheid niet getekend. Voor de inrichting zijn ze wel van belang om de Plan-Do-Check-

Act cyclus te sluiten. 

 

Vanuit dit procesmodel kan ook een nadere verdieping plaatsvinden van bedrijfsprocessen 

naar werkprocessen. Onderstaand is het werkprocesmodel van CORA weergegeven. 
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Figuur 5.18: CORA procesmodel ( werkprocessen) 

 

In subparagraaf 5.1.2 wordt uitgelegd hoe het onderscheid tussen processen (de proces-

granulariteit) werkt.  

5.2.2 Aanwijzingen voor het gebruik van het model 

Het maken van een hoofdprocesmodel voor de eigen organisatie kan een goede manier zijn 

om verschillende geledingen van de organisatie verder bewust te maken van welke diensten 

door welke processen geleverd worden (intern en extern), hoe deze processen 

samenhangen en hoe de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd, gemonitord 

en bijgestuurd. 

 

Voorafgaand aan het ontwerpen en beschrijven van een proces zouden de daarbij te 

gebruiken beleidsuitgangspunten moeten worden vastgelegd, zoals: 

• Voor het ontwerpen van processen vormen de op te leveren resultaten (diensten) en de 

eisen die aan processen gesteld worden het vertrekpunt. Zonder duidelijkheid over te 

leveren diensten en te stellen eisen, geen zinvol procesontwerp; 

• Er wordt onderscheid gemaakt tussen het sturende proces, het primaire proces en het 

ondersteunende proces. Processen kunnen daarnaast op strategisch, tactisch dan wel 

operationeel niveau worden onderscheiden; 

• Het primaire proces vormt de waardeketen van het bedrijf, bestaande uit 

bedrijfsprocessen die de belangrijkste bedrijfsactiviteiten weerspiegelen (bijvoorbeeld 

ontwikkelen vastgoed, verhuren vastgoed enzovoorts); 

• Binnen elk bedrijfsproces worden deelprocessen benoemd, die weer uiteenvallen in 

werkprocessen en activiteiten; 
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• Het is belangrijk een keuze te maken op welk procesniveau er gestuurd gaat worden. Dit 

is vooral afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de woningcorporatie op het 

gebied van processturing. Ieder niveau van processturing stelt specifieke 

randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn, wil processturing effectief kunnen zijn.  

• Waar zinvol wordt zo vroeg mogelijk in het proces onderscheid gemaakt tussen de 

‘happy flow’ (processen die makkelijk af te handelen zijn) en ‘exception flow’ 

(uitzonderingen); 

• In TVB-schema’s (met daarin taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden) staan de 

verantwoordelijkheden van proceseigenaren, lijnmanagement en uitvoerende 

medewerkers; 

• Procesontwerpen worden getoetst aan de gestelde eisen aan het proces (bijvoorbeeld 

functiescheiding of doorlooptijd van een reparatie); 

• Prestatie-indicatoren (PI’s) en resultaten zijn afgeleid van de succesbepalende factoren, 

die op hun beurt zijn afgeleid van de strategie. In hoofdstuk 7 Prestatiemeting wordt 

hier nader op ingegaan; 

• Prestatiegericht werken komt tot stand door zowel te sturen op resultaten als op 

competenties van de medewerkers. Sturing op resultaten vindt zo veel mogelijk plaats 

op overdrachtsmomenten en tussen de processtappen. In hoofdstuk 6 Zaaktype en 

Zaakgericht werken wordt hier nader op ingegaan; 

• Zelfsturing wordt mogelijk door een directe terugkoppeling van prestatie-indicatoren 

aan medewerkers; 

• Constante kwaliteit kan bereikt worden door heldere normen, uniforme bedrijfsregels 

en eenduidige dienstverlening. 

 

Bij het herontwerpen van de interne processen kan het CORA-procesmodel als uitgangspunt 

worden genomen, met de te leveren diensten als vertrekpunt. Dit leidt tot meer uniformiteit 

binnen de sector. Dit is van belang bij fusies en samenwerking tussen woningcorporaties en 

in ketens. 

 

Op het toepassen van methodieken/technieken en het gebruik van tools voor het 

vastleggen, presenteren en beheren van procesmodellen wordt nader ingegaan in paragraaf 

5.1 Business Process Management.  

 

In de bundel  “CORA – Verkenningen en voorbeelden” zijn de processen voor onderhoud en 

vastgoedsturing uitgewerkt. Deze dienen als inspiratie om zelf procesmodellen te maken of 

om de eigen procesmodellen mee te vergelijken. 
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6 Focusgebied: Zaaktype en zaakgericht werken 
 

Binnen het focusgebied Zaaktype en zaakgericht wordt zoals de naam van het 

focusgebied al suggereert zaaktype en zaakgericht werken integraal 

behandeld. Dit gebeurt in de volgende paragraaf.  

 

Zaaktypen en een zaaktypencatalogus (ZTC) zijn ook bruikbaar als je niet 

zaakgericht werkt, namelijk als ordeningsmechanisme voor de informatievoorziening bij 

diensten. Bijvoorbeeld om structuur te brengen in relevante kengetallen, waarbij de zaak de 

dienst en de informatieproducten nauwkeurig beschrijft. Werkprocessen zijn daarvoor 

meestal te bedrijfsspecifiek. Een zaaktype is daarmee een abstractie van een (sub)proces. 

 

6.1 ZaakType, Zaaktypencatalogus en zaakgericht werken 

6.1.1 Inleiding 

De basismodellen van CORA worden 

gevormd door het dienstenmodel, het 

procesmodel, het informatiefunctie-

model en het gegevensmodel. Ze 

vormen een goed uitgangspunt voor 

een woningcorporatie om tot eigen 

inrichtingsmodellen te komen. 

 

Hoewel de modellen individueel 

kunnen worden gebruikt, winnen zij in 

samenhang aan kracht. Het vinden en 

weergeven van deze samenhang is niet 

eenvoudig. Daarom is ervoor gekozen 

een nieuw structureringsmechanisme 

toe te voegen: het zaaktype, dat een 

belangrijk hulpmiddel is voor het leggen van verbanden tussen de diverse modellen. Het kan 

tevens van dienst zijn bij de implementatie van CORA binnen de woningcorporatie. 

 

Uitgangspunt bij het definiëren 

van zaaktypen is een zaak: een 

samenhangende hoeveelheid 

werk met een gedefinieerde 

aanleiding en een gedefinieerd 

resultaat, waarvan de kwaliteit 

en doorlooptijd bewaakt moeten 

worden. De aanleiding en het 

resultaat zijn hierbij aan elkaar 

verbonden. In de dagelijkse 

praktijk van een 

woningcorporatie kan bij zaken 

bijvoorbeeld gedacht worden aan 

‘huuropzeggingen’ en 

‘reparatieverzoeken’. 

De gemiddelde doorlooptijd van de “huuropzegging” 

van twee woningcorporaties wordt vergeleken. Deze 

gemiddelden liggen ver uit elkaar. Waar de ene 

woningcorporatie een gemiddelde van vijfentwintig 

dagen rapporteert, komt de andere 

woningcorporatie op bijna twee maanden. 

Verschillen die, gezien het werkgebied en het bezit, 

niet vallen te verklaren. Totdat blijkt, dat de ene 

woningcorporatie het proces huuropzegging laat 

eindigen bij het maken van de eindnota en de andere 

woningcorporatie ook de nieuwe verhuring 

onderdeel laat zijn van het proces. Dan is een 

verschil snel gemaakt … 

Op het Woningcorporatieplein 2012 staan diverse 

leveranciers met mooie, nieuwe, producten voor het 

registreren van een reparatieverzoek per mobiel apparaat 

(telefoon of tablet). Innovatief en klantvriendelijk, want 

een dienstverlening van 7 * 24 uur is nu natuurlijk 

gegarandeerd! Totdat blijkt, dat het merendeel van de 

oplossingen zich beperkt tot het elektronisch doorgeven 

van de gegevens en het noodzakelijk is, dat aansluitend 

een medewerker (net als bij de telefoon) een afspraak 

maakt, eventueel verduidelijking vraagt en zo nodig 

doorverwijst. De oplossing gaat niet verder dan het 

vervangen van het telefoongesprek en houdt geen 

rekening met de verdere afhandeling. Beoogde innovatie 

wordt dan al snel een beperking … 
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Zaken van eenzelfde type 

worden eenduidig gedefinieerd 

met behulp van een zaaktype, 

dat als inrichtings- en toetsings-

kader van een zaak dienst doet. 

In zo’n zaaktype worden de 

kenmerken van groepen verge-

lijkbare zaken vastgelegd. Dit 

gebeurt o.a. door specificaties te 

geven van resultaten, statussen 

en kengetallen.  

 

Ook worden gerelateerde 

informatieproducten benoemd. 

Zo’n informatieproduct betreft vastgelegde informatie die bij de uitvoering van een zaak 

wordt gemaakt of geraadpleegd en als verantwoording voor het verloop en resultaat van 

een zaak dient. Denk hierbij aan documenten in een complexdossier of gegevens in een 

klantendatabase. 

 

 

Hiermee beschrijft een zaaktype dus wat er in het kader van een zaak dient te gebeuren. Het 

beschrijft niet hoe dit dient plaats te vinden (is namelijk de essentie van proces-

beschrijvingen). De precieze werkwijze, die bij de afhandeling van een zaak(type) wordt 

gehanteerd, is opgenomen in procesbeschrijvingen en werkinstructies. De samenhang van 

zaaktype en proces is schematisch weergegeven in figuur 6.1. 

 

De landelijke politiek besluit om het BTW-percentage te 

verhogen van 19 naar 21 %. Het is van belang, om dit tijdig 

en integraal door te voeren in alle relevante documenten 

en (informatie)processen binnen de woningcorporatie. Dat 

betekent een flinke zoektocht naar de feitelijke wijzigingen, 

betreffende documenten en de betrokken processen, een 

denkproces over de noodzakelijke aanpassingen en overleg 

met de betrokken leveranciers. Een speurtocht, die iedere 

woningcorporatie zelfstandig zal moeten uitvoeren, 

hopend dat de betrokken leveranciers misschien proactief 

met oplossingen komen. Die dan, veelal, net verschillen. 

Eén wijziging leidt dan al snel tot heel veel werk en een 

veelvoud aan oplossingen … 

Herkenbare situaties? Waarschijnlijk wel! Verschillen in werkwijzen 

en niet eenduidige definities kunnen in de dagelijkse praktijk al snel tot 

frustratie, ineffectiviteit en gebrek aan efficiency leiden. Een praktisch 

structureringsmechanisme dat als basis kan dienen voor bruikbare, 

eenduidige, definities binnen de woningcorporatiewereld zou tot een flinke 

verbetering leiden. Het gebruik van zaaktypen en de bijbehorende 

zaaktypencatalogus vormen zo’n mechanisme. Daarom wordt voorgesteld ze 

aan de CORA toe te voegen. In de komende pagina’s wordt uitleg gegeven 

over inhoud, nut en noodzaak van beiden. 
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Figuur 6.1: Samenhang zaak(type) met proces 

 

Het integraal bijhouden van de definities van de zaaktypen vindt plaats in een 

zaaktypencatalogus (ZTC). Zo’n ZTC is het beheermechanisme voor de verzameling relevante 

zaaktypen en maakt het mogelijk om eenvoudig te beschikken over de benodigde definities 

van een zaaktype en de gerelateerde informatieproducten. 

 

De volgende principes van CORA worden via de ZTC ingevuld: 

• Principe 1: De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT; 

• Principe 2: Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en 

bedrijfsbreed begrippenkader; 

• Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang; 

• Principe 4: Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden 

bij het leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten; 

• Principe 6: Basisgegevens (over bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten, vastgoed, 

onderhoud en projecten) worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van 

deze registraties wordt geborgd. 

 

Een zaaktypencatalogus bewijst ook goede diensten in het verschaffen van overzicht. Elke 

zaak die in de organisatie voorkomt is op een gestandaardiseerd wijze – op hoofdlijnen – 

beschreven via het bijbehorende zaaktype in de ZTC. Daarmee legt de ZTC ook een 

uitstekend fundament voor het genereren en interpreteren van managementinformatie: 

voor elk type zaak bevat de ZTC prestatie-indicatoren in de vorm van voorgeschreven en 

gewenste doorlooptijden, mogelijke uitkomsten van zaken, de aanduiding van de voortgang 

van zaken via statustypen enzovoorts. 
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In de volgende paragrafen wordt nader invulling gegeven aan zaaktypen en de 

zaaktypencatalogus binnen CORA. Allereerst wordt een overzicht gegeven van het nut en de 

noodzaak, aansluitend worden in subparagraaf 6.1.3 zaaktypen en de ZTC nader 

gepositioneerd binnen CORA. Vervolgens komt de structuur van een zaaktype aan de orde. 

In subparagraaf 6.1.5 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en het beheer, waarna 

ingegaan gaat worden op de implementatiemogelijkheden. In subparagraaf zijn ter illustratie 

drie uitwerkingen van zaaktypen opgenomen. 

6.1.2 Waarom een zaaktypencatalogus CORA? 

De opzet van een Zaaktypencatalogus binnen CORA levert verder diverse kansen op. 

Hieronder volgt een opsomming van deze kansen (in willekeurige volgorde), waarbij per 

kans een korte toelichting wordt gegeven en de betrokken doelgroepen zijn benoemd. 

 

Tabel 6.1 - Beschrijving kansen Zaaktypencatalogus plus toelichting 

Kans 1: Een ZTC kan leiden tot reductie van inspanningen en kosten bij het afnemen van 

diensten van leveranciers. 

Want.. Doelgroep 

Er zijn eenduidige en bruikbare definities waar (de inrichting van) 

diensten op gebaseerd kan/kunnen worden.   

Bestuurders 

1ste lijnsmanagers 

 

Kans 2: Een ZTC kan dienst doen als ‘versneller’ bij implementaties 

Want.. Doelgroep 

Tijdens een implementatie wordt sneller expliciet gemaakt wat de 

eisen aan de informatievoorziening zijn en welke resultaten het 

proces qua informatieproducten op moet leveren. Hetgeen eenmaal 

is bedacht kan worden hergebruikt per woningcorporatie en 

leveranciers kunnen implementaties gericht voorbereiden. 

Woningcorporaties leren al doende van elkaar. 

Proceseigenaren 

Leveranciers 

 

Kans 3: Een ZTC kan dienen als basis voor procesmonitoring. 

Want.. Doelgroep 

Uniform gebruik leidt tot de bijbehorende vergelijkbaarheid van 

resultaten. 

Proceseigenaren 

 

Kans 4: Een ZTC dient als het fundament voor een effectieve en efficiënte inrichting van e-

dienstverlening. 

Want.. Doelgroep 

De velden op een e-formulier kunnen worden gebaseerd op de 

kenmerken van een zaaktype en de vastgelegde gegevens kunnen 

worden getoetst aan de gedefinieerde criteria.  

De status van een zaak is eenduidig en begrijpelijk voor een klant 

(‘track and trace’) en de resultaten van de afhandeling zijn 

eenduidig gedefinieerd. 

Proceseigenaren 

Klanten 
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Kans 5: Een ZTC vormt een verbindende schakel tussen huidige CORA-modellen. 

Want.. Doelgroep 

Zaaktypen brengen structuur en samenhang aan tussen de 

onderdelen van de diverse modellen (zie: subparagraaf 6.4.3). 

IT-/informatie-

managers 

 

Kans 6: Een ZTC kan als basis dienen voor de gezamenlijke opzet van sectoraal 

gemeenschappelijke diensten (zoals: gemeenschappelijk afhandelen van klantcontacten). 

Want.. Doelgroep 

Er zijn eenduidige en bruikbare definities waar (de inrichting van) 

diensten op gebaseerd kan/kunnen worden. 

Bestuurders 

1ste lijnsmanagers 

 

Kans 7: Een ZTC dient als basis voor interne standaardisatie van informatiestromen 

(onafhankelijk van specifieke applicaties) en kan als basis dienen voor interne 

interoperabiliteit van applicaties. 

Want.. Doelgroep 

Er zijn eenduidige en bruikbare definities waar (de inrichting van) 

applicaties en informatiestromen op gebaseerd kan/kunnen 

worden. 

IT-/informatie-

managers 

 

Kans 8: Een ZTC ondersteunt kanaalonafhankelijkheid. 

Want.. Doelgroep 

Voor zaaktypen is het in principe neutraal of een bericht schriftelijk, 

telefonisch, elektronisch of persoonlijk (STEP) ontstaat. 

Klanten 

 

Kans 9: Een ZTC vormt de basis voor keteninformatisering met relevante partners, zoals 

gemeenten, het CFV en de Huur- en Geschillencommissie. 

Want.. Doelgroep 

Er zijn eenduidige en bruikbare definities waar gegevensuitwisseling 

binnen de keten op gebaseerd kan worden. Verwijzingen naar 

elkaars zaaktypen en/of informatieproducten vereenvoudigen 

uitwisseling en reduceren de foutenkans. 

IT-/informatie-

managers 

 

Kans 10: Een daadwerkelijk gebruikte ZTC levert in de dagelijkse praktijk een besparing op 

uitvoerende handelingen op. 

Want.. Doelgroep 

Veel gegevens worden eenmalig, door koppeling aan een zaaktype, 

vastgelegd in plaats van handmatig. 

IT-/informatie-

managers 

1ste lijnsmanagers 

 

Kans 11: Een ZTC draagt in belangrijke mate bij aan een procesgerichte ordening en 

archivering van (verantwoordings)informatie. 

Want.. Doelgroep 

De definitie van gerelateerde informatieproducten en de 

bijbehorende criteria maken het eenvoudiger om deze conform 

gestelde eisen te ordenen en archiveren. 

IT-/informatie-

managers 
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6.1.3 Positionering Zaaktypencatalogus binnen CORA 

Naast de bestaande CORA-modellen (dienstenmodel, procesmodel, informatiefunctiemodel 

en gegevensmodel) zijn de concepten zaak, zaaktype en zaaktypencatalogus toegevoegd als 

eenvoudige structureringsmechanismen. Zaaktypen verbinden die modellen met elkaar. Het 

verband tussen zaaktypen en modellen wordt hieronder weergegeven: 

 

1. Dienstenmodel – zaaktypen 

De zaaktypen zijn niet meer dan sjablonen om werkzaamheden te structureren (te 

benoemen). Er kan toepassing plaatsvinden op de dienstverlening van de organisatie 

aan haar klanten. Diensten aan interne afnemers binnen de organisatie kunnen 

zaaktypen gebruiken. Een huuropzegging bijvoorbeeld is een herkenbare dienst voor 

een klant én voor een medewerker binnen de vastgoedverhuurdiensten (zie beschrijving 

van vastgoedverhuurdiensten in bijlage 3). Wellicht zijn er verschillende soorten 

huuropzeggingen (studentenkamers, gezinswoningen (in de sociale en vrije sector), 

commercieel vastgoed), dat zouden verschillende zaaktypen kunnen zijn die de 

afhandeling van die verschillende soorten huuropzeggingen ondersteunen. Zo kan een 

verfijning gemaakt worden van het dienstenmodel en wordt het niveau van een 

product-/dienstcatalogus bereikt. De producten/diensten in zo een catalogus kunnen 

woningcorporatie specifiek zijn en hiermee afwijken van of meer gedetailleerd zijn dan 

de gedefinieerde zaaktypes in de zaaktypencatalogus. Overigens hoeft dit niet, want er 

kan ook gewerkt worden met de generieke zaaktypen en het verschil maken op 

zaakniveau.  

 

2. Procesmodel – zaaktypen 

Het procesmodel binnen CORA geeft de hoofdindeling in processen weer die voor iedere 

woningcorporatie van toepassing is. Hoe de processen precies verlopen, welke 

substappen nodig zijn en of bijvoorbeeld het plannen van schilderwerk anders gaat dan 

het onderhoud aan de liften, verschilt van woningcorporatie tot woningcorporatie. De 

zaaktypen geven aan welke statussen altijd doorlopen worden voor specifieke ‘zaken’ 

binnen een hoofdproces en wanneer er van de ene naar de andere (volgende) status 

over wordt gegaan tot het uiteindelijke resultaat bereikt is. Dat is los van hoe de 

organisatie precies is ingericht. Het is niet nodig om de procesinrichting om te gooien 

omdat zaaktypen gebruikt worden. Het helpt wel consequent (en gestandaardiseerd) te 

structureren.  

 

3. Gegevensdefinities, informatiefuncties – zaaktypen 

Zaaktypen beschrijven ook het gegevensgebruik voor concrete werkzaamheden. Waar 

het gegevensmodel generieke gegevensdefinities biedt en het informatiefunctiemodel 

een standaard functionele indeling van de functie van informatiesystemen behelst, 

wordt binnen zaaktypen het specifieke gegevensgebruik voor de betreffende 

werkzaamheden beschreven. Dus welke gegevens worden in die concrete situatie 

gelezen of vastgelegd en kunnen het verloop en het resultaat van de zaak reconstrueren. 

Dit gebeurt via informatieproducten. Op die manier wordt via zaaktypen een link gelegd 

tussen diensten- en procesmodel enerzijds en het gegevensmodel anderzijds. Zie 

hiervoor ook bijlage 8 beschrijving document informatie beheerfuncties. 

 

Hoe de zaaktypencatalogus dus gezien kan worden in relatie met de CORA modellen is te 

zien in figuur 6.2. 
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Figuur 6.2: Samenhang Zaaktypencatalogus met CORA-referentiemodellen 

 

6.1.4 Structuur zaaktype 

Vervolgens is de vraag aan de orde welke sectorbrede en organisatiespecifieke informatie in 

zaaktypen voor woningcorporaties wordt opgenomen. Voor de basiscomponenten is 

gekeken naar de structuurprincipes van zaaktypencatalogussen in andere sectoren, waarbij 

componenten vanzelfsprekend zijn aangepast op de praktijk bij woningcorporaties. Dit zal 

ook interoperabiliteit bevorderen met gemeenten, één van de belangrijkste ketenpartners 

van woningcorporaties en gebruikers van een sectorbrede zaaktypencatalogus (GEMMA 

ZTC). In de structuur op te nemen componenten zijn: 

 

1. Identificatie van het zaaktype 

• Een unieke code, sectorbrede naam, afbakening en inhoudelijke omschrijving; 

• Overkoepelende bedrijfs- of ketenprocessen uit het CORA procesmodel; 

• De bijbehorende diensten uit het dienstenmodel; 

• De binnen het zaaktype gebruikte en bewerkte informatiefuncties en gegevens-

domeinen vastgoed, overeenkomsten, relaties, projecten en onderhoud; 

• Verwijzingen naar ZTC's van ketenpartners, zoals gemeenten, de Huurcommissie of 

Geschillencommissie, incassobureaus, het CFV. 

 

2. Gestandaardiseerde gegevens op procesniveau 

• De wettelijke of beleidsmatige uitvoeringscontext, voorschriften en mandaten; 

• Sectorbrede kwaliteitseisen, zoals een streeftermijn voor afhandeling of metho-

dieken voor kwaliteitscontroles bij informatieproducten; 

• Andere voorschriften en risico-overwegingen voor zaakafhandeling. 
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3. Gekoppelde sturingsinstrumenten 

• Gedefinieerde triggers, statussen en producten van elk zaaktype; 

• Bewaartermijnen voor de informatieproducten op zaaktypeniveau, afhankelijk van 

de mogelijke resultaten van een zaak; 

• Verwijzingen naar de prestatie-indicatoren voor CORA prestatie-indicatoren, waar-

voor de gegevens voortkomen uit de zaken van het betreffende zaaktype. 

 

4. Bij de zaak ontvangen of gemaakte informatieproducten 

• Gestandaardiseerde metadata bij de informatieproducten: voorkeurstermen, 

functie, alternatieve bewaartermijnen; 

• Kwaliteitseisen bij informatieproducten. 

 

De bovenstaande componenten zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur. Een 

uitwerking van deze componenten is te zien in subparagraaf 6.1.7. 

 

 

Figuur 6.3: CORA zaaktypemodel 

 

6.1.5 Ontwikkeling en beheer 

Voor een gestandaardiseerde ontwikkeling en het beheer van het gemeenschappelijke 

zaaktypencatalogus voor woningcorporaties is het belangrijk de verantwoordelijkheden 

hiervoor centraal te beleggen binnen de woningcorporatiesector. De hoofdverant-

woordelijken dragen zorg voor de juiste verwerking en duurzame doorontwikkeling van 

standaarden in de gemeenschappelijke zaaktypencatalogus. Hiervoor zijn een inhoudelijk 

regisserende partij en een toetsende klankbordgroep nodig.  

Daarnaast moeten de belangrijkste softwareleveranciers binnen de woningcorporatiemarkt 

de richtlijnen uit de zaaktypencatalogus kunnen ondersteunen in hun eigen informatie-

systemen. Het gevolg is dat dit een verantwoordelijkheid van die leveranciers zelf is. 

 

Voor de ontwikkeling en acceptatie, en het bereiken van een duurzame beheersituatie, 

worden onderstaande stappen voorgesteld. Elke stap wordt kort ingeleid en opgedeeld in 

activiteiten. 

 

1. Sectorbrede overeenstemming over beheergegevens 

Om een sectorbreed toepasbase zaaktypencatalogus te ontwikkelen, moeten de 

structuur van de zaaktypen en de inhoud van de beheergegevens passen binnen de 

bredere kaders van CORA. Voor de verdere ontwikkeling is het nodig om de standaarden 

hiervoor aan het begin vast te stellen: 
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• Inhoudsstandaarden vaststellen voor zaaktypen en beheergegevens; 

• Entiteiten, attributen en distributiemodel vaststellen, passend binnen het CORA 

architectuurmodel. 

 

2. Centraal beheer- en distributiemodel 

Voortdurende doorontwikkeling en afname van de zaaktypencatalogus door woning-

corporaties moet zo eenvoudig mogelijk plaatsvinden. Dit betekent dat het beheer en de 

distributie gestandaardiseerd zijn ingericht en transparant verlopen: 

• Een centrale beheer- en distributieapplicatie voor de Zaaktypencatalogus-gegevens 

vaststellen en inrichten. Deze applicatie moet het mogelijk maken om op 

eenvoudige wijze (bijvoorbeeld met behulp van webservices) aan te sluiten bij 

informatiesystemen, waarin men zaaktypegegevens wil toepassen. Deze applicatie 

moet ook voor de CORA-modellen geschikt zijn; 

• De verantwoordelijkheden voor sectorbreed inhoudelijk beheer toewijzen; 

• Het proces voor kwaliteitstoetsing en -borging bij ontwikkeling en distributie van 

updates inrichten. 

 

3. Beheer en doorontwikkeling 

Met het inwerkingstellen van de zaaktypencatalogus is het verhaal nog niet voorbij. De 

zaaktypencatalogus zal na publicatie inhoudelijk doorontwikkeld en onderhouden 

moeten worden. Ook de maatschappelijke en juridische omgeving van 

woningcorporaties zal blijven veranderen, wat leidt tot aanpassingen in de 

Zaaktypencatalogus: 

• De beheerorganisatie wordt ingesteld: een regiegroep en een toetsende 

klankbordgroep; 

• De regiegroep verzorgt de voortdurende doorontwikkeling van het Zaaktypen-

catalogus en aansluiting op veranderende omgevingsfactoren; 

• De regiegroep bewaakt tevens de duurzame aansluiting op informatiearchitecturen 

en Zaaktypencatalogus van ketenpartners; 

• De woningcorporaties moeten zelf bij de zaaktypen nog organisatie-eigen 

kenmerken toevoegen (bijvoorbeeld de eigen organisatiestructuur) en/of de 

gegevens aanpassen aan de lokale situatie. 

 

Het is aanbevelenswaardig bovengenoemde beheer- en ontwikkelrol te beleggen binnen de 

CORA beheer- en ontwikkelorganisatie. Hiermee wordt tevens de benodigde relatie met 

toekomstige versies van CORA geborgd.  

6.1.6 Implementeren 

Een CORA-Zaaktypencatalogus kan voor de woningcorporatie een implementatie-instrument 

zijn en in voorkomende gevallen de implementatie van modellen en/of informatiesystemen 

versnellen. Een woningcorporatie heeft de keuze om de CORA-modellen zelf verder uit te 

werken tot op het detailniveau van procesinrichting en gegevensgebruik dat nodig is. De 

keuze kan ook zijn om het CORA-Zaaktypencatalogus te gebruiken om de eigen zaaktypen te 

benoemen. Dan is er al een gestandaardiseerde uitwerking beschikbaar van de meest 

eenvoudige en generieke proces- en gegevensstructuren. Die laat nog voldoende ruimte 

over voor specifieke procesinrichting en organisatorische invulling.  
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De samenhang tussen de CORA modellen en de vertaling hiervan naar een individuele 

woningcorporatie is weergegeven in figuur 6.2. De zaaktypencatalogus verzorgt hier de 

samenhang tussen zowel de verschillende modellen, als tussen de bedrijfs- en 

informatiearchitectuur. 

 

Een mogelijke vervolgstap is zaakgericht werken, waarbij werkzaamheden binnen een 

woningcorporatie en de informatie die hieruit voortkomt wordt gestructureerd op basis van 

zaken. Dit is optioneel voor de woningcorporaties, die dat een aantrekkelijke manier van 

werken vinden. 

Voor een naadloze opname van de Zaaktypencatalogus-gegevens in de informatie-

architecturen en -systemen van woningcorporaties, moeten de informatiesystemen in staat 

zijn om deze gegevens op te nemen. Dit moet worden geborgd door de ontwikkelaars van 

deze systemen, waarbij de Zaaktypencatalogus-beheertool vanzelfsprekend geen bottleneck 

mag zijn. Ook de interne medewerkers van woningcorporaties dienen te weten hoe de 

distributie en implementatie verloopt. 

Indien een bedrijfsinformatiesysteem vervangen dient te worden is het mogelijk het CORA- 

Zaaktypencatalogus te betrekken bij het ‘bestek’ — de specificaties voor het vervangende 

bedrijfsinformatiesysteem. 

Indien vervanging (nog) niet aan de orde is, dan kan het CORA Zaaktypencatalogus dienst 

doen ter verbetering van de efficiency en kan bijdragen aan het effectief en efficiënt 

inrichten van e-dienstverlening, digitaal archiveren.  

6.1.7 Voorbeelduitwerking zaaktype “Huuropzegging” 

In onderstaande figuur zijn de verbanden en de termen per object opgenomen van het 

CORA zaaktype huuropzeggingen.  

 

 

Figuur 6.4 – Voorbeeld van CORA zaaktype ‘Huuropzegging’ 

 

In bijlage 5 is de uitwerking van dit zaaktype “Huuropzegging” opgenomen tezamen met de 

voorbeelduitwerking van respectievelijk “Huurovereenkomsten, aangaan sociale woning-

bouw” en “Verkopen”. 



 

CORA 3.0 101 

7 Focusgebied: Prestatiemeting 
 

Binnen het focusgebied Prestatiemeting staat een methodiek centraal om 

prestatie-indicatoren te definiëren. Deze wordt in de volgende paragraaf 

uitgewerkt. 

 

7.1 Prestatie-indicatoren 

7.1.1 Inleiding 

Prestatie-indicatoren vormen een essentieel onderdeel van CORA. Het past volledig in de 

gedachte van referentiearchitectuur om een methodiek te ontwikkelen om generieke 

prestatie-indicatoren te definiëren die voor woningcorporaties een handig hulpmiddel zijn. 

Tegelijkertijd worden de prestaties van woningcorporaties beter vergelijkbaar door 

identieke indicatoren te gebruiken. 

 

Het doel is indicatoren uit te werken voortkomend uit de processen verhuur en verkoop, om 

zodoende voor een overzichtelijke set indicatoren de methodiek te ontwikkelen waarlangs 

op termijn alle CORA-indicatoren worden uitgewerkt. 

 

 

Figuur 7.1: Terminologie kengetal en indicator 

 

Doelstelling

Kritische succesfactor

Prestatie-indicator 

Kengetal

CORA

Kritische prestatie-

indicator

In veel vakliteratuur wordt een 

kengetal beschouwd als een 

samengesteld getal uit een of meer 

indicatoren.

CORA volgt de top-down methodiek 

van een (balanced) scorecard. Hierin 

zou de plaatsing van ‘kengetal’ boven 

‘indicator’ leiden tot een onlogische 

en verwarrende terminologie.

Kengetal

indicator

Daarom wordt in CORA gekozen 

voor een logischer indeling 

waarin een indicator is 

samengesteld uit één of meer 

kengetallen en kengetallen 

enkelvoudig zijn.

Doelstelling

Kritische succesfactor

Kritische prestatie-
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Binnen CORA wordt de term ‘kengetal’ gereserveerd voor een enkelvoudige waarde of getal 

terwijl de term ‘indicator’ wordt gebruikt voor eventueel samengestelde waarde. Daarmee 

wijkt CORA af van veel gangbare definities van kengetallen en indicatoren. In veel 

vakliteratuur wordt de term ‘kengetal’ juist veel gebruikt om een verhoudingsgetal aan te 

duiden, opgebouwd uit meerdere indicatoren.  

De reden om hier voor te kiezen is besloten in de methodiek. Het eerste principe van CORA 

is dat er gestart moet worden bij de doelstellingen van de organisatie. Dat gebeurt ook bij 

het definiëren van de indicatoren. In de methodiek wordt hiervoor een opbouw gekozen die 

nauw aansluit bij de opbouw van de balanced-scorecard. Die opbouw loopt (top-down) van 

doelstellingen, naar kritische succesfactoren en (kritische) prestatie-indicatoren. Zouden we 

de veelgebruikte toepassing van de termen voor kengetallen en indicatoren volgen, dan zou 

dat leiden tot een laag ‘kengetallen’ tussen (kritische) prestatie-indicatoren en indicatoren in 

(zie figuur 7.1). Dat is onlogisch en daarmee verwarrend. Om die verwarring te vermijden 

heeft CORA gekozen voor een begrippenkader waarin (samengestelde) indicatoren zijn 

opgebouwd uit een of meer enkelvoudige kengetallen. 

7.1.2 Methodiek 

Uitgangspunt voor de methodiek is dat deze zo veel mogelijk gebruik moet maken van de 

bestaande elementen van CORA en dat alle andere nog te beschrijven indicatoren volgens 

dezelfde methodiek moeten kunnen worden ontleed. De methodiek is generiek toepasbaar 

voor alle indicatoren, die zijn gebaseerd op vastgelegde gegevens. 

 

Een illustratie van de gebruikte methodiek is te zien in figuur 7.2. 
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Figuur 7.2: Methodiek voor het beschrijven van kengetallen 

 

Ankers binnen CORA 

Woningcorporatiedoelstellingen moeten altijd het uitgangspunt vormen bij het bepalen van 

indicatoren. Dit uitgangspunt is ook leidend voor de methodiek van het beschrijven van 

kengetallen en indicatoren. Dit uitgangspunt is echter niet concreet ingevuld omdat CORA 

geen referentiearchitectuur ontwikkeld heeft voor bedrijfsdoelstellingen. Wel zijn de CORA- 

principes leidend maar bieden ze nog niet de noodzakelijke ankermogelijkheden voor de 

kengetallen. 

 

CORA beschikt wél over andere ankerpunten voor de indicatoren: er is een architectuur 

ontwikkeld voor de bedrijfsprocessen van woningcorporaties. Van dat procesmodel wordt 

gebruik gemaakt: de indicatoren zijn verbonden aan de CORA-processen. Consequentie 

daarvan is dat benoemde indicatoren betrekking hebben op procesperformance. Het niveau 

wordt dan al snel tactisch. 

Tevens is er een relatie met ‘zaaktypencatalogus’. Zaken en Zaaktypen vormen een beter 

aanknopingspunt voor een verankering dan processtappen. In de uitwerking van het model 

is rekening gehouden met een koppeling aan de zaaktypen.  

 

Ook op een ander punt wordt gebruik gemaakt van bestaand materiaal binnen CORA: de 

indicatoren worden opgebouwd met behulp van de CORA-gegevensdefinities. Niet alle 

benodigde gegevens hebben al een definitie binnen CORA.  

 

Fysieke gegevensbron

bedrijfsregels rekenregels

VERA

Doelstelling

Kritische succesfactor

Prestatie-indicator 

(PI) 

Kengetal

formule

Norm

CORA

CORA-

gegevensdefinities

bedrijfsregels Rekenregels en rekenfactoren

Kritische prestatie-

indicator (KPI)

formule

Norm

Zaaktypencatalogus

Proces
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Via processen, zaaktypen en gegevensdefinities zijn de indicatoren stevig vastgeklonken in 

het bestaande CORA-raamwerk. 

 

Indicatoren  

Een indicator is een meetbaar verhoudingsgetal (of meetbare waarde) gebaseerd op 

metingen uit het verleden dat een signalerende functie heeft en aanwijzing geeft over de 

mate van kwaliteit, prestatie en ontwikkeling. Binnen CORA zijn de termen ‘indicator’ en 

‘prestatie-indicator’ synoniem.  

Binnen CORA worden geen KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) beschreven. Wat kritisch is, 

hangt af van specifieke organisatiedoelstellingen en valt daarmee buiten de scope van 

CORA. 

 

Indicatoren zijn samengesteld: ze zijn opgebouwd uit één of meer kengetallen volgens een 

formule. Zo is de indicator Bezettingsgraad samengesteld uit de kengetallen Aantal 

verhuurde kalenderdagen (A) en Aantal verhuurbare kalenderdagen (B) volgens de formule 

A / B *100%. 

 

Kengetallen  

Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld of in fysieke eenheden en dat de toestand 

van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. Kengetallen zijn binnen 

CORA altijd enkelvoudig en niet samengesteld.  

 

Bedrijfsregels, rekenregels en rekenfactoren 

Een kengetal is een aggregatie van een object uit de CORA-gegevensdomeinen.  

 

Het soort aggregatie wordt uitgedrukt in een rekenregel, bijvoorbeeld een som, een aantal, 

een gemiddelde. Voorbeelden van rekenregels zijn: Aantal eenheden of Gemiddelde netto 

huur. 

 

Alle bovenstaande voorbeelden zijn voorbeelden van enkelvoudige aggregatie: er is slechts 

één (soort) waarde betrokken. In een aantal gevallen is dat echter niet genoeg. Om 

bijvoorbeeld de huurderving te berekenen is het niet voldoende om eerst een kengetal te 

maken van het Aantal leegstandsdagen (van alle eenheden) en een kengetal van de Daghuur 

over alle eenheden en deze twee kengetallen op elkaar te delen — eerst moet de derving 

per eenheid berekend worden en pas dan kan er worden geaggregeerd tot een kengetal. 

Rekenfactoren maken het mogelijk om op die wijze te werken. Een uitwerking daarvan staat 

bijvoorbeeld in Huurdervingpercentage op basis van bruto huur.  

 

De selectie die wordt gemaakt, wordt bepaald door de bedrijfsregels.  

Een voorbeeld: voor het kengetal Aantal woningen wordt gebruik gemaakt van de 

rekenregel Aantal eenheden en de bedrijfsregels Eenheid is van het type wooneenheid en 

Eenheid is in exploitatie op de peildatum. 

 

Dimensies 

Iedere indicator kan worden uitgedrukt in één of meer dimensies. Zo kan de indicator 

Vertrekmutatiegraad bijvoorbeeld worden uitgedrukt in de dimensies Complex, 

Contractvorm of doelgroep. Meer uitleg over dimensies staat in subparagraaf 7.1.4. 
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Modulaire opbouw 

De methodiek is modulair opgebouwd. De kengetallen die worden gebruikt voor een 

bepaalde indicator, kunnen ook worden gebruikt voor andere indicatoren. Zo wordt het 

kengetal Opbrengst verkochte eenheden in verschillende indicatoren gebruikt. 

Ook bedrijfsregels en rekenregels kunnen worden hergebruikt. De rekenregel Aantal 

eenheden en de bedrijfsregel Eenheid is in exploitatie worden gebruikt voor verschillende 

indicatoren. 

 

De modulaire opbouw heeft zowel voordelen binnen de referentiearchitectuur als in de 

concrete toepassing bij woningcorporaties. 

 

Binnen de architectuur zorgt de modulaire opbouw voor consistentie. Er wordt bijvoorbeeld 

eenmalig in een bedrijfsregel vastgelegd wanneer een eenheid in exploitatie is. Die 

bedrijfsregel kan vervolgens binnen diverse kengetallen worden gebruikt. En in al die 

gevallen werkt de bedrijfsregel precies hetzelfde.  

Ook kengetallen kunnen worden hergebruikt. Zo zal het kengetal Aantal woningen als 

noemer fungeren in een groot aantal indicatoren. Doordat de definitie van het kengetal 

steeds gelijk is, wordt ook hier consistentie afgedwongen. 

 

Als referentiearchitectuur in concrete toepassing bij woningcorporaties heeft de modulaire 

opbouw ook een groot voordeel. Individuele woningcorporaties kunnen besluiten aan te 

haken bij de definities van de kengetallen van CORA en met deze kengetallen hun eigen 

indicatoren te maken. Doordat onderliggende kengetallen gelijk zijn, wordt de 

implementatie eenvoudiger en blijft de mogelijkheid bestaan om kengetallen met elkaar te 

vergelijken.  

Ook kunnen woningcorporaties de complete indicatoren overnemen en deze eventueel 

uitbreiden met hun eigen indicatoren.  

 

7.1.3 Conventies beschrijving prestatie-indicatoren 

 

Prestatie-indicatoren bestaan uit kengetallen waarmee berekeningen worden uitgevoerd 

waarbij bedrijfsregels van toepassing zijn. De beschrijving van de indicatoren is als volgt 

opgebouwd: 

 

Tabel 7.1 - Conventies beschrijving indicatoren 

Beschrijving De bedrijfskundige omschrijving van de indicator 

Formule De berekening van de indicator die met de kengetallen wordt 

uitgevoerd 

Kengetallen De beschrijving van de kengetallen 

Bedrijfsregel De beschrijving van de bedrijfsregel(s) die voor het betreffende 

kengetal van toepassing is/zijn  

Rekenregel De rekenregel die voor betreffende kengetal van toepassing is 

Proces Verwijzing naar het (CORA-)proces waarop de indicator betrekking 

heeft. 

Zaaktype Verwijzing naar het (CORA-)zaaktype of de zaak waarop de indicator 

betrekking heeft. Waar mogelijk is dit gedaan. 
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7.1.4 CORA prestatie-indicatoren 

Aa de hand van de beschreven methodiek zijn voor de processen Verhuren eenheden en 

Verkopen eenheden de prestatie-indicatoren bepaald. Daarmee zijn de eerste 17 CORA 

prestatie-indicatoren een feit. Ze zijn in bijlage 6 opgenomen. 

 

Tabel 7.2 – Overzicht van reeds gedefinieerde CORA prestatie-indicatoren 

De indicatoren proces ‘Verhuren eenheden’ 

betreffen: 

De indicatoren proces ‘Verkopen eenheden’ 

betreffen: 

• Aantal leegstandsdagen 

• Afnamesnelheid van leegstand 

• Bezettingsgraad huureenheden 

• Gemiddeld aantal leegstandsdagen van 

leegstaande eenheden 

• Huurdervingspercentage o.b.v. bruto 

huur 

• Huurdervingspercentage o.b.v. netto 

huur 

• Verhuringen Europese norm 

• Vertrekmutatiegraad 

• Vestigingsmutatiegraad 

• Aantal terugkopen 

• Aantal verkopen bestaand bezit 

• Bedrag terugkoopkosten  

• Opbrengst verkoop bestaand bezit 

• Resultaat verkoop bestaand bezit 

• Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde 

• Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. 

taxatiewaarde 

• Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. 

WOZ-waarde 

 

7.1.5 Dimensies 

 

Toelichting dimensies 

Iedere indicator kan worden uitgedrukt in één of meer dimensies. Een dimensie maakt een 

uitsplitsing van een indicator mogelijk van een totaalniveau naar een lager aggregatieniveau. 

Het uitdrukken van een indicator per iets kan altijd. Een dimensie is alles wat achter dat per 

hoort. Zo kan het aantal woningen worden uitgedrukt: 

• Per complex 

• Per buurt 

• Per woningtype 

• Enzovoort 

 

Complex, buurt en woningtype zijn dan de dimensies waartegen de indicator Aantal 

woningen kan worden afgezet. 

 

Dimensies binnen CORA 

Het is wenselijk om de dimensies binnen CORA vast te stellen. Dimensies zijn ook gegevens 

die een eigen gegevensdefinitie nodig hebben voor een gebruik binnen de 

referentiearchitectuur. Beste voorbeeld daarvan is dimensie DAEB/niet-DAEB. Het zou goed 

zijn als alle woningcorporaties daarvoor eenzelfde definitie zouden gebruiken en het is 

belangrijk om te weten waar van de standaarddefinitie wordt afgeweken. 

Daarnaast zijn de indicatoren en de bijbehorende dimensies slechts dan eenduidig 

implementeerbaar, wanneer ook de dimensies zijn opgenomen in het CORA-

gegevensmodel. Gebeurt dat niet, dan kunnen bij een concrete implementatie nog steeds 

grote verschillen in betekenis ontstaan.  
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Voorbeelden van dimensies per indicator 

In CORA 3.0 is een poging gedaan om de dimensies per indicator te benoemen. De lijst is niet 

uitputtend, maar geeft wel richting. In de tabel 7.3 staan in de rijen de indicatoren die in 

deze versie zijn benoemd. In de kolommen staan de dimensies. Wanneer een bepaalde 

dimensie relevant is voor de indicator dan is dat aangegeven met een kruisje (X). 

 

Tabel 7.3 - Overzicht relevantie dimensie(s) voor betreffende indicator 

Dimensie 

 

 

Indicator  

Com-

plex / 

Clus-

ter 

Wijk / 

Buurt 

Con-

tract-

vorm 

Daeb/ 

Niet-

Daeb 

Doel-

groep 

Ge-

bruiks-

func-

tie 

Leeg-

stand-

reden 

Type  

een-

heid 

Bezettingsgraad 

huureenheden 
X X X X X X  X 

Gemiddeld aantal 

leegstandsdagen van 

leegstaande eenheden 

X X X X X X X X 

Afnamesnelheid van 

leegstand 
X X X X X X X X 

Huurdervingspercen-

tage o.b.v. bruto (of 

netto) huur 

X X X X X X X X 

Aantal leegstandsdagen 

 
X X X X X X X X 

Vestigingsmutatiegraad 

 
X X X X X X  X 

Vertrekmutatiegraad 

 
X X X X X X  X 

Aantal verkopen 

bestaand bezit 
X X X X    X 

Aantal verkopen 

nieuwbouw 
X X X     X 

Opbrengst (of resultaat) 

verkoop bestaand bezit 
X X X X    X 

Bedrag verkoop 

nieuwbouw 
X X X     X 

Gemiddelde 

verkoopopbrengst t.o.v. 

WOZ-waarde 

X X X X    X 

Aantal terugkopen 

 
X X X     X 

Bedrag terugkoopkosten 

 
X X X     X 

Gemiddelde 

verkoopopbrengst t.o.v. 

taxatiewaarde 

X X X X    X 

Gemiddelde 

terugkoopkosten t.o.v. 

taxatiewaarde 

X X X     X 
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7.1.6 Ontbrekende gegevensdefinities CORA 

Bij de uitwerking van de kengetallen is zo veel mogelijk voortgebouwd op de bestaande 

gegevensdefinities in CORA. Voor een aantal kengetallen zijn echter gegevensdefinities 

nodig die nog niet voorkomen binnen CORA. In tabel 7.4 zijn alle objecten vermeld die in 

CORA (nog) niet gedefinieerd zijn. 

 

Tabel 7.4 - Overzicht van gebruikte objecten die nog niet zijn gedefinieerd door CORA 

Object Gegevensdomein 

In exploitatie Vastgoed 

Uit exploitatie Vastgoed 

Te ontvangen netto huur opbrengst Onbekend 

Datum in exploitatie Vastgoed 

Netto aanbiedhuur Overeenkomst 

Datum uit exploitatie Vastgoed 

Reden uit exploitatie Vastgoed 

Reden in exploitatie Vastgoed 

Datum notarieel transport Overeenkomst 

Contractvorm Overeenkomst 

Meetperiode Onbekend 

Projectfase Project 

Verkoopkosten Overeenkomst 

Koopsom Overeenkomst 

Actuele WOZ waarde Vastgoed 

Terugkoopplicht Overeenkomst 

Aankoopkosten Overeenkomst 

Gevalideerde taxatiewaarde Vastgoed 

DAEB/niet-DAEB Onbekend 

Lopende overeenkomst Overeenkomst 

Doelgroep Vastgoed 

(lopende) leegstandsperiode Overeenkomst 

Leegstandsreden Overeenkomst 

Soort administratieve eenheid Vastgoed 

Geconsolideerde balans Onbekend 

Activawaarde Onbekend 

Terugkoop Onbekend 

Aankoop Onbekend 
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8 Focusgebied: Keteninformatisering 
 

Binnen het focusgebied Keteninformatisering heeft CORA de focus gericht op 

Bouw Informatie Model (BIM) en op het Stelsel van Basisregistraties van de 

overheid. 

 

8.1 Bouw Informatie Model (BIM) 

8.1.1 Inleiding 

BIM is een werkmethodiek m.b.t. gegevensvastlegging van bouwobjecten en het delen van 

deze gegevens, waarbij in een Bouw Informatie Model (BIM) integraal wordt samengewerkt 

door diverse disciplines.  

 

 

Figuur 8.1: BIM, de verbindende schakel 

 

Alle disciplines hanteren één model waarin gegevens van de architect, constructeur, 

installateur en aannemer worden verwerkt. BIM vereist en biedt dan ook een 

gegevensstandaard voor vastgoed waarmee zowel het ontwerp, de ontwikkeling, het 

onderhoud (technisch, facilitair) als de exploitatie (financieel) ondersteund kan worden.  

 

De grote kracht van bouwen, beheren en exploiteren met een Bouw Informatie Model is het 

integraal samenwerken. Bij een integrale samenwerking kunnen alle partijen hun kennis en 

informatie kwijt in het model. Daar zit ook direct de grootste uitdaging. De verschillende 

disciplines aan het bouwwerk worden door verschillende bedrijven gedaan, die meestal 

ieder met hun eigen soort BIM software werken. 

 

BIM wordt echter in de bouwwereld steeds meer gebruikt en krijgt ook steeds meer 

aandacht in vastgoedgerelateerde opleidingen. Het is gereedschap voor bouwproces-

management dat kan leiden tot een verhoging van de productiviteit en vermindering van 

faalkosten. Integreren van bouwkundige en installatietechnische ontwerpen en het 
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Structure
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eenvoudig kunnen toetsen van het ontwerp aan wetgeving en kaders zijn hier voorbeelden 

van. 

Het is gereedschap voor integraal bouwen, het optimaliseren en integreren van het gebouw- 

en installatieconcept, het toetsen van het ontwerp aan bouwregelgeving, het sturen van 

samenwerkingsprocessen in de procesketen. In een integraal BIM kan ook de relatie met GIS 

en geografische informatie worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om de toegevoegde 

waarde voor de Woningcorporatie (lagere bouw-/beheer- kosten) te optimaliseren en het 

onderscheidend vermogen voor het bouwbedrijf te vergroten. 

 

BIM-definities 

Om spraakverwarring te voorkomen, wordt onderscheid gemaakt in een BIM-methodiek, 

een BIM-model en een BIM-datadefinitie: 

• BIM-methodiek of -proces: de toepassingen van het BIM-model, werkprocessen en 

modelleermethodieken om specifieke, herhaalbare en betrouwbare gegevens 

(‘deliverables’) uit de modellen te halen; 

• BIM-model (het product): een of meer digitale (3D) gebouwmodellen waarin alle data 

gedurende de levenscyclus is vastgelegd. De gegevens hebben betrekking op de fysieke 

en functionele kenmerken van het bouwwerk. Het BIM model fungeert als gedeelde 

kennis- en informatiebron ten behoeve van beslissingen gedurende de levenscyclus van 

het bouwwerk; 

• BIM-datadefinitie: de eisen en normen aan de toepassing van BIM en de uitwisseling van 

gegevens. Deze zorgen ervoor dat zowel zender als ontvanger de uitgewisselde 

gegevens kunnen begrijpen en interpreteren. 

 

Levenscyclus bouwwerk 

In het BIM-model praten we over gegevens (dat wat een betekenisvolle beschrijving geeft of 

eist) of over informatie (dat wat kennis toevoegt voor degene die de gegevens gebruikt). 

Deze afspraken worden vastgelegd voor het ondersteunen van de samenwerkende partijen 

in het primaire bouwproces en gedurende de levenscyclus van bouwwerken. 

 

 

Figuur 8.2: Mogelijke levenscyclussen van bouwwerken 
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Tijdens de ontwerpfase leggen de betrokken partijen alle relevante informatie vast in het 

BIM-model. 

Tijdens de realisatiefase maken de uitvoerende partijen optimaal gebruik van de 

productinformatie uit de ontwerpfase. In de realisatiefase wordt de proces- en 

productinformatie verder verrijkt, zodat alle informatie wordt vastgelegd die in de 

beheerfase nodig is voor het beheren en onderhouden van het bouwwerk. 

 

BIM omvat een internationale standaard (IFC - Industry Foundation Classification) voor het 

uitwisselen van gegevens, ook om daar 3-dimensionale CAD tekeningen van te maken. 

Daarnaast zijn er standaarden voor datadefinities (IFD) en documenten (IDM). M.b.t. 

datadefinities is in Nederland onlangs op initiatief van de Bouw Informatie Raad een 

belangwekkend voorstel gedaan om een 'conceptenbibliotheek' te ontwikkelen, een 

informatiestandaard voor objectenbibiotheken. 

Met BIM kan voor Woningcorporaties een standaard bepaald worden voor 

vastgoedgegevens. Daarmee kan een woningcorporatie haar vastgoedadministratie 

verbeteren. 

Naast een goede registratie biedt BIM voordelen als een reductie van bouw-

kosten/faalkosten/indirecte kosten en meer efficiëntie tijdens de exploitatieperiode. Ook 

levert BIM een bijdrage om verdere ontwikkelingen te kunnen benutten zoals ‘virtuele’ 

toegang om inzicht te geven aan leveranciers bij aanbesteding/opdrachten of aan 

(potentiële) huurders/kopers. 

 

Wat ook speelt is, dat de woningcorporaties wel een antwoord moeten hebben op BIM 

omdat comakers hier al gebruik van maken. Het is nu opportuun om hierop in te springen. 

Wel dient er onderscheidt gemaakt te worden in kansen voor de woningcorporatiesector en 

kansen voor CORA: 

• Kansen voor de woningcorporatiesector (de woningcorporaties). De gegevenskwaliteit 

van het vastgoed wordt verhoogd en tegelijk worden de gebruiksmogelijkheden van de 

vastgoedregistraties uitgebreid (naast rapportages ook visualisaties enzovoorts); 

• Kansen voor CORA. Vanuit CORA participeren in de ontwikkeling van standaard 

modellen voor de communicatie tussen woningcorporaties onderling en met 

aanleverende bedrijven. 

•  

8.1.2 Waarom BIM 

De meeste woningcorporaties hebben nu geen goede kernregistratie van het vastgoed. 

Informatie over het vastgoed is vastgelegd in verschillende digitale en papieren archieven. Er 

is veel redundantie aan gegevens omdat voor elke toepassing een eigen administratie wordt 

bijgehouden en de betrouwbaarheid van de gegevens (consistentie, beschikbaarheid, 

integriteit) is onvoldoende. Gelet op deze aanleidingen kunnen we stellen dat het belang van 

BIM toeneemt voor woningcorporaties., want: 

• BIM schept nieuwe mogelijkheden voor Woningcorporaties om nieuwe producten of 

diensten te managen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met en inzichtelijk hebben van 

garantietermijnen van divers gebruikt materiaal en hoe meerjaren-onderhoud op een 

eenvoudige wijze inzichtelijk te maken en in te plannen; 

• Het is een universele manier om in technisch complexe projecten of ingewikkelde 

omgevingen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen te brengen. 

De huidige ontwikkelactiviteiten op het gebied van BIM richten zich nog hoofdzakelijk op 
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de ontwerpfase van het product c.q. bouwwerk. Bij BIM is op afzienbare termijn de 

gehele levenscyclus in beeld, niet alleen het ontwikkel- en ontwerpproces, maar ook het 

uitvoerings-, beheer- en exploitatieproces; 

• Er is een snellere uitwisseling van eenduidige en uniforme gegevens mogelijk, met 

kortere ontwerp- en bouwtijden, minder ontwerp- en bouwfouten en minder 

faalkosten, bijvoorbeeld door simulatiemogelijkheden, dit gaat zeker tot besparingen in 

bouw en exploitatie leiden. 

 

De toepassing van de BIM-methodiek staat niet alleen. Het nodigt uit om de samenwerking 

te verbeteren en om de werkprocessen te optimaliseren. Het is een remedie tegen de 

nadelen van een sterk versnipperde bouwketen; de fouten die ontstaan door gebrekkige 

samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling. Er zijn andere samenwerkings-

vormen mogelijk, die woningcorporaties kansen bieden om zich te onderscheiden, met 

bijbehorende verdienmodellen en verdeling van risico’s. De voordelen van de BIM-

methodiek komen tot uitdrukking bij traditionele contracten op basis van bestek en 

tekeningen. Ze komen nog sterker naar voren bij ketensamenwerking of geïntegreerde 

contracten, zoals Design & Construct. Dat is ook de reden waarom opdrachtgevers zoals de 

Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat BIM gaan eisen in geïntegreerde contracten, zie 

hiervoor onderstaand kader. 

 

 

Wel dient opgemerkt te worden dat zoals overal de methodiek alleen niet zaligmakend is, er 

blijven natuurlijk ook menselijke aspecten en afspraken die van belang zijn voor een goed 

resultaat. 

 

De praktische voordelen 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de strategische vraag waarom een Woningcorporatie 

zou moeten kiezen voor BIM. Op de werkvloer komen de volgende praktische voordelen tot 

uitdrukking: 

 

  

Bron; [Website Rijksgebouwendienst , www.rgd.nl, december 2011] 

 

Toepassing BIM in contracten en aanbestedingen 

“De Rijksgebouwendienst is voornemens de BIM norm in verschillende contract- en 

aanbestedingsvormen voor te schrijven. …. 

In DBFMO contracten (Design-Build-Finance-Maintain-Operate) wordt de BIM norm 

van toepassing verklaard door een desbetreffende prestatie-eis op te nemen in de 

outputspecificatie.… 

Globaal komt die dienst hierop neer dat de opdrachtnemer vanaf het moment van 

ingebruikname van het gebouw het gebouwmodel en de daaruit geëxporteerde 

bestandenpermanent actueel houdt en beschikbaar stelt aan de opdrachtgever. … 

De Rijksgebouwendienst stelt eisen aan inrichting, betrouwbaarheid en veiligheid 

van die omgeving. 

Voorafgaand aan de gebruiksfase dient ook al informatie conform de BIM norm te 

worden aangeleverd. Deze informatie wordt vooralsnog echter niet gebruikt ter 

beoordeling van de inschrijvingen.” 
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Ontwerpfase: 

• Er is een vroegtijdige en accurate visualisatie mogelijk van het ontwerp. Deze visualisatie 

is toe te passen in de communicatie met de toekomstige eigenaren en gebruikers, in het 

keuzeproces en de besluitvorming. Dit verhoogt de kwaliteit van het ontwerp doordat 

vroegtijdig effectieve toetsing plaats kan vinden; 

• Het is eenvoudig om wijzigingen door te voeren of ontwerpalternatieven uit te werken. 

Alle wijzigingen zijn meteen voor iedere betrokkene eenduidig beschikbaar; 

• Met BIM is het eenvoudiger om in de ontwerpfase te optimaliseren, bijvoorbeeld door 

varianten door te rekenen op het gebied van energieprestaties of duurzaamheid; 

• Het ontwerp kan worden getoetst op de functionele eisen die gesteld zijn in het 

programma van eisen, het beschikbare budget, het vereiste kwaliteitsniveau en de 

planning. Wederom ter verhoging van de ontwerpkwaliteit (voorkomen van fouten) en 

de toevoeging van de 5e dimensie tijd, t.b.v. een effectieve tijdsplanning; 

• Integratie en synchronisatie van ontwerp en constructieplanning ten behoeve van de 

simulatie en visualisatie van het bouwproces. Deze simulatie maakt het mogelijk om het 

uitvoeringsproces te optimaliseren. 

 

Realisatiefase: 

• Uit het BIM-model kunnen hoeveelhedenstaten worden gegenereerd voor kosten-

ramingen en begrotingen, de 5e dimensie geld. Deze staten kunnen zo nodig gebruikt 

worden om het ontwerp aan te passen (te hoge kosten; materialen niet leverbaar). 

• Met BIM kan de productie in de prefabricage worden aangestuurd. 

• De BIM-methodiek stelt de betrokkenen in staat om vroegtijdig ontwerpfouten te 

ontdekken en te corrigeren door middel van ‘clash’-detectie. Het ontwerp kan worden 

getoetst op maakbaarheid met ‘clash’-detectie, waardoor bouwfouten en faalkosten 

worden voorkomen. 

• Het is mogelijk om in elke fase van het bouwproces nauwkeurige en consistente 2D-

tekeningen te genereren. De mate van detail wordt hoger naarmate het bouwproces 

vordert. 

• Het BIM-model kan de gegevens leveren voor het uitzetten van de maatvoering. 

• BIM maakt een strakke productieplanning mogelijk, waarbij de benodigde middelen ‘just 

in time’worden ingezet (Lean Bouwen). 

 

Beheerfase: 

• Het BIM-model bevat alle informatie over de toegepaste materialen en installaties voor 

de gebruiksfase, onderhoud, beheer en sloop. 

8.1.3 Toepassing BIM 

 

Little BIM of Big BIM 

Het maakt nogal wat uit of een bedrijf BIM toepast binnen het eigen bedrijf, of dat het BIM 

gebruikt over de bedrijfsgrenzen heen. In het eerste geval wordt gesproken over ‘Little BIM’. 

De bouwer zet dan bijvoorbeeld de 2D-tekeningen van de architecten om in 3D en gebruikt 

deze voor de eigen toepassingen. Als BIM wordt gebruikt voor het uitwisselen van 3D-

informatie tussen verschillende partijen in de bouwprocesketen, dan spreekt men van ‘Big 

BIM’. ‘Big BIM’ heeft in veel gevallen meer toegevoegde waarde, maar stelt ook hogere 

eisen aan de samenwerkende partijen.  
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Little-BIM leidt tot bedrijfsvoordeel alleen, terwijl Big-BIM tot bedrijfsoverstijgende, 

integrale projectvoordelen leidt. 

 

Meerdere BIM-modellen, maar gecoördineerd en gesynchroniseerd 

Tijdens de ontwerpfase werken verschillende disciplines samen aan het ontwerp. Iedereen 

in het BIM team kan met dezelfde software werken, of met eigen software. Indien alle 

disciplines in één centraal BIM-model werken, dan worden de bestanden erg groot. Dat 

komt de werkbaarheid niet ten goede. Daarom kiest men er in de praktijk meestal voor om 

te werken met verschillende aspectmodellen (disciplinemodellen). 

Architecten, constructeurs en adviseurs maken bijvoorbeeld aspectmodellen met als doel 

om conflicten te detecteren, het ontwerp te documenteren of consistente contractstukken 

te genereren (tekeningen, staten, specificaties). Een bouwbedrijf maakt een 

‘assemblagemodel’ voor het genereren van betrouwbare hoeveelheden voor een koppeling 

met de begroting (5D) of voor een koppeling met de planning voor het simuleren van het 

uitvoeringsproces (4D). 

 

In een geïntegreerd bouwproces worden de aspectmodellen in onderlinge wisselwerking 

door de betrokkenen ontwikkeld. De ontwerpmodellen leveren dan bijvoorbeeld ´input´ 

voor het assemblagemodel, dat op zijn beurt weer ´input´ levert aan het ontwerpmodel. 

Het werken met aspectmodellen heeft een extra voordeel. De leden van het BIM-team 

hoeven elkaar dan niet te verplichten om van dezelfde software gebruik te maken. Het 

bevordert een gelijk werk- en denkniveau van alle betrokken partijen omdat iedere 

discipline verantwoordelijk blijft voor het eigen ontwerpdeel. Tegelijkertijd is een integrale 

benadering van het ontwerp mogelijk vanaf de eerste fase van het ontwerpproces. 

De aspectmodellen moeten in de loop van het bouwproces periodiek onderling worden 

gecoördineerd en gesynchroniseerd. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een BIM-server of 

met speciale applicaties die modellen van verschillende herkomst met elkaar kunnen 

combineren tot één integraal 3D-model (‘aggregatie model’) en vergelijken.  
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Figuur 8.3: Grip op bouwprocesmanagement middels één integraal 3D-model 

 

Dit model wordt verder verrijkt met een 4D (tijd) en 5D (geld) model. Dit maakt 

verschillende BIM-functies mogelijk, zoals conflict-detectie, simulaties en ontwerpbeoor-

delingen. Hierdoor kunnen al in een vroeg stadium discrepanties in de modellen van de 

verschillende disciplines opgespoord en verwerkt worden. Deze verschillen kunnen daarna 

op meerdere momenten in de levenscyclus aanleiding geven voor aanpassing van de 

bestaande modellen.  

Zie voor een overzicht van de levenscyclus van gebouwen figuur 8.2. 

 

Wat is er nodig om te kunnen BIMmen? 

Om te kunnen BIMmen is bovenal een organisatie nodig die beschikt over de wil, kennis en 

vaardigheden om te kunnen BIMmen. Daarnaast is een aantal systemen noodzakelijk. 

Op de eerste plaats is een BIM-model platform nodig, met software waarmee een modelleur 

een 3-D-model kan opzetten. Voor elke discipline is specifieke software verkrijgbaar, zoals 

Revit, Tekla, Archi-CAD, Allplan, Bentley, Vectorworks, en DDS. 

 

Op de tweede plaats is software nodig voor specifieke toepassingsfuncties. Deze 

toepassingsfuncties worden uitgevoerd met gegevens die in het BIM-model zijn vastgelegd. 

Voorbeelden van toepassingsfuncties zijn constructieberekeningen, analyse van 

hoeveelheden, ‘clash’- detectie, planning, berekening, analyse en simulatie van 

energieprestatie en het controleren van het BIM-model op fouten (‘model check’). 

Softwarepakketten voor deze toepassingsfuncties zijn bijvoorbeeld Tekla, Vectorworks, DDS, 

Solibri, Navisworks, Ibis4BIM, Bink, Robot, Vico en dRofus. 

Op de derde plaats zijn bibliotheken nodig met geparametriseerde objecten, zoals 3D-

werkmethodiek, SmartRevit, BouwConnect en KubusNL. 

Op de vierde plaats is er een modelserver nodig; software waarmee de BIM-modellen van de 

verschillende disciplines (de aspectmodellen) samengevoegd kunnen worden. Voorbeelden 



 

CORA 3.0 116 

zijn de Open Source Building Information Modelserver (TNO), Jotne EDM model server en de 

Graphisoft ArchiCad BIM server. 

 

Tot slot zijn er standaarden nodig voor het uitwisselen van modellen, het uitwisselen van 

gegevens met het BIM-model en een raamwerk voor bibliotheken. Voorbeelden hiervan zijn 

Buildingsmart IFC, IDM en IFD. 

Het accent ligt hier nogal op de middelen kant: methodieken, technieken, tools. 

Natuurlijk is er ook de menskant: processen en werkwijzen die op elkaar afgestemd moeten 

zijn. Competentieontwikkeling van mensen om op een dergelijke wijze te kunnen werken.  

 

Onderstaand citaat maakt dit nog eens fijntjes duidelijk. 

 

8.1.4 Kansen en aanbevelingen CORA 

Op dit moment verkeert het gebruik van BIM in de bouw in de opstart fase. 

Vanuit de projectontwikkeling en co-making ontstaan voor woningcorporaties nu al kansen 

voor het terugdringen van de kosten in de bouwfase. Gezien de situatie van de 

Woningcorporatiesector op dit moment waarin door de overheid steeds hogere eisen aan de 

sector gesteld worden is BIM een belangrijke mogelijkheid voor het terugdringen van de 

ontwikkel en beheerkosten. 

Om hier optimaal gebruik van te kunnen maken is het verstandig in de ontwikkeling van de 

standaard modellen te participeren en net zoals de CORA zelf een standaard te ontwikkelen 

voor de communicatie tussen Woningcorporaties en de aanleverende bedrijven en 

Woningcorporaties onderling (bezitsoverdracht).  

Streven hierin is het komen tot een gegevensmodel van Vastgoed waarin bestaande en BIM 

aspecten opgenomen zijn, waarbij er aangesloten wordt op internationale standaarden. 

Een van deze standaarden is IFC ( Industry Foundation Classes). 

 

Dit model voorziet in een open BIM-standaard die voor alle betrokken partijen bruikbaar is, 

je moet namelijk niet alle partijen verplichten te werken met hetzelfde pakket, maar zorgen 

voor de juiste (IFC-)standaard om modellen uit te wisselen en voor een goede model checker 

voor de integratie/afstemming. 

Vanuit de CORA zouden we de BIM definities en CORA definities m.b.t. het vastgoed moeten 

harmoniseren. 

 

  

“BIM is about 10% technology and 90% sociology and yet today 90% of the focus in 

training, education and media has been on the innovative and admittedly visually 

appealing technology, or equally on the business model and value proposition of 

BIM.” C. Hardy, Director, Office of Project Delivery at GSA Public Buildings Service 

Minnesota. 
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8.2 Basisregistraties overheid 

8.2.1 Inleiding 

De Nederlandse overheid heeft middels het stelsel Basisregistraties een fundament gelegd 

voor zichzelf maar is ook bedoeld als fundament waar andere sectoren voordeel mee 

kunnen genereren. CORA heeft dit middels principe 5 – De bedrijfsvoering en 

informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties — in 

brede zin onderkend. De invloed hiervan is vooral terug te vinden in de gegevensmodellen.  

 

In dit hoofdstuk begint met een kort introductie van het stelsel door korte beschrijvingen 

van de 13 basisregistraties die gezamenlijk het stelsel vormen. Vervolgens wordt de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) nader verkend omdat deze basisregistratie 

vooral voor woningcorporaties van grote invloed gaat worden. Vervolgens wordt ingegaan 

op de meerwaarde van de BAG voor woningcorporaties die nu reeds worden onderkend. 

Om die meerwaarde te kunnen bereiken, moet de bedrijfsadministratie van de 

woningcorporatie wel worden aangesloten op de BAG. Dat vraagt wel inspanningen want 

het aansluiten gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo zijn er inhoudelijk verschillen en 

overeenkomsten die in beeld gebracht moeten worden. Na de inhoudelijke kant wordt 

ingegaan op de technische kant van het aansluiten op BAG. Deze paragraaf wordt afgesloten 

met een stappenplan hoe aan te sluiten en een opsomming van de voor- en nadelen van 

diverse aansluitscenario’s. 

8.2.2 Het stelsel van Basisregistraties 

 

Achtergrond 

De afgelopen jaren hebben steeds meer basisregistraties hun intrede gedaan als basis voor 

informatie-uitwisseling in Nederland. Dat zal de komende jaren een vervolg krijgen. 

Basisregistraties zijn door de overheid in het leven geroepen om een aantal doelstellingen in 

het kader van E-overheid te realiseren zoals betere dienstverlening aan burgers en 

instellingen, realiseren administratieve lastenverlichting, vergroten van transparantie en het 

verbeteren van fraudebestrijding, handhaving en toezicht. Een basisregistratie is een 

uniforme registratie die het voor partijen mogelijk maakt op eenvoudige wijze informatie 

met elkaar uit te wisselen. Deze uitwisseling kan tot stand komen doordat de verschillende 

partijen dezelfde definities hanteren en doordat verschillende partijen objectgeoriënteerde 

informatie uit kunnen wisselen via afgesproken uitwisselingsformaten en -kanalen.  

Het zogenaamde Stelsel van Basisregistraties wordt gevormd door dertien basisregistraties 

die een sterke onderlinge afhankelijkheid kennen. Iedere basisregistratie kent een eigen wet 

die alle rechten en plichten rondom de basisregistratie regelt. Verplichtingen zijn er in het 

bijzonder voor instellingen met een publiekrechtelijk taak. Zij dienen bijvoorbeeld gegevens 

af te nemen uit de basisregistratie of zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de 

basisregistratie, als zogenaamde bronhouder. Verplicht afnemerschap betreft in feite zo’n 

1600 overheidsinstellingen of hieraan gelieerde organen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, belastingdienst, UWV en OOV-sector. 

Een beperkt deel hiervan is bronhouder. Welke partijen voor welke basisregistraties 

bronhouder zijn, wordt in tabel 8.1 beschreven. Op het moment dat een wettelijk verplichte 

afnemer gegevens afneemt en daarvan meent dat er iets niet klopt, de zogenaamde gerede 

twijfel over de juistheid, dan is deze afnemer verplicht dit terug te melden. De bronhouder is 

vervolgens weer verplicht de zaak in onderzoek te nemen en eventueel te corrigeren. Naast 
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bronhouders zijn er ook beheerders. Zij hebben de verantwoordelijkheid om de 

basisregistratie te beheren. Zo is het kadaster de beheerder van de BAG terwijl gemeenten 

bronhouder zijn.  

Woningcorporaties zijn geen wettelijk verplichte afnemer, maar zullen als belanghebbende 

in de komende tijd een belangrijke afnemersgroep vormen. Samengevat zijn er dus vier 

rollen: bronhouders, beheerders, verplichte afnemers en niet-verplichte afnemers. In die 

laatste rol zitten de woningcorporaties. 

 

Dertien Basisregistraties 

Het Stelsel van Basisregistraties bestaat zoals gezegd uit een dertiental basisregistraties met 

elk een eigen aandachtsgebied die een sterke onderlinge verwevenheid kennen. Zie hiervoor 

de figuur 8.4. Door de onderlinge verwevenheid zal het in de toekomst eenvoudiger zijn om 

gegevens te combineren. Niet alle basisregistraties zijn voor iedereen toegankelijk. Drempels 

worden door de overheid steeds meer weggenomen door onder meer het zogenaamde 

open data initiatief van de Rijksoverheid. Dit initiatief stelt dat er steeds meer data die bij de 

overheid in het bezit is, laagdrempelig gedeeld wordt met eenieder die daarin is 

geïnteresseerd. 

 

 

Figuur 8.4: Stelsel van Basisregistraties; koppelingen, (zie ref. 12).  
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De volgende Basisregistraties vormen samen het stelsel: 

 

Tabel 8.1 - Basisregistraties overheid 

Basisregistratie Afkorting Gegevens over Bronhouder Beheerder  

Gemeentelijke 

Basis Administratie 

persoonsgegevens 

GBA Natuurlijke personen in 

Nederland 

Gemeente BZK 

Registratie Niet 

Ingezetenen 

RNI Bijna 2 miljoen 

natuurlijke personen in 

buitenland 

BZK BZK 

Basis Registratie 

Personen 

(GBA en RNI 

vormen samen 

BRP) 

BRP Alle natuurlijke personen BZK BZK 

Handelsregister NHR Niet-natuurlijke 

personen 

Kamer van 

Koophandel 

Kamer van 

Koophandel 

Basisregistraties 

Adressen en 

Gebouwen 

BAG Adressen, panden, 

verblijfsobjecten, 

staanplaatsen, 

ligplaatsen 

Gemeente Kadaster 

Basisregistratie 

Kadaster 

BRK Eigendom, Zakelijke 

rechten, Apparte-

mentsrechten 

Kadaster Kadaster 

Basisregistratie 

Grootschalige 

Topografie 

BGT Infrastructuur: wegen, 

waterwegen, viaducten, 

spoorwegen enzovoorts 

Gemeente, 

provincies, 

waterschappen, Pro-

rail, VWS en meer. 

Kadaster 

Basisregistratie 

Topografie 

BRT Topografische kaarten 

op kleine schaal 

Kadaster Kadaster 

Basisregistratie 

Ondergrond 

BRO Opbouw grondlagen, 

boormonsters, 

sonderingresultaten, 

grondwater, olie, gas, 

warmte koude opslag 

Gemeente, 

provincies, 

waterschappen en 

meer. 

TNO 

Basisregistratie 

Waarde 

Onroerende Zaken 

WOZ Onroerende zaken Gemeente Waarderings

kamer 

Basisregistratie 

Inkomen 

BRI Verzamelinkomen van 

natuurlijke personen 

Belastingdienst Belasting-

dienst 

Basisregistratie 

Lonen, Arbeids- en 

Uitkeringsverhoudi

ngen 

BLAU Gegevens over 

inkomstenverhoudingen 

van natuurlijke personen 

UWV UWV 

Basisregistratie 

Voertuigen 

BRV Kentekens van voer-

tuigen en bijbehorende 

administratieve 

gegevens 

RDW RDW 
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Praktisch nut van een basisregistratie 

Gemeenten zijn vanuit de wet bronhouder voor een aantal basisregistraties Ze hebben als 

taak om betreffende basisregistratie te onderhouden. In het voorbeeld van de BAG worden 

de gegevens van alle gemeenten door het Kadaster centraal verzameld en via een Landelijke 

Voorziening (BAGLV) beschikbaar gesteld aan verschillende publieke en private afnemers. 

 

Om te waarborgen dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen vertrouwen op de 

juistheid en het kwaliteitsniveau van de in de basisregistratie opgenomen gegevens zijn een 

aantal kwaliteit bevorderende maatregelen genomen: 

1. Maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van 

brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties 

(maatregelen aan de ‘bronkant’); 

2. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt: de 

mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties plus het stellen van 

termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, 

gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd moeten zijn aan de 

Landelijke Voorziening BAG; 

3. Maatregelen die ervoor moeten zorgen dat onjuistheden, die tijdens het gebruik van 

gegevens aan het licht komen, bij de beheerder van de registratie terecht komen en 

daar onderzocht worden (bijvoorbeeld door een terugmeldplicht van mogelijke 

onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor broneigenaren). 

 

Een basisregistratie als de BAG levert juiste, accurate, tijdige en actuele gegevens die 

eenduidig, genormeerd en geautoriseerd zijn. De kwaliteit van deze gegevens wordt 

gewaarborgd door het gebruik van kwaliteitsbevorderende maatregelen. Hierdoor zijn deze 

basisregistraties op meerdere vlakken zeer waardevol en kunnen praktisch nut hebben voor 

woningcorporaties. 

 

Nut en beschikbaarheid basisregistraties voor woningcorporaties 

Sommige basisregistraties kunnen van nut zijn voor woningcorporaties. De belangrijkste 

relaties en objecten waar ze mee te maken hebben zijn vastgoed, huurders en ketenpartners 

zoals gemeenten, onderhoudsbedrijven, nutsbedrijven en projectontwikkelaars. In het 

regeerakkoord dat 29 oktober 2012 is bereikt door het kabinet Rutte II staan een aantal 

maatregelen die de woningcorporatiesector raken en van invloed zijn op de 

informatiehuishouding van woningcorporaties. Denk hierbij aan: 

• Huurverhogingen die afhankelijk worden van het huishoudensinkomen van zittende 

huurders. Dit moet bij de belastingdienst opgevraagd worden en zal de gehele 

woningvoorraad betreffen. Op basis van die gegevens mag de woningcorporatie dan 

bepalen welke huurverhogingen berekend mogen worden.  

• Huurprijzen die gebaseerd worden op WOZ-waarden. Aangezien bij dalende 

huizenprijzen sommige gemeenten nog steeds stijgende WOZ-waarden berekenen en 

andere gemeenten niet, ligt het in de lijn der verwachting dat de rijksoverheid hier een 

rol gaat spelen om de grondslagen van WOZ-waarderingen eenduidig te krijgen. 

Als de overheid invulling aan genoemde maatregelen wil geven, zal zij ook adequate 

gereedschappen beschikbaar moeten stellen aan woningcorporaties. Deze gereedschappen 

zullen langs de lijn van basisregistraties de gegevensuitwisseling tussen overheid en 

woningcorporaties moeten faciliteren. Hogere mate van standaardisatie en identificerende 

objectkenmerken zijn hierbij van belang. Zoals al in CORA 2.0 vermeld, zullen 
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woningcorporaties steeds meer te maken krijgen met basisregistraties en dan specifiek de 

BAG, WOZ, BRK en indirect de BRI. Voor woningcorporaties wordt een correcte aansluiting 

op BAG en later WOZ een must! 

 

In bijlage 7 worden enkele specifieke voorbeelden van voordelen die behaald kunnen 

worden door aan te sluiten. Aansluiten betekent overigens niet altijd een directe fysieke 

aansluiting, maar kan ook het overnemen van definities en gegevensstandaarden of zelfs op 

basaal niveau het hebben van kennis over de inhoud. De reden hiervoor is dat de inhoud van 

een aantal basisregistraties als gevolg van privacywetgeving slechts direct toegankelijk is 

voor instellingen die een publiekrechtelijk taak uitvoeren. 

 

Niet alle basisregistraties zijn toegankelijk voor woningcorporaties. Soms is de drempel te 

hoog. Maar in de huidige situatie worden al op onderdelen - voor het voldoen aan diverse 

wettelijke verplichtingen - gegevens uitgewisseld die gebaseerd zijn op of afkomstig zijn uit 

andere basisregistraties. Alleen deze zijn meestal nog niet volledig geïmplementeerd.  

Woningcorporaties zijn geen verplichte afnemer van basisregistraties. Hierdoor zijn de 

wettelijke verplichtingen ook niet van toepassing en kunnen woningcorporaties de krenten 

uit de pap halen. Maar doordat steeds meer ketenpartners zoals gemeenten, Ministerie M&I 

en benchmark partijen gegevens gaan uitwisselen op basis van BAG-definities worden 

woningcorporaties verleid om ook aan te haken. 

 

Aanhaken bij het Stelsel van Basisregistraties heeft voordelen in architectuurtechnische zin 

omdat er al een heleboel bedacht is wat publiekelijk beschikbaar wordt gesteld. Vooral 

wordt hier het zogenaamde Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisadministraties 

(RSGB) bedoeld. Het RSGB is als onderdeel van GEMMA, GEMeentelijke Model Architectuur 

(zie ref. 4), door gemeenten bedacht en is ook goed bruikbaar voor ketenpartners van 

gemeenten zoals de woningcorporaties. De inrichting van het RSGB ziet er op hoofdlijnen uit 

zoals weergegeven in figuur 8.5. In deze figuur zijn objecten opgenomen die afkomstig zijn 

uit de basisregistraties BAG, BRK, GBA, NHR en WOZ. Duidelijk is dat veel onderwerpen die 

ook woningcorporaties raken al door het RSGB in relatie tot elkaar zijn gebracht. 
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Figuur 8.5: Stelsel van gemeentelijke basisgegevens op hoofdlijnen 

 

Samenwerking met basisregistraties 

Naast het woningcorporatievoordeel is er natuurlijk ook veel maatschappelijk voordeel te 

bereiken als woningcorporaties een samenwerking met basisregistraties nastreven. Een 

voorbeeld van samenwerking met de basisregistraties als onderlegger is een 

leefbaarheidsportaal waarin informatie van diverse ketenpartners met elkaar in verband 

worden gebracht, zoals: 

• Leegstandsgegevens van de woningcorporatie(s); 

• Onderhoudsgegevens van de woningcorporatie(s); 

• Pand gerelateerde klacht- en overlast gegevens van de woningcorporatie(s); 

• Pand gerelateerde Inbraakgegevens van de politie; 

• Onderzoeksgegevens (leefbaarheid c.q. (on)veiligheid) van de gemeente(s); 

• Statistische gegevens van het CBS. 

 

Hierdoor kunnen ketenpartners betere beslissingen nemen over hun investeringen en 

meten of deze investeringen het gewenste resultaat hebben, bijvoorbeeld: 

• Afnemende leegstand; 

• Verbetering van de onderhoudssituatie (minder reparatieverzoeken); 

• Vermindering van klacht- en overlast meldingen; 

• Afname van Inbraken; 

• Toename van het veiligheidsgevoel. 
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8.2.3 Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG) 

In de woningcorporatiesector wordt veel vastgoed beheerd. Daarom heeft de BAG voor de 

sector die grote impact.  

 

 

Figuur 8.6: Adressen en gebouwen BAG in relatie tot andere basisregistraties 

 

Met de introductie van de BAG komen in principe drie werelden samen die in onderstaande 

figuur schematisch zijn weergegeven. 

 

 

Figuur 8.7: Drie werelden 

 

De belangrijkste vragen ontstaan in de vereniging van deze werelden: welke rol speelt de 

BAG als authentieke gegevensbron bij het samenbrengen van deze werelden en wat zijn de 

consequenties als de BAG hiervoor wordt gebruikt?  
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Structuur van de BAG 

De BAG bestaat grofweg uit twee gegevensdomeinen (registraties): de Basis Registratie 

Adressen (BRA) en de Basis Gebouwen Registratie (BGR). Binnen deze registraties wordt een 

aantal verschillende objecttypen gehanteerd: de BRA beschrijft objecten waarvoor gebruik 

gemaakt wordt van woonplaats en adresgegevens. De BGR-objecten verwijzen naar fysieke 

objecten als pand, standplaats en verblijfsobject. Deze komen als object ook voor in CORA. 

 

Door de wet- en regelgeving rondom de BAG zijn de BRA- en BGR-gegevens accuraat en 

actueel. Deze wordt geborgd door de volgende uitgangspunten te hanteren: 

• Volledigheid - Alle objecten, die voldoen aan de objectdefinities en waarvan het bestaan 

bekend is, zijn in de registratie opgenomen (binnen 5 dagen na formeel gemeentelijk 

besluit afgifte omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) verwerkt); 

• Compleetheid - Alle te registreren kenmerken van alle geregistreerde objecten zijn 

opgenomen in de registratie; 

• Juistheid - Alle kenmerken van alle geregistreerde objecten komen overeen met wat 

daarover in het onderliggend brondocument is opgenomen; 

• Geautoriseerd – De gegevens in de BAG vormen de authentieke bron voor onder andere 

pandgegevens. 

 

Adressen 

BAG is de officiële registratie van adressen door de overheid. Gemeentelijke organisaties 

hebben in Nederland de wettelijke taak om zich bezig te houden met het aanmaken en 

onderhouden van straatnamen en huisnummers. Sinds 2011 is er een landelijke registratie 

waarin deze gegevens worden bijgehouden en worden verstrekt aan instanties die hier 

graag gebruik van willen maken. De BAG is het meest actuele en complete bestand van 

straatnamen en huisnummers in Nederland. Dit komt omdat gemeentelijke instellingen 

binnen vijf werkdagen na een formeel besluit (Besluit ‘openbare ruimte’, 

‘huisnummerbesluit’) rondom straatnamen en huisnummers, de gewijzigde gegevens in de 

BAG moeten hebben bijgewerkt. De BAG is een publiek toegankelijke register en de 

gegevens lenen zich uitstekend om te koppelen aan de eigen vastgoedadministratie. 

 

Vanuit de landelijke voorziening BAG worden adresgegevens op twee manieren geleverd aan 

de afnemers: 

1. Formele schrijfwijze 

2. NEN5825 schrijfwijze 

 

De formele schrijfwijze in de BAG onderkent 4 adresgegevens: 

• Straatnaam 

• Huisnummer 

• Huisletter 

• Huisnummertoevoeging 

 

Maar al veel langer is NEN5825 in omloop. NEN5825 is ook bedoeld om te standaardiseren. 

NEN5825 onderkent slechts 3 adresgegevens: 

• Straatnaam 

• Huisnummer 

• Huisnummertoevoeging 
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Naast het feit dat er een veld meer aanwezig is in de officiële schrijfwijze van een adres, kent 

de NEN5825 ook standaardisering voor het afkorten van de straatnaam tot 24 posities. In de 

BAG wordt het object ‘Openbare ruimte’ geleverd, die als authentiek gegeven het attribuut 

‘naam openbare ruimte’ bevat. Indien dit BAG-attribuut een lengte heeft van meer dan 24 

posities dan wordt er in de BAG-producten een aanvullend gegeven meegeleverd dat is 

ingekort op basis van de ‘NEN5825:2002 NL’ standaard tot een lengte van 24 posities of 

minder. Het aanvullende gegeven wordt geleverd via het attribuut ‘verkorte naam openbare 

ruimte’. Let wel: dit is géén authentiek gegeven van de BAG. 

 

Gebouwen en de vertaalslag naar het gegevensmodel Vastgoed  

Een woningcorporatie legt in haar administratie de benodigde gegevens vast van de 

vastgoedobjecten voor de uitvoering van haar diensten, in basis verhuur, verkoop en 

onderhoud, aan klanten. Deze administratieve gegevens kunnen worden gerelateerd aan 

gegevens in de basisregistraties van de overheid ten behoeve van de unieke identificatie en 

het kunnen gebruiken van gegevens uit die basisregistraties. Hierbij kunnen gegevens 

worden gerelateerd inzake locatie en eigendomsrechten en plichten.  

In dit verband is het interessant om kennis te nemen hoe de gemeenten zich eerder al 

hebben georganiseerd om de relaties tussen de verschillende door de rijksoverheid 

verplichte basisregistraties eigen te maken door specificaties vast te leggen van de objecten 

en attributen. Dat heeft namelijk geleid tot het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke 

Basisgegevens (RSGB) als onderdeel van het GEMeentelijk Model Architectuur (GEMMA) (zie 

ref. 4). Deze specificatie dient als basis voor de verdere uitwerking in de onderliggende 

basisregistraties. De basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) is met name van belang 

voor de vastlegging van de gegevens van de locatie, het adres. 

In de opzet van het model vastgoed van CORA is het zinvol om, daar mogelijk, de opzet van 

de RSGB en met name de BAG over te nemen.  

Daarnaast kunnen de gegevens ook worden gerelateerd aan de beschrijving van de 

bouwtechnische situatie van het vastgoed ten behoeve van de beter vastleggen van 

overeenkomsten en de waardebepaling. Hierbij worden gegevens gerelateerd inzake fysieke 

afmetingen, condities en bouwtechnische waarden.  

De invoer van deze bouwtechnische (fysieke) gegevens kunnen vanuit de 

vastgoedontwikkeling en – onderhoud, door ketenpartners, worden aangeleverd. Hierbij kan 

worden gedacht aan informatiedragers als het Bouw Informatie Model (BIM). 

De opzet van het model van vastgoed bestaat derhalve uit 3 functiegebieden, die 

onafhankelijk van elkaar kunnen bestaan, maar desgewenst kunnen worden gerelateerd. 

 

 

Figuur 8.8: Functiegebieden gegevensmodel Vastgoed 

 

De uitwerking van de opzet geeft een model, waarin de objecten zijn weergegeven. 
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Figuur 8.9: Uitwerking model vastgoed
5
 

 

Eenheid 

Het object eenheid is hierin de basis van de administratie en daarmee van het model. De 

eenheid is in deze het deel van het vastgoed, waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd.  

De eenheid representeert daarmee een deel van een gebouw of een deel van een terrein. 

De indeling van het gebouw of het terrein naar eenheden is een administratieve indeling, die 

veelal de fysieke indeling en / of indeling naar gebruik of eigendom zal volgen. 

Ter beschrijving van de bouwtechnische gegevens van het gebouw of het terrein kunnen 

bouwdelen worden geregistreerd. De bouwdelen zijn in deze een aggregatie van 

voorzieningen en bouwkundige elementen. 

De bouwdelen kunnen ook aan een eenheid worden gerelateerd, zodat vanuit de 

administratie inzichtelijk is welke bouwdelen bij een eenheid horen.  

De eenheid relateert zo mogelijk ook aan een benoemd object in de RSGB. Vooralsnog is 

deze relatie beperkt tot objecten in de BAG: verblijfsobject, standplaats, ligplaats. 

De overige gebouwde objecten of overige terreinen worden met betrekking tot de locatie 

vastgelegd door de invoer van de externe locatie (adres) in het administratieve systeem. 

De niet-verblijfsobjecten, bijvoorbeeld de algemene ruimten en verkeersruimten in een 

gebouw of een parkeerplaats of een fietsenrek op een terrein, worden ook aan een eenheid 

gerelateerd.  

 

De eenheid kan een relatie hebben met: 

• Benoemd object uit de BAG 

o En daarmee een impliciete keuze voor relatie naar een gebouw of terrein 

                                                           
5
 De relaties tussen de objecten in het model zijn vereenvoudigd weergegeven. Zo zijn bijvoorbeeld de 

relaties tussen de BAG/RSGB gegevens met betrekking tot nevenadressen niet gemodelleerd. Verder 

zijn met betrekking tot CORA de begrippen van de CORA 1.0 gehanteerd. 
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• Niet-benoemd object met alleen een ingevoerde (externe) locatieaanduiding (adres) 

• Niet-verblijfsobject met een ingevoerde (interne) locatieaanduiding 

 

Een eenheid kan worden onderverdeeld in onzelfstandige eenheden. In deze dus een 

verdere administratieve indeling van een gebouw of terrein ten behoeve van de te leveren 

dienstverlening. 

 

Rol eenheid 

Een eenheid kan door de woningcorporatie worden ingezet voor verhuur. Hierbij wordt de 

eenheid ingezet als een verhuurbare eenheid. Even zo goed kan door de woningcorporatie 

worden besloten dat de eenheid moet worden verkocht, direct bij realisatie (nieuwbouw) of 

later tijdens de exploitatieperiode. 

De inzet van de eenheid is dan een verkochte eenheid, mogelijk nog met terugkoop- en /of 

onderhoudsverplichtingen, of een verkoopbare eenheid. In die laatste situatie wordt die 

eenheid door de woningcorporatie gekenmerkt als verhuurbare eenheid en als verkoopbare 

eenheid.  

Bij verkoop verandert dit in een verkochte eenheid. Bij terugkoop verandert dit weer in een 

verhuurbare en / of verkoopbare eenheid. Kortom de inzet van de eenheid verandert in de 

tijd en kan een combinatie zijn van meerdere vormen. 

Daarnaast kan een woningcorporatie in het kader van bredere dienstverlening ook 

eenheden inzetten voor dienstverlening voor (alleen) onderhoud, VvE en/ of zorg.  

Al die vormen van inzet zijn geabstraheerd in de entiteit rol eenheid. Een rol kent een 

geldigheidsperiode en een organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Dit 

betekent dat er meerdere rollen tegelijkertijd actief kunnen zijn en dat rollen in de loop van 

de tijd kunnen veranderen. 

In navolging van het bovenstaande is een verhuurbare eenheid dus een invulling (subtype) 

van de rol eenheid. Ofwel een verhuurbare eenheid is dus een eenheid met een geldige 

(actueel en actief) rol verhuur. Zo kunnen er meerdere rollen worden benoemd en zo 

mogelijk en gewenst worden opengesteld: verhuur, verkoopbaar, verkocht, onderhoud, VvE, 

zorg, enzovoorts  

Per rol, subtype, worden de specifieke gegevens voor die rol vastgelegd; in casu voor de rol 

verhuur alle gegevens die nodig zijn om de eenheid te kunnen verhuren: woningwaardering, 

huurcomponenten, (voorgestelde) huurprijzen, voorwaarden, koppeling aan andere rollen 

enzovoorts 

In de definitie van de rol van de eenheid kunnen ook de verbijzonderingen c.q. de 

beperkingen worden vastgelegd. Zo kan de rol onderhoud worden verbijzonderd door de 

bouwdelen expliciet aan te geven, bijvoorbeeld liftinstallaties of alle werkzaamheden aan 

delen van de buitenschil van een gebouw. Er kunnen daarmee ook rollen ontstaan als rol 

onderhoud binnen en onderhoud buitenschil. 

  

In een VvE die wordt geadministreerd door een bedrijfsonderdeel van de woningcorporatie, 

komen dus eenheden voor met: 

• Eenheid 1 

o Rol verkocht – indien registratie terugkoopplicht; bedrijfsonderdeel verkoop 

woningcorporatie 

o Rol onderhoud binnen – indien dienstverlening is afgesproken; bedrijfsonder-

deel onderhoud woningcorporatie 

o Rol onderhoud buiten; VvE 
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• Eenheid 2 

o Rol verhuur; bedrijfsonderdeel verhuur woningcorporatie 

o Rol verkoopbaar; bedrijfsonderdeel verkoop woningcorporatie 

o Rol onderhoud binnen; bedrijfsonderdeel onderhoud woningcorporatie 

o Rol onderhoud buiten; VvE 

 

Opmerkingen: In het kader van de wetgeving rondom DAEB kan de rol verhuur door 

verschillende bedrijfsonderdelen worden uitgevoerd. Bij alle rollen blijft de fysieke 

beschrijving van de eenheid c.q. het gebouw gelijk 

 

Clustering & Samenhang  

Een complex (of het synoniem cluster) is een clustering van eenheden ten behoeve van een 

gebruiksdoel en/of rol. Ofwel er kan bijvoorbeeld een complex worden gemaakt bestaande 

uit eenheden met de (geldige) rol onderhoud (buitenschil) ofwel op basis van  onderhoud op 

een rij woningen, die deels zijn verhuurd en deels zijn verkocht. In deze vormt het complex 

dus de ‘te onderhouden eenheid’ als samenstelling van de gerelateerde eenheden. Er zijn 

dus meerdere typen van complexen beschikbaar. 

 

Een overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van een dienst kan ook betrekking 

hebben op clustering van eenheden, eventueel op basis van een gebruiksdoel of rol. Ofwel 

er kan bijvoorbeeld een overeenkomst worden gemaakt voor eenheden, gebaseerd op 

verblijfsobjecten en niet-verblijfsobjecten, met de rol verhuur; verhuur van een woning met 

een parkeerplaats en een berging, mogelijk op een terrein of een ander gebouw als de 

woning. De overeenkomsten zijn gemakshalve niet als objecten in het model van vastgoed 

meegenomen. 

 

Een volgende uitbreiding in de uitwerking van het model zal het, via de BAG, koppelen aan 

de Basisregistratie WOZ (WOZ) en Basisregistratie Kadaster (BRK) kunnen zijn. Objecten uit 

deze basisregistraties hebben namelijk een relatie met elkaar. In de BAG gaat het over 

objecten als panden, deze panden staan op percelen en hebben eigenaren en andere 

zakelijke gerechtigden die weer in de BRK te vinden zijn. Verder dient de BAG als belangrijke 

input voor de WOZ, waarin uiteindelijk de voor woningcorporaties ook weer belangrijke 

WOZ-waarden geregistreerd worden. 

Voor alle koppelingen geldt dat ze in de praktijk nog niet fysiek gerealiseerd zijn, maar dat 

partijen als gemeenten, Kadaster, Waarderingskamer en het Ministerie van Milieu en 

Infrastructuur er wel mee bezig zijn. 

 

Relaties 

De definities en de relaties van de objectenzoals gemeente, gemeentelijke openbare ruimte, 

overige adresseerbaar object aanduiding, overig gebouwd object, overig terrein, wijk en 

buurt volgen de definities en de relaties van de RSGB. 

De definities en de relaties van de objectenzoals woonplaats, openbare ruimte, 

nummeraanduiding, verblijfsobject, ligplaats en standplaats volgen de definities en de 

relaties van de BAG. 

De definities en de relaties van de objectenzoals eenheid, onzelfstandige eenheid, rol 

eenheid, complex, niet-verblijfsobject, bouwdeel, voorziening, bouwkundig element, 

gebouw en terrein worden in de CORA vastgelegd. 

Hierbij geldt voor de relaties: 
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• Een gebouw kan uit 1 of meer panden bestaan. Een pand hoort daarbij altijd bij 1 

gebouw. 

• Een eenheid is een administratief onderdeel van een gebouw of een terrein. 

• Een bouwdeel is een aggregatie van voorziening en bouwkundig element. 

• Een bouwdeel kan een relatie hebben met een gebouw of een terrein. 

• Een bouwdeel kan een relatie hebben met een eenheid. 

• Benoemd terrein en overig gebouwd object is altijd gekoppeld aan een eenheid. 

• Een rol eenheid is altijd gekoppeld aan een eenheid. 

• Een onzelfstandige eenheid is altijd gekoppeld aan een eenheid. 

• Een rol eenheid geldt voor alle gerelateerde onzelfstandige eenheden. 

• Een eenheid kan worden gekoppeld aan 1 verblijfsobject. Hierbij wordt de relatie van de 

eenheid met de bouwtechniek beperkt tot gebouw. 

• Een eenheid kan worden gekoppeld aan 1 ligplaats of standplaats. Hierbij is de relatie 

van de eenheid met de bouwtechniek beperkt tot terrein. 

8.2.4 Meerwaarde van BAG voor woningcorporaties 

Met het gebruik van de BAG kan voorkomen worden dat woonplaatsen en/of adressen op 

verschillende manieren worden gespeld en dubbel in administraties voorkomen. Toepassen 

van BAG gegevens kan op verschillende domeinen en organisatorische niveaus waarde 

toevoegen. Het belangrijkste en meest basale voordeel van het gebruik van de BAG is echter 

het verbeteren van de datakwaliteit van de eigen administratie.  

 

Woningcorporaties zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte administratie van hun bezit. 

De kwaliteit van de in deze administratie vastgelegde gegevens is van vitaal belang voor een 

efficiënte en effectieve uitvoering van alle processen binnen de woningcorporatie en de 

communicatie en afstemming met ketenpartners. 

Een betere datakwaliteit kan tot verschillende voordelen leiden, zoals in dit hoofdstuk wordt 

besproken. Hierbij wordt tevens aangegeven op welke informatiefuncties binnen CORA de 

voordelen voornamelijk betrekking hebben. Sommige informatiefuncties zijn hierbij niet 

genoemd: niet omdat hiervoor vanuit het gebruik van de BAG geen voordelen te behalen 

zouden zijn, maar omdat deze informatiefuncties vooral profiteren van het algemene 

voordeel van een verbeterde datakwaliteit. 

 

Toegevoegde waarde BAG 

 

Efficiëntere informatie-uitwisseling 

Woningcorporaties bezitten en beheren objecten waarover veel gegevens worden 

vastgelegd en waarover met verschillende partijen gecommuniceerd wordt. Sinds juli 2011 is 

de BAG beschikbaar die een rol vervult in de uniforme uitwisseling van gegevens met 

ketenpartners van de woningcorporatie. Diverse woningcorporaties hebben dit al gemerkt 

omdat ketenpartners en andere partijen vragen stellen waarin ‘BAG-gegevens’ een rol 

spelen. In de praktijk betrof het dan meestal het verblijfsobjectnummer en de bijbehorende 

adresgegevens. Nu al hebben we zicht op de volgende vragen: 
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Tabel 8.2 - Ketenpartners die m.b.v. BAG-gegevens gaan communiceren 

Ketenpartner Reden Gegevens 

Belastingdienst Inkomenstoets voor 

bepaling scheefhuurders 

 

Verblijfsobjectnummer, 

adresgegevens 

CBS Huurenquête CBS. VBO-ID, adresgegevens, 

vastgoedgegevens zoals techniek, 

mutatiegegevens, huurprijs, WOZ-

gegevens 

 

Externe leveranciers 

zoals 

onderhoudsbedrijven 

Beschikbaar stellen 

gegevens over vastgoed dat 

voor woningcorporatie in 

onderhoud is via door 

leverancier beheerde 

portal. 

 

Verblijfsobjectnummer en 

pandnummer, gegevens over 

storingen, inspecties, 

werkzaamheden, duurzame 

oplossingen, 

managementrapportages 

Gemeente Gegevensuitwisseling tbv 

WOZ taxaties  

 

Verblijfsobjectnummer en 

pandnummer, bouwjaar, 

oppervlakte  

Nuon Gegevens uitwisseling voor 

energielabels 

 

Verblijfsobjectnummer, 

adresgegevens, energielabel 

 

In al deze informatiestromen is een eenduidige en gemeenschappelijke definitie van 

objecten belangrijk om efficiënt te kunnen werken en fouten te kunnen voorkomen. In de 

huidige situatie worden veel gegevens nog handmatig vergeleken en/of overgetypt; met de 

BAG komen geautomatiseerde koppelingen binnen handbereik waardoor kostenbesparingen 

gerealiseerd kunnen worden.  

 

In onderstaande tabel zijn een aantal voorbeelden gegeven van aspecten waar een 

efficiëntere informatie-uitwisseling van belang kan zijn. Hierbij is tevens aangegeven op 

welke CORA-informatiefuncties het voorbeeld betrekking kan hebben. 

 

Tabel 8.3 - Voorbeelden van efficiëntere informatie-uitwisseling door gebruikmaking van 

Basisregistraties overheid 

Aspect CORA informatiefuncties Voordeel 

WOZ aanslagen Verkoopfuncties Oppervlaktes kunnen sneller en 

eenvoudiger worden gecontroleerd 

en afwijkingen geconstateerd. 

 

Schademeldingen Vastgoedbeheerfuncties De gegevensuitwisseling met de 

verzekeraar kan sneller verlopen, 

omdat de schade op basis van een 

BAG-id wordt gemeld. Hierdoor kan 

het vergoede bedrag eerder worden 

uitbetaald. 
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Aspect CORA informatiefuncties Voordeel 

Servicekosten factuur Inspectiefuncties Met een energieleverancier wordt bij 

het in rekening brengen van 

energiekosten gebruik gemaakt van 

een BAG-id zodat deze kosten sneller 

kunnen worden toegerekend. 

 

Geografische locaties Financieel beheerfuncties Met aannemers kan bij een opdracht 

met het BAG-id ook de geografische 

locatie van een object worden 

uitgewisseld zodat deze efficiënter 

kan plannen. 

 

Overdracht woning Aanvullende 

dienstverleningsfuncties 

Uitwisseling met taxateur, notaris en 

kadaster bij overdracht van een 

woning. 

 

WMO-voorzieningen Financieel beheerfuncties Uitwisseling gegevens met lokale 

overheden voor WMO-

voorzieningen. 

 

Woonruimte-

bemiddeling 

Vastgoedonderhoud 

functies 

Uitwisseling gegevens met 

woningbemiddelingsinstanties. 

 

 

Naast deze concrete vragen is het de verwachting dat steeds meer ketenpartners gaan 

vragen naar BAG-gegevens met het verblijfsobjectnummer als voornaamste gegeven. Te 

denken is bijvoorbeeld aan de Belastingdienst Toeslagen in het kader van de huurtoeslag.  

 

De werkelijke baten zitten op korte termijn in het hebben van de mogelijkheid om over 

dezelfde objecten via een landelijk unieke sleutel te communiceren met diverse partijen. Als 

woningcorporatie heb je dan niet steeds weer dezelfde discussie met dezelfde partijen over 

welke objecten het precies gaat. Daarnaast biedt deze unieke sleutel de mogelijkheid om 

eenvoudiger andere gegevens te kunnen koppelen aan vastgoed, of het nou in exploitatie is 

of niet. Gegevensleveranciers zijn hier nu al op ingesprongen en bieden informatie aan op 

basis van de BAG. Het gebruik van BAG-gegevens voor woningcorporaties zal een gefaseerde 

aanpak kennen. Op de korte termijn kunnen adressen kwalitatief worden verbeterd. Op de 

wat langere termijn komen ook de mogelijkheden om (delen van) BAG-gegevens meer te 

gaan gebruiken. Voor dit laatste zal de kwaliteit van de gegevens in de BAG nog wel verder 

moeten verbeteren.  

 

Verlaging van administratieve lasten 

Woningcorporaties leggen verschillende soorten gegevens vast in hun administraties. Deze 

gegevens moeten onderhouden worden als in de fysieke wereld een verandering optreedt. 

Iedere woningcorporatie heeft procedures ingericht om dergelijke veranderingen in de 

fysieke wereld te signaleren en vervolgens de noodzakelijke aanpassingen in de eigen 

administratie door te voeren. Als gevolg van het gebruik van de BAG zal (een deel van) deze 
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procedures overbodig worden omdat zowel de signalerings- als de wijzigingsfunctie door 

gemeenten is ingevuld.  

 

Gemeenten zijn verplicht om wijzigingen in BAG objecten binnen 4 dagen te verwerken en 

aan te bieden aan de Landelijke Voorziening (BAGLV). De BAG onderkent bovendien 

verschillende stadia van vastgoedontwikkeling waardoor binnen maximaal 5 werkdagen 

bekend is of een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) is verstrekt of niet. 

Hierdoor is een separate bouwnummeradministratie bijvoorbeeld niet meer nodig. Met het 

stopzetten van onnodige interne procedures en separate administraties zal uiteindelijk een 

verlaging van administratieve lasten worden bewerkstelligd. 

 

De hier beschreven voordelen hebben voornamelijk betrekking op de CORA-informatie-

functies vastgoedbeheerfuncties, vastgoedontwikkelingfuncties en vastgoedonderhoudfunc-

ties. 

 

Eenvoudiger toerekenen en innen van kosten 

Door gegevens uit de BAG te koppelen aan gegevens van Verenigingen van Eigenaren 

kunnen problemen in de toerekening, facturatie en inning van gemaakte kosten sneller 

worden gesignaleerd en opgelost (en in sommige gevallen zelfs voorkomen) worden. Betere 

kwaliteit van gegevens maakt de communicatie en afstemming op dit vlak eenduidiger, 

waardoor financiële processen soepeler zullen verlopen.  

 

Het eenvoudiger kunnen toerekenen en innen van kosten heeft met name betrekking op de 

CORA-informatiefuncties financieel beheerfuncties, VvE-beheerfuncties, inspectiefuncties en 

vastgoedonderhoudfuncties. 

 

Betere aansturing en uitvoering operationele processen 

Doordat de gegevens in de eigen administratie, na aansluiting op de BAG, betrouwbaarder 

worden, zijn diverse voordelen in operationele zin te behalen: zo kan het uitvoeren van 

planmatig onderhoud efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en kan de afstemming en 

communicatie met onderhoudsdiensten en VvE’s worden verbeterd. 

 

De voordelen van de BAG op het operationele vlak doen zich vooral voor binnen de CORA-

informatiefuncties VvE-beheerfuncties, inspectiefuncties en vastgoedonderhoudfuncties. 

 

Gebruik van geografische en geometrische data 

Naast het fundament voor de eigen vastgoedadministratie geldt ook dat de BAG een goed 

fundament is voor statistische analyses rondom vastgoed, waarbij ook objecten worden 

betrokken die niet tot het eigen bezit behoren.  

 

Door gebruik te maken van gegevens over de geografische (ligging) en de geometrische 

(vorm en inhoud) aspecten van een object ontstaan mogelijkheden om, met behulp van 

geografische informatiesystemen (GIS), objecten op andere manieren te representeren. 

Denk bijvoorbeeld aan het plotten van objecten op een kaart ten behoeve van de 

routeplanning voor onderhoudsactiviteiten of het weergeven van bestemmingen van alle 

panden in een wijk op de kaart. Maar ook aan verregaande mogelijkheden voor een digitale 

wijkschouw of wijkvitaliteitsonderzoek. Een voorbeeld: hoeveel supermarkten zitten er in de 

wijk, hoeveel zelfstandig ondernemers, welke verhuisbewegingen vinden er plaats. Steeds 
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meer dataleveranciers zullen zich conformeren aan de BAG-standaard, maar ook statistische 

bureaus van de gemeenten. 

 

De voordelen van het toepassen van geografische en geometrische gegevens komen vooral 

tot uitdrukking binnen de CORA-informatiefuncties beheer leefomgevingfuncties, 

inspectiefuncties, vastgoedonderhoudfuncties. 

 

Toekomstmogelijkheden en voorbeeldfunctie woningcorporaties 

De BAG is volledig geadopteerd door de overheid en haar instanties: sinds 8 april 2011 zijn 

alle Nederlandse gemeenten op de BAG aangesloten en ook andere organisaties in de OOV-

sector (Openbare Orde en Veiligheid), zoals de Veiligheidsregio’s, zijn reeds aangesloten. 

Naast woningcorporaties zijn andere niet-verplichte afnemers zoals de verzekeringsbranche, 

eveneens bezig de BAG te implementeren. 

 

Met de implementatie en gebruik van de BAG kan een woningcorporatie zich voorbereiden 

op de (toekomstige) aansluiting met andere basisregistraties als de Gemeentelijk Basis 

Administratie (GBA), de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), het Nieuwe 

Handelsregister (NHR), de Basisregistratie Kadaster, de Basisregistratie Waarde Onroerende 

Zaken (WOZ) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie. 

 

Door nu de BAG te omarmen is een woningcorporatie overigens niet alleen voorbereid op de 

grote vlucht die de BAG in de nabije toekomst gaat nemen, maar zal tevens een 

voorbeeldsignaal uit gaan naar andere marktpartijen en -sectoren (denk bijvoorbeeld aan 

bedrijven met grote klanten- en adressenbestanden als energiebedrijven, banken en 

telecom). Deze voorbeeldfunctie zal een soepele samenwerking met ketenpartners 

bevorderen. 

 

Een kleine greep van de voordelen die bij het gebruik van de BAG in andere sectoren (zoals 

Openbare Orde en Veiligheid) zijn behaald: 

• Efficiëntere invoer en verwerking van gegevens; 

• Kunnen tonen van objecten op kaarten voor diverse doeleinden; 

• Verhoging van de datakwaliteit (o.a. door ontdubbelen); 

• (Gratis) gebruik van informatie; 

• Betere samenwerking ketenpartners; 

• Verlaging administratieve lasten als gevolg van centraal gegevensbeheer. 

 

BAG in combinatie met andere basisregistraties 

Woningcorporaties kunnen nog meer voordelen bereiken en efficiënter gaan werken door 

aansluiting op meerdere basisregistraties. Zo kun je denken aan: 

 

• Huurders: uniforme beschikking burgergegevens (betrokken registraties: GBA, BAG) 

Huurdergegevens zijn naast vastgoedgegevens het belangrijkste gegeven in de 

informatiehuishouding van een woningcorporatie. Woningcorporaties voeren echter 

geen publiekrechtelijke taken uit en mogen daarom geen gebruik maken van het BSN en 

voorzieningen zoals het GBA. Slechts op basis van convenanten tussen gemeenten en 

woningcorporaties vindt er in de praktijk gegevensuitwisseling plaats. Hierbij is het 

iedere keer balanceren op en soms over de grens gaan van wat binnen de wetgeving 

mogelijk is. Bij het opstellen van een convenant tussen een gemeente en 

woningcorporatie wordt iedere keer hetzelfde wiel uitgevonden en het is voor 
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gemeenten en woningcorporaties niet efficiënt aangezien het iedere keer bilaterale 

afspraken betreft tussen twee partijen. 

 

• Huurtoeslag: mogelijkheden BSN te gebruiken (betrokken registraties: GBA, BRI, BAG) 

Voor verwerking van huurtoeslag door woningcorporaties, is er gegevensuitwisseling 

tussen de huurder, Belastingdienst en woningcorporaties. Van belang voor de hoogte 

van de huurtoeslag is een combinatie van gegevens over huurobject en 

huishoudinkomen. Gegevensuitwisseling vindt minimaal één keer per maand plaats en is 

van belang voor huurders die bij de Belastingdienst hebben aangegeven dat ze hun 

toeslag direct aan de woningcorporatie uitbetaald willen hebben. Een voorbeeld dat 

hierbij is te noemen, is de gegevensuitwisseling met de Belastingdienst Toeslagen. 

Grofweg gaat het proces zo: 

o Jaarlijks levert de woningcorporatie een lijst met verhuurbare objecten aan de 

Belastingdienst/Toeslagen; 

o Deze lijst voert de Belastingdienst op in hun administratie; 

o Als burgers huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, wordt een aantal 

variabelen door de Belastingdienst getoetst: aantal personen, 

huishoudeninkomen en woonruimte. Tevens geeft de aanvrager aan of de 

huurtoeslag direct aan de woningcorporatie betaald moet worden of aan de 

aanvrager; 

o Voor het inkomen werkt de Belastingdienst met het Burger Service Nummer 

(BSN) om de burger te identificeren; 

o Voor het identificeren van de woonruimte is dit veelal de combinatie postcode 

en huisnummer. 

 

Op de volgende onderdelen gaat het fout: 

o In de praktijk gaan hier dus mismatches ontstaan waardoor een burger niet of te 

laat de Huurtoeslag toegekend krijgt; 

o Bij toekenning van de toeslag en vervolgens de uitbetaling van de toeslag aan 

woningcorporatie gaat er ook regelmatig wat mis door mismatches op basis van 

postcode en huisnummer. 

 

Conclusie hier is dat indien alle ketenpartijen zich baseren op dezelfde objectafbakening 

er minder fout kan gaan en het proces efficiënter doorlopen kan worden. 

 

• Woonruimteverdeling en huurprijsbepaling: eenvoudiger toetsen inkomens (betrokken 

basisregistraties: GBA, BRI, BAG) 

Als gevolg van Europese en Nederlandse wetgeving zijn woningcorporaties gehouden 

aan regels waarvoor zij bij huurders inkomensgegevens moeten opvragen. De eerste 

reden heeft te maken met Europese staatssteunregels. Zo zijn woningcorporaties 

gehouden aan de norm dat zij minimaal 90% van het vrijkomende bezit moeten 

verhuren aan de doelgroep. Om dit te kunnen toetsen moeten woningcorporaties 

inkomensgegevens opvragen bij burgers. Deze burgers moeten vervolgens zelf een 

verklaring bij de Belastingdienst opvragen en bij de woningcorporatie aanleveren. Deze 

werkwijze is omslachtig en fout- of fraudegevoelig.  

Naast de inkomensgegevens voor woonruimteverdeling wordt het mogelijk om voor 

huurders met een te hoog inkomen, de zogenaamde scheefhuurders, een extra 

huurverhoging te rekenen. Ook hier geldt dat er een omslachtige werkwijze voor is 

bedacht om beperkingen in privacywetgeving te omzeilen.  
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Voor beide inkomenstoetsen zijn verschillende suboptimale oplossingen in gebruik die 

op een andere manier ingericht zouden kunnen worden waardoor administratieve 

lastenverlichting optreedt bij zowel de overheid, de burger en de woningcorporaties. 

Het zou efficiënter en effectiever zijn als woningcorporaties voor de uitvoering van 

processen ook gebruik mogen maken van het BSN in de communicatie met de overheid. 

Gebruik van BSN in combinatie met de GBA en mogelijk direct BRI maakt dat 

woningcorporaties inkomensgegevens eenvoudiger kunnen toetsen, direct bij de bron. 

 

• WOZ-taxaties (betrokken registraties: WOZ, BAG, NHR, BRK) 

Verschillende woningcorporaties zijn actief binnen meerdere gemeenten. Met al deze 

gemeenten heeft de woningcorporatie afspraken over de te volgen procedure bij de 

WOZ-taxaties. De WOZ-taxatie is van belang voor de gemeentebelastingen: de 

Onroerend Zaak Belasting (OZB). Voor WOZ zal begin 2014 voor dagelijks gebruik een 

Landelijke voorziening WOZ beschikbaar komen. Deze landelijke voorziening is bedoeld 

voor afnemers van WOZ-gegevens zoals Belastingdienst, Waterschappen en het CBS. 

Institutionele eigenaren zoals woningcorporaties kunnen gebaat zijn met de toegang tot 

de landelijke voorziening WOZ voor het eigen bezit. Dit zou inhouden dat zij niet meer 

met alle individuele gemeente afspraken hoeven te maken over de uitwisseling van 

WOZ-gegevens voor de taxatie van vastgoed en de daarop gebaseerde OZB-heffing. 

Vooralsnog is de woningcorporatie niet als belanghebbende geïdentificeerd. Doordat 

eigenaren die in de WOZ-registratie staan, uiteindelijk uit het Nederlands Handels 

Register (NHR) (in geval van instellingen, dus ook woningcorporaties; bij natuurlijke 

personen komt een eigenaar uit het GBA) afkomstig zijn (doorlevering gegevens binnen 

het Stelsel van Basisregistraties) en autorisaties voor e-herkenning ook langs een NHR-

inschrijving gelegd worden, is het technisch ‘eenvoudig’ te regelen dat 

woningcorporaties als eigenaren toegang krijgen tot de objecten waar de 

woningcorporatie eigenaar van is, in de Landelijke Voorziening WOZ. 

 

• Eigendom (betrokken registraties: BAG, NHR, BRK) 

In de Basisregistratie Kadaster (BRK) is eigendom van vastgoed geregistreerd. Toegang 

tot de BRK is op verschillende manieren mogelijk, maar er zijn nog steeds hoge kosten 

mee gemoeid in geval van gebruik door niet-overheidspartijen. Een concrete vraag is 

bijvoorbeeld welke objecten er bij het Kadaster als eigendom van de woningcorporatie 

staan geregistreerd. Deze ogenschijnlijk simpele vraag wil het Kadaster wel 

beantwoorden, maar dan wel tegen een vergoeding van ongeveer € 2,95 per kadastraal 

bericht. Dit komt neer op € 200.000 voor een grote woningcorporatie met bijna 70.000 

objecten. Dat is natuurlijk een bedrag dat veel te hoog is indien men slechts de 

eigendomsstatus van het vastgoed in exploitatie wil kunnen controleren. Het Kadaster 

heeft aangegeven dat ze dit bedrag als gevolg van Wet- en regelgeving in rekening 

moeten brengen. 

Doordat het Kadaster de BRK en de BAG hebben gekoppeld is het nu heel eenvoudig te 

achterhalen welke huurobjecten tot welk Kadastraal perceel behoren. Hiervoor heeft 

het Kadaster de BAG-BRK koppeltabel beschikbaar.  
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8.2.5 Benodigde inspanningen om aan te kunnen sluiten op de BAG 

 

BAG compliance 

De BAG is een overheidsregistratie die object georiënteerd is opgebouwd. Voor 

overheidsinstellingen geldt dat zij verplicht gebruik moeten maken van de BAG als zij voor 

hun publiekrechtelijke taak gebruik maken van gegevens die als ‘authentiek’ staan 

geregistreerd in de BAG. Gegevens uit de BAG betreffen gegevens zoals in bijgaand plaatje is 

weergegeven: 

 

 

Figuur 8.10: Overzicht gegevens in de BAG 

 

Dit maakt dat een adres van een BAG-object ook weer bestaat uit een aantal andere 

gekoppelde object(eigenschappen). Er zijn een aantal hoofdobjecten. Instellingen met een 

publiekrechtelijke taak zijn verplicht de BAG te gebruiken in hun dienstverlening. 

 

Een woningcorporatie mag gebruik maken van de BAG. De vraag is dan aan welke criteria de 

vastgoedadministratie moet voldoen om BAG-compliant te zijn. In het kort zou voor de 

woningcorporatie ook kunnen gelden dat gegevens die in de BAG staan en die in de eigen 

processen worden gebruikt, ook uit de BAG gehaald moet worden. Ieder huurobject van de 

woningcorporatie kent dan een link naar het corresponderende verblijfsobject in de BAG. Dit 

zal zeker niet voor alle objecten lukken die de woningcorporatie verhuurt. Denk hierbij aan 

zendmasten, reclame oppervlakten en parkeervoorzieningen.  

 

Minimale criteria 

De link naar het corresponderende BAG-object kan gelegd worden op verschillende niveaus. 

Bij voorkeur wordt het huurobject gerelateerd aan het BAG-verblijfsobject waarin het 

huurobject zich bevindt. Door het toevoegen van het veld ‘corresponderend verblijfsobject-

ID’ kunnen altijd de essentiële, actuele BAG-gegevens worden gekoppeld aan het object. 

Daarnaast is het mogelijk om de corresponderende pandgegevens uit de BAG op te halen. 

Geadviseerd wordt om naast het verblijfsobject-ID in ieder geval ook de adres-

specificerende gegevens uit de BAG te gebruiken. Een praktijkprobleem dat hier naar boven 

komt, is dat de meeste informatiesystemen van woningcorporaties nog adressen registreren 

conform de NEN5825 standaard. Dit heeft gevolgen voor de inrichting en vulling. 

 

Verblijfsobject 

o Verblijfsobject ID

o Coördinaat

o Gebruiksdoel

o Gebruiksoppervlak

o Nummeraanduiding

o Status

Pand

o Pand ID

o Bouwjaar pand

o Pandgeometrie

o Status

Pand 

o Pand ID

o Bouwjaar pand

o Pandgeometrie

o Status

Nummeraanduiding

oWoonplaats

o Naam openbare ruimte

o Huisnummer

o Huisletter

o Huisnummertoevoeging

o Postcode

Pand 

o Pand ID

o Bouwjaar pand

o Pandgeometrie

o Status

Woonplaats 

o Woonplaatsnaam

o Geometrie

Openbare ruimte

o Naam openbare ruimte
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Op het moment dat er een keuze gemaakt is om BAG gegevens af te nemen, moet de 

woningcorporatie er ook rekening mee houden dat zij een onderdeel van de kwaliteitscirkel 

van de BAG is. Als volwaardig onderdeel is het dan ook wijs om op een centrale plaats 

binnen de organisatie een terugmeldprocedure in te richten. Door een actieve houding te 

hebben ten aanzien van eventuele onvolkomenheden in BAG-gegevens, kan de 

woningcorporatie mede de BAG kwalitatief verbeteren. Met de gemeente moeten afspraken 

worden gemaakt over de afhandeling van terugmeldingen.  

 

Vanuit bovenstaande basis kan het gebruik van de BAG worden uitgebreid. Denk hierbij aan 

gebruik van gebruiksoppervlakte, bouwjaar, statussen en gebruiksdoelen of het implemen-

teren van de objectstructuur uit de BAG. 

 

Aandachtspunten voor de organisatie 

 

Van adres- naar objectdenken 

Aansluiting op de BAG betekent voor een woningcorporatie een omslag in denk- en 

werkwijze: van adres- naar objectdenken. Panden en andere eenheden worden normaliter 

geïdentificeerd op basis van adressen. Het nadeel hiervan is dat adressen aan verandering 

onderhevig kunnen zijn. Binnen de BAG worden panden en eenheden gezien als objecten 

met een uniek nummer. In de toekomst zal dus het ‘object’, en niet het ‘adres’, centraal 

staan. Deze omslag heeft als gevolg dat medewerkers zich een andere wijze van 

identificeren van bezit moeten aanleren.  

 

In de communicatie naar de medewerkers zal daarom vooral nadruk gelegd moeten worden 

op de voordelen die het gebruik van de BAG voor de organisatie kan bieden. Gebruik maken 

van oneliners als “eenmalige inwinning = meermalig gebruik”. kan helpen om de boodschap 

over te brengen en te laten beklijven.  

 

Terugmelden 

De woningcorporatie is zelf verantwoordelijk voor het aansluiten op de BAG en voor het 

gebruik van de meest actuele BAG-gegevens. Aan deze actualiteit kan de woningcorporatie 

bijdragen door gebruik te maken van de terugmeldfaciliteit. Hiermee kunnen 

geconstateerde fouten en onvolledigheden in de BAG worden gecorrigeerd. Voorbeelden 

hiervan kunnen zijn: 

- Gebruik van een verblijfsobject dat in strijd is met de bestemming van het object 

- Geometrische gegevens van een fysiek pand komen niet overeen met gegevens in de 

administratie, bijvoorbeeld als gevolg van illegale aanbouw aan een object 

- Wijziging in exploitatie (bijvoorbeeld object met meerdere woningen, dat omgebouwd 

is tot een verzorgingshuis) 

- Incorrecte huisnummering (bijvoorbeeld zonder toevoeging) 

 

Terugmeldingen kunnen via het Kadaster door gebruik te maken van een webformulier 

(https://www.kadaster.nl/particulier/producten/bestel.asp?soort=terugmelding_br). Nadeel 

is dat slechts één terugmelding per formulier mogelijk is. Voor bulk terugmeldingen is het 

een optie om rechtstreeks met betreffende gemeente zaken te doen. Er wordt wel 

terugmeldfaciliteit ontwikkeld om geautomatiseerd terugmeldingen te verwerken door 

middel van berichtenverkeer. 
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Geadviseerd wordt om bij de implementatie van de BAG rekening te houden met de 

volgende aandachtspunten op organisatorisch gebied: 

 

Wel doen Niet doen 

• De organisatie en vooral de gebruikers 

van de informatiesystemen die door de 

BAG ‘geraakt’ worden in een zo vroeg 

mogelijk stadium betrekken bij de 

implementatie 

• Regelmatig open en helder 

communiceren over het hoe en waarom 

van de BAG en over de voortgang (maak 

daarbij gebruik van korte statements en 

oneliners) 

• Draagvlak in de organisatie creëren 

• Zorgen voor sponsorship binnen het 

topmanagement (Raad van Bestuur, 

directie, managementteam, enz.) 

• Proactief voorkomen van 

begripsverwarring tussen het eigen 

vocabulaire en dat van de BAG 

(bijvoorbeeld object vs. pand).  

• Na implementatie gebruik maken van de 

door het Ministerie van I&M (v/h 

VROM) geboden terugmeldfaciliteit 

• Zorgen voor een ingericht 

terugmeldproces: procedures en 

voorzieningen voor registratie en 

monitoring 

• Inrichten intern beheerproces BAG-

gegevens en wijzigingen n.a.v. 

terugmeldingen 

 

• Uitgaan van de aanname dat 

woningcorporaties unieke organisaties 

zijn. De BAG is dusdanig generiek dat 

vrijwel iedere organisatie die pand- of 

adresgegevens gebruikt, aangesloten 

kan worden 

• Onnodige uitzonderingen in processen 

of procedures inbouwen. Hou deze 

zoveel mogelijk generiek 

(architectuurprincipe CORA). 

• De BAG zien als silver bullet dat alle 

organisatorische problemen oplost.  

• De BAG-implementatie als ‘slechts’ een 

technische implementatie positioneren. 

Het is voor een succesvolle aansluiting 

van belang de organisatorische 

inbedding juist veel aandacht te geven 

 

 

Aandachtspunten voor administraties 

Gebruik van de BAG zorgt er voor dat interne administraties beter op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Maar de grote winst zit in het beter kunnen aansluiten op externe 

administraties, bijvoorbeeld van ketenpartners. 

Hoewel in zojuist is gesproken over de mogelijkheid van “eenmalige inwinning = meermalig 

gebruik”, leert de praktijk dat dit niet (altijd) gelijk staat aan “eenmalige opslag = meermalig 

gebruik”. Voor sommige doeleinden zal het nodig blijven om een separate administratie 

(leidend tot redundante en vaak lokale opslag) bij te houden: bijvoorbeeld voor objecttypen 

die niet door de BAG worden ondersteund (bijvoorbeeld parkeerplaats) of voor het kunnen 

uitvoeren van analyses en draaien van rapportages. 

 

Voor het aansluiten van de eigen administratie op de BAG is het volgende uitgangspunt 

gedefinieerd: 

 



 

CORA 3.0 139 

Uitgangspunt 1 Gegevens uit de BAG worden overgenomen in de eigen administratie 

en gebruikt in de (primaire) bedrijfsprocessen van de woningcorporatie 

Redenering • CORA definieert als principe dat het “het streven is om de 

informatie-huishouding aan te laten sluiten op (relevante) overheid 

brede basis-administraties.” Op basis van dit principe geldt het 

uitgangspunt dat de informatiehuishouding van een 

woningcorporatie de BAG niet alleen gebruikt als referentiebron, 

maar de BAG als primaire gegevensbron gebruikt. 

• Het uitgangspunt is gebaseerd op twee aspecten namelijk gegevens 

overnemen en gegevens gebruiken. De voordelen die in de paragraaf 

Toegevoegde waarde van BAG voor woningcorporaties genoemd 

zijn, worden pas zichtbaar wanneer beide aspecten worden 

toegepast. 

• Met gegevens overnemen wordt bedoeld dat een woningcorporatie 

gegevens die in de BAG voorkomen niet langer zelf vastlegt, maar 

overneemt uit de BAG. Deze gegevens worden dan niet meer door 

woningcorporatiemedewerkers ingevoerd in de administratie, maar 

gevuld vanuit de koppeling met de BAG. 

• De overgenomen gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt 

binnen de bedrijfsprocessen waardoor de genoemde voordelen 

worden behaald. 

 

Implicatie • Er zijn meerdere implicaties die voortkomen uit dit uitgangspunt: 

• Het gegevensmodel van de woningcorporatie moet aansluiten op of 

plaats bieden aan de gegevens die de BAG levert zodat deze 

daadwerkelijk overgenomen kunnen worden. De bezitsstructuur van 

de woningcorporatie zal ook moeten aansluiten bij de ‘werkelijkheid’ 

van de BAG; 

• De gegevens uit de BAG moeten gerelateerd worden aan de eigen 

gegevens zodat bekend is welke objecten (bijvoorbeeld pand) en 

welke attributen (bijvoorbeeld bouwjaar) gevuld gaan worden vanuit 

de BAG; 

• De kwaliteit van de eigen gegevens moet van voldoende niveau zijn 

om deze aan de BAG-gegevens te kunnen koppelen. Hierdoor wordt 

voorkomen dat onduidelijkheden ontstaan over welke BAG-gegevens 

bij welke woningcorporatiegegevens horen; 

• Woningcorporaties gebruiken maar één administratie voor de 

gegevens van gebouwen en adressen t.b.v. zowel interne processen 

als ketenintegratieprocessen. 

 

 

De eerste stap in de aansluiting van de eigen administratie op de BAG is het koppelen van de 

BAG-identificatienummers aan de eigen gegevens. Hiervoor zal vastgesteld moet worden 

hoe het eigen gegevensmodel ‘past’ op het BAG-gegevensmodel om scherp te krijgen hoe 

eigen objecten gerelateerd moeten worden aan objecten uit de BAG. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met een wellicht noodzakelijke opschoning van de eigen gegevens. Dit is 

uiteraard afhankelijk van de mate waarin de gegevens in de eigen administratie ‘vervuild’ 

zijn. 
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De aansluiting kan in een ‘Big Bang’ scenario worden geïmplementeerd. Andere scenario’s 

zoals het overnemen van BAG-gegevens tijdens het verhuurmutatieproces, door geleidelijk 

attributen over te nemen of door periodiek de gegevenssets met elkaar te vergelijken en 

uitval te verwerken, zijn eveneens mogelijk. Het nadeel van een geleidelijke overgang is 

echter dat dit vaak een lange doorlooptijd vergt of dat het leidt tot een niet-volledige 

gegevensset in de eigen administratie. Het gevolg hiervan is dat de baten die in de paragraaf 

Toegevoegde waarde van BAG voor woningcorporaties genoemd zijn, niet (of slechts 

gedeeltelijk) zichtbaar worden. 

 

De beste kans van slagen zit in het combineren van een ‘Big Bang’ implementatie met een 

geleidelijke overgang. Hiermee wordt bedoeld dat een woningcorporatie de eigen 

organisatie gaat voorbereiden om, op een bepaald moment in de toekomst, in één keer over 

te stappen op de BAG, maar op de weg daar naar toe nieuwe of gewijzigde gegevens in de 

eigen administratie, waar mogelijk en wanneer relevant, conformeert aan de BAG. 

 

Geadviseerd wordt om bij de implementatie van de BAG rekening te houden met de 

volgende aandachtspunten op gebied van administraties: 

 

Wel doen Niet doen 

• De aansluiting zoeken tussen het eigen 

gegevensmodel en het gegevensmodel 

van de BAG, hetzij door het eigen model 

aan te passen hetzij door het aangeven 

van overeenkomende objecten in de 

twee modellen; 

• Opschonen en evt. aanpassen van de 

eigen gegevens om zo aansluiting op de 

BAG eenvoudiger te maken; 

• Gebruik maken van het Spatial concept: 

hierbij wordt ieder object, naast de 

administratieve relaties, vastgelegd als 

ruimtelijke component (geometrische 

aanduiding); 

• In lokale gegevenskopie(en) rekening 

houden met zaken als de levenscyclus 

van objecten, toekomstige mutaties, 

inconsistenties als gevolg van de 

ingangsdatum van de BAG. 

 

• Veel uitzonderingen (of work arounds) 

maken op de BAG-gegevens. Alleen voor 

die gegevens die niet door de BAG 

worden geleverd (bijvoorbeeld 

parkeerplaatsen) wordt aangeraden een 

aparte administratie bij te houden; 

• De BAG-gegevens alleen gebruiken in de 

communicatie met externe partijen. 
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Aandachtspunten voor de gegevensuitwisseling 

De applicaties van woningcorporaties moeten de gegevens van de BAG kunnen betrekken. 

Om dit te implementeren zijn verschillende scenario’s mogelijk: 

1. Meeleveren van BAG-gegevens met de WOZ; 

2. Handmatig gebruiken van BAG-gegevens uit de BAGLV via het uitwisselen van lijsten en 

het incidenteel raadplegen; 

3. ‘Los’ koppelen met de BAGLV via periodieke bestandsvergelijking en het wegwerken van 

uitval; 

4. Koppelen met de BAGLV via een lokaal kopiebestand en vertaaltabel en van daaruit de 

primaire administratie(s) updaten; 

5. Administraties BAGLV en woningcorporatie rechtstreeks koppelen via berichtenverkeer. 

 

De laatste twee van de hierboven genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op een 

geautomatiseerde uitwisseling van gegevens tussen de BAGLV en de woningcorporatie. Dit 

hoofdstuk concentreert zich op de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. Om die 

reden wordt hier geen aandacht besteed aan het product ’BAG Web’: dit product is 

voornamelijk gericht op incidentele handmatige online bevraging. 

 

In lijn met wat in de paragraaf Toegevoegde waarde van BAG voor woningcorporaties is 

beschreven wordt ervan uit gegaan dat de gegevens overgenomen worden in de eigen 

administratie(s). Voor de gegevensuitwisseling zijn de volgende uitgangspunten 

gedefinieerd: 

 

Uitgangspunt 2 Gegevensuitwisseling vindt geautomatiseerd plaats 

Redenering Het handmatig overnemen van gegevens uit andere administraties leidt 

tot fouten en extra administratieve last. Om verbetering van de 

datakwaliteit te kunnen bereiken tegen zo min mogelijke inspanning 

dient de gegevensuitwisseling geautomatiseerd plaats te vinden. 

 

Implicatie De BAG-gegevens moeten via BAG Extract of BAG Bevragingen gekoppeld 

worden aan de eigen administratie(s). BAG Web wordt niet gebruikt. 

 

 

Uitgangspunt 3 De BAG is de primaire gegevensbron in het applicatielandschap 

Redenering Uitgangspunt U01 stelt dat de gegevens overgenomen en gebruikt 

worden binnen de processen van de woningcorporatie. De BAG is een 

externe gegevensbron waar ook andere systemen gegevens uit 

gebruiken. Indien nodig kan de BAG als bron dienen om eventueel 

redundante opslag van gegevens te vullen of bij te werken. Dit 

uitgangspunt stelt dat de BAG als primaire gegevensbron gezien moet 

worden en niet het primair bedrijfsprocessensysteem van de 

woningcorporatie. 

 

Implicatie Dit betekent dat de woningcorporatiegegevens vanuit de BAG gebruikt 

gaan worden in de administraties en processen van de woningcorporatie. 

De informatiesystemen die deze processen ondersteunen moeten dus 

beschikken over de gegevens uit de BAG. 
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Uitgangspunt 4 BAG gegevens worden ontsloten door een centrale voorziening in het 

applicatielandschap 

Redenering In uitgangspunt U03 wordt gesteld dat de BAG als gegevensbron wordt 

gezien in het applicatielandschap. In verband met beheerbaarheid en 

eenduidigheid wordt de BAG als gegevensbron ontsloten via één centrale 

voorziening in het applicatielandschap. 

 

Implicatie De informatiesystemen die processen ondersteunen moeten beschikken 

over de gegevens uit de BAG. Bij voorkeur door direct gebruik van de 

centrale voorziening of, in verband met redundante opslag, door de 

gegevens over te nemen van de centrale voorziening. 

 

 

Adresvoorkeur CORA en systeemgebruik BAG en NEN5825 

Gelet op de strekking van de BAG respectievelijk NEN5825 in relatie tot CORA principe 5 

over het gebruik maken van landelijke overheidsregistraties, is de CORA-lijn dat 

administratieve eenheden primair moeten worden gekoppeld aan de BAG-adressen. 

NEN5825 is dan weer gewenst om te hanteren voor correspondentieadressen. Daar hebben 

ze gezien de strekking van NEN5825 hun specifieke meerwaarde. 

 

Leveranciers worden daarom geacht dezelfde schrijfwijze te gaan hanteren bij de 

adresvelden die gebruikt worden. NEN5825 voor correspondentieadressen en BAG-adressen 

voor alle andere adressen. Tevens pleiten we voor een nieuw veld Woningcorpo-

ratieaanduiding om de zuiverheid van BAG-adressen en NEN5825 te kunnen waarborgen. 

Woningcorporaties hebben namelijk wel behoefte om specifieke adresaanduidingen die in 

BAG niet voorkomen, te kunnen vastleggen. 

 

In figuur 8.11 is, vooruitlopend op de uitgebreide uitleg en toelichting van het gegevens-

model vastgoed in subparagraaf 10.1.3, reeds aangegeven waar directe relaties zijn tussen 

type eenheden en de BAG en daarmee de BAG-adressen: 
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Figuur 8.11: Gegevensmodel voor Vastgoed met markering adresseerbare type eenheden 

 

De paars gemarkeerde type eenheden hebben in de BAG reeds een adres toegekend 

gekregen. In feite is het adres een attribuut van de administratieve eenheid die slechts 

opgehaald hoeft te worden. Belangrijk is dat verblijfsobjectnummer uit de BAG dus aan die 

eenheid gekoppeld wordt! De oranje gemarkeerde type eenheden komen in de BAG niet 

voor en de woningcorporatie zal zelf een unieke aanduiding moeten geven. Adres inclusief 

eventuele woningcorporatie-aanduiding ligt dan erg voor de hand omdat dit in 

communicatie uitingen naar met name klanten en leveranciers wenselijk is. 

 

Een logische oplossing voor parkeerplaatsen in een parkeergarage die wel als verblijfsobject 

in de BAG voorkomt, is om het adres van de parkeergarage te gebruiken en parkeerplaatsen 

opvolgend te nummeren en die nummering in zo’n nieuw veld 

‘Woningcorporatieaanduiding’ te registreren. 

Voor parkeerplaatsen in parkeergarages die niet in de BAG voorkomen, is het vraagstuk 

hetzelfde als parkeerplaatsen op straat of op een parkeerterrein (dus op benoemd terrein). 

Als ze administratief (en bij verkoop tevens kadastraal) worden gekoppeld met woningen of 

bedrijfsruimten omdat ze gezamenlijk worden verhuurd of verkocht, dan is het logisch het 

adres van de woning of bedrijfsruimte over te nemen en een aparte parkeerplaats 

aanduiding toe te voegen in eveneens een nieuw veld ‘Woningcorporatieaanduiding’. 

Voor panden of gebouwen die een administratieve eenheid vormen, zal een adres via de 

pand-relatie met adresseerbare verblijfsobjecten in de BAG opgehaald moeten worden. Zijn 
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er meerdere verblijfsobjecten te onderscheiden, dan is een nummerreeksaanduiding 

gewenst. Ook daarvoor is een nieuw veld ‘Woningcorporatieaanduiding’ gewenst. 

Voor inpandige ruimten zoals een collectieve containerruimte of een inpandige 

fietsenberging is er soms de behoefte om een adressenreeks te registreren. Opnieuw is het 

gewenst om hiervoor een nieuw veld ‘Woningcorporatieaanduiding’ in systemen te gaan 

toepassen. 

 

We stellen ons een eenheidskaart als volgt voor: 

 

 

Figuur 8.12: Voorkeur adresgebruik eenheden en vermelding BAG-gegevens 

 

De adresgegevens onder het eenheidsnummer worden overgenomen uit de BAG voor 

eenheden die in de BAG voorkomen, en worden voor eenheden die niet in de BAG 

voorkomen, door de woningcorporatie zelf gevuld. Om aanduidingen zoals 

parkeerplaatsnummer, kamernummer of bijvoorbeeld huisnummerreeks 12 t/m 38 die niet 

bestaan in de BAG, te kunnen vastleggen, is hier een extra veld Woningcorporatieaanduiding 

bedacht. 

De adresgegevens onder het verblijfsobjectnummer en pandnummer worden op de 

eenhedenkaart getoond maar zijn niet muteerbaar door de woningcorporatie omdat de 

overheid bronhouder is van deze adresgegevens. Wel kunnen deze adresgegevens worden 

overgenomen in de adresvelden onder het eenheidsnummer om aldaar te muteren. 

Van eenheden die uit meerdere verblijfsobjecten bestaan (verzorgingstehuis, eenheden 

t.b.v. maatschappelijke opvang, bedrijfsverzamelgebouw), is het optioneel gewenst om de 

verblijfsobjecten uit de BAG te tonen om te zien welke verblijfsobjecten uit de BAG erbij 

horen.  

 

Gebruik postcodetabel afbouwen 

Leveranciers van postcodetabellen hanteren niet automatisch de BAG-registratie. In BAG 

wordt echter de officiële naam vastgelegd. We bevelen leveranciers van harte aan om de 

straatnamen uit BAG over te nemen en de schrijfwijze NEN5825 voor 

correspondentieadressen te gebruiken. 

Eenheidsnummer

Verblijfsobjectnummer

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnr.aanduiding

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnr.aanduiding Corporatieaanduiding

Verblijfsobjectnr Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnr.aanduiding

Pandnummer
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8.2.6 Hulpmiddelen voor ontsluiting BAG-gegevens 

Om de BAG-gegevens te kunnen ontsluiten worden vanuit de overheid drie oplossingen of 

producten beschikbaar gesteld. Om te kunnen bepalen welk product (of combinatie van 

producten) het meest geschikt is, zal duidelijk moeten zijn op welke wijze een 

woningcorporatie de BAG-gegevens binnen de eigen organisatie wil gaan toepassen. De BAG 

bestaat uit 3 producten, genaamd BAG Web, BAG Extract en BAG Bevragingen. 

Op de websites van het ministerie van I&M en het kadaster is meer informatie te vinden 

over de verschillende BAG-producten. Hier is onder meer een handreiking voor afnemers te 

vinden met informatie over waar op gelet moet worden bij het koppelen van de BAG plus de 

voor- en nadelen van de producten.  

 

Gaat een woningcorporatie de BAG-gegevens slechts incidenteel en in kleine volumes 

gebruiken, dan is het product BAG Web de meest voor de hand liggende optie. Hiermee kan 

de BAG handmatig worden geraadpleegd en gegevens eventueel handmatig worden 

overgenomen in de eigen administratie. 

Wanneer het voornemen bestaat om gegevens over adressen en gebouwen regelmatig en in 

grote volumes af te nemen dan kan gebruik gemaakt worden van BAG Extract voor 

bulkgewijze afname of BAG Bevragingen voor servicegeoriënteerde afname. 

 

De BAG-producten kennen de volgende details: 

 

Tabel 8.4 - Details BAG producten 

BAG Web BAG Extract BAG Bevragingen 

• Rechtstreekse 

raadpleging van 

gegevens in de BAGLV, 

online via website van 

het Kadaster 

• Voor incidenteel gebruik 

• Gegevens in de BAGLV 

kunnen handmatig naar 

administratie van 

afnemer gekopieerd 

worden 

• Lokale kopie van de BAG 

gegevens in de BAGLV 

(volledig of 

deelverzameling) 

• Voor regelmatig gebruik 

van grote hoeveelheden 

gegevens 

• Afnemer creëert eigen 

lokale BAG-database 

• Mutatieabonnement 

mogelijk (t.b.v. 

wijzigingen en 

actualiteit) 

• Rechtstreekse en online 

bevraging van gegevens 

in BAGLV, vanuit eigen 

administratie 

• Voor regelmatig tot 

veelvuldig gebruik 

• ‘Application to 

application’ koppeling 

tussen BAGLV en eigen 

administratie nodig 

 

In de volgende pagina’s wordt toegelicht hoe de producten van de BAG vanuit deze 

uitgangspunten toegepast kunnen worden in applicatiearchitectuurscenario’s. 

 

Het product ‘Extract’ 

Een extract van de BAG-gegevens kan in ieder applicatiearchitectuurscenario worden 

gebruikt voor een continue koppeling tussen de eigen administratie en de BAG. Het kan 

tevens worden gebruikt als initiële koppeling tussen de eigen gegevens en de BAG-gegevens. 

De twee gegevenssets worden naast elkaar gelegd om op basis van sleutelvelden 

(bijvoorbeeld postcode / huisnummer combinaties) de overeenkomsten te vinden. In de 

markt zijn oplossingen beschikbaar die het vinden van overeenkomsten op een intelligente 

wijze kunnen uitvoeren. 



 

CORA 3.0 146 

 

Een extract in het ERP- en zaakgericht scenario 

Met behulp van een importfaciliteit kunnen de gegevens uit het extract in de eigen 

applicatie geladen worden. Een woningcorporatie heeft hierbij de keuze tussen het 

aanhouden van een separate administratie met BAG-gegevens of het door de BAG-gegevens 

laten overschrijven van de eigen gegevens. Vanuit het uitgangspunt U01 zouden de 

gegevens overgenomen moeten worden. De eigen applicatie wordt hierbij dan de primaire 

bron met de BAG-gegevens. In het ERP scenario zijn geen andere applicaties opgenomen 

waardoor dit de centrale voorziening wordt. 

 

Aandachtspunt hierbij is dat de applicatie in staat moet zijn om de gegevens uit de BAG vast 

te kunnen leggen, hetzij in bestaande vastgoedtabellen of in aparte tabellen. Tot slot moet 

de applicatie over een importfaciliteit beschikken. 

 

Een extract in het ESB en best-of-breed scenario 

In de ESB en best-of-breed architectuurscenario’s wordt uitgegaan van een 

applicatiearchitectuur waarin services gebruikt worden om de BAG-gegevens te raadplegen. 

Deze services hebben echter ook de verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van 

de verschillende applicaties die gegevens van de BAG (redundant) opslaan. Het extract kan 

hierin gebruikt worden om een lokale (deel)kopie van de BAG te maken. Deze lokale kopie 

wordt vervolgens ontsloten middels een service. 

 

 

Figuur 8.13: Gebruik van ‘Extract’in een best-of-breed scenario 
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In een applicatiearchitectuur die volledig servicegeoriënteerd is, hebben de services geen 

verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de verschillende applicaties die zij 

bedienen. In dit concept is er geen sprake meer van applicaties, maar van een set aan 

services die van elkaars diensten gebruik maken. De BAG-service is dan simpelweg een van 

deze services waar andere services gebruik van maken voor het raadplegen van BAG-

gegevens. 

 

Het product ‘Bevraging’ 

Het product Bevraging kan eveneens in ieder applicatiearchitectuurscenario gebruikt 

worden, maar omdat het een service betreft is het product beter op zijn plaats in het ESB en 

best-of-breed scenario. De bevragingservice kan overigens alleen gebruikt worden voor 

raadplegingen; het ontvangen van wijzigingen wordt niet ondersteund. Bovendien mag de 

bevragingservice niet gebruikt worden voor grote batchgewijze operaties (het maximum is 

gesteld op 100 objecten om lijsten te tonen op het scherm). 

 

Bevragingen in het ERP- en zaakgericht scenario 

De bevragingservice kan door een applicatie gebruikt worden voor het raadplegen van de 

BAG-gegevens. Dit kan plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de eigen processen. De 

gegevens kunnen redundant opgeslagen worden in de eigen administratie. In dit scenario is 

er binnen de organisatie nog steeds één applicatie die echter wel integreert met externe 

bronnen. De BAG-bevragingservice fungeert in dit geval als centrale voorziening en primaire 

bron van BAG-gegevens. 

 

Bevragingen in het ESB en best-of-breed scenario 

De bevragingservice kan rechtstreeks gebruikt worden in het ESB-scenario. Aangeraden 

wordt om dit via een eigen service op de servicebus te doen om zo de servicebus van de 

overheid los te koppelen van de eigen servicebus. In een ESB-scenario hebben we niet te 

maken met redundante opslag; de service hoeft om die reden dan ook alleen maar 

raadplegingen te ondersteunen. 

 

Op dezelfde manier kan de bevragingservice in het best-of-breed scenario toegepast 

worden. Omdat de bevragingservice geen mogelijkheden biedt voor het ontvangen of 

doorgeven van wijzigingen zijn de applicaties in dit scenario zelf verantwoordelijk voor het 

opvragen van de meest recente gegevens uit de BAG. 

 

Een combinatie van ‘Extract’ en ‘Bevraging’ 

De mogelijkheid bestaat om de producten Extract en Bevraging te combineren in één 

oplossing. Hierbij wordt het extract ontsloten via een service en gebruikt om wijzigingen 

door te geven. Een lokale kopie kan dan gebruikt worden voor het maken van analyses en 

het draaien van rapportages. De service die het extract ontsluit kan ook gebruikt worden om 

de integratie met de BAG-bevragingservice aan te bieden. Op die manier heeft een 

woningcorporatie de keuze uit de producten met de mogelijkheid om door te groeien of te 

veranderen naar andere scenario’s. 
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Figuur 8.14: Een combinatie van ‘Extract’ en ‘Bevraging’ in een best-of-breed scenario 

 

De gecombineerde service fungeert als primaire bron van de BAG-gegevens, onafhankelijk of 

deze uit het extract of uit de bevraging komen, en als centrale voorziening voor het 

ontsluiten van de BAG-gegevens. 

Daarbij kunnen we de aanbevelingen meegeven: 

 

Wel doen Niet doen 

• BAG-gegevens overnemen en gebruiken 

in eigen administratie; 

• Beslissingen voor aansluiten op de korte 

termijn in lijn laten lopen met de lange 

termijn visie op de informatie- en 

applicatiearchitectuur. Denk hierbij ook 

aan de mogelijkheden voor het 

aansluiten van andere basisregistraties 

in de toekomst (zie paragraaf 2.6 

toekomstmogelijkheden en 

voorbeeldfunctie woningcorporaties); 

• Indien gekozen wordt voor het lokaal 

(redundant) opslaan van BAG-gegevens 

wijs hiervoor dan intern een primaire 

bron aan en ontsluiten deze via een 

service. Als gegevens niet centraal 

• Aansluiten op de BAG via handmatige 

koppelingen. Door de kans op tikfouten 

bedreigt dit de datakwaliteit. Bovendien 

kost het handmatig onderhouden van 

een administratie (i.c. het overtypen) 

woningcorporaties onnodig veel 

capaciteit; 

• Zelf ingevoerde gegevens blijven 

gebruiken in de systemen en alleen voor 

bepaalde processen gebruik maken van 

BAG-gegevens. 
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Wel doen Niet doen 

worden opgeslagen en uniform worden 

ontsloten zal het onderhoud op de 

administraties toenemen omdat dit op 

meerdere plaatsen gedaan moet 

worden. 

 

 

Algemene aandachtspunten  

Tot slot noemen we een aantal aandachtspunten gegeven die niet direct gerelateerd zijn aan 

een van de eerder beschreven onderwerpen, maar meer gelden voor het 

implementatietraject in zijn geheel: 

 

Wel doen Niet doen 

• Zoveel mogelijk gebruik maken van de 

ervaringen met BAG implementaties 

binnen andere sectoren (bijvoorbeeld 

gemeenten, veiligheidsregio’s en 

verzekeraars); 

• Samenwerking zoeken met 

ketenpartners; 

• Prioriteit geven aan het BAG 

implementatietraject; 

• Globale impactanalyse (laten) uitvoeren; 

• Zo vroeg mogelijk betrekken van 

leveranciers; 

• Pilot opzetten dat zorgt voor initiële 

vulling maar ook om een gefundeerde 

Go/No-Go beslissing voor het 

implementeren van de (gehele) BAG te 

kunnen nemen; 

• Strategie bepalen voor de conversie van 

bestaande data. 

• De BAG zien als (het ultieme) doel: het is 

slechts een middel; 

• Onderschatten van de totale impact van 

aansluiting op de BAG en/of van de door 

de woningcorporatie zelf te leveren 

inspanning; 

• Implementatie als een ‘big bang’ zien; 

• Tijdelijke of halve oplossingen opzetten. 

 

 

8.2.7 Stappenplan om te starten met de BAG voor woningcorporaties 

Allereerst is het advies om de BAG implementatie te beschouwen en uit te voeren als een 

project en dus niet als iets “dat er even bij gedaan wordt”. Hierbij kan gebruik worden 

gemaakt van een beproefde projectaanpak, zoals beschreven in het document ”Handvatten 

voor het implementeren van het gebruik van de BAG” van het Ministerie van I&M. 

 

Vier koppelmogelijkheden 

Enkele woningcorporaties hebben praktijkervaring opgedaan met de BAG. Deze ervaring 

willen ze graag met CORA delen opdat andere woningcorporaties op efficiënte wijze aan 

kunnen sluiten op de BAG. 

 

Om het bezit te koppelen aan de BAG zijn meerdere ingangen mogelijk. De ingangskeuze is 

afhankelijk van hoe ver de betreffende gemeente is met het koppelen van BAG met WOZ (ze 
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zijn wettelijk verplicht dit 1 januari 2014 gerealiseerd te hebben). Tevens is van belang wat 

de kwaliteit van de vastgoedadministratie van de woningcorporatie op het gebied van 

adressen is. 

 

Er zijn drie koppelmogelijkheden: 

1. WOZ identificerende sleutels aanwezig in woningcorporatie administratie; 

2. Koppeltabel Kadaster en BAG; 

3. Adressen kwalitatief op orde door gebruik van een gestandaardiseerde adressentabel 

(Cendris, NEN 5825, postcode, enzovoorts); 

4. Geen sleutel aanwezig en adressen nog niet op orde. 

Wel moet bij alle koppelmogelijkheden rekening worden gehouden met het feit dat de 

relatie tussen huurobject, BAG-object en WOZ-object respectievelijk kadastraal object niet 1 

op 1 is. Hier zijn vele soorten relaties mogelijk. 

 

Ad 1.  BAG gegevens via WOZ 

Indien een WOZ-objectsleutel aanwezig is in de administratie, is het aan te bevelen 

om met de lijst met WOZ-sleutels in contact te treden met de gemeente om van de 

hierbij behorende BAG-verblijfsobjecten de pandsleutels en pandgegevens te 

leveren. Gemeenten in Nederland zijn vanuit een wettelijke verplichting actief met 

het aansluiten van de WOZ-administratie (die de gemeenten beheren) met de BAG-

administratie (die de gemeenten ook beheren). Instellingen met een 

publiekrechtelijke taak zijn per 1-6-2012 wettelijk verplicht gebruik te maken van de 

BAG. Dit geld ook voor de belastingafdelingen van alle gemeenten in Nederland. 

Deze afdelingen moeten dus in staat zijn de BAG-gegevens te leveren van de 

aangegeven WOZ-objecten. 

Door deze wijze van gegevensverkrijging zal er slechts een beperkte hoeveelheid 

niet te matchen objecten zijn. Deze objecten zullen betrekking hebben op 

onzelfstandige eenheden, verhuur van voorzieningen zoals parkeerruimten of 

bevestigingsplaatsen. 

 

Ad 2.  BAG gegevens via kadaster 

Het kadaster heeft een koppeltabel beschikbaar van BAGobjecten met kadastrale 

objecten. Deze koppeling is gebouwd door gebruik te maken van de adresgevens 

BAG en kadaster. Indien in het kadaster niet bestaande BAGadresgegevens 

voorkomen, dan kan een koppeling ontbreken. Omgekeerd kan het ook voorkomen 

dat kadastrale objecten van adresgegevens zijn vorzien die gezien de wetgeving BAG 

feitelijk niet voldoen. Dit kan tot onterechte koppelingen leiden.  

 

Ad 3.  BAG gegevens door gestandaardiseerde adressentabel 

In de informatieproducten van het Kadaster uit de Landelijke Voorziening BAG, 

worden naast de officiële schrijfwijzen voor adressen ook al adresgegevens 

meegeleverd die conform Nen5825 zijn opgesteld.  

Als de eigen objectadministratie adressen heeft die op basis van de NEN-standaard 

zijn opgesteld, dan is het koppelen van de eigen objecten aan de BAG-objecten 

eenvoudig doordat adresnotaties in hoge mate overeen zullen komen.  
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Voordat gekoppeld kan worden, zal eerst een BAG-bestand van het Kadaster 

moeten worden ingeladen in een database. De BAG-bestanden zijn opgesteld in 

XML-formaat. Er zijn diverse tools via internet beschikbaar om BAG-extracten in te 

laden in de eigen database omgeving. Ze variëren van gratis varianten tot meer 

uitgebreide varianten met leveranciers ondersteuning. 

 

Ad 4.  Aan BAG koppelen zonder eensluidende sleutels 

Op het moment dat een gemeente de mogelijkheid of de wil niet heeft om BAG-

gegevens te leveren en er is ook geen standaardiseerde adressentabel in gebruik, 

dan zullen er zelf sleutels gemaakt moeten worden om te matchen. Een eerste stap 

is om te kijken welke voorkomens er zijn in het veld huisnummertoevoeging. Hier 

moeten alle standaard fouten handmatig worden uitgehaald. Denk hierbij aan het 

gebruik van koppeltekens en spaties. Maak vervolgens een sleutel die gekoppeld kan 

worden met een soortgelijke sleutel in de BAG. Denk hierbij concreet aan de 

volgende sleutel: postcode-huisnummer&huisletter-huisnummertoevoeging. In 

detail: 9999AZ-1A-xyz.  

Doordat de adresgegevens in de eigen administratie niet zijn gestandaardiseerd, zal 

deze manier van koppelen tot een relatief hoge uitval leiden. Deze uitval zal 

handmatig gecorrigeerd moeten worden. Ter indicatie is een grote 

woningcorporatie met deze correctie handmatige uitval een werkweek aan 

inspanning kwijt geweest. Controle van uitval kan via de BAG op internet (BAG web). 

Zoekingang is dan ‘Verblijfsobject’ met parameters ‘Woonplaats’, ‘Openbare ruimte’ 

(= straatnaam) en ‘Huisnummer’.  

 

Let op: veel voorkomende eigen bedachte schrijfwijze van toevoegsels. Zijn onzelfstandige 

eenheden al of niet als apart verblijfsobject in de BAG opgenomen? Betreft onderzocht 

object wel vastgoed dat in de BAG aanwezig is (betreft het dus niet parkeerplaatsen, ruimte 

voor GSM-masten, enzovoorts)? 

 

Voordat gekoppeld kan worden, zal eerst een BAG-bestand via het Kadaster moeten worden 

ingeladen in een database. De BAG-bestanden zijn opgesteld in XML-formaat. Zoals eerder 

beschreven zijn hiervoor diverse gratis tools en betaalde tools met ondersteuning van 

leveranciers beschikbaar. 

 

Analyse koppeling 

Zodra er gekoppeld is, is de vraag aan de orde of de koppeling terecht of onterecht is gelegd. 

Ook hiervoor zijn twee stappen te onderscheiden: 

 

1.  Juiste koppeling tot stand gebracht? 

Nadat door één van voorgaande manieren de BAG-gegevens ter beschikking zijn 

gekomen, kan gestart worden met het uitvoeren van een aantal vergelijkingen. In 

eerste instantie gaat het om te beoordelen of de gemaakte koppeling terecht is 

geweest. Een goede manier is een dubbelcontrole door uitvoering van twee van 

bovenstaande koppelwijzen. Als beiden tot hetzelfde object leiden uit de eigen 

vastgoedadministratie, dan zal de goede koppeling tot stand zijn gebracht. Voor de 

overige gevallen zal het vergelijken van de ‘Naam openbare ruimte’, oftewel de 
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straatnaam tot zekerheid kunnen leiden dat de correcte koppeling tot stand is 

gebracht. 

 

2.  Straatnamen juist geregistreerd? 

Als voor alle objecten is bepaald tot welk(e) BAG-objecten ze behoren, kan een 

kwalitatieve analyse worden gedaan op de gegevens. De eerste analyse betreft de 

schrijfwijze van de straatnaam. 

• Wijkt schrijfwijze af. 

• Wat is eenvoudig te corrigeren en hoe? 

• Resultaten naast elkaar leggen en dan categoriseren. 

 

Als vervolgens de koppeling koppeltechnisch juist lijkt te zijn, dan zijn er nog inhoudelijke 

gegevens te analyseren, waar we de volgende vier stappen kunnen aanbevelen: 

 

3. Komt het gebruiksdoel overeen? 

• Definitie BAG: Gebruiksdoel van verblijfsobject zoals dit door de overheid als 

zodanig is toegestaan. Wordt initieel afgeleid uit het bouwbesluit. 

• Categorie constateringen: 

a. Gebruiksdoel correspondeert met eigen type 

b. Terecht geen koppeling 

c. Woonfunctie BAG / ander gebruiksdoel woningcorporatie 

d. Geen woonfunctie BAG / wel woningtype woningcorporatie 

 

4. Status verblijfsobject en status pand: 

• Vergelijk pand BAG met verblijfsobject woningcorporatie 

• Onmogelijk combinaties zijn: 

a. Als verblijfsobject bij de woningcorporatie in exploitatie is, kan het pand 

nooit in de BAG de status hebben: 

i. Omgevingsvergunning (voorheen Bouwvergunning) verleend 

ii. Niet-gerealiseerd pand 

iii. Bouw gestart 

iv. Pand gesloopt 

v. Pand buiten gebruik 

b. Indien bovenstaande zich voordoet, vergt dit nader onderzoek. Ga in 

ieder geval na of de koppeling wel juist is. 

 

5. Bouwjaar: 

• Definitie BAG: Wanneer pand bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd zoals 

dat bij afgifte van de omgevingsvergunning is gepland. 

• Verschil gestapelde bouw: tot 2 jaar positief en negatief 

• Verschil niet-gestapelde bouw: tot 1 jaar positief en negatief 

 

6.  Oppervlakte: 

• Definitie BAG: conform NEN2580. 
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• Rekenfactor Woning Waarderings Stelsel indien geen betrouwbare 

Gebruiksoppervlakte Wonen aanwezig):  

1. gestapelde bouw: 1,15 maal WWS-oppervlakte 

2. niet gestapelde bouw: 1,2 maal WWS-oppervlakte 

3. Absoluut en relatief met elkaar vergelijken 

a. Relatief: indelen in klassen: 

i. 0 -5% 

ii. 6 – 10% 

iii. 11 – 15 % 

iv. 16% of meer 

b. Absoluut: indelen in klassen: 

i. 0 – 5 vierkante meter 

ii. 6 – 10 vierkante meter 

iii. 11 vierkante meter of meer 

 

De relatieve vergelijking kan door de rekensom oppervlakte in eigen administratie te delen 

door de oppervlakte uit de BAG. Bijvoorbeeld: oppervlakte uit de vastgoedadministratie 90 

m
2
, in de BAG 100 m

2
. Uit deze rekensom komt een verschil van 10%. 

 

De vergelijkingen zijn benodigd om de eigen gegevens te vergelijken met de gegevens uit de 

BAG. Als uiteindelijk het doel is om gebruik te maken van BAG-gegevens, moet er voldoende 

vertrouwen zijn in de in de BAG geregistreerde gegevens. Op het moment dat er afwijkingen 

zijn tussen de vastgoedadministratie en de BAG, dan zal in overleg met de gemeente een 

juiste waarde in de BAG moeten worden geregistreerd. Dit gaat aan de hand van 

zogenaamde terugmeldingen gerede twijfel. De categorieën bij oppervlakte kunnen ervoor 

dienen om een prioriteit aan te maken voor afhandeling. Afwijkingen kunnen aan beide 

zijden relatief veel werk met zich meebrengen om op te lossen. Denk aan het lichten van 

plattegronden of daadwerkelijk inmeten van de oppervlakte. 

8.2.8 Ervaringen van wijze van applicatiekoppeling met BAG 

 

Inleiding 

Er zijn vier scenario’s die bekeken en getoetst moeten worden op technische 

(on)mogelijkheden en functionele eisen / wensen. De scenario’s zijn: 

1. Bulk: Batchgewijs verversen van objecten, zonder Enterprise Service Bus; 

2. Proces: Vanuit primair systeem, proces gestuurd verversen van BAG-gegevens via 

Enterprise Service Bus; 

3. Refresh: Vanuit Enterprise Service Bus, gegevens gestuurd verversen van BAG gegevens; 

4. Direct: BAG altijd direct benaderen via Enterprise Service Bus, zonder redundante 

opslag. 

 

Afweging scenario’s 

De scenario’s moeten gewaardeerd worden op de volgende onderwerpen: 

• Actualiteit van de gegevens; 

• Performance; 

• Redundante opslag; 

• Beheersbaarheid; 
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• Conform architectuur; 

• Realisatie inspanning. 

 

Per onderwerp per scenario de volgende keuzes  maken: --, -, +, ++ 

 

 Bulk Proces Refresh Direct 

Actualiteit van de gegevens     

Performance     

Redundante opslag     

Beheersbaarheid     

Conform architectuur     

Realisatie inspanning     

 

Voorwaarden 

De scenario’s moeten aan de volgende voorwaarden omtrent de BAG voldoen: 

• Service gerichte architectuur; 

• BAG-gegevens leidend; 

• Standaard voorziening; 

• Eenvoudig uit te breiden naar andere applicaties; 

• Beperken van beheercomplexiteit; 

• Registratie en raadplegen van gegevens bij de bron ; 

• Beperken van redundante gegevensopslag. 

 

De keuze voor servicegerichte architectuur wordt ingegeven door het volgende: 

• Toekomstvisie – waarom doen we dit?; 

• Verminderen van beheercomplexiteit; 

• Zonder keuze voor en afhankelijkheid van één leverancier; 

• Registratie en raadplegen van gegevens bij de bron; 

• Beperken van redundante gegevensopslag; 

• Generieke koppelvlakken, real-time als het kan en zinvol is; 

• Proces gestuurd en service georiënteerd; 

o services van applicaties ondersteunen stappen in het bedrijfsproces. 

 

De keuze voor servicegerichte architectuur heeft de volgende consequenties: 

• Koppelingen tussen systemen zijn niet bulk-georiënteerd en bij voorkeur gebaseerd op 

(web)services, via de Enterprise Service Bus; 

• Synchronisatie van gegevens vindt zo min mogelijk plaats, en als het plaatsvindt 

gecoördineerd via de Enterprise Service Bus; 

• Koppelvlakken tussen systemen zijn gestandaardiseerd qua technologie (services) en 

qua inhoud (CORA-gegevensobjecten). 

 

Afwegingen 

Er zijn de volgende afwegingen te maken omtrent: 

• Redundante opslag,  

o Analyses over het gehele bezit moet mogelijk zijn  

• Oplossing met of zonder Enterprise Service Bus 

Indien er gekozen wordt voor een oplossing met Enterprise Service Bus dan moet de 

afweging gemaakt worden omtrent: 
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• Architectuurconcept van de Enterprise Service Bus; 

o Het scenario moet goed passen in het architectuurconcept van de Enterprise 

Service Bus en relatief eenvoudig zijn.  

 

Scenario Bulk 

• Bulk import- en mutatieverwerking via BAG-extract en BAG-mutatie 

• Primaire systeem bronhouder van BAG gegevens 

• (Standaard) implementatie in primaire systeem 

 

 

Figuur 8.15: Scenario Bulk 

 

Voordelen Bulk Nadelen Bulk 

• (Standaard) opnemen in primaire systeem 

• Mogelijkheid om webservices te krijgen die 

BAG data ontsluiten 

 

• Geen uniforme koppeling (buiten service 

gerichte architectuur (Enterprise Service 

Bus) om) 

• Primaire systeem is bron van gegevens 

waarvan het geen eigenaar is (BAG 

gegevens) 

• Andere systemen gaan voor BAG-gegevens 

naar primaire systeem i.p.v. naar BAG  

• Extra synchronisatie nodig voor andere 

applicaties om daar ook de BAG-gegevens 

op te kunnen slaan 

• Geen standaard logging en monitoring (die 

de Enterprise Service Bus wel levert) 

• Niet altijd up-to-date 

• Beschikbaarheid binnen primaire systeem 

kan op zich laten wachten. 

 

 

Scenario Proces 

• Real-time bevraging van BAG, op moment(en) dat de gegevens voor processen nodig 

zijn; 

• Wel redundante opslag, eventueel met initiële vulling. 

 

Dit scenario bestaat uit de volgende stappen: 

SYSTEEM

ESB
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1. Vanuit het proces vraagt het primaire systeem aan de Enterprise Service Bus om BAG-

gegevens; 

2. Enterprise Service Bus gaat gegevens ophalen bij BAG; 

3. Enterprise Service Bus levert de gegevens aan het primaire systeem. 

 

 

Figuur 8.16: Scenario Proces 

 

Voordelen Proces Nadelen Proces 

• Uniforme koppeling conform architectuur 

• Duidelijke momenten van synchronisatie 

(vooraf te bepalen) 

• Meerdere applicaties aanpassen voor trigger 

naar BAG. Alle applicaties dienen via dit 

mechanisme BAG-gegevens op te vragen 

• Gegevens worden alleen bijgewerkt 

wanneer deze nodig zijn vanuit processen. 

Wanneer een entiteit niet in één van de 

processen geraakt wordt, wordt de entiteit 

niet bijgewerkt (potentieel verouderde 

data). 

• Hoge impact op primaire systeem. Eventueel 

is maatwerk nodig. 

• Raakt ook andere applicaties 

• Zeer complex 

 

Scenario Refresh 

• Enterprise Service Bus vraagt BAG service om lokale (deel)kopie van de BAG 

• Bij mutaties synchronisatie naar applicaties via Enterprise Service Bus synchronisatie 

• Mogelijkheid tot gecombineerde oplossing met scenario Direct 

 

Dit scenario bestaat uit de volgende stappen: 

1. Eenmalig vraagt de Enterprise Service Bus een extract op bij BAG 

2. Als de BAG mutaties heeft, worden die aan Enterprise Service Bus doorgegeven 

3. Enterprise Service Bus zorgt dat gegevens (zowel initieel als mutaties) aan het primaire 

systeem worden doorgegeven 

 

SYSTEEM

ESB
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Figuur 8.17: Scenario Refresh 

 

Verschil met scenario Bulk: aansluiting conform service gerichte architectuur, communicatie 

via de bus. Ook toe te passen om gegevens in andere systemen te krijgen. 

Wel bulkverwerking maar niet in primaire systemen. Ontsluiting van bulkdata naar primaire 

en secundaire systemen via services. 

Er bevindt zich een integratie service met de BAG op de bus. Implementatie van service is 

niet relevant voor de service afnemers. Deze kan dus via Bevraging of via Extract gaan 

werken. Of via een andere techniek volledig transparant voor de afnemers. Voor de 

afnemers: integratie service = BAG 

Het initiëren van de synchronisatie kan door de bron gedaan worden. Duidelijk waar een 

BAG-synchronisatie gestart wordt. 

 

Voordelen Refresh Nadelen Refresh 

• Uniforme koppeling conform service 

gerichte architectuur 

• Standaard synchronisatie mechanisme 

toepasbaar 

• Data wordt geraadpleegd bij en 

gesynchroniseerd vanuit de bron 

• Andere applicaties kunnen later op scenario 

aangesloten worden 

• Afhankelijk van frequentie mutatie 

abonnementgegevens bijna up-to-date 

• Combinatie met scenario DIRECT mogelijk 

• Het scenario past goed in het 

architectuurconcept van de Enterprise 

Service Bus en is relatief eenvoudig.  

• Afhankelijk van frequentie mutatie 

abonnementgegevens niet up-to-date 

• Services van primair systeem nodig om BAG-

data bij te werken 

 

Scenario Direct 

• Direct raadplegen van de BAG, op juiste moment(en) in het proces; 

• Zonder redundante opslag, alleen de BAG-ID; 

• Mogelijkheid tot gecombineerde oplossing met scenario Refresh. 

 

Dit scenario bestaat uit de volgende stappen: 

1. Vanuit processen worden gegevens aan Enterprise Service Bus gevraagd; 

2. Enterprise Service Bus vraagt de gegevens op bij BAG en toont deze aan de processen. 

SYSTEEM

ESB
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Figuur 8.18: Scenario Direct 

 

Voordelen Direct Nadelen Direct 

• Data raadplegen bij de bron 

• Volledig volgens service gerichte 

architectuur 

• Andere applicaties kunnen later op scenario 

aangesloten worden 

• Combinatie met scenario Refresh mogelijk 

• Internet versus lokaal (beschikbaarheid, 

performance) 

• Analyses (met BAG-data) niet mogelijk 

• Er is een te grote afhankelijkheid van de BAG 

 

Conclusie 

Gezien de voor- en nadelen van de diverse scenario’s krijgt het scenario Refresh de beste 

waardering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEEM

ESB
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9 Focusgebied: Applicatielandschap 
 

Binnen het focusgebied Applicatielandschap heeft CORA applicatie-

strategieën beschreven. Daarnaast is in dit focusgebied het 

informatiefunctiemodel CORA ondergebracht. 

 

9.1 Applicatiestrategieën 

9.1.1 Inleiding 

Een woningcorporatie is geen statische organisatie, maar een organisatie waarbinnen een 

dynamiek bestaat. Zo zijn niet alle processen even stabiel als gevolg van: 

• Externe invloeden (bijvoorbeeld veranderende wetgeving); 

• De behoefte om te optimaliseren (bijvoorbeeld kosten verlagen, doorlooptijd 

verkorten); 

• De behoefte om te specialiseren; 

• De wens om te innoveren. 

 

Deze verschillen uiten zich in de bedrijfsinrichting van de woningcorporatie. Niet voor alle 

processen kunnen dezelfde eisen aan de bedrijfsinrichting gesteld worden. Er moeten 

afgeleid van de bedrijfsstrategie en afhankelijk van bovengenoemde dynamiek keuzes 

gemaakt worden over hoe de bedrijfsinrichting eruit komt te zien. Als gevolg hiervan worden 

er ook verschillende eisen gesteld aan de informatievoorziening. Deze zal in staat moeten 

zijn zowel dynamische als minder dynamische processen te ondersteunen en hierbij 

betrouwbare informatie moeten leveren. Het sturen van de informatievoorziening zodat 

deze hiertoe ook in staat is, is onderdeel van een BIP-traject waarover in CORA paragraaf 7.2 

informatie te vinden is.  

 

Voor kleinere woningcorporaties lijkt bovenstaande niet direct van toepassing. Een kleinere 

woningcorporatie kent minder (complexe) processen en heeft over het algemeen een meer 

eenvoudige automatiseringsbehoefte. Kleinere woningcorporaties hebben hierdoor over het 

algemeen voldoende aan minder pakketten om de administratie in te voeren. Ook de risico’s 

bij het min of meer handmatig uitvoeren van processen m.b.v. bijvoorbeeld Excel is door de 

beperkte schaal minder groot. Wordt dit risico te groot dan kan er eenvoudig een nieuw 

pakket aangeschaft worden.  

 

Maar ook bij kleinere woningcorporaties komt er door groei op den duur een omslagpunt in 

de complexiteit en is IT geen middel meer maar een belemmering. Om dit te herkennen en 

op de toekomst voorbereid te zijn is het ook voor kleinere woningcorporaties goed om 

kennis te nemen van de vraagstelling en beoordelingscriteria bij de keuze van een 

applicatiestrategie. 

 

Wat betekent die dynamiek? 

De informatievoorziening van de woningcorporatie wordt gerealiseerd door applicaties. 

Omdat er door de hierboven aangegeven dynamiek verschillende eisen gesteld worden aan 

de informatievoorziening binnen de woningcorporatie worden applicaties verschillend 

ingezet. Het inzetten van applicaties gaat verder dan alleen het voeren van de 

bedrijfsadministratie. Het omvat alle activiteiten waar we ter ondersteuning 

informatiefunctionaliteit voor inzetten, denk bijvoorbeeld aan applicaties voor 
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klantondersteuning, managementinformatie of om informatie als product aan een klant aan 

te bieden. Omdat applicaties zo verschillend ingezet kunnen worden is het belangrijk na te 

denken over een applicatiestrategie.  

 

Er bestaan dus per definitie verschillende categorieën applicaties binnen de 

woningcorporatie. Aan de ene kant van het spectrum vinden we applicaties die snel 

geïmplementeerd zijn om te experimenteren, om op korte termijn aan nieuwe eisen te 

kunnen voldoen of om snel een gewijzigd proces door te kunnen voeren (bijvoorbeeld SMS-

diensten voor huurders of ad-hoc stuurinformatie). Aan de andere kant van het spectrum 

vinden we applicaties die gekenmerkt worden door de stabiliteit van de processen die ze 

ondersteunen of doordat deze processen gemeengoed zijn (bijvoorbeeld HRM en inkoop). In 

figuur 9.1 zijn voor applicaties een aantal karakteristieke verschillen in dit spectrum 

uiteengezet. 

 

Over het algemeen zal een woningcorporatie bijna altijd een bestaande applicatie willen 

kopen, in plaats van het zelf te ontwikkelen. Soms is echter de conclusie na een zogenaamde 

‘make-buy analyse’ dat er geen applicaties zijn die voldoende aansluiten bij de eisen. In dat 

geval is maatwerk de enige oplossing. Maatwerkoplossingen vinden we in figuur 9.1 typisch 

terug in de bovenkant van het spectrum, waar wordt geëxperimenteerd, innovaties 

plaatsvinden, onderscheidende processen ondersteund moeten worden, en/of processen 

nog niet volledig gestabiliseerd zijn of gemeengoed zijn geworden. 

 

Gedurende het bestaan van een applicatie kan deze van boven naar beneden zakken in het 

spectrum. Dit betekent dat het proces dat de applicatie ondersteunt, stabiliseert, minder 

onderscheidend is en / of gemeengoed is geworden. De functionaliteit voor dit proces zal 

dan niet langer in een maatwerk, Excel, of aparte applicatie zitten maar eerder opgenomen 

zijn in een ERP-suite. 

 

 

Figuur 9.1: Spectrum van dynamiek en aspecten van applicaties 
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9.1.2 Welke applicatiestrategieën zijn er? 

Om de applicatiestrategieën te introduceren is het nodig eerst iets over de mogelijke 

operationele modellen van een woningcorporatie uit te leggen. De applicatiestrategieën 

hebben hiermee namelijk een directe link. Met een operationeel model beschrijft een 

woningcorporatie in welke mate zij streeft naar bedrijfsprocesintegratie en –standaardisatie. 

Ross, Weil, en Robertson komen met deze aspecten tot onderstaande vier operationele 

modellen
 
(Ref. 13). 

De vragen om deze aspecten te kunnen plaatsen in één van die operationeel modellen zijn: 

1) What is the enterprise’s desired operating model – oftewel: wat is de benodigde 

inrichting en werking van de woningcorporatie? 

2) How will IT support the desired operating model? – oftewel: hoe ondersteunt IT-

inzet deze inrichting en werking van de woningcorporatie?  
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Coördinatie 

• Zelfstandige business units met een 

behoefte om elkaars transacties te 

kennen 

• Belangrijkste IT-functie: toegang tot 

gedeelde gegevens door middel 

van standaard technologie-

interfaces 

Unificatie 

• Eén organisatie met organisatie brede 

processtandaarden en organisatie brede 

toegang tot informatie 

• Belangrijkste IT-functie: systemen 

versterken standaard processen en het 

biedt een organisatie brede toegang tot 

de gegevens 
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a
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Diversificatie 

• Onafhankelijke bedrijfseenheden 

met verschillende klanten en 

expertise 

• Belangrijkste IT-functie: 

schaalvoordelen opleveren zonder 

beperking van de onafhankelijkheid 

Replicatie 

• Onafhankelijke maar vergelijkbare 

bedrijfseenheden 

• Belangrijkste IT-functie: bieden van een 

standaard infrastructuur en applicatie 

componenten 

 
Laag Hoog 

 Bedrijfsprocesstandaardisatie 

 

Figuur 9.2 - Operationele modellen 

 

In een fusie zal een woningcorporatie zich hoogstwaarschijnlijk in het kwadrant 

‘diversificatie’ bevinden. De te fuseren onderdelen doen dezelfde dingen, maar elk op hun 

eigen en verschillende manier, wat neerkomt op een lage mate van standaardisatie en een 

lage mate van integratie. Dit is waarschijnlijk niet waar de fusie woningcorporatie wil zijn, de 

wens kan bijvoorbeeld zijn om te streven naar unificatie. 

 

Van de operationele modellen naar applicatiestrategieën kunnen we de assen uit figuur 9.2 

op de volgende manier vertalen. De as van de processtandaardisatie vertaalt zich in de 

keuze om pakketminimalisatie toe te passen (hoge mate van standaardisatie) of voor 

functionele aansluiting op de wensen (lage mate van standaardisatie). De as van de 

procesintegratie vertaalt zich in de keuze voor een manier van koppelen waarbij 

functionaliteit eenvoudig geïntegreerd kunnen worden (in dit stuk verder een ‘losse 
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koppeling’ genoemd). Of een manier van koppelen waardoor de functionaliteiten minder 

vanzelfsprekend geïntegreerd kunnen worden (in dit stuk verder een ‘harde koppeling’ 

genoemd). 

  

 

Figuur 9.3: Belangrijkste applicatiestrategieën 

 

Dit levert grofweg de vier applicatiestrategieën uit figuur 9.3 op die voor woningcorporaties 

interessant zijn. Op details kunnen de verschillende strategieën nog van elkaar verschillen, 

maar voor dit overzicht is bovenstaand onderscheid voldoende. Met de klok mee in het 

schema: 

1.  Best-of-breed met ESB 

In deze strategie is het streven naar een optimale functionele aansluiting van de 

applicaties op de processen. Hierbij wordt er per definitie voor elke 

informatiefunctie opnieuw bepaald welk pakket in de markt hier het meest geschikt 

voor is. In de praktijk wordt bij de uiteindelijke beslissing wel vaak gekeken naar wat 

er al in huis is. In deze strategie zijn de pakketten los aan elkaar gekoppeld met 

behulp van een Enterprise Service Bus (ESB). Een ESB kan het best ingericht worden 

in een service georiënteerde architectuur (SOA) stijl conform de bijbehorende 

ontwerp principes. Op een ESB bieden pakketten services aan die de 

functionaliteit(en) van het pakket ontsluit(en). Dit kunnen eenvoudige raadpleeg-

acties zijn (bijvoorbeeld ‘lees huurder’) of complexere acties die een proces starten 

(bijvoorbeeld ‘verwerk huuropzegging’). Deze services, overeenkomend met CORA 

informatiefuncties, zijn over het algemeen afgebakend op de informatiedomeinen 

en zijn herbruikbaar voor andere pakketten. 

 

2. Dominant pakket satelliet systemen en ESB 

In deze strategie is het doel pakket minimalisatie. Dit wordt bereikt door de 

informatiefuncties aan een dominant pakket toe te wijzen, bijvoorbeeld het ERP-
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pakket. Uitzondering is wanneer de functionele aansluiting te beperkt is, het 

dominante pakket het niet ondersteunt of de informatiefunctie onderscheidend / 

strategisch is. Dan wordt er een apart pakket ingezet. Ook in deze strategie zijn de 

applicaties los aan elkaar gekoppeld met een ESB.  

 

3. ERP-pakket 

In deze strategie is het doel ook pakketminimalisatie door alle informatiefuncties 

aan het ERP-pakket toe te wijzen. Alleen voor een aantal zeer specialistische functies 

waar het ERP-pakket niet in voorziet zijn specialistische pakketten ingezet. In deze 

strategie is het ERP-pakket hard gekoppeld aan de andere pakketten. Een harde 

koppeling maakt gebruik van de interne structuur en werking van pakketten om 

deze aan elkaar te koppelen. Hierdoor kan een interne wijziging van een pakket 

(bijvoorbeeld in het datamodel) ertoe leiden dat de koppeling ook wijzigt.  

 

4. Best-of-breed met point-to-point koppelingen 

In deze strategie is het doel om een optimale functionele aansluiting te bereiken. 

Hiervoor worden de informatiefuncties geconsolideerd in een aantal pakketten. 

Deze pakketten worden hard aan elkaar gekoppeld met point-to-point koppelingen 

om informatie waar nodig uit te wisselen. 

9.1.3 Waarop bepaal ik een passende applicatiestrategie? 

Zoals aan het begin al aangegeven is het zo dat niet voor elk organisatieonderdeel dezelfde 

strategie geldt. Maar wat zijn nu de aspecten die in een keuze voor een (deel)strategie 

meegenomen kunnen worden?  

 

Deze keuze of weging van de aspecten is geen autonome keuze van de woningcorporatie, zij 

is ook gebonden door de omgeving of context van de woningcorporatie. Zij wordt 

bijvoorbeeld beïnvloed door het huidige applicatielandschap, politiek (wet- en regelgeving), 

economie, techniek, enz. Het komen tot een goede applicatiestrategie is dus een hele 

opgave! Wanneer een keuze gemaakt is betekent dit niet dat de praktijk hierop aansluit. Er 

zal sprake zijn van een verandering. Deze verandering kan gestuurd worden met een traject 

van informatieplanning.  

 

De zes belangrijkste aspecten worden hieronder opgesomd. Er is bewust voor gekozen om 

de kosten buiten beschouwing te laten. Reden hiervoor is dat een applicatiestrategie 

allereerst moet aansluiten bij de bedrijfsstrategie en daarom vooral draait om de aansluiting 

van het applicatielandschap op de beweging en het lange termijn doel van de 

woningcorporatie. Bovendien is het lastig om te bepalen hoe je in een eenvoudig model de 

kosten meeneemt en vooral welke kosten erin betrokken worden.  

 

• Onafhankelijkheid van leveranciers – wie is er in control over de IT? U of de 

leverancier(s)? Ligt de bedrijfsproces- en integratiekennis bij de pakketleverancier, in-

house (of een aparte partner) of is die verspreid over een groot aantal leveranciers?  

Een lage score (hoge leveranciersafhankelijkheid) op dit aspect kan tegen de 

woningcorporatie gaan werken. Een leverancier heeft dan in een bepaalde mate een 

lock-in die hen de vrijheid geeft om bijvoorbeeld de tarieven sterk te verhogen. 

Daarnaast bepaalt de leverancier in plaats van de markt welke wijzigingen in het pakket 

doorgevoerd worden. Aan de andere kant kunnen er, bijvoorbeeld na een fusie, ook 
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teveel leveranciers bestaan. Hierbij is het vaak wenselijk om juist met minder 

leveranciers te eindigen. 

 

• Aansluiting op processen – werken de medewerkers zoals het pakket voorschrijft of 

werkt het pakket zoals de mensen voorschrijven? 

Een slechte aansluiting op de processen zorgt ervoor dat de voor de woningcorporatie 

ideale processen niet op die manier uitgevoerd kunnen worden. De samenhang tussen 

de processen zal beperkter zijn. Procesoptimalisaties kunnen zeker in combinatie met 

een lage aanpasbaarheid, moeilijk doorgevoerd worden. Daarnaast kan een slechte 

aansluiting op processen een lagere arbeidssatisfactie geven.  

 

• Aanpasbaarheid – in hoeverre kunnen processen eenvoudig veranderd worden? Wat is 

de flexibiliteit van de applicatiestrategie om met wijzigingen om te kunnen gaan? Ook 

time-to-market is een aspect van de aanpasbaarheid. Hoe groot is de impact van een 

wijziging? Blijft die beperkt tot het aan te passen pakket of rimpelt deze door het hele 

landschap heen? 

Een lage score op dit aspect geeft dat er een starheid ontstaat. Het veranderen van een 

werkwijze of deelprocessen uitbesteden kan dan alleen met de grootst mogelijke 

inspanning. Een lage score geeft dat IT een beperkende factor wordt voor het in kunnen 

spelen op veranderingen.  

 

• Functionele scheiding – Hoe groot is de kans dat in het applicatielandschap dezelfde 

functionaliteit meerdere malen voorkomt?  

Een grotere kans op functionele overlap betekent dat twee afdelingen hetzelfde doen in 

twee verschillende applicaties. Met alle gevolgen voor de samenwerking tussen de 

afdelingen en herbruikbaarheid van gegevens. Een keuze om functionele overlap te 

beperken, betekent niet automatisch dat het vanaf dat moment ook niet meer 

voorkomt. Hier kan actief op gestuurd worden om de huidige overlap te verminderen, 

maar de woningcorporatie heeft er niet altijd invloed op. Er kan bijvoorbeeld overlap 

ontstaan doordat een nieuwe versie van een applicatie een functionaliteit introduceert 

die al op een andere plaats in het landschap was opgenomen. Daarnaast kan er sprake 

zijn van grote overlap vanwege de geschiedenis van de woningcorporatie. In dat geval 

zal er applicatie rationalisatie plaats moeten vinden. 

 

• Beheersbaarheid – in hoeverre levert de strategie een beheersbaar applicatielandschap?  

Invloed hierop heeft niet alleen de complexiteit, maar bijvoorbeeld ook of extra 

integratie leidt tot een grote toename van complexiteit en extra inspanning voor beheer. 

Lage beheersbaarheid geeft een ‘kaartenhuisgevoel’. Er is alleen overzicht op 

onderdelen en bij de eerste de beste verandering storten aanpalende applicaties en 

informatie functies onverwacht in. 

 

• Eenvoud integratie – Hoe eenvoudig is de integratie tussen applicaties onderling en met 

ketenpartijen? Moet er veel geïntegreerd worden? Is er sprake van complexe integratie 

waarbij hetzelfde gegeven twee kanten op geïntegreerd moet worden?  

 

In het onderstaand model zijn de vier strategieën uitgezet op de zes beoordelingsaspecten. 

Een hogere score op een aspect (verder van het midden) is beter. Afhankelijk van de situatie 

van de woningcorporatie (context, omgeving), kan het belang van aspecten meer of minder 
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zwaar meewegen. Het gaat hierbij om het maken van keuzes, vaak over keuzes die het 

minste pijn doen. In de voorbeelden is dit onder andere uitgewerkt.  

  

 

Figuur 9.4: Strategieën beoordeeld op verschillende aspecten 

 

In de volgende paragrafen zal per strategie kort toegelicht worden waarop de strategieën 

beoordeeld zijn. De belangrijkste argumenten om een strategie voor een bepaald aspect te 

scoren zijn hierbij in de vorm van korte statements opgenomen. 

 

Best-of-breed met ESB 

Onafhankelijkheid van 

leveranciers 

� Principiële keuze voor functionele aansluiting geeft 

vrijheid om andere leveranciers te kiezen. 

� ESB geeft ontkoppeling tussen applicaties (en daarmee 

leveranciers). 

Aansluiting op processen � Er wordt (elke keer) een keuze gemaakt welke 

pakketten voor welke functionaliteit ingezet worden. 

Functionele scheiding � De meeste pakketten ondersteunen meerdere 

processen. Bij aanschaf van een pakket voor één proces 

is de kans op ongebruikte functionaliteit reëel en 

daarmee ook op functiedubbeling. 

� Centraal inzicht van ESB kan functionele overlap 

beperken. 

Aanpasbaarheid � Bij juist hergebruik van aangeboden services is het 

eenvoudig om wijzigingen in processen door te voeren. 
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� Keuzevrijheid geeft de mogelijkheid om een nieuw 

pakket aan te schaffen om het gewijzigde proces te 

ondersteunen. Nadeel is dat dit een extra te beheren 

en te integreren pakket aan het landschap toevoegt.  

Beheersbaarheid � Verschillende systemen die allemaal ‘even belangrijk’ 

zijn en een aanzienlijke kans op functionele overlap 

geven dat het lastig is om overzicht en duidelijke 

scheiding van verantwoordelijkheden van applicaties te 

bewaren. 

� Centraal inzicht op koppelingen door ESB. 

Eenvoud integratie � Verschillende gegevens kunnen ook verschillende 

pakketten als authentieke bron hebben. 

� Kennis (en beheersing) van integratie op één plek (bij 

ESB-leverancier). 

 

Grootste valkuil van deze strategie is dat er relatief eenvoudig functionele overlap 

geïntroduceerd kan worden waardoor het overzicht verdwijnt en de complexiteit erg snel 

toe kan nemen. 

 

Dominant pakket met satelliet systemen en ESB 

Onafhankelijkheid van 

leveranciers 

� Principe uitspraak voor een dominant pakket geeft een 

sterke afhankelijkheid. Door uitwijkmogelijkheid is het 

wel beter dan de ERP-pakketstrategie. 

Aansluiting op processen � Voor een onderscheidend proces of een proces wat 

sneller wijzigt dan het dominante pakket (hoge 

dynamiek) kan een andere applicatie ingezet worden. 

Hierdoor is het beter dan de ERP-pakketstrategie. 

Functionele scheiding � Beperkte kans op functionele overlap, de 

informatiefuncties zitten in principe in het dominante 

pakket óf in een satellietsysteem. De functies in het 

dominante pakket die niet voldoen aan de wensen 

kunnen wel dubbel voorkomen. 

Aanpasbaarheid � Door mogelijkheid om aparte pakketten in te zetten 

voor onderscheidende of snel wijzigende processen 

bestaat de mogelijkheid om op deze gebieden een hoge 

aanpasbaarheid te bereiken. Toch een lagere score 

doordat, net als bij de ERP-pakketstrategie, een 

principiële afhankelijkheid bestaat van de dominante 

leverancier. 

Beheersbaarheid � Door een beperkt aantal pakketten die samen de 

bedrijfsadministratie vormen, is het eenvoudig 

overzicht te houden. 

Eenvoud integratie � Er zijn wel koppelingen, maar door toepassing van ESB 

is er centrale controle en inzicht op de koppelingen. 

Bovendien is in principe het dominante systeem altijd 

leidend wat de integratie vereenvoudigd. 
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Bij deze strategie is een belangrijke afweging hoe ‘slecht’ de aansluiting van het dominante 

pakket moet zijn, voordat er een ander pakket wordt ingezet. Wanneer de grens 

bijvoorbeeld wordt gelegd bij het ondersteunen van 20% van de functionele eisen, verschilt 

deze strategie niet veel van de ERP-pakketstrategie. 

 

ERP-Pakket 

Onafhankelijkheid van 

leveranciers 

� Een woningcorporatie is volledig afhankelijk van één 

leverancier. 

Aansluiting op processen � Een woningcorporatie werkt zoals het pakket 

voorschrijft. Er is geen alternatief. 

Functionele scheiding � Er is slechts één pakket dat de functionaliteit aanbiedt. 

Aanpasbaarheid � Voor aanpassingen is een woningcorporatie volledig 

afhankelijk van de leverancier. Wanneer deze een lage 

prioriteit toekent aan een wijziging kan het langer 

duren voordat een aanpassing is doorgevoerd. 

Beheersbaarheid � Er is maar één pakket waar gegevens in opgeslagen 

kunnen zijn en wat beheerd moet worden.  

Eenvoud integratie � Er is maar één pakket dat geïntegreerd moet worden. 

 

Het grootste risico bij deze strategie is de afhankelijkheid van de leverancier. Wanneer de 

leverancier niet kan of wil leveren is er geen alternatief. Bedrijfsprocessen kunnen dan niet 

optimaal worden ingericht omdat de woningcorporatie te afhankelijk is van het aanbod van 

functionaliteiten in het ERP-pakket. Een hieraan gerelateerd risico is dat er eerder maatwerk 

wordt gerealiseerd (schermen, eigen registraties of Excel-applicaties) om de ontbrekende 

functionaliteit in te vullen. 

 

Best-of-breed met point-to-point koppelingen 

Onafhankelijkheid van 

leveranciers 

� De principiële keuze voor functionele aansluiting geeft 

vrijheid om andere leveranciers te kiezen. 

� Door harde koppelingen zijn leverancier(s) nodig voor 

wijzigingen. 

Aansluiting op processen � Er wordt een keuze gemaakt welke pakketten voor 

welke functionaliteit ingezet worden. 

Functionele scheiding � De meeste pakketten ondersteunen meerdere 

processen. Bij aanschaf van een pakket voor één proces 

is de kans op ongebruikte functionaliteit reëel en 

daarmee ook op functiedubbeling. 

� De lage beheersbaarheid geeft moeite om te sturen op 

het beperken van de functionele scheiding. 

Aanpasbaarheid � Door harde koppelingen over het algemeen minimaal 

twee leveranciers nodig voor wijzigingen. 

� Een wijziging kan door harde koppeling impact hebben 

op andere systemen. 

� Keuzevrijheid geeft de mogelijkheid om een nieuw 

pakket aan te schaffen om het gewijzigde proces te 

ondersteunen. Nadeel is dat dit een extra te beheren 

en te integreren pakket aan het landschap toevoegt. 

Beheersbaarheid � Verschillende systemen die allemaal ‘even belangrijk’ 
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zijn en een aanzienlijke kans op functionele overlap 

geven dat het lastig is om overzicht en duidelijke 

scheiding van verantwoordelijkheden van applicaties te 

bewaren. 

Eenvoud integratie � Verschillende gegevens kunnen ook verschillende 

pakketten als authentieke bron hebben. 

� Er zijn meerdere leveranciers nodig voor het integreren 

van systemen.  

� De kennis van koppelingen ligt bij verschillende 

leveranciers. 

 

Door de inzet van harde koppelingen (en de daarbij horende wederzijdse kennis van de 

interne werking) leidt een applicatiewijziging op de ene applicatie tot impact op de andere 

applicatie. Vervolgens kan dit op eenzelfde manier weer impact hebben op applicaties die 

hieraan gekoppeld zijn. Door de grotere kans op dubbeling van functionaliteit in dit scenario 

kunnen de koppelingen in dit scenario ook eerder complex zijn. 

9.1.4 Hoe kan ik applicatiestrategieën toepassen? 

Zoals uit het voorgaande blijkt is het kiezen van een applicatiestrategie niet eenvoudig. 

Vanwege de dynamiek in sommige processen en de verschillende eisen die dit aan de 

applicaties stelt is er geen sprake van een ‘one-size-fits-all’. Op hoofdlijnen zal er wel een 

keuze gemaakt moeten worden voor een strategie. Maar er zal ook voor de belangrijkste 

procesgebieden gekeken moeten worden hoe deze zich ontwikkelen, hoe snel ze zullen 

veranderen en wat dit betekent voor de samenhang met de andere procesgebieden. In deze 

afweging zal altijd rekening gehouden moeten worden met het kunnen reageren op 

invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld overname van leveranciers onderling, fusies van 

woningcorporaties, ontwikkelingen op de markt, enz. Afhankelijk hiervan kunnen er voor 

bepaalde procesgebieden andere eisen en strategieën gelden (denk ook aan het spectrum 

wat geschetst is in figuur 9.1). Na verloop van tijd zullen hierdoor hoogstwaarschijnlijk 

meerdere strategieën te herkennen zijn. Om dit te illustreren worden hier drie casussen 

uitgewerkt. 

9.1.5 Enkele voorbeelden 

 

Voorbeeld online dienstverlening 

 

 

Voor deze casus kunnen we het volgende principe definiëren:  

Processen en gegevens worden ook online ontsloten om selfservice voor de klant mogelijk te 

maken. 

Dit impliceert dat: 

• Gegevens op orde moeten zijn omdat deze ook voor de klant zichtbaar worden; 

• Kernsystemen ontsluitbaar moeten zijn naar het online kanaal. 

Een woningcorporatie wil graag gaan innoveren op het gebied van online dienstverlening. Er 

moeten snel bestaande en nieuwe diensten via het internet ontsloten kunnen worden en 

huurders moet de gelegenheid gegeven worden om zaken zelf uit te zoeken en minder 

afhankelijk te zijn van de openingstijden van de woningcorporatie. 
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De applicatie die voor deze casus benodigd is zit aan de bovenkant van het spectrum uit 

figuur 9.1. De belangrijkste aspecten zijn dan ook ‘aanpasbaarheid’ en ‘aansluiting op 

processen’. De woningcorporatie wil snel diensten kunnen ontsluiten en de oplossing moet 

werken zoals de woningcorporatie (of eigenlijk de huurder) wenst te werken. De te 

verwachten applicatiestrategie neigt hier naar een oplossing die in een specialistisch pakket 

gerealiseerd wordt. Maar dat betekent dat we met integratie te maken hebben. Daarom 

moet onze gewenste strategie ook goed scoren op ‘eenvoud integratie’. De meest voor de 

hand liggende keuze lijkt te zijn om op zoek te gaan naar een losse applicatie die in staat is 

om via een ESB geïntegreerd te worden. De vraag of deze binnen een best-of-breed 

aangesloten moet worden of als pakket naast een dominant pakket hangt af van (eerdere) 

keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld backofficeprocessen en de bij het principe 

genoemde implicaties. 

 

Een voorbeeld applicatielandschap voor deze casus zou er dan als volgt uit zien: 

 

 

Figuur 9.5: Voorbeeld applicatielandschap casus online dienstverlening 

 

Voorbeeld kernregistraties 

 

 

Voor deze casus kunnen we het volgende principe definiëren: De bedrijfsvoering en 

informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede basisregistraties (CORA 

principe 5). Dit impliceert dat: 

• In de processen van de woningcorporaties rekening gehouden moet worden met de 

processen van de basisregistraties. Bijvoorbeeld dat een verblijfsobject al bij het 

verlenen van de vergunning in de BAG wordt opgenomen. 

• De applicaties van de woningcorporatie moeten in staat zijn om (onderdelen van) de 

gegevensverzameling extern te betrekken. 

 

In dit scenario is aanpasbaarheid minder belangrijk. Het beheren van de kernregistraties is 

een proces waarvan te verwachten valt dat het niet regelmatig zal veranderen. De 

benodigde applicatie zit dus meer aan de onderkant van het spectrum uit figuur 9.1. De 

verwachting is wel dat de gegevens uit de kernregistraties naar ketenpartners 

Een corporatie wil de kwaliteit van de belangrijkste gegevensregistraties verhogen.  

Hierbij wenst zij gebruik te maken van voorhanden zijnde basisregistraties van de overheid. 
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gecommuniceerd moeten worden. Ze zullen in ieder geval extern (bij de overheid) betrokken 

moeten worden. Een goede score op de integratie is daarom wenselijk. Vanwege de 

stabiliteit (en het belang) van de kernregistraties is het geen probleem om een bepaalde 

leveranciersafhankelijkheid te hebben. De keuze valt dan al snel op de ERP-pakketstrategie 

of de strategie met het dominante pakket en de satellietsystemen. 

 

Een voorbeeld applicatielandschap voor deze casus zou er dan als volgt uit zien: 

 

 

Figuur 9.6: Voorbeeld applicatielandschap casus kernregistraties 

 

Voorbeeld nieuwe dienst 

 

 

Voor deze casus kunnen we het volgende principe definiëren: Strategische en 

gespecialiseerde diensten kunnen relatief snel op de markt gebracht worden. Dit impliceert 

dat: 

• Het aanpassen van bestaande processen en introductie van nieuwe processen 

eenvoudig moet kunnen; 

• Bestaande gegevensverzamelingen snel voor nieuwe doeleinden ingezet kunnen 

worden. 

 

In deze casus is de voorkeursoplossing (het ERP-pakket) niet op korte termijn mogelijk. De 

woningcorporatie kan wachten met de nieuwe dienst tot de leverancier het in het pakket 

heeft geïntroduceerd of een specialistisch pakket voor de nieuwe dienst aanschaffen (of 

eventueel als maatwerk laten maken). Vanwege het gestelde principe wordt er niet gewacht 

maar een nieuw pakket geïntroduceerd. Dit doet de woningcorporatie wel vanuit de 

gedachte dat het specialistische pakket na verloop van tijd geconsolideerd moet worden 

naar het ERP-pakket. In dat geval is het belangrijk om een eenvoudige integratie te hebben 

met een losse koppeling tussen het specialistische leefbaarheidspakket en de andere 

pakketten. Bij de consolidatie naar het ERP-pakket kan de impact van deze wijziging (de 

Een corporatie wil graag iets gaan doen op het gebied van leefbaarheid omdat dit goed 

aansluit bij de maatschappelijke doelstellingen maar het is een dienst die nog niet veel 

andere corporaties aanbieden. De authentieke bron voor de meeste gegevens is het ERP 

pakket waarin de huurder-, vastgoed- en financiële administratie is opgenomen en de 

corporatie wil de nieuwe leefbaarheidsdienst ook in het ERP pakket onderbrengen. De 

leverancier van dit pakket heeft echter pas over een jaar weer een grote release met 

 nieuwe functionaliteit gepland staan. 
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consolidatie) dan beperkt blijven. De keuze voor de strategie zit daarom in de hoek van de 

best-of-breed strategie met ESB vanwege de optimale functionele aansluiting en de losse 

koppelingen. 

 

Een voorbeeld applicatielandschap zou er dan initieel als volgt uit zien:  

 

 

Figuur 9.7: Voorbeeld applicatielandschap casus nieuwe dienst 

 

Wanneer de functionaliteit in de nieuwe release van het ERP-pakket is opgenomen kan de 

specialistische applicatie geconsolideerd worden en zal deze weer kunnen verdwijnen uit het 

landschap. De leefbaarheidsservice wordt vanaf dat moment aangeboden door het ERP-

pakket. 

 

9.2 Informatiefunctiemodel 

9.2.1 Inleiding 

Het informatiefunctiemodel is ondersteunend aan de volgende CORA-principes: 

• Principe 1: De doelstelling en inrichting van de bedrijfsvoering zijn bepalend voor de 

inrichting van de informatievoorziening en de inzet van IT. Vanuit de inrichting van een 

proces wordt de vertaling gemaakt naar informatiefuncties en informatiesystemen 

waarbinnen de gegevens worden opgeslagen. 

• Principe 2: Het draagt bij aan een branchebreed begrippenkader. 

• Principe 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. Het model 

maakt via de informatiefuncties de relatie inzichtelijk tussen processen, gegevens en 

informatiesystemen die binnen de eigen organisatie worden gebruikt. Bij veranderingen 

in bijvoorbeeld de structuur van een gegevensverzameling of aan het informatiesysteem 

waarbinnen de gegevens zijn opgeslagen, kan direct worden gezien op welke processen 

dit effect heeft. 

 

Om processen in te richten en daadwerkelijk uit te voeren zijn mensen en middelen nodig: 

personeel, gebouwen, telefoons, websites, balies, vervoersmiddelen, informatiesystemen, 

enzovoorts. Bij de uitvoering van processen wordt steeds informatie verwerkt, waarbij 

informatiesystemen een belangrijke rol spelen. Er zijn ook fysieke processen waar 

informatieverwerking om heen plaatsvindt. Verder zijn sommige processen alleen maar 

informatieverwerkend (denk hierbij aam financiële processen). 
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De informatiebehoefte geeft vanuit de processen de behoefte aan informatie en 

functionaliteit van informatiesystemen aan. Als er bijvoorbeeld een huurovereenkomst 

wordt afgesloten, is er behoefte aan informatie over de klant en over de verhuurbare 

eenheid en zal de overeenkomst geregistreerd moeten worden. De verwerking van gegevens 

binnen een informatiesysteem kan al dan niet geautomatiseerd plaatsvinden. 

Het informatiefunctiemodel beschrijft de totale functionaliteit waarmee de 

informatiebehoefte van een organisatie wordt ingevuld. Informatiefuncties zorgen dat het 

proces voorzien wordt van de benodigde informatie zodanig dat de aan het proces gestelde 

eisen kunnen worden gerealiseerd. Om de daarbij benodigde gegevens te duiden heeft 

CORA een generiek gegevensmodel opgenomen. De informatiefuncties vormen zo een 

schakel tussen processen en gegevens. Ze zorgen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt 

van de gegevens. Het informatiefunctiemodel biedt de mogelijkheid om te voorkomen dat 

onnodig dezelfde functionaliteit om meerdere plaatsen in het applicatielandschap worden 

geïmplementeerd. 

Informatiefuncties zijn dus groeperingen van functionaliteiten die ten dienste staan van de 

informatieverwerkende processen. Informatiefuncties gaan uitsluitend over informatie en 

gegevensverwerking, dus de functies die uiteindelijk door informatiesystemen kunnen 

worden verzorgd. Het gaat om raadplegen (lezen) of bewerken (creëren, muteren en 

verwijderen) of berekenen van gegevens. Voor het plannen en uitvoeren van onderhoud 

krijgt de monteur bijvoorbeeld informatie over adres, aard van de werkzaamheden, 

benodigde tijd uit het informatiesysteem. En na de reparatie registreert hij bijvoorbeeld de 

reparatietijd en gebruikte materialen. Het informatiefunctiemodel wordt gebruikt om te 

laten zien welk informatiesystemen welke informatiefunctie levert en welke gegevens 

daarbij nodig zijn. 

9.2.2 Het CORA-informatiefunctiemodel 

In paragraaf 1.3 is al schematisch geïllustreerd wat de rol van informatiefuncties is: ze staan 

ten dienste van de processen en vormen de toegang tot gegevens. Uit de naamgeving van 

informatiefuncties blijkt dat het gaat om een (informatie)dienst. 

In figuur 9.8 zijn de informatiefuncties weergegeven. Uitgangspunt is om elke informatie-

functie slechts eenmaal te benoemen. Ook is ervoor gekozen de informatiefuncties te 

clusteren.  
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Figuur 9.8: CORA Informatiefunctiemodel  

 

Naast de informatiefuncties zijn ook communicatiekanalen en kernregistraties opgenomen. 

 

Communicatiekanalen zijn van belang om aan te geven via welke media een 

woningcorporatie met de buitenwereld communiceert. Een medium is een fysieke omgeving 

of drager waarlangs communicatie kan plaatsvinden. Voorbeelden zijn papier en digitale 

media. Een communicatiekanaal is een communicatietechniek die gebruik maakt van een 

medium; het is meer specifiek dan een medium, het is een bepaalde manier om een medium 

te gebruiken. Bijvoorbeeld, een berichtenbox is een ander kanaal dan gewoon e-mail, 

hoewel beide gebruik maken van het medium internet. Dit is dus een scherpere definitie van 

het woord ‘communicatiekanaal’ dan in het algemene taalgebruik: gangbare termen zoals 

‘telefoniekanaal’ en ‘internetkanaal’ zijn niet precies genoeg om een informatiearchitectuur 
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mee te beschrijven. In CORA wordt aandacht besteed aan alle communicatiekanalen 

waarmee klanten contact leggen met de woningcorporatie en andersom. Denk hierbij aan 

internet (webformulieren, self-service-mogelijkheden, sociale media, e-mail), telefonie 

(callcenter), post, balie en persoonlijk contact via bijvoorbeeld accountmanagers of 

tussenpersonen. 

Kernregistraties zijn de functies voor het beheer van de gegevens. Dit zijn de 

gegevensdomeinen die in feite de logische ordening van de kernregistraties bepalen. 

Het informatiefunctiemodel bevat een groot deel van de functionaliteit die nodig is voor de 

processen uit het procesmodel. Functionaliteit die in deze versie van het functiemodel nog 

niet opgenomen is, heeft betrekking op de sturende processen en op die ondersteunende 

processen die te maken hebben met de interne levering van diensten (Facilitair, HR, IT). 

 

In bijlage 8 zijn de diverse informatiefuncties beschreven. 

9.2.3 Aanwijzingen voor het gebruik 

Het informatie-functiemodel is voor individuele woningcorporaties zinvol als kader om aan 

te gegeven welke informatiefuncties door welke applicaties ingevuld worden, welke 

applicaties met elkaar gekoppeld moeten zijn, enzovoorts. Het is zinvol hier ook direct de 

kanaalfuncties en kernregistraties bij te betrekken.  

Met het beschrijven van de huidige situatie (‘IST’) komen knelpunten aan het licht, zoals 

applicaties die bepaalde informatiefuncties niet ondersteunen of juist overlap vertonen met 

andere applicaties of ingevuld worden door meerdere applicaties. Dit inzicht kan helpen om 

een visie te vormen op de applicatiearchitectuur, bijvoorbeeld een consolidatie van een 

aantal applicaties, zodat de complexiteit verminderd wordt.  

 

De gewenste situatie (‘SOLL’) kan worden ontwikkeld door vanuit strategische 

uitgangspunten bepaalde architectuurkeuzen te maken en die uit te werken. Bij die keuze 

wordt vastgesteld welke informatiesystemen de kern van de applicatiearchitectuur (gaan of 

blijven) vormen en welke informatiefuncties door welke applicaties moeten worden 

geleverd. Vervolgstap is vast te stellen welke applicaties overbodig zijn (of kunnen worden) 

door bepaalde functionaliteit te laten leveren door andere applicaties. Zo ontstaat een 

‘roadmap’ voor de ontwikkeling van de applicatiearchitectuur. Bij de uitwerking wordt 

duidelijk waar koppelingen nodig zijn. 

Naast het inzichtelijk maken van de gewenste applicatiearchitectuur is het vanuit de 

informatiefuncties mogelijk de samenhang met de processen (procesmodel) en/of gegevens 

(gegevensmodel) te beschrijven voor zowel de ‘IST’ als de ‘SOLL’. 

 

Specifieke situaties waarbij het informatie-functiemodel goed gebruikt kan worden zijn 

Informatie-/IT-beleidstrajecten, voor het uitwerken van klantcontactstrategieën (welke 

kanalen en media), fusies (meerdere IST-situaties), applicatieselectie (programma van eisen) 

en ketensamenwerking. 

Wanneer meer woningcorporaties hun applicatiearchitectuur gaan beschrijven met het 

CORA-informatie-functiemodel als onderlegger en dit tevens gebruiken bij de selectie van 

nieuwe applicaties zal dat leiden tot: 

• Een uniform begrippenkader, ook bij leveranciers; 

• Makkelijker onderling vergelijk tussen woningcorporaties; 

• Makkelijker vergelijk van applicaties binnen de sector; 
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• Standaardisatie van gegevensuitwisseling binnen de sector en met partners doordat 

koppelvlakken op dezelfde punten worden gelegd; 

• Vereenvoudiging van verdergaande samenwerkingsvormen (gebruik van Shared Service 

Centre / fusies e.d.). 

 

In aparte hoofdstukken wordt nader ingegaan op een aantal van bovenstaande 

onderwerpen: 

• Applicatiestrategieën - de strategische opties voor de opzet van de applicatie-

architectuur; 

• Zaakgericht werken - om duidelijk te krijgen welke informatiefuncties en gegevens van 

belang zijn in relatie tot de procesondersteuning; 

• Business Informatieplanning - voor beleidstrajecten op het gebied van o.a. klantcontact-

strategieën, en informatie/IT-beleid. 
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10 Focusgebied: Gegevenshuishouding 
 

Binnen het focusgebied Gegevenshuishouding is het CORA-gegevensmodel 

beschikbaar. Deze wordt in de volgende paragraaf behandeld. De 

bijbehorende CORA-definities zijn te vinden in bijlage 9. 

 

10.1 Gegevensmodel 

10.1.1 Inleiding 

Het doel van het CORA-gegevensmodel is inzichtelijk maken over welke voor 

woningcorporaties van belang zijnde onderwerpen er gegevens vastgelegd moeten worden. 

Verder geeft het gegevensmodel aan hoe die gegevens precies gedefinieerd zijn en hoe ze 

zich tot elkaar verhouden.  

Het gegevensmodel is de basis voor de informatievoorziening van elke woningcorporatie en 

voor elk informatiesysteem dat daarbij gebruikt wordt. Het CORA-gegevensmodel laat elke 

woningcorporatie de ruimte om die gemeenschappelijke basis aan te passen of uit te 

breiden met gegevens die voor de eigen woningcorporatie ook van toepassing zijn. 

 

Het gegevensmodel ondersteunt de volgende CORA-principes: 

• Principe 1: Er wordt gewerkt vanuit een branche- en bedrijfsbreed begrippenkader: bij 

het gegevensmodel wordt een uitgebreide lijst met definities beschreven en hierdoor 

draagt het gegevensmodel bij aan dit principe. 

• Principe 5: De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) 

overheidsbrede basisregistraties: onderdeel van het gegevensmodel is het 

vastgoedobjectenmodel waarin de relatie met de BAG is opgenomen. 

• Principe 6: Basisgegevens worden eenmalig aan de bron vastgelegd en de kwaliteit van 

deze registraties wordt geborgd: het gegevensmodel biedt de basis om 

gegevensregistraties af te bakenen zodat eenmalige vastlegging van gegevens geborgd 

kan worden. 

• Principe 7: Uitwisselbaarheid van gegevens gebeurt op basis van breed geaccepteerde 

en actuele standaarden: door tenminste uit te gaan van dezelfde uniforme 

gegevensdefinities wordt dit principe haalbaar. Ook het harmoniseren van het 

gegevensmodel met extern bepaalde definities (IPD/aeDex, CorpoData en BAG) draagt 

bij aan dit principe.  

 

Het CORA-gegevensmodel maakt gebruik van de termen ‘objecten’, ‘gegevensdefinities’ en 

‘gegevensdomein’. 

• Objecten: voor woningcorporaties relevante gebeurtenissen of onderwerpen uit de 

werkelijkheid, waarop het handelen gericht is en waarover gegevens vastgelegd worden. 

• Gegevensdefinities: begripsomschrijvingen van de voor woningcorporaties relevante 

objecten. 

• Gegevensdomein: Een groep van samenhangende objecten waar een woningcorporatie 

voor de bedrijfsvoering gegevens van vastlegt, gebruikt en onderhoudt en die een 

woningcorporatie als een geheel in ogenschouw neemt. 
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10.1.2 Het CORA-gegevensdomeinmodel 

In CORA komen vijf gegevensdomeinen aan de orde. 

 

 

Figuur 10.1: CORA Gegevensdomeinmodel 

 

Aan het model is direct te zien wat een woningcorporatie doet: vastgoed ontwikkelen, 

onderhouden en beschikbaar stellen voor relaties. De overeenkomsten bepalen onder 

andere de betrekkingen tussen vastgoed en relaties. Projectontwikkeling leidt tot vastgoed 

en vastgoed moet onderhouden en/of betaald worden. Het ontwikkelen van vastgoed legt 

men vast in overeenkomsten, net als het onderhoud. 

Natuurlijk zijn er meer gegevensdomeinen denkbaar maar het is in een 

referentiearchitectuur niet de bedoeling volledig en uitputtend te zijn. De samenhang van de 

gegevensdomeinen is weergegeven in het gegevensdomeinmodel (figuur 10.1). 

 

Elk gegevensdomein heeft een eigen kleur gekregen, waardoor in de gegevensmodellen 

eenvoudig te zien is tot welk gegevensdomein een object behoort. De lijnen tussen de 

gegevensdomeinen geven aan dat een gegevensdomein een belangrijke relatie heeft met 

een ander gegevensdomein. Het ontbreken van een lijn wil niet zeggen dat er geen relatie is, 

alleen dat die op dit niveau niet is opgenomen omdat die minder prominent aanwezig is. 

 

Tabel 10.1 - Definities van gegevensdomeinen 

Vastgoed Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond 

verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam 

met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging 

met andere gebouwen of werken. 

 

Relaties Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van 

personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking 

heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor 

een relatie is een ‘stakeholder’ (belanghebbende). 
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Overeenkomsten Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de 

woningcorporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten, 

producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. 

 

Project-

ontwikkeling 

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de 

woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die 

leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. 

 

Onderhoud Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de 

woningcorporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is 

afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform 

de gestelde kwaliteitseisen.  

 

 

Van elk domein is een gegevensmodel gemaakt waarin de objecten ten opzichte van elkaar 

zijn gepositioneerd. Daarnaast zijn vanuit het gegevensmodel Vastgoed twee verbijzonderde 

gegevensmodellen nader uitgewerkt geënt op IPD/aeDex en CorpoData. Vanuit het 

gegevensmodel Overeenkomsten is het verbijzonderde gegevensmodel Huurprijs nader 

uitgewerkt. 

De CORA gegevensdefinities die met behulp van de modellen zijn bepaald, zijn te vinden in 

bijlage 9. 
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10.1.3 Domein Vastgoed 

 

 

Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde  

beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd,  

hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 

 

 

 

 

Figuur 10.2: Gegevensmodel voor Vastgoed 

 

De kleinste eenheid is een verblijfsobject, benoemde terrein en overige gebouwde object. 

Het administratieve object komt overeen met een eenheid met een specifieke 

gebruiksfunctie en bevat de administratieve kenmerken. Voor een object dat bedoeld is om 

te verhuren (de bestemming), bestaat een verhuurbare eenheid (VHE) die een status kan 

hebben (verhuurd of niet verhuurd). Het onderscheid tussen de eenheid met een 

gebruiksfunctie en een administratieve object is gemaakt om flexibiliteit in de exploitatie 

van het vastgoed te verkrijgen. Een huurwoning kan bijvoorbeeld in de verkoop komen, en 

via een terugkoopregeling weer in de verhuur. Om de uitwisseling van gegevens in de keten, 

voornamelijk met gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met bewonerscommissies 

eenvoudiger te maken, hebben we pand en gebouw ook geografisch en bestuurlijk 
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ingedeeld. Daarnaast zijn vier objecten overgenomen van de Basisregistraties Adressen en 

Gebouwen (BAG) en twee objecten afgeleid uit het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke 

Basisadministraties (RSGB). In paragraaf 8.2 wordt nader ingegaan op de Basisregistraties 

overheid. 

 

In CORA 2.0 is het gegevensdomein Vastgoed 2.0 aangepast met de gedachte dat daarmee 

de aansluiting met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) volledig in beeld is 

gebracht. Inmiddels hebben verschillende woningcorporaties ervaring opgedaan met het 

koppelen van de eigen administratie aan de BAG. Op basis van deze ervaringen en kleine 

stelselwijzigingen van de BAG zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen worden 

beschreven op bladzijde 181 en 182. 

 

Dit model voor Vastgoed beeldt de volgende relaties tussen de objecten af: 

 

• Een gemeente bestaat uit één of meer woonplaatsen. 

• Een woonplaats heeft één of meer 4 cijferige postcodegebieden (dit niveau is 

toegevoegd in verband met de rapportage eisen van CorpoData). 

• Een woonplaats heeft nul, één of meer wijken. Zeker bij kleinere woonplaatsen (dorpen, 

woonkernen en gehuchten) wordt niet altijd over wijken gesproken. 

• Een wijk bestaat uit één of meer buurten. 

• In een buurt bevinden zich één of meer gebouwen. 

• Een gebouw bestaat uit één of meer panden. Een pand kan dus samenvallen met een 

gebouw wanneer het gebouw uit één pand bestaat. 

• Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundige elementen. 

• Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand, een gebouw of met een TOEpand 

• In een pand kunnen één of meer bouwdelen onderscheiden worden. Daarmee wordt 

niet bedoeld dat alle bouwdelen waar een pand uit bestaat geregistreerd zouden 

moeten worden. Dit is bedoeld voor die bouwkundige elementen waar onderhoud op 

gepleegd wordt, bijvoorbeeld het dak, het houtwerk (schilderen). 

• Een pand kan één of meer verblijfsobjecten bevatten. Een verblijfsobject kan dus 

samenvallen met een pand. 

• Een pand kan één of meer overige gebouwde objecten bevatten. 

• Een overig gebouwd object kan een parkeerplaats (parkeergarage) of een 

bevestigingsplaats voor bijvoorbeeld een antenne of een reclamebord zijn en 

woningcorporaties kunnen zelf meer subtypes van overige gebouwde objecten 

definiëren.  

• Een verblijfsobject kan een woning of bedrijfspand zijn. Net als bij een overig gebouwd 

object zijn ook hier meer subtypes mogelijk. Een verblijfsobject is adresseerbaar. 

• Een onzelfstandige eenheid (zoals een studentenkamer) is onderdeel van een 

verblijfsobject. 

• Een benoemd terrein kan een parkeerplaats (parkeerterrein), een tuin, een standplaats, 

een stukgrond of een ligplaats zijn. Ook hier zijn meer subtypes mogelijk. 

• De definitie van pand komt overeen met de definitie van pand in de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen (BAG) van de Nederlandse overheid. Zie bijlage 9 

gegevensdefinities paragraaf vastgoed. 

• De definitie van verblijfsobject komt overeen met de definitie van verblijfsobject in de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) van de Nederlandse overheid. Zie bijlage 

9 gegevensdefinities paragraaf vastgoed. 
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• De definities van standplaats en ligplaats komen overeen met de definities van de 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) van de Nederlandse overheid. Zie bijlage 

9 gegevensdefinities paragraaf vastgoed. 

• De definities van benoemd terrein en overig gebouwd object zijn afgeleid uit het 

Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisadministraties (RSGB) en vormen feitelijk 

samen de niet-verblijfsobjecten. Zie bijlage 9 gegevensdefinities paragraaf vastgoed. 

• Een eenheid met een gebruiksfunctie kan een verhuurbare eenheid (VHE), verkoopbare 

eenheid (VKBE) of verkochte eenheid (VKE) zijn. 

• Een eenheid kan samenvallen met een gebouw of een pand. 

• Een TOE bestaat uit één of meer bouwdelen of een of meer benoemde terreinen. 

• Een complex / cluster is een administratieve verzameling van TOE’s, VHE’s, VKBE’s of 

VKE’s. Het van oorsprong diffuse begrip ‘complex’ heeft hiermee dus een duidelijke 

betekenis gekregen in de administratie. 

• Een verhuurbare eenheid kan punten hebben volgens het Woningwaarderingsstelsel. 

Een verhuurbare eenheid (VHE), verkoopbare eenheid (VKBE) of verkochte eenheid 

(VKE) kunnen een Energielabel en daarmee ook een Energie-index hebben. 

• Een garagebox kan een overig gebouwd object of een verblijfsobject zijn. 

• Een parkeergarage kan een overig gebouwd object en/of een verblijfsobject zijn. 

• Een parkeergarage bestaat uit meerdere parkeerplaatsen. 

• Een parkeerplaats kan onderdeel van een parkeergarage van het type overig gebouwd 

object of van het type verblijfsobject zijn. 

• Een parkeerplaats kan een kadastrale aanduiding hebben. 

 

 

Toelichting op het gegevensmodel Vastgoed 

 

 

Objecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

Woningcorporaties leggen aanvullende gegevens vast ten opzichte van de BAG en ook 

gegevens over eenheden die niet in de BAG geregistreerd worden (zoals onzelfstandige 

eenheden). Vandaar dat het model meer objecten en relaties bevat dan in de BAG zijn 

opgenomen. Woningcorporaties hanteren een andere indeling van verblijfsobjecten vanuit 

het oogpunt van exploitatie. Daarnaast onderscheiden zij ook delen van een pand die geen 

verblijfsobject zijn, zoals parkeerplaatsen en bevestigingsplaatsen. Een pand kan soms 

uiteraard wel samenvallen met één verblijfsobject. Het begrip pand is sinds de introductie 

van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) door de overheid eenduidig bepaald. 

Dit geldt ook voor het begrip verblijfsobject. Zoals beschreven hebben de eerste 

aansluitervaringen van woningcorporaties aanleiding gegeven de volgende wijzigingen in het 

gegevensmodel voor vastgoed door te voeren: 

• Voor parkeergarages en garageboxen zijn er relevante verschillen. Zo voldoen bepaalde 

parkeergarages en garageboxen aan de BAG-definitie van verblijfsobjecten en zijn ze om 

die reden adresseerbaar. Andere parkeergarages en garageboxen blijken te vallen in de 

categorie ‘overig gebouwd object’ en zijn dus niet-adresseerbaar. We hebben dit 

onderscheid in het domein Vastgoed 3.0 daarom expliciet gemaakt en in de definities 

aangepast. 

• Daaruit voortvloeiend is er dus ook onderscheid te maken tussen parkeerplaatsen in 

adresseerbare parkeergarages en parkeerplaatsen in niet-adresseerbare parkeer-

garages. Daarmee wordt het adresseerbaar maken van parkeerplaatsen in 
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adresseerbare parkeergarages vergelijkbaar met het adresseerbaar maken van onzelf-

standige eenheden in adresseerbare woningen, daar de BAG beide niet kent. 

• Verder zijn niet-adresseerbare objecten zoals niet-adresseerbare parkeergarages, 

parkeerplaatsen, gezamenlijke containerruimten of bijvoorbeeld een fietsenkelder wel 

voorzien in andere basisregistraties van de overheid. De belangrijkste zijn de WOZ-

registratie (ze vertegenwoordigen immers een waarde) en het kadaster (ze vormen bij 

kadastrale splitsingen objecten waar VvE’s het eigenaarschap verkrijgen). De relaties 

tussen administratieve eenheid en WOZ respectievelijk kadaster blijken op basis van 

deze inzichten veel-op-veel relaties te zijn. 

• Soms verhuren woningcorporaties gehele panden of gebouwen aan rechtspersonen 

(zoals zorginstellingen) en is het hele pand of gebouw een administratieve eenheid. Deze 

relaties hebben we in domein Vastgoed 3.0 volledigheidshalve gemodelleerd. Dat 

impliceert dat het toekennen van een adres of adressenreeks via de entiteit pand 

verloopt. De veel-op-veel relatie tussen pand en verblijfsobject in de BAG is daarom van 

belang om in beeld te hebben en is dus aan het model toegevoegd. 

• Eenheden in opvangplaatsen zijn door aanpassingen in de BAG per 1 januari 2013 niet 

meer correct. BAG gaat namelijk zorgappartementen met eigen keuken, douche en 

toilet alsnog als verblijfsobject onderkennen, waardoor ze afzonderlijk adresseerbaar 

worden. Dit geldt echter niet voor zorgafdelingen met bedden die geen eigen keuken, 

douche en toilet voorzieningen hebben per patiënt. Daarom hebben we de term 

eenheden vervangen in bedden. 

• Naast bedden in verzorgingstehuizen hebben steeds meer woningcorporaties in hun 

vastgoedportefeuille te maken met opvangplaatsen ten behoeve van maatschappelijke 

opvang, waarin hetzelfde vraagstuk aan de orde is als voor zorgafdelingen in 

verzorgingstehuizen. Opvangplaatsen ten behoeve van maatschappelijke opvang 

hebben we dus expliciet opgenomen. 

 

Indeling van eenheden 

Eenheden met een gebruiksfunctie zijn de kleinste eenheden die een woningcorporatie kan 

verhuren of verkopen.  

De BAG onderscheidt binnen panden alleen verblijfsobjecten, maar er zijn ook andere delen 

van panden die verhuurd of onderhouden kunnen worden. De eenheden die uitsluitend 

onderscheiden worden uit oogpunt van onderhoud zijn bouwdelen bestaande uit een of 

meerdere bouwkundige elementen. Behalve verblijfsobjecten - die overigens adresseerbaar 

zijn - zijn er onzelfstandige eenheden en overige gebouwde objecten die niet adresseerbaar 

zijn. Een onzelfstandige eenheid is een onderdeel van een adresseerbaar verblijfsobject 

maar heeft geen eigen voordeur of opgang, bijvoorbeeld een studentenkamer of een short-

stay kamer. In de overige gebouwde objecten kan men niet verblijven. Dat zijn bijvoorbeeld 

een parkeerplaats of aanwezige voorzieningen zoals een bevestigingsplaats. 

 

Ten slotte kunnen ook niet panden onderwerp van verhuur, verkoop of onderhoud zijn. Die 

kunnen, maar hoeven niet per se bij een pand of gebouw te horen. Daarom hebben we die 

als onderdeel van een buurt bepaald. Deze noemen we benoemde terreinen en deze zijn de 

onbebouwde stukken grond met een functie zoals parkeerplaats of tuin. 

 

Administratieve objecten en samenstellingen 

De administratieve objecten verwijzen naar eenheden met een gebruiksfunctie. 

Overeenkomstig de drie belangrijkste vastgoed gerelateerde diensten van 
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woningcorporaties (verhuren, verkopen en onderhouden) onderscheiden we verhuurbare, 

verkoopbare, verkochte en te onderhouden eenheden. 

 

Een te onderhouden eenheid (TOE) kan een aantal gebouwen bij elkaar zijn, maar ook een 

enkele installatie.  

 

Het object complex of cluster hebben we als een willekeurige samenstelling van eenheden 

gedefinieerd, wat betekent dat elke samenstelling mogelijk is. Een complex of cluster is dus 

geen fysiek object maar een groepering die men uit praktisch oogpunt onderkent. Een 

woningcorporatie groepeert woningen op verschillende manieren: bijvoorbeeld vanuit 

juridisch oogpunt, technisch oogpunt of commercieel oogpunt.  
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10.1.4 Nadere uitwerking Vastgoed: IPD/aeDex 

 

 

De IPD/aeDex woningcorporatie vastgoedindex berekent en publiceert rendementsmetingen  

van de Nederlandse woningcorporaties. De index is gestart in 1999 en was de eerste  

vastgoedindex die voor woningcorporaties rendementsprestaties conform de IPD- 

richtlijnen en standaarden meet en publiceert. Deelname aan de index is  

voorbehouden aan in Nederland toegelaten instellingen. De index heeft voor 

 het grootste deel betrekking op woningen, maar sinds 2005 ook uit andere  

vormen van vastgoed, zoals winkels, kantoren en parkeergarages. 

 

 

Een woningcorporatie legt in essentie de gegevens voor IPD/aeDex vast zoals weergegeven 

in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 10.3: Gegevensmodel voor IPD/aeDex 
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In dit model voor IPD-aeDex zijn de onderstaande verbanden tussen de verschillende 

objecten gemodelleerd: 

• Woningen met een onderverdeling 

o Vrijstaande woningen 

o Twee-onder-één-kap woningen, 

o Rijtjeswoningen 

o Maisonnettes 

o Portiekflats 

o Galerijflats 

o Intramurale woonvormen 

o Onzelfstandige woningen 

o Grond uitgegeven in erfpacht (a.g.v. verkoop onder voorwaarden)  

o Overige woningen 

• Winkels met een onderverdeling  

o Standaard winkel 

o Overdekte winkelgalerij / passage 

o Winkelcentrum 

o Warenhuis 

o PDV / GDV (Perifere en Grootschalige Detailhandel Vestiging) 

o Supermarkt 

o Overige winkels 

• Kantoren met een onderverdeling 

o Kantoor oorspronkelijk gebouwd als kantoor 

o Kantoor-concentratie (park) 

o Kantoor oorspronkelijk gebouwd voor andere (m.n. woning) functies 

• Bedrijfsruimte 

• Parkeergelegenheden met een onderverdeling 

o (Plaatsen in) parkeergarage 

o Parkeerplaats 

o Parkeerbox 

• Overig BOG 

o Maatschappelijk Vastgoed met een onderverdeling 

o Collectief woon/zorg vastgoed 

o Ziekenhuis 

o School 

o Kinderdagverblijf 

o Buurthuis 

o Brede school 

o Overig Maatschappelijk 

• Grond 

 

Toelichting op het gegevensmodel IPD/aeDex 

IPD/aeDex heeft meer detaillering in meer soorten woningen en bedrijfspanden dan voor de 

verhuuradministratie van de woningcorporatie van belang zijn. Met name het 

bedrijfsonroerendgoed is in IPD/aeDex uitgebreid gecategoriseerd. Er wordt niet alleen 

onderscheid gemaakt tussen winkels, kantoren en maatschappelijk vastgoed maar ook 

binnen deze categorieën worden nog onderverdelingen gemaakt. De relaties met het 

gegevensmodel vastgoed zijn in het gegevensmodel voor IPD/aeDex opgenomen. 
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10.1.5 Nadere uitwerking Vastgoed: CorpoData 

 

 

Tot 2007 was de gegevensopvraag bekend als CMKG en dFT. Via het ministerie van  

BZK werd bovendien ieder voorjaar nog een aparte opvraag uitgebracht. Het WSW,  

CFV (Centraal Fonds Volkshuisvesting) en BZK hebben het proces gestroomlijnd  

en anders vormgegeven. Alleen de noodzakelijke gegevens worden bij de woningcorporaties  

opgevraagd. De samenwerking tussen het Centraal Fonds en het WSW en BZK is  

gebaseerd op het gezamenlijk opvragen van de benodigde gegevens.. 

 

 

Een woningcorporatie legt in essentie de gegevens voor CorpoData vast zoals weergegeven 

in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 10.4: Gegevensmodel voor Corpodata 

 

In dit model voor CorpoData zijn de onderstaande verbanden tussen de verschillende 

objecten gemodelleerd: 

• Huurwoningen 

o Eengezinswoningen 

o Etagebouw zonder lift (t/m 4 woonlagen) 

o Etagebouw met lift (t/m 4 woonlagen) 

o Hoogbouw 

• Eenheden in verzorgingshuizen 



 

CORA 3.0 187 

• Overige woongelegenheden 

• Niet-Woningen onderverdeeld in 

• Niet-woongelegenheden 

o Garages 

o Bedrijfsruimte/winkel 

o Overig bezit niet-woongelegenheden 

• Maatschappelijk vastgoed 

o Gezondheid en zorg 

o Wijk- en buurtvoorzieningen 

o Onderwijs en opvoeding 

o Cultuur 

o Sport en recreatie 

o Overige maatschappelijk vastgoed 

 

Met uitzondering van het maatschappelijk vastgoed is het een vastgoedeigenschap in welke 

(CorpoData)categorie een woning valt.  

Voor maatschappelijk vastgoed is dit afhankelijk van de (huur)overeenkomst 

 

Toelichting op het gegevensmodel CorpoData 

CorpoData heeft veel minder detaillering in soorten woningen en bedrijfspanden dan 

IPD/aeDex. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen. Dit 

onderscheid is vastgoed gerelateerd. Een uitzondering hierop is het onderscheid in 

maatschappelijk vastgoed, hier is het niet de aard van het bezit maar de aard van de 

overeenkomst (huurcontract) die het onderscheid bepaalt. In een gebouw kan een periode 

voor onderwijs dienen en een andere periode als wijk- en buurtvoorziening. De relaties met 

het gegevensmodellen vastgoed en overeenkomst is in het gegevensmodel voor CorpoData 

op hoofdlijnen naar verwezen. 
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10.1.6 Domein Relaties 

 

 

Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van personen die  

in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft  

met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder. 

 

 

Dat is een ruime definitie van de soorten relaties waar een woningcorporatie, om haar 

kerntaak uit te kunnen voeren, mee te maken kan hebben. Onderscheiden wordt een 

natuurlijke- en een rechtspersoon. Een natuurlijke persoon kan in zijn eentje een 

eenpersoonshuishouden of met andere personen een groep personen en daarmee een 

meerpersoonshuishouden vormen. Relaties kunnen (gelijktijdig) verschillende rollen 

aannemen. Zo worden de rollen van prospect (potentiële klant, woningzoekende die nog 

geen overeenkomst met de woningcorporatie hebben), bewoner, klant, leverancier, 

personeel en contactpersoon onderscheiden. We maken hierbij onderscheid voor direct 

belanghebbende, daar waar een overeenkomst van belang is, en van indirect 

belanghebbende, daar waar geen overeenkomst van belang is. Een contactpersoon 

vertegenwoordigt een andere prospect, klant of leverancier. Tenslotte bevat het domein 

relaties het object contactmoment. De rol van bewoner of personeel is niet weggelegd voor 

alle type relaties maar slechts voor een natuurlijke persoon. 

 

 

Figuur 10.5: Gegevensmodel voor Relaties 

 

Dit model voor Relaties beeldt de volgende relaties tussen de objecten af: 

• De relaties of stakeholders van een woningcorporatie zijn natuurlijke of rechtspersonen 
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• Een natuurlijke persoon kan een eenpersoonshuishouden en samen met anderen een 

groep van personen en daarmee een meerpersoonshuishouden vormen. 

• Een relatie kan de rol aannemen van contactpersoon leveranciers, klant, prospects, 

personeel en overige belanghebbende. 

• Een relatie kan tegelijkertijd en/of achtereenvolgens meer rollen aannemen. 

• Een relatie heeft één of meer contactmomenten. 

• In de rol van personeel, klant, leverancier en direct belanghebbende is er sprake van één 

of meer overeenkomsten met de woningcorporatie. 

• De rol van bewoner heeft geen overeenkomst met de woningcorporatie. Bijvoorbeeld: 

Een kind van twee jaar is wel een bewoner maar heeft geen overeenkomst met de 

woningcorporatie. 

• Een relatienetwerk bestaat uit twee of meer relaties. 

 

Toelichting op het gegevensmodel Relaties 

Te constateren valt dat niet alle rollen van relaties een overeenkomst met de 

woningcorporatie hebben. Prospects is een potentiële klant terwijl klant en leverancier een 

overeenkomst hebben of hadden. Prospect, klant en leverancier hebben wel allemaal met 

elkaar gemeen dat ze een operationele relatie hebben met een woningcorporatie. Een 

belanghebbende is een relatie die relevant is voor het beleid, inspraak of 

vertegenwoordiging en belangenorganisaties. Alle rollen van relaties kunnen een 

contactpersoon hebben die namens de relatie optreedt richting de woningcorporatie. 
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10.1.7 Domein Overeenkomsten. 

 

 

Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen,  

waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een of meer diensten,  

producten en/of services waarin de rechten en plichten geregeld zijn. 

 

 

Een overeenkomst is synoniem voor een contract. In het gegevensmodel wordt de term 

overeenkomst gehanteerd. 

 

Een woningcorporatie legt de gegevens vast van verschillende typen overeenkomsten om 

haar kerntaken uit te kunnen voeren. De tien meest voorkomende overeenkomsttypen zijn 

opgenomen in het model. De overeenkomst bevat een relatie naar de partijen die de 

overeenkomst zijn aangegaan, een klant of leverancier, en een relatie naar onder andere de 

vastgoedobjecten waar de overeenkomst betrekking op heeft. 

 

 

Figuur 10.6: Gegevensmodel voor Overeenkomsten 

 

Dit model voor Overeenkomsten beeldt de volgende relaties tussen de objecten af: 

• Een overeenkomst kan een huur-, koop-, service-, onderhouds-, beheer-, samenwer-

kings-, middelen-, schade- of arbeidsovereenkomst of onderhoudsorder zijn. 

• Een klant of leverancier kan één of meer overeenkomsten hebben. 

• Een huurovereenkomst heeft betrekking op één of meer VHE’s. 

• Een koopovereenkomst heeft betrekking op één of meer VKE’s. 

• Een onderhoudsovereenkomst heeft betrekking op één of meer TOE’s. 

• Een beheerovereenkomst hoort bij één of meer TOE’s. 

• Bij een huurovereenkomst, serviceovereenkomst, onderhoudsovereenkomst en schade-

overeenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders horen. 

• Personeel (of personeelslid) heeft een arbeidsovereenkomst. 
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Toelichting op het gegevensmodel 

Het gegevensmodel bevat een aantal typen overeenkomsten die woningcorporaties aangaan 

met klanten, leveranciers en belanghebbenden. Maar er komen ongetwijfeld meer soorten 

overeenkomsten voor. Woningcorporaties kunnen die eenvoudig binnen de opzet 

toevoegen. 

 

Een overeenkomst betreft één of meer relaties. Zo zal een samenwerkingsovereenkomst aan 

een belanghebbende gekoppeld zijn en een middelenovereenkomst aan een leverancier. De 

pijl naar klant geeft aan dat bijvoorbeeld een huurder meerdere huurovereenkomsten kan 

hebben en dat een huurovereenkomst bij een huurder kan horen. 

 

Een overeenkomst zal in veel gevallen betrekking hebben op vastgoed. Door de scheiding 

tussen administratieve eenheden en eenheden met een gebruiksfunctie (zie pagina 26 

paragraaf ‘Vastgoed’) zal een overeenkomst altijd op een administratieve eenheid 

betrekking hebben. Een huurovereenkomst gaat over één of meer verhuurbare eenheden 

(VHE’s), een onderhoudsovereenkomst over te onderhouden eenheden (TOE’s). Een 

koopovereenkomst gaat over een verkochte eenheid (VKE). Op die manier blijft het 

verkochte object in de administratie aanwezig, wat nuttig is bij eventuele terugkoop-

regelingen. 

 

Een onderhoudsorder is een overeenkomst die concrete onderhoudstaken bevat, uit te 

voeren door een leverancier of de woningcorporatie zelf. Uit een huur-, service-, 

onderhouds- of schadeovereenkomst kunnen onderhoudsorders volgen, of zijn de 

bepalingen uit die overeenkomsten van toepassing. Zie verder het gegevensmodel voor 

onderhoud. 

 

Woningcorporaties sluiten serviceovereenkomsten met klanten af voor het leveren van 

aanvullende services. In een onderhoudsovereenkomst ligt vast hoe en tegen welke prijs een 

woningcorporatie het onderhoud van vastgoed van een klant regulier uitvoert. Een 

beheerovereenkomst legt het beheer (onderhoud en exploitatie) van vastgoed door een 

woningcorporatie vast dat niet in eigen bezit is, maar dus in eigendom van een klant. Een 

schadeovereenkomst is een speciaal soort serviceovereenkomst voor het herstellen van 

schade. 
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10.1.8 Nadere uitwerking Overeenkomsten: Huurprijs 

 

 

De huurprijs is de huur die berekend wordt voor een verhuurbare  

eenheid met inachtneming van de huurprijzenwet. 

 

 

Een woningcorporatie legt in essentie de gegevens van een huurprijs vast zoals weergegeven 

in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 10.7: Gegevensmodel voor Huurprijs 

 

In dit model zijn de onderstaande verbanden tussen de verschillende objecten 

gemodelleerd: 

• Netto huur is een onderdeel van bruto huur; 

• Bruto huur is opgebouwd uit netto huur, servicekosten en eventuele andere kosten; 

• Servicekosten is een onderdeel van bruto huur; 

• De subsidiabele huur is de netto huur inclusief de subsidiabele servicekosten; 

• Subsidiabele servicekosten is onderdeel van subsidiabele huur; 

• Voor de hoogte van huurtoeslag is de subsidiabele huur en aftoppingsgrens bepalend; 

• Een aftoppingsgrens is bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag. De aftoppingsgrens 

wordt gerelateerd aan de subsidiabele huur; 

• Bij de bepaling van de streefhuur, wordt rekening gehouden met de aftoppingsgrens en 

de maximaal redelijke huur. 

 

Toelichting op het gegevensmodel Huurprijs 

De huurtoeslag wordt berekend over de netto huur plus de servicekosten (de subsidiabele 

huur) en is gebaseerd op het actuele verzamel inkomen van de huurder. Het toeslagjaar 

loopt van 1 januari tot 1 januari. 

• De huurprijzenwet is bepalend voor de maximale huur en de subsidiabele huur. 

• Huurderving is niet geïnde netto huur in geld. 

• Derving servicekosten is niet geïnde servicekosten in geld. 

• Huurkorting is een vorm van netto huur, waarbij de netto huur negatief is. Korting 

servicekosten is een vorm van servicekosten, waarbij de servicekosten negatief zijn. 

• Bruto huur, netto huur en servicekosten zijn opgenomen in een huurovereenkomst. 

• Streefhuur kan voor een VHE bepaald worden. 
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10.1.9 Domein Projectontwikkeling. 

 

 

Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie  

uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een  

resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. 

 

 

Een woningcorporatie legt in essentie de gegevens van projectontwikkeling objecten vast 

zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 10.8: Gegevensmodel voor Projectontwikkeling 

 

Dit model beeldt de volgende relaties tussen de objecten af: 

• Een project kan bestaan uit één of meer (sub)projecten. Echter de koppeling van een 

project op het door CorpoData gewenste niveau zal vrijwel altijd die van het sub-project 

betreffen. 

• Een project kan een sloopproject, herstructureringsproject of wijkontwikkelingsproject 

zijn. En een woningcorporatie kan meer typen projecten definiëren. 

• Een project bestaat uit één of meer projectfases. 

• Bij een projectfase horen één of meer projectdocumenten. 

• Een projectdocument kan een vooronderzoek, ontwerp of proces-verbaal van oplevering 

zijn. Een woningcorporatie kan aanvullende typen projectdocumenten definiëren. 

• Een project kan bij één of meer bouwkavels horen. 

• Een bouwkavel kan één of meer bouwnummers hebben. 

• Een bouwnummer hoort bij een pand en/of een benoemd terrein. 

• Bij een project kunnen één of meer contactmomenten bestaan. 

• Bij een project kunnen één of meer overeenkomsten horen. 
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Toelichting op het gegevensmodel Projectontwikkeling 

Er komen verschillende typen projecten voor, zoals sloopproject of herstructureringsproject. 

Gedurende het verloop van een project kunnen er contacten zijn met relaties, verbonden via 

het object contactmoment. Verschillende overeenkomsten kunnen betrekking hebben op 

een project. Een project bestaat uit projectfasen, zoals het vooronderzoek en de 

ontwerpfase. Bij elke fase horen projectdocumenten. Een project kan onderdeel zijn van een 

ander project. Zo kan een sloopproject bijvoorbeeld onderdeel zijn van een groter 

wijkontwikkelingsproject. 

 

Bij een bouwproject horen bouwkavels. Die zijn tijdens de bouw verdeeld in bouwnummers. 

De bouwnummers zullen zich uiteindelijk vertalen naar eenheden met een gebruiksfunctie. 

Op het moment dat de woningcorporatie het vastgoed in exploitatie neemt, gaan de 

bouwnummers uit de projectadministratie over naar de eenheden met een gebruiksfunctie 

in de vastgoedadministratie. Een bouwnummer is zo dus één-op-één verbonden met een 

eenheid met een gebruiksfunctie. 
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10.1.10 Domein Onderhoud 

 

 

Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de  

woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is  

afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden  

conform de gestelde kwaliteitseisen. 

 

 

Een woningcorporatie legt in essentie de gegevens van projectontwikkelingobjecten vast 

zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 10.9: Gegevensmodel voor Onderhoud 

 

In dit model zijn de onderstaande verbanden tussen de verschillende objecten 

gemodelleerd: 

• Een onderhoudstaak kan een niet-planmatige en planmatige onderhoudstaak zijn. 

• Een niet-planmatige onderhoudstaak kan een mutatie-onderhoudstaak of contract-

onderhoudstaak zijn of andere types niet-planmatig onderhoud, zoals reparatie-

onderhoud, dagelijks onderhoud enz. Een woningcorporatie kan andere benamingen 

voor niet-planmatige onderhoudstaken hanteren. 

• Bij een onderhoudstaak kunnen één of meer contactmomenten (bijvoorbeeld de 

melding of het reparatieverzoek van een klant) horen en bij een contactmoment kunnen 

één of meer onderhoudstaken horen. 

• Uit een meerjarenonderhoudsplanning komen één of meer onderhoudsjaarplannen. 

• Uit een onderhoudsjaarplan komen één of meer planmatige onderhoudstaken. 

• Eén of meer onderhoudstaken kunnen in een onderhoudsorder voorkomen. 

• Een onderhoudsorder kan resulteren in één of meer contacten, bijvoorbeeld de afspraak 

bij de klant. 

• Een onderhoudsorder hoort bij één leverancier. 
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• Een onderhoudstaak hoort bij een te onderhouden eenheid (TOE). 

 

Toelichting op het gegevensmodel 

Er is geen principieel verschil tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud maar er zijn 

wel veel praktische verschillen. De aanleiding verschilt, de voorbereiding verschilt, de 

organisatie verschilt, het tijdstip van melding en uitvoering kan verschillen maar beide typen 

onderhoud leiden tot in principe dezelfde onderhoudstaken. Een niet-planmatige 

onderhoudstaak ontstaat via een contactmoment met een relatie, bijvoorbeeld uit een 

reparatieverzoek of de opzegging van een huurovereenkomst. Een planmatige 

onderhoudstaak komt voort uit een onderhoudsjaarplan dat weer is opgesteld uit een 

meerjarenonderhoudsplanning. 

 

De onderhoudstaken zullen terechtkomen in onderhoudsorders. Onderhoudsorders zijn 

overeenkomsten voor het uitvoeren van één of meer onderhoudstaken (zie pagina 38 

paragraaf overeenkomsten). Een woningcorporatie kan een onderhoudsorder aan een 

leverancier geven, maar kan deze ook zelf uitvoeren. Bij het uitvoeren van de 

onderhoudstaken in een onderhoudsorder kunnen contactenmomenten met klanten nodig 

zijn, bijvoorbeeld om af te stemmen wanneer een nieuwe voordeur in een woning wordt 

geplaatst. 

 

De grens tussen onderhoud en investeringen in het bestaande vastgoed (herstructurering) is 

niet altijd scherp te trekken. Grofweg blijft de aard van het onderhoud van het vastgoed 

gelijk terwijl bij investeringen de aard van het vastgoed wijzigt. In het kader van ‘groot 

onderhoud’ kan de kwaliteit van de woningen verbeterd worden. Dit is ook als investerings- 

of herstructureringsproject te beschouwen. Woningcorporaties bepalen in feite zelf wat zij 

als onderhoud zien. 
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10.1.11 Aanwijzingen voor het gebruik van het model 

Het CORA-gegevensmodel (inclusief de uitwerking in bijlage 9 ‘CORA gegevensdefinities’) is 

te beschouwen als een uniforme definitie van de gegevenshuishouding van een 

woningcorporatie (beperkt tot de gegevensdomeinen zoals hier beschreven). Deze uniform 

gedefinieerde gegevens-huishouding kan gehanteerd worden bij, onder andere: 

• Fusies en overnames: hierbij worden twee of meer gegevenshuishoudingen 

samengevoegd en is het van belang om één uniforme taal te gebruiken, waarvoor het 

CORA-gegevensmodel de basis biedt. 

• Het uniformeren van bedrijfsprocessen en het in lijn brengen van die bedrijfsprocessen 

met de strategie: een gedegen gegevensinrichting volgens het CORA-gegevensmodel 

biedt eenduidigheid, transparantie en betere management informatie. 

• Vervangingstrajecten van applicaties: bij het kiezen van nieuwe applicaties kan direct het 

CORA-gegevensmodel geïntroduceerd worden. 

• Integratie-issues binnen een woningcorporatie of in de keten (specifiek met BAG, 

CorpoData en IPD/aeDex). 

• Knelpunten door niet-eenduidige of beperkte vastlegging van gegevens en kwesties 

rondom rapportages en stuurinformatie: hierbij biedt het CORA-gegevensmodel 

handvatten vanwege de eenduidige definities van de belangrijkste basisgegevens. 

• Leveranciers: waarbij hun producten worden vergeleken met de CORA-gegevens-

definities. 
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Bijlage 1 – Aanleiding en totstandkoming 
 

De ontwikkeling van CORA 1.0 

De eerste versie van CORA werd begin maart 2010 door de initiatiefgroep van 11 

woningcorporaties aangeboden aan Aedes-voorzitter Marc Calon. Met dit initiatief hebben 

deze corporaties hun kennis en ervaring op het gebied van bedrijfs- en IT-architectuur 

gebundeld. Met de CORA, de bedrijfs- en IT-architectuur voor woningcorporaties, kregen 

individuele corporaties een hulpmiddel in handen om het werken onder architectuur vorm 

te geven en hun informatievoorziening te verbeteren. Gebruik ervan leidt tot verbeterde 

harmonisatie in de sector. Daardoor gaan IT-leveranciers herbruikbare oplossingen en 

componenten ontwikkelen. Dat leidt tot hogere kwaliteit van IT-oplossingen en de 

flexibiliteit waaraan woningcorporaties behoefte hebben. 

 

De invulling van de CORA werd gedreven door de twee meest genoemde knelpunten in de 

informatievoorziening van de initiatiefgroep: 

• Het ontbreken van eenduidige interpretatie en definitie van basale gegevens belemmert 

een transparante informatievoorziening; 

• De huidige kernsystemen bieden onvoldoende flexibiliteit en kansen voor innovatie van 

dienstverlening. 

 

 

Figuur B.1.1 – Focusgebieden CORA 1.0 

 

In CORA 1.0 (Ref. 1) zijn producten beschreven om die knelpunten aan te pakken: 

• Focusgebied Diensten en Processen - Het diensten- en procesmodel, waarin de 

kernprocessen van de corporatie in uitgewerkt zijn; 

• Focusgebied Gegevenshuishouding - Gegevensmodel met definities van termen en 

begrippen, die voor corporaties van belang zijn; 

• Focusgebied Applicatielandschap - Het informatie(domeinen)model, waarin de 

informatiefunctionaliteit benoemd is, die voor de informatievoorziening van een 

corporatie van belang zijn. 

 



 

CORA 3.0 200 

De ontwikkeling van CORA 2.0 

Naar aanleiding van de lancering van CORA 1.0 zijn in het najaar van 2010 ideeën uitgewerkt 

en plannen gemaakt om tot CORA 2.0 te komen. De stuurgroep bestaande uit leden van de 

initiatiefgroep werd omgevormd tot de Special Interest Group CORA (SIG CORA), vallend 

onder NetwIT.  

 

De eerste ervaringen met CORA 1.0 leidde tot verschillende voorstellen voor uitbreiding en 

verbetering. Deze voorstellen waren afkomstig van de corporaties en van marktpartijen 

zoals bijvoorbeeld (IT-)leveranciers. De SIG CORA heeft daarop de opdracht gegeven om een 

aantal voorstellen te honoreren in CORA 2.0. Daartoe werd begin 2011 een 

projectorganisatie opgericht (met werkgroepen, eindredactie en reviewers) om de gewenste 

verbeteringen door te voeren. 

 

Totaal 31 marktpartijen hebben een RFI ingediend en hiermee hun bijdrage kenbaar 

gemaakt aan de verdere ontwikkeling van de CORA. Deze zijn door de Werkgroep CORA 

beoordeeld. Mede naar aanleiding van presentaties van marktpartijen werd een selectie 

gemaakt van leveranciers voor een inhoudelijke bijdrage aan CORA 2.0. Ook is een groot 

aantal marktpartijen betrokken geweest bij de review van de conceptversie van CORA 2.0. 

 

 

Figuur B.1.2 – Focusgebieden CORA 2.0 

 

Het traject om tot CORA 2.0 te komen is begin 2011 opgestart, waarbij langs vijf actielijnen 

gewerkt is. Dit heeft in september 2011 geleid tot de lancering van CORA 2.0. Daarin zijn de 

volgende producten beschreven. 

• Focusgebied Principes – uitwerking van principes voor bedrijfsvoering en 

informatievoorziening, als bovenliggend kader voor CORA.  

• Focusgebied Diensten – het dienstenmodel, als afzonderlijk model en gerelateerd aan de 

klantgroepen (huurder, kopers enzovoorts); 

• Focusgebied Processen – het procesmodel, als afzonderlijk model en aangescherpt voor 

de sturende, primaire en ondersteunende processen; 
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• Focusgebied Keteninformatisering – relaties met te rapporteren gegevens voor 

CorpoData, IPD/aeDex, de wetgeving voor de huurprijs en het Stelsel van 

Basisregistraties van de Overheid (BAG, WOZ). 

• Focusgebied Gegevenshuishouding – Gegevensdefinities met de relaties naar externe 

gegevens (zie keten informatisering); 

• Focusgebied Applicatielandschap – het informatiefunctiemodel kreeg een andere 

benaming en werd inhoudelijk aangescherpt. 

 

De ontwikkeling van CORA 3.0 

December 2011 is door de SIG CORA een aantal vraagstukken gedefinieerd die relevant 

werden bevonden om in CORA uit te werken. Begin 2012 is vervolgens het CORA 3.0-traject 

gedefinieerd waarbij er langs een drietal sporen gewerkt werd: 

• Inhoud – het nader uit werken van een aantal inhoudelijk verdiepingen van CORA als 

referentie-architectuur; 

• Toepassing – het uitwerken van een aantal methodieken om de toepassing van CORA 

beter te kunnen ondersteunen;  

• CORA ontwikkeling en beheer – het definiëren van een bedrijfsmodel om tot een 

structurele ontwikkel- en beheerorganisatie van CORA te komen. 

 

Waar het in 2009 begon met 11 initiatiefnemende corporaties is de ‘CORA-community’ 

inmiddels fors gegroeid, zowel binnen de sector als daarbuiten. In totaal werden meer dan 

20 corporaties uitgenodigd om in het CORA 3.0-traject deel te nemen en in totaal bestond 

de werkgroep van corporaties uit meer dan 25 mensen. Van de marktpartijen 

(adviesbureaus en IT-leveranciers) werden er 65 uitgenodigd voor deelname via een RfI. Na 

selectie hebben meer dan 20 marktpartijen daadwerkelijk bijgedragen aan CORA 3.0. 

Daarnaast is er vanuit de vakverenigingen (NGI, NAF) een bijdrage geleverd in de vorm van 

toetsing van de concept en eindproducten. 

 

 

Figuur B.1.3 – Focusgebieden CORA 3.0 

 

In CORA 3.0 zijn de volgende producten beschreven. 

• Focusgebied Principes – vrijwel ongewijzigd, op enkele tekstuele aanscherpingen na.  



 

CORA 3.0 202 

• Focusgebied Bedrijfs- en Informatiebeleid – dit is een nieuw focusgebied waarbinnen de 

methodiek Business Informatie Planning opgenomen werd.  

• Focusgebied Diensten – het dienstenmodel, dat ongewijzigd is gebleven; 

• Focusgebied Processen – naast het procesmodel (ongewijzigd) werd Business Process 

Management (BIP) als methodiek geïntroduceerd. 

• Focusgebied Keteninformatisering – de relaties met het Stelsel van Basisregistraties van 

de Overheid werden aangescherpt. Verder werd de methodiek Bouw Informatie Model 

(BIM) toegevoegd en werd de relatie met VERA gelegd. 

• Focusgebied Prestatiemeting – dit is een nieuw focusgebied waarbinnen een methodiek 

voor prestatie-indicatoren opgenomen is met voorbeelden. 

• Focusgebied Zaaktypen en Zaakgericht Werken – dit is een nieuw focusgebied 

waarbinnen een methodiek opgenomen is om zaaktypen te beschrijven (en tot een 

zaaktypecatalogus te komen). Verder werd voorbeelden uitgewerkt en werd een 

uitwerking gegeven van het Zaakgericht Werken. 

• Focusgebied Gegevenshuishouding – het gegevensmodel werd op een beperkt aantal 

punten aangescherpt, naar aanleiding van de inzichten met de aansluiting op de BAG en 

WOZ (Vastgoed-model).  

• Focusgebied Applicatielandschap –naast het informatiefunctiemodel (ongewijzigd) werd 

een methodiek voor het bepalen van applicatiestrategieën opgenomen.  

 

Daarnaast is tijdens het CORA 3.0-traject een bedrijfsmodel uitgewerkt voor de ontwikkel- 

en beheerorganisatie CORA.  

 

CORA 3.0 werd 12 december 2012 gelanceerd en overhandigd aan: 

• Marc Calon – Voorzitter Aedes 

• Lex de Boer – Directeur/bestuurder Lefier en voormalig directeur SEV 

• Jan van der Moolen – Directeur CFV. 

 

Betrokken partijen 

In de afgelopen jaren hebben veel partijen bijgedragen aan de totstandkoming van CORA:  

 

Corporaties 

 

• Stuurgroep (SIG CORA)
6
 

o Ymere/Stadgenoot – Arjan van Dijk (voorzitter SIG CORA); 

o Eigen Haard – Bart Hoogervorst; 

o Lefier - Arjen de Vries / Edwin Timmerman; 

o Mitros – Eric Korver; 

o Portaal – Hennie Hoogendoorn; 

o Vestia – Jan Fock; 

o WonenBreburg – Bas Buitendijk; 

o Woonbedrijf SWS/Hhvl – Leon van der Zande; 

o Woonbron – Hans van Beelen; 

o Woonstad Rotterdam – Marcel Zondervan; 

 

                                                           
6
 Eerder zijn Joop Schoppers (de Woonplaats) Peter Weenink (Portaal), Robin Hoogduin (Vestia), 

Marko Leerentveld (Woonbedrijf SWS/Hhvl), en Edwin Leenhouts (Woonstad Rotterdam)  lid geweest 

van CORA SIG. 
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• Werkgroep 

o De Alliantie – Anton Hartsuiker; 

o De Woonplaats - Sander Hilgerink; 

o Eigen Haard – Rob Ghiraw; 

o Havensteder – Misha van der Rest; 

o Lefier – José Kremers en Nellian Lensink; 

o Mitros - Jan Jirka Rijsdijk, Jeroen Eyken, Mark Rossen en Remko Oosenbrug ; 

o Portaal – Oscar Kappert, Martin Rijswijk en Koos Bibo; 

o RWS Goed –Arie van der Waal en Noëlle Verhage; 

o Stadgenoot - Ernest van de Gumster, Harry Krikke en Perry de Kort; 

o Vestia - Hans Terwee; 

o WonenBreburg - Hub Snapper; 

o Woonbedrijf SWS/Hhvl – Joris van den Eijnden; 

o Woonbron - Klaas van de Lugt en Vincent Breuking; 

o Woonstichting Rochdale – Gijs Pel; 

o Woonzorg Nederland – Andre Meijer; 

o Ymere –Paul Wijnbergen, Rob van der Laan, Walter van Groningen en Walter 

Wittkamp. 

 

Marktpartijen 

• Bitti (www.bitti.nl) - Review 

• Caesar Group (www.caesar.nl) - Review 

• Cegeka (www.cegeka.nl) – Inhoudelijke bijdrage 

• Centric (www.centric.eu) - Inhoudelijke bijdrage en review 

• CTac (ww.ctac.nl) - Review 

• Daxecon (www. daxecon.com) - Review 

• Digital Groep (www.digital.nl) – Inhoudelijke bijdrage 

• EDPendent (www.edpendent.nl) - Review 

• ETTU ( www.ettu.nl) – Inhoudelijke bijdrage 

• GEORAX (www.geotax.nl) - Review 

• HC&H Consultants (www.hcenh.nl) – projectbegeleiding (CORA 2.0) en review 

• IMN (www.imn.nl) - Inhoudelijke bijdrage en review 

• Info Support (www.infosupport.com) - Inhoudelijke bijdrage en review 

• IPD/aeDex (www.ipd.nl) - Inhoudelijke bijdrage en review 

• Itris (www.itris.nl) - Inhoudelijke bijdrage 

• Juris (www.juriskmg.nl - Review 

• Kubion (www.kubion.nl) - Review 

• Level Up (www.levelup.nl) - Inhoudelijke bijdrage 

• M&I/Partners (www.mxi.nl) – projectbegeleiding (CORA 1.0) en review 

• NCCW (www.nccw.nl) – Review 

• Novius (www.novius.nl) – Inhoudelijke bijdragen 

• Opdion (www.opdion.com) - Review 

• Ordina (www.ordina.nl) - Review 

• QplusO (www.qpluso.nl) - Inhoudelijke bijdrage en Review 

• PMtD Consultancy (www.pmtd.nl) – projectbegeleiding (CORA 2.0& 3.0) en inhoudelijke 

bijdrage en review 

• Reasult (www.reasult.com) - Review 

• SG (www.sg.nl) - Review 

• Sogeti (www.sogeti.nl) – inhoudelijke bijdragen 



 

CORA 3.0 204 

• VHIC (www.vhic.nl) – Inhoudelijke bijdrage 

• WoningNet (www.woningnet.nl) - Review 

• Zig Websoftare (www.zigwebsoftware.nl) - Inhoudelijke bijdrage 

 

Overheid 

• Ministerie van Infrastructuur & Milieu (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm) - 

Inhoudelijke bijdrage 

• CFV (www.cfv.nl) - Review 

 

Vakverenigingen 

• NGI (www.ngi.nl) – Review 

• NAF (www.naf.nl) – Review 

 

Eindredactie CORA 3.0 

• Lefier – Nellian Lensink 

• Mitros – Jan Jirka Rijsdijk 

• PMtD Consultancy – Anton Opperman 

• WonenBreburg – Hub Snapper 

• Woonbron – Vincent Breuking 

• Ymere – Paul Wijnbergen 

Verder hebben Frits van Dijk en Koos Bibi een bijdrage geleverd. 

 

Projectbegeleiding/-secretariaat (CORA 2.0 en CORA 3.0) 

• PMtD Consultancy (www.pmtd.nl) – Projectmanagement, inhoudelijke bijdragen, review 

 

Overig 

• Flow – Stichting Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (www.flowweb.nl)  

• NetWit - Netwerk Woningcorporaties en Informatie Technologie (www.netwit.nl) 

• Aedes – Vereniging van Woningcorporaties (www.aedes.nl) 
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Bijlage 2 – Toelichting CORA-principes 
 

CORA hanteert 7 principes: 

1. De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de 

inzet van IT. 

2. Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en 

bedrijfsbreed begrippenkader. 

3. Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. 

4. Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij bieden bij het 

leveren van producten en diensten aan (interne of externe) klanten. 

5. De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) overheidsbrede 

basisregistraties. 

6. Basisgegevens (bijvoorbeeld relaties, overeenkomsten of vastgoed) worden eenmalig 

geregistreerd vanuit het proces dat deze gegevens waarneemt, creëert of aanpast en 

deze registraties hebben een geborgde kwaliteit voor gegevensgebruik elders. 

7. Uitwisselbaarheid van gegevens is gebaseerd op breed geaccepteerde en actuele 

standaarden. 

Alleen principe 6 is aangescherpt t.o.v. CORA 2.0, de overige principes zijn ongewijzigd 

gebleven. 

De CORA-principes zijn met de volgende kenmerken beschreven: 

 

Tabel B.2 - Beschrijving CORA-principes 

Redenering Uitleg waarom dit een principe is, waarom het toegepast wordt en 

eventueel waarvan afgeleid. 

Toelichting Toelichting van het principe en uitleg van de mogelijke gevolgen van dit 

principe, ook al kunnen die voor iedere woningcorporatie specifiek zijn. 

Toetsing Op basis waarvan conformiteit met het principe kan worden aangetoond. 

 

Principe 1 De doelstellingen van de woningcorporatie en de inrichting van de 

bedrijfsvoering bepalen de inrichting van de informatievoorziening en de 

inzet van IT. 

Redenering Ontwikkelingen op het gebied van de informatievoorziening en/of IT 

moeten aantoonbaar aansluiting hebben op de doelstellingen van de 

woningcorporatie en de wijze van bedrijfsvoering. 

Toelichting Dit principe zorgt ervoor dat er een goede afstemming is tussen 

bedrijfsvoering, informatievoorziening en IT, in lijn met de 

bedrijfsdoelstellingen. Het vormt een basis voor centrale besluitvorming 

over veranderprojecten waar managers vanuit de bedrijfsvoering, 

informatievoorziening en IT bij betrokken zijn (portfoliomanagement). 

Wanneer wordt gestuurd op resultaten, dan is decentrale besluitvorming 

ook mogelijk en vaak wenselijk. Bijvoorbeeld bij een meer proces- of 

klantgeoriënteerde organisatie, of als continu verbeteren en 

procesinnovatie een doelstelling is. 

Toetsing Dit blijkt uit afspraken over de wijze van besturing van veranderingen 

binnen woningcorporaties of is traceerbaar in de woningcorpo-

ratiearchitectuur. Wordt bijvoorbeeld gewerkt met planvorming op basis 

van op CORA gebaseerde uitgangspunten? 
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Principe 2 Er wordt binnen de woningcorporatie gewerkt vanuit een branche- en 

bedrijfsbreed begrippenkader. 

Redenering Het is essentieel om binnen een woningcorporatie een zelfde beeld te 

hebben van de belangrijkste processen, gegevens en informatiefuncties en 

inzicht in de samenhang en afhankelijkheden. 

Toelichting Een gemeenschappelijk branche- en bedrijfsbreed begrippenkader 

verbetert de besturing, uitvoering en communicatie binnen de woning-

corporatie en de branche, maar ook de communicatie met haar 

belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers, partners en toezichthou-

ders. Veel begrippen zijn in CORA gedefinieerd en zouden als basis moeten 

worden gebruikt. 

Toetsing Bij kleinere woningcorporaties is het bedrijfsbrede begrippenkader vaak 

impliciet, omdat de medewerkers elkaar kennen en elkaar makkelijk 

kunnen vinden. Bij grotere woningcorporaties moet het begrippenkader 

meer expliciet worden. Verwacht wordt dat er actuele en beheerde 

beschrijvingen zijn van: 

1. de belangrijkste begrippen, gebaseerd op CORA; 

2. de verschillende diensten en processen; 

3. het gegevensmodel met definities; 

4. Prestatie-indicatoren met definities; 

5. Zaaktype-beschrijvingen. 

 

 

Principe 3 Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang. 

Redenering Besluiten over veranderingen worden genomen via samenwerking binnen 

de organisatie en in samenhang met bedrijfsvoering, informatievoor-

ziening en IT. Resultaten van veranderingen sluiten dan (inhoudelijk) beter 

op elkaar aan. 

Toelichting Sturing op integrale samenhang verbetert de kwaliteit van besluiten en 

kan zo bijdragen tot betere projectresultaten, versterking van beoogde 

effecten, hogere baten en minder kosten.  

Toetsing Bij kleinere woningcorporaties is de integrale samenhang meer 

vanzelfsprekend en is impliciete kennis daarover eerder afdoende dan bij 

grotere woningcorporaties. Bij grotere woningcorporaties zal de samen-

hang eerder moeten blijken uit expliciete beleids- en architectuurkaders 

(zoals bedrijfsuitgangspunten, richtlijnen, informatie/IT-beleid, IT-

standaard, een proces- of applicatiearchitectuur). Deze moeten kader-

stellend zijn voor veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Er is dan 

ook iemand verantwoordelijke voor deze beleids- en architectuurkaders. 
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Principe 4 Processen worden ontworpen vanuit de toegevoegde waarde die zij 

bieden bij het leveren van producten en diensten aan (interne of 

externe) klanten. 

Redenering Woningcorporaties gaan steeds klantgerichter werken. Hierbij is het van 

belang de interne processen het vereiste dienstverleningsniveau kunnen 

leveren en de informatievoorziening zo te hebben ingericht dat de klant 

maximaal bediend kan worden. 

Toelichting Het proces moet een herkenbaar resultaat (product of dienst) opleveren 

voor de klant. Processen en hun opbouw kunnen daarop beoordeeld 

worden: wat voegt iedere processtap of –activiteit toe aan het resultaat 

dat we opleveren aan de klant? Er zijn verschillende methodieken 

beschikbaar voor procesoptimalisatie (bijvoorbeeld LEAN). 

Toetsing Om vast te stellen of de toegevoegde waarde wordt geleverd, zou gekeken 

kunnen worden of de eisen die aan een proces gesteld worden duidelijk 

betrekking hebben op het bedienen van de (externe) klant (waaronder 

huurders, kopers en leveranciers), eisen van toezichthouders, de wetgever 

en interne eisen vanuit bijvoorbeeld risicomanagement. 

 

 

Principe 5 De bedrijfsvoering en informatiehuishouding sluiten aan op (relevante) 

overheidsbrede basisregistraties. 

Redenering Het gebruik van overheidsbrede basisregistraties biedt zowel efficiëntie als 

kwalitatieve voordelen. Omdat overheidsinstellingen deze basisregistraties 

eveneens hanteren verbetert dit de communicatie en gegevens-

uitwisseling met publieke ketenpartners als gemeenten, kadaster en 

belastingdienst. 

Toelichting Dit betekent dat woningcorporaties hun informatiehuishouding hierop 

moeten aanpassen. Het gaat vooral om basisregistraties die voor de 

woningcorporaties relevant zijn zoals de BAG (Adressen en Gebouwen), 

WOZ, GBA en wellicht de BRI (Basisregistratie Inkomens). Zie ook 

paragraaf 8.2 Basisregistraties Overheid. 

Toetsing In het beleid van de woningcorporaties moet het zoeken van aansluiting 

op relevante overheidsbrede basisregistraties aanwezig zijn, bijvoorbeeld 

in een informatiestrategie of in uitgangspunten van het informatiebeleid. 
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Principe 6 Basisgegevens worden eenmalig geregistreerd vanuit het proces dat deze 

gegevens waarneemt, creëert of aanpast en deze registraties hebben een 

geborgde kwaliteit voor gegevensgebruik elders. 

Redenering Door eisen te stellen aan de vastlegging van deze kernregistraties kan de 

kwaliteit van de beschikbare gegevens beter worden gegarandeerd.  

Alleen geborgde registraties worden gebruikt en toegepast als basis voor 

de informatievoorziening. Ongeborgde (sub)registraties worden niet meer 

gebruikt. Door alleen geborgde registraties te gebruiken wordt de kwaliteit 

van afgeleide gegevens (vaak managementinformatie) tevens verhoogd. 

Toelichting De gegevens zouden in meerdere applicatiesystemen kunnen voorkomen, 

maar het wijzigen van de gegevens vindt maar in één applicatiesysteem 

plaats, zodat er een authentieke bron is die als interne kernregistratie 

fungeert.  

Op afdelings- en teamniveau eigen subregistraties aanleggen ontstaan er 

meerdere informatiebronnen, van wisselende betrouwbaarheid en dus 

meerdere ‘waarheden’. Dit geeft ongemak en onduidelijkheid. Daarom 

moet het gebruik van ongeborgde (sub)registraties vermeden worden. 

Toetsing Het eenmalig vastleggen van gegevens aan de bron moet expliciet in het 

beleid verankerd zijn en gegevensbeheer moet hierop plaatsvinden. 

 

 

Principe 7 Uitwisselbaarheid van gegevens is gebaseerd op breed geaccepteerde en 

actuele standaarden. 

Redenering Uitwisselbaarheid van gegevens op basis van geaccepteerde en actuele 

standaarden verbetert de interoperabiliteit van een woningcorporatie met 

zijn partners. 

Toelichting Het gaat hier zowel om functionele eisen (de inhoud van gegevens-

berichten) en de semantiek (de betekenis van de gegevens van het 

berichtenverkeer) als om technische eisen (de technische vorm, 

bijvoorbeeld een webservice of een XML-bericht). 

De semantiek van de gegevens is daarbij gebaseerd op CORA 

gegevensdefinities. In VERA wordt het berichtenverkeer gedefinieerd. 

Toetsing In het informatie/IT-beleid is duidelijk welke (functionele, semantische en 

technische) standaarden een woningcorporatie hanteert over gegevens-

uitwisseling c.q. op welke geaccepteerde standaarden men aan wil sluiten. 

Vastgesteld moet worden of het beleid ook leidt tot een goede werking 

van het gegevensbeheer. CORA (en VERA) definities zijn het uitgangspunt 

binnen het informatie/IT-beleid. 
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Bijlage 3 – CORA diensten 
 

De volgende tabel geeft een overzicht van diensten van woningcorporaties. 

 

Tabel B.3 – Alfabetisch overzicht diensten van woningcorporaties 

Aanvullende diensten 

Woning/wijkgerelateerde diensten: 

• Het leveren van voorzieningen voor woningautomatisering (domotica) in huur- en 

verkoopwoningen. Verder het leveren van wijkinfrastructuren (breedband); 

• Instandhouding en onderhoud van woningautomatiseringsinstallaties en 

wijkinfrastructuren; 

• Leveren via woningautomatiseringsdiensten (datacom, beveiliging, alarmering, zorg op 

afstand); 

• Aanbieden van contracten voor levering van energie (stroom, gas); 

• Aanbieden van woongerelateerde verzekeringen (inboedel, opstal et cetera). 

 

Toelichting 

• Aanvullende diensten worden meestal in samenwerking met partners geleverd 

(bijvoorbeeld de gemeente, aannemers-/installatiebedrijven, verzekeraars). 

 

 

Leefomgevingbeheerdiensten 

Diensten aan de lokale gemeenschap: wijkgerelateerde en leefbaarheid projecten. 

Toelichting 

• Diensten m.b.t. leefbaarheid kunnen samen met gebiedsrelaties en partners geleverd 

worden (bijvoorbeeld de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen of politie). 

 

 

Vastgoedbeheerdiensten voor derden 

Beheer en exploitatie vastgoed van derden (geen eigendom) 

 

Diensten aan verenigingen van eigenaren (VvE) 

• Ledenadministratie 

• Inning contributies 

• Rapportage en verantwoording (inclusief ledenvergadering) 

• Dagelijks onderhoud 

• Planmatig onderhoud 

 

Specifieke diensten 

• Ondersteuning bij aankoop en verkoop 

• Beheer & exploitatie voor andere vastgoedeigenaren dan VvE’s (bijvoorbeeld collega 

woningcorporaties) 

Toelichting 

• Een VvE heeft de keuze om VvE-beheer wel of niet in combinatie met 

onderhoudsdiensten bij de woningcorporatie af te nemen. 
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Vastgoedonderhoudsdiensten 

Dienstverlening (intern en extern) over de instandhouding en het onderhoud en eventuele 

verbeteringen aan het vastgoed: 

• Dagelijks onderhoud (incl. reparatieverzoeken na melding door klanten); 

• Mutatieonderhoud; 

• Contractonderhoud (storingsmeldingen); 

• Individuele woningverbetering (op verzoek van klanten); 

• Preventief (periodiek/jaarcyclisch) onderhoud; 

• Herontwikkeling en renovaties (investeringen); 

• Onderhoud bij kadastrale splitsing; 

• Woninggerelateerde diensten: onderhoud van gemeenschappelijke ruimten. 

Toelichting 

• Een aantal vormen van niet planmatig onderhoud zijn na melding door of op verzoek 

van de klant (huurder). Bijvoorbeeld reparatieverzoeken, interieur op maat, ZAV (zelf 

aangebrachte voorzieningen), minder valide aanpassingen, enzovoorts; 

• Onderhoud wordt uit de lopende exploitatie gefinancierd, maar sommige vormen van 

onderhoud worden als investeringen gezien (herontwikkeling en renovatie); 

• Vastgoedverbeteringen leiden tot aanpassingen van de lopende exploitatie; 

• Bij nagenoeg alle vormen van onderhoud is er sprake van klantcontact. 

 

 

Vastgoedontwikkeldiensten 

Diensten ten behoeve van de uitbreiding van het woningbestand, modernisering of 

aanpassing van het beheerde vastgoed aan de vraag: 

• ontwikkelen nieuwbouw; 

• renovatie en herontwikkeling; 

• sloop. 

Toelichting: 

• Renovatie, herontwikkeling en sloop worden voornamelijk als project uitgevoerd en 

kunnen ook als vorm van onderhoud gezien worden. Ook nieuwbouw wordt 

projectmatig uitgevoerd. Er is altijd sprake van het stopzetten van de lopende 

exploitatie en het opstarten van nieuwe exploitatie; 

• Nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling worden meestal als ‘investeringen’ gezien; 

• Ontwikkeldiensten worden voornamelijk ‘intern’ geleverd, met als doel het leveren van 

een adequaat woningenbestand aan klanten. 
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Vastgoedverhuurdiensten 

Dienstverlening aan klanten (huurders) over het verhuren van vastgoed: 

• huurobject beschikbaar stellen (inclusief contractadministratie); 

• levering van services (via een servicecontract); 

• kandidatenadministratie (inclusief puntentelling, huurderselectie); 

• herhuisvesting (bij renovatie of nieuwbouw); 

• afhandelen huuropzeggingen (incl. afhandeling huurovereenkomst en initiëren 

mutatieonderhoud); 

• bemiddeling (schuldhulpverlening); 

• afstemming met huurdersraden; 

• financiële regelingen (betalingsregelingen, verrekening huurtoeslag). 

Toelichting 

• Het leveren van onderhoudsdiensten gaat vaak samen met het leveren van de verhuur-

diensten (i.c. onderhoud aan verhuurd bezit). 

 

 

Vastgoedverkoopdiensten 

Dienstverlening aan klanten (i.c. kopers) m.b.t. het verkopen van vastgoed: 

• Leveren nieuwbouwwoningen; 

• Leveren bestaande woningen; 

• terugkoopregelingen en financiering; 

• starterregeling en deelfinanciering. 

Toelichting 

• Het leveren van nieuwbouwwoningen kan een vervolg zijn op het ontwikkelen van 

vastgoed (via projectontwikkeling) of daar onderdeel van uitmaken (ontwikkelen en 

verkopen); 

• Het verkopen van vastgoed kan in samenwerking met makelaars plaatsvinden. 
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Bijlage 4 – Primaire processen woningcorporaties 
 

De volgende tabel geeft een overzicht van primaire processen van woningcorporaties. 

 

Tabel B.4 – Beschrijvingprimaire processen 

Ontwikkelen vermogen Kapitaal wordt beheerd met een doelstelling van 

waardevermeerdering. Het kapitaal wordt geïnvesteerd in een 

vastgoedportefeuille, die aangepast wordt aan de vraag en de 

gestelde rendementsdoelstellingen. Het aanpassen en 

optimaliseren van de vastgoedportefeuille vindt plaats via het 

aankopen van bestaand vastgoed of het ontwikkelen van 

vastgoed dan wel het verkopen van bestaand bezit. 

Ontwikkelen 

leefomgeving 

Het ontwikkelen en beheren van de leefomgeving behoort vaak 

tot de diensten van een woningcorporatie. Het gaat om een 

breed scala aan activiteiten, van de verwerving van grond tot het 

beheer van centrale faciliteiten voor een woonwijk en het 

uitvoeren van projecten, gericht op de sociale cohesie en de 

veiligheid in buurten en wijken. 

Ontwikkelen eenheden Dit betreft het realiseren van vastgoedprojecten. Het 

ontwikkelproces is voor verschillende projecten globaal gelijk, 

maar kent wel optionele stappen. Herhuisvesting komt 

bijvoorbeeld alleen bij herstructurering en sloop voor en niet bij 

alle projecten wordt gesloopt. 

Het ontwikkelen van eenheden kan ook betrekking hebben op 

het verwerven van vastgoed (d.w.z. het aankopen van bestaand 

vastgoed). Het verwerven van vastgoed kan het beschikbaar 

krijgen van de gewenste vastgoedportfolio versnellen. Aankopen 

van vastgoed wordt al dan niet projectmatig aangepakt. 

Onderhouden 

eenheden 

Onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in het bezit is 

van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheer-

overeenkomsten zijn afgesloten. Er zijn twee aanleidingen voor 

onderhoud: planmatig onderhoud en niet-planmatig onderhoud. 

De aanleiding is dus verschillend, en beide vormen kunnen 

organisatorisch apart belegd zijn. De processtappen van het 

plannen van werkzaamheden, uitvoeren tot en met het betalen 

van de uitvoerder, komen echter overeen. 

Verhuren eenheden Dit proces omvat het verhuurbaar maken, ter beschikking stellen 

en verhuren van verhuurbare wooneenheden. Dit betreft een 

cyclisch proces: zodra een woning vrijkomt, gaat die weer in de 

verhuur. Het aanbieden van de woning als processtap kan buiten 

de woningcorporatie plaatsvinden (vermarkten, oftewel 

woonruimteverdeling/-bemiddeling komt in CORA niet aan de 

orde). Na een huurperiode kan het zijn dat de woning in 

aanmerking komt voor onderhoud of herstructurering voordat 

de woning weer in de verhuur komt. 
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Verkopen eenheden Verkopen eenheden richt zich op het verkopen van het vastgoed 

aan derden. De verkoopprocessen van bestaande woningen en 

nieuwbouw verschillen aanzienlijk. Nieuwbouw betreft meestal 

meerdere woningen tegelijk, waarbij ontwikkeling en verkoop 

parallel kunnen lopen. Bij verkoop van bestaande bouw gaat het 

vaak om één-op-één verkoop. Van belang daarbij is dat bij de 

verkoop van bestaande woningen een terugkoopregeling kan 

worden overeengekomen. Woning en klant blijven dan in beeld 

totdat de terugkoopperiode is verstreken. 

Ondersteunen 

Vereniging van 

Eigenaren 

Naast het leveren van diensten aan individuen levert een 

woningcorporatie ook diensten voor en aan VvE’s. Het betreft de 

gehele levenscyclus: van oprichten van de VvE, het voeren van 

administratieve activiteiten voor de VvE, het uitvoeren van in 

opdracht gegeven onderhoud voor VvE’s enzovoorts Deze 

dienstverlening is samengevoegd in dit proces. 
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Bijlage 5 – Voorbeelduitwerkingen van zaaktype 
 

In figuur 6.4 zijn de verbanden en de termen per object opgenomen van het CORA zaaktype 

huuropzeggingen. Dit voorbeeld wordt als volgt uitgewerkt: 

 

Zaaktype: Huuropzeggingen 

Zaaktype 

Code 25 

Sectorale kernomschrijving Huuropzeggingen 

Inhoudelijke omschrijving Huurovereenkomst beëindigen na een opzegging 

Afbakening Start met het ontvangen van de huuropzegging, eindigt met het 

opleveren van de Eenheid en ontvangst van de sleutels. 

 

Overkoepelende modellen 

Bedrijfsproces Verhuren eenheden 

Dienst Vastgoedverhuurdiensten 

Doelgroepen Huurder (Klanten) 

Informatiefuncties Verhuurfuncties 

Gegevensdomeinen / 

kernregistraties 

Relaties, Overeenkomsten, Vastgoed 

 

Uitvoeringscontext 

Voorschriften BBSH, art. 13 (bij sociale verhuur) 

BW, Boek 7, art. 271-282  

Mandaten [intern] 

Vertrouwelijkheid [geen] 

 

Bewaartermijnen 

Bewaartermijn 1 2 jaar na afhandeling, bij opzegging overeenkomst 

Bewaartermijn 1 

onderbouwing 

Vrijstellingsbesluit Wbp, art. 14 lid 5 

Bewaartermijn 2 1 jaar na afhandeling, bij annulering opzegging 

Bewaartermijn 2 

onderbouwing 

Wet bescherming persoonsgegevens, art. 10 

 

Kwaliteit 

Sectorale streeftermijn 1 werkdagen 

dagen 

weken 

maanden 

Kwaliteitscontroles 1 Volledigheid dossier bij oplevering Eenheid. 
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Sturing 

Triggers Melding opzegging 

Statussen 1 Opzegging 

ontvangen 

2 Datum oplevering 

gepland 

3 Oplevering volledig 

Producten Opgeleverde vrijgekomen Eenheid 

Prestatie-indicatoren 

kengetallen 

2.3 Aantal leegstandsdagen Einddatum huurovereenkomst 

2.4 Afnamesnelheid van leegstand Einddatum huurovereenkomst 

2.5 Huurdervingspercentage o.b.v. 

bruto huur 

 

2.6 Huurdervingspercentage o.b.v. 

netto huur 

Einddatum huurovereenkomst 

2.8 Vertrekmutatiegraad Einddatum huurovereenkomst 

 

Informatieproducten 

Informatieproduct Kwaliteitseisen Alternatieve bewaartermijn 

Melding opzegging  [geen] 

Bevestiging opzegging  [geen] 

Akkoord medehuurders Allen ondertekend 1 jaar na afhandeling 

Annulering opzegging  [geen] 

Verklaring geen 

huurachterstand of overlast 

 1 jaar na afhandeling 

Beëindigingsovereenkomst Beide ondertekeningen aanwezig [geen] 

Afspraak inspectie  1 jaar na afhandeling 

Herinnering afspraak inspectie  1 jaar na afhandeling 

Inspectieformulier  [geen] 

Meteropname  1 jaar na afhandeling 

Eindnota  [geen] 

Ingebrekestelling  [geen] 

Aanbiedingsformulier  [geen] 

Overnameformulier Beide ondertekeningen aanwezig [geen] 

Leegmelding  [geen] 

Prijsactualisatie  [geen] 

 

Zaaktypen ketenpartners 

Ketenpartner Code Sectorale kernomschrijving 
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Zaaktype: Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

Zaaktype 

Code 5 

Sectorale 

kernomschrijving 

Huurovereenkomsten sociale woningbouw aangaan 

Inhoudelijke omschrijving Het aangaan van huurovereenkomsten met huurders voor sociale 

woningbouw 

Afbakening Start na het voltooien van Woonruimteverdeling voor een Eenheid en 

eindigt met het wel of niet aangaan van een Overeenkomst. 

 

Overkoepelende modellen 

Bedrijfsproces Verhuren eenheden 

Dienst Vastgoedverhuurdiensten 

Doelgroepen Huurder (Klanten), Gemeente (Gebiedsrelaties) 

Informatiefuncties Verhuurfuncties 

Gegevensdomeinen / 

kernregistraties 

Relaties, Overeenkomsten, Vastgoed 

 

Uitvoeringscontext 

Voorschriften BBSH, art. 13 

BW, Boek 7, art. 232-282 

Mandaten [intern] 

Vertrouwelijkheid [geen] 

 

Bewaartermijnen 

Bewaartermijn 1 2 jaar na ontbinding overeenkomst, bij aangaan overeenkomst 

Bewaartermijn 1 

onderbouwing 

Vrijstellingsbesluit Wbp, art. 14 lid 5 

Bewaartermijn 2 1 jaar na afhandeling, bij niet aangaan overeenkomst 

Bewaartermijn 2 

onderbouwing 

Wet bescherming persoonsgegevens, art. 10 

 

Kwaliteit 

Sectorale streeftermijn 10 werkdagen 

dagen 

weken 

maanden 

Kwaliteitscontroles 

 

1 Volledigheid dossier bij opstelling overeenkomst. 

2 Wederzijdse ondertekening overeenkomst bij digitalisering. 
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Sturing 

Triggers Acceptatie Eenheid 

Statussen 1 Eenheid toebedeeld 2 Gegevens volledig 3 Overeenkomst 

gesloten 

Producten Verhuurde Eenheid 

Prestatie-indicatoren 

kengetallen 

2.2 Bezettingsgraad 

huureenheden 

Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.3 Gemiddeld aantal 

leegstandsdagen van leegstaande 

eenheden 

Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.4 Afnamesnelheid van leegstand Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.5 Huurdervingspercentage o.b.v. 

bruto huur 

Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.6 Huurdervingspercentage o.b.v. 

netto huur 

Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.7 Aantal leegstandsdagen Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.8 Vestigingsmutatiegraad Ingangsdatum huurovereenkomst 

2.9 Verhuringen Europese norm Ingangsdatum huurovereenkomst 

 

Informatieproducten 

Informatieproduct Kwaliteitseisen Alternatieve bewaartermijn 

Aanbieding  [geen] 

Legitimatiebewijs Kleurenscan [geen] 

Inkomensbewijs  5 jaar na afhandeling 

Uittreksel GBA Gewaarmerkt 5 jaar na afhandeling 

Huishoudelijk reglement  [geen] 

Akkoord medehuurders Allen ondertekend 5 jaar na afhandeling 

Wijziging ingangsdatum  2 jaar na afhandeling 

Huisvestingsvergunning  [geen] 

Aangifte adreswijziging  5 jaar na afhandeling 

Mutatieformulier Ondertekend 5 jaar na afhandeling 

Inventarisstaat Ondertekend 5 jaar na afhandeling 

Bevestiging aanvaarding Ondertekend 5 jaar na afhandeling 

Overeenkomst Beide ondertekeningen aanwezig [geen] 

Verklaring certificaatsleutels Ondertekend [geen] 

Verhuurdersverklaring  [geen] 

Betalingsbewijs  7 jaar na afhandeling 

Weigering Ondertekend [geen] 

 

Zaaktypen ketenpartners 

Ketenpartner Code Sectorale kernomschrijving 

Gemeente B1082 Huisvestingsvergunningen 

Gemeente B0366 Verhuizingen emigraties 
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Zaaktype: Verkopen 

Zaaktype 

Code 17 

Sectorale kernomschrijving Verkoop 

Inhoudelijke omschrijving Vastgoed verkopen 

Afbakening Start na de afronding van het leegkomen van een bestaande Eenheid of 

Complex of de oplevering van een nieuwe Eenheid, die genomineerd 

zijn voor verkoop en eindigt met de afronding van het transport.  

 

Overkoepelende modellen 

Bedrijfsproces Verkopen eenheden 

Dienst Vastgoedverkoopdiensten 

Doelgroepen Koper (Klanten), Makelaar (Overig), Notaris (Overig) 

Informatiefuncties Verkoopfuncties 

Gegevensdomeinen / 

kernregistraties 

Relaties, Overeenkomsten, Vastgoed 

 

Uitvoeringscontext 

Voorschriften BBSH, artt. 11, 15 (bij sociaal vastgoed) 

BW, Boek 7, art. 1-30  

Mandaten [intern] 

Vertrouwelijkheid [geen] 

 

Bewaartermijnen 

Bewaartermijn 1 10 jaar na afhandeling, bij sluiting overeenkomst 

Bewaartermijn 1 

onderbouwing 

Wet op de omzetbelasting 1968, art. 34a 

Bewaartermijn 2 1 jaar na afhandeling, bij annulering overeenkomst 

Bewaartermijn 2 

onderbouwing 

[geen] 

 

Kwaliteit 

Sectorale streeftermijn 6 werkdagen 

dagen 

weken 

maanden 

Kwaliteitscontroles 1 Volledigheid dossier bij afronding van het transport. 

 

 

  



 

CORA 3.0 219 

Sturing 

Triggers Melding vastgoed uit exploitatie 

Statussen 1 Gepubliceerd voor 

verkoop 

2 Optie gedaan voor 

verkoop 

3 Verkocht 

Producten Afgeronde verkoop 

Prestatie-indicatoren 

kengetallen 

2.3 Gemiddeld aantal leegstandsdagen Datum transport 

2.4 Afnamesnelheid van leegstand Datum transport 

2.5 Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huur Datum transport 

2.6 Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur Datum transport 

2.7 Aantal leegstandsdagen Datum transport 

2.8 Vestigingsmutatiegraad Datum transport 

2.9 Vertrekmutatiegraad Datum transport 

2.10 Aantal verkopen bestaand bezit Datum transport 

2.11 Resultaat verkopen bestaand bezit Datum transport 

2.12 Opbrengst verkopen bestaand bezit Datum transport 

2.14 verkoop-opbrengst eenheden t.o.v. WOZ-

waarde 

Datum transport 

 

Informatieproducten 

Informatieproduct Kwaliteitseisen Alternatieve bewaartermijn 

Melding uit exploitatie  1 jaar na afhandeling 

Verkoopbesluit Bevoegde bekend 1 jaar na afhandeling 

Splitsingsakte  [geen] 

Opdracht makelaar  1 jaar na afhandeling 

Taxatierapport Ondertekend [geen] 

Advertentietekst  5 jaar na afhandeling 

Foto Kleurenfoto 5 jaar na afhandeling 

Presentatie  5 jaar na afhandeling 

Opdracht notaris  1 jaar na afhandeling 

Taxatierapport koper Ondertekend [geen] 

Afschrift eigendomsbewijs Beide ondertekeningen aanwezig [geen] 

Transportakte Beide ondertekeningen aanwezig [geen] 

Garantieverklaring Ondertekend [geen] 

Afrekening notaris  7 jaar na afhandeling 

Afrekening makelaar  7 jaar na afhandeling 

Voortgangsrapportage  1 jaar na afhandeling 

 

Zaaktypen ketenpartners 

Ketenpartner Code Sectorale kernomschrijving 

Notaris N0152 Vastgoedobjecten overdracht 

Makelaar V2 Verkoop woning 

Makelaar V3 Verkoop bedrijfspand 
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Bijlage 6 – CORA Prestatie-indicatoren 
 

Indicatoren bestaan uit kengetallen waarmee berekeningen worden uitgevoerd waarbij 

bedrijfsregels van toepassing zijn. De beschrijving van de indicatoren is als volgt opgebouwd: 

 

Tabel B.6 - Conventies beschrijving indicatoren 

Beschrijving De bedrijfskundige omschrijving van de indicator 

Formule De berekening van de indicator die met de kengetallen wordt 

uitgevoerd 

Kengetallen De beschrijving van de kengetallen 

Bedrijfsregel De beschrijving van de bedrijfsregel(s) die voor het betreffende 

kengetal van toepassing is/zijn  

Rekenregel De rekenregel die voor betreffende kengetal van toepassing is 

Proces Verwijzing naar het (CORA-)proces waarop de indicator betrekking 

heeft. 

Zaaktype Verwijzing naar het (CORA-)zaaktype of de zaak waarop de indicator 

betrekking heeft. Waar mogelijk is dit gedaan. 

 

 

Indicatoren proces ‘verhuren eenheden’ 

 

De indicatoren proces ‘Verhuren eenheden’ betreffen: 

• Aantal leegstandsdagen 

• Afnamesnelheid van leegstand 

• Bezettingsgraad huureenheden 

• Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden 

• Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huur 

• Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur 

• Verhuringen Europese norm 

• Vertrekmutatiegraad 

• Vestigingsmutatiegraad 
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Aantal leegstandsdagen 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Aantal dagen in de 

meetperiode dat 

verhuurbare of 

verkoopbare 

eenheden leeg 

hebben gestaan 

A     

A. Aantal 

leegstandsdagen 

 Som van aantal 

leegstandsdagen 

in de 

meetperiode 

 

 eenheid is in 

exploitatie in de 

periode (geheel of 

gedeeltelijk) 

  

 eenheid is een 

verhuurbare of 

verkoopbare 

eenheid 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkoop 

25 Huuropzeggingen 
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Afnamesnelheid van leegstand 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Gemiddeld aantal 

dagen leegstand 

van de eenheden 

met een nieuwe 

huur- of 

koopovereenkomst 

in de meetperiode. 

A/B     

A. aantal 

leegstandsdagen 

van verhuurde of 

verkochte 

eenheden in de 

meetperiode 

 Som van 

aantal dagen 

van 

ingangsdatum 

leegstand tot 

ingangsdatum 

nieuwe 

overeenkomst 

 

 eenheid heeft een 

nieuwe huur- of 

koopovereenkomst 

in de meetperiode 

  

B. aantal eenheden 

met een nieuw 

huur- of 

koopovereenkomst 

in de meetperiode  

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

 eenheid heeft een 

nieuwe huur- of 

koopovereenkomst 

in de meetperiode 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

    17 Verkoop 

   25 Huuropzeggingen 
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Bezettingsgraad huureenheden 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Percentage van de 

tijd in een 

verslagperiode dat 

eenheden 

verhuurd zijn. 

A/B * 

100% 

    

A. aantal 

verhuurde 

kalenderdagen 

in de 

meetperiode 

 Som van aantal 

verhuurde 

kalenderdagen 

in de 

meetperiode 

 

 Eenheid is in 

exploitatie (geheel of 

gedeeltelijk) in de 

meetperiode 

  

 eenheid heeft een 

lopende 

huurovereenkomst in 

de meetperiode of 

een deel van de 

meetperiode 

  

 Eenheid is een 

verhuurbare eenheid 

  

B. aantal 

verhuurbare 

kalenderdagen 

in de 

meetperiode 

 Som van aantal 

kalenderdagen 

dat de eenheid 

in exploitatie is 

in de 

meetperiode. 

 

 Eenheid is in 

exploitatie (geheel of 

gedeeltelijk) in de 

meetperiode 

  

 Eenheid is een 

verhuurbare eenheid 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 
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Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden 

 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Gemiddeld aantal 

dagen leegstand 

van de eenheden 

die op een 

peildatum leeg 

staan 

A/B     

A. aantal 

leegstandsdagen 

van leegstaande 

eenheden 

 Som van aantal 

leegstandsdagen 

vanaf start van de 

lopende 

aangesloten 

leegstandsperiode 

tot en met 

peildatum 

 

 Eenheid is in 

exploitatie op 

peildatum 

  

 Eenheid is een 

verhuurbare of 

verkoopbare 

eenheid 

  

 eenheid staat leeg 

op peildatum 

  

B. aantal 

leegstaande 

eenheden 

 Som van aantal 

eenheden 

 

 Eenheid is in 

exploitatie op 

peildatum 

  

 Eenheid is een 

verhuurbare of 

verkoopbare 

eenheid 

  

 eenheid staat leeg 

op peildatum 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkoop 

25 Huuropzeggingen 

 

Toelichting omtrent gebruik: 

Deze indicator geeft inzicht op de op een peildatum aanwezige leegstand over de hele 

leegstandsperiode van de betreffende eenheden. Zo ontstaat er inzicht in de prestatie die in 

het proces verhuren eenheden wordt gerealiseerd.  
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Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huur 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Gederfde bruto 

huuropbrengsten 

als percentage 

van de totale 

bruto 

huuropbrengsten 

A/B*100%     

A. Huurderving  Som van (factor 

1 * factor 2) 

1. Aantal 

leegstandsdagen 

in de 

meetperiode 

 eenheid is in 

exploitatie in de 

periode (geheel 

of gedeeltelijk) 

  

 eenheid is een 

verhuurbare 

eenheid 

  

   2. Actuele bruto 

aanbiedhuur / 

aantal dagen in 

de meetperiode 

    

 Eenheid heeft 1 

of meer 

leegstandsdagen 

in de 

meetperiode 

  

B. Te ontvangen 

bruto 

huuropbreng-

sten in de 

meetperiode 

 Som van bruto 

huuropbrengsten 

in de 

meetperiode 

over alle 

eenheden 

 

 eenheid is in 

exploitatie in de 

meetperiode 

  

 eenheid is een 

verhuurbare 

eenheid in de 

meetperiode 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkoop 

25 Huuropzeggingen 
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Huurdervingspercentage o.b.v. netto huur 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Gederfde netto 

huuropbrengsten 

als percentage 

van de totale 

netto 

huuropbrengsten 

A/B*100%     

 A. Huurderving  Som van (factor 

1 * factor 2) 

1. Aantal 

leegstandsdagen 

in de 

meetperiode 

 eenheid is in 

exploitatie in de 

periode (geheel 

of gedeeltelijk) 

  

 eenheid is een 

verhuurbare 

eenheid 

  

   2. Actuele netto 

aanbiedhuur / 

aantal dagen in 

de meetperiode 

 Eenheid heeft 1 

of meer 

leegstandsdagen 

in de 

meetperiode 

  

B. Te ontvangen 

netto 

huuropbreng-

sten in de 

meetperiode 

 Som van netto 

huuropbreng-

sten in de 

meetperiode 

over alle 

eenheden 

 

 eenheid is in 

exploitatie in de 

meetperiode 

  

 eenheid is een 

verhuurbare 

eenheid in de 

meetperiode 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkoop 

25 Huuropzeggingen 
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Verhuringen Europese norm 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Percentage 

nieuwe 

verhuringen 

binnen de 

wettelijke EU-

norm 

(A / B) * 

100% 

    

A. nieuwe 

verhuringen aan 

wettelijke EU 

inkomensdoelgroep 

‘sociale huur’ van 

wooneenheden in 

de huurprijsklasse 

conform EU-norm, 

cumulatief binnen 

meetperiode. 

 Som van 

aantal 

huurovereen-

komsten 

 

 Netto huurprijs lager dan 

of gelijk aan EU-norm 

‘sociale verhuur’. 

  

 Belastbaar gezinsinkomen 

(exclusief inkomen van de 

kinderen) is lager dan 

Europese norm.  

  

 Ingangsdatum contract 

tussen start meetperiode 

en einde meetperiode. 

  

 Eenheid is van het type 

wooneenheid verhuur 

binnen EU-norm  

  

B. nieuwe 

verhuringen van 

wooneenheden in 

de huurprijsklasse 

conform EU-norm, 

cumulatief binnen 

meetperiode. 

 Som van 

aantal 

huurovereen-

komsten 

 

 Netto huurprijs lager dan 

of gelijk aan EU-norm 

‘sociale verhuur’. 

  

 Ingangsdatum contract 

tussen start meetperiode 

en einde meetperiode. 

  

 Eenheid is van het type 

wooneenheid verhuur 

binnen EU-norm 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 
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Vertrekmutatiegraad 
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Het totaal 

aantal 

eenheden 

met een 

beëindigde 

huurovereen-

komst plus 

het totaal 

aantal 

terugge-

kochte 

eenheden in 

de 

meetperiode 

als 

percentage 

van het totaal 

aantal in 

exploitatie 

zijnde 

eenheden 

plus totaal 

aantal met 

een 

terugkoop-

plicht 

verkochte 

eenheden op 

1 januari van 

de 

betreffende 

meetperiode 

(A+B)/C*

100% 

    

 A. Aantal eenheden 

waarvan de 

huurovereenkomst 

in de meetperiode 

is beëindigd 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

  Einddatum 

huurovereenkomst in de 

meetperiode 

  

  Eenheid is in exploitatie 

aan het begin van de 

meetperiode of eenheid is 

verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

begin van de meetperiode 

  

 B. Aantal in de 

meetperiode 

teruggekochte 

eenheden 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

  Datum notarieel transport 

in de meetperiode 

  

  Eenheid is teruggekocht   

  Eenheid is in exploitatie 

aan het begin van de 

meetperiode of eenheid is 

verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

begin van de meetperiode 

  

 C. Aantal eenheden 

in exploitatie of 

verkocht met 

terugkoopplicht 

aan het begin van 

de meetperiode 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

  Eenheid is in exploitatie of 

eenheid is verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

begin van de meetperiode 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkoop 

25 Huuropzeggingen 
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Toelichting omtrent gebruik: 

Bij deze indicator worden alle eenheden meegenomen waar nog een juridische verplichting 

op zit. Daardoor moeten de verkopen met terugkoopplicht zowel in de teller (aantal 

teruggekochte eenheden) als in de noemer (aantal verkochte eenheden met 

terugkoopplicht) meegerekend worden. Deze koopvormen maken namelijk onderdeel uit 

van een gesloten portefeuille. 
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Vestigingsmutatiegraad 
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Het totaal 

aantal 

eenheden 

met een 

nieuwe 

huurovereenk

omst plus het 

totaal aantal 

verkochte 

eenheden 

met 

terugkoopplic

ht in de 

meetperiode 

als 

percentage 

van het totaal 

aantal in 

exploitatie 

zijnde 

eenheden 

plus totaal 

aantal met 

een 

terugkoopplic

ht verkochte 

eenheden aan 

het einde van 

de 

meetperiode 

(A+B)/C*

100% 

    

A. Aantal eenheden 

met nieuwe 

huurovereenkomst 

in de meetperiode 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

 Ingangsdatum 

huurovereenkomst in de 

meetperiode 

  

 Eenheid is in exploitatie of 

eenheid is verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

eind van de meetperiode 

  

B. Aantal in 

meetperiode 

verkochte 

eenheden met 

terugkoopplicht 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

 Datum notarieel transport 

in de meetperiode  

  

 Eenheid is verkocht met 

terugkoopplicht 

  

 Eenheid is in exploitatie 

aan het eind van de 

meetperiode of eenheid is 

verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

eind van de meetperiode 

  

C. Aantal eenheden 

in exploitatie of 

verkocht met 

terugkoopplicht 

aan het eind van de 

meetperiode 

 Som van 

aantal 

eenheden 

 

 Eenheid is in exploitatie of 

eenheid is verkocht met 

terugkoopplicht aan het 

eind van de meetperiode 

  

 

Proces Verhuren eenheden 

Zaak(type) 5 Huurovereenkomsten, aangaan sociale woningbouw 

17 Verkopen 

 

Toelichting omtrent gebruik: 

Bij deze indicator worden alle eenheden meegenomen waar nog een juridische verplichting 

op zit. Daardoor moeten de verkopen met terugkoopplicht zowel in de teller (aantal 

teruggekochte eenheden) als in de noemer (aantal verkochte eenheden met 
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terugkoopplicht) meegerekend worden. Deze koopvormen maken namelijk onderdeel uit 

van een gesloten portefeuille. 
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Indicatoren proces ‘Verkopen eenheden’ 

 

De indicatoren proces ‘Verkopen eenheden’ betreffen: 

• Aantal terugkopen 

• Aantal verkopen bestaand bezit 

• Bedrag terugkoopkosten  

• Opbrengst verkoop bestaand bezit 

• Resultaat verkoop bestaand bezit 

• Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaarde 

• Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde 

• Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde 

 

 

Aantal terugkopen 
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Aantal eenheden 

die in de 

peilperiode zijn 

teruggekocht 

A     

A. Aantal 

teruggekochte 

eenheden 

 Aantal 

eenheden 

 

 datum in exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden in exploitatie 

is terugkoop 

  

 Terugkopen hebben 

altijd betrekking op 

eenheden waarop 

een terugkoopplicht 

van toepassing is. 

  

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) Nog niet bekend 
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Aantal verkopen bestaand bezit 
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Aantal eenheden 

die in de 

peilperiode 

(opnieuw) zijn 

verkocht, die 

eerder verhuurd 

dan wel 

teruggekocht zijn. 

A     

A. Aantal 

verkochte 

eenheden 

 Aantal 

eenheden 

 

 datum uit 

exploitatie valt in de 

periode.  

Datum uit 

exploitatie is gelijk 

aan de datum 

notarieel transport 

  

 reden uit exploitatie 

is verkoop 

  

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) 17 Verkoop 
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Bedrag terugkoopkosten 
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Kosten van het 

aantal eenheden 

die in de 

peilperiode 

(opnieuw) zijn 

teruggekocht, 

uitgedrukt in 

euro’s. 

A     

A. Aankoopkosten 

teruggekochte 

eenheden 

 Som van de 

aankoopkosten 

in euro’s 

 

 datum in 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden in 

exploitatie is 

terugkoop 

  

 Aankoopkosten 

zijn alle kosten die 

gemaakt moeten 

worden om een 

eenheid te kunnen 

terugkopen. 

Terugkopen 

hebben altijd 

betrekking op 

eenheden waarop 

een 

terugkoopplicht 

van toepassing is. 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) Nog niet bekend 
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Opbrengst verkoop bestaand bezit 
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Opbrengst van het 

aantal eenheden 

die in de 

peilperiode 

(opnieuw) zijn 

verkocht, die 

eerder verhuurd 

dan wel 

teruggekocht zijn, 

uitgedrukt in 

euro’s. 

A – B (- C)     

A. Opbrengst 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

koopsommen 

in euro’s 

 

 datum uit exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden uit exploitatie 

is verkoop 

  

B. 

Verkoopkosten 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

verkoopkosten 

in euro’s 

 

 datum uit exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden uit exploitatie 

is verkoop 

  

    

C. Waarde activa 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

waarde in 

euro’s 

 

 datum uit exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden uit exploitatie 

is verkoop 

  

 Waarde van de 

eenheden is 

opgenomen in de 

activa op de balans 

of bij terugkoop de 

betaalde koopsom. 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) 17 Verkoop 

 

  



 

CORA 3.0 236 

Resultaat verkoop bestaand bezit 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Resultaat van het 

aantal eenheden die 

in de peilperiode 

(opnieuw) zijn 

verkocht, die eerder 

verhuurd dan wel 

teruggekocht zijn, 

uitgedrukt in euro’s. 

A – B (- C)     

A. Resultaat 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

koopsommen in 

euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

B. 

Verkoopkosten 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

verkoopkosten 

in euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

    

C. Waarde 

activa 

verkochte 

eenheden 

 Som van waarde 

in euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

 Waarde van de 

eenheden is 

opgenomen in de 

activa op de balans 

of bij terugkoop de 

betaalde koopsom. 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) 17 Verkoop 
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Terugkoopkosten eenheden t.o.v. taxatiewaarde 
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Percentage van de 

kosten terugkoop 

t.o.v. de totale 

taxatiewaarde van 

de in de periode 

teruggekochte 

eenheden. 

A/B * 

100% 

    

A. kosten 

teruggekochte 

eenheden 

 Som van de 

betaalde 

bedragen 

 

 datum in exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden in exploitatie 

is terugkoop 

  

B. 

taxatiewaarde 

 Som van de 

taxatiewaarden 

in euro´s 

 

 datum in exploitatie 

valt in de periode 

  

 reden in exploitatie 

is terugkoop 

  

 de gevalideerde 

taxatiewaarde is 

geldig voor de 

terugkoop 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) Nog niet bekend 
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Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaarde 
 

Beschrijving Formule Kengetallen Bedrijfsregels Rekenregels Factoren 

Percentage van de 

totale meer- of 

minderopbrengsten 

t.o.v. de totale 

taxatiewaarde van 

de in de periode 

verkochte 

eenheden. 

A/B * 

100% 

    

A. Opbrengst 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

koopsommen in 

euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

B. 

Taxatiewaarde 

eenheden 

 Som van de 

gevalideerde 

taxatiewaarden 

in euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

 de gevalideerde 

taxatiewaarde is 

geldig voor de 

verkoop 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) 17 Verkoop 
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Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waarde 
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Percentage van de 

totale meer- of 

minderopbrengsten 

t.o.v. de totale WOZ-

waarde van de in de 

periode verkochte 

eenheden. 

A/B * 100%     

A. Opbrengst 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

koopsommen 

in euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

B. WOZ-waarde 

verkochte 

eenheden 

 Som van 

Actuele WOZ-

waarde in 

euro’s 

 

 datum uit 

exploitatie valt in 

de periode 

  

 reden uit 

exploitatie is 

verkoop 

  

 WOZ-waarde is 

geldig voor de 

periode 

  

 

 

Proces Verkopen eenheden 

Zaak(type) 17 Verkoop 
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Bijlage 7 – Relevante Basisregistraties 
 

 

Tabel B.7 – Voorbeelden van relevante basisregistraties voor woningcorporaties 

Basisregistratie Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 

Inhoud In het GBA staat alle informatie met betrekking tot natuurlijke personen 

in Nederland. Dit zijn bijvoorbeeld de huurders van een 

woningcorporatie en de woningzoekenden. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

Vanwege privacywetgeving is het voor een woningcorporatie niet 

mogelijk directe toegang te hebben tot de landelijke voorziening. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

1-1-2010 

 

 

Basisregistratie Handelsregister (NHR) 

Inhoud Alle organisaties die in Nederland bestaan, dus ook woningcorporaties, 

zijn verplicht zich in te schrijven bij het NHR. Het betreft hier 

bijvoorbeeld alle commerciële bedrijven, maar ook 

onderwijsinstellingen, overheidsorganisaties, zorginstellingen en VvE’s. 

Al deze partijen komen als ketenpartner bij woningcorporaties voor. Dit 

kan zijn als huurder van een winkel-, kantoor-, onderwijs- of 

verzorgingsfunctie of als leverancier van allerlei diensten zoals 

makelaars, verzekeraars, nutsvoorzieningen, aannemers en 

onderhoudsbedrijven. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

Bij de Kamer van Koophandel is nu al informatie te verkrijgen uit het 

handelsregister. Echter in de toekomst zal het register de upgrade 

krijgen naar ‘basisregistratie’. Dit houdt in dat er op dat moment pas 

wettelijke verplichtingen omheen van kracht worden voor de 

zogenaamde bronhouder en afnemers met een publiekrechtelijke taak. 

Wel dienen woningcorporaties vergoedingen te betalen voor informatie 

afkomstig uit het NHR. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

Medio 2015 
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Basisregistratie Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

Inhoud In de BAG staat alle informatie met betrekking tot adressen, panden, 

verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. Hiermee is dit een stevig 

fundament voor de administratie van iedere organisatie die wat met 

vastgoed doet. Immers de gehele levensloop van gebouwen staat hier 

in. Er kan al over BAG-objecten worden gecommuniceerd vanaf het 

moment dat er een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) 

is verleend. Hierdoor kan de bouwadministratie aan de hand van BAG-

objecten worden opgezet. Vanaf dit moment kan dus met ketenpartners 

op een uniek identificerende manier worden gecommuniceerd over 

dezelfde objecten. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

De BAG kent geen beperkingen voor woningcorporaties. Wel dienen 

woningcorporaties vergoedingen aan de beheerder te betalen voor 

informatie afkomstig uit de BAG. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

1-7-2011 

 

 

Basisregistratie Basisregistratie Kadaster (BRK) 

Inhoud Eigendomsinformatie, appartementsrechten en andere zakelijke rechten 

op percelen. Is van belang in relatie tot WOZ. Ook bij 

vastgoedtransacties worden veel objecten die staan in de BRK geraakt.  

Het kadaster heeft een koppeltabel gemaakt van BRK en BAG op basis 

van de adresgegevens in BRK en BAG. De meeste adresgegevens in BRK 

stammen echter uit het tijdperk voor de BAG van start is gegaan, 

waardoor verkeerde conclusies op basis van de koppeltabel mogelijk 

zijn. Hij kan wel een hulpmiddel zijn bij het koppelen van de vastgoed-

administratie van woningcorporaties aan de BAG als in de 

vastgoedadministratie kadastrale gegevens zijn opgeslagen. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

De BRK kent geen beperkingen voor woningcorporaties. Wel dienen 

woningcorporaties vergoedingen aan de beheerder te betalen voor 

informatie afkomstig uit de BRK. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

1-1-2009 
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Basisregistratie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Inhoud Topografische objecten op schaal 1:500 en 1:5000. Topografische 

objecten zijn bijvoorbeeld wegen, waterwegen, fietspaden, terreinen, 

maar ook BAG-objecten. Vanuit de BGT is er een relatie naar objecten 

uit de BAG. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

De BGT kan gebruikt worden als topografische onderlaag in geografische 

weergaven over het bezit op een kaart. Door de relatie met de BAG is de 

pandgeometrie van BAG-panden te zien en worden straatnamen uit de 

BAG overgenomen. Aangezien er geen privacy gevoelige aspecten 

gemoeid zijn met de BGT, zal deze in de toekomst voor af te nemen zijn 

bij het Kadaster, danwel direct als kaartlaag op te roepen zijn via 

webservices. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

De BGT bevindt zich nog in een opbouwende fase. De planning voor de 

livegang van de landelijke voorziening staat op niet eerder dan 1-1-

2015. 

 

 

Basisregistratie Basisregistratie Topografie (BRT) 

Inhoud Topografische objecten op schaal 1:10000 tot 1:1000000. Een andere 

benaming is ook wel de topografische kaart op kleine schaal. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

De BRT kan gebruikt worden als topografische onderlaag in geografische 

weergaven over het bezit op een kaart. In dit geval betreft het dan een 

kaart over een groter gebied. Door de relatie met de BAG zijn de 

pandoppervlakten van BAG-panden te zien en worden straatnamen uit 

de BAG overgenomen. Aangezien er geen privacy gevoelige aspecten 

gemoeid zijn met de BGT, is deze informatie reeds beschikbaar als ‘open 

data’. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

Diverse gegevensleveringen zijn reeds beschikbaar via het Kadaster. Het 

Kadaster levert deze gegevens onder het overheidsbrede ‘open data’ 

initiatief. Voor de ontsluiting van deze gegevens komen er diverse 

download faciliteiten en webservices beschikbaar. 
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Basisregistratie Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

Inhoud In de BRO staat een breed scala aan gegevens van objecten die zich 

onder de grond bevinden. Let wel het gaat hier niet om kabels en 

leidingen, die staan in het WION systeem en is geen onderdeel van een 

basisregistratie. Voor woningcorporaties interessante informatie betreft 

resultaten van sonderingen die in het verleden zijn gedaan op een plaats 

waar mogelijk nieuwbouw moet worden gepleegd. De bodemopbouw 

en dragendheid verandert namelijk niet. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

De BRO kent geen beperkingen voor woningcorporaties. Wel dienen 

woningcorporaties vergoedingen aan de beheerder te betalen voor 

informatie afkomstig uit de BRO. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

1-1-2015 

 

 

Basisregistratie Basisregistratie Wet Onroerende Zaken (WOZ) 

Inhoud Van alle vastgoed objecten worden jaarlijks taxaties gedaan door de 

gemeenten waar een object zich binnen bevindt. De getaxeerde waarde 

op basis van de Wet Onroerende Zaken dient als basis voor 

belastingaanslagen zoals de Onroerende Zaak Belasting door gemeenten 

en bijvoorbeeld waterschapsheffingen door Waterschappen. Er is een 

relatie tussen WOZ-, BRK- en BAG-objecten. In ieder geval zijn 

gemeenten verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens. In het 

stelsel is er echter ook een directe relatie tussen de objecten uit deze 

Basisregistraties. De gemeenten zijn verplicht 1 januari 2014 om de 

koppeling van BAG- WOZ- objecten gerealiseerd te hebben. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

Nu nog alleen voor eigen bezit. Jaarlijks door middel van 

taxatieverslagen door gemeente. Er zijn echter bewegingen gaande die 

in de richting van een open landelijke voorziening duiden. Dit is echter 

nog een premature ontwikkeling. Eerst dient er een landelijke 

voorzieningen te worden gerealiseerd. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

1-1-2014 
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Basisregistratie Basisregistratie Inkomen (BRI) 

Inhoud Gegevens in de BRI hebben betrekking op het inkomen van een 

Nederlandse burger. Dit inkomen opgeteld met de inkomend van de 

andere leden van een (te vormen) huishouden dient als basis voor de 

huurtoeslag, woningtoewijzing en jaarlijkse huurverhoging. 

Woningcorporaties hebben geen directe toegang tot de BRI. 

Gebruik door 

woningcorporatie 

Woningcorporaties hebben geen directe toegang tot de BRI. Aansluiting 

kan hier vooralsnog alleen op gebied van hantering van 

definities/terminologie. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

Nog niet bekend 

 

 

Basisregistratie Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) 

Inhoud Gegevens over actuele arbeids- en uitkeringsverhoudingen van burgers 

zijn bekend bij het UWV. Dit kan een belangrijk toetsingscriterium zijn 

bij woonruimteverdeling.  

Gebruik door 

woningcorporatie 

Woningcorporaties hebben geen directe toegang tot de BLAU. 

Aansluiting kan hier vooralsnog alleen op gebied van hantering van 

definities/terminologie. 

Landelijke 

voorziening 

beschikbaar 

vanaf 

Nog niet bekend, wetgeving nog in ontwikkeling 
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Bijlage 8 – Informatiefuncties woningcorporaties 
 

In onderstaande tabel zijn de diverse informatiefuncties beschreven. 

 

Tabel B.8 – Alfabetische beschrijving informatiefuncties 

Aanvullende dienstverlening functies 

Service- of schadeovereenkomst opmaken 

• Het aanmaken en vastleggen van een service- of schadeovereenkomst met hierin de 

betreffende verhuurbare eenheid (VHE) of verkochte eenheid (VKE) en relatie. 

Service verlenen 

• Het maken en uitzetten van onderhoudsorders volgens de bepalingen in een afgesloten 

service- of schadeovereenkomst voor een verhuurbare of verkochte eenheid. 

Service- of schadeovereenkomst wijzigen 

• Het wijzigen van een vastgelegde service- of schadeovereenkomst en het op de hoogte 

stellen van de betreffende relatie middels een contact. 

Service- of schadeovereenkomst beëindigen 

• Het op initiatief van de relatie of woningcorporatie in gang zetten van de opzegtermijn 

en opzegprocedure zoals vastgelegd in de service- of schadeovereenkomst. 

 

 

Beheer leefomgevingsfuncties 

Leefomgeving monitoren 

• Het raadplegen en vastleggen van informatie over de leefomgeving in het bezitsgebied 

van de woningcorporatie. Hierbij valt te denken aan: voorzieningen (scholen, 

maatschappelijk vastgoed), sociale veiligheid (inbraak, verkeer), milieu (bodem, lucht en 

geluid), openbare ruimte (leegstand, onderhoud, speelvoorzieningen), sociale omgeving 

(burenhulp, betrokkenheid bij de wijk, bewonersgroepen), ordehandhaving en de 

woningkwaliteit. 

Gebiedsvisie- en gebiedsplanvorming 

• Het opstellen van gebiedsvisie documenten met beoogde doelstellingen en hieraan 

gerelateerde actieplannen met betrekking tot de leefomgeving. 

Actieplan leefomgeving uitvoeren 

• Het uitvoeren van (projectmatige) activiteiten die betrekking hebben op de 

leefomgeving. 
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Document informatie beheerfuncties 

Archiveren 

• Het opslaan van records. Records zijn afslagen van documenten die niet mogen wijzigen 

en moeten worden gearchiveerd 

Documenten beheren 

• Het opslaan, indexeren en ontsluiten van documenten. Documenten zijn een geheel van 

gegevens met een eigen identiteit ongeacht vorm, met de bijbehorende metadata 

ontvangen of opgemaakt bij de uitvoering van taken. Een document kan van alles zijn, 

ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een 

webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een film, een dataset, een blog, 

enzovoort. 

Dossiers beheren 

• Het beheren van dossiers. Een dossier is een (doorgaans virtuele) verzameling van 

gegevens met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze horen bij een voor de 

woningcorporatie relevant onderwerp bijvoorbeeld een relatie, vastgoedobject, project 

of thema. Vanuit een dossier kunnen gestructureerde gegevens en documenten worden 

ontsloten en tevens kan het procesinformatie bevatten. Het vullen en raadplegen van 

dossiers gebeurt over het algemeen in andere informatiefuncties bijvoorbeeld bij 

‘huurovereenkomst afsluiten’ 

Content beheren 

• Het beheren van kant-en-klaar beschikbare informatie (content) die de 

woningcorporatie via de verschillende kanaalfuncties communiceert. Dat kan via een 

website zijn, maar ook via een brochure of via de telefoon (aan de hand van een script). 
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Financieel beheerfuncties 

Prolongeren 

• Verwerken van de verlenging van alle lopende Huurovereenkomsten en het geven van 

opdracht voor incasseren van de verschuldigde huren. 

Incasseren 

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Voorschot servicekosten afrekenen en vaststellen  

• Uit gegevens van Onderhoudsorders, Onderhoudsjaarplannen, Planmatige en Niet-

planmatige onderhoudstaken bepalen van de verwachte servicekosten voor de Te 

onderhouden Eenheid en deze vervolgens periodiek in rekening brengen bij een huurder 

(Relatie) via de bepalingen in de Huurovereenkomst. 

Vergoedingen uitbetalen  

• Bepalen en opdracht geven voor vergoedingen aan huurders (Relatie), gebaseerd op de 

bepalingen in de Huurovereenkomst en kenmerken van een huurder (Relatie). 

Voorstanden uitbetalen  

• Bepalen en opdracht geven tot uitbetalen van voorstanden aan een huurder (Relatie) 

volgens de bepalingen in een Huur-, Service- of Schadeovereenkomst wanneer uit 

Onderhoudsopdrachten of Planmatige en Niet-planmatige onderhoudstaken blijkt dat in 

het verleden teveel is betaald. 

Betalingen uitvoeren  

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Afwikkelnota verwerken  

• Het verwerken van de posten op afwikkelnota zodat de eindafrekening opgemaakt kan 

worden. 

Rekeningoverzicht achterstand versturen 

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Aanmanen 

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Betalingsregeling afsluiten 

• Het in overleg met huurder bepalen van een betalingsregeling wanneer blijkt dat een 

huurder structureel niet aan zijn betalingsverplichtingen volgend uit een Huur-, Service- 

en/of Schadeovereenkomst kan voldoen. 

Vorderingen afboeken  

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Uitgezonderde bewakingscode opvoeren en verwijderen  

• Het zetten en verwijderen van een indicator die aangeeft dat bij de betreffende huurder 

(Relatie) een afwijkende achterstandsbewaking van toepassing is. 

Schuldhulpverlening 

• Het bieden van hulp aan klanten met schulden. 

Kas, bank en giro verwerken 

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Deurwaarder inschakelen 

• Deze informatiefunctie is (nog) niet uitgewerkt 

Voorschot stookkosten toevoegen 
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• Uit historische en verwachte stookkosten bepalen van het voorschotbedrag voor 

stookkosten voor Verhuurbare Eenheden en deze vervolgens toevoegen aan de 

servicekosten volgens de bepalingen in de bijbehorende Huurovereenkomsten. 

 

 

Inkoopfuncties 

Aanbesteden 

• Aanbesteden is een informatiefunctie die in meer processen wordt gebruikt. De functie 

is een onderdeel van de nog niet uitgewerkte inkoopfuncties. 

 

 

Inspectiefuncties 

Inspecties plannen 

• Bepalen en vastleggen wanneer een te onderhouden eenheid, verhuurbare eenheid, 

verkoopbare eenheid of verkochte eenheid geïnspecteerd zal worden en het eventueel 

op de hoogte stellen van een relatie hiervan, als mogelijk gevolg van een uitgevoerde 

onderhoudsorder en mogelijk in de context van een project. 

Inspectieopdrachten verstrekken 

• Het maken van inspectieopdrachten gebaseerd op de planning en het toewijzen van 

deze opdrachten aan eigen medewerkers of Leveranciers. 

Inspecties uitvoeren  

• Het bieden van informatie over het te inspecteren vastgoed ter ondersteuning van de 

feitelijke inspectie. 

Inspectiebevindingen vastleggen  

• Het vastleggen van het resultaat van een inspectie van een te onderhouden, 

verhuurbare, verkoopbare of verkochte eenheid. 

Inspectiekosten afrekenen  

• Versturen van een rekening voor de kosten van een uitgevoerde inspectie aan een 

relatie. 
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Kanaalfuncties 

Klant identificeren 

• Vaststellen wat de relatie van de vraagsteller is met de woningcorporatie en of er een 

terechte vraag wordt gesteld 

Vraag sturen 

• De klant wordt naar de juiste informatie of medewerkers geleid. 

Klantcontacten uitvoeren 

• Informeren: de klant krijgt direct antwoord op een vraag waarvoor hetzelfde antwoord 

geldt ongeacht de vrager. 

• Persoonsgebonden informeren: de klant krijgt direct antwoord op een vraag waarbij het 

antwoord persoonsgebonden informatie bevat. Ook het verkrijgen van getekende 

contracten en het innen van (achterstallige) huur, waarborgsommen enzovoort valt 

hieronder. 

• Uitvoeren intake: de klant vraagt informatie die niet direct gegeven kan worden. De 

vraag wordt genoteerd en doorgegeven aan het organisatiedeel of het 

informatiesysteem dat de vraag gaat beantwoorden 

Informatie en diensten leveren 

• Het resultaat van een verzoek waarvoor een intake is uitgevoerd wordt beschikbaar 

gesteld, overhandigd of afgeleverd aan de klant. 

Kanalen integreren 

• Hiermee wordt geborgd dat de uitkomsten van woningcorporatieprocessen onafhanke-

lijk moeten zijn van de communicatiekanalen waarmee met de klant wordt 

gecommuniceerd en dat inkomende informatiestromen zo snel mogelijk over één 

communicatiekanaal worden afgehandeld.  

 

 

Relatiebeheerfuncties 

Relaties en contacten beheren 

• Deze informatiefuncties zijn nog niet uitgewerkt. Het betreft functies voor het 

onderhouden van relaties en contacten. 

Enquête uitzetten 

• Vastleggen en versturen van een contact (vragenlijst) aan relaties, bijvoorbeeld een 

groep huurders. 
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Vastgoedbeheerfuncties 

Woningwaardering vaststellen 

• Het vaststellen van de waarde van parameters die medebepalend zijn voor de huurprijs. 

Woningwaarde vaststellen 

• Het bepalen en vastleggen van de waarde van een fysieke eenheid, gebaseerd op de 

kenmerken van de fysieke eenheid en de kenmerken van de wijk en buurt. 

Toekomstige bestemming vaststellen 

• Bepalen en vastleggen wat het exploitatiedoel van één of meer verhuurbare eenheden 

zal zijn. 

Cartotheek beheren 

• Het toevoegen, controleren, aanpassen en verwijderen van de gegevens over het 

Vastgoed in de cartotheek. 

 

 

Vastgoedonderhoudsfuncties 

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) opstellen 

• Maken en vastleggen van een Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor Te 

onderhouden eenheden of een Complex. 

Onderhoud calculeren 

• Maken van een Onderhoudsjaarplan met bijbehorende Planmatige onderhoudstaken 

voor Te onderhouden eenheden of een complex / clusters. 

Onderhoudswerkzaamheden plannen 

• Het opstellen van een planning en werkverdeling voor het uitvoeren van Planmatige en 

Niet-planmatige onderhoudstaken op één of meer Te onderhouden eenheden, 

eventueel voortkomend uit Onderhoudsjaarplannen, Onderhoudsovereenkomsten of 

Beheerovereenkomsten. 

Opdrachten verstrekken 

• Het maken van Onderhoudsorders uit Planmatige en Niet-planmatige onderhoudstaken 

en het toewijzen van deze Onderhoudsorders aan eigen medewerkers of Leveranciers. 

Onderhoud uitvoeren 

• Raadplegen van de gegevens op de Onderhoudsorder en van de Te onderhouden 

eenheid om onderhoud uit te kunnen voeren. 

Onderhoudskosten afrekenen 

• Incasseren van gemaakte onderhoudskosten uit een Onderhoudsorder bij een Relatie, 

eventueel rekening houdend met een Huur-, Service-, Onderhoud-, Beheer- of 

Schadeovereenkomst. 
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Vastgoedontwikkelfuncties 

Vastgoed of grond verwerven  

• De aanschaf van grond of bestaand vastgoed, in de context van een projectfase van een 

bepaald project, waarbij de betreffende wijk(en), buurt(en) en eventueel gebouw(en), 

pand(en), bouwkundig(e) element(en) en fysieke eenhe(i)d(en) worden vastgelegd. 

Bestemming bepalen 

• Het bepalen van de bestemming van één of meer bouwkavels, fysieke eenheden, 

panden of gebouwen in de context van een bepaalde projectfase van 

projectontwikkeling. 

Herstructurering plannen 

• Het opstellen van een plan voor de herstructurering van één of meer eenheden, panden 

of gebouwen als onderdeel van een projectfase in de context van een wijk of buurt, 

waarbij mogelijk één of meer belanghebbenden al dan niet via samenwerkings-

overeenkomsten zijn betrokken. 

Bouwen 

• Het administreren en raadplegen van alle gegevens nodig tijdens de bouwfase van een 

project. 

Slopen 

• Het administreren en raadplegen van alle gegevens nodig tijdens de sloop van vastgoed. 

Vastgoed waarderen 

• Het bepalen van de waarde van een fysieke eenheid als onderdeel van een projectfase. 

Vastgoed opleveren 

• Het vastleggen van het moment dat een fysieke eenheid in exploitatie genomen kan 

worden, de administratieve creatie van een te onderhouden, verhuurbare en/of 

verkoopbare eenheid en het opnemen in een meerjarenonderhoudsplanning als 

onderdeel van een projectfase. 
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Verkoopfuncties 

Woning verkopen 

• Het bieden van informatie over te verkopen woningen ter ondersteuning van het 

verkoopproces. 

Koopovereenkomst opstellen 

• Het aanmaken van een koopovereenkomst met hierin de betreffende verkoopbare 

eenheid (VKBE) en relatie (koper), zodat deze klaar is om ondertekend en vastgelegd te 

worden. 

Overdragen (opleveren) 

• De overgang van een verkoopbare eenheid (VKBE) naar een verkochte eenheid (VKE) 

waarbij de relatie (koper) en de woningcorporatie de koopovereenkomst tekenen en 

waarbij deze vervolgens wordt vastgelegd. 

Taxatierapport opstellen  

• Aanmaken, invullen en vastleggen van een taxatierapport van een verkoopbare eenheid. 

Marketingplan bepalen 

• Opstellen en vastleggen van een plan voor de verkoop van één of meer verkoopbare 

eenheden. 

Woning adverteren  

• Publiceren van de mogelijkheid tot koop van een verkoopbare eenheid aan één of meer 

relaties, resulterend in mogelijke contacten. 

Afspraken met kadaster, gemeente, makelaar maken 

• Het maken en vastleggen van afspraken, bijvoorbeeld in de vorm van overeenkomsten, 

met partijen die een rol spelen bij het verkopen van vastgoed. 

Waardebepaling uitvoeren 

• Het opstellen, controleren en accorderen van de waarde van een verkoopbare eenheid. 

 

Verhuurfuncties 

Huurovereenkomst afsluiten 

• Het aanmaken en vastleggen van een huurovereenkomst met hierin de betreffende 

verhuurbare eenheid (VHE) en huurder (relatie). 

Huurovereenkomst opzeggen 

• Het op initiatief van de huurder (relatie) of woningcorporatie in gang zetten van de 

opzegprocedure zoals vastgelegd in de huurovereenkomst en bij de verhuurbare 

eenheid vermelden dat deze beschikbaar komt voor verhuur (of verkoop). 

Leegmelding verwerken 

• Bij de verhuurbare eenheid aangeven dat deze niet langer verhuurd is. 

Huurprijs vaststellen 

• Het (doorgaans) jaarlijks vaststellen van de huurprijs van een verhuurbare eenheid. 

Eindafrekening administreren 

• Vastleggen van de eindafrekening bij de overdracht van een verhuurbare eenheid van de 

huurder aan de woningcorporatie. 

Huursamenstelling bepalen 

• Vaststellen van de totale (bruto) huur van een verhuurbare eenheid, bestaande uit de 

netto (kale) huur, servicekosten en eventuele andere kosten. 
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VvE-beheerfuncties 

Ledenvergadering organiseren 

• Het plannen van een ledenvergadering voor een VvE (Relatie) van een aantal 

Verhuurbare en/of Verkoopbare eenheden en het op de hoogte stellen van de 

betreffende Relaties. 

Servicekosten incasseren 

• Het ontvangen en administratief verwerken van de servicekosten die elke eigenaar 

(Relatie) aan de VvE (Relatie) moet betalen. 

VvE-activiteiten begroten 

• Het bepalen en vaststellen van de benodigde activiteiten, waaronder Onderhoud, van de 

gemeenschappelijke gedeelten van verhuurbare, verkochte en te onderhouden 

eenheden. 

VvE-activiteiten uitvoeren 

• Uit de vooraf begrote activiteiten formuleren van Planmatige onderhoudstaken en het 

uitzetten van Onderhoudsorders. 

VvE voeren 

• Het uitvoeren van administratieve taken, waaronder het onderhouden van de lijst van 

eigenaren, voor een VvE. 

 

 

Woonruimteverdelingfuncties (dus exclusief woonruimtebemiddeling) 

Verhuurbare eenheid aanbieden 

• Publiceren van de mogelijkheid tot huur van een verhuurbare eenheid aan één of meer 

relaties, resulterend in mogelijke contacten. 

Kandidatenlijst maken 

• Opstellen van een lijst van relaties die interesse hebben een verhuurbare eenheid te 

huren en hiervoor in aanmerking komen. 

Voorrangsregeling toepassen 

• Verwerken van de voorrang van relaties op het huren van een woning in een 

kandidatenlijst. 

Huurverzoek registreren 

• Vastleggen van het verzoek van een relatie om een verhuurbare eenheid te mogen 

huren. 

Huurder selecteren 

• Bepalen welke relatie een verhuurbare eenheid mag gaan huren. 

Puntentellingsysteem toepassen 

• Verwerken en vastleggen van de punten van een relatie die bepalen of en hoe hoog een 

relatie op een kandidatenlijst voor een verhuurbare eenheid terechtkomt. 
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Bijlage 9 – CORA gegevensdefinities 
 

Conventies beschrijving gegevensdefinities 

Van elk van de objecten, die in de gegevensmodellen opgenomen zijn, is een definitie 

opgesteld. Deze definities zijn beschreven volgens onderstaande conventies weergegeven: 

 

Tabel B.9 - Conventies beschrijving gegevensdefinities  

Naam De naam van het object. 

Soort Het type van het object, zijnde basisobject, subtype of aggregatie:  

• Basisobjecten zijn zelfstandige objecten. Bijvoorbeeld ‘project’. 

Basisobjecten kunnen aggregaties van andere basisobjecten zijn. 

• Subtypes zijn verbijzonderingen van een basisobject. Bijvoorbeeld 

‘sloopproject’.  

• Een basisobject kan in een ander gegevensdomein voorkomen als 

subtype. 

• Aggregaties zijn samenstellingen, bijvoorbeeld een gebouw is een 

aggregatie van panden. 

• Een specialisatie is het omgekeerde van een aggregatie, een pand 

is een specialisatie van een gebouw. 

Definitie De definitie van het object. 

Relaties Een beschrijving van de relaties met andere objecten. 

Contexten Dit is een toelichting op de toepassing van het object in verschillende 

contexten, voor zover van toepassing. 

Synoniemen Eventuele synoniemen. 

Reden wijziging  De kenmerken die van een object worden vastgelegd. In deze versie 

van de gegevensdefinities zijn die nog niet ingevuld. 

 

De definities van alle gegevensobjecten zijn per gegevensdomein gerubriceerd en per 

gegevensobject in alfabetische volgorde beschreven. 
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Gegevensdefinities Vastgoed 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein Vastgoed. Dit zijn 

de objecten: 

• Bedden in verzorgingstehuizen  

• Bedrijfsruimte 

• Benoemd terrein 

• Bevestigingsplaats 

• Bouwdeel 

• Bouwkundig element 

• Buurt 

• Complex / Cluster 

• Eenheid 

• Eenheden in verzorgingshuizen 

• Garagebox  

• Gebouw 

• Gemeente 

• Grond 

• Ligplaats 

• Onzelfstandige eenheid 

• Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvang  

• Overig gebouwd object 

• Pand 

• Parkeergarage 

• Parkeerplaats 

• Postcodegebied 4 cijfers 

• Standplaats 

• Te onderhouden eenheid (TOE) 

• Tuin 

• Verblijfsobject 

• Verhuurbare eenheid (VHE) 

• Verkoopbare eenheid (VKBE) 

• Verkochte eenheid (VKE) 

• Vrijstaande berging 

• Wijk 

• Woning 

• Woonplaats 
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Naam Bedden in verzorgingstehuizen 

Soort Basisobject 

Definitie Het aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis 

voor ouderenhuisvesting 

Relaties  

Contexten Een verzorgingstehuis (1 gebouw) kan bestaan uit 21 verhuur-

eenheden (16 eenpersoons en 5 tweepersoons kamers) dus met 26 

verzorgingsplaatsen. Het aantal verzorgingseenheden is in dit 

voorbeeld 21. 

BAG: een verzorgingstehuis bestaat meestal uit één verblijfsobject, 

omdat de wooneenheden geen onderwerp kunnen zijn van 

goederenrechtelijke rechtshandelingen. 

BAG: een verzorgingstehuis is een pand 

Synoniemen  

Reden wijziging  Eenheden is vervangen door bedden 

 

 

Naam Bedrijfsruimte 

Soort Subtype 

Definitie Een bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf 

in te vestigen. 

Relaties Zie verblijfsobject. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Benoemd terrein 

Soort Subtype 

Definitie Een benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en 

niet pandgerelateerd.  

Relaties Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. 

Contexten • Een benoemd terrein kan een parkeerplaats, tuin of andersoortig 

eenheid zijn die geen onderdeel is van een pand. Een 

woningcorporatie kan aanvullende types benoemde terreinen 

definiëren. 

• Een benoemd terrein is met uitzondering van een standplaats en 

ligplaats geen adresseerbaar object  

• Objectnaam uit RSGB overgenomen 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

  



 

CORA 3.0 257 

Naam Bevestigingsplaats 

Soort Subtype 

Definitie Een bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of 

waarop een object gemonteerd kan worden door een derde. 

Relaties Zie overig gebouwd object 

Contexten Een bevestigingsplaats kan bijvoorbeeld een plek voor een 

antennemast of reclamebord zijn die een woningcorporatie apart 

verhuurt. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Bouwdeel 

Soort Basisobject (aggregatie) 

Definitie Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element 

Relaties • Een bouwdeel is een aggregatie van bouwkundig element 

• Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw 

of een TOE 

Contexten • Bouwdelen die als TOE worden onderscheiden kunnen pand 

overstijgend zijn. De dakgoot van een rij eengezinswoningen is 

daarvan een voorbeeld. 

Synoniemen  

Attributen • Bouwdeelidentificatie 

• Bouwdeelfunctie 

• Aanduiding object fysiek 

• Objecttype code fysiek 

• Relatie gebouw of terrein 

Reden wijziging   

 

 

Naam Bouwkundig element 

Soort Basisobject 

Definitie Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die 

wordt onderscheiden om te onderhouden. 

Relaties Een bouwkundig element is een deel van een pand (en daarmee 

onderdeel van een gebouw) en wordt onderscheiden omdat het 

relevant is uit het oogpunt van onderhoud. 

Contexten Voorbeelden: kozijnen buiten (schilderen), dakbedekking, lift, 

trapportaal, galerij en portiek. 

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Buurt 

Soort Basisobject 

Definitie Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij 

elkaar horend geheel wordt ervaren. 

Relaties • Een buurt hoort bij een wijk. 

• In een buurt staan één of meerdere gebouwen. 

• In een buurt kunnen zich één of meer benoemde terreinen 

bevinden. 

Contexten Het begrip buurt kan samen vallen met CBS-buurt maar het gaat om 

het onderscheid qua beleving van mensen versus de indeling die de 

overheid hanteert. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Complex / Cluster 

Soort Aggregatie 

Definitie Een complex / cluster is een groepering van VHE's, TOE's, VKBE’s of 

VKE's die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige 

redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van 

onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. 

Relaties • Een complex /cluster kan uit nul of meer TOE’s, VHE’s, VKBE’s 

en/of meer VKE’s bestaan. 

Contexten • De term complex worden vaak als synoniem gebruikt voor een 

verzameling gebouwen, echter dat is niet juist. Complex zelf is 

geen werkelijk object, maar een administratieve aanduiding van 

een werkelijk object of groepering van werkelijke objecten. 

• Het hebben van gemeenschappelijke voorzieningen kan een reden 

zijn om te clusteren/groeperen. 

• Anders dan een administratieve functie is het doel van het object 

complex / cluster niet gedefinieerd. Complexen / clusters worden 

gedefinieerd uit oogpunt van bedrijfsmatige of administratieve 

efficiency voor bijvoorbeeld onderhoud, om juridische gronden of 

voor aanbod naar klanten (Product Marktcombinaties, PMC’s). 

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Eenheid 

Soort Basisobject 

Definitie Een eenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd 

terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of 

onderhouden of verkocht is.  

Relaties � Een eenheid kan een één-op-één-relatie met een verhuurbare 

eenheid (VHE), een verkoopbare eenheid (VKBE), een te 

onderhouden eenheid (TOE) en/of een Verkochte eenheid (VKE). 

� Een eenheid kan samenvallen met een gebouw of een pand. 

Contexten • Eenheden worden onderscheiden omdat de dienstverlening 

(verhuren, verkopen, onderhouden) daar betrekking op heeft. 

• Eenheden worden ten onrechte vaak gezien als fysieke eenheid. 

Doordat eenheden overeen kunnen komen met pand of gebouw 

wordt dit misverstand veroorzaakt. Het pand of gebouw is immers 

fysiek en niet de eenheid. Dit wordt duidelijker in het geval van 

appartementen. Deze eenheden betreffen louter afgebakende 

delen van panden of gebouwen waarvoor een gebruiksfunctie is 

bepaald en waarvoor een en dezelfde juridische rechtsorde geldt. 

Synoniemen Vastgoedeenheid (VGE), onroerend goed eenheid (OGE) 

Reden wijziging  Relatie met pand en gebouw zijn toegevoegd aan gegevensmodel. 

 

 

Naam Garagebox 

Soort Subtype 

Definitie Een garagebox is een overige gebouwd object of een verblijfsobject 

met de primaire functie parkeren van een voertuig.  

Relaties Een garagebox kan een overig gebouwd object zijn. 

Een garagebox kan een verblijfsobject zijn. 

Contexten Een garagebox aan of in een woning is een overig gebouwd object.  

Een vrijstaande garagebox is een overig gebouwd object, tenzij er 

sprake is van bewoning, bedrijfsmatig of recreatief gebruik. 

Er is sprake van een vrijstaande garagebox als de bijbehorende 

woonruimte en de garagebox geen gedeelde muur hebben én de 

woonruimte vanuit de garagebox niet bereikt kan worden zonder in 

de open lucht te komen. 

Een garagebox is niet-adresseerbaar als het een overig gebouwd 

object is. 

 

Een garagebox is een verblijfsobject indien: 

1. Een garagebox in gebruik is als een zelfstandige 

woonruimte of als een bedrijfsruimte en beschikt over 

een eigen toegang 

2. Een garagebox zo gelegen is dat niet duidelijk is bij welk 

woonobject deze hoort. 

Een garagebox is adresseerbaar als het een verblijfsobject is. 

Synoniemen  

Reden wijziging  Verbeterde aansluiting op de BAG i.r.t. de gebruikersfunctie van een 

eenheid. 
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Naam Gebouw 

Soort Basisobject 

Definitie Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. 

Relaties � Een gebouw bestaat uit één of meer panden. 

� Een gebouw staat in een buurt. 

� Een gebouw kan zelf een eenheid vormen. 

Contexten • De term ‘gebouw’ wordt in het dagelijks taalgebruik gebruikt als 

synoniem voor pand, maar wordt ook gebruikt om een cluster van 

aaneengesloten panden (een blok) aan te duiden. Bijvoorbeeld 

een flatgebouw of een aaneengesloten rij eengezinswoningen. 

• Een oud pand en een nieuw pand kunnen samen een gebouw 

vormen. 

Synoniemen Bouwblok 

Reden wijziging  Relatie met eenheid is toegevoegd aan gegevensmodel. 

 

 

Naam Gemeente 

Soort Basisobject 

Definitie Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een 

burgemeester en wethouders 

Relaties • Een gemeente kan een of meer wijken hebben 

• Een gemeente kan een of meer woonplaatsen hebben 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Grond 

Soort Subtype 

Definitie Perceel of cluster van percelen langer dan 10 jaar in eigendom zonder 

dat daar een (woning)bouwbestemming op rust 

Relaties Zie benoemd terrein 

Contexten Deze definitie is nodig voor de verslaglegging van het BBSH 

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Ligplaats 

Soort Subtype 

Definitie Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als 

zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met 

een op de oever aanwezig terrein of gedeelte daarvan (benoemd 

terrein) die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor 

woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.  

Relaties Zie benoemd terrein 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Onzelfstandige eenheid 

Soort Subtype 

Definitie Een onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, 

bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt 

via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.  

Relaties Een onzelfstandige eenheid is onderdeel van een verblijfsobject. 

Contexten Een onzelfstandige eenheid is als zodanig geen adresseerbaar object 

maar dat geldt wel voor het verblijfsobject waarvan de onzelfstandige 

eenheid onderdeel uitmaakt 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvang 

Soort Basisobject 

Definitie Het aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor 

maatschappelijke opvang 

Relaties  

Contexten Een huis voor maatschappelijke opvang kan bestaan uit 21 verhuur-

eenheden (16 eenpersoons en 5 tweepersoons kamers) dus met 26 

verzorgingsplaatsen. Het aantal verzorgingseenheden is in dit 

voorbeeld 21. 

 

Een huis voor maatschappelijke opvang kan ook bestaan uit een 

woongroep met opvang voor bijvoorbeeld 20 personen. Voor iedere 

persoon is een opvangplaats beschikbaar en kunnen individuele 

arrangementen van toepassing zijn. 

Synoniemen  

Reden wijziging  Aanvulling op verhuurbare eenheden (VHE) 

 

 

  



 

CORA 3.0 262 

Naam Overig gebouwd object 

Soort Subtype 

Definitie Een overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald 

gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand.  

Relaties Een overig gebouwd object is onderdeel van een pand. 

Contexten • Een overig gebouwd object is geen adresseerbaar object  

• Een overig gebouwd object kan een parkeerplaats of 

bevestigingsplaats zijn die onderdeel uitmaakt van een pand. Een 

woningcorporatie kan aanvullende types overig gebouwde 

objecten definiëren. 

• Objectnaam is afgeleid van de RSGB. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Pand 

Soort Basisobject 

Definitie Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en 

bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam 

met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. 

Relaties � Een pand is een onderdeel van een gebouw of valt daarmee 

samen. 

� Een pand kan één of meer bouwdelen bevatten. 

� Een pand kan één of meer verblijfsobjecten bevatten. 

� Een pand kan één of meer overige gebouwde objecten bevatten. 

� Een pand kan als zodanig een eenheid vormen. 

Contexten De definitie van pand is overgenomen uit de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen.  

Synoniemen  

Reden wijziging  Relatie met eenheid is toegevoegd aan gegevensmodel. 

 

 

Naam Parkeergarage 

Soort Subtype 

Definitie Een parkeergarage is een overig gebouwd object of verblijfsobject met 

de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. 

Relaties Een parkeergarage kan een overig gebouwd object zijn. 

Een parkeergarage kan een verblijfsobject zijn. 

Een parkeergarage bestaat uit meerdere parkeerplaatsen. 

Contexten Een niet-afsluitbare parkeergarage is een overig gebouwd object en 

derhalve niet-adresseerbaar. 

Een afsluitbare parkeergarage is een verblijfsobject en derhalve 

adresseerbaar. 

Synoniemen  

Reden wijziging  Verbeterde aansluiting op de BAG i.r.t. de gebruikersfunctie van een 

eenheid. 
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Naam Parkeerplaats 

Soort Subtype 

Definitie Een parkeerplaats is een benoemd terrein of een afgebakend 

vloerdeel van een overig gebouwd object of een verblijfsobject zijnde 

een parkeergarage met de functie parkeren 

Relaties Een parkeerplaats kan een benoemd terrein zijn. 

Een parkeerplaats kan onderdeel van een parkeergarage van het type 

overig gebouwd object zijn. 

Een parkeerplaats kan onderdeel van een parkeergarage van het type 

verblijfsobject zijn. 

Een parkeerplaats kan een kadastrale aanduiding hebben. 

Contexten Een parkeerplaats is een niet-adresseerbaar object. 

Synoniemen  

Reden wijziging  Verbeterde aansluiting op de BAG i.r.t. de gebruikersfunctie van een 

eenheid. 

 

 

Naam Postcodegebied 4 cijfers 

Soort Basisobject 

Definitie De indeling is door de PTT vastgesteld middels een numerieke 

aanduiding in vier cijfers 

Relaties • Een 4-cijferig postcode gebied kan in meer wijken liggen 

• Een wijk kan meer 4-cijferige postcode gebieden bevatten 

Contexten De grenzen van de postcodegebieden zijn getoetst aan het wegennet 

en de officiële gemeentegrenzen. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Standplaats 

Soort Subtype 

Definitie Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als 

zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) 

dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en 

niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, 

bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.  

Relaties Zie benoemd terrein 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Te Onderhouden Eenheid (TOE) 

Soort Basisobject 

Definitie Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen 

die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. 

Relaties • Een TOE groepeert één of meer bouwdelen.. 

• Een TOE kan bij één of meer complexen / clusters horen. 

Contexten • Een TOE kunnen alle bouwdelen van een pand en daarin gelegen 

eenheden zijn. Op die manier kan een pand in zijn geheel dus een 

TOE zijn.  

• Een benoemd terrein of bouwkundig element kunnen individueel 

als TOE worden aangemerkt. 

• Een TOE kan bijvoorbeeld ook een centrale ruimte van een VvE 

zijn die de woningcorporatie onderhoudt. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Tuin 

Soort Subtype 

Definitie Tuin is een benoemd terrein zijnde een stukje grond of soms een 

Overig gebouwd object op een dak van een gebouw voor recreatief 

gebruik dat als zodanig is aangewezen. 

Relaties Zie benoemd terrein 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Verblijfsobject 

Soort Subtype 

Definitie Een verblijfsobject is een adresseerbare eenheid geschikt voor woon-, 

bedrijfsmatige, of recreatieve gebruiksdoeleinden (gebruiksfunctie) 

die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de 

openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. 

Relaties • Een verblijfsobject is onderdeel van een pand, of valt daarmee 

samen. 

• In een verblijfsobject kunnen zich één of meer onzelfstandige 

eenheden bevinden. 

Contexten De definitie van verblijfsobject is overgenomen uit de Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen en vervolgens iets ingekort en aangepast. De 

oorspronkelijke definitie is: 

 

Een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meer panden gelegen 

en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte 

eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare 

toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde 

verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke 

rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. 

 

De verschillende types van verblijfsobject slaan op de verschillende 

wijzen van gebruik. Een woningcorporatie kan zelf aanvullende types 

definiëren. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Verhuurbare Eenheid (VHE) 

Soort Basisobject 

Definitie Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel 

verhuurbaar is. 

Relaties • Een VHE valt één-op-één samen met een eenheid. 

• Een VHE kan bij één of meer complexen horen. 

Contexten • Een eenheid kan samenvallen met een pand of een gebouw. Op 

die manier kunnen deze dus ook een VHE zijn. 

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Verkoopbare Eenheid (VKBE) 

Soort Basisobject 

Definitie Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel 

verkoopbaar is. 

Relaties • Een VKBE valt één-op-één samen met een eenheid. 

• Een VKBE kan bij één of meer complexen / clusters horen. 

Contexten • Een eenheid kan samenvallen met een pand of een gebouw. Op 

die manier kunnen deze dus ook een VKBE zijn. 

• Mogelijk biedt de woningcorporatie de VKBE met een 

terugkoopregeling aan. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Verkochte Eenheid (VKE) 

Soort Basisobject 

Definitie Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door 

de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden 

blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de 

woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal 

moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft 

plaatsgevonden. 

Relaties • Een VKE valt één-op-één samen met een eenheid. 

• Een VKE kan bij één of meer complexen / clusters horen. 

Contexten • Een eenheid kan samenvallen met een pand of een gebouw. Op 

die manier kunnen deze dus ook een VKE zijn. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Vrijstaande berging 

Soort Subtype 

Definitie Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object voor opslag dat 

niet is aangebouwd aan andere eenheden. 

Relaties Een vrijstaande berging is een overig gebouwd object. 

Contexten  

Synoniemen Vrijstaande schuur, tuinhuis 

Reden wijziging  Aanvulling op overig gebouwd object 
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Naam Wijk 

Soort Basisobject 

Definitie Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een 

gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen 

aanvaard is. 

Relaties Een wijk bestaat uit één of meer buurten. 

Contexten Het begrip wijk kan samen kunnen vallen met CBS-buurt maar het 

gaat om het onderscheid qua beleving van mensen versus de 

administratieve indeling die de Rijksoverheid hanteert. 

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Woning 

Soort Subtype 

Definitie Een woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen. 

Relaties Zie verblijfsobject. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Woonplaats 

Soort Basisobject 

Definitie Deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn gebouwd, 

als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam 

die kan afwijken van de naam van die gemeente. 

Relaties • Een woonplaats kan een of meer wijken hebben 

• Een woonplaats kan een of meer postcodegebieden hebben 

Contexten Woonplaats is een dichtbevolkt gebied met bewoning, bestaande uit 

huizen en eventueel boerderijen, molens en/of (andere) bedrijven. 

Een woonplaats kan zowel een losliggende kern zijn als een aantal in 

elkaar overlopende kernen. Dit laatste gebeurt meestal bij de groei 

van een eigen kern of van beide kernen. 

Synoniemen Dorp, stad, buurtschap, gehucht, woonkern 

Reden wijziging   
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Gegevensdefinities IPD/aeDex en Corpodata (Vastgoed) 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein IPD/aeDex en 

Corpodata. Niet alle objecten zijn gedefinieerd. Wel gedefinieerde objecten zijn: 

• Eengezinswoning 

• Etagewoning 

• Galerijwoning 

• Kantoor 

• Maisonnette 

• Parkeerbox 

• Parkeergarage 

• Parkeergelegenheid 

• Portiekwoning 

• Winkel 

 

Naam Eengezinswoning 

Soort Subtype 

Definitie Een eengezinswoning is een type woning met tenminste één door de 

toegangsdeur ontsloten vertrek op de begane grond zonder opbouw 

van andere verblijfsobjecten. 

Relaties Een eengezinswoning is een subtype van een woning. Zie 

verblijfsobject. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Etagewoning 

Soort Subtype 

Definitie Een etagewoning is een type woning met vertrekken en ruimten op 

een of enkele woonlagen met een eigen toegang die samen met 

andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt en 

waarbij meerdere woonruimten c.q. bedrijfsruimten boven elkaar zijn 

gesitueerd. 

Relaties Een etagewoning is een subtype van een woning. Zie verblijfsobject. 

Contexten Een etagewoning is een verzamelnaam voor galerij-, portiek- of 

maisonnettewoningen. 

Een etagewoning is een afgebakend deel van een pand. 

Synoniemen Meergezinswoning 

Reden wijziging   
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Naam Galerijwoning 

Soort Subtype 

Definitie Een galerijwoning is een type etagewoning gelegen in een pand, 

waarbij de toegangsdeur van de woning uitkomt op een 

gemeenschappelijke loopgang aan de buitenzijde van het gebouw. 

Relaties Een galerijwoning is een subtype van een etagewoning. Zie 

verblijfsobject.  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Kantoor 

Soort Basisobject 

Definitie Een kantoor is een bedrijfsruimte waar administratieve 

werkzaamheden worden verricht. 

Relaties Een kantoor is een subtype van een bedrijfsruimte. Zie verblijfsobject.  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Maisonnette 

Soort Subtype 

Definitie Een maisonnette is een etagewoning waarbij meerdere woonlagen elk 

op een afzonderlijke verdieping liggen. 

Relaties Een maisonnette is een subtype van een etagewoning. Zie 

verblijfsobject.  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   

 

 

Naam Portiekwoning 

Soort Subtype 

Definitie Een portiekwoning is een type etagewoning gelegen in een pand, 

waarbij de toegangsdeur van de woning uitkomt op een 

gemeenschappelijk trappenhuis. 

Relaties Een portiekwoning is een subtype van een woning. Zie verblijfsobject. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Naam Parkeerbox 

Soort Subtype 

Definitie Een parkeerbox is een ruimte met een eigen toegangsdeur geschikt 

voor zelfstandige verhuur, die bedoeld is voor opslag en/of plaatsen 

van voertuigen. 

Relaties Een parkeerbox is een subtype van een parkeergelegenheid. Zie 

benoemd terrein en overig gebouwd object. 

Contexten Een parkeerbox kan zowel pandgerelateerd als niet-pand gerelateerd 

zijn. 

Synoniemen Garage, garagebox 

Reden wijziging  

 

 

Naam Parkeergelegenheid 

Soort Basisobject 

Definitie Een parkeergelegenheid is een niet-verblijfsobject met de functie 

parkeren en/of opslag. 

Relaties Zie benoemd terrein en overig gebouwd object. 

Contexten Een parkeergelegenheid kan zowel pandgerelateerd als niet-pand 

gerelateerd zijn. 

Een parkeergelegenheid is een verzamelnaam voor garagebox, 

parkeerplaats en parkeergarage. 

Synoniemen Parkeerruimte, parkeervoorziening 

Reden wijziging   

 

 

Naam Winkel 

Soort Basisobject 

Definitie Een winkel is een bedrijfsruimte waar koopwaren worden verkocht 

en/of getoond met intentie om die te verkopen. 

Relaties Een winkel is een subtype van een bedrijfsruimte. Zie verblijfsobject.  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging   
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Gegevensdefinities Relaties 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein Relaties. Dit zijn 

de objecten: 

• Bewoner 

• Contactmoment 

• Contactpersoon 

• Direct belanghebbende 

• Eenpersoonshuishouden 

• Indirect belanghebbende 

• Huishouden 

• Klant 

• Leverancier 

• Meerpersoonshuishouden 

• Natuurlijk persoon 

• Personeel 

• Prospect 

• Rechtspersoon 

• Relatienetwerk 

• Rol 

 

Naam Bewoner 

Soort Subtype 

Definitie Personen die volgens het GBA een verblijfseenheid/woning stelselmatig 

bewonen (woonplaats) 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijzging  

 

 

Naam Contactmoment 

Soort Basisobject 

Definitie Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via 

één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de 

woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. 

Relaties  

Contexten Klantcontacten kunnen onder andere informatievragen, klachten, 

reparatieverzoeken en doorgegeven mutaties zijn van klanten, maar 

kan ook informatie zijn vanuit de woningcorporatie naar de klant, zoals 

een informatiebrief. 

Synoniemen Contact 

Reden wijziging  
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Naam Contactpersoon 

Soort Subtype 

Definitie Een contactpersoon is een natuurlijke persoon die één of meer relaties 

vertegenwoordigt. 

Relaties  

Contexten Een contactpersoon kan een andere natuurlijke- of rechtspersoon 

vertegenwoordigen. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Direct belanghebbende 

Soort Subtype 

Definitie Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer 

overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed 

kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of 

waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een 

groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. 

Relatie • Een direct belanghebbende heeft of had één of meer 

overeenkomsten met de woningcorporatie 

Contexten Een direct belanghebbende is een relatie in de rol van klant, 

personeelslid of leverancier.  

Synoniemen Let op: stakeholder is GEEN synoniem voor direct belanghebbende. 

Stakeholder is een synoniem voor relatie. 

Reden wijziging  

 

 

Naam Eenpersoonshuishouden 

Soort Subtype 

Definitie Een eenpersoonshuishouden bestaat uit één persoon die een 

economisch-consumptieve eenheid vormt.  

Relaties  

Contexten Voor het CorpoData moet gerapporteerd worden op huishouden.  

Synoniemen Gezin , Huisgezin 

Reden wijziging  
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Naam Indirect belanghebbende 

Soort Subtype 

Definitie Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten 

met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan 

uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of 

waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een 

groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. 

Relatie • Een indirect belanghebbende heeft of had geen overeenkomsten 

met de woningcorporatie 

Contexten Een woningcorporatie wil of moet rekening houden met een indirect 

belanghebbende als gemeente, bewonersvereniging of een sociale 

dienst. 

Synoniemen Let op: stakeholder is GEEN synoniem voor Indirect Belanghebbende. 

Stakeholder is een synoniem voor Relatie. 

Reden wijziging  

 

 

Naam Huishouden 

Soort Basisobject 

Definitie Een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde 

adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen.  

Relaties  

Contexten Voor CorpoData moet gerapporteerd worden op huishouden. We 

onderscheiden de subtypes eenpersoonshuishouden en 

meerpersoonshuishouden. 

Synoniemen Gezin , Huisgezin 

Reden wijziging  

 

 

Naam Klant 

Soort Subtype 

Definitie Een klant is een relatie die van de diensten van de woningcorporatie 

gebruik maakt en/of gebruik gemaakt heeft. 

Relaties • Een klant heeft of had één of meer overeenkomsten met de 

woningcorporatie  

Contexten De definitie van klant is veelomvattend en kent meer 

verschijningsvormen zoals: 

• VvE 

• huurder 

• koper 

Onder i vallen ook afgeleide klanten. Dit is een relatie die recht heeft op 

bepaalde producten of diensten van de woningcorporatie zonder dat 

deze een overeenkomst met de woningcorporatie heeft afgesloten. De 

rechten van de afgeleide klant komen voort uit de relatie die hij heeft 

met de bijbehorende klant. 

Synoniemen Afnemer 

Reden wijziging  
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Naam Leverancier 

Soort Subtype 

Definitie Een leverancier is een relatie die diensten of goederen levert, zou 

kunnen gaan leveren of heeft geleverd aan de woningcorporatie. 

Relaties • Een leverancier heeft of had één of meer overeenkomsten met de 

woningcorporatie 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Meerpersoonshuishouden 

Soort Basisobject 

Definitie Een meerpersoonshuishouden bestaat uit meer personen die op 

hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid 

vormen.  

Relaties  

Contexten Voor CorpoData moet gerapporteerd worden op huishouden. We 

onderscheiden de subtypes eenpersoonshuishouden en meerpersoons-

huishouden. 

Synoniemen Gezin, Huisgezin 

Reden wijziging  

 

 

Naam Natuurlijk persoon 

Soort Basisobject 

Definitie Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met 

een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of 

puur juridisch), geboorteplaats en –datum. 

Relaties  

Contexten Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een 

geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip 

natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische 

entiteit maar als een juridische. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Personeel 

Soort Subtype 

Definitie Werknemers ingehuurd of in vaste dienst van een woningcorporatie. 

Relaties Personeel heeft een arbeidsovereenkomst of een inhuurcontract 

Contexten  

Synoniemen Personeelslid 

Reden wijziging  
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Naam Prospect 

Soort Subtype 

Definitie Een prospect is een relatie die belangstelling heeft om een dienst of 

product van de woningcorporatie af te nemen en die mogelijk een 

aanbieding voor een vastgoedeenheid heeft ontvangen. 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen Potentiële klant, Kandidaat, Gegadigde, Belangstellende, Bezoeker. 

Reden wijziging  

 

 

Naam Rechtspersoon 

Soort Basisobject 

Definitie Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft 

(B.V., N.V., V.O.F. enzovoorts), die volwaardig en handelingsbekwaam in 

het rechtsverkeer kan optreden. 

 

Relaties  

Contexten De rechtspersoon wordt door één of meer natuurlijke personen 

vertegenwoordigd. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Relatie 

Soort Basisobject 

Definitie Een relatie is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of groep van 

personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking 

heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. 

Relaties  

Contexten Een Relatie heeft een of meer Contactmomenten. 

Een Relatie kan een of meer rollen vervullen 

Synoniemen Stakeholder 

Reden wijziging  

 

 

Naam Relatienetwerk 

Soort Basisobject 

Definitie Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die 

functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en 

welbehagen en dat van de personen in het netwerk. 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen Sociaal Netwerk 

Reden wijziging  
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Naam Rol 

Soort Basisobject 

Definitie Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de 

woningcorporatie 

Relaties  

Contexten Een relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van 

prospect en personeelslid bijvoorbeeld.  

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Gegevensdefinities Overeenkomsten 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein 

Overeenkomsten. Dit zijn de objecten: 

• Arbeidsovereenkomst 

• Beheerovereenkomst 

• Huurovereenkomst 

• Koopovereenkomst 

• Middelenovereenkomst 

• Onderhoudsorder 

• Onderhoudsovereenkomst 

• Overeenkomst 

• Samenwerkingsovereenkomst 

• Schadeovereenkomst 

• Serviceovereenkomst 

 

Naam Arbeidsovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst 

tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de 

werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk 

arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze 

arbeid loon aan de werknemer te betalen. 

Relaties Een arbeidsovereenkomst heeft een relatie met personeel 

(personeelslid).  

Contexten  

Synoniemen Loonovereenkomst 

Reden wijziging  

 

 

Naam Beheerovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het 

beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is. 

Relaties Een beheerovereenkomst heeft een relatie met een klant en een of 

meer VHE’s, VKBE’s, VKE’s of TOE’s. 

Contexten  

Synoniemen Beheercontract 

Reden wijziging  
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Naam Huurovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de 

woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder 

(klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en 

waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. 

Relaties • Een huurovereenkomst heeft een relatie met één of meer klanten 

en één of meer VHE’s.  

• Bij een huurovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders 

horen. 

Contexten  

Synoniemen Huurcontract 

Reden wijziging  

 

 

Naam Koopovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de 

woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer 

verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te 

dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot 

een betaling van een overeengekomen prijs. 

Relaties Een koopovereenkomst heeft een relatie met een klant en met een 

VKE. 

Contexten In de koopovereenkomst kan een terugkoopbepaling zijn opgenomen, 

waardoor de woningcorporatie in de toekomst de VKE mogelijk terug 

moet kopen. 

Synoniemen Koopcontract 

Reden wijziging  

 

 

Naam Middelenovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking 

heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de 

woningcorporatie. 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen Middelencontract 

Reden wijziging  
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Naam Onderhoudsorder 

Soort Subtype 

Definitie Een onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort 

waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd. 

Relaties • Een onderhoudsorder hoort bij een huurovereenkomst, 

serviceovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of 

schadeovereenkomst. 

• Een onderhoudsorder bevat één of meer onderhoudstaken. 

Contexten  

Synoniemen Werkbon, werkopdracht 

Reden wijziging  

 

 

Naam Onderhoudsovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het 

onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en 

woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is. 

Relaties • Een onderhoudsovereenkomst heeft een relatie met een TOE en 

kan een relatie met een leverancier hebben. 

• Bij een onderhoudsovereenkomst kunnen één of meer 

onderhoudsorders horen. 

Contexten  

Synoniemen Onderhoudscontract 

Reden wijziging  

 

 

Naam Overeenkomst 

Soort Basisobject 

Definitie Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal 

twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één 

relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de 

rechten en plichten geregeld zijn. 

Relaties Een overeenkomst heeft een relatie met klant, leverancier of 

belanghebbende.  

Contexten  

Synoniemen Contract, opdracht 

Reden wijziging  
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Naam Samenwerkingsovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de 

samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen 

van gemeenschappelijke belangen geregeld is. 

Relaties Een samenwerkingsovereenkomst heeft een relatie met een klant of 

een belanghebbende en de woningcorporatie. 

Contexten Vaak wordt een samenwerkingsovereenkomst gebruikt in de 

samenwerking met belanghebbenden. 

Synoniemen Samenwerkingscontract 

Reden wijziging  

 

 

Naam Schadeovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking 

heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade. 

Relaties Bij een schadeovereenkomst kunnen één of meer onderhoudsorders 

horen. 

Contexten  

Synoniemen Schadecontract 

Reden wijziging  

 

 

Naam Serviceovereenkomst 

Soort Subtype 

Definitie Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een 

woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke 

of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de 

afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling. 

Relaties • Een serviceovereenkomst heeft een relatie met een klant en kan 

een relatie met een VHE, VKBE of VKE hebben. 

• Bij een serviceovereenkomst kunnen één of meer 

onderhoudsorders horen. 

Contexten  

Synoniemen Servicecontract 

Reden wijziging  
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Gegevensdefinities Huurprijs 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein Huurprijs. Dit zijn 

de objecten: 

• Aftoppingsgrens 

• Bruto huur 

• Huurprijzenwet  

• Huurtoeslag  

• Maximale huur  

• Netto huur  

• Niet-subsidiabele servicekosten 

• Servicekosten 

• Streefhuur 

• Subsidiabele huur 

• Subsidiabele servicekosten  

• Subsidieregeling 

 

Naam Aftoppingsgrens 

Soort Subtype 

Definitie Het bedrag dat maximaal aan subsidiabele huur gevraagd mag worden 

zodat de bewoner(s) nog in aanmerking komen voor huurtoeslag.  

Relaties Een aftoppingsgrens is bepalend voor de hoogte van de huurtoeslag. 

De aftoppingsgrens wordt gerelateerd aan de subsidiabele huur. 

Bij de bepaling van de streefhuur, wordt rekening gehouden met de 

aftoppingsgrens. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Bruto huur 

Soort Basisobject 

Definitie De bruto huur is de huur voor het gebruik van de verhuurbare eenheid 

inclusief servicekosten. 

Relaties Bruto huur is opgebouwd uit netto huur en servicekosten. 

Contexten  

Synoniemen Contracthuur 

Reden wijziging  

 

 

Naam Huurprijzenwet 

Soort Basisobject 

Definitie Wettelijke regels met betrekking tot de prijzen bij huur en verhuur 

van verhuurbare eenheden. 

Relaties De huurprijzenwet is bepalend voor de maximale huur en de 

subsidiabele huur. 

Contexten  

Synoniemen Afkorting: HPW 

Reden wijziging  
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Naam Huurtoeslag 

Soort Basisobject 

Definitie Bijdrage van de rijksoverheid in de huur voor mensen die in een 

huurwoning wonen en die in verhouding tot hun inkomen te veel huur 

betalen. 

Relaties Voor de hoogte van de huurtoeslag is de subsidiabele huur en de 

aftoppingsgrens bepalend. 

Contexten De huurtoeslag wordt berekend over de netto huur plus de 

subsidiabele servicekosten (de subsidiabele huur) en is gebaseerd op 

het actuele verzamelinkomen van de huurder. 

Synoniemen Huursubsidie 

Reden wijziging  

 

 

Naam Maximale huur 

Soort Basisobject 

Definitie De maximale huur is de maximale huurprijs voor een verhuurbare 

eenheid volgens het woningwaarderingsstelsel. 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen Maximaal toegestane huur, maximaal redelijke huur(prijs) 

Reden wijziging  

 

 

Naam Netto huur 

Soort Basisobject 

Definitie De netto huur is de huur voor het gebruik van de verhuurbare eenheid 

zonder servicekosten.  

Relaties Netto huur is een onderdeel van bruto huur. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Niet-subsidiabele servicekosten 

Soort Subtype 

Definitie Niet-subsidiabele servicekosten zijn die servicekosten die niet 

meegeteld mogen worden ten behoeve van de berekening van de 

subsidiabele huur 

Relaties  

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Naam Servicekosten 

Soort Basisobject 

Definitie Servicekosten zijn bedragen die in rekening gebracht worden voor 

leveringen van producten en diensten die verricht worden ten 

behoeve van de huurders. 

Relaties Servicekosten is een onderdeel van bruto huur. 

Contexten Bekende voorbeelden van producten zijn water, gas en elektra 

(inclusief verwarmingskosten). 

Bekende voorbeelden van diensten zijn het schoonhouden van het 

gemeenschappelijke trappenhuis, de glazenwasser en de huismeester. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Streefhuur 

Soort Subtype 

Definitie De streefhuur is de netto huurprijs die de eigenaar op termijn of bij 

nieuwe verhuur wil vragen. 

Relaties  

Contexten Meestal wordt de streefhuur uitgedrukt in een percentage van de 

maximale huur. Komt een woning leeg, dan verhoogt de 

woningcorporatie de huur direct naar de streefhuur. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Subsidiabele huur 

Soort Basisobject 

Definitie De subsidiabele huur is het bedrag waarover huurtoeslag kan worden 

aangevraagd. 

Relaties De subsidiabele huur is de netto huur inclusief de subsidiabele 

servicekosten. 

Contexten Begrip uit de Huurtoeslagwet 

Synoniemen Basishuur, rekenhuur  

Reden wijziging  
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Naam Subsidiabele servicekosten 

Soort Subtype 

Definitie Subsidiabele servicekosten zijn bedragen die bij de netto huur worden 

opgeteld bij de berekening van de huurtoeslag, dit zijn: 

• Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten. 

• Energiekosten gemeenschappelijke ruimten. 

• Huismeesterkosten. 

• Kosten voor dienst- en recreatieruimten. 

Relaties Subsidiabele servicekosten is onderdeel van subsidiabele huur. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Gegevensdefinities Projectontwikkeling 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein 

Projectontwikkeling. Dit zijn de objecten: 

• Bouwkavel 

• Bouwnummer 

• Herstructureringsproject 

• Ontwerp 

• Proces-verbaal van oplevering 

• Project 

• Projectdocument 

• Projectfase 

• Sloopproject 

• Vooronderzoek 

• Wijkontwikkelingsproject 

 

Naam Bouwkavel 

Soort Basisobject 

Definitie Een bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een 

gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een 

bepaalde vorm van gebruik heeft. 

Relaties • Een bouwkavel hoort bij een project. 

• Voor een bouwkavel kunnen één of meerdere bouwnummers 

gedefinieerd zijn. 

Contexten Een stuk grond waarop nieuw vastgoed gebouwd gaat worden, wordt 

vaak opgedeeld in meer bouwkavels. Op elke bouwkavel kunnen dan 

één of meer gebouwen, panden en/of eenheden met een 

gebruiksfunctie gerealiseerd worden. Elk hiervan krijgt een eigen 

bouwnummer. Een bouwkavel kan incidenteel overeenkomen met 

een perceel van het Kadaster, maar dat hoeft niet het geval te zijn. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Bouwnummer 

Soort Specialisatie 

Definitie Een bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een 

(onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te 

identificeren. 

Relaties • Een bouwnummer hoort bij een bouwkavel. 

• Een bouwnummer heeft een één-op-één relatie met een (te 

bouwen) eenheid met een gebruiksfunctie.  

Contexten Tijdens de planvorming en bouw van nieuw Vastgoed heeft de 

gemeente vaak nog geen adressen toegekend aan de nieuw te 

bouwen of gebouwde objecten. In dat geval is het toekennen van een 

bouwnummer een effectief hulpmiddel om een nieuw Gebouw, Pand 

of eenheid met een gebruiksfunctie eenvoudig uniek te identificeren.  

Synoniemen  

Reden wijziging  



 

CORA 3.0 286 

 

 

Naam Herstructureringsproject 

Soort Subtype 

Definitie Een herstructureringsproject is een type project met als doel een 

bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door 

bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te 

bouwen. 

Relaties Zie Project. 

Contexten Een herstructureringsproject is vaak het vastgoedgerelateerde deel 

van een groter project voor wijkontwikkeling, maar kan ook als project 

op zichzelf staan. Zie ook Wijkontwikkelingsproject. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Ontwerp 

Soort Subtype 

Definitie Een ontwerp is een type projectdocument dat een (voorlopige) schets 

van een plan bevat en dat naarmate het plan verder wordt 

uitgewerkt, steeds definitievere contouren krijgt. 

Relaties Zie Projectdocument. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Proces-verbaal van oplevering 

Soort Subtype 

Definitie Een proces-verbaal van oplevering is een type projectdocument 

waarin alle bevindingen zijn vastgelegd die tijdens de keuring voor 

overdracht van Vastgoed zijn geconstateerd. 

Relaties Zie Projectdocument. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Naam Project 

Soort Basisobject 

Definitie Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek 

resultaat. 

Relaties • Een project kan een relatie hebben met één of meer andere 

projecten. Zo kun je een hiërarchie van projecten met 

deelprojecten (met daar weer deelprojecten onder) maken. 

• Een project bestaat uit één of meer projectfasen. 

• Aan een project kunnen één of meer contactmomenten gekoppeld 

zijn. 

• Aan een project kunnen één of meer overeenkomsten gekoppeld 

zijn.  

• Bij een project kunnen één of meer bouwkavels horen. 

Contexten • Bij vastgoedgerelateerde projecten gaat het vooral om de 

traditionele bouwprojecten en vastgoedontwikkeling van 

woningcorporaties. Een deelproject kan dan bijvoorbeeld van het 

subtype Sloopproject zijn. 

• Maar een woningcorporatie doet ook andere projecten in de 

leefomgeving, zoals herstructurering en wijkontwikkeling. Dit 

soort projecten is ook bedoeld in deze context. 

• Dit object is niet bedoeld voor interne projecten, zoals 

organisatieverandertrajecten of IT-projecten. Het object is 

specifiek gericht op de kerntaak van woningcorporaties van het 

uitvoeren van projecten in de buitenwereld / leefomgeving. 

• Projectontwikkeling kan worden opgesplitst in Grondontwikkeling 

en Opstalontwikkeling. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Projectdocument 

Soort Basisobject 

Definitie Een projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep 

gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en 

overdracht van informatie over een projectfase. 

Relaties Een projectdocument hoort bij een of meer projectfase(s). 

Contexten Afhankelijk van het type project zijn verschillende types 

projectdocumenten van toepassing. Een woningcorporatie is vrij om 

naast de in dit document opgenomen types projectdocumenten zelf 

aanvullende subtypes te definiëren. 

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Naam Projectfase 

Soort Basisobject 

Definitie Een projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die 

eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet 

worden gerealiseerd.  

Relaties • Een projectfase is een onderdeel van een project. 

• Bij een projectfase horen één of meer projectdocumenten. 

Contexten De projectfasen van een project zijn bijvoorbeeld: de 

vooronderzoekfase, ontwerpfase en opleverfase. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Sloopproject 

Soort Subtype 

Definitie Een sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit 

exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed. 

Relaties Zie project. 

Contexten Een sloopproject is vaak een deelproject van een project waarbij 

vastgoed ontwikkeld wordt of waarbij een wijk geherstructureerd 

wordt. 

Synoniemen  

Reden wijziging  

 

 

Naam Vooronderzoek 

Soort Subtype 

Definitie Een vooronderzoek is een type projectdocument waarin de vraag 

centraal staat of een beoogd project haalbaar is en onder welke 

condities. 

Relaties Zie Projectdocument. 

Contexten  

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Naam Wijkontwikkelingsproject 

Soort Subtype 

Definitie Een wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de 

sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of 

wijk te vergroten.  

Relaties Zie project. 

Contexten Buurtbewoners krijgen in een wijkontwikkelingsproject vaak de ruimte 

en vrijheid om zelf initiatief te nemen om problemen in de 

woonomgeving aan te pakken, eventueel met hulp van deskundigen. 

Vaak is het ook een onderdeel van herstructurering van bestaand 

vastgoed (herstructureringsproject).. 

Synoniemen  

Reden wijziging  
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Gegevensdefinities Onderhoud 

Deze paragraaf bevat de definities van de objecten in het gegevensdomein Onderhoud. Dit 

zijn de objecten: 

• Contractonderhoudstaak 

• Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 

• Mutatieonderhoudstaak 

• Niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) 

• Onderhoudsjaarplan 

• Onderhoudstaak 

• Planmatige onderhoudstaak (PO) 

 

Naam Contractonderhoudstaak 

Soort Subtype 

Definitie Een contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een 

verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een 

overeenkomst is afgesloten. 

Relaties Bij een contractonderhoudstaak kunnen één of meer 

contactmomenten horen.  

Contexten  

Synoniemen Contractonderhoudsactiviteit, contractonderhoudsregel 

Reden wijziging  

 

 

Naam Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) 

Soort Basisobject 

Definitie Een meerjarenonderhoudsplanning is een tijdschema met 

voorgenomen onderhoudsactiviteiten voor TOE’s over meer jaren 

waarbij te kiezen scenario’s het tijdschema bepalen. 

Relaties Uit een meerjarenonderhoudsplanning kunnen één of meer 

jaarplannen gemaakt worden.  

Contexten Na het bouwen van vastgoed stelt men een meerjarenonder-

houdsplanning op. Op basis van die planning wordt jaarlijks 

vastgesteld welke onderhoudstaken moeten gebeuren. Hierbij wordt 

echter ook rekening gehouden met veranderende omstandigheden 

die niet voorzien waren bij het opstellen van de oorspronkelijke 

planning. 

Synoniemen Meerjarenonderhoudsraming (MJOR) 

Reden wijziging  
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Naam Mutatieonderhoudstaak 

Soort Subtype 

Definitie Een mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige 

onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de 

huurovereenkomst beëindigt. 

Relaties Bij een mutatieonderhoudstaak kunnen één of meer 

contactmomenten horen.  

Contexten  

Synoniemen Mutatieonderhoudsactiviteit, mutatieonderhoudsregel 

Reden wijziging  

 

 

Naam Niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) 

Soort Subtype 

Definitie Een niet-planmatige onderhoudstaak is een type onderhoudstaak die 

gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis 

wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg 

van een inspectie worden geïnitieerd. 

Relaties Bij een niet-planmatige onderhoudstaak kunnen één of meer 

contactmomenten horen. 

Contexten  

Synoniemen Reparatie, niet-planmatige onderhoudsactiviteit, niet-planmatige 

onderhoudsregel 

Reden wijziging  

 

 

Naam Onderhoudsjaarplan 

Soort Basisobject 

Definitie Een onderhoudsjaarplan is een tijdschema met de voorgenomen 

onderhoudstaken voor bepaalde TOE’s over één jaar, inclusief 

begroting en dat vastgesteld wordt. 

Relaties • Een onderhoudsjaarplan hoort bij een meerjarenonderhouds-

planning. 

• Uit een jaarplan volgen één of meer planmatige onderhouds-

taken. 

Contexten  

Synoniemen Technisch jaarplan 

Reden wijziging  
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Naam Onderhoudstaak 

Soort Basisobject 

Definitie Een onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de 

woningcorporatie of het bezit van derden waarover een 

overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te 

houden conform de gestelde kwaliteitseisen. 

Relaties • Een onderhoudstaak staat in een onderhoudsorder. 

• Een onderhoudstaak wordt op een TOE verricht. 

Contexten De grens tussen onderhoud en herstructurering is niet altijd scherp. 

Grofweg kun je zeggen dat bij onderhoud de aard van het vastgoed 

gelijk blijft terwijl bij herstructurering de aard van het vastgoed 

wijzigt. In het kader van ‘groot onderhoud’ kan de kwaliteit van de 

woningen verbeterd worden. Je kunt dat ook als 

herstructureringsproject beschouwen. Woningcorporaties bepalen zelf 

wat zij als onderhoud of herstructurering zien. De wijze van 

financiering (investeren of exploitatiekosten) hoeft hierin niet 

bepalend te zijn. 

Synoniemen Onderhoudsactiviteit, onderhoudsregel 

Reden wijziging  

 

 

Naam Planmatige onderhoudstaak (PO) 

Soort Subtype 

Definitie Een planmatige onderhoudstaak is een type onderhoudstaak 

waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het 

betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt.  

Relaties • Een planmatige onderhoudstaak hoort bij een 

onderhoudsjaarplan. 

• Bij een planmatige onderhoudstaak kunnen één of meer 

contactmomenten horen. 

Contexten  

Synoniemen Planmatige onderhoudsactiviteit, planmatige onderhoudsregel 

Reden wijziging  
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Bijlage 10 – Referentielijst 
 

Tabel B.10 – Overzicht referenties  

Ref. 1 CORA versie 1, februari 2010, www.NetwIT.nl 

Ref. 2 NORA, versie 3.0, www.e-overheid.nl/onderwerpen/architectuur-en-nora/nora-

30 (katern strategie) 

Ref. 3 ‘Empowerment in de volkshuisvesting’, SEV, 2006. 

Ref. 4 GEMMA-Informatiearchitectuur, versie 1.0, 15 december 2009.  

Ref. 5 Van informatie naar informatiebeleid, Prof. Dr. Ir. G.C. Nielen, 1993, Samsom 

bedrijfsinformatie 

Ref. 6 Het BPM boek: Theorie en praktijk van procesgericht organiseren, Boom/ 

Nelissen, Aty Boers en Nico de Graaf (2012.) 

Ref. 7 Leren veranderen. Een handboek voor de veranderkundige  

Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2006, compleet herziene editie). 

Dit populaire boek bevat de zogenaamde kleurentheorie. Daarnaast biedt het 

boek diagnosemodellen en interventiemethodieken voor de veranderkundige. 

Ref. 8 Bedrijfsarchitectuur – Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting 

Guido Bayens en Hans Tönissen (Van Haren Publishers, 2009).  

De hierin beschreven procesgranulariteit is conform NORA 2.0. 

Ref. 9 Space For Craftmenship; Pleople Make The Difference, 2010 

Ref. 10 The Discipline of Market Leaders,  

Michael Treacy en Fred Wiersema (The Perseus Books Group, January 1997) 

Ref. 11 Nieuwenhuis, M.A., The Art of Management (the-art.nl), 978-90-806665-1-1, 

2003-2010. 

Ref. 12 Bron: STelsel InformatiePunt , (STIP). De meest actuele versie van figuur 8.4 is te 

vinden via:  

https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/view/Stelselhandboek/visuali

satie+Stelsel+relaties+en+status  

Ref. 13 Enterprise Architecture as Strategy: creating a foundation for business execution. 

Jeanne W. Ross, Peter Weill, David Robertson. Harvard Business Review Press, 

2006. (Verplaatsen naar Referentielijst 

Ref. 14 An Update on Business IT Alignment: A Line had been drawn; Jerry Luftman and 

Rajkumar Kempajah; MIS Quarterly Executive Vol 6 / No 3, September 2007. 

Ref. 15 Informatie Management en Beleid 

Toon Abcouwer, Herman Gels, Jan Truyens 

2006 Sdu Uitgevers bv, Den Haag 

Isbn 90 12 11795 X; NUR 980 
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Bijlage 11 – Begrippenkader 
 

Tabel B.11 - Omschrijving begrippen 

Begrip Omschrijving Reden wijziging 

t.o.v. CORA 2.0 

1
e
 lijns 

manager 

Manager die leiding geeft aan een (onderdeel van) een 

bedrijf of organisatie waar de klant als eerste mee in 

contact komt en dat de klantvraag, behoudens 

uitzonderingen, direct kan afhandelen. 

Nieuw 

Alignment Alignment is het op de business strategie afstemmen van 

activiteiten of beslissingen. Vaak betreft dit de 

activiteiten of beslissingen die betrekking hebben op IT. 

Soms wordt de term Strategic Alignment gebruikt. 

Nieuw 

Architectuur Een architectuur van een samengesteld geheel (een 

bedrijfsorganisatie, een keten, een enkel 

informatiesysteem) bestaat uit een consistent geheel van 

principes, uitgangspunten, standaarden en modellen, dat 

richting geeft aan ontwerp, realisatie, implementatie en 

beheer van processen, organisatie inrichting, 

gegevenshuishouding en de hierbij ingezette 

informatiesystemen en technische infrastructuur van een 

organisatie. De architectuur wordt gebruikt als 

instrument om op samenhang te kunnen sturen wanneer 

het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te 

sturen. 

 

Architectuur-

domein 

Architectuurdomeinen begrenzen de objecten die in 

ogenschouw genomen worden. 

Nieuw 

Basis-

registratie 

Een basisregistratie is een uniforme registratie die het 

voor partijen mogelijk maakt op eenvoudige wijze 

informatie met elkaar uit te wisselen. 

Nieuw 

Beleidsuit-

gangspunt 

Beleidsuitgangspunten zijn richtinggevende uitspraken, 

afgeleid van principes, die een dwingend karakter 

hebben. Ze zijn het vertrekpunt voor het te voeren beleid 

op de korte of middellange termijn en zijn geldend 

verklaard via een genomen besluit, door een 

verantwoordelijke. Beleidsuitgangspunten hebben 

betrekking op de gehele bedrijfsinrichting of op een 

bepaalde deel (architectuurdomeinen) daarvan. 

Nieuw 

Best-of-breed Voor elke informatiefunctie wordt opnieuw bepaald welk 

pakket in de markt hier het meest geschikt voor is. 

Nieuw  

Business  Met de business worden de medewerkers bedoeld die 

een bijdrage aan het primair proces leveren. In de 

praktijk worden hiermee meestal alle medewerkers van 

een organisatie buiten de IT-afdeling bedoeld. Het maken 

van een dergelijk onderscheid is eigenlijk ongewenst. 

Nieuw 
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Begrip Omschrijving Reden wijziging 

t.o.v. CORA 2.0 

Business 

Informatie-

plan 

Een Business Informatieplan (BIP) is een stuurinstrument 

voor het prioriteren van projecten voor de 

bedrijfsvoering en leidt tot een gedeelde planning en 

afgewogen inzet van middelen, zodat die passen bij de 

ontwikkeling van de diensten en producten. Het zorgt 

daarnaast voor een richtinggevend kader voor de 

inhoudelijke kant van verandertrajecten. 

Nieuw 

Business 

Intelligence 

(BI) 

Vakgebied van het verzamelen en bewerken van data om 

goed te kunnen sturen, met managementrapportages en 

dashboards. 

Nieuw 

Business IT-

Alignment 

Business-IT alignment betreft de mate waarin een 

organisatie de IT-inzet in lijn gebracht heeft met de 

ondernemingsdoelstellingen. Daarbij zou de IT-inrichting 

afgestemd en ‘passend’moeten zijn op de inrichtingen 

van andere gebieden (bijvoorbeeld het dienstenpakket , 

de bedrijfsprocessen en hun besturing, de 

organisatiestructuur, de gegevenshuishouding 

enzovoorts). 

 

Via de architectuur kan deze samenhang inzichtelijk 

gemaakt worden. Het werken onder architectuur is een 

van de bepalende factoren om tot een beter Business –IT 

Aligment te komen, zo blijkt uit onderzoek. Zie ook ref. 

14. 

Nieuw 

Business 

Requirement 

Een business requirement is een voorwaarde of eis die 

door de business wordt gesteld om een doelstelling van 

de organisatie waar te kunnen maken. 

Nieuw 

Communica-

tiekanalen 

Communicatiekanalen zijn die kanalen die ingezet 

worden om de communicatie met klanten en partijen 

buiten de organisatie te laten verlopen. De 

communicatiekanalen kunnen persoonlijk contact 

betreffen (face to face) of via op IT gebaseerde 

contactmedia (internet, telefonie, twitter) verlopen. 

 

Compliance Werken in overeenstemming met de geldende wet- en 

regelgeving. 

Nieuw 

Contactmedia Contactmedia zijn de media die ingezet worden in een 

contact of communicatiekanaal. Contactmedia kunnen 

gebaseerd zijn op technologie (telefonie, internet) maar 

dat hoeft niet (een direct gesprek voeren, face-to-face, 

waarbij het medium lucht het contactmedium is). 
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CORA-

conformiteit 

CORA-conformiteit duidt de mate aan waarin een 

organisatie aantoonbaar voldoet aan de CORA-principes. 

CORA-conformiteit is ook van toepassing op 

informatiesystemen. Dan wordt gekeken naar de 

mogelijkheden om de principes te ondersteunen vanuit 

informatiesystemen en naar de mate waarin de modellen 

uit CORA herkenbaar zijn in het informatiesysteem. CORA 

heeft nog geen methodiek om conformiteit vast te stellen, 

in een volgende versie komt daar uitsluitsel over. 

 

Dienst Een dienst is een afgebakende prestatie van een persoon 

of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een 

behoefte van haar omgeving (de afnemers). Binnen 

woningcorporaties wordt het begrip 'dienst' vaak 

gebruikt voor een bepaald type prestatie, zoals het 

uitvoeren van onderhoud. In CORA wordt het begrip 

breder opgevat: een dienst betreft alles wat een 

woningcorporatie levert aan of doet voor een klant (of 

afnemer). Waarbij de klant een bedrijf of 

overheidsorganisatie kan zijn (extern klant) of een andere 

afdeling (interne klant). 

 

Diensten-

model 

Het dienstenmodel is bedoeld om een totaal overzicht te 

hebben van welke diensten een organisatie levert aan 

haar klanten en omgeving. Het soort diensten dat 

geleverd wordt, is afhankelijk van het type 

bedrijfsactiviteit dat de organisatie uitoefent (is het een 

woningcorporatie of een aannemer of een 

campingexploitant). 

 

Dimensie Een verzameling, enigszins gerelateerde waarden, 

aspecten of bedrijfsaspecten. Een dimensie maakt een 

uitsplitsing van een indicator mogelijk van een 

totaalniveau naar een lager aggregatieniveau. Het 

uitdrukken van een indicator per iets kan altijd. Een 

dimensie is alles wat achter dat per hoort. 

Nieuw 

Dossier Een dossier is een verzameling documenten, ongeacht 

hun vorm, met een onderlinge samenhang. 

Nieuw 
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Enterprise 

Service Bus 

(ESB) 

Een ESB is een software-infrastructuur (een applicatie) 

die service-georiënteerde architectuur mogelijk maakt 

door op te treden als een bemiddelende laag middleware 

waarmee een reeks herbruikbare services kunnen 

worden aangeboden.  

10.2 Door gebruik van een ESB worden applicaties 

compleet of gedeeltelijk ontkoppeld van elkaar: 

applicaties communiceren met de ESB en niet met 

elkaar. 

Met een ESB worden de interfaces tussen applicaties 

gestandaardiseerd: één generieke manier van 

communiceren met de ESB, de ESB zorgt voor 

communicatie met de onderliggende systemen. 

Nieuw 

Gegevens Gegevens zijn (fysieke) representaties van termen en 

concepten, die in een bepaalde context betekenis kunnen 

hebben voor mensen. Hiermee hebben gegevens 

• effect op menselijk gedrag (pragmatisch aspect) 

• een bijdrage aan kennis en begrip (semantisch 

aspect) 

• een vorm en plaats (syntactisch aspect) (zie ref. 5. 

 

Gegevens-

definitie 

Begripsomschrijving van de voor woningcorporaties 

relevante objecten. 

 

Gegevens-

domein 

Een groep van samenhangende objecten waar een 

woningcorporatie voor de bedrijfsvoering gegevens van 

vastlegt, gebruikt en onderhoudt en die een 

woningcorporatie als praktisch of logisch geheel in 

ogenschouw neemt. 

 

Gegevens-

model 

Het gegevensmodel is bedoeld om een overzicht te 

hebben van alle gegevens die voor een bedrijf relevant 

zijn. Het model beschrijft de gegevens aan de hand van 

hun termen / aanduidingen, definities en kenmerken en 

de onderlinge relaties tussen deze gegevens. Allemaal 

gericht op wat de ‘betekenis’ van de gegevens is 

(semantisch aspect). Vaak worden gegevens ingedeeld 

naar functioneel domein (bijvoorbeeld vastgoed of 

overeenkomsten).  

Het (logisch) gegevensmodel staat in wezen los van de 

automatisering: het vormt in wezen het ‘woordenboek’ 

van een organisatie. 

 

Governance Besturing. Nieuw 

Granulariteit Mate van detaillering. Nieuw 

Informatie Informatie bestaat uit ‘nieuws’, dat kennis en begrip 

toevoegt, wat effect heeft op menselijk handelen. 

Informatie is gebaseerd op gegevens (zie ref. 5). 
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Informatie-

functie 

Functionaliteit van informatiesystemen die invulling 

geven aan de ondersteuning van de uitvoering en sturing 

processen, de informatiebehoeften en de gegevens-

verwerking hierbij. 

 

Informatie-

functiemodel 

Het informatiefunctiemodel is bedoeld om de totale 

informatiefunctionaliteiten van een organisatie weer te 

geven. Informatiefuncties zijn gegroepeerd naar 

functioneel domein (verhuur, onderhoud enzovoorts). 

Het model wordt gebruikt om een goede vertaling naar 

informatiesystemen te maken. Het model zelf schrijft niet 

voor hoe dat moet gebeuren, het is een instrument om de 

vertaling te kunnen maken. 

 

Informatie-

product 

Vastgelegde informatie die bij de uitvoering van een zaak 

wordt gemaakt of geraadpleegd en die dient als 

verantwoording voor het verloop en resultaat van de 

zaak. (Voorbeelden van informatieproducten zijn 

documenten in een complexdossier of gegevens in een 

klantendatabase) 

Nieuw 

Informatie-

strategie 

De informatiestrategie geeft de richting aan de wijze 

waarop informatie en kennis ingezet wordt om de 

bedrijfsstrategie te ondersteunen. 

 

Nieuw 

Informatie-

systeem 

Informatiesystemen zijn systemen voor het verwerken 

van (formele) gegevens. De verwerking van gegevens 

binnen een informatiesysteem kan al dan niet 

geautomatiseerd plaatsvinden via applicaties. Informatie-

systemen leveren functionaliteiten ter ondersteuning van 

processen en besturing en staan ten diensten van een of 

meer organisaties en besturingsorganen. Een 

informatiesysteem bestaat uit verschillende onderdelen 

(procedures, applicaties, documentatie) en wordt 

gebruikt en beheerd door mensen. 

 

Inrichtings-

principe 

Richtinggevende uitspraken voor de gewenste situatie 

van producten en diensten, processen, organisatorische 

inrichting, informatievoorziening en technische infra-

structuur van een organisatie 

Nieuw 

Interopera-

biliteit 

Interoperabiliteit is het vermogen van woningcorporaties 

(en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt 

informatie te delen. In de context van CORA betreft 

interoperabiliteit de informatiedeling binnen een 

woningcorporatie en met klanten, partners, bedrijven of 

overheidsorganisaties. Ongeacht het soort informatie en 

de manier waarop deze wordt gedeeld. 
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IT Strategie De IT Strategie geeft de richting aan voor de wijze waarop 

IT de business strategie ondersteunt. 

Nieuw 

Kengetal Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in 

fysieke eenheden en dat de toestand van of de 

ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. 

Nieuw 

Kennis Alle inzichten, gebaseerd op het leren, die gebruikt 

worden voor het handelen van mensen en het toepassen 

van deze kennis in de praktijk. Kennis kan expliciet zijn 

gemaakt (uitgeschreven in boeken) of impliciet blijven 

(‘tacit knowledge’). Verder kan kennis betrekking hebben 

op een individu of een groep van mensen (collectieve 

kennis).  

Kennis is gebaseerd op informatie, waarvan gegevens de 

basisingrediënten vormen. Gegevens worden in 

applicaties vastgelegd in de vorm van data.  Gegevens  

zijn betekenisloos voor mensen, maar krijgen betekenis 

in een bepaalde context (“Het is 20°C in Amsterdam en 

volgende week is het Kerst!”). 

Nieuw 

Kritieke 

succesfactor 

Een kritieke succesfactor is een element dat bepalend is 

voor het succes van de organisatie in de toekomst. 

Nieuw 

  

Object Voor woningcorporaties relevante gebeurtenissen of 

onderwerpen uit de werkelijkheid, waarop het handelen 

gericht is en waarover gegevens vastgelegd worden. 

Aangepast aan 

de definitie uit 

paragraaf 10.1 

Portfolio Een portfolio is een lijst of een verzameling. In de context 

van de CORA gaat het om de verzameling componenten 

gericht op verandering (projecten) en het behoud van de 

status-quo. 

Nieuw 

Prestatie-

indicator 

Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een 

veelal niet direct meetbare business doelstelling. Soms 

wordt ook de term KPI (Key Performance Indicator) 

gebruikt. 

Nieuw 

 

Prestatieken-

merken 

Maatstaf aan de hand waarvan de organisatie kan 

vaststellen of de kwaliteit van de bedrijfsvoering zich 

binnen de kaders van aanvaardbaarheid bevindt.  

Vertaald naar procesinrichting: procesprestatie-

indicatoren zijn meetbare grootheden die informatie 

geven over het functioneren van een bepaald proces en 

de mate waarin gestelde procesdoelstellingen worden 

bereikt. 
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Principe Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een 

organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het 

bereiken van een doel op langere termijn. Het wat is 

daarbij duidelijk, het hoe ligt niet vast.  

Een principe moet worden geïnterpreteerd, het staat 

daarmee niet ter discussie maar kan per situatie anders 

worden uitgevoerd. (Beleids)uitgangspunten worden van 

principes afgeleid om een duidelijke richting (beleid) aan 

te geven voor de middellange of korte termijn. 

 

Proces Een proces is een opeenvolging van activiteiten om een 

dienst te realiseren. Woningcorporaties hebben min of 

meer dezelfde processen, maar de verdere inrichting van 

die processen kan verschillen per woningcorporatie. 

Binnen CORA worden de hoofdprocessen van een 

woningcorporatie beschreven. 

 

Procesmodel Het procesmodel is bedoeld om de samenhang van alle 

bedrijfsprocessen te laten zien. In een procesmodel 

kunnen verschillende typen processen onderscheiden 

worden (bijvoorbeeld bestuurlijk, primair of 

ondersteunend). Ook kan aangegeven worden op welk 

besturingsniveau een proces plaatsvindt (bijvoorbeeld 

strategisch, tactisch en operationeel).  

Het procesmodel binnen CORA beschrijft niet de 

gedetailleerde invulling van een proces, met de specifieke 

inrichting, zoals wie een processtap uitvoert en waar en 

hoe dat precies gebeurt. Dat gebeurt binnen 

woningcorporaties bij het opstellen van een 

procesontwerp. 

 

Raamwerk Een raamwerk of framework is een model dat helpt een 

abstract begrip hanteerbaar te maken. 

Nieuw 

Randvoor-

waarden 

Eis gesteld aan de bedrijfsvoering die voortkomt uit wet –

en regelgeving of vanuit een dominante marktpartij. 

 

Resources Middelen Nieuw 

Service 

Oriented 

Architecture 

Service Oriented Architecture (Service geOriënteerde 

Architectuur) is een architectuurstijl, die gebaseerd is op 

de service-gedachte: een afnemer krijgt een dienst 

geleverd van een leverancier op basis van 

overeengekomen afspraken.  

De service gedacht kan op allerlei ‘dingen’ toegepast 

worden: Op de IT-inrichting (applicaties-services), maar 

ook op organisatie-inrichting (bijvoorbeeld een centrale 

financiële administratie die als een shared service center 

beschouwd kan worden en diensten aanbiedt aan de rest 

van de organisatie). 

SOA is dus niet een technologisch begrip maar een 

ontwerpbenadering. 
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Straight 

Through 

Processing 

Wijze van procesafhandeling waarbij zoveel mogelijk 

geautomatiseerd wordt, met zo weinig mogelijk 

menselijke tussenkomst. Als menselijke tussenkomst 

nodig is, wordt dit zodanig georganiseerd dat wachttijden 

worden geminimaliseerd. Past bij ‘operational excellence’ 

en ‘efficiënt werken’. 

 

Voorziening Maatregelen van het management bedoeld om de 

uitvoering van het werk te sturen en te faciliteren. 

Vertaald naar informatievoorziening: mensen, 

technologie, hulpmiddelen en faciliteiten die ingezet 

worden om de informatieverzorging te ondersteunen. 

 

Zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met een 

welgedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd 

resultaat, waarvan de kwaliteit en doorlooptijd bewaakt 

moeten worden. 

Nieuw 

Zaakdossier Een dossier, dat eenduidig is gekoppeld aan een zaak. 

Bevat alle informatie van belang voor het starten, 

behandelen, volgen, sluiten en archiveren van een zaak. 

Nieuw 

Zaakgericht 

werken 

Het structureren van werkzaamheden binnen een 

woningcorporatie en de informatie die hieruit voortkomt, 

op basis van zaken en met gebruikmaking van een 

zaakdossier. 

Nieuw 

Zaaktype Generieke omschrijving van zaken van hetzelfde type. 

Als zaken van hetzelfde type zijn, zijn de belangrijkste 

kenmerken (sectorale kernomschrijving, inhoudsomschrij-

ving, bewaartermijn, informatieproducten) van die zaken 

gelijk en kunnen ze worden vastgelegd op basis van 

hetzelfde zaaktype. 

Nieuw 

Zaaktypen-

catalogus 

(ZTC) 

Een verzameling van alle relevante zaaktypen die voor 

een woningcorporatie van toepassing (kunnen) zijn. 

Nieuw 

 


