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Wie zijn de mensen achter CORA? 
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Aanleiding en agenda

28 januari 2020 hebben we CORA 4.0 gepresenteerd. We hebben toen aangekondigd dat 
we met referentieprocessen aan de slag zouden gaan, wat jullie belangstelling heeft 
gewekt. Vandaag lichten we graag toe wat we sindsdien hebben gedaan, wat dit heeft 
opgeleverd en waar we nog aan werken.

• Wie zijn de organisatie en de mensen achter CORA

• Schets sector woningcorporaties en uitdagingen

• CORA 4.1 release
– Kennismodel 1.4

– Opzet van CORA referentieprocessen

– Referentieprocessen als basis voor digitalisering

• Applicatieservices, informatieobjecten, dataobjecten



Cora een product van CorpoNet

• In Corponet verband wordt in de sector van aan vier producten samengewerkt:



De sector in cijfers:

2,38 miljoen verhuurbare eenheden (= 30% van totale woningvoorraad)

Ruim 300 woningcorporaties

Ruim 22000 FTE

Circa 200.000 nieuwe verhuringen/jaar

Bij invoering woningwet 2015: ruim 1,5 miljard verhuurdersheffing/jaar



Woningcorporaties - speelveld

Woningcorporatie

Autoriteit 
Woning-

corporaties Waarborg-
fonds

RVO:
- LAVS (asbest)
- Energielabels

Gemeenten

Bouwers/
Aannemers

(potentiële) 
huurders

Belasting-
dienst

Kadaster
BAG/BRK

Aedes



• Meer problematiek in het sociale domein oa door WMO

• Corporaties zijn belangrijke speler op de woningmarkt. Ze 

realiseren ca. 20% van de jaarlijkse bouwopgave

• Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad

• Er moet meer met minder: efficiencyslag nodig

Uitdagingen voor de sector: 

Standaardisering, digitalisering en kennisdeling moet daar bij helpen!



Voorbeeld: digitaal informatie uitwisselen in de 

bouwketen

Use Case 2
Als eigenaar of beheerder wil ik een betere 

informatiepositie zodat ik actueel en betrouwbaar 
kan vaststellen wat de staat van mijn assets 
(bouwwerken, gebouwen en installaties) is

Use Case 3
Als vastgoedbeheerder wil ik een betere 

informatiepositie zodat ik beheer kan 
optimaliseren en onderhoud kan voorspellen

Use Case 1
Als vastgoedbeheerder wil ik actuele en 

betrouwbare informatie over assetgebruik en 
klanttevredenheid zodat ik betere/extra 

diensten kan aanbieden

Use Case 4
Als vastgoedbeheerder wil ik actuele en betrouwbare 
informatie over het gebruik van mijn assets zodat ik 

deze voor gebruikers kan optimaliseren

Use Case 7
Als vastgoedbeheerder wil ik kunnen 

beschikken over actuele en betrouwbare 
informatie (van partners) zodat ik rapportages

kan opstellen en audits doorstaan

Use Case 5
Als eigenaar of beheerder wil ik actuele en 
betrouwbare informatie over de gebruikte 

materialen en producten in mijn assets zodat ik 
inzicht heb in mogelijkheden tot hergebruik

Use Case 6
Als gebouweigenaar/vastgoedbeheerder wil ik 

actueel en betrouwbaar kunnen vaststellen 
welke maatregelen voor verduurzaming

toepasbaar zijn zodat ik (betaalbaar) bijdraag aan 
het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen

Asset Management 
optimaliserenA Bouwkwaliteit 

inzichtelijk makenB Circulair en duurzaam 
bouwenD Bouwlogistiek efficiënt 

organiserenE
Consistent toepassen 
(open) standaardenC Energietransitie 

stimulerenF



CORA 4.1:
CORA detaillering uit processenboek toegevoegd:
57 bedrijfsprocessen en 224 werkprocessen 



CORA kennismodel 1.4



Keuze gemaakt voor procesketen

Bayens & Tönissen Obers & Achterberg

Dienst

Bedrijfsservice

Product Hoofdbedrijfsfunctie

Bedrijfsfunctie

Procesketen

Deelbedrijfsservice

Een procesketen is een samenwerking van meerdere 

organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen 

verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende 

diensten aan een klant realiseert.







Van referentie naar eigen organisatie

Corporatieproces

Referentieproces



Processen in CORA

Prototype

• Wel uitgewerkt op basis van processjabloon

• Samenhang met producten en diensten

• Niet gereviewd door de sector

• Geen beschrijving van processtappen

Referentieproces

• Wel uitgewerkt op basis van processjabloon

• Samenhang met producten en diensten

• Wel gereviewed door de sector

• Processtappen zijn beschreven

• Per processtap zijn:

– Informatieobjecten benoemd

– Applicatieservices benoemd



Referentieproces

Risico’s

Prestatie-indicatoren

Referentieproces vormt kapstok voor:



Bedrijfsobjecten

Referentieproces

Dataobjecten

Informatieobjecten



Applicatieservices

Referentieproces





Waarvoor kan je het processenboek en CORA 
gebruiken?

Applicatieselectie

Procesbeschrijvingen

Proces
inrichting 

Risk Control 
Framework

Reorganisatie
Fusie

(splitsing) Inrichten planning
en controlcyclus

Inrichten data 
management

Benchmark



Conclusies en hoe nu verder

• Referentieprocessen zijn prima basis om te 

standaardiseren, te digitaliseren en kennis te 

delen binnen onze sector

• Referentiearchitectuur wordt minder ICT 

georiënteerd, schuift op naar organisatieadvies 

en control

• Helpt corporaties om eigen processen in kaart te 

brengen en over dezelfde begrippen te praten, 

helpt bij business en ICT vraagstukken

Vervolg:

Verdiepen -> applicatieservices en 
dataobjecten verder uitwerken

Verbreden -> 
Sturende en ondersteunende 
processen verder uitwerken



Zijn er vragen? 


