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Wie zijn de mensen achter CORA? 

Arjen de Vries Jan Fock Vincent Breuking
(Lefier) (Vestia) (WoonstadRotterdam)



Vincent Breuking

• CORA architect / CORA kernteamlid / 

CORA eindredacteur

• Sinds 1997 werkzaam bij diverse 

woningcorporaties in Rotterdam in 

verschillende functies

• Momenteel applicatieadviseur bij 

WoonstadRotterdam





ONTWIKKELINGEN SECTOR

Aanleiding voor CORA



De sector van woningcorporaties in cijfers

• 300 woningcorporaties

• 22000 FTE

• 2,1 miljoen verhuurbare eenheden

• Veelvoud van reparatieverzoeken

• 200.000 nieuwe verhuringen/jaar

• 1,5 miljard verhuurdersheffing:



De uitdaging van de sector



Geschiedenis sector en ontstaan CORA

• Na brutering in 1995 zijn corporaties verzelfstandigd
– Terugtredende overheid
– Corporaties vermogend
– Veel extra taken opgepakt zoals leefbaarheid in de wijk

• Sindsdien veel nieuwe IT-leveranciers de markt betreden
– Nieuwe mogelijkheden, maar ook meer concurrentie
– Toenemende profilering door corporaties
– Gevolg veel maatwerk, macht vooral bij leveranciers

• In 2008 initiatief CORA door IT-managers
– Macht leveranciers
– Bewustwording dat we veel meer hetzelfde doen
– Samen optrekken
– Inkoopvoordelen

Verkenning
CORA - 2008



CORA geschiedenis

Verkenning
CORA - 2008 CORA 1.0

Maart 2010



CORA geschiedenis

• Door bedrijfsvoering te standaardiseren is in 
2012 door IT-leveranciers én 
woningcorporaties gezamenlijk het initiatief 
genomen om ook berichten te gaan 
standaardiseren

• Daardoor oprichting                            waarin 
samen met de IT-leveranciers aan de 
technische standaard wordt samengewerkt

CORA 2.0
September 2011

Verkenning
CORA - 2008 CORA 1.0

Maart 2010



CORA geschiedenis

• Vanaf 2014 sterke impuls efficiënte 

en transparante bedrijfsvoering

– Administratieve scheiding sociaal 

(Daeb) versus en commercieel (Niet-

Daeb)

– Nieuwe huisvestingswet 

– Parlementaire enquête

– Oprichting Autoriteit Wonen

• Meer structuur in de 

bedrijfsvoering

CORA 2.0
September 2011

CORA 3.0
December 2012

Verkenning
CORA - 2008 CORA 1.0

Maart 2010



CORA geschiedenis 

CORA 2.0
September 2011

CORA 3.0
December 2012

Verkenning
CORA - 2008 CORA 1.0

Maart 2010

CORA 4.0
November 2019



CORA 4 in wiki 

• Bij aanvang veel modellen zonder helder kader

• Kennis van GEMMA, NORA en andere referentie architecturen benut:

– ontbrekende onderdelen bedrijfsarchitectuur

– antwoord vinden op inconsistenties

• CORA in Archimate

• Resultaat na een jaar intensief puzzelen, het CORA kennismodel:





Samenhang product, dienst, bedrijfsproces



CORA 4.0 is sterker gericht op de bedrijfsvoering

• Grote behoefte bij corporaties

• Eenduidige definities voor de product hiërarchie en proces hiërarchie (BPM)

• Onderlegger voor:
– Organisatie-inrichting en sourcing

– Performance- en risicometing

– Informatievoorziening

– Datamanagement

Verdere uitwerking processen 
tot niveau processtap, met Aedes
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Toepassen 
klantsegmentatie

Pre-notificeren

Factuur 
verzonden

Herinneren/ 
aanmanen

Belronde Huisbezoek WIK brief
Overdragen

deurwaarder

Ingebreke stellen/
sommeren door

deurwaarder

Redigeren 
dagvaarding

Aanzeggen 
ontruiming 

deurwaarder
Vonnis halen

Melden 
aangezegde ontr. 

bij gemeente

Ontruimen door 
deurwaarder

Betaling/afboeking/
ontruimde woning

WIK brief (3) Gerechtelijk
bevel (3)

Pre-minnelijke fase Minnelijke fase 1 Gerechtelijke fase deurwaarderMinnelijke fase 2, 
deurwaarder

Proces incasso

0.4 Processenboek 14 juli 2019 Concept

Incasso-cocktail:
Brief, SMS iDeal link, Email,

 iDeal link, interactief spraakbericht,
Zakelijke Tikkies, Whatsapp

Huurderportaal,
Facebook messenger (3)

Kredietwaardigheidstoets
Eigen data analyse

Predictive analytics (3)

Afspraak met 
klant

Afsluiten 
betalingsregeling

Registreren
betalingsregeling

Bevestigen 
betalingsregeling

Bewaken 
betalingsregeling

Verzoek
betalingsregeling

Geplande
afspraak

Vastgelegde
betalingsregeling

Bevestiging
betalingsregeling
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Bewaken 
uitzonderingen:

WSNP (3-5 jr)
MSNP,GKB

Faillissement,
Afwikkelen erfenisVerzoek

uitzondering
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Betaling/
afboeking

Invorderen door 
deurwaarder

Betaling
Resp. her-instroom

incaassoproces

Informeren klant (3) Melding gemeente (3) Verslag ontruiming (3)Overdrachtsdossier
Naar deurwaarder (3)

Informatie
Status proces (1)

Dossier opbouw (1)

Prenotificatie +
optionele 

Betaalmogelijkheid (3)

# deurwaarder
Zaken (2)

Niveaus KPI s, risico s en 

informatieproducten:

1: hoofdproces

2: deelproces

3: processtap
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% Automatische 
Incasso s (1)

Doorstroom van pre minnelijk 
naar minnelijk (2)

 Gemiddelde looptijd deurwaarderdossiers
Lopend + gesloten (2)

Incassokosten
rekening klant (1)

Gemiddelde
betalingstermijn (1)

Afboekingen
(oninbaar) (1)

# Betalingsregelingen (1)
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Geweld (3) Fraude (1) Wanbetaling (1) Privacy
schending (1)

Imago
schade (1)

% betalingsregelingen
conform afspraak (1)

Bedrijfsservice:
 voorkomen/beperken 

betaalachterstand

Producten en diensten: 

Product: verhuurde woning

Dienst: bieden mogelijkheid tot betalen

Bedrijfsservice: voorkomen/beperken betaalachterstand

Bedrijfsfunctie:

Incasseren vorderingen

Uitvoerende rollen:

Medewerker klantenservice (betalingsregeling)

Medewerker incasso

Incassobureau (minnelijk)

Gemeente (voorkomen ernstige betalingsproblemen)

Deurwaarder (gerechtelijke fase)

Stakeholders

Samenwerkingsverbanden vaste lasten partijen 

(energiebedrijven e.d.)

Regionale samenwerking corporaties

Landelijk incassoplatform

Gemeenten

Informatisering

Deurwaarders: deels inzage in systemen van 

corporaties, deels uitwisseling gegevens via 

beveiligde email.

Corporaties inzage in deurwaardersportalen.

Creditmanagement tooling, uitwisseling ERP.

Laagconjunctuur
(1)

Operationele
risico s (mens- en 

systeemfouten) (1)

3e Partij
Risico s (1)

Compliance
risico s (1)

R
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Niet (tijdig) geinformeerd 
door externe partij (1)

Incassoproces

Proces Betalingsregeling Proces Bewaken uitzonderingen incasso

% Huur-
achterstand (1)

Resultaat
KPI

# ontruimingen (3)

Resultaat
KPI



CORA toepassen voor

Eigen proceshuis

Applicatie-landschap

Data management

Sturing en 
verantwoording

Verantwoordelijkheden/
RACI- schema’s

Management/
risk control
framework



CORA WIKI ALS TEMPOVERSNELLER

Activeren van de community

Faciliteren van CORA werkgroepen



CORA wiki

Publicatie
Redactie



Voordelen van de wiki en Archimate

Laagdrempelig 
voor alle 

doelgroepen

Sneller en 
makkelijker

Bevordert 
interactie 

Efficiënt 
reviewen

rechtstreeks 
verwijzen 

naar andere 
referentie-

architecturen

Samenhang 
door gebruik te 

maken van 
Archimate



WAT HEBBEN WE GELEERD?

CORA 4 wiki



Onderscheid te 
maken tussen 

producten, 
diensten

Consistente 
proceshiërarchie

Impact van 
bedrijfsfuncties 

(gaan we dit jaar 
verder uitwerken)

Sturende 
producten: 

Richting, plannen 
en monitoring

Jip en Janneke 
uitleg nodig

Waarde van CORA 
voor de Software 

leveranciers



NORA familie

• Heeft u tips en suggesties waarmee we CORA verder 
kunnen verrijken, we horen ze graag!

• Wilt u het kennismodel of andere onderdelen van 
CORA in uw sector overnemen, vooral doen!



Dank voor uw aandacht


