DATASTANDAARDEN IN DE CORPORATIESECTOR
Corporaties kunnen de groeiende opgaven op termijn alleen realiseren door slimmer en beter te werken. Digitalisering maakt dit mogelijk. Het
levert niet alleen voordelen op in tijd en geld, maar ook in huurderstevredenheid en medewerkerstevredenheid. Daarom maken corporaties
werk van standaardisatie en is Aedes gestart met het project datastandaarden.

Waarom Datastandaarden?
Data zijn de brandstof voor digitalisering.
Om te kunnen digitaliseren zijn data nodig.
Digitale systemen van corporaties
zijn nu nog verkokerd. Daardoor
zijn data niet makkelijk beschikbaar.
Door te werken met datastandaarden
kunnen onze systemen dezelfde taal
spreken en dat maakt data
uitwisselbaar en hergebruik mogelijk.
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Voordelen Corporaties
Datastandaarden maakt het bijvoorbeeld
mogelijk
dat
gegevens
van
een
opgeleverde woning automatisch in het
softwaresysteem van een corporatie
komen. En dat de verantwoordingsinformatie (dVi) vooraf wordt ingevuld in
het portaal van
SBR-wonen. Of dat een
aannemer de onderhoudsorder direct in
zijn systeem krijgt. Dit scheelt tijd, geld en
voorkomt fouten.
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Voordelen Huurders
Dienstverlening aan huurders verloopt
door datastandaarden een stuk sneller. Een
huurder kan bijvoorbeeld de inkomensgegevens, die nodig zijn bij een verhuring,
digitaal
aanleveren.
Ook
kunnen
corporaties door datastandaarden een
huurder die om informatie vraagt veel
sneller en beter helpen.

Aanpak
Toekomst
Werken met datastandaarden levert veel
voordelen op. Natuurlijk beginnen we niet
bij nul, maar professionalisering helpt om
het nog beter in te richten.
Zo blijven we als sector aan het roer en
missen we de boot niet.

Regiegroep
Aedes
heeft
een
regiegroep
datastandaarden, met TNO als kwartiermaker.
TNO bereidt de verdere professionalisering
van datastandaarden in de corporatiesector voor.
In de
regiegroep zitten
een aantal corporatiemedewerkers en
-bestuurders. Ook CorpoNet, CORA en
VERA zijn vertegenwoordigd.

Afspraken tussen corporaties en ketenpartners, zoals leveranciers en aannemers,
dat
is
waar
het
om
draait
bij
datastandaarden. Dat vraagt om een
gefaseerde aanpak. We zijn gestart met
leren van andere sectoren en werken nu
aan een roadmap voor implementatieplan.
Met aandacht voor: organisatie, scholing,
beheer, techniek, helpdesk, communicatie
en inkoop.

aedes.nl/datastandaarden

