WERKEN AAN DATASTANDAARDEN

Corporaties kunnen de groeiende opgaven op termijn alleen realiseren door slimmer en beter te werken. Digitalisering maakt dit
mogelijk. Het levert voordelen op in tijd en geld én in huurders- en medewerkerstevredenheid. De data moet hiervoor van goede
kwaliteit zijn en eenvoudig beschikbaar. Daarom maken corporaties samen met Aedes werk van standaardisatie. Wat betekent
dit voor corporaties en hoe doe je mee?

Nieuwe standaarden organisatie
Een nieuwe afdeling bij Aedes zorgt voor
datastandaarden in de corporatiesector. Met
corporaties kijkt zij naar: het gebruik van
bestaande standaarden, nieuw te
ontwikkelen standaarden en hoe
corporaties te ondersteunen bij de
implementatie. Ze werkt
samen met leveranciers en
gebruikersgroepen,
overheden en andere sectoren.

Wij willen aan het roer staan

Meedoen betekent stappen zetten
Wanneer de corporatiebestuurder zich inzet
voor standaardisatie, betekent het dat de
corporatie in de toekomst minder maatwerk
hoeft uit te vragen en - waar mogelijk standaarden volgt. Dit scheelt veel geld en het
levert meer datakwaliteit op. De bestuurder
wijst een aanspreekpunt aan voor
datastandaarden in de corporatie.
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Corporatie analyseert en bepaalt
Is je corporatie klaar om met datastandaarden
te werken? Waar staan jullie nu en wat is de
ambitie? Bepaal of jullie aan het roer willen
staan bij de ontwikkeling van standaarden door
deel te nemen aan werkgroepen (3a). Of varen
jullie liever mee en passen jullie de standaarden
toe wanneer ze klaar zijn? Dat kan ook (3b).

Stip op de horizon
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Hebben alle corporaties de stappen succesvol
doorlopen? Dan is het werken met
datastandaarden een succes voor de hele sector.
Koplopers en volgers zorgen samen voor het
selecteren, ontwikkelen en adopteren van
standaarden. Daar profiteert de hele sector van.
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Wij varen mee op de ontwikkelingen
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Jullie staan aan het roer door mee te werken aan
het ontwikkelen en onderhouden van
standaarden. De ontwikkeling gebeurt in
werkgroepen. Je test de nieuwe standaarden,
deelt ervaringen met corporaties die minder ver
zijn en denkt mee over nieuwe ontwikkelingen.
Bestuurders delen de visie, managers vertalen dit
naar keuzes en roadmapping. Professionals
werken de standaarden uit en ontwikkelen
documentatie voor de sector. Aanmelden kan via
nieuwe organisatie.
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Jouw corporatie past eenmaal ontwikkelde en
geteste standaarden toe wanneer de leverancier
die aanbiedt. Door standaardcontracten en
-uitvragen te gebruiken is maatwerk niet meer
nodig. Dit draagt bij aan de datakwaliteit,
scheelt geld en zorgt voor meer controle.
Vragen stel je aan de data-afdeling van
Aedes of aan corporaties die al verder zijn.

aedes.nl/datastandaarden

