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1.    Verantwoord beheren van 

   de bestaande ´installatie´. 

 

2.  Goed opzetten beleid & uitvoeren   
  vernieuwingen. 

 

3.  Het concurreren tegen nieuwe 
  verdienmodellen. 

Soorten opgaven 
Niet op agenda  
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Carlota Perez 2010 
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Impact op bedrijfseconomische modellen 

Bedrijven bestaan steeds korter, gemiddelde 12 jaar 
 
Flitsbedrijven ontstaan en gaan 
 
Van generalistische tienkamper naar wereldwijde nichespeler 
 
Winner takes all 
 
Producten worden ondersteund door diensten 
 
 



Het aantal patenten per jaar groeit exponentieel 

1.Full-scale adoption is when the invention is used on a large scale for production of (intermediate) goods or services  Average between all relevant countries 
Source: Comin & Hobijn, 2008, An Exploration of Technology Diffusion,  
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We passen technologie steeds sneller toe 
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Bestaande verdienmodellen onder druk 

1. Sales versus operating margin. Weighted average over all public US and Canadian companies in 69 industries 
Source: BCG analysis 
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Drie nieuwe technologiegedreven 
verdienmodellen 

New kid on the 

block 

Directe 

concurrent 

Indirecte 

concurrent 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=4jhppYWyj6CAjM&tbnid=sqGkmJW_TrvMPM:&ved=0CAgQjRw&url=http://blog.uber.com/2011/12/05/take-ubers-new-logo-for-a-spin/&ei=3brwUquoMIbe7Aa-yYFg&psig=AFQjCNG0w-Yeh72SBgld5meh7rKpfNbj9w&ust=1391594589941435


Wereldwijde niche speler: Metropolitan Opera   

1883-2006 

Historie 

• Opgericht in 1880, geopend in 1883 

• 1966: Huidig gebouw opent, 3800 

plaatsen 

 

Technologie inzet 

• 1931: Radio 

• 1948: experimenteert met televisie 

• 1977: Reguliere Televisie uitzendingen 

• 2000: Internet site 

2006 e.v. – Live Opera wereldwijd 

Technologie bereikt een wereldwijd 

publiek 

• HD streaming video 

• In lokale bioscopen – surround sound 

• Unieke beleving – beter zicht dan in New 

York 

 

"Live" vormt nu 10% van totale omzet 

• 43 landen  

• 2.4 miljoen kaartjes  

• vb. Nederlandse tickets €35 

• 33% groei van 2010-2011 

• Nauwelijks distributie kosten 

 



 Stilstand in het strategieproces?  

Berenschot 2013 



Succes geeft ons spoor We  verdelen de armoe 

Ontsnappen niet meer mogelijk We worden te eenzijdig  

Levenscyclus van de onderneming 



In de 20e eeuw 



In de 21e  eeuw 



Leiderschap  realisatiefase grootste opgave 



Hoe moeilijk het kan zijn….. 



1.0 2.0 3.0 

Greenfield    
required? 
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Dan maar zelf  je concurrent ontwerpen en opstarten 



26-3-
2014 

Instituut voor Supervisie op Enterprise IT & Innovatie 26 



ABNAMRO 2013 



ABNAMRO Innovation Centre direct onder de RvB 



Wie het snelste leert 



Innovatie als proces 

• Technische &  sociale innovatie nodig 

• Topmanagement afhankelijk van werkvloer 

• Van klant dichtbij naar klant verderaf 

• Co- creatie , valley´s en ecosystemen 

• Liever 5 uit 10 dan 2 uit 3  

• Vinden i.p.v. zoeken (serendipiteit) 

• Minimal viable product willen maken 

• Pivot, pivot, pivot, leren loslaten 
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AWARE OF RISK 

Albert van Heugten Teamleider I&A – Wonen Zuid 

Voorzitter – NetwIT 

Arjan van Dijk Manager IT – Stadgenoot 

Voorzitter – SIG CORA 





Een paar feiten en ontwikkelingen 
 

 

• Steeds meer mogelijkheden om informatie te produceren, te 

verzamelen, vast te leggen, te analyseren en te manipuleren. 

 

• Informatie is de vierde productiefactor. 

 

• Gevolgen voor: 

• Informatiestromen en opslag, 

• De infrastructuur van systemen en apparaten, 

• Het gebruik en het management. 

 

• Tegelijkertijd organisatieveranderingen: 

• Regeerakkoord, Woonakkoord, Novelle, 

• Reorganisatie(s), Efficiencyverbetering, Kostenreductie. 



Over informatie 
 

• De waarde van informatie hangt af van: 
• De kwaliteit, 

• Voldoen aan gestelde eisen, 

• Het belang dat men aan informatie hecht. 

 

• De kwaliteitseisen voor informatie: 
• Betrouwbaarheid = beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

• Belanghebbenden: 

Klanten, leveranciers, medewerkers, management, directie, toezichthouder. 



Het gaat over techniek 

 

maar vooral over 

 

               mensen en hun manier 

 

                       van werken 



Dus 
 

• Medewerkers doen hun werk 

• Techniek faciliteert en ondersteunt. 

• Management structureert en organiseert. 

• En u, als toezichthouder? 

 

VERTROUWEN = MOOI 

CONTROLE = BETER 
 

• De uitdaging omvat: 

- Kijken naar de hele organisatie. 

- Identificeren en beheersen van risico’s. 

- Bedenken van passende antwoorden en oplossingen. 

- Het bouwen en inrichten van processen. 

- Het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden. 

- Het ontwikkelen van beleid. 

- De gevolgen voor de stakeholders. 



Sleutelvragen? 
 

• De klant, medewerkers en leveranciers: 

 

- Hoe veilig zijn mijn gegevens en hoe weet IK dat? 

 

• De managers: 

 

- Wat betekent veiligheid voor mij en wat moet IK doen? 

 

• De bestuurder: 

 

- Hoe veilig zijn onze gegevens en hoe manage IK de veiligheid? 

 

• De toezichthouder: 

 

- Wat heeft het management gedaan om beveiliging te regelen? 

- Hoe hebben ze dat gedaan? Krijg IK daar dan de juiste informatie over? 



Toezichthouders 
 

• Stellen vragen: 

- Heeft het management de zaak onder controle? 

- Wat gebeurt er als het fout gaat? 

- Is de continuïteit gegarandeerd? 

- Is het maatschappelijk verantwoord? 

- Wat zijn de kosten van Informatiebeveiliging? 

- Hoe faciliteert Informatiebeveiliging aan strategie? 

 

• Behoefte aan: 

- Een informatiebeveiligingsplan met daarin: 

- Maatregelen over back-up, logische en fysieke beveiliging. 

- Checks over compliance met wetten en regels. 

- Correctieve- en preventieve maatregelen. 

- Goede risico analyses. 

 

• Vereist: 

- Betrokken management, Audits, Certificering en Jaarverslag 



Staat Uw corporatie 

morgen op de voorpagina? 



Natuurlijk niet, u heeft het al geregeld. 



Corporatie in Control 



+ 
IT-strategie 



+ 
Business processen 



+ 
IT-strategie 



+ 
Is dat niet overdreven? 



+ 
Gewenste situatie: 



+ 
Aanleidingen voor CORA 

Knelpunten en vraagstukken 

 Eenduidige begrippen en definities 

 

 Dienstverlening complexer 

 

 Klantgericht en –gestuurd werken 

 

 Applicatie-integratie 

 

 Eisen van toezichthouders 

 

 Informatie-uitwisseling 

 

 Bestaande IT-voorzieningen mist 

flexibiliteit 

 

Verwachtingen omgeving over wat een goed 

functionerende woningcorporatie is: 

 waar je met je vragen terecht kunt: state-of-the-art 

service, 24 *7 

 

 die niet naar de bekende weg vraagt: beperken  

administratieve lasten 

 

 die je niet voor de gek kunt houden: slagvaardig bij 

fraude en handhaving van wet- en regelgeving, 

vergunningen etc 

 

 die weet waarover ze het heeft: beleid en uitvoering 

gebaseerd op gedegen kennis en informatie 

 

 waarop je kunt vertrouwen: zorgdragen  voor 

rechtszekerheid en rechtsgelijkheid; 

 

 die niet meer kost dan nodig is: effiency  door slim 

werken en inzet  van moderne hulpmiddelen 
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+ 
Initiatiefnemers CORA 

 Ymere / Stadgenoot 

 de Woonplaats Enschede 

 Lefier 

 Portaal 

 WonenBreburg 

 Mitros 

 Eigen Haard 

 Woonstad Rotterdam 

 Woonbron 

 Woonbedrijf  

 Vestia 

 Netwit 



+ 
Hebben wij het over 

hetzelfde? 
Referentiearchitectuur helpt verschillen te overbruggen 

afdelingen woningcorporaties 

leveranciers 

overheid 

toezichthouders 

gegevens 
processen 

functies 

diensten 

? 



+ 
CORA 2 

Samenhang CORA modellen 

...

die worden geleverd via PROCESSEN ...

OvereenkomstenRelaties Vastgoed

Verhuren 

eenheid

Relatiebeheer -

functies
Verhuur functies

Woonruimte -

verdelingfuncties

Corporaties bedienen DOELGROEPEN ...

Woningzoekende Huurder

Vastgoed 

verhuur diensten

Waarmee GEGEVENS geraadpleegd en bewerkt worden.

en leveren DAARVOOR DIENSTEN ...

waarbij gebruik wordt gemaakt van INFORMATIEFUNCTIES ...

Dienstenmodel

Procesmodel

Informatiefunctiemodel

Gegevensmodel

Projectontwikkeling

OvereenkomstenRelaties

Onderhoud

Vastgoed

 

Kaders voor alle primaire en
ondersteunende processen

Sturende 
processen

Verhuren 
eenheden

Verkopen 
eenheden

Onderhouden 
eenheden

Ontwikkelen 
eenheden

Ontwikkelen 
vermogen

Verkochte vastgoedeenheden

Verhuurde vastgoedeenheden

Leveren 
aanvullende 
diensten

Beheren 
facilitaire 
middelen

Leveren 
juridische 
diensten

Leveren fysieke 
middelen

Leveren P& O 
diensten

Leveren ICT-
diensten

Leveren 
financiële 
diensten

Leveren 
communicatie 
diensten

Beheren basis-
administraties

Inkopen 
producten en 
diensten

Kapitaal

Vastgoed-
eenheden

Diensten en middelen voor de
primaire en sturende processen

Primaire processen

Ondersteunende processen

Niet alle relaties zijn getekend!

Ondersteunen 
Verenigingen 

van Eigenaren

VvE

Ontwikkelen 
leefomgeving

Leefomgeving

C
o
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e
s

Onderhoud

Project-
ontwikkeling

Overeen-
komsten

Relaties

Vastgoed

Informatiefuncties

Verhuurfuncties

Verkoopfuncties

Aanvullende 

dienstverleningfuncties

Beheer 

leefomgevingfuncties

Relatiebeheer -

functies

Inkoopfuncties

Woonruimteverdeling -

functies

Inspectiefuncties

VVE - beheerfuncties

Financieel 

beheerfuncties

Vastgoed -

ontwikkelingfuncties

Vastgoed -

onderhoudfuncties

Vastgoed -

beheerfuncties

Documentaire 

informatie 

beheerfuncties

Kanaal functies

Overig

Gebiedsrelaties

Leveranciers

Klanten

Doelgroepen

Vastgoed

Ontwikkel - diensten

Diensten

Vastgoed 

Verhuur - diensten

Vastgoed 

Verkoop - diensten

VvE beheer en 

administratiediensten

Leefomgevings -

beheerdiensten

Aanvullende diensten

Vastgoed 

Onderhouds - diensten

Huurder

Woningzoekende

Koper VVE

Gemeente

Wijk-/ buurtbewoner

Aannemer

Wijkvereniging

Sociale dienst

Makelaar Notaris

Huurdersraad

DeurwaarderProject
ontwikkelaar

Politie

Referentiemodellen
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Referentiekader  

voor aantal elementen 

Huurder en koper 
“Tevreden”  

 

Gebied en Wijk 
“Leefbaar” 

 

Informatie- 

voorziening 
“Eén waarheid” 

Financiën 
“Rendabel” 

Organisatie en  

Bedrijfsvoering 
“Meer met minder” 

Risico’s 
“Acceptabel” 

Vastgoed 

“Onderhouden en  

duurzaam” 

Besturing en  

verantwoording 
“Transparant” 

Medewerker 
“Professioneel” 

Dienstverlening 
“DAEB/ Niet DAEB” 

51 

CORA 
Corporatie Referentie 

Architectuur 

 

Referentiemodellen, 

methodieken en  

best practises 

Informatie- 

voorziening 
“Eén waarheid” 

Organisatie en  

Bedrijfsvoering 
“Meer met minder” 

Vastgoed 

“Onderhouden en  

duurzaam” 

Besturing en  

verantwoording 
“Transparant” 

Dienstverlening 
“DAEB/ Niet DAEB” 



Inhoud CORA 3.0 
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CORA Focusgebieden

9 vlaks model

 

Organisatie

 

Informatie/

Communicatie
Technologie

  Uitvoering

  (verrichten)

  Structuur

  (inrichten)

  Strategie

  (richten)

Processen

Gegevens-
huishouding

Principes

Bedrijfs- en Informatie Planning

Keten infor-
matisering

Diensten

Zaaktype en zaak-
gericht werken

Applicatie-
landschap

Prestatiemeting



+ 
Doorkijk 2014 en verder 

Verandering en groei met name professionalisering en 

volwassenwording 



+ 
Met andere woorden… 

“We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg” (de Dijk) 



+ 
Zijn er nog beren op de weg ? 



+ 
Van Visie naar Implementatie  



+ 
(Willen) Veranderen is het motto 



+ 
Strategie is richting weten.. 



+ En ook staat samenwerken Centraal 



+ De Regiecorporatie 2.0 (IT): 



+ 
Vragen? 

Bedankt voor uw aandacht! 

 

………………………………….Laat CORA de sleutel voor uw succes zijn! 
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Digitale Steden Agenda 
Vernieuwingskracht voor de hele stad 
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Digitale Agenda breed beschouwd 

Europa         Digitale Europese Agenda 

Nederland   Digitale Agenda  

Lokaal          Digitale Steden Agenda 



‘Why’ van de DSA: 
Wat willen we bereiken en waarom?  

We willen de kansen van ICT 

voor maatschappelijke 

vraagstukken verwezenlijken 

in onze steden 

Golden circle van Simon Sinek 



Convenant Smarter Cities 

In maart 2013 is het convenant Smarter 

Cities door G32, G4 en stichting Stedenlink 

met Minister Kamp (EZ) ondertekend.  

 

Vóór de zomer 2014 krijgt dit convenant 

een vervolg. We zijn hard aan het werk om 

het programma 2015 – 2020 voor te 

bereiden! 
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‘How’ van de DSA 

Onze werkwijze: 

• Co-creatie 

• Innovatie 

• Opschalen 

• Samenwerken met zes O’s 

• Meer doen met minder 

• Rolling agenda 
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‘How’ van de DSA: Hoe doen we dat? 
 

 

• We sluiten coalities, we 

verkennen samen nieuwe 

mogelijkheden 

 

• PR van goede 

praktijkvoorbeelden 
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‘What’ van de DSA 
Thema’s en projecten 

Eindhoven / 
Helmond 

Den Haag Deventer Enschede 

Deventer Amersfoort /  

Utrecht 

Tilburg Zoetermeer 



Bedrijvige Stad (Eindhoven / Helmond) 

Regeldrukvermindering door middel van het Ondernemingsdossier 



Lerende Stad (Deventer) 

Eduroam: snel digitaal toegang tot aangesloten (onderwijs)instellingen 



Veilige Stad (Den Haag) 

Future Events: innovatieve evenementendienst voor veilige evenementen 



Zorgende Stad (Enschede) 

Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 



Groene Stad (Amersfoort / Utrecht) 

Smart Grid: intelligent elektriciteitsnetwerk 



Onze Stad (Tilburg) 

Doorbraak WOZ-project: burgers gegevens laten aanpassen 



Regelluwe Stad (Zoetermeer) 

eHerkenning: gemakkelijk digitaal zaken doen op een veilige manier 
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We groeien….. 
 

2011: DSA is een initiatief van 8 steden 
 

We hebben veel ervaring, maar onze impact willen we vergroten 
 

 

 

2014: meer dan 30 steden zijn actief  
 

En ook: Ministerie EZ, BZK, VWS, provincies, gemeenten, 
bedrijfsleven, instellingen, hogescholen, onderzoek, 
dienstenleveranciers. Doe je ook mee? 
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We doen het samen, als gelijke partners 

 

Overheid & Bedrijven & Onderwijs  & Innovators     

Onderzoek & Maatschappelijke organisaties & Burgerinitiatief 
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We vertragen om 
te versnellen 

We vernieuwen 
en behouden 
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Kennis delen: van mensen en instanties 



Partner worden 

Waarom? 

• Poort naar nieuwe ideeën, best practices 

• Meewerken aan concrete innovatieve oplossingen  

• Vergroten van eigen realisatievermogen 

• Aansluiting eigen initiatieven, niet opnieuw het wiel uitvinden 

• Financieel voordeel 

 

Gevraagd: 

• Actieve participatie 

• Onderschrijven DSA gedachtengoed 

• Commitment op samenwerking in keten 



Doe mee met de Digitale Steden Agenda! 

Volg  ons op Twitter:   
#dsaNL @digitalesteden 

 

Bezoek de DSA-website: 

www.digitalestedenagenda.nl 

 

Mail naar:  

info@digitalestedenagenda.nl  

 

http://www.digitalestedenagenda.nl
mailto:info@digitalestedenagenda.nl


Seminar Goed Toezicht op IT & Innovatie 
 
 

Wijnand Nuijts 
Hoofd Expertisecentrum Cultuur, Organisatie & Integriteit 

De Nederlandsche Bank 
 

28 Maart 2014 
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Frameworks 

According to Corporate Governance Code/Governance Code Woningcorporaties, 

supervisory boards need to focus on: 

• Achievement of company’s objectives 

• Strategy & risks 

• Information and communication technology (audit committee) 

Furthermore, SB needs to make profile, including desired expertise taking into account 

nature and activities of the company (diversity in expertise and professional background) 

 

FRC Guidance on Board Effectiveness: 

 “Appointing directors who are able to make a positive contribution is one of the key 

elements of board effectiveness. Directors will be more likely to make good decisions 

and maximise the opportunities for the company’s success in the longer term if the right 

skill sets are present in the boardroom. This includes the appropriate range and balance 

of skills, experience, knowledge and independence. Non‐executive directors should 

possess critical skills of value to the board and relevant to the challenges facing the 

company.” 
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Expectations DNB 
DNB 

• Good governance 

• Suitability/board composition: skills and expertise 

• Supervision on culture & behaviour 

 Board effectiveness 

 Decision making & challenge: the importance of challenge can hardly be 

overestimated 

 

Example: RBS decision to take over ABN AMRO (www.fsa.gov.uk) 

“However, despite this adherence to formal process, it is now clear that the outcomes of 

the RBS Board’s decision-making in respect of the ABN AMRO acquisition were 

dramatically negative. [ ] with hindsight, that there was an element of ‘group-think’ in 

the Board’s decision [  ] the Review Team concluded that judgement was not 

characterised by the degree of moderation and sensitivity to strategic risk appropriate to 

a bank. With so much at stake, there was a critical need for more fundamental probing, 

questioning and challenge by the Board.” 
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Expectations DNB 

To organize constructive challenge, it is crucial to: 

• Determine key aspects for failure/succes company 

• Get all relevant information on the table - proactively obtain information if so 

required (Governance Code) 

• Get all relevant expertise/people at the table 

• Organize the challenging process 
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IT is a topic for supervisory boards 

SB’s should be involved in relevant IT decision-making, because: 

• IT is strategic in terms of: 

• future success of organizations 

• safe and sound operations of these organizations 

• Size of investments and financial implications of IT failures 

 

Is there “groupthink” within Dutch SB’s with respect to perceived relevance of IT and 

whether or not it is a key topic for challenge? 



Pieter Frijns, directeur Bureau Gateway Rijksoverheid 


