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Onze wereld wordt met de dag digitaler. Kijk 
bijvoorbeeld naar deze vlog, waarin Ergin 
Borova en techexpert Ben van den Burg 
met elkaar in gesprek gaan over het thema 
‘technologie’ binnen de woningcorporatie. Zij 
gaan in op de toekomstontwikkelingen waar 
woningcorporaties mee te maken krijgen. 
Zij poneren de stelling: door technologie 
verandert mijn baan. En daar zijn wij het van 
the BIM practice helemaal mee eens. Net als de 
woningcorporaties, die al gestart zijn met het 
op orde brengen van de data in hun organisatie. 

Data is onmisbaar en op basis van data worden 
besluiten genomen. En door de technologie 
neemt de hoeveelheid data toe. En zijn vele 
mensen dagelijks bezig in hun werk om analyses 
te maken. Die data moet dus van hoge kwaliteit 
zijn. Daarom heeft Paco de Mulder van the 
BIM practice deze White Paper opgesteld. 

De White Paper Datakwaliteit gaat in op het 
belang van Datakwaliteit bij woningcorporaties. 
We vertellen over wat Datakwaliteit is en hoe 
je kan starten met een programma binnen 
de organisatie. Daarvoor hebben we een zes 
stappenmodel ontwikkeld. In zes overzichtelijke 
stappen laten we zien op welke manier 
de datakwaliteit in uw organisatie op een 
gestructureerde manier wordt geborgd. Ook 
Aedes heeft een stappenplan. Deze elementen 
herkennen we. Uit onze praktijkervaring merken 
we dat zes stappen heel overzichtelijk zijn in 
het doorlopen. Plus, we hebben onze jarenlange 
praktijkervaring erin verwerkt, waardoor de 
zes stappen nóg concreter zijn.

I N T R O D U C T I E
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Data is niet meer weg te denken uit onze 
moderne manier van werken. En zonder 
de juiste data kan je hele bedrijfsvoering 
als een kaartenhuis in elkaar vallen. De 
kwaliteit van de data is dan ook van groot 
belang. Daarom is het onderwerp bij 
woningcorporaties ook zo relevant. Aedes 
heeft hier een overzichtelijk filmpje* 
over gemaakt, waarin de voordelen van 
datakwaliteit naar voren komen. Ook 
heeft Aedes een dossier aangelegd 
over het onderwerp en gelinkt aan 
het veelzeggende thema ‘gezonde 
bedrijfsvoering’.

Dit filmpje zegt het al: zonder duidelijke 
communicatie worden projecten niet 
tot een goed einde gebracht of blijft de 
dienstverlening achter. De communicatie 
moet niet alleen open en duidelijk zijn. 
Mensen moeten ook met de juiste gegevens 

werken; en met elkaar uitwisselen. Alleen 
op die manier kan gewerkt worden aan 
een goede dienstverlening en aan mooie 
bouw- en renovatieprojecten.

Genoeg online informatie te vinden dus 
over het onderwerp Datakwaliteit. Mooi! 
Maar hoe pak je dit nu aan in de praktijk? 
Hoe krijg je als woning- corporatie grip op 
dit thema? Inhoudelijk en procesmatig? 
En ook niet onbelangrijk: waar begin je? 
Precies daar gaat deze White Paper over.

H E T  B E L A N G  V A N  D A T A K W A L I T E I T

A E D E S  O V E R  D A T A K W A L I T E I T :

De vereniging van woningcorporaties 
Aedes onderschrijft het belang van 
datakwaliteit. In 2019 was het een 
belangrijk thema en organiseerde Aedes 
meerdere bijeenkomsten over het 
onderwerp. Bij de eerste bijeenkomst werd 
onder meer geconcludeerd, dat Datakwaliteit 
niet alleen een technisch vraagstuk is, maar 
het  vraagt ook om een cultuuromslag 
binnen de woningcorporaties. Kijk hier 
voor het dossier Digitalisering en 
informatievoorziening van Aedes.

* De groen gekleurde teksten in de white paper verwijzen naar websites met extra informatie 
Klik op de tekst en lees meer over het onderwerp, dat besproken wordt.
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06 Wat  i s  datakwal i te i t?
07  Hoe begin  je?
08 Niveaus  van  datavolwassenheid
09 Datakwal i te i t  in  6  s tappen
15 Lerend vermogen door  cont inu  verbeteren
16  Stappenplan  datakwal i te i t

I N H O U D

PACO DE MULDER is een sociale, 
enthousiaste en oplossingsgerichte 
adviseur. Hij is creatief, analytisch, 
leergierig, eerlijk en flexibel. Door zijn 
werkervaring is hij erg bekwaam in het 
vervullen van het scharnierpunt tussen 
visie, strategie en uitvoering op het 
gebied van datakwaliteit.  Paco werkt 
hard aan een goed resultaat. Daarbij is het 
zijn doel om alle betrokken mensen in de 
organisatie mee te nemen.

paco.demulder@theBIMpractice.nl 
+316 434 954 32

Verandermanagement zit in zijn genen. 
Daardoor kijkt hij verder dan alleen 
de technische aspecten. En kan hij de 
voordelen en mogelijkheden van slimmer 
werken aan datakwaliteit helder uitleggen. 
Door deze vaardigheden is Paco niet alleen 
een goede adviseur, maar vooral ook een 
uitstekende programmamanager.

E V E N  V O O R S T E L L E N
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Datakwaliteit betekent dat de data op orde 
is. Dat wil zeggen: betrouw- baar, actueel 
en volledig. Daarnaast moet de data 
als bruikbare informatie voor iedereen 
eenvoudig vindbaar en toegankelijk zijn. 
In elke organisatie is er een bron, waar 
informatie wordt opgeslagen en beheerd. 
Processen worden doorlopen, waarbij 
deze bron wordt geraadpleegd. Denk aan 
een complexbeheerplan, waarin o.a. de 
technische gegevens zijn opgenomen van 
de woningen en het complex. En deze data 
worden via een systeem inzichtelijk en 
toegankelijk gemaakt aan medewerkers. 
En de wijze waarop het beheer van die 
data wordt ingericht, noemen we Data 
Governance. Of in goed Nederlands: 
gegevensbeheer.

Data Governance is één van de belangrijkste 
randvoorwaarde om beleid te maken voor 
data, inclusief hoe en waar deze worden 
opgeslagen en verzonden, wie er toegang 

toe heeft en tot welk niveau en welke acties 
kunnen worden uitgevoerd op de data, door 
wie, wanneer, met welke methoden en onder 
welke omstandigheden.

Zo wordt ook het benodigde commitment 
verkregen en gewaarborgd, omdat de 
verantwoordelijkheden hoofdelijk zijn verdeeld. 
Omdat de data bedrijfsgevoelig is, en vaak 
ook de privacy van de huurders raakt, is Data 
Governance van groot belang. Het is dan ook 
belangrijk om het beheer van data op een 
gestructureerde manier te borgen.

W A T  I S  D A T A K W A L I T E I T

‘Datakwal i te i t  betekent  dat 
de  data  op  orde  i s’
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Of misschien beter gezegd: waar begint 
het? Ergens in de organisatie wordt pijn 
ervaren (of ongemak) dat de data niet 
op orde is. Er ontstaan organisatorische 
problemen, die van structurele aard zijn. 
Dit komt op een gegeven moment op 
de agenda te staan. Er is een noodzaak. 
Voorbeelden te over: een medewerker 
van afdeling Control constateert dat de 
organisatie structureel te veel betaalt aan 
WOZ-belasting. Of: de afdeling Huurzaken 
stelt met regelmaat vast dat er geen 
plattegrond gekoppeld kan worden aan een 
nieuw huurcontract. Laatste voorbeeld: 
dat het aantal huurcommissiezaken (HuCo) 
toeneemt. Daar begint het onderkennen en 
inzien van het belang van kwalitatief goede 
data: in de praktijk. En dan, kort gezegd, 
start je met stap 1 van ons stappenplan. 

Samen met het onderkennen van het belang 
komt het besef en inzicht in de huidige 
situatie. Bewustwording van het huidige 
niveau van data- volwassenheid. Dit niveau 
van data-volwassenheid is mooi te duiden 
in het overzicht met de 5 niveaus van data-
volwassenheid.

Door te weten waar de organisatie op dit 
moment staat, ontstaat ook het inzicht 
in de (potentiële) groei, ontwikkeling en 
ambitie op het gebied van datakwaliteit.

H O E  B E G I N  J E ?
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N I V E A U S  V A N  D A T A  V O L W A S S E N H E I D
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Onderstaand model – ontwikkeld door the BIM practice – laat in zes overzichtelijke stappen 
zien op welke manier de datakwaliteit in uw organisatie op een gestructureerde manier 
wordt geborgd. In de bijlage zijn deze 6 stappen en haar diepere lagen uitgewerkt in een 
matrix.

We lopen kort door de zes stappen van Datakwaliteit heen.

D A T A K W A L I T E I T  I N  6  S T A P P E N
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De eerste stap wordt ‘als vanzelf’ 
ingezet, simpelweg omdat er een 
organisatorisch belang is ontstaan. 

Op bestuurs- of directieniveau wordt 
het belang van Datakwaliteit gezien 
voor de gehele organisatie. Vaak door 
een aanleiding, zoals beschreven in 
de hiervoor gegeven voorbeelden. 
Zet dus om te beginnen Datakwaliteit 
letterlijk op de agenda van het bestuur 
en het managementteam. Zo laat je als 
leidinggevende(n) zien dat je datakwaliteit 
en het belang van een professionele 
bedrijfsvoering serieus neemt. Er worden 
nu middelen en tijd vrijgemaakt en een 
verantwoordelijke manager aangewezen.

Deze manager zorgt ervoor dat het 
project ‘Datakwaliteit’ wordt gestart, 
onder meer door het aanstellen van een 
programmamanager Datakwaliteit. 

Het is verstandig om aan deze schone 
taak ook een resultaatsverplichting te 
verbinden, zodat resultaten en doelen 
helder zijn voor opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Zorg voor structurele 
voortgangsmomenten en -producten, 
zoals: gesprekken, (financiële) rapportages 
en verantwoordingsdocumenten naar het 
management, directie en bestuur.

S T A P  1 
I N I T A T I E
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In deze tweede stap wordt de 
informatiebehoefte geïnventariseerd 
en op papier gezet. Dan hebben we het 
over de interne behoefte: bij betrokken 
afdelingen. En ook over de externe 
behoefte aan informatie: bij klanten en 
partners.

Tijdens de tweede stap start de 
programmamanager met het organiseren 
van het programma Datakwaliteit door 
het opstellen van:
• Een visie en een afgebakende scope 

van het programma Datakwaliteit.
• Een Plan van Aanpak met: een werkwijze, 

programmateam-samenstelling, KPI’s 
en pocesstappen.

• Een planning, benodigde capaciteit en 
een budgetraming voor (in elk geval) 
het eerste jaar en met een doorkijk 
naar eventuele opeenvolgende jaren 
op hoofdlijnen.

Met deze drie producten wordt vastgesteld 
welke expertise en personen in het 
programmateam nodig zijn om toegewijd 
aan Datakwaliteit te werken. 

Ook wordt ook de benodigde capaciteit 
in kaart gebracht en de verwachtingen 
intern duidelijk gemaakt. Op basis hiervan 
wordt een eerste opzet uitgewerkt van 
de Data Governance in samenwerking 
met verantwoordelijke Management 
Team-leden (per datacategorie). In deze 
stap worden ook de communicatie- en 
overleg- structuren vastgelegd met 
verantwoording door het Management 
Team aan de directie en het bestuur. 
Bijvoorbeeld: door Datakwaliteit als KPI op 
te nemen en de resultaten plus voortgang 
te publiceren in het jaarverslag.
De kracht van deze inventarisatiestap is: 
inzicht in de organisatorische pijn en een 
concreet idee om structureel te werken 
aan Datakwaliteit middels een Plan van 
Aanpak.

S T A P  2 
I N V E N T A R I S A T I E
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Om te doorgronden welke verbeteringen 
gedaan moeten worden, is het 
belangrijk om de huidige problemen 
te analyseren. Een deskundige en 
ervaren Programmamanager weet: 
waar te starten, met welke vragen de 
organisationele pijn boven tafel kan 
worden gekregen en welke prioriteiten 
gesteld moeten worden.

Daarna kan de gewenste situatie worden 
geschetst in de vorm van KPI’s. In deze 
Kritische Prestatie Indicatoren worden 
vastgelegd wat de gegevensnorm(en) 
is (zijn), alsmede de bijbehorende 
kwaliteitsnorm(en). Als deze normen 
helder zijn, kan gestart worden met het 
achterhalen van de oorzaken die hun 
bron hebben bij de Mens, het Proces of 
het Systeem. Is eenmaal de kern van de 
oorzaak helder, dan komen de oplossingen 
meestal als vanzelf bovendrijven. 

S T A P  3 
A N A L Y S E  &  V A S T S T E L L I N G

De verhouding analyseren/verbeteren 
ligt op circa 70%/30%. Dat betekent 
dat liefst 70% van de inspanningen 
ligt in de analyse- stap. En dát valt 
sommigen in de praktijk vies tegen, 
omdat sommige verbeteringen soms 
zo voor de hand liggen, dat je ze gelijk 
wilt uitvoeren. 

Toch leert de praktijk, dat het maken 
van goede keuzes wordt gedaan op 
basis van een gedegen analyse van 
problemen en oorzaken. Pas dan komt 
de organisatie echt tot duurzame en 
effec- tieve oplossingen. 
Dus ons advies luidt: neem de tijd en 
heb geduld!
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Wat op papier is bedacht, kan in de 
praktijk nét anders uitvallen. Dus 
moet de bedachte oplossing zich in de 
praktijk uitwijzen. 

In deze verbeteringstap wordt met 
verschillende experimenten de bedachte 
oplossingen in de praktijk gebracht. De 
verbetering die werkt, wordt vastgelegd 
in: de processen, de data en de systemen.

Als een verbetering is uitgevoerd op een 
aantal typen data, dan kunnen overbodige 
dataprocessen worden opgeschoond. Hier 
geldt dus: oude schoenen pas weggooien 
als je nieuwe hebt.

S T A P  4 
V E R B E T E R I N G
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In deze stap worden stap 1 t/m 4 
geëvalueerd. Dit levert een verslag met 
conclusies en aanbevelingen plus een 
doorkijk naar de volgende stappen: het 
jaarprogramma en/of de oplevering van 
het project.

S T A P  5
E V A L U A T I E

Bij deze laatste stap wordt het programma 
formeel afgerond. De werkprocessen, 
werkinstructies, interne beheers- 
maatregelen, handleidingen, et cetera 
worden opgeleverd en in gebruik genomen. 
Dit is het moment dat de Datakwaliteit 
definitief is geborgd in Mens, Proces en 
Systeem!

S T A P  6
B O R G E N

De 6 stappen zijn van toepassing op zowel programma (organisatorisch) niveau als 
ook de verbeterproject (inhoudelijk) niveau. 

De matrix in de bijlage laat goed zien welke acties en resultaten op elk van deze 
twee niveaus van toepassing zijn.
Neem bijvoorbeeld stap 1 Initiatie. Daarin wordt het voorstel voor het werken aan 
datakwaliteit uitgewerkt met Waarom, Wat en Hoe. Op programma niveau levert 
dat een programma opdracht. En op het niveua van een verbeterproject een 
projectopdracht. Dat de 6 stappen dus doorlopen worden op beide niveaus, dat is 
echt de kracht van dit model.
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Het stappenplan laat ook zien, dat in het 
proces lerend vermogen is ingebouwd. 
Lerend vermogen is van belang voor een 
organisatie om innovatief te blijven en – 
in het geval van onderwerpen die nog in de 
kinderschoenen staan – niet achterop te 
raken in de sector. Geleerde lessen uit de 
cyclus zijn input om het proces te verbeteren 
en nieuwe inzichten te incorporeren. Daarom 
is het verstandig om de stappen continu te 
doorlopen, als zijnde de welbekende cyclus 
van Plan, Do, Check, Act, die veel gebruikt 
wordt bij verbeterprocessen.
The BIM practice bouwt verder op deze 
cyclus en gaat zelfs nog twee stappen 
verder. Of beter gezegd: we onderscheiden 
zes stappen bij Datakwaliteit.

L E R E N D  V E R M O G E N  D O O R  C O N T I N U E
V E R B E T E R E N

Elke stap bortduurt verder op de 
voorliggende stap. Dit maakt dat de 
kwaliteit van alle stappen afhankelijk 
zijn van de nauwkeurigheid en 
zorgvuldigheid van de voorgaande 
stap. Net als dominostenen die hun 
energie doorgeven. Elke stap moet 
dus bewust worden uitgevoerd en 
afgesloten. Dit wordt bekrachtigd met 
Go/No Go beslissing van de directie of 
het bestuur.

Inderdaad, het is – wederom – makkelijker 
gezegd dan gedaan. Want vrijwel alle 
dagelijkse aandacht en werkzaamheden in 
een organisatie zijn gericht op de lopende 
projecten en gaan naar ‘het blussen van 
brandjes’. De waan van de dag regeert en 
iedereen is al druk genoeg. Ook is het veelal 
geen gesneden koek om de datakwaliteit te 

implementeren en te optimaliseren. Daarom 
is the BIM practice niet alleen uw partner bij 
het implementeren van BIM en het opstellen 
van een visie, maar helpen we ook om de 
datakwaliteit te optimaliseren, inclusief het 
werken aan de benodigde cultuuromslag.

E N  N U :  H O E  G A A N  W E  V E R D E R ?
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S T A P P E N  P L A N  D A T A  K W A L I T E I T

1 Initiatie

2 Inventarisatie

3 Analyse &
   Vaststelling

4 Verbetering

2 Inventarisatie

5 Evaluatie

4 Verbetering

6 Borging

Voorstellen

Inventariseren

Organiseren

Analyseren
problemen

Prioriteren

Vaststellen

Analyseren
oorzaken

Voorstellen
oplossingen

Experimenteren

Verbeteren
/ vastleggen

Monitoren

Schonen

Evalueren

Inbedden in
organisatie

Waarom

Wat

Hoe

Behoefte intern

Behoefte extern

Scope

Aanpak

Planning

Budget

Capaciteit

Verantwoordelijk-
heden

Problemen
afbakenen

Problemen meten

Gevolgen in kaart

Projectdefinitie

Prioriteren

Gegevensnormen
(KPI’s)

Kwaliteitsnormen
(KPI’s)

Mens

Proces

Systeem

Mens

Proces

Systeem

Uitvoeren

Evalueren

Processen

Data

Systemen

Planning

Kwaliteit

Rapporteren

Processen

Data

Systemen

Processen

Data

Systemen

Personen

Interne beheers-
maatregelen

Handleidingen

Processen

Opdracht
Programma

Plan van
Aanpak
Programma

Data
Governance

Programma
KPI’s

Implementatie
standaarden en
monitoring

Bevindingen & 
Doorkijk

Definiteve DG,
overzicht van 
processen en 
controle-
momenten

1 mnd

6 mnd

3 mnd

6 tot 12 mnd

1 tot 3 mnd

3 tot 6 mnd

Opdracht
Project

Verbeterplan
(deel) projecten

Basis op orde
(mens / proces
/ systeem)

Leermomenten

Werk-
instructies

Processtappen

1 mnd

3 tot 6 mnd*

3 tot 9 mnd*

1 mnd*

1 mnd*

* Eerste inschatting doorlooptijden per project. Geschatte doorlooptijden zijn sterk afhankelijk van volgende aspecten: 
Omvang, complexiteit, capaciteit, budget en prioriteit.

No Go

Go

No Go

Go

No Go

Go

FASEN STAPPEN MACRONIVEAAU (programma) MACRONIVEAAU (projecten)

Nr Naam Actie Onderdeel Oplevering Doorlooptijd Oplevering Doorlooptijd
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