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Presentatie vriendendag

Agenda

• Waarom DE standaard

• Ervaring Woonbron implementatie, 
wat ging goed, wat kon beter, waar 
liepen we tegen aan en wat heeft 
het opgeleverd? 

• DE standaard en Empire online

• Vragen



Waarom DE standaard

• Standaardiseren van de inrichting
• Voorkomen en terugdringen van maatwerk

• Koppelen met andere systemen is eenvoudiger

• Standaardiseren helpt ook om de doelstellingen van SWEMP te 
benutten
• Samen innoveren vanuit eenzelfde basis
• Samen beheren (implementeren, testen, opleiden, etc)
• Kennis delen eenvoudiger
• Personeel uitwisselen
• Lagere kosten (door kostendeling)

• Klaar voor de toekomst in Empire Online



Ervaring Woonbron

• Consolidatie project icm DE standaard

• Commitment hoger management
• Zorg voor uitgebreide toelichting, begrip en commitment vooraf bij de gehele 

organisatie

• Accepteren en verkondigen dat er geen ruimte is voor afwijking van DE standaard

• Verschillende werkgroepen met werkgroep voorzitters die mandaat 
hadden om beslissingen te nemen

• Werkgroep conversie cruciale rol net als uitleg over de conversie

• Test coördinatie centrale rol na elke conversie

• Extra tijd voor nazorg genomen (van 1 naar 3 maanden)



Ervaringen Woonbron

• Afdeling communicatie actief betrekken

• Live datum van 1-1 i.v.m. conversie

• Update naar hogere versie service pack levert nu ‘maar’ 1 issue op
• Dit zit op een koppelvlak



Inhoudelijke aandachtpunten

• Conversie scripts zijn gemaakt op basis van R19
• Nog geen beproefde conversie op R20

• Eenheid en klantnummers niet standaardiseren in conversie
• Nieuwe nummers wel via standaard uitgeven

• Gebruikersrechten 

• Historie is niet meer aanwezig in database

• RFC proces op de DE standaard bij Cegeka (nog) niet helemaal 
geborgd



Wat kan Woonbron leveren

• Testscripts kunnen gedeeld worden
• Testmonitor

• Mogelijkheid kennisoverdracht rechtenstructuur Woonbron

• RPA script(s) voor het overzetten van onderhoudsverzoeken en taken
• UIpath



DE standaard en Empire online

• Standaard inrichting zal door Cegeka getest worden

• Continuous delivery
• Sneller nieuwe versies

• Minder tot geen testinspanningen noodzakelijk

• Kleinere database door conversie

• Koppelingen blijft een aandachtspunt



Vragen?


