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Inhoud

Het onderzoek is een initiatief van
HC&H en uitgevoerd door Andrea van
der Vaart, Sjoerd van Tussenbroek en

Marnix Ferwerda.
 

HC&H vindt het, als kennispartner van
corporaties, belangrijk om de

marktontwikkelingen nauwgezet te
volgen. Door kennis te delen, dragen
we bij aan verdere professionalisering
van de sector. Ook dit onderzoek is

daar een voorbeeld van. De komende
periode zullen we meer onderwerpen
onderzoeken. Mocht je als corporatie

een idee hebben voor een
onderwerp, staan wij ervoor open om
dat eventueel samen uit te werken.



De ICT-functie heeft de afgelopen jaren met steeds meer uitdagingen te maken gekregen. Het
beheer van de ICT wordt complexer, terwijl er hogere eisen aan beschikbaarheid wordt gesteld.
Daarbij transformeert ICT van een faciliterend onderdeel van de bedrijfsvoering naar een key
element in alle processen. ICT en digitalisering zijn belangrijke factoren geworden bij het
verbeteren en innoveren van de bedrijfsprocessen. Ook nemen ICT en digitalisering een steeds
belangrijkere plek in bij het realiseren van de strategische doelstellingen van corporaties. 

Herken je het bovenstaande? Dan is het je vast opgevallen dat de bestuurder steeds vaker een gesprekspartner nodig
heeft voor ICT die verder kijkt dan ICT alleen. Iemand die mee kan denken op strategisch niveau én doelstellingen kan
doorvertalen naar de ICT-functie. En niet alleen op de ICT-afdeling zelf, maar in alle processen van de corporatie. Kortom,
een verbindende schakel tussen ICT en bedrijfsvoering.

De grens tussen automatisering en bedrijfsvoering verdwijnt. Er is geen sprake meer van aparte “silo’s”, maar van een
geïntegreerde benadering. Dit is een ingezette verandering die zich niet meer laat keren.
Het is een flinke uitdaging die vraagt om flexibiliteit, maar die ook vraagt om integrale sturing en keuzes vanaf de
directietafel. Want je wilt wel graag investeringen doen die voor je huurders en medewerkers de beste toegevoegde
waarde bieden. 

Hoe gaan jouw collega’s eigenlijk om met deze uitdagingen?
Om antwoord te krijgen op deze vraag hebben wij het onderzoek “Hoe belangrijk is ICT en Digitalisering op de
directietafel” uitgevoerd. Ongeveer 10% van de corporaties in Nederland heeft voor dit doel onze online enquête
ingevuld. Hiervan zijn de belangrijkste uitkomsten samengevat in dit rapport.

Wij wensen je een inspirerend vergelijk!
Wij willen alle deelnemers aan ons onderzoek hartelijk danken voor hun medewerking. We hopen dat hun antwoorden je
de nodige inspiratie en inzicht geeft waar jouw corporatie staat in vergelijking met andere corporaties als het gaat om ICT
en Digitalisering. 

Inleiding



73% van de
respondenten ziet ICT
en Digitalisering als
MT onderwerp

De eindverantwoordelijkheid voor ICT en Digitalisering ligt in 60% van de gevallen bij de manager

bedrijfsvoering. Bij 22% van de respondenten is de manager of de coördinator ICT eindverantwoordelijk

en de resterende 18% valt onder de manager Financiën. Geen van de respondenten kent een eigen Chief

Information Officer (CIO) aan de directietafel.

Maar welk belang kent de sector nu toe aan het onderwerp ICT en digitalisering aan de directietafel?

Bijna driekwart van de corporaties zet ICT en Digitalisering op de directie agenda. Dat is ook de plek

waar er op dit onderwerp wordt gerapporteerd. Dat betekent dat  één kwart van de respondenten ICT en

Digitalisering nog niet als onderwerp ziet waar de directie een sturende rol heeft. Wij verwachten dat

steeds meer corporaties ICT en Digitalisering de komende jaren op de directie agenda zullen zetten.

De sector heeft voor ICT en Digitalisering behoefte aan goede ondersteuning in haar afwegingen en

besluitvorming aan de MT- of directietafel. 40% van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning

bij strategische vraagstukken.

ICT en Digitalisering aan de MT tafel



De sector heeft de laatste jaren duidelijk stappen gemaakt. Bijna elke corporatie beschikt

inmiddels wel over een visie op ICT en Digitalisering. Ondanks de steeds verder gaande

trend voor integratie tussen bedrijfsvoering en ICT heeft de helft van de respondenten nog

altijd een visie die los staat van de ondernemingsstrategie. 

De verwachting is dat er nog veel te winnen is in doelmatigheid en efficiëntie door ICT en

Digitalisering volledig te integreren in het ondernemingsplan. De directietafel is immers de

beste plek om aan te geven waar strategisch gezien de informatievoorziening en

procesondersteuning versterkt dient te worden, welke innovaties de komende jaren nuttig

zijn en welke (ICT) architectuur daar het beste bij past. 

Onze respondenten reageren met zelfvertrouwen op de vraag “Is jouw organisatie klaar

voor de toekomst op het gebied van ICT en Digitalisering?”

Op een vijfpuntsschaal met 5 sterren geeft slechts 17% zichzelf minder dan 3 sterren.

Ongeveer 57% geeft zichzelf 3 sterren. De rest geeft zichzelf vier sterren, waarvan er één

uitschieter met vijf sterren is. Respondenten konden een toelichting geven op deze vraag.

Hierbij wordt het beeld af en toe genuanceerd. Één van de toelichtingen over dit onderwerp

wordt in de quote hiernaast weergegeven.

ja, los van de ondernemingsstrategie
42.3%

ja, geïntegreerd in de ondernemingsstrategie
42.3%

anders
11.5%

nee
3.8%

Bijna 90% van de respondenten heeft een
visie op ICT en Digitalisering

Visie op ICT en Digitalisering

We hebben voor de buitenwereld veel gedigitaliseerd, 

maar aan de binnenkant zit het niet allemaal even logisch en doordacht in elkaar.



Bijna alle respondenten bevinden zich in een zogenaamd “multi-vendor” applicatie landschap.

Dat wil zeggen dat er naast het ERP-systeem ook de nodige applicaties van andere leveranciers

draaien, die data onderling en met het ERP-systeem uitwisselen. Eén van de respondenten

waarvan de corporatie een visie op ICT en Digitalisering heeft, maakt ons duidelijk hoe groot de

uitdaging blijft om op de relatief onvolwassen ICT-markt in de corporatiesector een visie ook tot

uitvoer te brengen: 

Een andere respondent brengt terecht een extra aandachtspunt aan: 

Deze waarschuwing ligt wat HC&H betreft breder dan ERP-systemen alleen.

Het is namelijk in het bijzonder van toepassing op applicatieleveranciers die

nog maar net de overstap maken van “on-premise” naar de “Cloud”.

Het gaat er niet alleen om of wij er klaar voor zijn, 

maar ook of de leverancier van ons ERP-systeem er klaar voor is.
Wij hebben redelijk grip op de basis, 

maar het managen van alle leveranciers is ingewikkeld. 

Je krijgt een hoop beloftes, 

maar in de praktijk loop je tegen het feit aan dat alles een stuk minder ver is. 

Koppelingen leiden ook geregeld tot problemen.



AVG en Security 

Datakwaliteit is de andere nummer twee. 

Wij hebben gevraagd waar de prioriteit en focus ligt op een aantal

ICT- en digitaliseringsonderwerpen voor 2021. Respondenten konden

ook aangeven welke zaken zij later willen aanpakken of waar het wat

hun betreft al op orde is. Welke prioriteiten voor 2021 komen uit het

onderzoek?

And the winner met 73% is ... 

Digitale ontwikkeling van de medewerkers.

Slechts 12% van de respondenten stelt hier dat de zaken op orde zijn. 

De runner(s) up zijn (beiden met 66%):

Opvallend genoeg scoort dit onderwerp het hoogst op “zaken op

orde” met 31%. Conclusie: dit onderwerp is geregeld of er wordt

dit jaar een start mee gemaakt.

Slechts 4% heeft hier de zaken nu al op orde. De rest van de

respondenten zal hier dit jaar (65%) of later mee starten.

Er is een duidelijke Top 3 
voor digitale focus in 2021

Ook deze quote, die overigens op alle door ons gestelde

vragen terugslaat, verdient een vermelding:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gedachte van “continu verbeteren” zoals wij die ook uit

de Lean methodologie kennen, is hier duidelijk in uitvoering.

Digitale focus

Datakwaliteit zal altijd

een onderwerp van

gesprek zijn.

De enquêtevragen wekken de indruk 

dat je iets in 1 jaar kunt regelen. 

Alle genoemde uitgevraagde punten 

krijgen nu al aandacht. 

Het is een continu proces om deze 

verder te verbeteren.



Het valt ons op dat ook voor digitale klantprocessen geldt dat het bij

onze respondenten of al op orde is óf dit onderwerp de komende twee

jaar volop aandacht heeft. Geen enkele respondent heeft dit onderwerp

na 2022 geagendeerd. Business Intelligence daarentegen komt bij een

derde van de respondenten na 2022 aan de beurt.

Tot slot wordt uit ons onderzoek duidelijk dat innovatie nu geen urgent

onderwerp is voor corporaties. Maar liefst 54% geeft aan dat dit pas

belangrijk gaat worden na 2022. Dit wil echter niet zeggen dat er geen

interesse voor is. Wij zien dit bijvoorbeeld terug in de interesse die er is

voor onze innovatiesessies van het Innovatielab Corporaties.

Zo ziet de rangvolgorde er in 2021 uit:

Ook andere onderwerpen komen aan bod
Digitale focus

73% - Digitale ontwikkeling van medewerkers

66% - AVG en Security

66% - Datakwaliteit

58% - Digitale klantprocessen (communicatie en selfservice)

50% - Koppelingen tussen systemen/integratie vraagstukken

42% - Migratie naar de Cloud (ERP, Microsoft365 en andere applicaties)

35% - Ketenintegratie (bijvoorbeeld Kovra)

35% - Business Intelligence (verantwoording t/m data science)

15% - Innovatie (robotisering, IoT, digitale workflow)

58%

50%

42%

35% 35%

15%

66%66%

73%



Heb je nog vragen naar aanleiding van ons onderzoek? 
Neem dan contact op met Marnix Ferwerda. 

06-46236870

marnix.ferwerda@hcenh.nl


