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Op weg naar een open standaard en voorbeeld-architectuur
WOSI is een ICT-project voor studenten in het hoger onderwijs dat in 2006 geïnitieerd is door vier
woningcorporaties en de informatica-opleiding van de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels doen ook
de HS Leiden en Saxion uit Enschede aan het project mee. Doelstelling van WOSI is om een concrete
bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van de informatiehuishouding van de corporaties en
(maatschappelijke) instellingen in de informatieketen, zoals gemeenten en zorg-instellingen.
Op dit moment kenmerkt de informatiehuishouding van corporaties en hun maatschappelijke partners
zich door veel branche-specifieke en gesloten systemen, waardoor samenwerking en het delen van
informatie moeizaam verloopt. De corporaties constateren dat het gebruik van open standaarden goed
past in het beleid van de overheid en in andere sectoren heeft geleid tot meer efficiency, snellere
ontwikkeling en innovatie. Daarbij wordt gewezen op diverse succesvolle XML-standaarden alsook op
“internet” dat gebaseerd is op open standaarden en daar zijn grote succes aan te danken heeft.
WOSI moet uitgroeien tot een kennisinstituut, dat straks een scala aan onderzoeksresultaten, een
voorbeeld architectuur alsook een concrete toolset levert om technologie en gegevens daadwerkelijk te
kunnen (her-)gebruiken en te integreren. Om die ambitie waar te maken, staat WOSI open voor
participatie door meer corporaties, gemeenten, zorginstellingen en zeker ook voor
onderwijsinstellingen. Daarvoor geldt bovendien dat het project ook interessante stage- of
afstudeermogelijkheden biedt voor andere studies als bijvoorbeeld: rechten, communicatie,
vormgeving, interaction-design en dergelijke.
ICT blijft de basis van het project, waarin gewerkt wordt met 'state of the art' open source software als
Spring MVC, Hibernate, AJAX, en diverse J2EE componenten. Getracht wordt een moderne service
georiënteerde informatiearchitectuur (SOA) te ontwerpen, om de ICT-omgeving van corporaties en
organisaties in de keten te verbeteren en flexibeler te maken. De participerende corporaties (Ymere
-Amsterdam; Servatius-Maastricht; De Woonplaats-Enschede; Woonbron-Rotterdam) zorgen ervoor dat
er voldoende middelen zijn voor projectmanagement en om de studenten professioneel te kunnen
begeleiden. Naast gastcolleges door vooraanstaande deskundigen van bijvoorbeeld IBM wordt ook
gezorgd voor praktische zaken als boeken, ICT-middelen, hands-on workshops en dergelijke.

Docent Dick Heinhuis weet te boeien bij de afronding van een WOSI-semester

Win-Win : Corporaties en hun omgeving
De ICT-leveranciers die actief zijn in de sector hebben allemaal hun eigen specifieke oplossingen, wat
het moeilijk maakt om onderling gegevens uit te wisselen en bijvoorbeeld bij fusies snel te kunnen
kiezen voor één systeem. Corporaties zijn non-profit instellingen die zich richten op het beschikbaar
stellen van betaalbare woningen. ICT is geen doel op zich, maar een hulpmiddel. De overwegingen van
de corporaties om in WOSI te participeren zijn:
●

Uitwisselbaarheid van software en gegevens (data) te bevorderen

●

Verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit ICT-systemen; en mogelijke kostenbesparing.

●

Vermindering afhankelijkheid van ICT-leveranciers; die straks kunnen aanhaken bij WOSI

●

Meer ruimte voor nieuwe initiatieven en innovatie

●

Meerwaarde creëren in de informatieketen (gemeenten, zorg) en voor collega-corporaties

●

Maatschappelijke betrokkenheid (op samenwerking gericht open source-model past goed bij
karakter van corporaties, en ondersteuning van het beroepsonderwijs)

●

Studenten verwerven kennis en raken mogelijk geïnteresseerd in (de ict omgeving van)
woningcorporaties.

Win-Win : Onderwijs
Ook voor het onderwijs zijn er goede motieven om in dit project te participeren:
●

Studenten leren in een "echte" omgeving, met een klant die serieus op zoek is naar innovatieve
oplossingen

●

Langjarig project waar studenten moeten voortbouwen op hetgeen door voorgangers gemaakt
is. Dit lijkt veel op de ICT-werkelijkheid (met veel aandacht voor overdrachtsdocumenten,
change-management, coding-standards, documentatie, etc.)

●

Praktijkgerichte projectopdracht met directe klantcontacten leidt tot hogere motivatie

●

Initiatief levert een maatschappelijke bijdrage en iedereen kan en mag meedoen

●

Verbindend element tussen medewerkers en studenten van verschillende opleidingen

●

Studenten verwerven kennis over open standaarden en (state of the art) open source softwareontwikkeling en de juridische, maatschappelijke, praktische en politieke drijfveren achter deze
concepten

Het WOSI project in het onderwijs
Elk semester een nieuwe groep
In de afgelopen periode waren gemiddeld ruim 20 studenten per semester aan de slag met WOSI.
Hoewel de doelstelling van onderwijsinstellingen niet dezelfde als die van de corporaties, is bij dit
project duidelijk sprake van een win-win situatie. Zoals hierboven is aangegeven, biedt WOSI de
opleidingen de mogelijkheid om studenten te laten participeren in een boeiend ICT-project, met een
groot aantal interessante elementen. En de corporaties zien op hun beurt dat veel van hun ICTproblemen worden onderzocht en creatieve oplossingen worden aangereikt.

Open source software
Er is voor gekozen om gebruik te maken van Open Source Software (OSS). De redenen daarvoor zijn
voor de hand liggend. Om te beginnen doet deze software inmiddels niet meer onder voor gesloten
software. Grote ICT-onderzoeksbureaus als Gartner, voorspellen dat OSS binnenkort op alle terreinen
de competitie aankan met gesloten (proprietary) software. Voor het onderwijsveld en de corporaties is
het bovendien 'logisch' om hetgeen onderzocht en ontwikkeld wordt, direct of in een comunitymodel
ter beschikking te stellen. Als corporaties besluiten binnen WOSI ontwikkelde technologie daadwerkelijk
in te zetten, zal deze technologie (uiteraard) worden overgedragen aan deskundigen bij de corporaties
of ICT bedrijven. Studenten gaan geen applicaties gaan beheren of daar service op verlenen.
Procedures
Belangrijk onderdeel van WOSI is studenten te leren om op een gestructureerde wijze te werken. En
bovenal dat ze binnen de ontwikkelde randvoorwaarden in staat zijn om verder te bouwen op hetgeen
hun voorgangers hebben gedaan. Met elk halfjaar een nieuwe groep studenten, dus een verloop 200%
per jaar, is dat geen eenvoudige opdracht. Om die reden is een groot aantal zaken “vastgelegd” in
procedures. Denk daarbij aan de te gebruiken edit-tool (Eclipse), buildtool (Maven), coding standards,
documentatie-standaarden en licentiewijzer. Die afspraken zijn niet in beton gegoten, maar wie een
verandering wil, dient die goed onderbouwd aan de projectleiding voor te leggen. We gebruiken dus
(lichte) ITIL-methodieken voor change-management. Een aantal uitgangspunten, als het gebruik van
open source software en dat alle ontwikkeling database-onafhankelijk en platform-onafhankelijk moet
zijn, kan vanzelfsprekend niet worden veranderd.

WOSI, meerdere deelprojecten
1. Modules
Algemeen.
Een module is een in functionele zin duidelijk afgebakende deel-applicatie, die gekoppeld wordt aan het
WOSI-framework. Het aantal modules is niet beperkt, maar uitgangspunt is wel dat we proberen er per
functie één te ontwikkelen. Belangrijk onderdeel is het formuleeren dan de principes (eisen) waaraan
een module moet voldoen om gekoppeld te kunnen worden aan het framework. Op dit moment is een
aantal modules in ontwikkeling, hieronder worden er twee kort beschreven.
Verkoopproces
Woningcorporatie Servatius uit Maastricht heeft een probleem met het huidige verkoopproces van een
deel van de woningvoorraad. De procedure bij de verkoop van (huur-) woningen verloopt nu weinig
transparant, is tijdrovend en dus kostbaar. Door de studententeams die Maastricht hebben bezocht,
zijn uitvoerige analyses gemaakt en er wordt nu gewerkt aan een module die Servatius de mogelijkheid
biedt dit proces beter te gaan beheersen.
Klachtenregistratie
De klachtenregistratie kan beter vinden veel corporaties. Een bal door de ruit of een lekkende douche
moet je eenvoudig online kunnen melden. Natuurlijk moet er dan wel een check plaatsvinden of de
woning in het bestand zit en of de melder wel huurder is. Dus moeten we ook een goede en
makkelijke identificatie hebben. Vanuit Rotterdam zijn aan de studenten, tijdens het bedrijfsbezoek aan
Woonbron, heel wat stimulerende ideeën meegegeven. Bijvoorbeeld om te bezien in hoeverre een
dergelijk systeem ook meer “visueel” gemaakt kan worden. Alleen al vanwege het feit dat hun huurders
meer dan 100 verschillende talen spreken, is dat wenselijk. Het woord ‘kraan’ kan voor niet-

Nederlanders moeilijk zijn, maar een afbeelding van een kraan herkent waarschijnlijk iedereen.

2. Framework
Onderzocht wordt welke functies thuishoren in een module en welke in het framework. Het framework
bevat alle basisfunctionaliteit (authenticatie bijvoorbeeld) en alle koppelingsmogelijkheden
(api's/hooks). Er wordt ook gekeken welke functionaliteit al beschikbaar is. Zo is voor authenticatie
gekozen voor Acegi. Belangrijke vragen bij deze keuzes zijn: “is het product eenvoudig vervangbaar” en
“past het in de architectuur. Het gebruik van “losstaande” componenten zorgt namelijk niet
automatisch voor een flexibele, schaalbare en duurzame infrastructuur. Technologie moet op elkaar
aansluiten en services moeten elkaar niet overlappen of op de verkeerde plek worden afgehandeld. Het
betreft een complexe zoektocht, waarin studenten begeleid worden door meerdere professionals.

3. Databases (analyse en modellering)
In dit project worden de bestaande databases van woningcorporaties geanalyseerd. Door het in kaart
brengen van de verschillen en overeenkomsten wordt waardevolle informatie verkregen voor eventuele
migraties van gegevens tussen de verschillende databases.
Door een aantal woningcorporaties, onder andere De Woonplaats uit Enschede en Ymere uit
Amsterdam, is lange tijd gewerkt aan een plan voor een (meer) systematische en strategische
onderhoudsplanning. Uitgangspunt van dit model is dat ieder object (woning) uniek is en dus ook met
zijn unieke en gedetailleerde kenmerken te beschrijven moet zijn. De verwachting is dat door
bestudering van dit model er een belangrijke aanzet wordt gegeven voor een toekomstig open datastandaard, die dan een groot aantal corporaties zal faciliteren en uiteraard een belangrijke bijdrage zal
leveren aan een betere en efficiënte gegevens-uitwisseling zowel tussen corporaties onderling als in de
keten (zorginstelling, gemeente, belastingdienst, aannemer, etc.).

Samenhang van de projecten
Hoofddoel is om te bezien of open technologie leidt tot hogere flexibiliteit en of het mogelijk is een
referentie-architectuur en een open standaard te ontwikkelen. De ontwikkeling van zo'n standaard
vanuit een theoretisch model is zeer complex. Daartoe is afstemming nodig met alle corporaties en alle
organisaties in de keten. Dat zijn langdurige trajecten die zonder dwang of hoge financiële voordelen
moeilijk tot een goed einde te brengen zijn. Bovendien biedt “alleen” de ontwikkeling van een
dergelijke standaard nog geen garantie voor flexibiliteit in de applicatie-ontwikkeling. Vandaar dat het
WOSI- project in de haalbaarheidsstudie naar meer flexibiliteit en betere gegevens-uitwisseling op twee
manieren insteekt:
1. Er wordt een aantal prototypen ontwikkeld op basis van het afgesproken framework (open en
modulair), waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe databasestructuur, met gegevens uit
bestaande databases. De structuur van deze nieuwe database wordt dus in eerste instantie bepaald
door de gegevens die voor de specifieke modules noodzakelijk zijn.
2. Vervolgens wordt geprobeerd tot een meer universeel datamodel te komen, dat naar de huidige
inzichten zal ontstaan op basis van een drietal invloeden: studie naar de gegevens-opbouw als
beschreven door een aantal corporaties, op basis van de gegevens in de bestaande databases (want die
moeten uiteindelijk migreerbaar zijn) en op basis van de gegevens die voor de applicaties nodig zijn.

Toekomst
Door op deze manier te werken wordt het straks mogelijk om een open XML-standaard voor gegevensuitwisseling en database structuur te ontwikkelen en bovendien om op een modulaire wijze deelapplicaties (componenten) te ontwikkelen. Dat maakt een geleidelijke overgang naar een volledig
“service oriented architecture” (SOA) mogelijk en maakt de gewenste functionaliteit makkelijk
uitbreidbaar. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde technologie straks overal kan worden ingezet, is
een groot aantal technische randvoorwaarden geformuleerd. Zo is bijvoorbeeld alles wat ontwikkeld
wordt geschikt voor alle gangbare operating-systemen en (vrijwel) iedere database. Dat maakt het voor
de studenten niet makkelijker, maar wel een zeer professioneel en uitdagend project!

Er wordt hard gewerkt: maar er is ook ruimte voor teambuilding en ontspanning, zoals hier op de
boot “Avontuur”, waar studenten en vertegenwoordigers van de corporaties (zoals Joop Schoppers
van de Woonplaats - in rode jas) geboeid luisteren naar de schipper Jan van Aartrijk die uitlegt
hoe de barbecue werkt.
Jo Lahaye, april 2009, J.Lahaye@hva.nl (op de foto staand, links van het midden).

