
KLANTREFERENTIECORPORATIE SERVICE BUS

VAN ELKE NIEUWE KOPPELING KUNNEN ANDERE CORPORATIES PROFITEREN

WONINGCORPORATIE MITROS KOPPELT 
ZIJN APPLICATIES MET DE CORPORATIE 
SERVICE BUS VAN INFO SUPPORT

In het kader van het project om zijn ICT te vernieuwen trok de grote Utrechtse woningcorporatie Mitros 
Info Support aan voor de implementatie van diens Corporatie Service Bus (CSB). Dit ‘elektronisch 
postkantoor’ vormt een uitwisselingslaag tussen de verschillende applicaties van Mitros, met als effect 
veel minder één-op-één-koppelingen, betere gegevensintegratie en flinke besparingen op onderhoud.

Daan Peters, Manager ICT & Facility bij Mitros

Daan Peters, manager ICT & Facility van Mitros, wilde 
een applicatielandschap “zonder spaghetti, maar met 
lasagne – waarbij de middelste laag het beste is: een 
service bus dus.” Om ten volle van de CSB te kunnen 
profi teren moest de onderliggende architectuur op orde 
zijn. Dat was al het geval voordat Info Support aan de 
slag ging, maar toch bleek ook op dit gebied de grote 
kennis, en toegevoegde waarde, van Info Support.

Gelukkig toeval
Daan begint het gesprek met te vertellen dat het min of 
meer toeval was – “maar wel een gelukkig toeval” – dat 
Info Support bij Mitros betrokken raakte, ook al had het 
zich eerder bewezen met succesvolle implementaties 
van zijn CSB. “Ze waren samenwerkingspartner van de 
leverancier die we hadden geselecteerd voor ons nieuwe 
primaire systeem.”

“Eigenlijk kwamen ze bij ons in een gespreid bedje,” 
vervolgt Daan. “We hadden onze architectuur al op orde. 
Aan Info Support de vraag onze applicaties – nog geen 
50 waar het er daarvoor meer dan 150 waren – via de CSB 
te koppelen.”

Constructief kritisch
Al direct bleek het meedenkend vermogen van Info 
Support. “Ze namen niet alles wat ze zagen, voor lief,” 
vertelt Daan. “Niet dat ze alles wilden overdoen, ze 
waren ‘constructief kritisch’. Ze bleken heel veel van 
architectuur te weten.” Op grond van die kennis kon Info 
Support adviezen geven waardoor de inzet van de CSB 
nog beter zou uitpakken.

“... ZE WAREN CONSTRUCTIEF KRITISCH”
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De CSB komt vrijwel standaard uit Info Supports eigen 
ontwikkelstraat Endeavour, die voor corporaties is verrijkt 
met hun taxonomie. “Maar het is ook een product dat 
constant verder wordt verrijkt. Elk nieuw koppelvlak voor 
Mitros aan de bus wordt daar deel van en daar kunnen 
andere corporaties weer van profi teren.”

VERA
De verschillende koppelvlakken van de CSB zijn 
gebaseerd op de VERA-standaard, de Volkshuisvesting 
Enterprise ReferentieArchitectuur. De VERA-standaarden 
zijn mede op initiatief van Info Support tot stand 
gekomen als technische vertaling van de CORA, de 
Corporatie ReferentieArchitectuur. Daan noemt Info 
Supports betrokkenheid bij de VERA “knap, omdat ze 
hiermee ook hun concurrentie ter wille zijn. Maar het 
vergroot wel de potentie van hun CSB. Ze pakken het 
gewoon goed aan.”

Daan ziet veel mogelijkheden om meer koppelingen te 
realiseren, bijvoorbeeld bij ondersteunende processen 
die voor alle corporaties in de kern gelijk zijn. “En als we 
buiten onze eigen corporaties gaan koppelen, krijgen we 
nog meer mogelijkheden.” In dit verband merkt Daan op 
dat hij de ‘C’ in CSB wat te beperkend vindt: “Misschien 
is het bescheidenheid, maar ‘corporatie’ geeft te weinig 
aan dat de service bus breder kan worden ingezet.”

Onderliggende architectuur
Daan is zo tevreden over de CSB en de mogelijkheden 
ervan dat hij collega-corporaties aanraadt niet “steeds 

opnieuw het wiel uit te vinden. We moeten meer 
gebruikmaken van services, zoals het incassoproces, en 
minder werken met ‘peer-to-peer-koppelingen’. Ga niet 
zelf doen wat een ander beter kan, of al gedaan heeft. 
Laat je ontzorgen.”

Voorwaarde is wel dat de onderliggende architectuur op 
orde is. “Anders ga je bij het beheer alsnog de mist in,” 
stelt Daan. Het is dan immers niet goed mogelijk alle 
koppelingen zodanig in de greep te hebben dat er geen 
discrepanties in de gegevens gaan ontstaan.

Een aanrader
Dat andere corporaties er wellicht als een berg tegenop 
zien om hun informatiehuishouding en applicatieland-
schap op orde te brengen, pareert Daan door te zeggen 
dat “die berg echt niet kleiner wordt, als je er niet aan 
begint.” Zijn tip: “bel Info Support om je berg kleiner te 
laten maken.” Want tijdens Info Supports werkzaam-
heden voor Mitros is het Daan duidelijk geworden dat 
“ze zoveel kennis van architectuur hebben, dat ik ze zeker 
ook voor dit voortraject durf aan te bevelen.”

Daan heeft geen minpunten in de samenwerking met 
Info Support kunnen ontdekken. “Eigenlijk kan dat niet 
waar zijn – en dat verontrust me. Maar mijn mensen 
hebben dat gevoel ook, dus het is vermoedelijk toch 
waar.” Wellicht dat dit eraan heeft bijgedragen dat 
Daans collega’s van onder meer het Groningse Lefi er 
inmiddels ook bij Info Support terecht zijn gekomen.

“MISSCHIEN IS HET BESCHEIDENHEID, MAAR ‘CORPORATIE’ IN CORPORATIE SERVICE BUS 
GEEFT TE WEINIG AAN DAT DE SERVICE BUS BREDER KAN WORDEN INGEZET.”


