jaaroverzicht
November
• Digital Event (CorpoNet & CorporatieNL)
• CorpoNet heeft meegwerkt aan DSGOdocument (Digitaal Stelsel Gebouwde
Omgeving) dit is een onderdeel van
DigidealGO

December
• CorpoNet wenst je een fijne kerst en ziet
je graag op 17 januari om samen op een
goed nieuwjaar te proosten!

Oktober
• AI: Algoritme werkt. Volgende stap:
algoritme inzetten voor opschonen
archief (oa verwijderen ID-bewijzen)

September
• CorporatiePlein
• Energie Prestatie Monitoring
voor Corporaties
(CorpoNet & Stroomversnelling)
SIG NOM-woningen en EPV
• AI: Er wordt aan een algoritme
gewerkt voor de herkenning van
identificatiepapieren uit archief,
testen bij VHV Arnhem,
Mooiland en Wonen-Zuid.
• Start ontwikkeling BIC 3.0
• BIM-ILS is klaar

Juni
• ‘Visie informatievoorziening corporatiesector’ gepubliceerd
(CorpoNet & Aedes & DVS & MKW)
• Presentatie CorpoNet ‘Verduurzamen en onderhoud:
de rol van digitalisering’ op het congres van Ketenstandaard
• Roland Schweigl wordt bestuurslid CorpoNet/VERA
• Eerste contact CorpoNet - Stroomversnelling
(NOM woningen)

Augustus
• Projectvoorstellen (DVS, Aedes, MKW
en CorpoNet)
- Gegevens definities stuur- en
		 verantwoordingsinformatie
- Uitwerking model corporatieprocessen
• Ketenstandaard, Aedes, Bouwend
Nederland en CorpoNet schrijven voorstel
voor beschrijving best practices in digitale
samenwerking tussen woningcorporatie en
onderhoudsbedrijf.

Juli
• Start AI: kan AI ingezet worden
om privacygegevens uit gescande
documenten te verwijderen?
(vraag vanuit leden)

Mei
• Publicatie Kovra pilot (CorpoNet & Ketenstandaard & Kovon)
• Start CORA wikiXL
• AVG gaat in; CorpoNet organiseert hiervoor een Awareness-informatiebeveiligingsessie, maar die wordt wegens gebrek aan belangstelling geannuleerd.
April
• ALV op Lelystad Airport
• Boekpresentatie – 11e editie Kennis
moet je delen (tijdens ALV)
• Afscheid Froukje Jellema
• Start ontwikkeling BIC Building Blocks

Maart
• Informatiebijeenkomst RGS voor
softwareleveranciers (CorpoNet &
Aedes)
• BIM-ILS sessie ILS aansluiting VERA
(CorpoNet & Aedes)
Januari
• Westerstorm blaast nieuwjaarsfeestje
CorpoNet omver.
• Housing Data Standard (Engelse CORA)
wordt in London gepresenteerd.

Februari
• Ketenautomatisering: sessie ‘de intake
van reparatieonderhoud’ (CorpoNet &
Aedes)

