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1. WOORD VAN DE 
REDACTIE
Bijna lente! 

De dagen worden langer, de zon schijnt vaker. In de lente wordt de natuur weer wakker, gaat 
de energie weer stromen en dat voelen we. We voelen ons vrolijker, energieker en ook wij 
willen na de lange winter weer met een fris en energiek gevoel de lente in. 

We ondersteunen corporaties op dit moment volop bij onder meer het jaarrekeningtraject, bij het 
afrekenen van stook- en servicekosten en bij het implementeren van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). In dit magazine delen we kennis over het op orde krijgen van data, 
bijvoorbeeld voor de marktwaarde en de bedrijfswaarde. Ook geven we tips om processen te beschrijven 
en te borgen in de organisatie. Verder geven we antwoord op de vragen die wij bij de implementatie van 
de AVG in de praktijk tegenkomen. 

Ook hebben we ruimte gemaakt voor nieuwe ideeën. Dat geeft energie! Twee voorbeelden daarvan 
lichten we in dit magazine verder toe. Eerst delen we een plan van aanpak dat corporaties kan helpen bij 
het realiseren van de doelstelling ‘CO2-neutraal in 2050’. Daarna gaan we in op een concept dat nog in 
de steigers staat: de Matchability Academy. In dit magazine lichten we alvast een tipje van de sluier op. 

Tot slot stelt Bernice van der Kuil zich voor. Zij is in november 2017 bij Matchability gestart en vervult 
nu haar eerste opdracht als interim-medewerker Wonen bij studentenhuisvester SSH& in Nijmegen. 
Ook ondersteunt ze onze juridisch medewerker Nicky de Hoog bij een onderzoek naar een gezamenlijk 
juridisch loket voor een zestal woningcorporaties in de regio FoodValley.

Veel leesplezier!

Niels

Nieuw telefoonnummer!
Ons telefoonnummer is gewijzigd. Vanaf nu kunt u ons 
bellen op 085 82 26 595. Wij zijn op werkdagen te 

bereiken van 8.30 tot 17.00 uur.

!



2. PROCESSEN BESCHRIJVEN

Het is een onderwerp in menig 
managementletter van de accountant: 
het op orde krijgen en houden van de 
bedrijfsprocessen. In deze tijd, waarin er hoge 
eisen worden gesteld aan het ‘in control’ zijn, 
mogen procesbeschrijvingen namelijk niet 
ontbreken. Tegelijkertijd geeft het vastleggen 
van processen, alleen omdat het verplicht 
is, weinig energie. Wat zijn meer intrinsieke 
redenen om processen te beschrijven?

• Het beschrijven van processen is de meest 
concrete en ook gestructureerde vorm van het 
vastleggen van kennis in de lerende organisatie. 
Als de kennis voornamelijk in de hoofden van 
de mensen zitten, dan kan er een probleem 
ontstaan als een ervaren medewerker vertrekt.

• Het is nuttig om te weten wie wat doet, wat 
de relaties zijn tussen afdelingen en wat de 
gewenste werkafspraken en werkwijzen zijn. 
Dat maakt een adequate wijze van evalueren 
tussen afdelingen en het objectief beoordelen 
van prestaties van individuele medewerkers 
(beter) mogelijk.

• Procesbeschrijvingen dragen bij aan een betere 
besturing en beheersing van de corporatie. 
Koppel de gewenste output, op basis van kpi’s en 
kengetallen uit het jaarplan, aan de processen 
en beschrijf de risico’s die op kunnen treden op 
weg naar het behalen van deze doelen. Welke 
beheersmaatregelen kunnen getroffen worden, 
zodat de doelstellingen behaald worden?

Rick



Als u met procesbeschrijvingen aan de slag gaat, 
kan het volgen van de onderstaande drie stappen 
handig zijn.

1. Bepaal de procesarchitectuur.
2. Leg de proceskenmerken vast.
3. Borg de procesbeschrijvingen.

1. Bepaal de procesarchitectuur
In deze stap wordt eerst het detailniveau van 
de procesbeschrijvingen bepaald. Vaak is het 
verstandig om de procesbeschrijving zo beperkt 
mogelijk te houden: later aanvullen is gemakkelijker 
dan achteraf weglaten. Selecteer vervolgens een 
methode voor het genereren van een overzicht 
van de processen. Denk bijvoorbeeld aan een 
brainstorm binnen het MT (bij welke processen zijn 
naar verwachting de grootste optimalisatieslagen 
mogelijk?) of een risicoanalyse (bij welke processen 
treden dusdanige risico’s op, dat aanpassing 
van deze processen nodig is?). Maak tot slot 
een overzicht van de te beschrijven processen 
(zelfstandig naamwoord en een werkwoord, 
bijvoorbeeld ‘facturen boeken’), waarbij je een 
projectgroep samenstelt bestaande uit alle bij het 
proces betrokken stakeholders. Houd vast aan het 
eerder gekozen detailniveau en benoem vooraf 
expliciet iemand, bijvoorbeeld een projectleider, 
die bevoegd is om knopen door te hakken. Kies 
bewust tussen het proces helemaal in eigen beheer 
(met elkaar) beschrijven, het proces helemaal 
extern beleggen of het inhuren van een deskundige 
project(bege)leider.

2. Leg de proceskenmerken vast
In deze stap worden de proceskenmerken bepaald 
die vastgelegd worden in de procesbeschrijvingen, 
zoals:

• naam van het proces;
• doel van het proces, bij voorkeur gekoppeld 

aan het ondernemings- of jaarplan;
• verloop van het proces;
• input van het proces;
• output van het proces;
• klant en leverancier;
• betrokkenen bij het proces;
• verwijzingen naar andere procesbeschrijvingen;
• risico’s en beheersmaatregelen in het proces;
• meetpunten in het proces;
• vervaldatum van de procesbeschrijving.

Vervolgens stel je een format vast voor de 
procesbeschrijvingen, zoals de flowchart-methode, 

de RASCI-methode of de SIPOC-methode. Houd 
ook vast aan het gekozen format en maak de 
procesbeschrijvingen bij voorkeur in één keer af. 
Dat verhoogt het enthousiasme en de betrokkenheid 
van alle stakeholders binnen het proces.

3. Borg de procesbeschrijvingen
Het beschrijven van de processen is één, het 
borgen of het doorvoeren van verbeteringen is 
twee. De processen kunnen nog zo goed zijn 
bedacht en opgeschreven, zonder acceptatie 
door de medewerkers blijft elk effect uit. Dit is de 
reden dat het nuttig is om procesverbeteringen 
met medewerkers te doen. Veel proceskennis 
zit in de hoofden van de medewerkers. Als de 
organisatie voldoende is meegenomen in de 
verandering en de afspraken zijn vastgelegd, dan 
ben je al een heel eind. Zorg er ook voor dat de 
procesbeschrijvingen eenvoudig te vinden zijn voor 
(nieuwe) medewerkers. Maar om de resultaten en 
procesverbeteringen echt te borgen, is het van 
belang om de processen te blijven koppelen aan 
de doelen van de corporatie. En … loop een paar 
maanden na het beschrijven van de processen nog 
eens langs om te ervaren welke ontwikkelingen zijn 
doorgemaakt en welke resultaten er zijn behaald.

Tot slot
Matchability is sterk in het beschrijven en 
actualiseren van de procesbeschrijvingen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is de referentie die onze 
collega Rick Dekker vorige week ontving:

“Rick heeft bij Poort6 de relevante 
procesbeschrijvingen geactualiseerd. Hij is in 
staat gebleken om zich snel in onze processen en 
werkwijzen te verdiepen, deze kritisch te beoordelen 
en beter in te richten. Rick gaat voor draagvlak en 
samenwerking, wat de acceptatie en navolging ten 
goede komt. Daarnaast heeft hij ook oog gehad 
voor de borging van alles wat hij heeft ontwikkeld. 
Qua persoon is Rick uitermate toegankelijk, sociaal, 
inlevend, humoristisch en hij weet de klantvraag 
goed te doorgronden en zijn aanpak af te stemmen 
op de behoefte van de organisatie. Kortom: voor 
Poort6 was Rick een toppertje!”

Benieuwd wat wij voor uw corporatie op dit 
onderwerp kunnen betekenen? Neem dan gerust 
contact op met ons!



3. DATA OP ORDE

1.
Stel een 

werkgroep 
samen 

2.
Hak het traject
‘data op orde’ 

in stukken

Data op orde, in combinatie met de dynamische 
wet- en regelgeving, is een thema dat we 
geruime tijd volgen, waar we onze medewerkers 
in trainen en waar we corporaties steeds vaker 
bij ondersteunen. Vastgoeddata op orde krijgen 
en houden is noodzakelijk voor onder meer een 
juiste marktwaardering, voor een goede in- en 

externe verantwoording en om te kunnen sturen 
op vastgoed, maar zeer tijdrovend. Zeker nu de 
interne controle op datakwaliteit en de externe 
controle geïntensiveerd worden. In dit artikel 
delen we een praktisch stappenplan om met ‘data 
op orde’ aan de slag te gaan. 

‘Data op orde’ is veelomvattend. In het primaire systeem staan veel 
velden die door corporatiemedewerkers ingevuld kunnen worden. Het 
kan helpen om te prioriteren, bijvoorbeeld door te starten met het op 
orde brengen van de data die nodig zijn voor de marktwaarde (denk aan 
het gebruikersoppervlak of de WWS-punten). Bij de prioritering kunnen 
ook de ervaren knelpunten en de impact betrokken worden. 

3.
Breng de

informatie
behoefte in

kaart

Elric Elcke Annet

De eerste stap is het samenstellen van een werkgroep, waarin de 
verschillende afdelingen en procesverantwoordelijken (dVi, dPi, 
jaarrekening et cetera) vertegenwoordigd zijn. 

Volgens onderzoek van VABI uit 2017 houden de verhuurconsulent, 
de opzichter, de medewerker planmatig onderhoud, de medewerker 
bedrijfsbureau en de projectleider zich dagelijks bezig met data 
(rondom het vastgoed). Een logische eerste stap is om hen te vragen 
welke informatiebehoefte zij hebben. Het mes snijdt hierbij aan twee 
kanten: enerzijds geeft het inzicht in de data die noodzakelijk of handig 
zijn óf waar juist geen behoefte aan is, anderzijds kan het leiden 



4.
Aanpassen 
en borgen

tot dataminimalisatie, een actiepunt uit de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Algemene vragen die in deze stap gesteld 
kunnen worden, bij wijze van inventarisatie, zijn bijvoorbeeld:

• Welke medewerkers maken gebruik van welke data?
• Van welke data maken uw medewerkers op dit moment gebruik?
• Welke handelingen verrichten uw medewerkers om de data om te 

zetten naar informatie?
• Welke informatie is nodig van rechtswege?

Matchability ondersteunt woningcorporaties op dit moment bij het op 
orde krijgen en houden van vastgoeddata, zodat u beslissingen kunt 
nemen op basis van de juiste gegevens. Concreet kunt u denken aan 
onder meer:

• het vaststellen van het gebruiksoppervlakte conform de NEN 
2580-meetinstructie (per 2019 verplicht);

• het controleren van de WWS-punten;
• het controleren van de WOZ-waarden.

Corporaties die ver zijn met assetmanagement kunnen wij ook faciliteren 
bij het doorvoeren van verbeterslagen in datakwaliteit, bijvoorbeeld door 
data op corporatieniveau te vertalen naar complexniveau. Afhankelijk 
van de precieze vraag van de corporatie maken we altijd een op maat 
gemaakt plan van aanpak. Hierbij hanteren we als uitgangspunt dat, ook 
als wij weg zijn, er borging in uw bedrijfsprocessen heeft plaatsgevonden, 
zodat de data ook in de toekomst up-to-date blijven.  Verder kijken we 
voor welke onderdelen in het plan van aanpak welk type medewerker 
nodig is. Zo heeft u altijd een perfecte prijs-kwaliteitverhouding en doet 
iedereen waar hij of zij goed in is.

Voer de aanpassingen door in het systeem. Kies er niet voor om na het 
opschonen te stoppen: data op orde is een continu proces dat geborgd 
moet worden in de organisatie. Het verdient aanbeveling om data op 
orde te integreren in de interne controle. Voorbeeldvragen ten behoeve 
van de interne controle zijn:

• Zijn er procesbeschrijvingen beschikbaar? Wie voert in en wie 
controleert, bijvoorbeeld?

• Worden deze procesbeschrijvingen in de praktijk ook gevolgd 
(audits)?

• Heeft bij elke mutatie van het dataveld een (her)ijking plaatsgevonden?

Dé flexibele schil voor woningcorporaties



4. MATCHPOINT 

U kent Matchability als hét adres voor 
toppers die tijdelijke functies in kunnen 
vullen bij corporaties of verschillende 
soorten projecten op kunnen pakken. 
Behalve als detacheringsorganisatie die 
specifiek voor de corporatiesector werkt, 
presenteren we ons ook steeds meer 
als kennisorganisatie binnen de sector. 
Intern organiseren we bijvoorbeeld 
trainingen en intervisies voor ons 
personeel en extern delen we kennis, 
bijvoorbeeld via ons magazine en onze 
blogs over verschillende onderwerpen 
die spelen. Kennis delen is immers de 
sleutel tot succes.

Met dit in het achterhoofd is in het voorjaar 
van 2017 het idee ontstaan om een boek 
te schrijven speciaal voor corporaties. Een 
beetje in de trant van het Rode Boekje 
van Tempo-Team. Zo zijn we beter in staat 
om kennis te delen en hebben we meteen 
een mooi en passend relatiegeschenk voor 
onze klanten. Het idee was om het boek 
te vullen met relevante onderwerpen voor 
2018 waarbij niet alleen wijzelf, maar ook 
corporatiemedewerkers en professionals van 
buiten de sector hun verhaal kunnen doen. 

En dit alles met een praktische insteek om 
zo de bruikbaarheid voor corporaties te 
maximaliseren. 

Zo gezegd, zo gedaan zou je zeggen, maar 
dan begint het werk pas echt natuurlijk. 
Onderwerpen bedenken, interviews plannen, 
ontwerpen … Veel werk, maar heel leuk en 
interessant om te doen. Toen we de boeken 
ontvingen van de drukker, kwam de volgende 
stap: het bezorgen. Een relatiegeschenk is 
natuurlijk leuk, maar zoals altijd wilden we 
er een persoonlijk tintje aan geven door het 
boek zelf bij de corporaties langs te brengen. 
Een ideaal moment om weer even bij te 
praten met onze relaties en ons op de hoogte 
te stellen van de verschillende ontwikkelingen 
die er plaats hebben gevonden sinds de 
laatste keer dat we elkaar hebben gesproken. 
De afgelopen maanden hebben Anne-José 
en Pepijn als ware PostNL-bezorgers heel 
Nederland gezien en ons mooie coöperatieve 
corporatieboek uit mogen delen. Dit leverde 
leuke en interessante gesprekken op en een 
heleboel glimlachen en complimenten van 
onze klanten. Daar deden we het natuurlijk 
voor! Een groot succes. Natuurlijk was het 
ons nooit gelukt zonder de inzet van onze 



collega’s en de corporatiemedewerkers 
en professionals die we hebben mogen 
interviewen. We zijn dan ook ontzettend 
trots en onze dank gaat uit naar 
iedereen die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming van het boek.

MatchPoint 2018, zoals het boek officieel 
heet, is een geweldige leerschool geweest 
en een groot succes. Daarom willen we 
dit succes voortzetten door het boek 
jaarlijks opnieuw uit te brengen. Elk jaar 
een nieuw paars boekje van Matchability 
vol met interessante stukken en 
onderwerpen voor het aankomende jaar. 
Ideaal voor corporaties omdat zij op 
die manier een bruikbare routeplanner 
hebben voor het nieuwe jaar. Voor ons de 
manier om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen bij onze klanten en op 
die manier een vast contactmoment in 
te plannen. Een echte match dus!

Heeft u nog geen boek ontvangen, maar 
heeft u hier wel interesse in? Neem 
dan contact op met Pepijn van Peppen 
(p.vanpeppen@matchability.nl) voor 
een afspraak. 

Op dit moment zijn we alweer 
druk bezig met de voorbereidingen 
van Matchpoint 2019. Heeft u nog 
interessante onderwerpen die u 
graag wilt terug zien in de volgende 
editie of heeft uw corporatie 
een bijzondere ontwikkeling 
doorgemaakt die u graag wilt 
delen? Laat het ons weten via 
p.vanpeppen@matchability.nl en 
maak kans op leuke prijzen!

HEEFT U NOG 
INTERESSANTE 
ONDERWERPEN 
VOOR DE 
VOLGENDE 
EDITIE?

LAAT HET 
ONS WETEN! 



5. DE ALGEMENE VERORDENING  
GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Matchability ondersteunt diverse 
woningcorporaties (waaronder Poort6, 
Woningstichting Maasdriel, Woonservice 
Meander, Bergopwaarts, ‘thuis, Woningbelang, 
woCom en Goed Wonen Gemert) bij het 
inventariseren en implementeren van de 
actiepunten in het kader van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). In 
dit artikel delen we de antwoorden op veel 
gestelde vragen in de praktijk.

Vraag: Moet een corporatie toestemming 
hebben van de huurder om gegevens aan een 
aannemer te verstrekken? 

Antwoord: Dit is niet nodig. De aannemer is namelijk 
een derde waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn 
voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie 
van de gehuurde onroerende en roerende zaken. 
Het is wel zaak een verwerkersovereenkomst te 
sluiten met de aannemer. Ook mogen alleen de 
noodzakelijke gegevens worden verstrekt (bron: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
huur-en-verhuur). 

Vraag: Wat wordt bedoeld met artikel 
9, lid 2f van de AVG: ‘De verwerking is 
noodzakelijk voor de instelling, uitoefening 
of onderbouwing van een rechtsvordering of 
wanneer gerechten handelen in het kader van 
hun rechtsbevoegdheid’?

Antwoord: Het genoemde artikel is van toepassing 
als een woningcorporatie de persoonsgegevens 
nodig heeft voor een juridische procedure of als 
ze een verzoek bij de rechtbank wil indienen, 
bijvoorbeeld ingeval van ontbinding van de 
huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

Vraag: Tekent de directeur-bestuurder 
de verwerkersovereenkomst of kan dat 
bijvoorbeeld ook een projectleider zijn, die de 
opdracht heeft verstrekt?

Antwoord: Het is geen verplichting op grond 
van de AVG dat de directeur-bestuurder de 
verwerkersovereenkomst tekent. Op grond van de 
interne mandateringsregeling kan iemand anders 
binnen de organisatie ook gemachtigd zijn om deze 
verwerkersovereenkomst te tekenen, bijvoorbeeld 
de bestuurssecretaris, een MT-lid of de (officieuze) 
functionaris voor de gegevensbescherming. Wel 
is het raadzaam om bij de andere partij na te 
gaan in hoeverre degene die tekent hier ook voor 
gemachtigd is. 

Vraag: Een woningcorporatie die de  
inkomensgegevens van een kandidaat-
huurder niet duidelijk vindt en er met de 
woningzoekende niet uitkomt, vraagt de 
woningzoekende om toestemming om de 
werkgever te bellen voor verduidelijking. 
Waar moet de corporatie, in het licht van de 
AVG, rekening mee houden?

Antwoord: De corporatie is wettelijk verplicht 
om woningen passend toe te wijzen. Een juiste 
opgave van het inkomen van de kandidaat-huurder 
is daarbij essentieel. Als er twijfels zijn over (de 
juistheid van) het inkomen, dan is er een wettelijke 
grondslag om deze gegevens te checken. Het 
is netjes om de huurder hierover te informeren, 
maar toestemming van die kant is – vanwege de 
wettelijke grondslag – niet nodig. Ter vergelijking: 
een hypotheekverstrekker is ook gemachtigd 
om bij twijfel over een werkgeversverklaring (of 
vermoeden van fraude) contact op te nemen met 
de werkgever van de kandidaat-koper. Wel mogen 
deze gegevens niet langer opgeslagen worden 
dan noodzakelijk voor het doel (vaststellen of de 
woning juist wordt toegewezen).

Vraag: Wat zijn praktische voorbeelden 
die leiden tot meer bewustwording onder 
medewerkers in relatie tot de AVG?

Antwoord: Er kan onder meer gedacht worden aan 
de volgende zaken:



• Meelopen met bezoek tot de deur (zodat er 
zich geen onbevoegde personen in het pand 
bevinden).  

• Clean desk policy.
• Het beeldscherm vergrendelen bij het verlaten 

van de werkplek.
• Privacybewustzijn deel laten uitmaken van 

het introductieprogramma voor nieuwe 
medewerkers (bijvoorbeeld door een 
kennismakingsgesprek met de interne AVG-
functionaris te te organiseren).

• Mystery shoppers of mystery callers inzetten 
die nagaan hoeveel (vertrouwelijke) gegevens 
medewerkers (onbewust) delen.

• Nep-phishing-mails sturen en nagaan wie op 
deze mail klikt of klikken. 

• Geen vertrouwelijke documenten bij de printer 
laten liggen of ‘open’ in de papierbak gooien.

• Een lijst opstellen en bijhouden van uitgegeven 
bedrijfsmiddelen en controleren in hoeverre 
deze zijn ingeleverd bij het einde van het 
dienstverband of bij het einde van de opdracht.

• Een overzicht van veel gestelde vragen en do’s 
en don’t’s opstellen en publiceren, bijvoorbeeld 
op intranet. 

• E-learning met betrekking tot privacy faciliteren. 

Heeft u ook een AVG-gerelateerde vraag?
Stel deze dan gerust aan ons via info@matchability.nl. Wellicht behandelen wij 

het antwoord op uw vraag in de volgende editie van onze magazine.





Ideeen voor de academy? Wilt u een keer meedenken? 
Neem dan gerust contact met ons op!

1. Corporatie-eigen.
De corporatiebranche heeft, net als andere bran-
ches, haar eigen taal en specifieke producten. En 
ook wat jargon betreft is er, mede als gevolg van 
de nieuwe Woningwet, wel het een en ander bij 
gekomen. Denk daarbij aan begrippen als DAEB en 
niet-DAEB, OOB-status en Btiv. Als nieuwkomer in 
de branche duurt het wel even voor je alles door-
grond hebt. Veel nieuwe medewerkers in de sector 
bezoeken dan ook seminars of volgen specifieke 
trainingen.  

2. Je moet het een keer gedaan hebben.
In de sector zijn diverse aanbieders die corporatie-
specifieke trainingen aanbieden. Van medewerkers 
horen we vaak dat de theorie helder is, maar dat 
de koppeling met de praktijk nog net een stap te 
ver is. Wie durft immers te zeggen dat hij of zij 
wel een dVi kan invullen, als hij of zij dit nog niet 
eerder gedaan heeft? Juist, op een overmoedige na 
bijna niemand. 

3. Manieren van trainen
We kennen allemaal de reguliere trainingen waar-
bij de trainer de zender is en de deelnemer de 
ontvanger. Wij zijn van mening dat je het meeste 
leert door het te doen. Stel samen maar een dPi 
of dVi op. Waar loop je dan tegenaan? ‘Learning 
by doing’ of ‘coaching on the job’ dus. Door in 
een realistische omgeving (bij een gastcorporatie) 
een praktijkcasus feitelijk uit te werken en hierbij 
door een ervaren coach te worden geholpen is je 
spanningsboog groter en is de kans dat je meer 
zelfvertrouwen hebt op het moment dat je het bij 
je eigen corporatie uit mag voeren groter.

4. Elkaar weten te vinden
Corporaties weten elkaar al steeds meer te vinden 
en werken steeds vaker samen op verschillende 
vlakken. Hoe mooi zou het zijn als je via de moder-
ne technieken continu in verbinding blijft staan met 

je collega’s bij andere corporaties die aan dezelfde 
praktijkcases werken? Via een app of forum willen 
wij toewerken naar een continu lerende en delende 
omgeving waarin we elkaar versterken!
 
De Matchability Academy
Bij Matchability starten over het algemeen starters 
die hooguit een stage hebben doorlopen in de cor-
poratiesector (en dan vaak op één afdeling). Ze zijn 
nog een ‘leek’ op het gebied van corporatie-eigen 
begrippen en werkzaamheden. We hebben de af-
gelopen jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
corporatietrainingen waarbij we heel praktijkgericht 
corporatie-eigen werkzaamheden overdragen aan 
starters. Zo hebben we jaarlijks een trainingsweek 
in de zomer waar we corporatietalent meenemen in 
de dagelijkse werkzaamheden van corporaties en 
we ze door middel van rollenspellen en casussen 
praktijkgerichte werkzaamheden laten uitvoeren.

We willen dit nu uitbreiden naar een academy 
waar ook corporatiemedewerkers aan deel kunnen 
nemen.

6. MATCHABILITY ACADEMY

Status
Onze stagiaire Nienke Veenstra voert 
voor ons een klein marktonderzoek 
uit naar de behoefte bij onze klanten. 
Het kan dus zijn dat u een verzoekje 
van Nienke ontvangt om wat vragen 
te beantwoorden. Alvast bedankt als 
u mee wilt werken hieraan.

We verwachten u in het najaar van 
2018 te kunnen infomeren in hoever-
re en in welke vorm we de academy 
willen organiseren en wat u van ons 
mag verwachten in 2019.

..



7. DUURZAAMHEID

Stap 1.
Huidige 

situatie in beeld 
brengen

Stap 2.
Mogelijkheden
inventariseren

In de Woonagenda is afgesproken dat iedere corporatie 
in 2018 een eigen plan van aanpak maakt om in 2050 
een CO2-neutraal woningbezit te hebben. Aedes heeft 
daartoe een handig hulpmiddel ter beschikking gesteld: 
de Routekaart CO2-neutraal 2050. 

Matchability ondersteunt woningcorporaties op dit 
moment bij de duurzaamheidsopgave. Hierdoor kan uw 
organisatie zich beter voorbereiden op de doelstelling 
om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Concreet kunt u 
denken aan onder meer:

Op basis van marktonderzoek (bij collega-woningcorporaties, maar ook 
bij marktpartijen) inventariseren we de mogelijkheden ten aanzien van 
onder meer (externe) energiebronnen, isolatie, WKO’s en zonnepanelen.  

Stap 3.
Scenario’s

opstellen en uit-
werken met de

organisatie

Iris

In deze stap brengen we de huidige situatie in kaart en verrichten we 
(eventueel) ondersteunende werkzaamheden bij het controleren en 
actualiseren van de basisgegevens en het invullen van de Routekaart 
CO2-neutraal 2050, zodat deze voor 1 mei 2018 is ingevuld. Over onze 
aanpak bij het actualiseren van de basisgegevens leest u meer in het 
artikel ‘Data op orde’ in dit magazine. 

In deze stap nemen we als uitgangspunt de door Aedes beschreven 
scenario’s. 
• Maximaal isoleren binnen de bestaande schil.
• Isoleren conform BENG-eis (bijna energieneutrale gebouwen).
• Maximaal isoleren binnen de bestaande schil en 50% van het 

woninggebonden energieverbruik op de woning opwekken.
• Isoleren  conform BENG-eis en 100% van het woninggebonden 

energieverbruik op de woning opwekken.

We bespreken deze scenario’s en concretiseren ze samen met de 
corporatie. Wat zijn de gevolgen? Welke tempo wordt toegepast? Bij 
welke complexen worden wanneer welke duurzaamheidsmaatregelen 
getroffen? En, niet onbelangrijk, zijn de maatregelen en het tijdspad 
(financieel en organisatorisch) haalbaar?



Stap 4.
Van start

Stap 5.
Evalueren en

bijsturen 

In deze stap evalueert u (intern en extern) de toegepaste maatregelen 
en koppelt u ze aan de doelstellingen van uw corporatie ten aanzien 
van duurzaamheid, betaalbaarheid en financiën. U deelt de resultaten 
bijvoorbeeld in uw jaarverslag en stuurt in de begrotingsperiode bij, 
indien nodig.   

Mogelijk kiest u voor een pilot, waarbij stap 3 wordt toegepast op een 
woning, een blokje of een complex om inzicht te krijgen in de effecten 
(bijvoorbeeld op de woonlasten voor de huurder). Zowel in deze stap als 
in de derde stap is het goed om uw huurdersvertegenwoordiging mee te 
nemen. 

Bij Matchability hebben we verschillende 
professionals in dienst die ervaring hebben met 
deze stappen en het duurzaamheidsvraagstuk. 
Schroom dus niet om contact met ons op te 
nemen voor meer informatie.



8. ZOMERWERKZAAMHEDEN

Ook tijdens de vakantieperiode kunt u uiteraard een beroep 
doen op ondersteuning door Matchability. In de (rustigere) 
zomermaanden kunnen we dagelijkse werkzaamheden en 
(dringende) projecten oppakken waar u eerder niet aan 
toekwam. Zo kunnen medewerkers met een gerust hart 
op vakantie én heeft uw corporatie een productieve zomer. 
Waar kunt u zoal aan denken?

• Data op orde brengen.
• Plan van aanpak opstellen voor het implementeren van 

assetmanagement.
• Risico’s in kaart brengen.
• Plan van aanpak duurzaamheid(smaatregelen).
• Implementatie AVG, inclusief creëren awareness.
• Herijken van procesbeschrijvingen.
• Procesoptimalisatie of lean management.
• Arbowetgeving implementeren.
• Voorbereiden (meerjaren)begroting.

Ook kunnen we u ondersteunen bij 
andere (onderzoeks)vraagstukken. 
Interesse? Dan brengen wij in de 
maanden mei en juni graag onze 
‘reisbrochure’ langs, waarin de 
bovenstaande dienstverlening is 
verpakt in heldere arrangementen, 
inclusief tarieven. 



9. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Ik ben Bernice 26 jaar, geboren in Enschede 
en woonachtig in Arnhem. Ik heb HBO Facility 
Management gestudeerd aan het Saxion te 
Deventer. Al voorafgaand aan mijn studie lagen 
mijn interesses bij het onroerend goed en 
huisvestingsmanagement. Na een aantal jaren 
gewerkt te hebben binnen het facilitaire werkveld 
werd bevestigd dat mijn interesses ergens anders 
liggen. 

Via een gezamenlijke kennis ben ik in contact 
gekomen met Matchability. In augustus 2017 
ben ik uitgenodigd om deel te nemen aan de 
trainingsweek. In deze week ben ik enthousiast 
geworden over de woningcorporatiesector. Ik kreeg 
de kans om de switch te maken van het facilitaire 
werkveld naar het vastgoed. Matchability biedt mij 
de ruimte om nog meer kennis te maken met (het 
werken in) deze sector. 

Inmiddels werk ik sinds afgelopen november met 
veel plezier als trainee bij Matchability. Mijn eerste 
opdracht is bij SSH& in Nijmegen. Hier werk ik 
momenteel op de afdeling Wonen en houd me 
voornamelijk bezig met alle facetten omtrent het 
verhuurproces. Naast deze opdracht heb ik tot 
aan januari mijn bijdrage mogen leveren aan het 
opzetten van een juridisch loket. Heel wat anders 
dan de werkzaamheden die ik uitvoer bij SSH&, 
maar juist die diversiteit spreekt me erg aan. Door 
zoveel mogelijk diverse opdrachten uit te voeren, 
hoop ik dat ik me in een korte tijd kan ontwikkelen 
tot een professional in de volle breedte. 

Mijn volgende opdracht zou ik graag willen 
uitvoeren op de afdeling Vastgoed. Hebt u vanaf 
juni een opdracht voor mij? Neem dan contact op 
met Matchability. 

Bernice



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV  
Handelstraat 12  085 82 26 595
4283 JK Giessen  info@matchability.nl


