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Ontwikkelingen. Ze volgen 
elkaar in rap tempo op. Zeker 
in de corporatiesector. 

Zo verscheen er recent een artikel in Cobouw 
dat de bouwkosten van een nieuwbouwhuur-
woning gestegen zijn met 15% ten opzichte 
van vorig jaar. Tel daar de enorme duurzaam-
heidsopgave bij op en het spanningsveld 
tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid, 
kwaliteit en duurzaamheid wordt alleen maar 
groter. Dat vraagt om een creatieve inzet van 
middelen. In dit magazine delen we daarom 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid. 

Ook op juridisch gebied staat de sector niet stil. 
Zo was er de evaluatie van de Woningwet, waar-
van we in dit magazine een samenvatting geven. 
Wat zijn de belangrijkste beleidsvoornemens van 
het ministerie? Verder worden de implicaties van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) steeds duidelijker. We durven wel te zeggen 
dat de corporatiesector vooroploopt als het om 
de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gaat. We merken 
dat ook aan de praktische vragen die we als Mat-
chability ontvangen. Maar, hoe zorg je ervoor dat 
medewerkers privacybewust zijn en blijven? En 
hoe borg je dat wat je opschrijft, bijvoorbeeld in 
het privacybeleid, ook in de praktijk wordt toege-
past? Matchability ondersteunt corporaties bij deze 
vraagstukken aan de hand van de AVG-apk. Een 
laagdrempelige tool die inzicht geeft in de mate 
van AVG compliance, die kan dienen als verant-
woordingsdocument en die praktische aanbevelin-
gen en tips voor de borging van de AVG bevat. In 
dit magazine gaan we verder in op deze AVG-apk.

In januari telden we op onze socialmediakanalen 
af naar 1 februari: de launch van het Juridisch 
CorporatiePlatform (JCP). Het JCP is er onder 
meer op gericht om als sector juridische kennis 
met elkaar te delen. Een van de onderwerpen die 
regelmatig terugkomt en die past bij deze perio-
de, is het afrekenen van stook- en servicekosten. 
Naast de praktische vertaling van de juridische 
aspecten ondersteunen we corporaties ook bij het 
afrekenen zelf. In het vorige magazine deelden we 
al een stappenplan, dit magazine gaan we in op 
complexboeken als handig middel om het proces 
van afrekenen te vergemakkelijken én leuker te 
maken. 

Februari was voor ons ook een maand vol ontwik-
kelingen. We zijn verhuisd naar ons nieuwe kan-
toor in ’s-Hertogenbosch, om precies te zijn in het 
stadion van FC Den Bosch. Als trouwe fan van deze 
club maakte mijn hart wel een sprongetje, zeker 
toen bleek dat het een kantoor mét uitzicht op het 
veld is. Daarnaast hebben we ons versterkt met 
een nieuwe topper: Jorieke Neefs is gestart als 
accountmanager. Samen met Anne-José is zij het 
aanspreekpunt voor uw (personele) vraagstukken. 
Zij hebben elk hun eigen rayon. In dit magazine 
lichten we deze rayonindeling toe. Verder hebben 
we onze dienstverlening ten aanzien van Business 
Intelligence (BI) uitgebreid, ook zo’n ontwikkeling 
die volop van toepassing is op de corporatiesec-
tor. Ook zijn we zeer trots op het behalen van het 
SNA-keurmerk, hét keurmerk voor onder meer 
detacheringsbureaus.

Tot slot stelt Sanne Albers zich voor. Zij is in janua-
ri gestart bij Matchability en momenteel werkzaam 
als interim-medewerker stook- en servicekosten 
bij Thuisvester in Oosterhout. Daarnaast onder-
steunt ze corporaties bij juridische vraagstukken 
in haar rol als medewerker van het JCP. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. RAYONINDELING
Om u als corporatie zo goed mogelijk te 
kunnen bedienen, zijn we in februari 2019 
gestart met vaste aanspreekpunten per 
rayon. We hebben Nederland opgedeeld in 
twee rayons. Dit hebben we gedaan op basis 
van de woningmarktregio’s. Anne-José en 
Jorieke hebben allebei een eigen rayon. 

Wat betekent deze rayonindeling voor u? 
• Een vast aanspreekpunt
• Volledige focus 

Natuurlijk kunt u nog gewoon contact leggen met 
ons beiden. Bij een casus zal de uitwerking en 
communicatie echter overgedragen worden aan 
de accountmanager van uw rayon. We hopen u zo 
het beste van dienst te kunnen zijn!

Waar kunt u ons ook alweer voor bellen? 
We merken dat het niet altijd even helder is waar 
u ons voor kunt bellen. Matchability werkt corpo-
ratiebreed met hoogopgeleide bedrijfskundigen. U 
kunt ons inzetten op organisatiebrede bedrijfskun-
dige projecten maar ook op tijdelijke functies. 
 
Wij werken over het algemeen met eigen mede-
werkers en soms met medewerkers van een sa-
menwerkingspartner. Dit betekent soms ook dat 
we niet kunnen leveren, maar op deze manier 
kunnen we wel de kwaliteit borgen. 

Via onze zakelijke LinkedIn-pagina en op onze 
website kunt u in één oogopslag zien wie via ons 
werkzaam is. Twijfelt u of u Matchability in kunt 
schakelen voor een project of functie? Bel ons dan 
gerust even.

Even voorstellen: Anne-José

Ik ben Anne-José Haaksema, geboren in Gouda en 
sinds een aantal jaar woon ik in Veen. Ik ben ge-
trouwd met Rob en samen zijn we de trotse ouders 
van ons zoontje Levi. In mijn vrije tijd sport ik 
graag en zeg ik ook geen nee tegen een terrasje. 
Ik ontdekte tijdens mijn studie hoe dynamisch en 
leuk ik werken in de woningcorporatiesector vind. 
In 2011 ben ik dan ook samen met mijn collega, 
Niels van den Aker, Matchability gestart. Ik ben 
het aanspreekpunt voor woningcorporaties in de 
onderstaande woningmarktregio’s: 

Groningen/Drenthe, Metropoolregio Amsterdam, 
Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde, Oost-Neder-
land, U16, Food Valley, Arnhem Nijmegen, Woon-
gaard, Noordoost-Brabant en Zeeland. 

Even voorstellen: Jorieke 

Ik ben Jorieke Neefs, 32 jaar en woonachtig in 
Berlicum. In mijn vrije tijd loop ik hard, lees ik 
boeken, ga ik heel graag uit eten en ben ik be-
geleider van de Hofkapel van de Jeugdprins van 
Oeteldonk (zo heet ’s-Hertogenbosch tijdens Car-
naval): De Koekerellen. Sinds februari 2019 ben ik 
werkzaam voor Matchability. Getriggerd door alle 
mooie verhalen van Niels wilde ik heel graag bij 
Matchability werken! Gelukkig deed die kans zich 
voor en ben ik het aanspreekpunt voor woningcor-
poraties in de onderstaande woningmarktregio’s: 

Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflak-
kee, Friesland, Haaglanden/Midden-Holland/Rot-
terdam, Holland Rijnland, Limburg, Metropoolregio 
Eindhoven, Noord-Holland-Noord, West-Brabant/
Hart van Brabant en Zwolle/Stedendriehoek. 

Anne-José Jorieke

1. Friesland
2. Groningen/Drenthe
3. Noord-Holland Noord
4. Zwolle - Stedendriehoek
5. Metropoolregio Amsterdam
6. Amersfoort Noord-Veluwe Zeewolde
7. Holland Rijnland
8. Oost Nederland
9. U16
10. Food Valley
11. Haaglanden Midden-Holland Rotterdam
12. Arnhem Nijmegen
13. Woongaard
14. Drechtsteden Hoekse Waard
15. Noordoost Brabant
16. West-Brabant en Hart van Brabant
17. Zeeland
18. Metropoolregio Eindhoven
19. Limburg

1

2

4

3

6
5

7 8

9 10

11
12

13
14

15

16

17
18 19

De woningmarktregio’s

Een intern vraagstuk of behoefte aan tijdelijke extra capaciteit?

Anne-José Haaksema: a.haaksema@matchability.nl | 06 489 373 92
Jorieke Neefs: j.neefs@matchability.nl | 06 304 007 56



3. EVALUATIE WONINGWET

Op 22 februari 2019 heeft het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) het verslag van de evaluatie van de Wo-
ningwet gepubliceerd. Hoofdlijn van de evalu-
atie is dat de minister geen aanleiding ziet voor 
grote wijzigingen; de Woningwet heeft haar 
hoofddoelen weten te bereiken. Wel merkt de 
minister op dat er verbeterpunten zijn. Wat 
zijn de belangrijkste concrete beleidsvoorne-
mens? We vatten deze hieronder samen.

Afbakening van de kerntaak

• De liberalisatiegrens wordt weer jaarlijks geïn-
dexeerd.

• De tijdelijke verruiming van de DAEB-inkomens-
grens naar € 42.436 in 2019 wordt niet verlengd.

• Mogelijk maken dat corporaties niet gebruikte 
vrije toewijzingsruimte kunnen inzetten voor 
meerdere jaren.

• Ouderen met een laag inkomen maar met 
vermogen mogen worden gehuisvest in een 
woning met een huur boven de aftoppings-
grens.

• De norm van € 129,17 per DAEB-woning voor 
leefbaarheidsuitgaven wordt geschrapt.

• Het verplicht opnemen van leefbaarheidsacti-
viteiten in prestatieafspraken wordt omgezet 
naar het verplicht opnemen van die activiteiten 
in het bod van de corporatie aan gemeenten 
en huurdersorganisaties voor het maken van 
prestatieafspraken.

•	 Het	 organiseren	 of	 (financieel)	 ondersteunen	
van kleinschalige activiteiten gericht op ont-
moeting tussen bewoners wordt toegestaan.

Bescherming maatschappelijk vermogen en 
voorkomen marktverstoring

• Grens van 2.500 woningen voor het hebben 
van een onafhankelijk controller optrekken 
naar het niveau van 5.000 woningen, in lijn 
met de OOB-status.

• De indieningsdatum van het jaarverslag de ko-
mende drie jaar handhaven op 1 juli. Daarna 
bekijken of de indieningsdatum vervroegd kan 
worden.

• Onderzoeken of een administratief eenvoudi-
gere	wijze	van	aflossing	van	interne	startlening	
mogelijk en wenselijk is, zonder dat de risico’s 
in de DAEB-tak ongewenst groot worden.

Versterken positie gemeente en huurdersorga-
nisaties

• Meerjarige prestatieafspraken zijn toegestaan. 
Er is geen wettelijke verplichting om jaarlijks 
opnieuw het gehele proces te doorlopen om te 
komen tot prestatieafspraken. 

• Verder ontwikkelen van de indicatieve beste-
dingsruimte woningcorporaties (IBW) en de 
uitleg over (het gebruik van) de IBW verbete-
ren.

Versterken interne governance

• De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onder-
zoekt in 2019 of de werving en selectie van 
commissarissen bij bepaalde corporaties al 
dermate professioneel is dat de Aw kan ver-
trouwen op het oordeel van de RvC.

• Bij verenigingen: laten vervallen van de wet-
telijke verplichting voor het voorleggen van 
besluiten RvC aan de algemene ledenvergade-
ring.

Wettelijke basis bieden aan de wooncoöperatie 

• Aedes en het Ministerie van BZK stellen een 
handreiking zelfbeheer op. 

Ouderen en wonen met zorg

• Met de Actielijn Wonen en Zorg worden cor-
poraties ondersteund en gestimuleerd meer 
te investeren in geclusterde woonvormen. Dat 
gebeurt aan de hand van een ondersteunings-
team en kennisprogramma.

Verduurzaming van de 
gebouwde omgeving

• Vanuit de Woningwet zal geen belemmering 
worden opgelegd om stroom terug te leveren 
aan het net en besparingen indirect ten goede 
te laten komen aan de huurder. Mocht blijken 
dat andere regelgeving wel knellend is, dan zal 
dit in het kader van het Klimaatakkoord nader 
worden bekeken. 

• In situaties waarin corporatiebezit een bouw-
kundig geheel vormt met woningen van andere 
eigenaren, kunnen zij worden verleid om te 
verduurzamen	door	mee	te	kunnen	profiteren	
van de kennis, inkoop- en organisatiekracht 
van corporaties. De corporatie mag daarbij ook 
‘overheadkosten’ dragen, zoals de kosten die 
samenhangen met een algemene vergunnings-
aanvraag of proceskosten die worden gemaakt 
bij de aanbesteding van het traject. Eigenaren 
dragen zelf de overige kosten, zoals arbeid en 
materiaal.

Iris

Een samenvatting van de 
belangrijkste concrete 
beleidsvoornemens.



De AVG-apk: periodiek inzicht in de mate van borging 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Speciaal voor woningcorporaties hebben we een 
AVG-apk ontwikkeld. Een dashboard dat in een oogopslag 
laat zien hoe u op de (borging van de) AVG-onderdelen scoort 
en dat we samen met u vullen. En een rapport met gerichte en 
vooral praktische verbeterpunten. Maar, hoe ziet zo’n AVG-apk 
eruit?

4. AVG-APK

1. 2019 is een goed moment om te bepalen hoe de organisatie 
ervoor staat met betrekking tot de implementatie van de 
AVG. De onderdelen waar we op toetsen zijn gebaseerd 
op onder meer de routeplanner van Aedes, de handreiking 
gegevensbescherming van Aedes, best practices en 
ervaringen bij collega-corporaties en informatie van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Concreet kun je denken 
aan de aanwezigheid van een bewustzijnsprogramma van 
de AVG, de juistheid, tijdigheid en volledigheid van het 
verwerkingsregister en de mate van privacybewustzijn en 
kennis over de AVG bij collega’s. In totaal toetsen we op 
16 thema’s.

2. Aan de hand van een checklist, documentenanalyse en 
interviews brengen we in kaart in hoeverre de organisatie 
compliant is aan de AVG. 

3. Het uitvoeren van de AVG-apk (inclusief rapportage en 
praktische aanbevelingen) neemt circa drie tot vier dagen 
in beslag, tegen een tarief van 65 euro per uur. Eventueel 
ondersteunen bij het oppakken van actiepunten is niet 
in deze tijdsbesteding meegenomen. Indien gewenst 
kunnen we hier gericht een tijdsindicatie aan koppelen na 
oplevering van de rapportage. 

4. Op basis van de AVG-apk verschaffen we u een rapport 
met	 specifieke	 en	 pragmatische	 verbeterpunten	 met	
betrekking tot de implementatie en de borging van de 
AVG. Bij dit rapport hoort een dashboard dat laat zien welk 
cijfer u scoort op de verschillende AVG-onderwerpen. Dit 
rapport kunt u dan weer delen met uw interne organisatie, 
maar bijvoorbeeld ook met uw Raad van Commissarissen 
of accountant. 

Wilt u meer informatie of onze brochure ontvangen? Neem 
dan contact met ons op, bijvoorbeeld door een mailtje te 
sturen naar info@matchability.nl

Rick

In de januari-editie van ons magazine heeft mijn 
collega Vincent een uitgebreid stappenplan 
gegeven over hoe stook- en Servicekosten 
worden afgerekend. Daarbij heeft hij ook als 
tip het maken van complexboeken genoemd. 
Daar zoomen we in dit artikel verder op in. 

Wat is een complexboek?
Een complexboek is eigenlijk niets minder dan een 
duidelijk overzicht van een af te rekenen complex. 
De kracht van het complexboek stook- en service-
kosten is dat je onder meer in één oogopslag ziet:
• wat voor complex het is;
• hoeveel vhe’s het complex bevat;
• welke componenten in het betreffende com-

plex worden afgerekend;
• hoe de kosten over de vhe’s worden verdeeld;
• waar de meters (elektra, gas en water) te 

vinden zijn;
• welke afspraken zijn gemaakt.

Waarom is een complexboek handig?
‘We hebben alle informatie toch al?’. Dat klopt, 
maar doorgaans niet in één overzicht. Als mede-
werker stook- en servicekosten ben je een soort 
‘spin in het web’, omdat het afrekenen van stook- 
en servicekosten raakvlakken heeft met de werk-
zaamheden op verschillende werkzaamheden. De 
gegevens, die je nodig hebt, staan dan ook vaak 
op verschillende plekken. Zo heb je bijvoorbeeld 
een schoonmaakcontract, meterstanden of kosten 
nodig, maar ook gemaakte afspraken, VvE-ge-
gevens en een overzicht aan welke warmteleve-
rancier gegevens doorgegeven moeten worden 
om	 een	 specifieke	 afrekening	 te	 verkrijgen.	 Een	
complexboek draagt hier aan bij. Daarin staat 
precies hoe een complex afgerekend wordt en wat 
je daarbij moet doen. Ook door de foto’s die erin 

staan, krijg je een beter beeld van het gebouw dat 
je wilt gaan afrekenen. Kortom, een complexboek 
betekent structuur, duidelijkheid en transparantie.

Hoe maak je een complexboek?
Het maken van een complexboek kun je op diver-
se manieren aanvliegen. Dat heeft alles te maken 
met de stijl en de keuzes van de corporatie. Om 
uiteindelijk tot een waardevol complexboek te 
komen, delen we de volgende tips:

1. Kies een uniform format. 
 Maak hierbij de keuze of de complexboeken 

worden gemaakt in Word of Excel. Bekijk welke 
gegevens je van de af te rekenen complexen 
wilt weten. Specialiseer het format naar de stijl 
van de corporatie. 

2. Bekijk het complex en maak foto’s. 
 Om een goed beeld van een complex te krijgen 

is het verstandig om even te gaan kijken. Dan 
weet je precies waar de meters zitten en waar 
deze voor zijn, maar ook of er openbare ruim-
tes en bergingen zijn. Daarnaast kun je ook 
onderzoeken of het groenonderhoud onder via 
de servicekosten door te belasten groen valt 
(geen openbaar karakter). 

3. Verzamel de gegevens.
 Ga volgens de trechtermethode te werk. Begin 

eerst met de algemene gegevens, zoals het 
aantal vhe’s, de huisnummers per blok of de 
gegevens van de VvE. Ga daarna verder de 
diepte in. Hierbij kun je denken aan de uitleg 
wat er precies afgerekend wordt per compo-
nent (ingeval van elektra kunnen dat bijvoor-
beeld de lift, intercom en algemene verlichting 
van galerijen zijn), de verdeelstaat om af te 
rekenen en welke afspraken zijn gemaakt. 

4. Vul het format.
 Deze stap kan samen met stap 3 genomen 

worden. Alle verzamelde gegevens vul je in 
het format in, zodat je een duidelijk overzicht 
hebt. 

5. Plezier en gemak.
 Ervaar plezier en gemak bij het afrekenen van 

de stook- en servicekosten, doordat je snel 
inzicht hebt in het af te rekenen complex. 

5. STOOK- EN SERVICEKOSTEN

Elcke



Een maand, drie weken, twee weken, een 
week, een dag ... begin dit jaar hebben we 
heel wat afgeteld! ‘Get ready for the launch’, 
zo schreven we op onze socialmediakanalen. 
Die ‘launch’ was op 1 februari en betrof het 
Juridisch CorporatiePlatform (JCP). 

Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere en mid-
delgrote woningcorporaties niet belegd bij aparte 
functionarissen, zoals een jurist of een compliance 
officer.	 Medewerkers	 hebben	 in	 grote	 lijnen	 de	
kennis op het gebied van wet- en regelgeving zelf 
paraat. Ze gaan daarbij vaak uit van het ‘gezond 
boerenverstand’.	 Voor	 de	 specifiekere	 vragen	

wordt veelal gebruikgemaakt van externe advoca-
ten	of	juristen	die	ten	aanzien	van	deze	specifieke	
juridische vragen een adviserende en ondersteu-
nende rol vervullen.

Het JCP is een dienst voor woningcorporaties die 
ingezet kan worden voor uiteenlopende juridische 
vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerdere juri-
disch medewerkers op verschillende rechtsgebie-
den. Zij beantwoorden juridische vragen, stellen 
voorbeeldbrieven op en delen casussen via een 
kennisplatform waar alle deelnemers toegang 
tot hebben. Als een vraag te specialistisch is en 
aan een specialist of advocaat wordt voorgelegd, 

6. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

SanneSabine

dan bereiden zij de casus voor en leggen ze een 
afgebakende vraag voor aan de door de corporatie 
geselecteerde specialist. Dit scheelt tijd en, gezien 
het verschil in uurtarief, ook geld. Daarnaast biedt 
het JCP diensten aan om de juridische zelfredzaam-
heid te vergroten. Zo kunnen medewerkers van de 
deelnemende corporaties de online kennisbank raad-
plegen. Om het kennisniveau te vergroten, waardoor 
zoveel mogelijk aan de voorkant al juridische zaken 
getackeld kunnen worden, kunnen op iedere afdeling 
periodiek trainingen verzorgd worden door mede-
werkers van het JCP die aansluiten bij de dagelijkse 
praktijk van de medewerkers. Daarnaast zijn er ook 
bijeenkomsten, waarin actuele juridische thema’s 
behandeld worden.

Het JCP bieden we aan in de vorm van een abonne-
ment met vaste basisdiensten en/of variabele dien-
sten. De keuze is aan u. U kunt te allen tijde inhou-
delijke vragen over de onderstaande onderwerpen en 
rechtsgebieden stellen.

• Huurrecht
• Bouw- en vastgoedrecht
• Woningwet
• Privacywetgeving
• Stook- en servicekosten
• Overeenkomsten

Meer informatie of ook deelnemen? Ga dan naar 
www.hetjcp.nl. Op deze site staat ook een ludiek 
filmpje	waarin	we	het	JCP	verder	toelichten.	

Vijf voordelen van 
deelname aan het JCP

1. Samen grip op kennis, 
dossiers en kosten

2. Kennisniveau vergroten 
= grotere zelfredzaam-
heid

3. De vraag aan de juiste 
persoon stellen = juiste 
tarief bij de vraag

4. Samen optrekken = 
geen dubbele vragen 
aan specialisten, dus 
geen onnodige kosten

5. Indien gewenst een 
interim-medewerker 
juridische zaken = snel 
een match bij een capa-
citeitsvraagstuk



Woningcorporaties spraken in de Aedes Woonagenda 
2017-2021 de ambitie af om hun sociale huurwoningen 
voor 2050 CO2-neutraal te maken. Het Sectorbeeld 2018 
van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt echter 
duidelijk dat corporaties prioriteiten moeten stellen als 
het gaat om de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid, 
kwaliteit en duurzaamheid. De hoge belastingdruk en 
de kwetsbare financiële positie van huurders zet het 
snel en op grote schaal verduurzamen van woningen 
onder druk. Hoe gaan corporaties hiermee om? We 
gaan in dit artikel in op de laatste ontwikkelingen en 
praktijkvoorbeelden. 

• De klant staat voorop bij verduurzaming De Veste. De 
werkzaamheden bestaan onder meer uit het isoleren van 
daken van binnenuit, spouwmuurisolatie, het vervangen 
van de oude beglazing en het vervangen van cv-ketels. 
Om de bewoners vooraf te informeren over de werkzaam-
heden, wat er van de bewoners verwacht wordt en wat 
de impact is, heeft De Veste bewonersavonden georga-
niseerd. Verder voert ze persoonlijke gesprekken met de 
bewoners die op maat geïnformeerd worden. De Veste 
kijkt daarbij naar de persoonlijke situatie van de huurder. 
Zo kan hulp bij het opruimen van de zolder gewenst zijn, 
zodat de dakisolatie aangebracht kan worden. Goede in-
formatie, bijvoorbeeld in een bewonersmap, en duidelijke 
communicatie maakt dat een bewoner weet wanneer en 
met welke werkzaamheden de aannemer in zijn of haar 
woning aan de slag gaat. 

• Onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd om 
een speciaal zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas 
maakt uit het vocht in de lucht. Na 10 jaar ontwikkeling is 

7. VERDUURZAMING

VincentMark

het rendement van één paneel opgedreven tot 
250 liter per dag, een wereldrecord volgens de 
onderzoekers. Twintig van deze zonnepanelen 
zouden een gezin een heel jaar lang van stroom 
en warmte kunnen voorzien. De ingenieurs 
toonden ons hun prototype in wereldprimeur. 
De eerste veldproef staat in de steigers.

• Woningcorporatie GroenWest heeft in 1 jaar 
tijd 5.500 zonnepanelen geplaatst. Het pro-
gramma is volgens de corporatie een succes 
doordat ze de wijken is ingegaan om bewo-
ners te informeren. Het viel GroenWest op dat 
bewoners zich heel goed laten informeren en 
steeds vaker bewuster kiezen voor zonnepane-
len. Niet alleen vanwege de besparing die het 
oplevert, maar ook écht omdat zij een steentje 

willen bijdragen aan het milieu.
 
• Volgens Douwe Jan Elzinga, Hoogleraar Con-

stitutioneel Organisatierecht, gaat het Urgen-
da-oordeel vrijwel zeker van tafel. In politiek 
Den Haag wordt aangenomen dat de rechter 
een 25% CO2-reductie beveelt en dat daar 
niet aan valt te tornen. Maar is dat wel zo? Er 
loopt nog een cassatieprocedure bij de Hoge 
Raad en in die procedure heeft de Staat een 
ijzersterke kaart. Vanwege een vergaande pre-
cedentwerking, maar vooral vanwege een te 
zwakke juridische fundering, is de kans zeer 
aanzienlijk dat het vonnis van het Hof Den 
Haag van tafel gaat. Hij schreef daarover in dit 
artikel in Binnenlands Bestuur. 

VAN NAAR A++ A+ A B C D E F

A+ Besparing energielasten per maand € 11        

A Besparing energielasten per maand € 37 € 26       

B Besparing energielasten per maand € 45 € 35 € 10      

C Besparing energielasten per maand € 50 € 40 € 13 € 3     

D Besparing energielasten per maand € 60 € 50 € 22 € 13 € 10    

E Besparing energielasten per maand € 60 € 50 € 24 € 15 € 11 € 2   

F Besparing energielasten per maand € 60 € 50 € 24 € 15 € 12 € 2 € 0  

G Besparing energielasten per maand € 60 € 50 € 23 € 14 € 10 € 1 € 0 € 0

De Woonbond en Aedes hebben een handig 
overzicht gemaakt. Een vergoedingentabel 
laat de gemiddelde besparing zien voor 
de huurder op de energierekening bij 
verschillende labelstappen.



8. BUSINESS 
INTELLIGENCE

Timon

Binnen de sector zien wij bij veel corpora-
ties Business Intelligence (BI) op de agenda 
staan. In deze tijd, waarin er steeds meer 
data wordt geregistreerd, mogen analyses 
op basis van deze data niet ontbreken. 
Sturen op basis van data wordt steeds be-
langrijker. Het verzamelen van data gaat in 
de meeste gevallen goed, maar vervolgens 
halen organisaties er vaak niet uit wat erin 
zit. We zien dat verschillende corporaties 
al stappen hebben gezet naar het inrichten 
van rapportages en dashboards, waarbij de 
data rechtstreeks uit het bedrijfssysteem 
komt. Het inrichten van dit soort rapporta-
ges klinkt eenvoudig, maar blijkt in werke-
lijkheid toch erg complex. Daarnaast vergt 
het vertalen van dit soort rapportages rich-
ting de organisatie en de implementatie de 
nodige ervaring.

Veel corporaties die gestart zijn met het profes-
sionaliseren van de informatievoorziening zullen 
het wel herkennen dat Business Intelligence 
vraagt om een gedegen aanpak. Om tot een 
solide basis te komen, is kennis en tijd nodig.

Wij hebben de afgelopen tijd nagedacht over 
een manier waarop we corporaties kunnen on-
dersteunen om:

1. Corporaties te helpen van strategie naar KPI: 
gericht sturen en meetbare doelen op-
stellen

2. Het kennisniveau te vergoten: vanuit het 
primaire systeem zelf op elk gewenst 
moment data inzichtelijk maken

3. Corporaties helpen om de data te analyse-
ren: wat zeggen de cijfers?

4. Inrichtingen van informatieproducten: 
bouwen en onderhouden van realtime 
dashboards en rapporten

Naar aanleiding van deze gedachten is het 
concept DataToppers ontstaan. Bij Matchability 
werken wij met young professionals die naast 
een kritische en analytische blik ook enthousias-
me en frisse ideeën met zich meebrengen. Dash-
boards en rapportages worden in een fris jasje 
gestoken en samen met de organisatie wordt 
het informatieproduct binnen een proces opge-
nomen of aan een KPI gekoppeld. Het bouwen 
van een rapport en vervolgens daarmee de orga-
nisatie ingaan maakt dat datagedreven werken 
leuk en vooral laagdrempelig is. Een DataTopper 
die paraat staat voor uw corporatie!

Hoe werkt het?
U kunt bij Matchability terecht voor data-analis-
ten die op interim-basis projecten en functies bij 
corporaties vervullen. Een data-analist onder-
steunt bij het ontsluiten van data, vertaalt deze 
naar informatie en betrekt de corporatie om te 
komen tot nieuwe inzichten en de vertaling naar 
concrete acties. 

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het 
gebied van Business Intelligence of heeft u nog 
vragen? Neem dan gerust contact met ons op. 
Samen met u gaan wij op zoek naar de beste 
oplossing en de beste match!

Vier voordelen van 
Business Intelligence

1. Kennisniveau vergroten = 
grotere zelfredzaamheid

 
2. KPI’s smart = doelen real-

time inzichtelijk
 
3. Dashboards en rapportages 

= inzicht en overzicht op 
een centrale plek

 
4. Managementinformatieraam-

werk = borging in de 
organisatie

Praktijkvoorbeeld van Timon:

Begin maart heb ik mijn bijna 100 
collega’s van Woonvisie aan de 
hand van een presentatie meege-
nomen in de wereld van informa-
tievoorziening. Samen stonden 
we stil bij de vraag in hoeverre 
goede informatievoorziening 
bijdraagt aan het realiseren van 
de doelen van Woonvisie, waar-
onder ‘beter wonen’. We lichtten 
toe hoe we omgevingsanalyses 
en de ontwikkelingen binnen 
de sector en binnen Woonvisie 
vertaald hebben naar Power 
BI-dashboards en rapportages 
voor Woonvisie. De conclusie die 
we gezamenlijk trokken? Goede 
informatievoorziening leidt tot 
betere en vaak ook tot nieuwe in-
zichten, omdat je stuurt op feiten 
en op het gericht werken aan het 
behalen van je doelen.  

#datagedreven 
#woningcorporatie
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9. SNA-KEURMERK 

Als Matchability staan we voor kwaliteit en betrouw-
baarheid. In dat kader heeft VRO afgelopen februari 
een SNA-inspectie bij ons uitgevoerd. 

SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Het SNA-keur-
merk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers 
van werk. Het is ontwikkeld om de risico’s van inleners van 
arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven 
met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun 
verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener 
en uitbesteder van werk wordt beperkt. Per 1 juli 2012 geldt 
er	bovendien	een	fiscale	vrijwaring	voor	de	inlenersaanspra-
kelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen 
van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard 
kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door 
de	Belastingdienst	ten	aanzien	van	niet	betaalde	loonheffin-
gen en omzetbelasting door de uitlener.

VRO heeft ons conform de NEN-4400-I-norm gecontroleerd 
op onder meer onze personeelsadministratie, de loonadminis-
tratie	en	de	financiële	administratie	(waaronder	de	afdracht	
van de omzetbelasting). Na een prettig en vlot verlopen 
inspectie kregen we medio februari de bevestiging dat het 
SNA-keurmerk binnen is. Het keurmerk is hier te raadplegen. 
We werken elke dag hard aan kwaliteit en zijn dan ook trots 
op dit resultaat.

NielsAnne-José

10. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Mijn naam is Sanne Albers. Ik ben 29 jaar en geboren en 
getogen in Zuid-Limburg. Voor mijn hbo-studie Rechten ben 
ik verhuisd naar Brabant en nu woon ik al weer ruim een jaar 
in Goirle. 

Op dit moment volg ik de master Rechtsgeleerdheid in Tilburg 
en ik hoop deze dit jaar af te ronden. 

In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden, dans ik een 
keer per week, houd ik van lezen en ga ik graag een stuk 
wandelen met onze hond. Via een oud-klasgenoot kwam in 
contact met Matchability. Het werken bij Matchability en 
daarmee de corporatiesector leren kennen is nieuw voor mij, 
maar ik ga de uitdaging graag aan en heb veel zin om nieuwe 
kennis op te doen. Vanwege mijn achtergrond werk ik mee aan 
het Juridisch CorporatiePlatform (JCP). Daarnaast werk ik via 
Matchability bij Thuisvester als interim-medewerkster stook- en 
servicekosten. Verder maak ik deel uit van de Academy binnen 
Matchability waarbij we werken aan onze eigen ontwikkeling 
en aan de ontwikkeling van Matchability. 

Sanne



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

Stadionlaan 91     085 82 26 595
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch   info@matchability.nl


