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Dé flexibele schil voor woningcorporaties



1. WOORD VAN DE 
REDACTIE
De titel van dit magazine is ‘(Ver)stand van zaken’.  

Zo richting het einde van het jaar geven we de stand van zaken weer van actuele thema’s in de 
corporatiesector. Zo gaat Eelkje van de Kuilen van AKD in op de Wet maatregelen middenhuur, 
behandelen we de belangrijkste wijzigingen in het handboek marktwaardering 2018 en geven 
we de status weer van de wooncoöperatie. 

‘Verstand van zaken’ verwijst naar een van onze kernwaarden: kundigheid. U mag van ons verwachten 
dat we een klantgerichte houding hebben, met u meedenken, goed doorvragen en actief gebruikmaken 
van ons netwerk. We maken er een wedstrijd van om nieuwe wet- en regelgeving en corporatiespecifieke 
vraagstukken en ontwikkelingen ons snel eigen te maken. We zijn een echte kennisorganisatie en delen 
dit ook graag met de sector. Een voorbeeld daarvan is dit magazine, maar ook ons boek MatchPoint dat 
we de komende tijd bij onze relaties in de corporatiesector bezorgen. Een van de onderwerpen die zowel 
in MatchPoint als in dit magazine terugkomt, is data-analyse.   

‘Verstand van zaken’ komt ook tot uiting in het feit dat we de beste willen zijn binnen de corporatiesector en 
oplossingen bieden voor tijdelijke personeelsvraagstukken tegen transparante en eerlijke tarieven. Twee 
concrete voorbeelden daarvan lichten we in dit magazine verder toe: het Juridisch CorporatiePlatform en 
ons stageprogramma. 

Tot slot stelt Florian Fluit zich voor. Hij is in juli 2018 gestart bij Matchability. Zijn eerste opdracht had 
betrekking op de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij Talis in 
Nijmegen. Op dit moment werkt hij in projectverband aan het opzetten van een intern controleplan en 
het beschrijven van processen bij Woningstichting Helpt Elkander in Nuenen. 

Veel leesplezier!

Niels



2. WET MAATREGELEN MIDDENHUUR

Veel corporaties hebben het al meegekregen: 
de Woningwet gaat weer veranderen. Het 
is de bedoeling dat het voor corporaties 
eenvoudiger wordt om middeldure 
huurwoningen te realiseren. Maar lukt dat 
ook met de voorgestelde wetswijziging? 

Een voorbeeld om te verduidelijken waar corporatie 
nu tegen aanlopen bij de realisatie van middeldure 
huurwoningen. Een corporatie heeft al jaren 
sociale huurwoningen. Deze woningen zijn aan 
vervanging toe. De corporatie gaat de woningen 
slopen en pleegt daarna nieuwbouw. Daarbij 
streeft de corporatie naar een gemengde wijk. Alle 
hoekwoningen worden middeldure huurwoningen, 
voor het overige komen er sociale woningen. Een 
corporatie mag nu alleen na toestemming van de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw) de middeldure 
huurwoningen realiseren. Het realiseren van 
huurwoningen met een huur van meer dan € 710,68 
is een nieuwe niet-DAEB-activiteit. Onderdeel 
van de goedkeuringsprocedure is de ‘markttoets’. 
De gemeente moet in de markt nagaan of een 
marktpartij niet deze middeldure huurwoningen wil 
realiseren. 

Eelkje



Kortom: er komen de nodige versoepelingen aan. Maar of dit nu leidt 
tot de gewenste toename van bouw van middeldure huurwoningen? 
Wij betwijfelen het. Veel corporaties hebben als beleid dat zij zich 
alleen nog maar bezighouden met de kerntaken, te weten de sociale 
huisvesting. Zij willen daar hun financiële middelen voor inzetten 
en willen uit principe geen niet-DAEB-activiteiten gaan uitvoeren, 
ongeacht of er een behoefte is aan middeldure huurwoningen. Ons 
inziens is het dan ook de vraag of corporaties de ontwikkeling van 
middenhuurwoningen, ook met een versoepeling van de regelgeving, 
op zullen pakken.

De huidige procedure schrikt veel corporaties af. Je 
hebt de medewerking van de gemeente nodig. De 
Aw toetst of de investering in het volkshuisvestelijk 
belang is en of het voorgeschreven rendement 
met de niet-DAEB-investering wordt behaald. Dit 
verandert allemaal. De regering wil de corporaties 
meer ruimte geven om middeldure huurwoningen 
te realiseren. De wijzigingen gaan via verschillende 
stappen. 

Allereerst is per 1 oktober jl. de rendementseis 
voor een niet-DAEB-project vervallen. De Aw 
kijkt nu naar het rendement dat in de hele niet-
DAEB-tak van een corporatie wordt behaald. 
Ten tweede worden de uitzonderingen op de 
goedkeuringsprocedure in het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) verruimd. 
Deze versoepeling wordt, zoals het er nu naar 
uitziet, per 1 januari 2019 ingevoerd. Neem het 
voorbeeld. De corporatie had deze grond al jaren 
lang in eigendom. Straks hoeft de corporatie geen 
goedkeuring meer te vragen voor het realiseren 
van middeldure huurwoningen in deze situatie. Er 
is straks geen goedkeuring meer nodig voor een 
nieuwe niet-DAEB-activiteit wanneer het gaat om 
een herstructurering op grond die een toegelaten 
instelling voor 1 januari 2015 in eigendom of in 
erfpacht heeft gekregen. Er is in het voorbeeld 
sprake van een herstructurering; de DAEB-woningen 
worden deels via sloop/nieuwbouw gewijzigd 
naar niet-DAEB-woningen. Ten derde wordt de 
Woningwet gewijzigd. Zoals bekend moet een 
corporatie voor alle nieuwe niet-DAEB-activiteiten 

in beginsel toestemming aan de Aw vragen. Dat 
wordt straks beperkt tot niet-DAEB-activiteiten 
die bestaan uit het doen bouwen of verwerven 
van niet-DAEB onroerend goed. Daarnaast 
wordt de goedkeuringsprocedure versneld. Stel 
dat de corporatie opnieuw aan te kopen grond 
middeldure huurwoningen wil realiseren. Er is 
dan nog wel toestemming nodig. Deze procedure 
wordt echter versneld door het aantal te doorlopen 
processtappen in te perken. Zo hoeft een gemeente 
niet meer vooraf bij de Aw te melden dat zij 
een woningcorporatie wil vragen om niet-DAEB-
werkzaamheden te verrichten. Verder wordt de 
verplichte zienswijze van het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) bij de financiële toetsing door 
de Aw geschrapt, nu deze in de praktijk niet nodig 
blijkt te zijn voor het financieel toezicht. Ook wordt 
de doorlooptijd van de procedure verkort door toe 
te staan dat woningcorporaties vanaf het begin van 
de marktverkenning op gelijke voet mee mogen 
dingen naar de gewenste werkzaamheden. Dit 
betekent dat toestemming van de Aw niet langer 
wordt onthouden als een marktpartij interesse heeft 
getoond om de werkzaamheden uit te voeren. De 
voorrangspositie van marktpartijen vervalt. Verder 
faciliteert de regering een landelijk platform waarop 
gemeenten hun voornemens om middenhuur te 
bouwen kenbaar kunnen maken (zie: https://abk.
aanbestedingskalender.nl/marktverkenning/). Op 
die manier kan de markttoets plaatsvinden. 



3. HET STAGEPROGRAMMA 
    VAN MATCHABILITY

Heeft u een vraagstuk waar u zelf niet aan 
toekomt? Wij helpen u graag met het vinden van 
de juiste match! Samen met u kijken we of we 
uw vraagstuk op kunnen laten pakken door een 
young professional, een trainee, een projectteam 
of een stagiair. In dit stuk leest u over onze 
werkwijze als u kiest voor een stagiair.

Hoe gaan wij te werk?

Stap 1: We brengen het vraagstuk samen 
met u in kaart
We bekijken samen met u wat concreet uw vraag-
stuk is, hoeveel tijd hiervoor nodig is en welk  
werkniveau hier bij past. 

1. Young professional.
2. Trainee.
3. Stagiair.
4. Een combinatie van het bovenstaande (maat-

werk). 
 
Stap 2: We kiezen een passende 
stagevorm
Wij bieden oplossingen voor meewerkstages, korte 
specifieke onderzoeken en complexere onderzoe-
ken die wellicht wat langer dan de gemiddelde 
stageperiode duren! Een van onze kernwaarden is 
flexibiliteit. Ons stageprogramma is ook op deze 
kernwaarde gestoeld. Wij gaan graag samen met 
u op zoek naar de juiste vorm om uw vraagstuk op 
te pakken.

Hieronder leest u over onze verschillende 
stagevormen. 

1. Afstudeeronderzoek
Wilt u een specifiek onderwerp laten onderzoeken 
in een periode van circa 6 maanden? Dan gaan wij 
op zoek naar een afstudeerstagiair. Deze is 4 dagen 
per week beschikbaar om bij uw organisatie onder-
zoek te komen doen. Wel een interessant onder-
zoek maar geen tijd en ruimte? Geen probleem! De 
stagiair voert het onderzoek dan onder begeleiding 
van ons uit vanuit ons eigen kantoor. De stagiair 
maakt gebruik van ons uitgebreide netwerk zodat 
we de inhoudelijke kwaliteit kunnen borgen, 
ook een kernwaarde van Matchability. 

2. Onderzoeken maar ook implementeren?
Met ons veelzijdige team van jonge 
corporatietalenten doen wij veel kennis op 
bij verschillende corporaties. Zo doen we 
regelmatig onderzoeken voor meerdere 
corporaties tegelijk. Vervolgens stellen wij een 
praktische handreiking of een tool op voor 
de implementatie. Die implementatie kunnen we, 
indien gewenst, ook begeleiden. 

3. Geen stagevorm, wel maatwerk: het 
Matchability Projectteam
Heeft u een grote uitzoekklus die de ervaring en 
kennis van een young professional vraagt maar 
waarbij veel voorwerk of werkzaamheden op het 
niveau van een trainee of stagiair kunnen worden 
uitgevoerd? Dan is dit projectteam een mooie op-
lossing! Door de samenwerking van de trainee, de 
stagiair en de young professional wordt het werk 
op basis van het benodigde niveau verdeeld. U 
betaalt het tarief dat bij het niveau van het 
werk past. 

Stap 3: We gaan opzoek naar de juiste match!
Jaarlijks starten we in november met het werven 
van stagekandidaten. We benaderen scholen, zijn 
aanwezig op stagebeurzen en promoten de va-
catures via social media en onze eigen website. 
Daarnaast sturen we maandelijks onze Matcha-
bility (Stage)VacatureFlits naar geïnteresseerde 
studenten.

Iris



Stap 4: We selecteren de beste stagiairs 
In december en januari voeren we de selectiege-
sprekken. We laten de sollicitanten waar wij het 
beste gevoel bij hebben, op basis van cv en mo-
tivatie, op gesprek komen. Zodra wij denken de 
perfecte match gevonden te hebben, stellen we de 
betreffende stagekandidaat graag aan u voor. Voelt 
u geen match? Dan zoeken we gewoon verder!

Stap 5: De stagiair tekent het contract bij 
Matchability
De stagiair tekent een contract bij Matchability. Wij 
verzorgen de stagevergoeding, de begeleiding en 
reiken de stagiair, waar nodig, extra hulpmiddelen 
aan (toegang kennisbank, gebruik van netwerk 
binnen de sector et cetera). 

Stap 6: De stage kan beginnen! Wij verzorgen 
de begeleiding.
Wij begeleiden onze stagiairs graag zelf. Zo kunnen 
we de kwaliteit en de voortgang bewaken. Wij be-
geleiden onze stagiairs op inhoudelijk gebied, bij 
het maken van een scriptie of stageverslag en wij 
zijn zelf de contactpersoon voor docenten. 
Onze stagiairs kosten u dus geen extra tijd als het 
gaat om de begeleiding en de voortgang. En wij 
vinden die begeleiding juist erg leuk om te doen. 
Een win-winsituatie dus! 

Stagiairs worden onderdeel van onze 
Academy
Dit betekent dat zij elke vrijdag nauw samenwer-
ken met onze trainees en young professionals. Op 
deze dag werken ze onder meer aan projecten en 
worden er intervisies georganiseerd. Daarnaast 
behandelen we actuele onderwerpen in de corpo-
ratiesector. Op deze wijze kunnen zij grote stappen 
maken op inhoudelijk gebied, is de kwaliteit hoger 
en maken zij eenvoudig gebruik van ons uitgebrei-
de netwerk. De overige 4 dagen zijn ze volledig 
inzetbaar voor uw onderzoek en passen zij de op-
gedane kennis toe.

De voordelen van ons 
stageprogramma op een rijtje: 

• U betaalt het tarief dat bij het niveau  
(stagiair, trainee of young professional) van 
het werk past. 

• Wij gaan op zoek naar de juiste kandidaat.
• U bespaart tijd doordat wij de begeleiding op 

ons nemen (zie stap 6).
• Geen geregel met scholen en op het gebied 

van stage-overeenkomsten. 
• Stagiairs doen snel kennis op doordat ze 

meedraaien in de Academy.
• Wij ontwikkelen praktische handreikingen en 

tools voor implementatie.
• Ons stageprogramma is ook geschikt voor 

grotere/complexere vraagstukken.
• We zijn flexibel en bieden graag maatwerk. 

Tarieven

TARIEF

Afstudeeronderzoek 
inclusief begeleiding.

€ 750 per maand 
(per stagiair)

Onderzoek met het op-
stellen van een handrei-
king of tool voor imple-
mentatie.

€ 750 per maand, 
exclusief begeleiding 
implementatie door 
trainee of young 
professional. 

Matchability Projectteam:
We bekijken samen 
met u wat een reële 
inschatting is van de 
werkverdeling voor 
uw vraagstuk.

Stagiair € 20 per uur

Trainee € 40 per uur

Young professional € 60 per uur

Interesse in ons stageprogramma?

Neem dan contact op met Iris Gravesteijn (i.gravesteijn@matchability.nl) 
of Anne-José Haaksema (a.haaksema@matchability.nl). 



4. HANDBOEK MARKTWAARDERING 2018 

Het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
publiceerde op 31 oktober 2018 het 
Handboek Marktwaardering 2018. Wat 
zijn de belangrijkste wijzigingen? 

• Er zijn nieuwe voorschriften toegevoegd 
voor het verplicht toepassen van een full 
taxatie voor woningen binnen krimp- 
of aardbevingsgebieden. Gebleken is 
dat modelmatige waardering, waarvoor 
eind 2017 is gekozen, niet adequaat 
is voor deze woningen. Daarom is de 
taxatieverplichting voor woningen binnen 
krimpgebieden opnieuw opgenomen. 
Indien de huursom van reguliere 
woningen die gelegen zijn in krimp- of 
aardbevingsgebied, gecombineerd met 
de huursom van studentenwoning en 
extramurale zorgwoningen, gezamenlijk 
meer dan 5% van de totale huursom 
uitmaakt of van de DAEB-tak of de niet-
DAEB-tak afzonderlijk, dan moeten deze 
woningen full worden gewaardeerd. 

• De externe taxateur mag in de full versie 
afwijken van de kwaliteitskortingsgrens 
voor studenteneenheden. 

• Een belangrijk onderdeel van 
de marktwaardebepaling is de 
gebruikersoppervlakte (GBO) van het 
vastgoed. De verplichting om de GBO’s 
volgens de Nederlandse norm voor 
ruimtelijke data (NEN 2580) te bepalen 
verschuift van 1 januari 2019 naar 1 
januari 2022. 

• De beleidswaarde is opgenomen als 
integraal onderdeel van het handboek in 
hoofdstuk 9.

• De verplichting om een update-taxatie 
uit te voeren in de full versie, indien het 
vastgoed in de afgelopen 24 maanden 
al eens is getaxeerd, is komen te 
vervallen voor regulier woningvastgoed 
en homogeen parkeervastgoed bij 
toepassing van het scenario waarbij 
jaarlijks een derde (steeds wisselend deel) 
van het vastgoed full wordt gewaardeerd. 
De toegelaten instelling heeft de keuze 

om een update-taxatie dan wel een 
aannemelijkheidstoets uit te voeren voor 
het overige deel (twee derde). 

• De hoogte van de normen en de 
parameters (zoals inflatie, markthuren, 
onderhoudskosten en leegwaardestijging) 
zijn geactualiseerd naar peildatum 31 
december 2018.

• De hoofdstukken over de waardering van 
bedrijfsmatig onroerend goed (BOG), 
maatschappelijk onroerend goed (MOG) 
en intramuraal zorgvastgoed (ZOG) zijn 
samengevoegd, omdat de wijze van 
waarderen voor deze drie categorieën 
vastgoed gelijk is en alleen de te 
gebruiken normbedragen en parameters 
afwijken.



5. MATCHPOINT

Vorig jaar brachten we de eerste editie van 
MatchPoint | Het coöperatieve corporatieboek 
uit. We hebben MatchPoint in de periode van 
november 2017 tot maart 2018 aangeboden 
aan onze warme relaties in de volkshuisvesting. 
Het boek werd dermate goed ontvangen dat 
we besloten om ook dit jaar een uitgave te 
publiceren. Ook hebben we goed geluisterd 
naar uw tips én naar uw suggesties voor 
onderwerpen voor deze editie. 

In MatchPoint  staat het delen van kennis centraal. 
We nodigen woningcorporaties en hun relaties uit om 
best practices, kennis, nieuws en ervaringen te delen, 
zodat u zelf het wiel niet uit hoeft te vinden. Hun 
bijdragen vormen tegelijkertijd een open uitnodiging 
om bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen. 

De ondertitel van deze editie is ‘Kernachtig prachtig: 
van netwerkorganisatie tot automatisering’. Het 
rappe tempo waarin de omgeving verandert, staat 
centraal. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel 
op en hebben gevolgen voor de interne organisatie, 
de kern. Denk daarbij aan de ontwikkelingen op 
het gebied van data op orde, duurzaamheid en 
automatisering. Hoe zorg je er als corporatie voor 
dat je wendbaar bent en blijft? De Kernen neemt u 
mee in de transitie naar een netwerkorganisatie 
en  Leystromen en KleurrijkWonen delen hun 
ervaringen ten aanzien van respectievelijk het 
werken met resultaatverantwoordelijke teams 
en cultuursessies en procesgericht werken. Ook 
Matchability staat niet stil als het om aansluiting 
(blijven) houden met de corporatiesector gaat. De 
artikelen over processen optimaliseren en het 
Juridisch CorporatiePlatform zijn daar mooie 
voorbeelden van. Naar aanleiding van het interview 
dat we met de Kernen hebben we ook kernwaarden 
benoemd, waar u een collega van Matchability aan 
kunt herkennen en die uitdrukken

De komende periode bezorgen we 
MatchPoint bij onze warme relaties 
in de corporatiesector. Heeft u geen 
bericht gehad dat we MatchPoint 
aan u overhandigen, maar wilt u wel 
graag het boek ontvangen? Stuur me 
dan even een mailtje op a.haaksema@
matchability.nl, dan plan ik alsnog 
een afspraak met u in!

Anne-José



6. DE WOONCOÖPERATIE

FlorianMitch

Koning Willem Alexander benadrukte 
in zijn troonrede van 2013 dat 
de klassieke verzorgingsstaat 
langzaam maar zeker verandert 
in een participatiesamenleving. 
Een wooncoöperatie is een perfect 
voorbeeld van een product uit de 
participatiesamenleving. In 2015 is de 
nieuwe Woningwet geïntroduceerd. Met 
de intreding van de Woningwet is ook 
de ‘wooncoöperatie’ geïntroduceerd. 
De wooncoöperatie is geen nieuw 
fenomeen, maar het lijkt wat stil 
geworden rondom dit onderwerp. Wat 
is op dit moment de stand van zaken? 

Wat is een wooncoöperatie?
In de Woningwet (artikel 18a) wordt een 
wooncoöperatie als het volgt gedefinieerd:
“Een wooncoöperatie is een vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid die zich ten 
doel stelt om haar leden in staat te stellen 
zelfstandig te voorzien in het beheer en 
onderhoud van de door hen bewoonde 
woongelegenheden en de direct daaraan 
grenzende omgeving.” 

Jongeren, mensen met lagere middeninko-
mens, ouderen en woongemeenschappen 
zijn groepen die door de strengere richtlij-
nen voor woningcorporaties steeds minder in 
aanmerking komen voor een sociale huurwo-
ning. Dit terwijl een koopwoning of gelibe-
raliseerde huurwoning ook geen reële keuze 
is. Deze mensen lopen tegen problemen aan 
wanneer ze de huizenmarkt betreden. Een 
wooncoöperatie is een instrument waarmee 

het gat tussen de sociale en vrije sector kan 
worden verkleind.  Burgers kunnen zich or-
ganiseren om gezamenlijk hun woonsituatie 
vorm te geven. 

De wooncoöperatie is een vereniging met 
minimaal vijf personen uit één straat of 
woongebouw. De oprichting van de vereni-
ging geeft de huurders/kopers de mogelijk-
heid om zelfstandig de woningen te beheren 
en te onderhouden. Een wooncoöperatie is 
meestal een stichting of vereniging. Als de 
wooncoöperatie is opgericht, kunnen er sta-
tuten, met hierin de rechten en plichten van 
de leden worden vastgelegd. Het is moge-
lijk om zelfstandig een wooncoöperatie op te 
richten maar dit is ook mogelijk met behulp 
van partners, zoals bijvoorbeeld een woning-
corporatie en de gemeente.   
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
vormen van wooncoöperaties: 
1. De wooncoöperatie als ‘collectieve eige-

naar’ van het wooncomplex. De woon-
coöperatie kan de woningen verhuren of 
gebruiks- of lidmaatschapsrechten uitge-
ven aan de bewoners.

2. De ‘beheercoöperatie’ waarbij huurders 
(delen van) het beheer van hun woon-
complex overnemen, zonder de wonin-
gen te kopen.

3. De wooncoöperatie als ‘koperscoöperatie’ 
waarbij zittende huurders zelf hun eigen 
woning kopen en vervolgens in coöpera-
tief verband het beheer gaan organise-
ren.

LEESTIP VAN 
FLORIAN EN MITCH:

DE WARREN BEWIJST: 
WOONCOÖPERATIE 

ALS ONTWIKKELVORM 
WERKT. 



Initiatieven wooncoöperatie
In Nederland bestaan er momenteel 
verschillende wooncoöperaties. Hieronder 
behandelen we een paar voorbeelden.

1. De Warren
In Amsterdam is sinds februari 2018 
Wooncoöperatie de Warren ontstaan. De 
Warren bouwt woningen die energieneutraal 
en rainproof zijn. Daarnaast is bij de Warren 
een derde van het beschikbare vloeroppervlak 
ingericht met gemeenschappelijke ruimte en 
gedeelde faciliteiten. Er is gekozen voor een 
governancestructuur waarbij leden veel eigen 
inspraak hebben en samen hun leefomgeving 
vormgeven. Hierdoor wordt er getracht om 
door het eigenaarschap, betrokkenheid en 
verantwoordelijk een gemeenschappelijk 
gevoel te creëren. De coöperatie heeft als 
doel om 16 sociale huurwoningen en 20 
middenhuurwoningen te realiseren.  Door de 
gemeenschappelijkheid is het mogelijk om 
te investeren in collectieve voorzieningen. 
Zo is het plan om te investeren in deel-
auto’s, semipublieke ruimtes, het delen van 
gereedschap en andere spullen. De Warren 
heeft de mogelijkheid om een pand aan te 
kopen, te beheren en te verhuren aan haar 
leden en om obligaties uit te geven. De 
huurders zijn de leden van de vereniging en 
gezamenlijk zijn ze eigenaar van het pand. 
Het geeft de mensen de mogelijkheid om 
veel zelf te bepalen voor de toekomst van 
hun woonomgeving. 

2. Stichting Wonen Ell
In Ell is er een initiatief opgestart om in het 
oude gemeenschapshuis jongerenwoningen 
te realiseren. Het initiatief is opgericht 
doordat er voor jongeren bijna geen 
woonruimte te vinden is in Ell. Dit kwam 
aan bod tijdens een vergadering van de 
dorpsraad. Na een informele bijeenkomst 
bleek er veel vraag te zijn. Naar aanleiding 
hiervan is de wooncoöperatie Stichting Wonen 
Ell is opgericht. Woningcorporatie Wonen 
Limburg geeft advies en ondersteuning aan 
het initiatief. Het oorspronkelijke plan was 
dat Stichting Ell het pand in eigendom zou 
nemen en zou gaan beheren. Het bleek niet 
mogelijk om bij de bank een lening aan te 
gaan. Om dit probleem op te lossen heeft  
woningcorporatie Wonen Limburg het pand 
gekocht en neemt het de verbouwing voor 

zijn rekening. Het is de bedoeling dat als de 
appartementen klaar zijn, Stichting Ell het 
beheer en verhuur van de appartementen op 
zich gaat nemen.  

3. Roggeveenstraat in Den Haag
In Den Haag stonden de huizen aan de 
Roggeveenstraat op de nominatie om 
gesloopt te worden. De 65 bewoners 
van de huurhuizen waren het hier niet 
mee eens en kwamen in actie. Na een 
lang traject van bureaucratie kwamen de 
bewoners, Haag Wonen en de gemeente, 
met hulp van kennis-en netwerkorganisatie 
Platform31, tot een bevredigende oplossing. 
De bewoners kopen hun woningen over van 
Haag Wonen en brengen ze onder in een 
eigen ‘wooncoöperatie’.  De bewoners blijven 
tegen sociale prijzen huren maar dan van 
hun eigen coöperatie.  De gemeente maakt 
de aankoop van woningen mede mogelijk 
door de grond in erfpacht uit te geven. 

Tot slot
De wooncoöperatie staat momenteel nog 
in de kinderschoenen. Door de huidige 
wooncoöperaties is er veel pionierswerk 
verricht. Het huidige traject kan stroperig en 
gefragmenteerd zijn voor de wooncoöperaties 
én de woningcorporaties. Belangrijk hierbij 
is dat de kennis wordt gedeeld tussen de 
partijen. Zo is de website Cooplink opgericht 
om kennis tussen wooncoöperaties te 
delen. Door succesverhalen te delen wordt 
de drempel voor andere initiatiefnemers 
verlaagd. Daarnaast heeft minister Ollongren 
(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
op 4 juli 2018 aangegeven dat ze de oprichting 
van wooncoöperaties wil stimuleren, onder 
meer door het aanpassen van de regels 
waarmee ze een aantal barrières wegneemt. 
Woningcorporaties kunnen hun expertise, 
netwerk en investeringsmogelijkheden ter 
beschikking stellen aan wooncoöperaties. 
In dat kader ontwikkelde Platform31 
samen met Aedes een vijfstappenplan voor 
wooncoöperaties. Dit stappenplan kan als 
handvat worden gebruikt. 



7. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

Sabine

Op 1 en 8 november organiseerde 
Matchability twee in-companytrainingen 
voor zeven woningcorporaties in 
de Foodvalley. Aanleiding was een 
onderzoek dat Matchability voor 
deze corporaties heeft uitgevoerd als 
het om het optimaliseren en delen 
van juridische zaken gaat. Een van 
de zaken die hieruit voortvloeide 
was het organiseren van jaarlijkse 
kennisbijeenkomst voor collega’s van 
de afdelingen Wonen en Vastgoed. We 
kijken met veel enthousiasme terug op 
de levendige bijeenkomsten, waarbij 
we veel kennis en praktische casussen 
gedeeld hebben. Tegelijkertijd vormden 
deze bijeenkomsten een mooie start van 
een nieuwe dienst van Matchability: het 
Juridisch CorporatiePlatform. 

Wat is het Juridisch 
CorporatiePlatform?
Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere en 
middelgrote 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 
advocaten of juristen die ten aanzien van deze 
specifieke juridische vragen een adviserende 
en ondersteunende rol vervullen. 

Op het gebied van huurrecht zullen 
corporaties dus vaak wel een probleem op 
dit gebied herkennen en onder woorden 
brengen, maar missen ze wellicht de kennis 
om haar standpunten een solide juridische 
ondergrond te geven. 

Wij hebben de afgelopen tijd nagedacht over 
een manier waarop we corporaties kunnen 
ondersteunen om:

1. het kennisniveau te verhogen;
2. kennis te delen op juridisch gebied;
3. gezamenlijk in te kopen;
4. een goedkopere oplossing aan te reiken 

en (relatief) dure advocaten en juristen 
slechts in te zetten op de vraagstukken 
die deze expertise vereisen.

Naar aanleiding van deze gedachten is het 
concept van het Juridisch CorporatiePlatform 
(JCP) ontstaan. Het JCP is een dienst voor 
woningcorporaties die ingezet kan worden 
voor uiteenlopende juridische vraagstukken. 
Corporaties kunnen dus bij juridische 
vraagstukken het JCP inschakelen. Het JCP 
bestaat uit meerdere juridisch medewerkers 
op verschillende rechtsgebieden. 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, 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 zelfredzaamheid te vergroten. Zo 
kunnen medewerkers van de deelnemende 
corporaties de online kennisbank raadplegen. 
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 medewerkers van het JCP die 
aansluiten bij de dagelijkse praktijk van 
de medewerkers. Daarnaast zijn er ook 
bijeenkomsten, waarin actuele juridische 
thema’s behandeld worden.



De voordelen van het 
Juridisch CorporatiePlatform 

1. Kennisniveau vergroten 
= grotere zelfredzaamheid. 

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

3. Samen optrekken
= geen dubbele vragen aan  

specialisten en dus onnodige kosten. 

4. Indien gewenst een interim-juridisch medewerker
= snel een match bij een capaciteitsvraagstuk. 

Hoe werkt het? 

Het JCP bieden we aan in de vorm van 
een abonnement. De tarieven die vanuit  
Matchability worden gehanteerd, zijn 
onder te verdelen in een vast en variabel 
tarief. In de onderstaande tabel zijn de 
diensten opgesomd.  

VASTE BASISDIENSTEN VOOR 2019
 (€ 500 PER JAAR) 

Beantwoorden eerstelijnsvragen
 (vijfminutenvragen): vragen die binnen 
vijf minuten met ja of nee beantwoord 

kunnen worden 

Nieuwsbrief 

Toegang kennisbank

Jaarlijkse bijeenkomst  

Kwartaalrapportage

VARIABELE DIENSTEN 
(€ 75 PER UUR, PRIJSPEIL 2019) 

Beoordelen tweede- en derdelijnsvragen

Detachering interim-juridisch medewerker

Voorbereiden en behandelen dossiers

Trainingen

Aanschuiven bij werkoverleggen

Meer informatie over het Juridisch CorporatiePlat-
form? Antwoorden op veel gestelde vragen vindt 

u op www.matchability.nl/jcp

U kunt te allen tijde inhoudelijke vragen 
over de onderstaande onderwerpen en 

rechtsgebieden stellen. 

Huurrecht

Bouw- en vastgoedrecht

Woningwet 

Privacywetgeving 

Stook- en servicekosten

Overeenkomsten



8. DATA-ANALYSE 

Stap 1

Corporatiemedewerkers nemen steeds vaker 
uitgebreide data-analyses mee in het nemen 
van beslissingen. In deze tijd, waarin er steeds 
meer data worden geregistreerd, mogen 
analyses op basis van deze data niet ontbreken. 
Tegelijkertijd roept het analyseren van data 
veel vragen op, waardoor beslissingen steeds 
complexer worden. Als u aan de slag gaat met 
het analyseren van uw data, dan kan het volgen 
van de onderstaande drie stappen handig zijn.

1. Inventariseer en verkrijg data die van 
invloed kan zijn op de beslissing.

2. Visualiseer de data.

3. Analyseer en vertaal de data naar informatie.

Timon

Inventariseer en verkrijg data die van invloed kan zijn op de beslissing. 
In deze stap wordt eerst op detailniveau bepaald welke data van invloed kunnen 
zijn op de beslissing die genomen moet worden. Vaak is het verstandig om 
zoveel mogelijk parameters mee te nemen: later schrappen is gemakkelijker 
dan aanvullen. Selecteer vervolgens een methode voor het verkrijgen van de 
data. Denk bijvoorbeeld aan een export van een rapportage uit het systeem, 
een export uit de database of een export uit een datawarehouse. Maak tot 
slot een overzicht van de geëxporteerde data en beschrijf de databron en de 
definitie per parameter (bijvoorbeeld ‘aansluitend verhuren’ als parameter 
en ‘Op dezelfde dag verhuren van de eenheid’ als definitie). Bij deze stap is 
het verstandig om te werken in een projectgroep bestaande uit alle bij het 
proces betrokken stakeholders. Benoem vooraf expliciet iemand, bijvoorbeeld 
een projectleider, die bevoegd is om knopen door te hakken. Gezamenlijk 
worden de parameters en definities besproken en definitief vastgelegd in een 
datamodel. Vervolgens is het verstandig om deze definities intern te delen, 
zodat iedereen die met deze parameters werkt dezelfde definities hanteert. 
Kies bewust tussen het helemaal in eigen beheer (met elkaar) inventariseren, 
verkrijgen, visualiseren en analyseren van data, het proces volledig extern 
beleggen of het inhuren van een deskundige project(bege)leider.



Stap 2

Visualiseer de data.
In deze stap worden de parameters geanalyseerd en gevisualiseerd. Het 
datamodel wordt allereerst geanalyseerd:
• Datamodellering: logische opbouw van het datamodel en de benodigde 

data.
• Dataconversie: het converteren van data naar bruikbare data in een aparte 

dataset.
• Datakwaliteit: vaststellen of de gebruikte data plausibel zijn.
Als de datakwaliteit niet op orde is, dan start allereerst een data-op-ordetraject. 
Vervolgens, na een volledig gedocumenteerd en besproken dataset, maak je 
een schets van de datavisualisatie en wordt de analysetool bepaald. Als de 
dataset niet veel records bevat, dan volstaat een analysetool zoals Microsoft 
Excel of MS Report Builder. Bij het koppelen van meerdere databronnen of bij 
een groot dataset is een tool zoals Power BI of DWEX meer geschikt. Deze 
tools bieden meer functionaliteiten, waaronder het snel laten weergeven van 
data op hoofdlijnen en het gemakkelijk down-drillen naar detailniveau. Bij 
het werken met voorspellingsmodellen is een tool, zoals Python, Tableau of 
RapidMiner geschikter. Het is belangrijk om niet af te wijken van het gekozen 
datamodel en om de visualisatie in één keer af te ronden. Dat verhoogt het 
enthousiasme en de betrokkenheid van alle stakeholders binnen het proces.

Stap 3

Analyseer en vertaal de data naar informatie.
De laatste stap is het analyseren van de data. Het verkrijgen van data en 
het visualiseren en analyseren is één, het trekken van de juiste conclusie en 
het vervolgens implementeren van ontwikkelingen is twee. De analyse kan 
nog zo goed zijn, zonder acceptatie door de medewerker blijft het effect van 
nieuwe inzichten uit. Dit is de reden dat het nuttig is om een data-analyse 
te bespreken in een projectgroep en gezamenlijk met de groep conclusies 
te formuleren. Eventuele ontwikkelingen die volgen uit de nieuwe inzichten 
kunnen dan gemakkelijker worden geïmplementeerd, omdat er kan worden 
gerekend op de draagkracht van de hele projectgroep. Na implementatie is het 
belangrijk dat monitoring plaatsvindt en rapportages met resultaten worden 
gedeeld in de organisatie.

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



9. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Ik ben Florian Fluit, 26 jaar oud en opgegroeid in Wijk 
en Aalburg. Ik heb de hbo-opleiding Bedrijfskunde 
afgerond op Avans Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch 
en vervolgens de master Bestuurskunde voltooid 
aan de Universiteit van Tilburg. Door mijn 
opleidingen ben ik zowel breed als specialistisch 
georiënteerd. Mensen omschrijven mij als sociaal, 
kritisch, accuraat en leergierig. 
 
Tijdens mijn masterscriptie bij Streekhuis Het 
Groene Woud heb ik een onderzoek gedaan naar 
intermediaire organisaties en burgerinitiatieven. 
Welke functies hebben intermediaire organisaties 
voor burgerinitiatieven en wat kunnen deze 
organisaties doen om burgerinitiatieven te 
bevorderen? Tijdens deze scriptie heb ik indirect de 
vraag beantwoord op welke wijze woningcorporaties 
burgerinitiatieven kunnen ondersteunen. 
 
Na mijn opleidingen heb ik een jaar gewerkt als junior 
beleidsmedewerker Samenleving bij de gemeente 
Werkendam. Hier heb ik verschillende opdrachten 
gedaan met betrekking tot de Participatiewet en de 
Wmo. Via een vriend kwam ik vervolgens in contact 
met Matchability. Ik was direct enthousiast over 
het traineeship dat Matchability aanbiedt en ben in 
juli van dit jaar gestart als trainee.
 
Onlangs heb ik mijn eerste opdracht afgerond bij 
woningcorporatie Talis in Nijmegen. Dit was een 

erg leuke opdracht. Ik heb Talis ondersteund bij 
de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Zo heb ik in kaart 
gebracht welke documenten er binnenkomen bij 
de afdeling Verhuur en hoe deze conform de AVG 
gearchiveerd moeten worden, ook in het licht van 
digitalisering en dataminimalisatie. Daarnaast heb 
ik verschillende beleidsdocumenten in relatie tot de 
AVG opgesteld. 
 
Op dit moment ben ik bij Helpt Elkander, een 
woningstichting uit Nuenen, aan de slag. Hier 
ondersteun ik de afdeling Financiën onder meer bij 
het in kaart brengen van processen, het opstellen 
van een intern controleplan en het implementeren 
van de AVG.
 
Ik vind het erg leuk om binnen de corporatiesector 
op vele vlakken kennis op te doen en te delen. De 
afgelopen maanden zijn me erg goed bevallen! 
Via Matchability wil ik me verder ontwikkelen als 
allround professional binnen de sector. 
 
Op dit moment ben ik voor twee dagen in de week 
beschikbaar. Als u of iemand in uw netwerk een 
leuke opdracht voor me heeft, neem dan gerust 
contact met Matchability op.

Florian



Kundigheid



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

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


