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Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, 
ben ik net terug van een fijne vakantie in 
ons eigen land. 

Mijn vrouw en ik hebben een camper gehuurd en hebben zo twee 
weken lang kennisgemaakt met al het moois dat Nederland te 
bieden heeft: van de prachtige natuur in Zuid-Limburg tot het 
mooie landschap op Schiermonnikoog en van de Hanzestad De-
venter tot onze Hofstad Den Haag. En we houden dat vakantiege-
voel nog een beetje vast, want we zitten nu midden in de Indian 
summer. Nazomeren dus. 

In deze editie van ons magazine nemen we dat nazomeren wel heel let-
terlijk, als we het hebben over hitte in de woning en de vraag in hoeverre 
dat aan te merken is als een gebrek. Ook zoomen we in op de juridische 
instrumenten en de rol van de corporatie als het gaat om (verwarde) 
huurders die overlast veroorzaken. Onze toppers Sabine en Marit delen 
in dat kader handige tips. Verder blikken we vooruit naar de corpora-
tiesector in 2025, delen we trends en ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering én bespreken we een aantal volkshuisvestelijke scenario’s in 
relatie tot de COVID19-pandemie. 

Daarnaast delen we in dit magazine praktische checks en tips die goed van 
pas komen bij het uitvoeren van een privacy impact assessment (PIA) en 
gaan we wat verder in op de salderingsregeling en de nieuwe Energiewet. 

Tot slot stelt onze collega Harmen Ter Meer zich aan je voor. Per 14 
september 2020 is hij aan de slag gegaan als accountmanager binnen  
Matchability. Een mooie stap, na ruim drie jaar binnen Matchability ge-
werkt te hebben in verschillende rollen: van marketing en communicatie 
intern tot verhuurspecialist bij één van onze opdrachtgevers. Tot januari 
2021 is hij actief in de rayons van Anne-José Haaksema, die met zwanger-
schapsverlof is. Zij is namelijk vorige maand bevallen van een prachtige 
tweeling. En da’s zwaar, maar gelukkig gaat het hartstikke goed!
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2. IS HITTE IN DE WONING AAN 
TE MERKEN ALS EEN GEBREK?

In Nederland krijgen we steeds vaker te 
maken met (extreem) warme zomers waarbij 
de buitentemperaturen boven de 30 graden 
uitkomen. Dit heeft natuurlijk ook zijn in-
vloed op de temperaturen in de woning. 
Huurders schaffen massaal airco’s en venti-
latoren aan, maar helaas biedt dat niet altijd 
genoeg verkoeling. 

Sommige huurders doen hun beklag bij de ver-
huurder: ze krijgen niet het genot van de woning 
dat verwacht mocht worden (in juridische termen: 
de woning zou gebrekkig zijn) en ze verwachten 
dat de verhuurder stappen onderneemt om de 
hitte tegen te gaan, bijvoorbeeld door het plaat-
sen van verkoelingsinstallaties. Daarbij kunnen ze 
ook een verzoek tot huurprijsvermindering doen. 
Maar is dit wel terecht? Zijn warme temperaturen 
in de woning inderdaad aan te merken als een 
gebrek en is de verhuurder verantwoordelijk voor 
het oplossen daarvan? Of mag er ook iets van de 
huurder worden verwacht? In dit artikel geven we 
hier meer duidelijkheid over.

Maximale binnentemperatuur
Er is wettelijk geen norm vastgelegd voor de 
maximale binnentemperaturen in een woning. 
Een deskundige heeft in een zaak die voorlag bij 
de rechtbank in Roermond aangegeven dat niet 
zozeer de maximale aanvaardbare binnentempe-
ratuur doorslaggevend is, maar meer de periode 
waarin huurders (in deze casus ging het om se-
nioren) aan deze warmte worden blootgesteld.1 

Volgens de deskundige geldt dat een temperatuur 
van 25 graden acceptabel is, dat temperaturen 
boven 25 graden slechts kortstondig worden ver-
dragen en dat temperaturen hoger dan 28 graden 
nauwelijks meer worden verdragen.

Omstandigheden van het geval
Als de temperatuur van 25 graden structureel en 
voor langere perioden wordt overschreden, bete-
kent dit dan automatisch dat sprake is van een 
gebrek (conform artikel 7:204 BW) en dat ver-
huurder dit dient op te lossen? Om deze vragen 
te kunnen beantwoorden, moet naar een aantal 
omstandigheden worden gekeken.

Garantie/toezegging over binnentempe-
ratuur?
Verhuurders kunnen in bepaalde gevallen garan-
ties of toezeggingen doen over de maximale bin-
nentemperatuur van de woning. Als dit is gedaan, 
dan is het duidelijk dat de verhuurder tekortschiet 
als deze temperatuur wordt overschreden en kan 
eerder van een gebrek worden gesproken. Een 
dergelijke garantie wordt over het algemeen niet 
snel gegeven.

Verwachting bij de huurder
Als geen afspraken zijn gemaakt over de maxima-
le binnentemperatuur, dan moet gekeken worden 
welke verwachtingen de huurder had of mocht 
hebben ten aanzien van het binnenklimaat. Dit 
verwachtingspatroon is afhankelijk van bijvoor-
beeld de doelgroep (betreft het een woning voor 
senioren?), het bouwjaar van de woning, of de 
woning is gerenoveerd en wanneer, of het moge-
lijk is geweest om technische voorzieningen ter 
afkoeling van de temperatuur aan te leggen en in 
hoeverre het mogelijk is om dergelijke voorzienin-
gen alsnog aan te leggen (dit moet technisch en 
financieel gezien haalbaar zijn en het huurgenot 
niet in belangrijke mate beperken).

Sanne

Inspanningen huurder
Los van de mogelijkheden die de verhuurder heeft 
en mogelijk moet inzetten, mag van de huurder 
ook worden verwacht dat hij/zij zich inspant om 
de temperatuur te reguleren. Denk bijvoorbeeld 
aan het gebruik van aanwezige ventilatie of het 
plaatsen van zonwering aan de binnenkant van 
de woning. Het hof ’s-Hertogenbosch heeft in 
2016 geoordeeld dat duidelijk moet worden of de 
woning na mogelijke maatregelen van de huurder 
nog steeds te warm wordt.2 In de eerder genoem-
de uitspraak van de rechtbank Roermond werd 
geoordeeld dat sprake was van een gebrek, omdat 
de binnentemperatuur voor de senioren niet op 
een aanvaardbaar niveau kon worden gebracht. 
Beide partijen moesten maatregelen treffen: de 
verhuurder moest mobiele airco’s ter beschikking 
stellen en raamfolie aanbrengen en de huurders 
dienden binnenzonwering te plaatsen en voldoende 
te ventileren. De kantonrechter heeft hierbij mee 
laten wegen dat huurders over het algemeen, ook 
als geen sprake zou zijn van een gebrek, raambe-
kleding en/of gordijnen zouden aanschaffen.3

Gebrekkige (koel)installatie
Een andere omstandigheid die een rol kan spelen 
bij de beoordeling of sprake is van een gebrek, is 
het niet goed functioneren van een (koel)installa-
tie. Zo heeft de rechtbank Amsterdam in 2011 ge-
oordeeld dat een huurder van een relatief nieuwe 
woning in het duurdere segment een andere ver-
wachting mocht hebben van de woning.4 Ook het 
onvoldoende kunnen afvoeren van warmte werd 
als een gebrek aangemerkt, omdat het voor de 
huurder niet mogelijk was om hier invloed op uit 
te oefenen.5

Conclusie
Gelet op bovenstaande is het niet zozeer de vraag 
of een hoge temperatuur an sich een gebrek ople-
vert, maar of het ontbreken van goede mogelijk-
heden om de temperatuur in de woning te verlagen 
een gebrek oplevert. Als de huurder iets anders 
mocht/kon verwachten van het binnenklimaat, 
terwijl de huurder geen verwijt valt te maken, dan 
kan dat een indicatie zijn voor de aanwezigheid 
van een gebrek.

De ene situatie is de andere niet, dus weeg alle 
omstandigheden van het geval mee en probeer 
in onderling overleg met de huurders tot een op-
lossing te komen. Aangezien de extreme zomers 
eerder regel dan uitzondering zullen worden, kan 
het verstandig zijn na te denken over hoe we deze 
problematiek kunnen voorkomen bij toekomstige 
bouwplannen.

Houd dan de kennisbank van ons Juridisch Cor-
poratiePlatform (JCP) in de gaten: hetjcp.nl. 

Als je corporatie is aangesloten als JCP-deelne-
mer, kun je deze kennisbank direct raadplegen. 

Is jouw corporatie nog niet aangesloten bij het 
JCP? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken!

Meer informatie?

1. Rechtbank Limburg 8 februari 2017, 
ECLI:NL:RBLIM:2017:1053, r.o. 2.5.

2. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2016, 
ECLI:NL:GHSHE:2016:2483.

3. Rechtbank Limburg 8 februari 2017, 
ECLI:NL:RBLIM:2017:1053, r.o. 2.13.

4. Rechtbank Amsterdam 17 oktober 2011, 
ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8386, r.o. 14.

5. Rechtbank Amsterdam 10 februari 2015, 
ECLI:NL:RBAMS:2015:2405.



Bijna alle corporaties hebben te maken met 
overlast die wordt veroorzaakt door huurders 
met verward gedrag. Denk bijvoorbeeld aan 
geluidsoverlast en verwaarlozing en vervui-
ling van de woning en tuin. Uit de corpora-
tiemonitor van Aedes blijkt dat 82% van de 
corporaties een toename ziet in overlast door 
huurders met verward gedrag. Met name de 
psychische- en verslavingsproblematiek lijkt 
ernstiger dan voorheen.

Een belangrijk aspect in de aanpak van overlast 
door verwarde huurders is een goede samenwer-
king tussen de verschillende betrokken partijen, 
zoals de politie, OM, gemeenten, verhuurders, 
en diverse zorgpartners. Naast de gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid en de taken die daaruit 
voortvloeien, wordt ook van verhuurders verwacht 
dat ze zelfstandig hun steentje bijdragen aan de 
aanpak van deze vormen van overlast.

Verwarde huurders komen op verschillende ma-
nieren bij corporaties op de radar. Zo kan het 
opvallen uit een eigen waarneming (bijvoorbeeld 
huurders die niet reageren op brieven van de cor-
poratie of die geen toegang tot de woning geven 
bij het laten uitvoeren van werkzaamheden). Of 
kan het zo zijn dat de corporatie meldingen krijgt 
vanuit de wijk. In dit artikel gaan we dieper in 
op de middelen die een corporatie ter beschikking 
staan om de overlast door verwarde huurders aan 
te pakken.

Rol corporatie
De corporatie is niet verantwoordelijk voor de 
hulpverlening bij verward gedrag, maar dient er 
wel voor te zorgen dat omwonenden zoveel mo-
gelijk kunnen genieten van ongestoord woonge-
not. Als verwarde huurders zorgen voor overlast, 
moeten corporaties hiertegen optreden. De geko-
zen aanpak bestaat globaal uit vier fasen.

1. In de eerste fase wordt het gesprek aange-
gaan met de overlastgever en zijn/haar buren 
en wordt buurtbemiddeling ingeschakeld. Juist 
bij verwarde personen komt het buurtbemid-
delingstraject vaak niet van de grond, omdat 
de huurder niet wil meewerken.

2. Als de overlast hierna niet gestopt is, dan gaat 
de casus door naar de tweede fase. In deze 
fase ligt de nadruk op dossieropbouw waarbij 
de corporatie samen met andere betrokke-
nen zoveel mogelijk bewijs verzamelt om het 
slecht huurderschap van de overlastgever 
aan te tonen. In deze fase wordt wederom 
geprobeerd afspraken met de overlastgever 
te maken, al dan niet met behulp van een ge-
dragsaanwijzing (hierover later meer). 

3. Als de huurder nog steeds weigert mee te 
werken en er is voldoende bewijs verzameld, 
belanden we in de derde fase. De corporatie 
zet de gang naar de rechter in en vordert 
ontbinding van de huurovereenkomst en ont-
ruiming van de woning. Wordt de vordering 
afgewezen, dan gaat de casus weer terug naar 
fase 2 om meer bewijs te verzamelen over 
het slecht huurderschap. Wordt de vordering 
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toegewezen, dan mag de corporatie overgaan 
tot ontbinding van de huurovereenkomst en 
ontruiming van de woning. 

4. Afhankelijk van het beleid van de corporatie 
volgt eventueel een vierde fase: herhuisves-
ting van de overlastgever. Corporaties geven 
sommige huurders nog een tweede kans of 
laatste kans als ze vermoeden dat de huurder 
dit keer wel gehoor geeft aan de gemaakte 
afspraken. De ontruiming wordt uitgesteld, 
maar als de huurder (wederom) niet voldoet 
aan de afspraken, wordt de ontruiming alsnog 
doorgezet.

Juridische instrumenten
Bovenstaand zijn de algemene stappen in het 
proces uiteengezet. We zoomen hierna wat meer 
in op de juridische instrumenten die een corpora-
tie heeft in haar aanpak van overlast.

Gedragsaanwijzing
Met behulp van een vrijwillige gedragsaanwijzing 
kun je een huurder verplichten om iets te doen 
of iets na te laten. Denk hierbij aan het verplicht 
accepteren van hulpverlening, het schoonhouden 
van de woning en het voorkomen van geluids- en 
stankoverlast. Dit middel kan worden ingezet als 
de overlast (nog) niet ernstig genoeg is om een 
ontruimingsprocedure te starten. Je kunt een ge-
dragsaanwijzing in overleg met de overlastgever 
afspreken (vrijwillige gedragsaanwijzing), maar 
overlastgevers werken hier niet altijd aan mee.

Gedragsaanwijzing in combinatie met ont-
binding huurovereenkomst
Als de verwarde huurder weigert mee te werken, 
dan kun je je wenden tot de rechter om een onvrij-
willige gedragsaanwijzing op te leggen. Aangezien 
zo’n rechtszaak de nodige tijd en geld kost, wordt 
het opleggen van een dergelijke gedragsaanwijzing 
vaak gecombineerd met het vorderen van ontbin-
ding van de huurovereenkomst en ontruiming van 
de woning. Het is mogelijk de gedragsaanwijzing 
te koppelen aan een voorwaardelijke ontruiming: 
als de huurder zich niet houdt aan de verplichtin-
gen die hem door middel van de gedragsaanwij-
zing zijn opgelegd, dan mag de verhuurder alsnog 
overgaan tot ontruiming van de woning.

Soms heerst de gedachte dat verwarde huurders 
hun psychische stoornis gebruiken als verweer 
tegen een ontruiming. Ondanks dat ze tot een 
kwetsbare doelgroep behoren, geeft dit voor 
rechters over het algemeen geen aanleiding om 



minder streng op te treden. Als sprake is van ern-
stige overlast waarbij geen zicht op verbetering 
bestaat, dan is de kans groot dat ontruiming volgt. 
De psychische stoornis van huurders kan wel een 
rol spelen bij het bepalen van de termijn die de 
huurder krijgt om de woning te ontruimen, aan-
gezien het voor dergelijke huurders moeilijker kan 
zijn om op korte termijn een nieuwe huurwoning 
te vinden.

Laatstekansovereenkomst
Zelfs al wordt de corporatie door de rechter in het 
gelijk gesteld en mag zij overgaan tot ontbinding 
van de huurovereenkomst en ontruiming van de 
woning, dan nog kun je ervoor kiezen de huurder 
een laatste kans te bieden, bijvoorbeeld als je 
vermoedt dat de huurder zijn gedrag nog zal aan-
passen. De huurder heeft geen huurovereenkomst 
meer (die is namelijk door de rechter ontbonden), 
maar hij krijgt een gebruikersovereenkomst aan-
geboden. In deze overeenkomst worden concrete 
afspraken en voorwaarden opgenomen die de 
oorzaken van de overlast moeten aanpakken. Na 
bestudering van rechtspraak blijkt dat deze afspra-
ken en voorwaarden erg ingrijpend kunnen zijn. Te 
denken valt aan het ontzeggen van toegang aan 
bepaalde personen (die bijvoorbeeld een slechte 
invloed op de huurder kunnen hebben), het ver-
plicht volgen van begeleiding en/of therapie en de 
verplichting tot het hebben/volgen van zinvolle 
dagbesteding. Met name bij verwarde huurders 
kunnen dit soort voorwaarden hun vruchten af-
werpen, maar het succes staat of valt met de inzet 
van de huurder zelf.

Praktische tips
Je hoopt als corporatie in goed overleg met de ver-
warde huurder en omwonenden tot een oplossing 
voor de overlast te komen, maar helaas leert de 
praktijk ons dat dat niet altijd mogelijk is. In die 
situaties kun je gebruik maken van de juridische 
middelen die we in dit artikel hebben besproken. 
We delen graag een aantal praktische tips, zodat 
je beter beslagen ten ijs komt.

• Een goede samenwerking en het delen van in-
formatie wordt als een belangrijk aspect gezien 
voor de aanpak van overlast. Stel met de be-
trokken partijen een convenant op (indien dit 
nog niet aanwezig is) waarmee je de onderlin-
ge mogelijkheden en afspraken goed vastlegt.

• Zorg voor goede dossiervorming: het kan 
frustrerend voor omwonenden zijn om vaak en 
veelal dezelfde meldingen te moeten geven, 
maar dit is belangrijk om het gedrag van de 
huurder in kaart te brengen en vorm te geven 
aan de juridische instrumenten.

• Wees specifiek in het vastleggen van afspraken 
in de gedragsaanwijzing. Algemene zinnen als 
‘huurder mag geen geluidsoverlast veroorza-
ken’ zeggen niet zoveel, omdat het lastiger 
is een huurder op zijn gedrag aan te wijzen. 
Concrete verplichtingen als ‘het is huurder niet 
toegestaan op de muren en deuren te bonken’ 
geven meer handvatten.

• Mocht het tot een procedure komen, dan is 
het van belang dat slecht huurderschap van 
de verwarde huurder wordt aangetoond en 
onderbouwd. Dit kan bijvoorbeeld door het 
overleggen van een klachtendossier, klach-
tenformulieren van buurtbewoners en een 
eventuele sfeerrapportage van politie, somma-
tiebrieven, brieven van zorginstanties die jullie 
standpunt ondersteunen etc. Je moet daarbij 
als verhuurder aantonen dat je veel moeite 
hebt gedaan om de huurder te helpen en hem 
genoeg kansen hebt gegeven om zijn gedrag 
te verbeteren. Als de overlastgever ook een 
huurachterstand heeft opgebouwd, dan kan dit 
ook meewegen in de beslissing van de rechter.

• Als je gebruik wil maken van de laastekans-
overeenkomst, zorg er dan voor dat het 
geen schijn heeft van een gewone huurover-
eenkomst. Rechters willen voorkomen dat 
verhuurders deze overeenkomst misbruiken 
(huurders hebben namelijk minder huurbe-
scherming dan bij een reguliere huurovereen-
komst), dus let erop dat termen als ‘huurder’ 
en ‘huurovereenkomst’ worden vermeden. Je 
kunt beter spreken van een ‘gebruiker’ en ‘ge-
bruikersovereenkomst’.

Woningcorporaties bestaan al meer dan 100 
jaar, maar de tijden veranderen. En de laatste 
jaren lijken de ontwikkelingen sneller dan 
ooit te gaan. Ontwikkelingen die een hoop 
uitdagingen, maar ook een groot aantal kansen 
met zich meebrengen. Aedes en Dageraad 
hebben samen met de corporatiesector een 
schets gemaakt van de toekomst. Hoe ziet het 
werken bij corporaties eruit in 2025? Waar 
kunnen we ons als sector op voorbereiden? Een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten 
uit het rapport ‘Werken in de corporatiesector 
van de toekomst’. Spoiler alert: het rapport 
heeft zeker raakvlakken met het nummer ‘De 
toekomst’ van de 3JS. We rijden de toekomst 
in, maar hebben nog wel een weg te gaan.

In het rapport worden de belangrijkste externe 
en interne trends en ontwikkelingen geschetst. 
De externe ontwikkelingen zijn gebaseerd op een 
documentenstudie, een vragenlijst onder meer dan 
1.000 corporatiemedewerkers én werksessies met 
corporatiemedewerkers. Er wordt een integraal 
beeld gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen 
tot en met 2025: van demografie tot ecologie en 
van economie tot politiek. De schets van de interne 
ontwikkelingen is tot stand gekomen na bestudering 
van ondernemingsplannen en gesprekken met 30 
directeur-bestuurders. De externe en interne trends 
en ontwikkelingen samen vormen zeer handige 
input voor corporaties die hun ondernemingsplan 
willen herijken, met daaraan gekoppeld het 
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strategisch risicomanagement. Welke acties en 
beheersmaatregelen kun je als corporatie treffen 
om je voor te bereiden op de toekomst? En is 
dat voldoende? Welke aanvullende acties en 
beheersmaatregelen zijn nog nodig?

Gegeven de trends en ontwikkelingen zal het werk 
op weg naar 2025 op veel fronten wijzigen, met 
name binnen de onderstaande domeinen. De rode 
draad hierin is samenwerking, waarbij corporaties 
in veel gevallen een regisserende rol vervullen 
of strategische partnerships aangaan. Ook ligt 
de nadruk meer op resultaat en waarde voor de 
huurder.

• Vastgoed (beschikbaarheid en verduur-
zaming). De kern van de maatschappelijke 
opgave van een woningcorporatie is het ver-
huren van woningen. Het beheer daarvan is 
een goede manier om in contact te blijven met 
huurders. De belangrijkste contactmomenten 
zijn een kans voor de corporatie om zicht te 
hebben op de situatie achter de voordeur. Be-
staande woningen worden de komende jaren 
verduurzaamd. Het toepassen van nieuwe 
technieken en innovaties is een grote opgave 
voor corporaties. Zij voeren dit samen met 
strategische partners uit, waarbij de corporatie 
de regie heeft. Daarnaast is er veel behoefte 
aan nieuwe, flexibele huurwoningen die aan-
sluiten bij de demografische ontwikkelingen en 
maatschappelijke behoefte. Corporaties zullen 
vaker gezamenlijk nieuwe concepten ontwik-
kelen. Zij kunnen hierdoor kennis bundelen en 
een sterke partij vormen voor leveranciers. Met 
lokale stakeholders maken corporaties afspra-
ken over welke woningen zij gaan realiseren, 
waar die komen en voor wie.

• Leefbaarheid. De maatschappelijke ontwik-
kelingen vragen om een lokale, gerichte en in-
tegrale aanpak. Samen met de ketenpartners 
verbeteren corporaties de leefbaarheid in de 
wijken en buurten. Regie en afstemming vindt 
plaats met de ketenpartners, waarna de cor-
poratie activiteiten op eigen terrein uitvoert. 
Corporaties staan dicht bij de huurders en 
hebben daardoor een belangrijke signalerende 
rol in wijken en buurten.

• Bedrijfsvoering. Het uitvoerend en onder-
steunend werk in een corporatie wordt uni-
former en meer gedigitaliseerd. Standaard en 
arbeidsintensieve processen worden geauto-
matiseerd en uniforme en repeterende onder-
steunende processen worden gerobotiseerd. Er 
vindt een verschuiving plaats van uitvoeren en 
administratieve handelingen naar data gene-
reren, analyseren en gebruiken. De toepassing 
van technologie als AI en data science neemt 
een vlucht.

• Personeel en organisatie. Woningcorpora-
ties bieden vaker flexibele arbeidscontracten, 
waarbij een kleine kernorganisatie effectief 
samenwerkt met een flexibele schil (personeel 
niet in loondienst) en opdrachtnemers. Ze 
vragen persoonlijk leiderschap van medewer-
kers om te borgen dat ze duurzaam inzetbaar 
zijn. Er zijn geen functies meer, medewer-
kers werken met elkaar samen vanuit rollen, 
competenties en talenten. Dit vraagt om een 
minder hiërarchische vorm van leiderschap en 
een andere organisatiecultuur en manier van 
samenwerken van zowel de leidinggevenden 
als de medewerkers. Denk hierbij aan het 
werken met zelfsturende teams of aan pro-
jectmatig werken in continu wisselende teams, 
afhankelijk van de reikwijdte en het doel van 
een project.

De Elektriciteitswet en de Gaswet gaan ingrij-
pend op de schop. Herziening is nodig omdat 
de huidige Elektriciteits- en Gaswet niet zijn 
toegesneden op een toekomstige overgang 
naar een schone (CO2-arme) energiehuishou-
ding. Zo hielden beide wetten onvoldoende  
rekening met recente ontwikkelingen, zoals 
een groeiend aandeel hernieuwbare energie, 
meer grensoverschrijdend transport van gas 
en elektriciteit en een toename van decentraal 
opgewekte energie.

De nieuwe wet moet duidelijker en eenvoudiger 
zijn, met minder regeldruk voor burgers en bedrij-
ven en in lijn met Europese regels. In de nieuwe 
Elektriciteitswet worden diverse maatregelen over 
bijvoorbeeld data, netcapaciteit, energiecontracten 
en actieve afnemers opgenomen. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat heeft de contouren 
van de nieuwe Energiewet vastgelegd in dit werkdo-
cument. Naar verwachting wordt in november van 
dit jaar het nieuwe uitgewerkte wetsvoorstel gepu-
bliceerd voor de internetconsultatie.

Een relevant thema uit de Energiewet lichten we 
er in dit artikel uit. Dit thema heeft betrekking op 
reeds ingezet beleid, namelijk het afbouwen van de 
salderingsregeling.

Afbouw salderingsregeling
De kosten van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren 
sterk gedaald en de verwachting is dat deze kos-
tendaling zich de komende jaren zal voortzetten. 

5. DE SALDERINGSREGELING 
EN DE NIEUWE ENERGIEWET

Niels

Als Matchability volgen we de ontwikkelingen op de voet, delen we kennis en 
denken we graag mee bij personeelsvraagstukken. Nu en in de toekomst!



Daarom verwacht het kabinet dat investeringen 
in zonnepanelen richting 2030 ook financieel aan-
trekkelijk zullen zijn zonder (fiscale) regelingen 
die dit stimuleren. Daarom is in het Regeerakkoord 
van kabinet-Rutte III uit 2017 afgesproken dat de 
huidige salderingsregeling zal worden omgevormd 
in een nieuwe regeling.

De huidige regeling staat kleinverbruikers toe om 
alle invoeding van zelf opgewekte elektriciteit op 
het net in een bepaald jaar weg te strepen (‘salde-
ren’) tegen zijn afname van het net in datzelfde jaar 
op dezelfde aansluiting. De afbouw wordt zodanig 
vormgegeven dat het percentage invoeding dat 
gesaldeerd mag worden in de periode 2023-2031 
stapsgewijs afneemt naar nul (zie onderstaande 
tabel). Hierdoor neemt het belang van de finan-
ciële vergoeding voor ingevoede elektriciteit toe. 
De minister van Economische Zaken en Klimaat is 
van plan om:

• De wettelijke mogelijkheid te creëren nadere 
regels te stellen over de hoogte of berekening 
van de redelijke vergoeding die energieleve-
ranciers aan kleinverbruikers moeten betalen;

• Te bepalen dat kleinverbruikers vanaf 1 januari 
2023 dienen te beschikken over een meetin-
richting die zowel afname en invoeding apart 
kan meten. Hiertoe zal een dergelijke meter 
in de periode van 1 januari 2021 tot 1 janu-
ari 2023 nogmaals worden aangeboden aan 
kleinverbruikers die op dat moment nog geen 
meter hebben die invoeding en afname apart 
kan meten. Kleinverbruikers die na 1 januari 
2021 een meetinrichting aangeboden krijgen 
die aan de gestelde eisen voldoet, zijn verplicht 
deze te accepteren, waardoor iedereen uiterlijk 
op 1 januari 2023 over een meetinrichting zal 
beschikken die de afname en invoeding afzon-
derlijk kan meten. In het geval van overtreding 
van de verplichting door de kleinverbruiker kan 
de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hand-

havend optreden en een last onder dwangsom 
opleggen. De netbeheerders zullen die meters 
voor die datum aanbieden aan de gebruikers 
van zonnepanelen.

Gevolgen voor huurders en woningcorpora-
ties
Huurders met zonnepanelen ontvangen dan jaar 
iets minder (9%) voordeel op hun energiebelas-
tingen in ruil voor terugleveren aan het net. In 
2031 is dat voordeel nul. Huurders ontvangen dan 
alleen een vergoeding van de energieleverancier 
voor de teruggeleverde zonnestroom. Huurders 
gaan erop achteruit wanneer het bedrag dat zij 
ontvangen voor terugleveren aan het net lager 
wordt, terwijl de vergoeding aan de woningcor-
poratie gelijk blijft. Corporaties kunnen dat voor-
komen. Verbruik de opgewekte elektriciteit direct 
in en om de woning of verken de mogelijkheden 
van tijdelijke opslag in accu’s. Let vooral op als 
u de huurder een woonlastengarantie heeft gege-
ven gebaseerd op salderen. Nul-op-de-meter is 
straks geen nul-uit-de-portemonnee meer. Het is 
verstandig om tijdig scenario’s op te stellen, deze 
door te rekenen en te bespreken intern en met 
de stakeholders, zoals bewonerscommissies en de 
huurdersorganisaties.

Kalenderjaar Definitieve afbouw 
(maart 2020)

2023 91%

2024 82%

2025 73%

2026 64%

2027 55%

2028 46%

2029 37%

2030 28%

2031 0%

Tabel 1. Vanaf 1 januari 2023 bouw de overheid de 
salderingsregeling geleidelijk af.

Is jouw woningcorporatie onlangs met een 
nieuw systeem gaan werken? Of is er een 
werkwijze veranderd? Voer dan een PIA uit!

PIA? Wat is dat?
De afkorting PIA staat voor Privacy Impact Assess-
ment, ook wel gegevensbeschermingseffect-be-
oordeling genoemd. Op basis van de privacywet-
geving kan voor een organisatie de verplichting 
bestaan om zo’n PIA uit te voeren. We kunnen 
dat vergelijken met een preventieve audit om te 
kijken of de veranderde werkwijze ook een effect 
heeft op de verwerking van persoonsgegevens en 
of die verwerking van gegevens gevolgen heeft 
voor de privacy van de betrokkenen.

Oké, maar wanneer voer ik die PIA dan uit?
Een PIA wordt uitgevoerd wanneer de werkwijze 
of een proces, waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt, wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan de im-
plementatie van een nieuw ERP-systeem of de op-
richting van een woonruimteverdeelsysteem. Met 
de PIA kan worden beoordeeld wat de gevolgen 
zijn voor de bescherming van deze gegevens en of 
deze gevolgen een hoog risico met zich meebren-
gen. Een PIA is specifiek gericht op privacy, dus 
het gaat hier om de privacyrisico’s die met name 
betrekking hebben op de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen.

Je kunt een PIA het beste zien als een instrument 
waarmee we op een structurele manier inzichtelijk 
kunnen maken welke gegevensverwerkingen er 
in het proces of in de nieuwe werkwijze worden 
gedaan, welke risico’s daaraan verbonden zijn 
en wat de gevolgen zijn voor de betrokkenen. 
De resultaten zijn een mooie aanvulling op het 
risicomanagement van de organisatie, waarbij je 

de opzet, bestaan en werking van de beheers-
maatregelen kunt ontwikkelen voor de mogelijke 
privacyrisico’s. 

En ben ik dan nu verplicht een PIA uit te 
voeren?
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het 
uitvoeren van een PIA verplicht wanneer de ge-
gevensverwerking een hoog risico oplevert en je 
mag, als verwerkingsverantwoordelijke, zelf be-
kijken of daar sprake van is. Dat maakt het nog 
steeds niet heel duidelijk. We gaan proberen om 
het wat concreter voor je op papier te zetten.

De AVG schrijft in ieder geval voor dat een PIA 
uitgevoerd moet worden als:

• Er met behulp van een systeem de persoonlij-
ke aspecten van iemand erg uitgebreid worden 
geëvalueerd, waarna op basis van deze eva-
luatie ook nog een besluit wordt genomen die 
gevolgen heeft voor de betreffende persoon. 
Hierbij kun je denken aan profiling, waar-
bij kenmerken van een persoon in verband 
worden gebracht met zijn of haar gedrag om 
voorspellingen te kunnen doen;

• Er op grote schaal bijzondere of strafrechtelij-
ke gegevens worden verwerkt. De criteria voor 
een grootschalige verwerking zijn afhankelijk 
van het aantal personen van wie de gegevens 
worden verwerkt, de hoeveelheid personen 
van wie de gegevens worden verwerkt en hoe 
lang deze worden verwerkt en de geografische 
reikwijdte. Een voorbeeld hiervan is een ver-
zekeringsmaatschappij of bank die klantgege-
vens verwerkt voor de bedrijfsvoering.

• Er op grote schaal en systematische wijze 
mensen worden gevolgd in openbare ruimtes, 
bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht.

De AVG geeft verder geen overzicht van de ver-
werkingen waarbij sprake is van een hoog risico. 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zelf wel een 
lijst opgesteld waarbij een PIA verplicht is. Deze 
lijst kun je hier vinden. En toch … het blijft lastig 
om zelf te bepalen of een verwerking een hoog 
privacyrisico heeft. Onze Europese toezichthou-
ders voor de privacy hebben daarom een manier 
gevonden om te helpen met het bepalen of je een 
PIA moet uitvoeren. Je kunt een pre check uitvoe-

6. HOE VOER IK EEN PIA UIT?

Elcke



ren. Aan de hand van een lijst met 9 criteria kun je 
bepalen of er een hoog risico bij de verwerking is.

Hoe doe ik een pre check op de PIA?
Met behulp van een handige checklist gebaseerd 
op de 9 criteria van de Europese toezichthouders 
kan je zelf nalopen of de verwerking een hoog 
risico oplevert. Wanneer er twee of meer criteria 
van toepassing zijn, dan moet je een PIA uitvoe-
ren. Ook wanneer de verwerking slechts aan één 
criteria voldoet, kan je oordeel zijn dat een PIA 
nodig is. Motiveer hierbij waarom dit het geval is. 
Motiveer ook altijd wanneer er geen PIA wordt uit-
gevoerd en leg dit vast in een document.

• De verwerking bevat een evaluatie of scoring: 
wil je gegevens verwerken om vervolgens het 
gedrag of prestaties van mensen in kaart te 
brengen of te voorspellen? Het gaat met name 
om profilering. Een concreet voorbeeld hiervan 
is een bank die de kredietwaardigheid van 
klanten bepaalt.

• Geautomatiseerde beslissingen met juridische 
of wezenlijke gevolgen: vindt de verwerking 
zonder tussenpersoon plaats en leidt deze 
verwerking tot een beslissing, voorspelling of 
beoordeling over een bepaald persoon? De 
verwerking kan bijvoorbeeld leiden tot een 
uitsluiting of discriminatie.

• Stelselmatige monitoring: worden er bij de 
verwerking mensen gevolgd in een openbare 
ruimte? Dit is bijvoorbeeld het geval bij came-
ratoezicht in de openbare ruimte.

• Gevoelige gegevens: gaat de verwerking om 
bijzondere, strafrechtelijke of gevoelige gege-
vens? Denk aan geloof, ras, financiële gege-
vens en veroordelingen.

• Grootschalige gegevensverwerking. Ben je 
voornemens om op grote schaal gegevens te 
verwerken?

• Gekoppelde databases. Gaat het bij de ver-
werking om het combineren van datasets met 
gegevens? Bestanden of verzamelingen met 
gegevens worden gecombineerd. Stel je voor 
hoeveel gegevens je hebt als je de database 
van een woningcorporatie en de database van 
een gemeente koppelt …

• Gegevens over kwetsbare personen. Dit betreft 
de verwerking van gegevens van personen die 
niet makkelijk in vrijheid kunnen instemmen of 
bezwaar maken tegen de verwerking van hun 
gegevens. Bij kwetsbare personen denken we 
aan kinderen, patiënten, ouderen en personen 
die speciale bescherming behoeven.

• Gebruik van nieuwe technologieën. Wordt er 
gebruikgemaakt van innovatieve toepassingen 
van technische en organisatorische middelen? 
Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van vin-
gerafdrukscanner of gezichtsherkenning. Maar 
ook sommige ‘Internet of Things’-toepassingen 
die grote impact kunnen hebben.

• Blokkering van een recht, dienst of contract. 
Kan door de verwerking een betrokkene zijn 
recht niet uitoefenen of geen beroep doen op 
een dienst of overeenkomst? De verwerking 
betreft een techniek waar je eigenlijk niet 
omheen kunt. Deze is erop gericht dat er geen 
overeenkomst kan worden gesloten of toegang 
tot een dienst wordt geweigerd. Een voorbeeld 
hiervan is een bank die zijn klanten screent op 
basis van data.

Ik moet een PIA uitvoeren, maar hoe?
Met het uitvoeren van een PIA zullen een aantal 
onderdelen moeten worden beoordeeld. Aan de 
hand van een simpel stappenplan nemen we je 
mee hoe je dit het gemakkelijkst kunt doen.

• Bepaal wie de PIA gaat uitvoeren. De PIA kan 
door zowel een enkel persoon als meerdere 
personen worden uitgevoerd. Wij geven de 
voorkeur aan een multidisciplinair team, zodat 
je input krijgt van verschillende invalshoeken.

• Bepaal op welke wijze de PIA uitgevoerd moet 
worden. Het is belangrijk om van tevoren goed 
te weten wat je wilt bereiken met het uitvoe-
ren van een PIA. Wat ga je met de resultaten 
doen? Het is handig om hier even een plan van 
aanpak voor te schrijven.

• Verzamel relevante informatie over het pro-
ject. Informatie kan op verschillende manieren 
worden verzameld: interviews met mede-
werkers of belanghebbenden, externen voor 
advies en de database(s) van de gegevens 
zelf. Hierbij moet je goed weten met welk doel 
de gegevens worden verzameld en om hoeveel 
personen het gaat.

• Voer een PIA uit. Bijvoorbeeld aan de hand 
van een vragenlijst om te beoordelen of de 
verwerking in lijn is met de beginselen van de 
privacyregelgeving. Aedes heeft een handige 
tool om een PIA overzichtelijk op te stellen, 
met checkvragen voor wanneer het nodig is! 
Dit document is onderdeel van de AVG-route-
planner van Aedes.

• Beoordeel de risico’s en bedenk maatregelen. 
Beoordeel op basis van de uitgevoerde PIA de 
risico’s voor zowel de betrokkene alsmede de 

organisatie. Bijvoorbeeld voor de betrokkene 
het risico van inbreuk op de privacy. Voor de 
organisatie kan het gaan om reputatieschade. 
Vervolgens kun je gaan nadenken op welke 
wijze deze risico’s kunnen worden beperkt. 
Denk aan extra toegangsbeveiliging van be-
drijfsmiddelen (two way authentification) en 
bewustwordingsmaatregelen.

• Stel een rapportage op. Maak een rapportage 
waarin de resultaten van de PIA zijn opgeno-
men. Benoem onder meer de resultaten, de 
risicogebieden en adviezen over maatregelen 
om de risico’s te verkleinen. Vraag nog een 
second opinion aan bijvoorbeeld de Privacy 
Officer.

Een PIA is niet eenmalig
Situaties veranderen namelijk of er worden nieuwe 
technologieën voor de gegevensverwerking in-
gezet. Het is belangrijk om een uitgevoerde PIA 
regelmatig, bijvoorbeeld jaarlijks te evalueren, 
totdat het traject is afgerond. Indertijd komen on-
getwijfeld nieuwe momenten voor waarbij een PIA 
gewenst of noodzakelijk is. Als het project anders 
is dan de vorige keer, geniet het de voorkeur om 
het gehele stappenplan opnieuw te doorlopen. Ui-
teraard kan de kennis en ervaring van een vorige 
PIA gebruikt worden!

Voor woningcorporaties is het verplicht uitvoe-
ren van een PIA geen dagelijkse kost, maar ben 
in ieder geval bewust van de stappenplannen, 
voorwerk en informatie wat onder meer bij ons te 
vinden is. 

Wil je meer weten over een 
PIA uitvoeren? Of heb je 

hier hulp bij nodig? Bel ons 
op telefoonnummer 

085 82 26 595 of stuur een 
mailtje naar 

info@matchability.nl 
en vraag naar de 
mogelijkheden!



7. DE COVID19-PANDEMIE EN DE EFFECTEN 
VOOR DE VOLKSHUISVESTING

De COVID-19-pandemie heeft veel impact 
in onze samenleving. Wat zijn de gevolgen 
voor woningcorporaties? Met welke scena-
rio’s wordt rekening gehouden? We zetten 
de ontwikkelingen op een rij.

Huurincasso
Meer dan een miljoen Nederlanders liggen mo-
menteel wakker van hun schulden, waaronder ook 
veel huurders van woningcorporaties. Zij hebben 
te maken met beginnende tot problematische 
betalingsproblemen en corporaties zoeken samen 
met ketenpartners naar mogelijkheden om deze 
problemen te voorkomen en/of op te lossen. De 
huidige crisis zal het er op zowel de korte als de 
lange termijn niet makkelijker op maken. De afge-
lopen maanden zijn veel mensen in hun inkomen 
getroffen door de crisis, ondanks de steunmaatre-
gelen van het rijk. Iedereen is ervan overtuigd dat 
de crisis zal voortduren met als gevolg een hogere 
werkloosheid. Nu al wordt opgeroepen om voor 
bepaalde sectoren werknemers om te scholen 
voor de nieuwe economie.

Huurbeleid
We gaan uit van het sociaal huurakkoord en dus 
van inflatievolgend huurbeleid. Maar wat gaat die 
inflatie doen en hoe ‘hard’ is het sociaal huurak-
koord? En blijven de woningen wel betaalbaar 
voor de huurders? Als mensen hun baan verlie-
zen? Als ze afhankelijk zijn van een uitkering en/
of pensioen? En wat gaat er met uitkeringen en 

pensioenen gebeuren als de regering moet be-
zuinigen en als de pensioenfondsen ‘onder water’ 
blijven staan?

Verhuurderheffing
Vlak voor corona leek er een politieke meerderheid 
te ontstaan voor afschaffing van de verhuurder-
heffing, waardoor de investeringsruimte fors zou 
toenemen. Nu lijkt afschaffing nog heel ver weg, 
omdat de rijksbegroting het niet kan hebben na 
de steunpakketten die nu nodig zijn om mensen 
en bedrijven te helpen.

Vennootschapsbelasting
De WOZ bepaalt voor een groot deel het fisca-
le jaarresultaat. Tijdens de recessie gingen de 
WOZ-waarden flink omlaag en ontstonden er 
fiscale verliezen. Hierdoor betaalden een aantal 
corporaties jarenlang geen vennootschapsbelas-
ting (vpb). Als de WOZ-waarden gaan dalen na 
corona, zou dit weer kunnen gebeuren.

(Arbeids)migratie
De bevolkingsprognoses veranderen. De toe-
name van het aantal huishoudens wordt vooral 
veroorzaakt door migratie. In veel regio’s worden 
arbeidsmigranten ingezet: van hooggeschoolde 
kenniswerkwerkers tot laaggeschoolde seizoenar-
beiders en alles daartussenin. Is deze arbeidsmi-
gratie nog wel structureel? Dat is een vraagteken. 
En als de arbeidsmigratie vermindert, wordt de 
(hoge) druk op de woningmarkt ook verminderd.

Woonwensen
Gaan de woonwensen veranderen door corona? 
Het lijkt er wel op. Zagen we eerst een trend naar 
kleine woonvormen, door het thuiswerken komt 
er een omslag naar grotere woningen. Heel veel 
(kantoor-)werkzaamheden zijn vanuit huis te 
doen. Ook het volgen van onderwijs of een op-
leiding blijkt vanuit huis te kunnen. En wat ge-
beurt er met de kantoren die we wellicht minder 
intensief nodig hebben en de vele winkels die leeg 
komen te staan als de crisis voortduurt?

Florian

Mobiliteit
We vliegen veel minder en staan nauwelijks in de 
file. Dat heeft veel positieve effecten op de lucht-
kwaliteit en het klimaat. Gaan we structureel flexi-
beler werken en gaan we minder vliegen? En heeft 
dit nog effect op de verduurzaming van woningen? 
Of moet de sector maar daar juist hard meer aan 
de slag, omdat mensen die thuis werken ook meer 
uren moeten stoken in de winter?

(Macro-)economische effecten
De kenners voorspellen dat de kans dat de econo-
mie snel terugveert steeds kleiner wordt. Wat doet 
dit met de rente?

Bovenstaande zaken hebben effect op de vraag 
naar woningen, het type woning en de betaalbaar-
heid en op de investeringsruimte van de corpora-
ties en dus op de mogelijkheden die zij hebben om 
huurders te helpen. Mogelijk wordt de corporatie-
sector gevraagd om anticyclisch te investeren in 
nieuwbouw en verduurzaming om op deze wijze 
de bouw en daarmee de economie te steunen.



Digitalisering staat de afgelopen jaren na-
drukkelijk op de agenda van bestuurders en 
raden van commissarissen van woningcor-
poraties. Als Matchability hebben we voor 
verschillende woningcor-poraties de infor-
matiserings- en automati-seringsstrategie 
mogen herijken. Belangrijke bouwstenen 
voor deze strategie zijn het ondernemings-
plan, de huidige I&A- of ICT-strategie én de 
externe trends en ontwikkelingen. In dit ar-
tikel bespreken we deze trends en ontwikke-
lingen in het IT-vakgebied, uitgesplitst naar 
maatschappelijke en technologische trends 
en ontwikkelingen.

Maatschappelijke trends 
en ontwikkelingen

Tekort aan hoogwaardig personeel
Het voorlopig nog aanhoudende tekort aan hoog-
opgeleide IT-professionals remt de digitale trans-
formatie. Het proces wordt hierdoor com-plexer, 
trager en meer kostbaar voor organisaties. Er zijn 
heel veel verschillende subdisciplines binnen IT 
die nodig zijn bij de digitale transformatie, maar 
echte allrounders zijn bijzonder zeldzaam. Daar-
naast is de laatste drie jaar de schaarste van cl-
oudvaardigheden in de arbeidsmarkt verdubbeld. 
Multidisciplinaire werknemers worden dus zeer 
gewild. Ook het vraagstuk van uitbesteden of het 
zelf organiseren van ICT-capaciteit is in dit kader 
actueel, evenals het integraal verhogen van de 
ICT-kennis van de medewerkers. 

8. DIGITALISERING IN DE 
CORPORATIESECTOR

Rick

Ethische vraagstukken
Met de toenemende mogelijkheden en toepassing 
van geavanceerde data analytics-oplossingen 
rijzen steeds meer vragen ten aanzien van privacy 
en ethiek. Om van de ontwikkelingen te kunnen 
profiteren, zijn een zorgvuldige afweging en over-
leg over ethische normen en voorschriften nodig.

Wet loopt achter op ontwikkelingen
De IT-branche heeft voortdurend te maken met 
nieuwe ontwikkelingen en innovaties, maar het 
aanpassingsvermogen van wet- en regelgeving 
schiet tekort. Hierdoor loopt de kwetsbare infor-
matiesamenleving gevaar. Datavervalsing en ver-
vreemding zijn tegenwoordig reële scenario’s. De 
Nederlandse overheid zorgt voor bewustwording 
via de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Soft-
ware, maar als individuele landelijke regering is 
het moeilijk om wereldwijde problemen als cyber 
security aan te pakken.

Meer aandacht voor de mens-kant 
van de digitale transformatie
De recente digitale transformaties gaan over be-
drijfsstrategie en structuur, over nieuwe werkpro-
cessen en over verandering in cultuur, maar juist 
ook over de mens-kant en de groeiende behoefte 
aan strategische kaders. Besteed hier integraal 
aandacht aan bij de herijking van de I&A-strategie.

De COVID19-pandemie en de gevolgen 
voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
Heel veel Nederlanders hebben de afgelopen 
maanden thuisgewerkt en online vergaderd. Voor 
IT heeft dit een behoorlijke impact. Thuiswerken 
met veel mensen tegelijk doet een beroep op de 
huidige ICT-omgeving en vraagt o.a. om capaci-
teit, voldoende licenties, een beschrijving van de 
externe werkplek, security, samenwerking en een 
review van de IT-projecten die op (jaar)planning 
staan. 

Technologische trends 
en ontwikkelingen

Building Information Model (BIM)
Met behulp van BIM kan alle relevante informatie 
gedurende het bouwproces worden opgeslagen, 
gebruikt en beheerd in een digitaal, driedimensio-

naal gebouwmodel. Via BIM is informatie continu 
beschikbaar en altijd actueel. Voor corporaties 
kan dit rijke informatiemodel bruikbaar zijn voor 
de (planmatig) onderhoudsprocessen. Men weet 
immers exact uit welke bouwdelen een woning be-
staat, bijvoorbeeld als het gaat maten, materialen 
en aantallen.

Blockchain
Blockchain is een gedistribueerde database waarin 
een groeiende lijst van data-items bijgehouden 
wordt tussen alle gebruikers binnen een netwerk. 
Elk record bevat een tijdsindicatie en een referen-
tie naar eerdere transacties. Met deze informatie 
kan iedereen met de juiste toegangsrechten elke 
transactie makkelijk terugvinden. Blockchain zou 
door corporaties ingezet kunnen worden voor 
onder meer het vastleggen van huurcontracten, 
maar ook voor het laten uitvoeren van onderhoud 
door derden. Het voordeel hiervan is dat trans-
acties sneller en goedkoper uitgevoerd kunnen 
worden.

Artificial Intelligence (AI)
AI heeft betrekking op datagedreven apparaten die 
op basis van deze data zelfstandige beslissingen 
nemen. Het gaat hierbij om de mogelijkheid om 
zelfstandig te leren en beslissingen te nemen aan 
de hand van algoritmes en patroonherkenning. 
Door het ontdekken van deze patronen kunnen 
computers of machines zichzelf ontwikkelen (ma-
chine learning), waarbij ook een koppeling bestaat 
met data mining. Een chatbot of virtual assistant 
is in staat om eenvoudige vragen van klanten te 
beantwoorden waardoor klanten geen direct con-
tact met het KCC hoeven te hebben. Dit kan ener-
zijds bijdragen aan een hogere klanttevredenheid 
doordat klanten sneller geholpen kunnen worden 
en anderzijds kan het bijdragen aan de efficiency 
van het KCC.

Internet of Things (IoT)
Internet of Things (IoT) is een ontwikkeling waar-
bij alledaagse voorwerpen via sensoren zijn ver-
bonden met internet en gegevens kunnen uitwis-
selen. Real time toegang tot relevante informatie 
verandert de manier waarop een corporatie kan 
omgaan met bestaande processen. Een corpo-
ratie kan beter inspelen en slimmer reageren op 
uiteenlopende situaties, bijvoorbeeld in relatie 



9. NIEUWE 
ACCOUNTMANAGER

Per 14 september 2020 is onze topper Harmen 
Ter Meer aan de slag gegaan als accountma-
nager binnen Matchability. Tot januari 2021 is 
hij actief in de rayons van Anne-José Haakse-
ma, die met zwangerschapsverlof is. Zij is na-
melijk vorige maand bevallen van een prachti-
ge tweeling. Hieronder stelt Harmen zich voor.

Ik ben Harmen, geboren in Vlijmen en inmiddels 
enkele jaren woonachtig in het mooie ’s-Hertogen-
bosch. Ik ben inmiddels een vierdejaarsstudent en 
volg de studie Communicatie te Eindhoven. Het be-
treft een deeltijdstudie, een combinatie van werken 
en leren. Via een vriend heb ik de mogelijkheid ge-
kregen om kennis te maken met Matchability door 
middel van een stage. Het duurde dan ook niet lang 
voordat ik bij mijn eerste opdrachtgever aan de slag 
kon. 

Binnen Matchability ben ik verantwoordelijk voor 
marketing en communicatie. Ik bedenk campagnes 
en werk deze uit. Ook heb ik bij verschillende wo-
ningcorporaties gewerkt, met name op de afdeling 
Wonen en vaak in de rol van verhuurmakelaar of 
verhuurspecialist. Ik werk graag met mensen, ben 
flexibel en ben zowel servicegericht als commerci-
eel ingesteld. Doordat ik een deeltijdopleiding volg 
ben ik zeer flexibel inzetbaar, dit werpt dan ook zijn 
vruchten af. Matchability reikt handvatten aan voor 
verdere ontwikkeling binnen de woningcorporatie-
sector, de ideale match voor persoonlijke ontwik-
keling.

Heb je een capaciteitsvraagstuk of word je gewoon 
enthousiast van één van onze collega’s die je goed 
kan gebruiken voor een opdracht bij jouw corpora-
tie? Neem dan contact op met Harmen of stuur een 
mailtje naar info@matchability.nl!

Harmen

Rayon Harmen

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

Rayon Jorieke 

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. 

h.termeer@matchability.nl 
06 228 856 52

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

tot het onderhoud aan woningen. Als apparaten 
of onderdelen in het huis sensoren hebben en 
informatie via het internet doorgeven, weet een 
corporatie automatisch wat daarvan de status is. 
Heeft de CV-ketel een storing? Is de verlichting 
in de centrale hal defect? Het is in veel gevallen 
ook mogelijk dat er, voordat er een storing of 
defect optreedt, een signaal wordt afgegeven 
dat (preventief) onderhoud nodig is. Ook kan 
het worden gebruikt om bijvoorbeeld de conditie 
van woningen te monitoren. Een corporatie kan 
op basis van deze informatie effectief inspelen op 
het onderhoud van het bezit en de kosten hiervan 
beheersen. Met deze technologie zou een corpo-
ratie in de toekomst een woningbezichtiging, een 
woningopname of reparatieverzoeken op afstand 
kunnen uitvoeren.

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence is het continu proces waar-
mee organisaties op gerichte wijze data verza-
melen en registreren, analyseren en de daaruit 
resulterende informatie en kennis in besluitvor-
mingsprocessen toepassen om de prestaties van 
de organisatie te verbeteren.

Business Intelligence stelt gebruikers binnen een 
organisatie in staat om zelfstandig gebruik te 
maken van informatie uit diverse databronnen om 
beslissingen te onderbouwen. Denk hierbij aan de 
volgende ontwikkelingen:

• Het toepassen van BI in organisaties zal steeds 
meer een integraal onderdeel gaan vormen 
van de bedrijfsvoering. De inbreng van de 
IT-afdeling zal verhoudingsgewijs afnemen.

• Voorspellende analyses op basis van big data, 
bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud.

• Integratie van interne en externe (ongestruc-
tureerde) informatie.

• Cloud computing zal ook op BI grote effecten 
hebben. Hierbij zullen standaarden ontstaan 
voor verregaande informatiebeveiliging, die nu 
nog niet voldoende beschikbaar zijn.

• BI zal meer interactief worden, waarbij infor-
matieafnemers eenvoudig informatie kunnen 
toevoegen, zoals een toelichting op de gepre-
senteerde cijfers of een schets van de context.

• Ongestructureerde gegevens (tekst, audio, 
video) zullen steeds meer geïntegreerd worden 
in BI-toepassingen.

• Van gestructureerd rapporteren naar een meer 
Google-achtige vraagbenadering.

Overige technologische ontwikkelingen
Denk hierbij aan de volgende ontwikkelingen:
• Een verschuiving in cloud-adoptiestrategie: 

van cloud-gebaseerd naar hybride oplossingen 
(gegevens lokaal opslaan en de cloud inzetten 
om de continuïteit van de database te waarbor-
gen (back-up bij calamiteiten) of vice versa).

• Verdere integratie van mobiele apps (appifica-
tie).

• De inzet van drones bij inspecties (eventueel 
in combinatie met de eerder geschetste ont-
wikkeling van BIM), mits dat past binnen de 
gemeentelijke en regionale richtlijnen.

• Een AR-app (augmented reality) voor het vast-
stellen of oplossen van reparatieverzoeken. 
Het eenvoudig bezichtigen van nieuwe wonin-
gen met een VR-bril (virtual reality). Of een 
combinatie van VR en AR, waarbij de volledige 
omgeving inclusief alles wat er zich in die om-
geving bevindt in kaart wordt gebracht (mixed 
reality).

• De opkomst van 3D-printers en de gevolgen 
hiervan voor (o.a.) het bouw- en productiepro-
ces.

• Participeren als woningcorporatie binnen be-
paalde online deelplatformen, bijvoorbeeld als 
het gaat om het delen van spullen als gereed-
schap.

• Het inbouwen van spelelementen in het dage-
lijks werk of in trainingen om zo tot betere re-
sultaten of een gedragsverandering te komen 
(gamification).

Meer informatie of weten hoe we deze trends en 
ontwikkelingen kunnen vertalen naar jouw corpo-
ratie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij 
helpen graag bij het herijken van de I&A-strategie 
van jouw corporatie!
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