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Een nieuw decennium: 
de 2020’s

Niet voor niets vergelijken economen en 
trendwatchers het aankomende decennium 
met de befaamde roaring twenties van de 
vorige eeuw: er wacht ons opnieuw een veel-
bewogen tijd met grote economische veran-
deringen en technologische vernieuwing. Ner-
gens zal dit zo merkbaar zijn als in vastgoed, 
het speelveld waar drie invloedrijke krachten 
samenkomen: ruimtelijke ontwikkeling, con-
sumentengedrag en technologische innova-
tie. In dit magazine zoomen we hier verder 
op in aan de hand van zes trends en ont-
wikkelingen op de woningmarkt voor 2020.

De continuïteit borgen én je (maatschappelijke) 
doelstellingen behalen zijn in deze roerige tijden 
belangrijker dan ooit, zeker in het licht van de 
legitimiteit van de corporatiesector en de huidi-
ge crisis op de woningmarkt. Goed (strategisch) 
risicomanagement is dan ook essentieel. In dit 
magazine delen we handige tips om hier structuur 
en focus in aan te brengen. 

Een onderdeel van risicomanagement is het her-
ijken van de informatie(beveiligings)risico’s. De 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) heeft hier grote invloed op. Veel organi-
saties worstelen nog met de (praktische) aanpak 
van een veilige informatievoorziening. Daarom 
delen we in dit magazine tips met betrekking tot 

de beheersing van de grootste informatiebeveili-
gingsrisico’s én hebben we aantrekkelijk aanbod 
in de vorm van een AVG-apk. De AVG-apk is een 
dashboard dat in een oogopslag laat zien hoe je 
op de (borging van de) AVG-onderdelen scoort en 
dat we samen vullen én bevat een rapport met 
gerichte en vooral praktische verbeterpunten. 
Ook nemen we je mee in een toffe ontwikkeling bij 
onszelf: namelijk het aanbieden van externe trai-
ningen voor medewerkers die net gestart zijn met 
werken bij een woningcorporatie of graag de basis 
van voor hen nieuwe werkzaamheden onder de 
knie willen krijgen. We hebben onze beste trainin-
gen geselecteerd die we in eerste instantie alleen 
intern aanboden, maar waarvan we nu zeggen: 
goed om deze ook extern te geven en praktische 
kennis te delen. Gericht op de praktijk, interactie, 
‘anders dan standaard’ en zelf aan de slag.  

Verder geven we in dit magazine een update van 
onze toppers van het Juridisch CorporatiePlatform 
en onze DataToppers. En besteden we aandacht 
aan MatchPoint 2020. We zijn namelijk live met de 
eerste content. Content die het praktische karak-
ter heeft van wat we in dit magazine delen, maar 
dan verder uitgewerkt in de vorm van onder meer 
stappenplannen en checklists. 

Tot slot stelt Simone den Reijer zich voor. Deze 
kanjer is inmiddels bijna drie jaar bij Matchability 
in dienst en heeft verschillende functies en projec-
ten vervuld, in de volle breedte. 

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. ZES WONINGMARKTTRENDS IN 2020

De woningmarktcrisis is in de media eindelijk 
volop een issue. Er zijn te weinig huizen in Ne-
derland. En zeker te weinig betaalbare huizen. 
Veel mensen wonen te duur, te klein of tijdelijk. 
Kopen is voor veel mensen onmogelijk, maar 
ook de wachttijden lopen op en de leefbaar-
heid, waaronder de samenstelling van wijken, 
staat onder druk. Een stevige aanpak van de 
woningmarkt is in 2020 nodig. Een overzicht 
van de verwachte trends en ontwikkelingen op 
de woningmarkt.

Iris



1. De druk om de verhuurderheffing af 
te schaffen neemt toe. 

De woningmarktcrisis heeft ertoe geleid dat de 
druk op minister Van Veldhoven toeneemt om de 
verhuurderheffing af te schaffen. Een meerderheid 
van de Tweede Kamer is nu voor afschaffing, maar 
als het aan de minister ligt, blijft de verhuurder-
heffing. In het eerste kwartaal van 2020 stuurt ze 
een evaluatie van de verhuurderheffing naar de 
Tweede Kamer, waarin aandacht wordt besteed 
aan de grondslag van de heffing en de alterna-
tieven. De verwachting is dat een aantal partijen 
moties gaat indienen die de minister oproepen om 
de verhuurderheffing te schrappen. 

2. Zorgvraag kwetsbare bewoners neemt 
toe

Ouderen wonen langer thuis en dat gaat niet altijd 
goed. Woningen zijn niet altijd passend, ouderen 
vereenzamen en krijgen niet tijdig zorg wanneer 
hun gezondheid achteruit gaat. Het aantal opna-
mes van ouderen op de eerste hulp neemt toe en 
de wachtlijsten voor verpleeghuizen worden langer. 
Wie neemt het op zich om deze complexe proble-
matiek op te lossen? Woningcorporaties gaan hier 
naar verwachting een belangrijke, signalerende rol 
in vervullen. Een signaalfunctie die hopelijk leidt 
tot een groeiend aantal initiatieven, zoals nieuwe 
woonconcepten, om de zorgvraag beter het hoofd 
te kunnen bieden. 

3. Meer gelijke kansen voor jongeren

Het sluiten van verzorgingshuizen en het afschui-
ven van de huisvesting van spoedzoekers en sta-
tushouders op de woningcorporaties, hebben het 
tekort aan sociale woningen voor jongeren verder 
vergroot. De komende jaren zullen de wachtlijsten 
nog langer worden. Er is veel te weinig nieuwbouw 
om aan de toegenomen vraag naar sociale wonin-
gen te voldoen. Vooral starters zijn daarvan de 
dupe. Het grootste aantal woningzoekenden zit in 
doelgroep 23 tot 35 jaar, maar hun slaagkans is 
aanzienlijk lager dan die van de ouder leeftijds-
groepen. Vooral de groep boven de 65 is heel 
succesvol. Hun slagingspercentage is tot wel twee 
keer zo hoog als dat van jongeren. 2020 wordt 

het jaar van aandacht voor de doelgroep jongeren, 
van vernieuwende betaalbare woonarrangemen-
ten, van andere vormen van woonruimteverdeling 
en van flexibele en tijdelijke woonvormen.  

4. Versnelling in verduurzaming

Al jaren staan energetische verbetering van de wo-
ningvoorraad en energieneutraliteit op de agenda. 
Stappen worden gezet, waarbij corporaties de wo-
ningen veelal op natuurlijke momenten verduur-
zamen (bij renovatie, planmatig onderhoud en 
mutatie), met beproefde technieken met als doel 
om gemiddeld label B te realiseren. De maatschap-
pelijke druk en urgentie om meer tempo te maken 
groeit, in de aanloop naar de Regionale Energie 
Strategie (RES). Daar waar kansen zich voordoen, 
zullen corporaties grotere stappen zetten als het 
gaat om de verduurzamingsopgave. 

5. Meer #samen

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersor-
ganisaties maken sinds de inwerkingtreding van 
de nieuwe Woningwet op gelijkwaardige basis af-
spraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun 
gebied. Deze afspraken leggen zij vast in presta-
tieafspraken. 2020 wordt het jaar van intensievere 
samenwerking: partners zijn op het terrein van de 
volkshuisvesting met gezamenlijke doelen, elkaars 
en eigen verantwoordelijkheden (er)kennen, open 
en transparant het gesprek met elkaar aangaan en 
informatie delen om wederzijds inzicht te creëren 
en begrip te bevorderen.

6. Meer zelfbeheer

Wonen in zelfbeheer komt in Nederland relatief 
weinig voor. De meeste mensen zijn eigen woning-
bezitter of huren bij een particuliere huisbaas of 
een woningcorporatie. Volgens schattingen van de 
Woonbond woont minder dan 1% in een complex 
dat door de bewoners zelf wordt beheerd. Dat is 
veel lager dan in de rest van Europa. Gemiddeld 
woont een op de tien Europeanen in een ‘woonco-
operatie’. Beetje bij beetje zien we het aantal initi-
atieven toenemen, al komt het zelden echt van de 
grond. De roep om meer inspraak en autonomie 
onder huurders zien we wel groeien. Wordt 2020 
het jaar waarin huurders meer in eigen beheer 
gaan doen?



3. TOFFE TRAININGEN 

Nieuw bij Matchability: we bieden leuke, 
gevarieerde en interactieve basistrainingen 
aan voor starters in de corporatiesector (met 
minder dan één jaar werkervaring). Ook zijn 
de trainingen zeer nuttig voor medewerkers 
die graag de basis van voor hen nieuwe werk-
zaamheden onder de knie willen krijgen. 

Onze trainingen zijn anders dan anders en ‘Po-
werPoint-presentaties zenden’ kom je bij ons niet 
tegen. Bij ons ga je zelf aan de slag! Met ons inter-
actieve programma maak je je de kennis snel en 
op een luchtige manier eigen. Wij zorgen ervoor 
dat jij helemaal klaar bent voor je nieuwe functie 
of project. In 2020 bieden we de onderstaande 
trainingen aan: 

HarmenMarit



Bij het rechte eind! 
Module: ZAV en Besluit kleine 
herstellingen

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s) en het 
Besluit kleine herstellingen zijn vaak voorkomen-
de onderwerpen bij woningcorporaties. In deze 
module zoomen we in op het omgaan met ZAV’s 
en geven we je meer inzicht in het Besluit kleine 
herstellingen. 

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

• wet- en regelgeving in relatie tot ZAV’s en het 
Besluit kleine herstellingen;

• het toepassen van deze wetgeving in de prak-
tijk;

• het opstellen van ZAV-beleid;
• echte casussen uit de praktijk;
• actualiteiten en jurisprudentie.

Bij het rechte eind!
Module: privacywetgeving

Privacywetgeving. Voor elke corporatie is dit een 
belangrijk onderwerp. Hoe gaan we om met de 
gegevens van onze huurders, maar ook van onze 
medewerkers? Wat mag wel en wat mag niet? In 
deze module geven we je graag meer duidelijkheid 
over de regels omtrent privacy. 

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

• de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG);

• definities in de AVG;
• camera-inspecties op de werkvloer;
• camera-inspecties in complexen;
• het delen van gegevens: wat mag wel en wat 

mag niet;
• (melden van) datalekken;
• actualiteiten en jurisprudentie.

Wie mag welke woning huren?

Tijdens deze training leer je in een dagdeel hoe 
je een woning passend toewijst. Na de benodigde 
theorie ben je klaar om zelf aan de slag te gaan! 
We bootsen een praktijksituatie na waarin ver-
schillende woningzoekenden langskomen. Met de 
verse kennis op zak help je deze mensen snel aan 
een passende woning! 

Na het volgen van deze training kun je woningen 
passend toewijzen, je leert namelijk:

• wat passend toewijzen precies inhoudt;
• welke grensgebieden en ‘grijze’ gebieden er 

zijn;
• met welke uitzonderingen je te maken kunt 

krijgen;
• hoe je de woningen daadwerkelijk passend 

toewijst en hoe je dat aantoont, bijvoorbeeld 
aan de accountant;

• hoe je woningzoekenden in de praktijk kunt 
helpen aan een passende woning.

Yes, afgerekend!

Het afrekenen van de stook- en servicekosten is 
een jaarlijks terugkomende piek binnen de corpo-
ratiesector. Aan de hand van een simulatiekamer 
leren we je in één dag de basis van stook- en ser-
vicekosten en geven we je handvatten mee om ze 
zelf af te gaan rekenen. Praktisch en uniek!

Tijdens deze training leer je:

• alles over de wet- en regelgeving die bij de 
afrekening van de stook- en servicekosten 
komen kijken;

• welke informatie je nodig hebt om de stook- en 
servicekosten af te rekenen;

• hoe je de kosten afrekent (je gaat in de simu-
latiekamer zelf aan de slag!).

Meer informatie over onze trainingen, bijvoorbeeld over 
wanneer en waar ze gegeven worden? Check dan matchpoint2020.nl 
Heb je nog geen account? Dan vind je het aanbod ook op onze website:

matchability.nl/trainingen.



4. DATATOPPERS

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. Daarom organiseerden we op 16 januari 
2020 hét BI-event voor corporaties.

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de laatste 
voorbereidingen voor dit BI-event in volle gang. 
De deelnemers kunnen het volgende verwachten:

• Gastsprekers over visualisatietools.
• Kennis, trends en ontwikkelingen op het 

gebied van datakwaliteit, kpi’s en BI.
• Inspirerende demonstraties van slimme soft-

ware (robotic process automation), analys-
etechnieken (machine learning) en de inzet 
van drones bij woningcorporaties. 

Benieuwd hoe het event is verlopen of op de 
hoogte blijven van nieuwe BI-events? Houd dan 
onze LinkedIn-pagina in de gaten. 



Uitgelicht: twee vacatures

Het nieuwe jaar goed beginnen? We hebben twee 
toffe vacatures! Help je ons mee zoeken? 

Binnen Matchability is een apart team opgericht 
dat zich focust op business intelligence (BI): 
DataToppers. Je werkt op interim- of projectbasis 
bij onze opdrachtgevers, maar je maakt echt 
deel uit van ons team, waarbij gezelligheid, 
collegialiteit en kennis delen centraal staan.

Per direct zijn we zoek naar een BI-consultant 
én een BI-specialist. Iets voor jou of iemand uit 
je netwerk? Laat het ons weten!

#vacature 
#businessintelligence 
#woningcorporaties

Tip: 

Op matchpoint2020.nl vind je ook geregeld 
mooie voorbeelden van rapportages en tooling 
van onze DataToppers. In hoofdstuk 8 lees je hoe 
je toegang krijgt tot dit dynamische platform!

DataToppers: 
De toppers in Business 
Intelligence! 

Wil je data ontsluiten, inzicht in je 
data, scherpere kpi’s, of je data 
analyseren? Onze DataToppers 
staan voor je klaar! 

Je vindt ons via 
datatoppers.nl



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 je op de (borging van de) AVG-
onderdelen scoort en dat we samen vullen. En 
een rapport met gerichte en vooral praktische 
verbeterpunten. Maar, hoe ziet zo’n AVG-apk 
eruit? 

1. 2020 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, 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, documenten-
analyse 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. Eventueel 
ondersteunen bij het oppakken van actiepunten 

5. AVG-APK

Claire



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 schrijven we 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 je scoort 
op de verschillende AVG-onderwerpen. Dit 
rapport kun je dan weer delen met de interne 
organisatie, maar bijvoorbeeld ook met de Raad 
van Commissarissen of accountant.   

De AVG-apk is ook een mooie onderlegger bij de 
inventarisatie van de informatierisico’s, zoals 
benoemd in het vorige artikel 3. Goed (strategisch) 
risicomanagement. 

Meer informatie? Via matchpoint2020.nl krijg je 
meer inzicht in de onderdelen van de AVG-apk en 
kun je eenvoudig een demo aanvragen. In hoofdstuk 
8 van dit magazine lees je meer over dit platform. 
Uiteraard kun je ook  rechtstreeks contact met ons 
opnemen, bijvoorbeeld door een mailtje te sturen 
naar info@matchability.nl.  



Het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) is een 
dienst voor woningcorporaties die ingezet 
kan worden voor uiteenlopende juridische 
vraagstukken. 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 
eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Tijd 
voor een update. 

Corporaties weten ons steeds beter te vinden. Dit 
merken we door de flinke toename in juridische 
vragen die bij ons binnenkomen. Naast het feit 
dat de vraagsteller snel verder kan met zijn 
werkzaamheden, wordt ook de kennisbank steeds 
meer gevuld. Nadat we een vraag beantwoord 
hebben, plaatsen we het antwoord namelijk ook 
op de kennisbank. Met jullie input blijft deze dus 
groeien en vind je steeds sneller antwoord op je 
vraag door even in te loggen. Heb je geen concrete 
vraag maar wel ideeën of input voor de kennisbank, 
dan horen we het natuurlijk ook graag! 

6. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

SanneSabine



Duurzame 
gemeenschappelijke 
huishouding

We merken dat het in de praktijk 
moeilijk is om te bepalen of een 
verzoek tot medehuurderschap kan 
worden toe- of afgewezen. Dit heeft 
vaak te maken met de vraag of sprake 
is van een duurzame gemeenschap-
pelijke huishouding tussen personen 
(ouder-kind / partner). Om jullie een 
handje te helpen, hebben wij een ar-
tikel geschreven over wat het inhoudt 
en in welke situaties sprake kan zijn 
van een duurzame gemeenschappe-
lijke huishouding. Hierbij hebben we 
ook een handige checklist ontwikkeld 
waarmee het, hopelijk, een stukje 
makkelijker wordt om verzoeken tot 
medehuurderschap af te wikkelen. 

Benieuwd naar het artikel en de 
checklist? Mooi! Log dan snel in op 
matchpoint2020.nl! 

Uitgelicht: vraag van de maand

Onderstaande vraag kregen we als JCP afgelopen 
maand binnen. 

Kun je nicotineaanslag als gebrek 
aanmerken bij een vooropname? 

De verhuurder gaf aan dat ze in de praktijk vaak 
woningen tegenkomen die sterk vervuild zijn 
door nicotineaanslag. De vraag die ons werd 
gesteld, was dan ook of het mogelijk is bij een 
vooropname aan te geven dat nicotineaanslag 
wordt gezien als een gebrek, zodat de huurder bij 
het einde van de huurovereenkomst verplicht kan 
worden om de nicotineaanslag te verwijderen. 

Op deze vraag hebben we het volgende 
geantwoord, uitgesplitst naar hoe het theoretisch 
(formeel-juridisch) zit én hoe er in de praktijk 
mee omgegaan wordt. We sluiten af met een 
conclusie. 

De theorie
In artikel 7:224 lid 2 BW is opgenomen op welke 
wijze de huurder de woning moet opleveren 
aan de verhuurder bij het einde van de 
huurovereenkomst. Hierin zijn twee situaties te 
onderscheiden:
1. Er is een beschrijving van het gehuurde 
aanwezig.
2. Er is geen beschrijving van het gehuurde 
aanwezig. 

In het eerste geval moet de huurder de woning 
opleveren zoals in de beschrijving is opgenomen. 
Geoorloofde veranderingen en toevoegingen en 
hetgeen door ouderdom teniet is gegaan of is 
beschadigd, worden hierin uitgezonderd. In het 
tweede geval wordt verondersteld dat de huurder 
de woning in de staat heeft ontvangen zoals deze 
bij het einde van de huurovereenkomst is. 

Let op: deze situatie is van toepassing op 
huurovereenkomsten die gesloten zijn na 1 
augustus 2003. Op het moment dat het een 
overeenkomst betreft van voor 1 augustus 
2003 geldt het oude recht. Dit houdt in dat bij 
het ontbreken van een beschrijving, de huurder 
vermoed wordt het gehuurde/de woning in goede 
staat te hebben ontvangen, waardoor de huurder 
ook weer verplicht is om de woning in goede 
staat op te leveren.



De praktijk
Het is voor een verhuurder dus erg belangrijk om 
een goede beschrijving of opnamestaat te hanteren 
van de woning om aan te kunnen tonen dat de 
woning zonder nicotineaanslag is opgeleverd aan de 
huurder. Volgens het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 
is het bijvoorbeeld niet voldoende om te werken 
met voorgedrukte opnamelijsten waarin slechts 
kruisjes kunnen worden gezet ten aanzien van 
de staat van het gehuurde. Het is daarom aan te 
raden om bij de opnamestaat foto’s toe te voegen 
van het gehuurde. 

Als de nicotineaanslag vervolgens is ontstaan 
gedurende de huurperiode, dan is het aan 
huurder om de nicotineaanslag te verwijderen. 
Dit volgt onder andere uit het Besluit kleine 
herstellingen onder A waarin is opgenomen dat 
een huurder verantwoordelijk is voor het behang- 
en schilderwerk.  Daarnaast heeft de rechtbank 
Amsterdam uitspraak gedaan over de zorgplicht 
van de huurder met betrekking tot het onderhoud 

van een woning (waaronder dus het verwijderen 
van nicotineaanslag).  Nicotineaanslag kan als 
schade aan het gehuurde en/of onvoldoende 
gepleegd onderhoud aan het gehuurde worden 
gezien. De huurder die uit de woning vertrekt 
zonder de nicotineaanslag te verwijderen, schiet 
tekort in zijn zorgverplichting.

Conclusie
De huurder is dus zelf verantwoordelijk voor het 
verwijderen van de nicotineaanslag. Bespreek met 
de huurder bij de vooropname dat nicotineaanslag 
als een gebrek wordt gezien en neem op dat hij 
verantwoordelijk is voor het schoonmaken c.q. 
verwijderen van de nicotineaanslag. Zorg hierbij 
tevens voor een goed omschreven opnamestaat 
met foto’s. Is bij de eindopname de nicotineaanslag 
nog steeds aanwezig en moet je als verhuurder 
de werkzaamheden uitvoeren, dan kunnen de 
kosten worden doorberekend aan de vertrekkende 
huurder.

Meer informatie over de kennisbank, interesse in een demo van 
het JCP of ook deelnemen aan het JCP? Ga dan naar hetjcp.nl.  

De collega’s van het Juridisch CorporatiePlatform hebben ook 
een bijdrage gedeeld op matchpoint2020.nl. Ze gaan in het 
kader van het thema ‘Duurzaam’ in op een gemeenschappelijke 

duurzame huishouding.

 



 

Risicomanagement. Werken aan een 
organisatie die op orde is, zodat je als 
corporaties je (maatschappelijke) doelen 
kunt realiseren. Werken aan continuïteit. 
Continuïteit is ook risico’s beheersen. Goed 
risicomanagement is praktisch, levert een 
bijdrage aan het daadwerkelijk behalen van 
doelen en ondersteunt continu de verbetering 
van de organisatie. Maar hoe breng je nu 

structuur aan en richt je de focus op de 
risico’s die er echt toe doen? In deze editie 
van ons magazine delen we tips.

In de basis bestaat risicomanagement uit het 
identificeren, analyseren, beheersen en vervol-
gens evalueren van de risico’s. Deze risico’s kun je 
indelen in vijf categorieën. 

7. GOED (STRATEGISCH) 
RISICOMANAGEMENT

# Categorie Toelichting

I.

Strategische 
risico’s

Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis, waarvan de gevolgen het bereiken van de ambities en 
doelstellingen van de corporatie bedreigen.

II.

Projectrisico’s Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis bij renovatie, nieuwbouwproject of gebiedsontwikkeling, 
waarvan de gevolgen het bereiken van de projectresultaten en 
-doelstellingen (gedeeltelijk) kunnen bedreigen.

III.

Legal risico’s Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis waarvoor de corporatie (juridisch) aansprakelijk wordt 
gesteld.

IV.

Informatierisico’s Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis die een bedreiging vormt voor de (betrouwbaarheid van 
de) informatievoorziening van de corporatie

V.

Integriteits- en 
frauderisico’s

Het mogelijk optreden van een schending van de integriteit en/of 
het opzettelijk plegen van onrechtmatige feiten die de corporatie 
(financieel) schaden. 

ElckeRick



 

I. Strategische risico’s 

• Inventariseer in eerste instantie de strate-
gische risico’s. Maak daarbij bijvoorbeeld 
gebruik van de Strategische Risicokaart 
Corporatiesector, het controleplan van de 
externe accountant, de managementletter, het 
interne controleplan, het visitatierapport, de 
24 business risks en 5 financial risks van het 
WSW, het ondernemingsplan en vooral ook van 
de input van je collega’s. 

• Vertaal deze risico’s naar een handig format, 
waarin je bijvoorbeeld opneemt:

 • De doelstelling waar het risico betrekking   
 op heeft.

 • Het risico.
 • Een beschrijving van het risico.
 • De bron(nen) die grondslag ligt (liggen)   

 aan het risico.
 • De reeds getroffen beheersmaatregelen.
 • De ‘score’ van het risico, bijvoorbeeld op   

 basis van ‘kans’ maal ‘gevolg’. 
 • De aanvullende beheersmaatregelen die je  

 van plan bent om te nemen, afhankelijk   
 van de ‘risk appetite’ (risicobereidheid) en  
 de score. 

 • Wie verantwoordelijk is voor (de beheer  
 sing van) het risico.

• In de inventarisatie kun je een voorzet doen 
wat betreft de ‘score’ van het risico. Je kunt 
deze kolom ook leeg laten en de MT-leden 
vragen om de risico’s, onafhankelijk van elkaar, 
te scoren. Een mooie vervolgstap is dan om de 
risico’s samen te bespreken. Wat valt op? Waar 
liggen we qua risico-inschatting op één lijn? 
Kunnen we tot een top 10 van strategische 
risico’s komen? 

II. Projectrisico’s

Bij projecten is het handig om in elk van de 
fasen (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, 
uitvoeringsfase en evaluatiefase) periodiek een 
risicokaart in te vullen. In zo’n risicokaart komen 
verschillende invalshoeken terug, van tijd tot en 
met techniek, met de risico’s (en de scores op de 

risico’s) die daarmee corresponderen. Voor grote 
risico’s tref je beheersmaatregelen en de ontwik-
kelen ten aanzien van de kleine(re) risico’s volg 
je actief. Het voordeel van een risicokaart is dat 
je een vaste onderlegger hebt voor de maand-, 
kwartaal- of tertiaalrapportages én voor de pro-
jectvoorstellen. De controller kan de risicokaart 
ook betrekken bij zijn of haar oordeel over het 
project. Het is verstandig om de toets op juistheid, 
volledigheid en tijdigheid van de risicokaarten op 
te nemen in het interne controleplan.

III. Legal risico’s

In de afgelopen jaren hebben zich in de sector 
verschillende voorvallen voorgedaan waarvoor 
woningcorporaties aansprakelijk werden gesteld. 
Deze aansprakelijkheidsrisico’s kun je samen met 
de medewerkers en leidinggevenden van de ver-
schillende afdelingen inventariseren en prioriteren. 

• Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen we?
• Wat zijn de grootste risico’s? Maak bijvoorbeeld 

een top 5.
• Hebben we deze risico’s voldoende geborgd?
• Welke beheersmaatregelen zijn al genomen?
• Welke aanvullende beheersmaatregelen zijn 

(nog) nodig?

IV. Informatierisico’s

Het informatierisicomanagement bestaat uit het 
initieel inschatten van alle risico’s die je loopt met 
betrekking tot informatiebeheer. Dit zijn hardwa-
re-, software-, gebouw-, netwerk-, organisatie- en 
personeelsrisico’s. De basis voor het inventari-
seren van de informatierisico’s is het informatie-
beveiligingsplan, eventueel als onderdeel van de 
ICT-strategie. Het is raadzaam om hier ook de (ex-
terne) trends en ontwikkelingen in mee te nemen 
die elkaar in rap tempo opvolgen, waaronder ro-
botisering, business intelligence en de invloed van 
de AVG. Vaak genoemde informatierisico’s in de 
corporatiesector zijn onder meer: 

• hacken van het systeem;
• ongeoorloofde digitale toegang;
• softwarefouten;
• verkeerd gebruiken van software;



 

• informatie in onbevoegde handen.

Meer praktisch gezien kun je denken aan de on-
derstaande risico’s:

• Er is geen security officer benoemd, waardoor 
de verantwoordelijk voor informatiebeveiliging 
niet belegd is bij een (specifieke) functionaris. 

• Gegevens worden niet veilig gedeeld.
• Er wordt niet structureel aandacht besteed 

aan informatiebeveiliging (het gevolg is lage 
bewustwording).

• Er is niet inzichtelijk aan wie welke bedrijfsmid-
delen ter beschikking zijn gesteld en wanneer.

• De autorisaties zijn niet juist of up-to-date.  

V. Integriteits- en frauderisico’s

Met het oog op de administratieve organisatie is 
het verstandig om de mogelijkheden tot niet-inte-
ger handelen en fraude door medewerkers in kaart 
te brengen. De onderstaande terreinen zijn met 
name fraudegevoelig:

• Inkoop en aanbestedingen.
• Verkoop.
• Verhuur.
• Personeel.
• Treasury.
• Betalingen. 

Tot slot

Matchability ondersteunt corporaties bij (strate-
gisch) risicomanagement. Onze divisie DataTop-
pers ondersteunt bij het inrichten van een prak-
tisch dashboard. Dit draagt bij aan de borging en 
de implementatie van het risicomanagement (o.a. 
drempelverlagend, veel minder foutgevoelig en 
gebruiksvriendelijk ten opzichte van Excel).



 

8. MATCHPOINT 2020

We hebben voorgaande jaren informatie 
gedeeld in de vorm van een boek waarin 
corporaties informatie met elkaar 
delen: MatchPoint. Dit jaar hebben we in 
plaats van een boek een online omgeving 
gelanceerd. Een hippe en dynamische variant 
die past bij de huidige tijdsgeest en bij ons. 
MatchPoint 2020 is een dynamisch platform 
voor corporaties om kennis te brengen en op 
te halen. Inmiddels zijn we live. Wat kun je op 
dit platform verwachten? Lees snel verder!

MatchPoint 2020 is volledig gericht op actuele 
onderwerpen in de sector en op ervaringen van 
collega-corporaties. Op de website zie je direct het 
‘speelschema’. Welke content delen we wanneer? 
Een zeer actueel thema is ‘Duurzaamheid’. 
Daarom hebben we voor dit thema gekozen als 
eerste overkoepelende thema. Op de poster is het 
‘speelschema’ uitgewerkt. Hieronder geven we 
een beeld van de content die je kunt verwachten. 

JoriekeAnne-José

Prestatieafspraken: 
Tips en een format om snel te komen tot (duurzame) afspraken 

Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorga-
nisaties werken sinds de inwerkingtreding van de 
nieuwe Woningwet op een andere manier samen. 
Zij maken op gelijkwaardige basis afspraken over 
de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze 
afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. In 
dit artikel delen we tips en een handig format voor 
de prestatieafspraken. Tips die ervoor zorgen dat 
het snel over de inhoud kan gaan: 

• Start met het benoemen van onderwerpen of 
thema’s die in de prestatieafspraken terug-
komen. De prestatieafspraken 2019 in de ge-
meente ’s-Hertogenbosch zijn een mooie inspi-
ratiebron. In dit document worden vijf concrete 
thema’s benoemd.  

• Benoem vervolgens de ambitie, ofwel ‘de stip 
op de horizon’. Wat is de langetermijnvisie? 

• Maak een duidelijke en zichtbare koppeling tus-
sen de prestatieafspraken en andere (beleids)
documenten. 

• Koppel aan deze ambitie acties die structureel 
of meer procesmatig zijn (voor de komende vijf 
jaar) én concrete acties voor het specifieke jaar 
waarop de prestatieafspraken betrekking heb-
ben. Het is ook goed om aan deze acties het 
beoogde effect toe te voegen. Op deze manier 
kan een goed inhoudelijk gesprek plaatsvinden 
over het waarom en de prioritering van de ac-
ties. 

• Maak concrete (proces)afspraken over het mo-
nitoren van de opvolging van de acties (meten 
en evalueren).  

Bovenstaande tips vind je uitgewerkt terug in een 
praktisch format om te komen tot inhoudelijke 
prestatieafspraken. Benieuwd naar dit format of 
ben je op zoek naar een volledige definitielijst voor 
het maken van goede afspraken? Log in op match-
point2020.nl en ga aan de slag!



 

De transitie naar een samenleving zonder fossie-
le brandstoffen kent vele uitdagingen. Vooral in de 
bouwsector moet er nog veel gebeuren om zonder 
gas toch comfortabel zelfvoorzienend te kunnen 
bouwen. De benodigde investeringen voor nieuw-
bouw en verbouwingen zijn nog relatief groot en 
er moeten miljoenen woningen worden aangepast. 

De Campus biedt een plek aan ondernemers om 
deze uitdagingen samen aan te pakken. Nieuwe 
producten samen als totaalconcept met elkaar te 
beproeven, ontwikkelen en ook tastbaar te maken.

In 2016 is de Campus Almkerk al gestart met het 
bij elkaar brengen van partijen en er zijn een aan-
tal proeven opgestart. Een voorbeeld daarvan is 
de Heijmans One, een verplaatsbaar huis voor een 
éénpersoonshuishouden, is geplaatst om als be-
woonde proefopstelling te dienen voor de nieuwe 
energieconcepten die bedacht worden. Zowel ener-
gieverbruik, als ook luchtkwaliteit en het comfort 
wordt continu gemeten. Op de Campus is meteen 
na aanschaf de gaskraan rigoureus dichtgedraaid. 
Ze stonden dus gelijk ook voor de uitdaging om 

volledig elektrisch in de eigen energiebehoefte 
te gaan voorzien. De werkruimten en labs zijn in 
een bestaande agrarische schuur ontwikkeld met 
het uitgangspunt om niet het gehele gebouw te 
verwarmen maar alleen dat wat nodig is. De los-
se werkruimten zijn afzonderlijk geïsoleerd en 
(op afstand) regelbaar. Elke werkruimte heeft een 
andere vloeropbouw waarbij we zowel traditione-
le watergevoerde als elektrische vloerverwarming 
hebben toegepast. Hierdoor kan kwaliteit, verbruik 
en comfort met elkaar vergeleken worden in een 
volledig operationeel gebouw. 

De resultaten bieden ontwikkelaars en aannemers 
de mogelijkheid om goedkoper en met lagere risi-
co’s energieneutraal te bouwen. 

Wij hebben met Simone Koekkoek gesproken in 
onze eerste vlog over duurzaamheid. Ze geeft ons 
een korte rondleiding en licht toe wat corporaties 
kunnen hebben aan de Campus. Benieuwd naar de 
vlog? Vanaf 4 februari staat hij online! Log in op 
matchpoint2020.nl en kijk mee!

De Campus Almkerk: 
Een plek om samen duurzame uitdagingen aan te pakken

Herken je dat? Woningcorporaties zijn al heel wat 
jaren bezig met het beschrijven van processen, 
maar of ze nu echt actueel en compleet zijn? Dat is 
vaak nog maar de vraag. Wat je nodig hebt bij deze 
leuke klus, is een goed instrument.  

Wij laten in MatchPoint 2020 instrumenten zien 
waarmee we ervaring hebben en wat de keuze voor 
een nieuwe instrument een stuk aantrekkelijker 
kan maken.

Na het lezen van het artikel weet je wat de belang-
rijkste kenmerken zijn voor Sensus, Mavim, SIPOC 
en AO online. Daarnaast delen we ook drie prakti-
sche voorbeelden van procesbeschrijvingen.  

Een optimale combinatie voor een duurzame ma-
nier van processen beschrijven! Getriggerd? Log 
snel in op matchpoint2020.nl! 

Procesbeschrijvingen? Eitje!

• Podcast duurzaamheid ‘Bouwen in hout’ (een 
interview met Elisabeth ter Borg, directeur-
bestuurder van Fien Wonen).

• Communicatietoolbox bij renovatie en groot 
onderhoud.

• Duurzame gemeenschappelijke huishouding.

• Fiscaliteiten.
• Onderhoud versus verbetering.
• AVG-apk.
• Trainingen.
• Stook- en servicekosten. 

Overige onderwerpen



 

Rayon Anne-José 

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. 

Anne-José Jorieke

a.haaksema@matchability.nl
06 489 373 92

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

Nog geen toegang tot MatchPoint 2020?
Om in te loggen, heb je een aanmeldcode nodig. Nog geen aanmeldcode en een korte uitleg 

gehad? Stuur Anne-José of Jorieke dan gerust een mailtje of appje! Bellen mag uiteraard ook. 



09. EEN MEDEWERKER
AAN HET WOORD

Mijn naam is Simone den Reijer en ik ben 23 jaar. Geboren 
en getogen in Oosterhout, maar inmiddels bijna 1,5 jaar 
woonachtig in Valkenswaard samen met mijn vriend. In mijn 
vrije tijd ga ik graag badmintonnen of naar een concert met 
vrienden. 

In 2018 heb ik mijn hbo-opleiding Bedrijfseconomie aan 
Avans Hogeschool afgerond. Tijdens mijn opleiding ben ik in 
aanraking gekomen met Matchability en heb ik in het derde 
leerjaar samen met Esmeralda Timmermans onderzoek gedaan 
naar risicomanagement bij zeven woningcorporaties. Na mijn 
meewerkstage ben ik gaan werken bij Matchability en ben ik 
verantwoordelijk geweest voor de financiële administratie. 
Inmiddels werk ik al bijna 3 jaar bij Matchability. Na mijn 
opleiding ben ik direct aan de slag gegaan bij verschillende 
woningcorporaties, waardoor de sector voor mij niet onbekend 
meer is.

Momenteel ben ik werkzaam op de afdeling Wonen bij 
Woningstichting Compaen. Ik beantwoord tweedelijns 
klantvragen, voer procesverbeteringen door en richt samen 
met de medewerker planning en control rapportages in voor de 
afdeling Wonen. Een generalistische functie dus en een mooie 
kans om mijn kennis en ervaring verder te verbreden. Gezien 
mijn achtergrond ben ik nu op zoek naar een uitdaging op de 
afdeling Financiën. Dus: ben je op zoek naar een extra kracht 
voor je afdeling? Voor een project als procesoptimalisatie of 
voor een financiële functie? Neem dan gerust contact op!

Simone



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

Stadionlaan 85     085 82 26 595
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch   info@matchability.nl


