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’t is weer voorbij die mooie 
zomer...

De vakanties zitten er al weer een tijdje op. 
Hopelijk heeft u genoten van een fijne vakan-
tie en bent u weer helemaal opgeladen voor 
de komende periode. Om ervoor te zorgen 
dat u weer helemaal bij bent qua ontwik-
kelingen in de volkshuisvesting, staat deze 
editie van ons magazine in het teken van de 
(na)zomerupdate.  

Zo	delen	we	tips,	stappenplannen	en	ontwikkelin-
gen	ten	aanzien	van	de	thema’s	duurzaamheid,	on-
derhoud	en	beheer,	strategisch	risicomanagement	
en	Business	Intelligence.	Ook	vatten	we	afgelopen	
Prinsjesdag	voor	u	samen,	waarbij	we	ingaan	op	de	
highlights.	Eén	van	onze	hoogtepunten	van	deze	
zomer	komt	ook	aan	bod	in	dit	magazine,	namelijk	
een	 terugblik	 op	 de	 Matchability-trainingsweek.	
De	vijfde	editie	al	weer.	

Verder	zijn	we	sinds	1	augustus	2019	live	met	de	
nieuwe	 kennisbank	 op	 het	 Juridisch	 Corporatie-
Platform	(JCP).	We	hebben	ons	best	gedaan	een	
platform	te	creëren	waarbij	 je	niet	alleen	allerlei	
praktische	informatie	kunt	terugvinden,	maar	ook	
met	andere	collega’s	uit	de	sector	kennis	en	erva-
ringen	 op	 juridisch	 gebied	 kunt	 delen.	Ook	 daar	
leest	u	 in	dit	magazine	meer	over.	En	over	plat-
forms	gesproken	…	Dit	jaar	lanceren	we	in	plaats	
van	 het	 boek	 MatchPoint	 een	 online	 omgeving.	
Een	hippe	en	dynamische	variant	die	past	bij	de	
huidige	 tijdsgeest	 en	 bij	 ons.	 MatchPoint	 2020	
wordt	 een	 dynamisch	 platform	 voor	 corporaties	
om	kennis	te	brengen	en	op	te	halen.

Tot	 slot	 stelt	 Willem	 Kanters	 zich	 voor.	 Hij	 is	 in	
februari	gestart	bij	Matchability	en	één	van	onze	
toppers	als	het	om	Business	Intelligence	gaat.	
 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. ONDERHOUD EN BEHEER

Het onderscheid tussen onderhoud en investe-
ringen in de bestaande voorraad is niet altijd 
even duidelijk. In projecten kunnen beide 
componenten tegelijk voorkomen. Door de 
nieuwe RJ-212-richtlijn, de introductie van de 
beleidswaarde en eenduidigheid van definities 
vanuit SBR-wonen is het noodzakelijk dat de 
scheidslijn tussen onderhoud en investeringen 
scherper wordt gedefinieerd. Met het schema 
op de volgende pagina willen we dit onder-
scheid verder verduidelijken.

Joëlle

Praktische gevolgen

De	 implementatie	 van	 de	 eenduidige	 toepassing	
van	 de	 definities	 zal	 het	 nodige	 vergen	 van	
corporaties.	Daarom	geldt	de	volgende	gefaseerde	
invoering:

• Jaarrekening	 over	 2019	 (dVi2019):	 alleen	
implementeren	 van	 de	 nieuwe	 definities	 in	
de	 beleidswaarde	 zoals	 opgenomen	 in	 de	
toelichting	bij	de	jaarrekening.	Dus	nog	geen	
implementatie	in	de	winst-en-verliesrekening.	

• Begroting	over	2020	(dPi2019)	en	jaarrekening	
over	2020	(dVi2020):	volledig	implementeren	
van	 de	 nieuwe	 definities.	 Als	 een	 corporatie	
de	nieuwe	definities	nog	niet	in	alle	systemen	
heeft	 geïmplementeerd,	 kan	 de	 verwerking	
eventueel	 ook	 extracomptabel	 (met	 een	
correctie	achteraf)	plaatsvinden.	

Het	 is	 slim	 om	 al	 in	 een	 zo	 vroeg	 mogelijk	
stadium	met	de	accountant	 te	bespreken	hoe	 je	
met	deze	wijzigingen	omgaat.	Samen	kun	je	dan	
de	 gewenste	 onderbouwing,	 bijvoorbeeld	 in	 de	
vorm	 van	 (een)	 position	 paper(s),	 afstemmen.	
Dat	 voorkomt	 onnodige	 discussies	 achteraf.	 Het	
onderscheid	 tussen	 onderhoud	 en	 verbetering	
blijft	 namelijk	 altijd	 maatwerk	 en	 bevat	 de	
nodige	 uitzonderingen.	 Mede	 gezien	 het	 feit	
dat	 steeds	 meer	 corporaties	 in	 een	 te	 betalen	
vennootschapsbelastingpositie	 komen,	 wordt	 het	
belangrijker	 om	 de	 onderhoudsuitgaven	 kritisch	
te	(blijven)	beoordelen.	Bij	grote	onderhouds-	of	
renovatieprojecten	 kan	 het	 daarnaast	 wenselijk	
zijn	om	de	fiscale	kwalificatie	vooraf	af	te	stemmen	
met	de	Belastingdienst.	

Onderhoud (kosten) Verbetering (investering)

Kosten	 die	 je	 maakt	 om	 een	
eenheid	of	complex	 in	dezelf-
de	technische	en	bouwkundige	
staat	te	houden	als	waarin	het	
zich	 op	 de	 peildatum	 (einde	
boekjaar)	bevindt.

Uitgaven	met	als	doel	het	technisch	of	functioneel	verbeteren	of	
het	naar	een	hoger	niveau	brengen	van	een	eenheid	of	complex.

Geen	 technische	 gebreken	
(minimaal	 conditiescore	 4	
op	 bouwdeelniveau	 voor	 alle	
bouwdelen	 conform	NEN2767	
of	 vergelijkbaar	 op	 het	
moment	 dat	 het	 onderhoud	
wordt	uitgevoerd).

Als	sprake	is	van	een	ingrijpende	verbouwing	(renovatie).	
Criteria	zijn:
1.	 De	energetische	prestaties	verbeteren	wezenlijk	(meerdere	

labelstappen)	 waardoor	 het	 bezit	 vanwege	 de	 ingrijpende	
verbouwing	ook	vanuit	energetisch	perspectief	voor	de	lan-
gere	termijn	verhuurbaar	is.

2.	 Gevelrenovatie	of	dakrenovatie	(inclusief	isolatie)	maakt	op	
een	zodanige	manier	deel	uit	van	de	aanpak	waardoor	deze	
op	 een	 niveau	 vergelijkbaar	 met	 dat	 van	 nieuwgebouwde	
objecten	wordt	gebracht.

3.	 De	werkzaamheden	aan	de	onroerende	zaak	zijn	mede	ge-
richt	op	het	brengen	dan	wel	houden	van	de	kwaliteit	van	de	
badkamers,	toiletten	en	keukens	op	het	technische	en	functi-
onele	niveau	dat	in	redelijkheid	minimaal	in	nieuwgebouwde	
objecten	mag	worden	verwacht.

4.	 Installatievoorzieningen	van	de	verhuurbare	eenheden,	dan	
wel	complexen	zijn	als	gevolg	van	de	werkzaamheden	toe-
komstbestendig	in	de	zin	dat	ze	niet	binnen	10	jaar	hoeven	
te	worden	aangepakt.

Concreet	 kun	 je	 denken	 aan	
het	 vervangen	 van	 daken,	
voegwerk,	kozijnen,	maar	ook	
aan	 het	 vervangen	 van	 keu-
kens,	badkamers	en	toiletten.

Concreet	kun	je	denken	aan	verduurzamen	naar	energieneutraal,	
aanpassingen	in	de	plattegrond	en	het	toevoegen	van	installaties	
die	nog	niet	aanwezig	zijn.



Eind augustus vond voor het vijfde jaar op rij de 
Matchability-trainingsweek plaats. Waar we de vorige jaren 
in Liempde verbleven, hebben we dit jaar gekozen voor een 
nieuwe locatie in Beers. Nieuw was ook de mogelijkheid 
voor corporatiemedewerkers om aan (een deel van) de 
trainingsweek deel te nemen. Van die gelegenheid werd 
goed gebruikgemaakt: vijf corporatiemedewerkers deden 
mee. Wat ook nieuw was, was dat er tijdens de trainingsweek 
aparte trainingen waren voor onze divisie DataToppers.

De	 trainingsweek	 is	een	goede	start	en	een	belangrijk	onderdeel	
van	 ons	 traineeship.	 Na	 het	 volgen	 van	 deze	 week	 beschikken	
de	deelnemers	over	de	belangrijkste	basiskennis	en	zijn	ze	klaar	
om	 hun	 eerste	 uitdaging	 bij	 een	 woningcorporatie	 aan	 te	 gaan.	
De	 week	 staat	 in	 het	 teken	 van	 alle	 eigenschappen	 die	 een	
topcorporatiemedewerker	 bezit.	 Theorie,	 praktijk,	 interactieve	
workshops,	sport	en	spel,	een	borrel	en	gezelligheid	wisselen	elkaar	
af.	De	week	is	dus	niet	alleen	leerzaam,	maar	ook	heel	erg	 leuk.	
Na	deze	week	vond	er	een	officieel	 sollicitatiegesprek	plaats	met	
de	 kandidaten,	 waarbij	 we	 een	 dienstverband	 aanboden	 aan	 de	
beste	kandidaten.	In	dit	magazine	blikken	we	terug	op	deze	week	
en	stellen	we	de	winnende	deelnemers	aan	u	voor.	

Op	maandag	kwamen	de	deelnemers	aan	op	Landgoed	De	Barendonk	
in	Beers.	Toen	iedereen	gewend	was	aan	de	groene	omgeving	en	
de	frisse	lucht	en	we	het	kennismakingsspel	achter	de	rug	hadden,	
begon	het	echte	werk.	Na	een	korte	 introductie	van	Matchability,	
volgde	een	training	presentatie-,	schrijf-	en	sollicitatievaardigheden.	
We	deelden	tips	en	brachten	het	geleerde	in	de	praktijk	aan	de	hand	
van	 rollenspellen.	De	 laatste	 trainingen	van	die	dag	 stond	 in	het	
teken	van	een	algemene	introductie	van	de	woningcorporatiesector	
en	de	verschillende	functies	en	processen	bij	woningcorporaties.

Dinsdag	stond	in	het	teken	van	Vastgoed	en	Wonen.	In	de	training	
Vastgoed	 behandelden	 we	 de	 verschillende	 soorten	 onderhoud,	
deelden	 de	 trainers	 praktijkervaringen,	 gingen	 de	 deelnemers	
aan	de	slag	met	het	opstellen	van	een	stedenbouwkundig	plan	en	
oefenden	we	het	toelichten	van	het	plan	in	een	bewonersavond.	In	
de	training	Wonen	zoomden	we	in	op	het	proces	van	aanbieding	tot	
mutatie.	We	gingen	onder	meer	aan	de	slag	met	verschillende	cases	
met	betrekking	tot	passend	toewijzen.

Woensdag	was	een	meer	bedrijfskundige	dag.	We	trapten	af	met	een	
training	over	de	verschillende	primaire	systemen	en	behandelden	
stellingen	 in	 de	 vorm	 van	 het	 ‘Matchability	 Lagerhuis’.	 In	 de	
basistraining	Assetmanagement	die	volgde	behandelden	we	onder	

3. TRAININGSWEEK

meer	de	 theorie	van	assetmanagement,	maakten	
we	een	koppeling	met	de	praktijk	en	gingen	we	in	
op	de	verschillende	 rollen	van	een	assetmanager	
en	de	benodigde	kennis	 en	 competenties.	Verder	
lichtten	we	 toe	welke	 input	 en	 data	 noodzakelijk	
zijn	voor	goed	assetmanagement,	behandelden	we	
het	DrieKamerModel,	rekenden	we	met	rendement	
en	 zoomden	 we	 in	 op	 scenario-analyses.	 De	
slotopdracht	was	het	schrijven	en	presenteren	van	
een	investeringsvoorstel.	We	sloten	de	dag	af	met	
een	 basistraining	 financiën	 bij	 woningcorporaties,	
waarbij	we	aan	de	hand	van	een	eigen	ontworpen	
spel	 (Finance	 Monopoly)	 de	 kasstromen	 van	 een	
woningcorporatie	verduidelijkten.	

Donderdag	 was	 een	 ‘praktijkdag’	 waarbij	 de	
deelnemers	 getraind	 werden	 op	 het	 gebied	 van	
de	 aanpak	 van	 projecten	 en	 het	meekrijgen	 van	
collega’s	bij	veranderingen	(change	management).	
We	sloten	de	dag	af	met	een	borrel,	een	pubquiz	
en	 een	 flitsend	 optreden	 van	 de	 coverband	 van	
‘onze’	 Elcke:	 Shuffle	 and	 Play.	 Ook	 kwamen	 er	
verschillende	 oud-Matchability-collega’s	 langs	 om	
bij	te	praten	en	kennis	en	ervaringen	te	delen.	

Het	toetje	op	de	vrijdag	werd	verzorgd	door	twee	
van	onze	collega’s	van	het	Juridisch	CorporatiePlat-
form	(JCP).	Zij	verzorgden	een	 interactieve	huur-
rechttraining.	We	keken	met	z’n	allen	terug	op	een	
meer	 dan	 geslaagde	 trainingsweek	 en	 iedereen	
ging	 voldaan	 (en	 ook	 wel	 een	 beetje	moe)	 naar	
huis.	

Naast	de	reguliere	trainingen,	werden	er	ook	spe-
cifieke	trainingen	gegeven	die	in	het	teken	stonden	
van	 data-analyse	 tot	 datavisualisatie	 bij	 woning-
corporaties.	Een	selecte	groep	high	potentials,	die	
zich	wilden	verdiepen	in	de	wereld	van	data	hebben	
deelgenomen.

De	 eerste	 training	 werd	 live	 meegekeken	 met	
een	 corporatie	 uit	 Brabant	 die	 zijn	 ingerichte	
dashboards	 en	 rapporten	 presenteerde.	 Tijdens	
deze	presentatie	werd	verteld	over	het	belang	van	
datakwaliteit	en	waarom	een	juiste	 inrichting	van	
een	dashboard	zo	belangrijk	is.	

De	 daaropvolgende	 training	 stond	 in	 het	 teken	
van	modelleren	 van	 data.	Hoe	 ziet	 een	 database	
eruit,	wat	voor	structuur	tref	je	aan	en	hoe	schrijf	
je	een	goede	query?	Zelf	mochten	de	kandidaten	
aan	 de	 slag	 om	 hun	 database	 uit	 te	 tekenen	 in	
een	 databasediagram	 en	 vervolgens	 kregen	 ze	
opdrachten	 om	 een	 query	 te	 schrijven	 voor	 het	
ontsluiten	van	data.	

In	 het	 teken	 van	 datavisualisatie	 en	 sectorstan-
daarden	werd	SKARP	uitgenodigd.	CORA	en	VERA	
waren	 vanzelfsprekend	 onderwerp	 van	 gesprek,	
maar	van	alleen	maar	achteroverleunen	en	luiste-
ren	naar	een	verhaal	was	natuurlijk	geen	sprake.	
De	handen	mochten	uit	de	mouwen,	de	sparring-
sessies	werden	gestart	en	binnen	een	mum	van	tijd	
waren	de	eerste	indicatoren	uitgewerkt.	

Tot	slot	kwamen	alle	business	intelligence	vaardig-
heden	van	pas	bij	de	ingebrachte	praktijkcase	van	
een	woningcorporatie	uit	Zuid-Holland.	De	kandi-
daten	puzzelde	samen	aan	een	query	om	data	over	
werkstromen	te	ontsluiten	en	vervolgens	te	visua-
liseren.

We	kijken	terug	op	een	topweek	en	willen	via	deze	
weg	de	trainers	en	de	deelnemers	nogmaals	harte-
lijk	bedanken.



Marit

Marit Welles
Opleiding	 	 :	Facility	Management
Woonplaats	 	 :	Gennep
Werkervaring	 	 :	Medewerker	Wonen/klachtencoördinatie	bij	SSH&	
	 	 	 		en	verhuurmedewerker	bij	Wonen	Zuid		
Interessegebieden	 :	Wonen,	Vastgoed	en	projectmatig	werken.

Creatief, ambitieus en leergierig

Voor Marit zijn we op zoek naar een woningcorporatie die een 
opdracht of tijdelijke functie voor maximaal 4 dagen per week 
beschikbaar heeft.

Claire

Marijn

Marijn Brosens
Opleiding	 	 :	Applied	Sciences
Woonplaats	 	 :	Ulvenhout
Werkervaring	 	 :	Ondersteuning	en	dataconversie	
Interessegebieden	 :	IT,	Business	Intelligence	en	automatisering

Zelfstandig, analytisch en oplossingsgericht

Marijn start per 1 oktober bij twee klanten voor 
tijdelijke opdrachten als data-analist.

Graag stellen we u voor aan de winnaars van de trainingsweek

Eline

Eline Fassaert
Opleiding	 	 :	Finance	and	Control
Woonplaats	 	 :	Prinsenbeek	
Werkervaring	 	 :	Financiële	administratie	bij	Trivire	en	Wooncompas
Interessegebieden	 :	Financiën	

Rustig, analyserend en leergierig

Eline is sinds deze (na)zomer werkzaam via Matchability als 
trainee financiën.

Dienke

Dienke Rutten 
Opleiding	 	 :	Data	Science
Woonplaats	 	 :	Rotterdam
Werkervaring	 	 :	Business	Analist	bij	corporaties
Interessegebieden	 :	IT,	Business	Intelligence	en	automatisering

Creatief, innovatief en enthousiast

Dienke is afgelopen zomer werkzaam geweest via Matchability bij 
een klant op het gebied van Business Intelligence en blijft dit de 
aankomende tijd voor 1 dag per week doen naast haar studie. 

Jasper

Jasper Bastiaansen
Opleiding	 	 :	Toegepaste	Biologie
Woonplaats	 	 :	‘s-Hertogenbosch
Werkervaring	 	 :	Business	Analist	bij	corporaties
Interessegebieden	 :	IT,	Business	Intelligence	en	automatisering

Leergierig, accuraat en flexibel

Jasper is werkzaam via Matchability bij een klant op het gebied 
van Business Intelligence tot en met einde 2019.

De volgende trainees zijn sinds deze zomer werkzaam bij Matchability

Claire Wolfs
Opleiding	 	 :	Bestuurskunde
Woonplaats	 	 :	Leiden
Werkervaring	 	 :	Bijbaan	in	horeca,	datamanagementopdracht	bij			
	 	 			 		Vidomes
Interessegebieden	 :	Wonen,	Vastgoed	en	projectmatig	werken.

Enthousiast, initiatief nemend en maatschappelijk 
betrokken

Voor Claire zijn we op zoek naar een woningcorporatie die een 
opdracht of tijdelijke functie voor maximaal 2 dagen per week 
beschikbaar heeft.



 

Om risico’s te beheersen moet je ze eerst 
kennen. In de literatuur kom je lange 
lijsten tegen met strategische risico’s: 
financiële risico’s, klant- en imagorisico’s, 
innovatierisico’s, IT-risico’s et cetera. 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.
Wat is een complexboek?

1. Het ondernemingsplan als basis
	 In	het	ondernemingsplan	benoem	je	de	doel-

stellingen	 en	 subdoelstellingen	 op	 thema’s	
als	 beschikbaarheid,	 betaalbaarheid,	 duur-
zaamheid	en	leefbaarheid.	Deze	doelstellingen	
vormen	 de	 kapstok	 voor	 het	 risicomanage-
ment.	Zet	deze	doelstellingen	onder	elkaar.

 
2. DRBB
	 Maak	de	eerste	opzet	voor	het	risicomanage-

ment	in	Excel,	waarbij	de	kolommen	als	volgt	
zijn:	 doelstelling,	 risico(‘s),	 bron(nen)	 en	
beheersmaatregel(en).	 Bij	 bronnen	 kun	 je	
denken	aan:

• 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	zelf.	

	 Een	voorbeeld	van	de	uitwerking	van	DRBB	is	
op	de	pagina	hiernaast	weergegeven.	

	 De	 beheersmaatregelen	 kun	 je	 ook	 splitsen	
naar	reeds getroffen	en	aanvullende beheers-
maatregelen.

 
3. Betrek de organisatie
	 Nadat	de	opzet	gereed	is,	is	het	tijd	om	deze	te	

bespreken	met	de	betrokkenen	binnen	de	orga-
nisatie.	Niet	alleen	om	de	juistheid	en	de	volle-
digheid	te	toetsen,	maar	ook	om	het	draagvlak	
te	 vergroten.	 Effectief	 risicomanagement	 kan	
alleen	 bereikt	 worden	 door	 alle	 stakeholders	
te	 betrekken	 bij	 het	 risicoanalyseproces.	 In	
deze	stap	scoor	je	ook	met	elkaar	de	risico’s,	
bijvoorbeeld	 door	 de	 kans	 maal	 impact	 met	
elkaar	 te	 bepalen.	 Op	 basis	 van	 deze	 scores	
kun	je	(aanvullende)	beheersmaatregelen	be-
noemen.

4. Van Excel naar tool
	 Er	zijn	verschillende	risicomanagementtools	op	

de	markt.	Met	name	voor	grote(re)	organisa-
ties	verdient	een	tool	de	voorkeur	boven	Excel.	
Voordelen	zijn	onder	meer:

• Verbeteren	 integrale	 risicomanagementinfor-
matie.

• Eén	 centraal	 punt	 waar	 meerdere	 medewer-
kers	tegelijkertijd	in	kunnen	werken.

• Efficiënt	proces	van	informatie	ophalen,	analy-
seren	en	rapporteren.

• Transparant	(helder	te	presenteren).	
• Up-to-date.
• Historie	en	doorgevoerde	wijzigingen	zichtbaar.	
• Niet	 afhankelijk	 van	 één	 of	 meerdere	 Ex-

cel-specialisten	in	de	organisatie.

Meer	informatie	over	onze	aanpak?	Weten	hoe	wij	
corporaties	 ondersteunen	 bij	 risicomanagement?	
Neem	dan	gerust	contact	met	ons	op.	

4. STRATEGISCHE RISICO’S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

Elcke

Risico('s) Bron(nen) Beheersmaatregel(en)

Doelstelling:

Samenspel	
fysiek	en	
sociaal	voor	
een	prettige,	
veilige	en	
leefbare	
buurt
 
 

Het	risico	dat	als	gevolg	van	
demografische,	conjunc-
turele	of	maatschappelijke	
ontwikkelingen	de	kwaliteit	
van	de	woonomgeving	
(leefbaarheid)	vermindert.

Strategische	
Risicokaart	
Corporatiesector

Effectenmeting(en)	
uitvoeren

Het	risico	dat	een	sociale	
aanpak	(met	bewoners	en	
partners)	leidt	tot	vertra-
ging	van	de	leefbaarheids-
projecten	en	dat	we	niet	
alle	wensen	waar	kunnen	
maken.

Visitatierapport (Prestatie)afspraken	
maken	over	sociale	
leefbaarheidsaspecten	
van	wijken

Het	risico	van	een	toena-
me	van	fysieke	(ernstige	
calamiteiten)	of	sociale	
veiligheidsincidenten.

Controleplan	
externe	accoun-
tant

Conditie-	en	
effectenmetingen	
uitvoeren

Het	risico	dat	door	te	 
weinig	woningen	voor	de	 
middeninkomens,	de	 
middeninkomens	wegtrek-
ken	of	niet	terug	zullen	
komen.

Ondernemings-
plan

(Doorstroom)woningen	
voor	middeninkomens	
labelen	in	de	portefeuil-
lestrategie.

Voorbeeld uitwerking DRBB



5. BUSINESS 
INTELLIGENCE

Timon

Zijn onderstaande citaten (deels) herken-
baar?

‘We gebruiken Excel om data uit ons primaire 
systeem om te zetten naar de gewenste infor-
matie.’ 

‘De vertaling van onze strategie naar (SMART) 
kpi’s is voor ons een uitdaging.’ 

‘We willen beslissingen glashelder onderbouwen, 
zowel intern als extern.’

’Rapporteren over de voortgang van onze doelen 
is tijdrovend (geen ‘druk op de knop’) en niet op 
ieder moment mogelijk.’

‘We willen meer sturen op data maar weten niet 
waar te beginnen.’ 

Doe mij een (Data)Toppertje!
Ons	 team	 van	 DataToppers	 biedt	 onder	 meer	
ondersteuning	bij:	
• Business	Intelligence	(BI);	
• het	inrichten	van	informatieproducten;	
• het	visualiseren	en	analyseren	van	data;	
• het	ontsluiten	van	data;	
• het	opstellen	van	een	Management	 

Information	Framework.

Kortom:	ondersteuning	van	strategie	tot	kpi	en	
van	data	naar	dashboard.	

Business case
Hoe	wij	werken,	lichten	we	graag	toe	aan	de	hand	
van	onderstaande	business	case.

D e vraag 
De	 vraag	 van	 de	 opdrachtgever	 was	 om	 de	
portefeuillescore	van	haar	complexen	inzichtelijk	
te	maken.	De	corporatie	had	haar	woningen	op	
verschillende	 thema’s	 beoordeeld	 om	 tot	 deze	
score	 te	 komen.	 Er	 was	 alleen	 een	 probleem:	
de	 portefeuillescore	 heeft	 betrekking	 op	 enkele	
duizenden	woningen	waardoor	de	opdrachtgever	
door	 de	 bomen	 het	 bos	 niet	 meer	 zag.	 De	
opdrachtgever	 vroeg	 DataToppers	 om	 een	
gestructureerd	 overzicht	 op	 te	 stellen	 op	 basis	
van	de	beschikbare	data.	

A anpak 
Door	in	gesprek	te	gaan	met	de	opdrachtgever	zijn	
de	verwachtingen	duidelijk	gemaakt	en	is	er	een	
goed	beeld	gecreëerd	over	hoe	het	dashboard	eruit	
moet	zien.	De	opdrachtgever	leverde	de	brondata	
zelf	aan	waardoor	de	DataToppers	meteen	aan	de	
slag	konden.	Met	behulp	van	de	analytische	tool	
Power	BI	hebben	wij	de	grote	hoeveelheden	data	
helder	gepresenteerd	en	gevisualiseerd.	

T oepassing 
Met	 dit	 dashboard	 kan	 de	 corporatie	 eenvoudig	
zien	 waar	 én	 welke	 complexen	 goed	 of	 slecht	
scoren.	Met	een	druk	op	de	knop	is	het	mogelijk	
om	een	niveau	dieper	te	gaan	en	te	analyseren	
welke	 thema’s	de	score	het	meest	beïnvloeden.	
Het	dashboard	kan	makkelijk	worden	aangepast	
aan	de	wensen	van	de	opdrachtgever.	Daarnaast	
is	het	dashboard	realtime.	Altijd	actueel	dus!	

A fronding 
Power	 BI	 is	 goed	 geïntegreerd	 met	 Excel,	
waardoor	het	makkelijk	 te	gebruiken	 is	door	de	
corporatie	zelf.	Door	dit	dashboard	zijn	de	grote	
hoeveelheden	data	in	kaart	gebracht.	Hierdoor	kan	
de	corporatie	zelf	goed	onderbouwde	beslissingen	
nemen	over	de	woningen	op	basis	van	objectieve	
data.	

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	
www.datatoppers.nl



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

• Woningcorporaties	vragen	vaak	een	vergoeding	
van	 huurders	 voor	 verduurzaming	 in	 de	 vorm	
van	 huurverhoging.	 Verduurzaming	 leidt	 vaak	
tot	 een	 lagere	 energierekening.	 Voor	 huurders	
is	vooraf	niet	altijd	inzichtelijk	hoeveel	zij	gaan	
besparen.	 Dat	 maakt	 het	 soms	 lastig	 om	 een	
vergoeding	af	te	spreken.	De	vergoedingentabel 
uit	het	Sociaal	Huurakkoord	kan	daarbij	helpen.

• Cruciaal	 voor	 de	 energietransitie	 is	 goede	
communicatie	met	bewoners.	Hun	betrokkenheid	
en	 vaak	 ook	 instemming	 is	 nodig	 om	 hun	
woningen	 te	 kunnen	 verbeteren	 of	 vervangen.	
Hoe	 pak	 je	 dat	 aan?	 Daarover	 maakte	 TNO	
met	 woningcorporaties	 Openbaar	 Belang,	 Area	
Wonen	en	Woonstede	een	inspiratieboek.

• Het	Rijk	stelt	120	miljoen	euro	beschikbaar	om	
27	wĳken	aardgasvrĳ	 te	maken.	De	praktijk	 is	
weerbarstig	 en	 bewoners	 vinden	 het	 griezelig.	
In	 dit	 artikel	 van	 Cobouw	 lees	 je	 de	 eerste	
ervaringen	uit	de	gasloze	proeftuinen.	

6. VERDUURZAMING

Vincent

• Een	team	van	studenten	van	de	TU	Delft	veroverde	begin	
augustus	in	Hongarije	zilver	op	de	Solar	Decathlon	Europe	
met	 hun	 conceptwoning.	 Een	 soort	 Olympische	 Spelen,	
maar	dan	voor	duurzame	woningen.	Hun	winnende	plan:	
een	 energiepositieve,	 circulaire	 en	modulaire	 woning	 in	
een	 leegstaand,	 energieslurpend	kantoorpand.	Hier	 lees	
je	alles	over	hun	concept.	

• Na	 tien	 jaar	 onderzoek	 en	 ontwikkeling,	 stellen	
onderzoekers	 van	 de	 Belgische	 universiteit	 KU	 Leuven	
met	een	 speciaal	 zonnepaneel	waterstofgas	uit	 vocht	 in	
de	lucht	te	kunnen	maken.	Er	was	tien	jaar	ontwikkeling	
voor	nodig,	maar	 inmiddels	zou	uit	één	zonnepaneel	tot	
250	liter	waterstof	per	dag	uit	waterdamp	kunnen	worden	
geproduceerd.	In	dit	artikel	lees	je	er	alles	over.

• Op	 12	 juni	 kwamen	 enkele	 relevante	 partijen	 voor	 de	
eerste	 keer	 bijeen	 in	 het	 kader	 van	 het	 programma	
Uptempo!	van	TKI	Urban	Energy	en	CLICKNL.	Samen	met	
zeven	 aanbiedende	 partijen	 en	 vier	 woningcorporaties	
werd	nagegaan	of	dergelijke	ontmoetingen	kunnen	leiden	
tot	versnelling	in	de	opschaling	van	kansrijke	innovaties.	
Conclusie:	 voor	 woningcorporaties	 bieden	 nieuwe	
concepten	interessante	opties	tegen	haalbare	prijzen.	In	
dit	artikel	worden	zeven	innovatieve	concepten	toegelicht	
die	 de	 kosten	 van	 de	 transitie	 naar	 energieneutrale,	
aardgasvrije	huizen	verlagen.	

• Er	 zijn	 vele	 partijen	 die	 inspringen	 op	 de	 markt	 voor	
woningverduurzaming.	 Natuurlijk	 kent	 praktisch	 iedere	
gemeente	wel	 een	 energieloket.	Maar	 daarnaast	 zijn	 er	
nog	veel	andere	partijen	op	dit	gebied	actief.	Maar	welke?	
En	waarin	onderscheiden	zij	zich	van	elkaar?	Marjet	Rutten	
heeft	hier	een	handig	overzicht	van	gemaakt.	

• Hoe	 kunnen	 bewonersparticipatie	 en	 -communicatie	 bij	
renovatie	 van	 hoogbouw	 bijdragen	 aan	 de	 versnelling	
van	 de	 verduurzamingsopgave	 van	 woningcorporaties?	
In	deze	publicatie	van	Platform31	wordt	door	middel	van	
praktijkervaringen,	 inzichten	 uit	 de	 gedragswetenschap	
en	 persoonlijke	 verhalen	 het	 antwoord	 op	 deze	 vraag	
gegeven.

• Steeds	 meer	 huurwoningen	 worden	 voorzien	 van	
zonnepanelen.	 Zijn	 deze	 panelen	 roerende	 zaken	 of	
zijn	 het	 onroerende	 bestanddelen	 van	 de	 woning?	 Het	
antwoord	op	die	vraag	is	van	belang	voor	partijen,	want	
een	verhuurder	mag	alleen	een	extra	vergoeding	vragen	
via	de	servicekosten,	als	de	panelen	als	roerende	zaken	zijn	
aan	te	merken.	In	dit	artikel	wordt	een	antwoord	gegeven	
op	de	vraag	of	zonnepanelen	roerend	of	onroerend	zijn.	

In	MatchPoint	2020	volgt	nog	een	mooie	 toevoeging	vanuit	
onze	 kant	 om	 uw	 organisatie	 te	 ondersteunen	 bij	 de	
verduurzamingsopgave.	We	houden	u	 op	de	hoogte.	Wordt	
vervolgd!



derdwijkenaanpak)	en	bijbehorend	Kennis-	en	
Leerprogramma	 (KLP).	Hiervoor	 is	 63	miljoen	
euro	beschikbaar	in	2020.

•	 De	salderingsregeling	voor	zonnepanelen	blijft	
tot	 1	 januari	 2023,	 daarna	 volgt	 afbouw	 tot	
2030.

•	 De	ISDE	(Investeringssubsidie	Duurzame	Ener-
gie)	krijgt	een	verlenging	met	100	miljoen	per	
jaar.	 Daarnaast	 wordt	 de	 regeling	 uitgebreid,	
waardoor	isolatie	ook	voor	subsidie	in	aanmer-
king	komt.

•	 Per	1	juli	2020	wordt	de	nieuwe	bepalingsme-
thode	voor	de	energieprestatie	van	gebouwen	
in	 de	 regelgeving	 aangewezen,	 de	 NTA8800.	
Hiermee	veranderen	dan	de	eisen	voor	nieuw-
bouw	 naar	 eisen	 voor	 Bijna	 Energie	 Neutrale	
Gebouwen	(BENG).	Ook	komt	er	een	alternatief	
voor	het	vereenvoudigd	energielabel	(VEL).

Leefbaarheid

•	 Als	vervolg	op	het	Schakelteam	Personen	met	
Verward	 Gedrag	 is	 het	 Verbindend	 Landelijk	
Ondersteuningsteam	 (VLOT)	 gestart.	 Tot	 eind	
2020	ondersteunt	VLOT	o.a.	gemeenten	en	wo-
ningcorporaties	 bij	 de	 aanpak	 van	 kwetsbare	
personen.

•	 Voor	de	aanpak	van	verward	gedrag	stelt	het	
kabinet	 in	2020	 in	 totaal	41	miljoen	euro	be-

schikbaar	en	vanaf	2021	jaarlijks	ruim	30	mil-
joen	euro.	1,4	miljoen	euro	daarvan	gaat	naar	
VLOT	en	2,5	miljoen	euro	naar	de	opzet	van	een	
landelijk	meldnummer	voor	verward	gedrag.

•	 Het	Ministerie	van	 Justitie	en	Veiligheid	werkt	
aan	een	wetsvoorstel	om	de	burgemeester	de	
bevoegdheid	te	geven	om	een	woning	tijdelijk	
te	sluiten	na	het	aantreffen	van	wapens	in	een	
woning	of	na	beschieting	van	een	woning.	Dit	
in	het	kader	van	de	aanpak	van	ondermijnende	
criminaliteit

Wonen en zorg

•	 In	2020	komen	er	tien	projecten	bij	onder	het	
Experimentenprogramma	Wonen	 en	 zorg	met	
voorbeeldprojecten	 van	 gemeenschappelijk	
wonen	voor	ouderen.

•	 Voor	 het	 programma	Eén	 tegen	 eenzaamheid	
en	het	programma	Langer	thuis	is	in	2020	26,5	
miljoen	euro	beschikbaar	voor	subsidies	en	op-
drachten.

•	 Voor	de	stimuleringsregeling	Wonen	en	zorg	is	
30	miljoen	euro	beschikbaar	in	2020.	Deze	re-
geling	is	speciaal	bedoeld	voor	de	ontwikkeling	
van	nieuwe	woonzorginitiatieven.

7. PRINSJESDAG 

Op 17 september werd de Miljoenennota ge-
presenteerd. Wij vatten de concrete gevol-
gen voor de corporatiesector samen, vertaald 
naar de volkshuisvestelijke doelen.

Beschikbaarheid

•	 Er	 komt	 een	 structurele	 vermindering	 van	 de	
verhuurderheffing	 van	 100	 miljoen	 euro	 per	
jaar	 om	woningen	 te	 bouwen	 in	 regio’s	 waar	
de	druk	op	de	woningmarkt	het	grootst	is.	De	
komende	tien	jaar	gaat	het	om	1	miljard	euro	
die	flexibel	over	de	tijd	inzetbaar	is.

•	 Er	geldt	een	vrijstelling	van	de	verhuurderhef-
fing	voor	de	bouw	van	tijdelijke	woningen	die	
tussen	2020	en	2024	worden	gebouwd.	De	vrij-
stelling	en	de	tijdelijkheid	gelden	voor	maximaal	
vijftien	 jaar.	Deze	 vrijstelling	 is	mogelijk	 door	
vanaf	2024	een	tariefsverhoging	van	0,001%	te	
rekenen	(tot	2037)

•	 De	 verhuurderheffing	 neemt	 ondanks	 de	 kor-
ting	van	100	miljoen	toch	toe.	In	2020	nemen	
de	ontvangsten	uit	de	verhuurderheffing	naar	
verwachting	met	9%	toe.	Voor	2023	is	de	ver-
wachte	opbrengst	bijna	2	miljard	euro.

Betaalbaarheid duurzaamheid

•	 Er	 komt	 een	 differentiatie	 van	 de	 inkomens-
grenzen	 bij	 toewijzing.	 Het	 kabinet	 verlaagt	
de	 grens	 voor	 eenpersoonshuishoudens	 van	
38.000	 euro	 naar	 35.000	 en	 de	 grens	 voor	
meerpersoonshuishoudens	wordt	42.000	euro.

•	 De	maximale	 vrije	 ruimte	 bij	 toewijzing	 gaat	
omhoog	naar	15%	als	corporaties,	gemeenten	
en	huurders	gezamenlijk	beleid	hiervoor	vast-
stellen.	Als	 de	 lokale	 situatie	 of	wensen	geen	
aanleiding	geven	tot	het	maken	van	beleid	heb-
ben	corporaties	7,5%	vrije	toewijzingsruimte.

•	 Woningcorporaties	 kunnen	 huurders	 met	 een	
hoger	 inkomen	 (vanaf	 10.000	 euro	 boven	 de	
toewijzingsgrenzen	 van	 35.000	 en	 42.000	
euro)	die	in	een	sociale	huurwoning	wonen	een	
huurverhoging	van	50	tot	100	euro	geven	tot	
maximaal	de	toegestane	huur	volgens	het	wo-
ningwaarderingsstelsel.

•	 De	 maximale	 huursomstijging	 komt	 op	 infla-

tieniveau.	 Lokaal	 kunnen	 partijen	 een	 hogere	
huursomstijging	(maximaal	1	procentpunt	ho-
ger)	afspreken,	als	de	investeringsopgave	voor	
woningcorporaties	te	groot	is	voor	een	inflatie-
volgende	huursomontwikkeling.

•	 Woningcorporaties	 kunnen	 de	 niet-gebruikte	
ruimte	uit	de	5%	passend	toewijzen	meenemen	
naar	een	volgend	jaar.

•	 Verhuurders	kunnen	een	tijdelijke	huurkorting	
geven	 aan	 huurders	 die	 qua	 inkomen	 recht	
hebben	op	huurtoeslag,	maar	een	huur	hebben	
boven	 de	 toepasselijke	 aftoppingsgrens	 voor	
maximaal	drie	jaar.

Duurzaamheid

•	 Binnen	de	energiebelasting	stijgt	het	tarief	van	
aardgas	 en	 verlaagt	 het	 kabinet	 het	 tarief	 op	
elektra.	

•	 Het	Klimaatakkoord	gaat	in	2020	in.	Uitgangs-
punt	daarbij	is	woonlastenneutraliteit	voor	ko-
pers	en	huurders,	waarbij	de	kosten	voor	ver-
duurzaming	 niet	 hoger	 zijn	 dan	 kan	 worden	
terugverdiend	aan	energiebesparing

•	 Voor	corporaties	komt	50	miljoen	euro	beschik-
baar	via	een	deel	van	de	middelen	van	de	start-
motor.

•	 Het	 programma	 Aardgasvrije	 Wijken	 wordt	
voortgezet	 in	 de	 vorm	 van	 proeftuinen	 (hon-



Goed nieuws: vanaf 1 augustus 2019 is 
de nieuwe kennisbank van ons Juridisch 
CorporatiePlatform (JCP) live! We hebben 
ons best gedaan een platform te creëren 
waarbij je niet alleen allerlei praktische 
informatie kunt terugvinden, maar ook met 
andere collega’s uit de sector kennis en 
ervaringen kunt delen.

Juridisch CorporatiePlatform (JCP)
Het	 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.

Kennisbank
Een	 belangrijke	 informatiebron	 is	 de	 juridische	
kennisbank.	De	kennisbank	is	de	eerste	bron	die	
medewerkers	kunnen	raadplegen	op	het	moment	

8. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

SanneSabine

dat	 zij	 juridische	 informatie	 nodig	 hebben.	 Dit	 kan	
variëren	van	de	toets	van	een	overeenkomst	tot	de	
(juridische)	middelen	bij	overlast.	Op	de	kennisbank	
vindt	men	per	onderwerp	de	wetgeving,	jurisprudentie,	
antwoorden	op	vaak	gestelde	vragen	en	praktische	
handleidingen.	 Het	 doel	 van	 de	 kennisbank	 is	 om	
er	 een	 interactief	 platform	 van	 te	 maken	 waarbij	
de	 deelnemende	 corporaties	 invloed	 hebben	 op	 de	
inhoud.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	kennisbank	altijd	
is	 voorzien	 van	 de	 laatste	 informatie,	 werken	 we	
structureel	aan	het	vullen	ervan.

Jaarlijkse bijeenkomst
In	 november	 2019	 vindt	 de	 jaarlijkse	 bijeenkomst	
plaats.	De	jaarlijkse	bijeenkomst	maakt	deel	uit	van	
het	abonnement	en	is	dus	kosteloos	voor	medewerkers	
van	 de	 aangesloten	 corporaties.	 Tijdens	 deze	
bijeenkomst	vertalen	we	de	theorie	naar	de	praktijk	
en	 gaan	 we	 in	 op	 actuele	 onderwerpen	 binnen	 de	
sector.	We	gaan	onder	meer	 in	op	de	onderstaande	
onderwerpen:

• ZAV	in	de	praktijk.
• Screening	kandidaat-huurders.
• Camera-inspectie	en	de	AVG.

Om	ervoor	te	zorgen	dat	zoveel	mogelijk	medewerkers	
de	 bijeenkomst	 bij	 kunnen	wonen,	 hebben	we	 vier	
verschillende	 data	 geselecteerd.	We	 willen	 het	 ook	
voor	iedereen	(proberen)	bereikbaar	te	houden,	dus	
we	hebben	vier	verschillende	(gast)locaties	gekozen.	
Meld	je	dus	snel	aan	via	het	aanmeldformulier	en	
hopelijk	zien	we	je	dan!

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

Vijf voordelen van 
deelname aan het JCP

1.	 Samen	 grip	 op	 kennis,	
dossiers	en	kosten

2.	 Kennisniveau	vergroten	
=	grotere	zelfredzaam-
heid

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

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

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



9. MATCHPOINT 2020
We hebben voorgaande jaren informatie 
gedeeld in de vorm van een boek waarin 
corporaties informatie met elkaar delen: 
MatchPoint. 
 
Dit jaar lanceren we in plaats van een 
boek een online omgeving. Een hippe en 
dynamische variant die past bij de huidige 
tijdsgeest en bij ons. MatchPoint 2020 wordt 
een dynamisch platform voor corporaties om 
kennis te brengen en op te halen. 

In	deze	omgeving	kun	je	onder	meer:	

• praktijkvoorbeelden	downloaden;	
• webinars	volgen;	
• antwoorden	 krijgen	 op	 vaak	 gestelde	 vragen	

door	corporaties;	

• stappenplannen	downloaden;	
• voorbeeldrapportages	inzien;	
• instructiefilmpjes	bekijken;
• podcasts	beluisteren.	
 
Het	 platform	 is	 volledig	 gericht	 op	 actuele	
onderwerpen	 in	 de	 sector	 en	 op	 ervaringen	 van	
collega-corporaties.	
 
U	ontvangt	van	Anne-José	of	Jorieke	een	Outlook-
verzoek	om	MatchPoint	2020	toe	te	lichten.	Geen	
Outlook-verzoek	 ontvangen	 en	 toch	 interesse?	
Stuur	hun	dan	gerust	een	mailtje	of	appje!	Bellen	
mag	uiteraard	ook.	

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

10. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Mijn	 naam	 is	Willem	 Kanters	 en	 ik	 ben	 23	 jaar	 oud.	 Sinds	
september	 2018	 woon	 ik	 samen	 met	 mijn	 vriendin	 in	
‘s-Hertogenbosch	maar	ik	ben	geboren	en	getogen	in	het	dorpje	
Zijtaart.	In	mijn	vrije	tijd	ga	ik	graag	sporten,	voetballen,	uit	
eten	en	op	stap	met	mijn	vrienden.	Daarnaast	houd	ik	erg	van	
reizen.	Canada,	Amerika,	Thailand	en	de	Seychellen	zijn	een	
aantal	van	mijn	favoriete	bestemmingen!

Op	dit	moment	volg	 ik	de	master	Strategic	Management	op	
Tilburg	University.	Ik	was	al	een	tijdje	op	zoek	naar	een	parttime	
baan	naast	mijn	studie	toen	 ik	op	LinkedIn	een	vacature	bij	
Matchability	zag.	Bij	Matchability	heb	ik	sinds	februari	dit	jaar	
de	kans	gekregen	om	mij	 te	ontwikkelen	op	het	gebied	van	
Business	Intelligence	(BI).	Een	onderwerp	dat	bij	steeds	meer	
corporaties	 op	 de	 agenda	 staat.	Wat	 ik	 vooral	merk	 op	 het	
gebied	van	BI	is	dat	veel	corporaties	het	erg	interessant	vinden	
en	hier	 dan	ook	graag	mee	aan	de	 slag	willen.	Struikelblok	
is	 dat	 corporaties	 vaak	 niet	 weten	 hoe	 en	 waar	 ze	moeten	
beginnen.	 Ik	 vind	 het	 persoonlijk	 erg	 leuk	 om	 corporaties	
hierbij	 te	 ondersteunen.	 Wat	 ik	 hier	 vooral	 interessant	 aan	
vind	is	het	visualiseren	van	grote	hoeveelheden	data	zodat	de	
corporatie	zelf	goed	onderbouwde	beslissingen	nemen	op	basis	
van	helder	gepresenteerde	data.

Bent	u	ook	benieuwd	wat	BI	voor	uw	corporatie	kan	beteken	en	
hoe	Matchability	daar	in	kan	ondersteunen?	Neem	dan	gerust	
contact	op!

Willem



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

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


