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Namens het hele team van 
Matchability wens ik u 
een prachtig 2019, in 
alle opzichten!

We zijn trots op de groei die we in 2018 hebben 
doorgemaakt, dankzij onze 20 toppers van 
collega’s en de fijne samenwerking met onze 
opdrachtgevers. Dank voor het vertrouwen 
en de waardevolle referenties. Voor ons was 
2018 het jaar waarin we grote stappen gezet 
hebben. En niet alleen spreekwoordelijk. 
Ons team is aanzienlijk gegroeid, net als het 
aantal opdrachtgevers, en we mochten aan 
heel mooie projecten werken en in mooie 
interim-functies werkzaam zijn. Daarnaast 
hebben onze collega’s zich volop ontwikkeld 
door het volgen van collectieve en individuele 
opleidingen, gericht op het vergroten van 
kennis en met aandacht voor competenties. 

In 2019 gaan we weer voortvarend aan de slag 
met het delen van kennis binnen de sector. In dit 
magazine delen we tips en trucs met betrekking 
tot inkoopsamenwerking, duurzaamheid en stook- 
en servicekosten. Ook vatten we de belangrijkste 

veranderingen in 2019 voor de corporatiesector 
samen en gaan we in op de volkshuisvestelijke 
trends en ontwikkelingen voor de komende jaren. 
Onze interne Academy, die dit jaar van start is 
gegaan, speelt een belangrijke rol bij het vertalen 
van de ontwikkelingen, trends en veranderingen 
naar de bedrijfsvoering van uw corporatie. Verderop 
in dit magazine lichten we dit verder toe.

In dit magazine gaan we ook in op de AVG-apk. 
De AVG was in 2018 bij veel corporaties ‘on top of 
mind’. In het begin was er onduidelijkheid over de 
invoering, zowel in organisatorisch als in technisch 
opzicht. Er is sectorbreed veel werk verzet om 
de (belangrijkste) privacyzaken te regelen, maar 
wat is de status nu, ruim een half jaar later? Dat 
de AVG geen eenmalig kunstje is, maar blijvende 
aantoonbaarheid vraagt, is duidelijk. Daarom 
hebben we de AVG-apk ontwikkeld. In dit magazine 
leest u hier meer over. 

Tot slot stelt Timon Haverkamp zich voor. Hij is per 
1 september gestart bij Matchability en momenteel 
werkzaam als trainee business analist bij Woonvisie 
in Ridderkerk. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. INKOOPSAMENWERKING 

Woningcorporaties investeren jaarlijks 
miljarden en zijn daarmee de grootste 
opdrachtgever op de woningmarkt. Ook zien 
we de ontwikkeling bij woningcorporaties naar 
professioneler opdrachtgeverschap, waar 
inkoopsamenwerking een mooi voorbeeld 
van is. Inkoopsamenwerking is gebaseerd 
op het basisprincipe dat je gezamenlijk 
meer voor elkaar krijgt bij leveranciers dan 
wanneer je hen alleen benadert. Door slim 
samen te werken, kunnen corporaties ook 
de leveranciersmarkten positief beïnvloeden 
door strategische keuzes op elkaar af te 
stemmen.

Wat is inkoopsamenwerking?
Bij een inkoopsamenwerking managen woningcor-
poraties gezamenlijk hun inkooptraject door het 
delen van kennis, middelen en volume. Het doel 
daarvan is voordeel behalen voor alle deelnemende 
woningcorporaties.

Waarom inkoopsamenwerking?
• Kennisdeling.
• Voordeel tegenover leveranciers.
• Gereduceerde risico’s.
• Gereduceerde kosten.

Hoe ga je samen een 
inkoopsamenwerking aan?
Een inkoopsamenwerking heeft allerlei vormen 
en kan voor iedere situatie anders zijn. Een vast 
stappenplan is er niet. Daarom geven we een 
aantal tips om te komen tot een succesvolle 
inkoopsamenwerking.

Succesverhaal inkoopsamenwerking woningcorporaties

Een leuk succesverhaal uit de praktijk is de inkoopsamenwerking met 
betrekking tot de AVG. Een aantal woningcorporaties in Noord-Brabant wilden 
zich op een efficiënte manier voorbereiden op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Doordat zij eerder gezamenlijk een inkooptraject 
voor ICT zijn aangegaan, werden de mogelijkheden voor eenzelfde traject 
voor de AVG ook bekeken. Met die vraag kwamen zij bij Matchability terecht. 
Vanuit Matchability is vervolgens een pool samengesteld van medewerkers 
die bij de verschillende corporaties informatie verzamelden, kennis deelden, 
documentatie uitwisselden en uiteindelijk de AVG implementeerden. Binnen 
een half jaar waren zes woningcorporaties AVG-proof. Een mooi voorbeeld van 
een flexibele en efficiënte samenwerking op maat!

1. Zoek een goede ‘match’ om 
mee samen te werken.
Het is belangrijk dat partner(s) in dezelfde categorie 
gaat (gaan) inkopen, zodat je gericht afspraken 
kunt maken.

2. Investeer in de samenwerking en 
relatie met je partnercorporaties.
Door het investeren in de relatie met partner(s) 
creëer je duurzaam vertrouwen voor een langdurige 
samenwerking.

3. Ben bereid om kennis, middelen, 
opbrengsten en kosten te delen.
Om alles uit de samenwerking te halen, moeten 
de partijen zich wel openstellen. Door informatie, 
capaciteit, opbrengsten en kosten te delen en 
krachten te bundelen, kunnen woningcorporaties 
meer voor elkaar krijgen.

4. Maak gezamenlijk een businessplan 
met doelstellingen en afspraken over de 
gezamenlijke activiteiten.
Het is aannemelijk dat verschillende organisaties 
verschillende doelen hebben met het aangaan 
van een inkoopsamenwerking. Maak daarom voor 
alle partijen SMART-doelstellingen. Daarnaast 
leg je in het businessplan afspraken vast over 
de aanpak, tijdsplanning, verdeling capaciteit en 
bedrijfsmiddelen en evaluaties.

5. Zorg voor consensus en 
gezamenlijke besluitvorming.
Iedere woningcorporatie heeft het inkooptraject 
anders ingericht. Voorkom scheve gezichten en laat 
alle neuzen dezelfde kant op staan. Wanneer je geen 
consensus hebt over de afspraken, verwachten de 
partijen iets anders van elkaar. Het is belangrijk 
om verwachtingen goed te managen, zodat de 
belangen van alle partijen worden behartigd.

6. Stel een team samen en voer 
het businessplan uit.
Bij het samenstellen van een team is het van belang 
dat de leden de juiste competenties hebben en 
elkaar daarin aanvullen. Zorg voor een periodieke 
rapportage. Daardoor kun je de contributie van 
beide partijen monitoren en de doelstellingen 
bewaken.

7. Evalueer de samenwerking.
Regelmatig evalueren hoe de samenwerking 
is verlopen, is essentieel, zodat je op tijd kan 
bijsturen. Daarbij kun je vragen stellen als: ‘Zijn 
alle doelen behaald?’, ‘Hoe is de samenwerking 
verlopen?’, ‘Hebben we de juiste kennis en middelen 
ingezet om ons doel te bereiken?’. Evalueer niet 
alleen op financiële aspecten, maar ook op de 
organisatorische aspecten.

Elcke



3. AVG-APK

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. Eén dashboard dat in een oogopslag 
laat zien hoe u op de (borging van de) AVG-
onderdelen scoort en dat we samen met u 
vullen. En een rapport met gerichte en vooral 
praktische verbeterpunten. 

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. 
Informatiebeveiliging en privacybeleid was ‘on top 
of mind’ in 2018. In de corporatiesector is hard 
gewerkt om (een deel van de) privacyzaken te 
regelen. Er is een verwerkingsregister opgesteld, er 
zijn verwerkersovereenkomsten gesloten en er zijn 
privacyverklaringen geschreven en gepubliceerd op de 
website. Zo goed als klaar, zou je zeggen. Toch is het 
belangrijk dat het onderwerp privacy een structurele 
plek op de agenda van directie, MT en medewerkers 
krijgt. De AVG is een blijvende verandering. 
Matchability ondersteunt woningcorporaties hierbij 
op een pragmatische manier. In 2019 zijn we u graag 
van dienst met onze AVG-apk. 

De AVG-apk in het kort: 

• 2019 is een goed moment om te 
bepalen hoe de organisatie ervoor 
staat met betrekking tot de imple-
mentatie van de AVG. Op basis van 
onze AVG-apk krijgt u een duidelijk 
beeld (in de vorm van een dash-
board) hoever de organisatie op de 
verschillende privacy-onderwerpen 
is gevorderd. Dit dashboard kunt 
u dan weer delen met uw interne 
organisatie, maar bijvoorbeeld ook 
met uw Raad van Commissarissen 
of accountant. Periodiek rapporteren 
helpt om de voortgang te zien en 
tijdig bij te sturen, indien nodig. 

• We toetsen op compliance in rela-
tie tot de AVG op ruim 90 punten, 
op bijna 60 deelthema’s en op 15 
hoofdthema’s. 

• Op basis van de AVG-apk verschaf-
fen we u een rapport met specifieke 
en pragmatische verbeterpunten 
met betrekking tot de implementa-
tie en de borging van de AVG. Geen 
algemene of vage adviezen, maar 
duidelijkheid. 

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

Rick

4. STOOK- EN SERVICEKOSTEN

Ook in 2018 wisten corporaties ons te vinden als 
het om ondersteuning bij de afrekening stook- en 
servicekosten gaat. We verzorgden zelfstandig of in 
teamverband de afrekening stook- en servicekosten, 
gaven trainingen en coachten medewerkers ‘on the 
job’. Voor sommige corporaties is de service- en 
stookkostenafrekening jaarlijks weer een hele klus 
waar ze tegen opzien. Voor andere corporaties is 
het slechts een administratieve handeling. Met 
het onderstaande stappenplan willen we bijdragen 
aan het vereenvoudigen en verduidelijken van het 
afrekenproces. 

1. Inventarisatie af te rekenen complexen.
In welke complexen betalen de huurders verreken-
bare service- en/of stookkosten? Zijn er complexen 
toegevoegd, verkocht of gesloopt? 

2. Inventarisatie per complex.
In deze stap inventariseer je:
• de toegepaste verdeelsleutels (blokverdeling, 

per woongelegenheid of op basis van vierkante 
meters, bijvoorbeeld); 

• specifieke afspraken op complexniveau, bij 
voorkeur vastgelegd in een complexboek (voor-
beelden: bewoners op de begane grond betalen 
niet mee aan de lift of de corporatie neemt een 
deel van de kosten van het tuinonderhoud voor 
haar rekening); 

• de kosten en voorschotten op basis van het 
grootboek;

• mutaties ten opzichte van het voorgaande jaar;
• eventuele bijzonderheden. Maakt het complex 

bijvoorbeeld deel uit van een VvE? Of is er een 

bewonerscommissie aanwezig waarmee de 
conceptafrekening wordt besproken?

In deze stap toets je de afspraken en verdeelsleu-
tels niet alleen aan het beleid of de (werk)afspraken 
van de corporatie, maar ook aan de onderstaande 
wettelijke kaders:
• Burgerlijk Wetboek (Boek 7, artikel 237 (lid 3), 

259, 260 en 261).
• Wet op het overleg huurders verhuurder (arti-

kel 5a).
• Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (artikel 

18 en 19). 
• Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekos-

ten (versie juni 2018). 
• Besluit kleine herstellingen (per 8 april 2003).
• Besluit servicekosten (per 8 juli 2003).
• Warmtewet (per 1 juli 2017). 
• Wet Modernisering van de Huurcommissie (per 

1 januari 2019).

3. Conceptafrekening opstellen.
De kosten en voorschotten op basis van het 
grootboek neem je op in de conceptafrekening. Je 
controleert daarbij of de kosten en voorschotten 
juist, tijdig en volledig zijn. Als je door het jaar 
heen de facturen op de onderstaande punten toetst 
en de juiste boeking op het juiste complex wordt 
gemaakt, vergemakkelijkt dat het opstellen van de 
(concept)afrekening aanzienlijk.  
• Is het gefactureerde bedrag in lijn met de (af-

gesproken) prestatie?
• Is het gefactureerde (maand)bedrag vergelijk-

baar met vorig jaar? Zo nee, hoe komt dat?
• Volledigheid: mis je, ten opzichte van vorig jaar 

in dezelfde periode, geen facturen? In het geval 
van elektra verwacht je bijvoorbeeld twaalf fac-
turen en een jaarafrekening.

4. Conceptafrekening analyseren en 
eventueel bespreken.
Het verdient aanbeveling om de conceptafreke-
ning te vergelijken met voorgaande jaren. Zijn er 
opvallende wijzigingen ten aanzien van de hoogte 
van de kosten en/of de voorschotten? En wat is 
hier dan een verklaring voor? Een stijging of daling 
van de kosten van meer dan 10% is in ieder geval 
aanleiding voor een nadere analyse.

Vincent



Verder bespreek je in deze stap de afrekeningen 
eventueel met collega’s (vierogenprincipe) of, 
indien van toepassing, met de bewonerscommis-
sie, zoals toegelicht in stap 2. 

5. Definitieve afrekeningen opstellen. 
Zodra de conceptafrekening akkoord is, kan het 
afrekenproces digitaal worden opgestart. In het 
primair systeem selecteer je doorgaans de be-
treffende afrekenperiode, waarna de voorschotten 
(automatisch) worden berekend en je de kosten op 
complex-, vhe- of blokniveau kunt invoeren. Con-
troleer altijd of de saldilijst aansluit met de totale 
kosten uit de conceptafrekening. Pas daarna maak 
je de afrekening definitief. 

6. Voorschotten aanpassen 
(indien noodzakelijk). 
Blijkt uit de afrekening dat bewoners moeten bijbe-
talen, dan kun je ervoor kiezen het voorschot aan 
te passen. Die keuze is afhankelijk van de mate 
waarin je verwacht dat de kosten structureel hoger 
blijven dan de betaalde voorschotten. Met het ver-
hogen van het voorschot verklein je de kans dat be-
woners het jaar erna wederom moeten bijbetalen. 
Zorg er wel voor dat je huurders schriftelijk op de 
hoogte brengt van deze verhoging. De afrekening 
vormt daarbij de onderbouwing voor de verhoging 
van het voorschot.

7. Brieven en afrekening versturen.
In deze stap verstuur je de definitieve afrekeningen 
en licht je in een brief bij voorkeur het volgende 
toe: 
• De (opvallende) verschillen ten opzichte van 

de afrekening van het jaar ervoor, indien van 
toepassing.

• Op welk rekeningnummer het te ontvangen 
bedrag wordt overgemaakt en binnen welke 
termijn of hoe en wanneer de huurder het te 
betalen bedrag over dient te maken.

• Wie de huurder kan benaderen bij vragen en 
wanneer deze contactpersoon of contactperso-
nen bereikbaar zijn.

• Een toelichting op de begrippen op de afreke-
ning, zoals kosten, saldo en voorschot.

• Een toelichting op de servicekostencomponen-
ten: welke leveringen en diensten worden hier-
onder verstaan?

• Een toelichting op de toegepaste verdeelsleu-
tel(s).

• De aansluiting met de servicekostencompo-
nenten (zowel verrekenbaar als niet-verreken-
baar), zoals benoemd in de huurovereenkomst. 

• De wijze waarop het nieuwe voorschot is bere-
kend, indien dit wordt gewijzigd. 

8. Verrekenen. 
Een positief service- en stookkostensaldo wordt 
veelal binnen vier weken uitbetaald aan de huurders. 
Wettelijk gezien mag de verhuurder een positief saldo 
van de servicekosten verrekenen met een eventuele 
huurachterstand. Afstemming met huurincasso is in 
dit kader belangrijk. 

Het kan zijn dat de werkelijke kosten van een complex 
hoger zijn dan de totaal verdeelde kosten. Er ont-
staat dan een verschil op de tussenrekening. Je kunt 
deze verschillen bijhouden in een verklaringslijst. Een 
voorbeeld hiervan is dat 50% van tuinonderhoud niet 
wordt doorbelast aan de huurders en voor rekening 
van de corporatie komt. Dit verschil wordt uiteindelijk 
afgeboekt. 

9. Vragen beantwoorden.
In deze stap licht je eventuele vragen van huurders 
toe. Als een huurder het niet eens is met de hoogte 
van de afrekening of het voorschotbedrag servicekos-
ten, dan is de basisregel dat beide partijen (huurder 
en verhuurder) het eerst mondeling en schriftelijk 
eens proberen te worden. Pas als aantoonbaar dui-
delijk is dat dit niet mogelijk is, dan kunnen beide 
partijen beroep doen op de Huurcommissie. 

Tien korte tips

1. Het begint bij inzicht: welke 
 complexen worden afgerekend  
 en wat zijn de afspraken?

2. Stel een draaiboek en 
 complexboeken op.

3. Zorg ervoor dat het boekjaar 
 afgesloten is.

4. Controleer zoveel mogelijk door 
 het jaar heen.

5. Houd de ontwikkeling ten aanzien 
van de (wettelijke) kaders in de 
gaten.

6. Evalueer (jaarlijks) de kwaliteit 
 van de leveringen en diensten.

7. Controleer of de in rekening 
 gebrachte servicekosten ook in 
 de huurovereenkomst staan.

8. Vastlegging: duidelijkheid, 
 structuur en transparantie.

9. Overzicht vaak gestelde vragen 
(FAQ) publiceren op de website. 

10. Evalueer het proces intern, maar 
bij voorkeur ook met huurders en 
leveranciers. 



5. DUURZAAMHEID

Mark

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 benoemen een 
aantal tips en trucs. 

• Maak van verduurzaming een strategisch doel 
dat door de hele organisatie wordt gedragen.

• Verduurzaming kan met diverse strategieën 
worden bereikt. De focus kan op het gebruik 
van duurzame energie liggen, op verbetering 
van isolatie, het verbeteren van installaties of 
op een combinatie daarvan. In de praktijk is 
een op de lokale situatie afgestemde aanpak 
het meest efficiënt. Het type woningen 
varieert namelijk sterk per locatie, net als 
de mogelijkheden om efficiënt energie op te 
wekken.

• Doe niet alles tegelijk, maar faseer. Een 
slimme planning van verduurzaming is minder 
kostbaar, bijvoorbeeld door dit op reeds 
geplande onderhouds- en renovatiemomenten 
of bij mutatie te doen. Een voorbeeld. De stap 
ineens naar NOM is voor woningcorporaties 
bij bestaande woningen vaak nog een brug te 

ver, maar NOM kan ook in stappen uitgevoerd 
worden: de NOM-ready-aanpak, ofwel de 
no-regret-aanpak. NOM-ready is een stap 
voor stap aanpak bij het verduurzamen van 
woningen. Hierbij wordt een plan gemaakt 
over hoe de woning of het gebouw het beste 
NOM gemaakt kan worden en wat dan een 
verstandige eerste stap is. Daarmee worden 
onnodig hoge investeringen voorkomen.

• De eerste stap heeft vaak betrekking op 
isolatie. Daarmee wordt al flink bespaard op 
het energieverbruik. Installaties om energie 
op te wekken en efficiënt te gebruiken worden 
(gedeeltelijk) later toegevoegd. Zo wordt de 
woning uiteindelijk een NOM-woning.

• Investeer alleen in projecten die in een 
overstapmogelijkheid naar aardgasloze 
exploitatie voorzien, bijvoorbeeld door voor 
adaptieve oplossingen te kiezen, zoals hybride 
cv-ketels.

• Creëer draagvlak bij huurders door hen vroeg 
mee te nemen in de planvorming en huurlasten 
voor zittende huurders zo min mogelijk te 
verhogen.

• Corporaties kunnen veel beter een uitvraag in 
ruime bewoordingen doen waar het project aan 
moet voldoen dan een uitvraag op basis van 
een volledig dichtgetimmerd bestek. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de Isolatie Uitdaging van 
Mitros, Portaal en Bo-Ex. Iedere ketenpartner 
kan dan zijn circulaire bouwmethodes 
aanbieden in plaats van dat deze opgelegd 
zijn. Bij projecten waar dit gebeurt, verrassen 
inschrijvers vaak met bijvoorbeeld nog betere 
milieuprestaties dan minimaal gevraagd. Door 
hen uit te dagen met vernieuwende circulaire 
oplossingen te komen is vaak veel meer 
mogelijk tegen dezelfde kosten. Wanneer je 
bijvoorbeeld eist dat de architect, bouwer en 
installateur in een consortium samenwerken 
om een integraal plan te kunnen presenteren, 
is de kans op circulaire innovaties groter dan 
bij onafhankelijk innoverende partijen. 

• Maak gebruik van een diversiteit aan technie-
ken gericht op energiebesparing (bijvoorbeeld 
isoleren dak, gevel en vloer), energieopwek-
king (bijvoorbeeld door verschillende zonne-
panelen te gebruiken), energieopslag en ven-
tilatiesystemen. Er komt op dit moment nog 
niet één systematiek of combinatie van sys-
temen naar voren die als ‘best practice’ kan 
worden gezien. Het gaat nu vooral om leren 
en informatie opdoen, bijvoorbeeld in de vorm 
van duurzaamheidspilots.

• Het werkelijke effect van energiebesparende 
maatregelen is over het algemeen veel 
kleiner dan het theoretische effect. In het 
bijzonder wordt het theoretisch verbruik van 
oude installaties en lage graden van isolatie 
overschat. Bewonersgedrag en wooncomfort 
lijken (wederom) belangrijke verklaringen 
voor het tegenvallend werkelijke effect van 
energiebesparende maatregelen. Bewoners 
geven vaak aan het moeilijk te vinden om 
hun woning energiezuinig te ‘gebruiken’. 
Tegelijkertijd is het volgens woningcorporaties 
lastig om bewoners met voorlichting te bereiken. 
Het is dan ook goed om besparingen zoveel 
mogelijk in mate van CO2-uitstootreductie 
uit te drukken en minder in energielabel- 
of energie-indexstappen. En om bewoners 
handvatten aan te reiken, bijvoorbeeld met 
behulp van energiecoaches, hoe ze het beste 
om kunnen gaan met energie. 

In de volgende edities 
van ons magazine komt 
het thema duurzaamheid 
ook terug en delen we de 
laatste tips, trucs en 
praktijkvoorbeelden. 



6. VOLKSHUISVESTELIJKE TRENDS 
EN ONTWIKKELINGEN 

In dit artikel nemen we u mee in de belang-
rijkste trends en ontwikkelingen die we zien 
binnen de volkshuisvesting.

• Op basis van het Sectorbeeld 2018 is er een 
duidelijke trend naar meer focus op het ver-
groten en verbeteren van de DAEB-voorraad. 
De corporatiesector heeft in dit geval duidelijk 
gekozen voor haar kerntaak. Maar hoe kan ze 
een keuze maken tussen betaalbaarheid, be-
schikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid? Wij 
geloven dat deze kerntaken in een gezonde ba-
lans moeten zijn. Het ene thema kan niet ten 
koste gaan van het andere thema. De druk op 
de politiek om de (fiscale) lastendruk te ver-
minderen zal de komende jaren naar verwach-
ting dan ook toenemen. 

• Volgens hoogleraar sociale demografie Jan Lat-
ten maken de CBS-cijfers over de bevolkings-
groei duidelijk dat de huidige aandacht die er 
is voor uitbreiding van de woningvoorraad niet 
moet verslappen. Er is eerder sprake van een 
opwaartse druk op de vraag dan tot nog toe 
gedacht. Bovendien zal bij de bouw van nieuwe 
huizen nog meer aandacht moeten komen voor 
de alleenwonenden. Wat de actuele cijfers ook 
benadrukken: de bevolkingsgroei concentreert 
in een beperkt aantal provincies en in stedelij-
ke gebieden. Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, 
Noord-Brabant en Gelderland vingen in 2018 

het grootste deel van de groei op. Urbanisatie, 
kleiner wonen en klontering van woningen, ook 
verticaal, bepalen de trend voor 2019 en daar-
na.

• De huidige woonruimteverdeling, gebaseerd op 
inschrijfduur of urgentie, staat onder druk. De 
komende jaren zullen naar verwachting voor-
stellen worden gedaan voor een nieuw woon-
ruimteverdeelsysteem dat aansluit bij de uit-
gangspunten van corporaties en gemeenten, 
dat uitlegbaar is aan en aansluit bij de behoef-
ten van woningzoekenden én dat technisch 
haalbaar is.

• Het merendeel van de gemeenten wil binnen 
niet al te lange termijn volledig aardgasloos 
bouwen.

• Woningcorporaties hebben, met name de af-
gelopen jaren, te maken gehad met snel op-
eenvolgende ontwikkelingen in wet- en regel-
geving. De blik is toen vooral intern gehouden 
(want hoe krijgen we het allemaal geregeld?). 
De buitenwereld, met daarin als belangrijkste 
stakeholders de huurders, is deels uit het oog 
verloren. De komende jaren verwachten we 
meer focus naar buiten, waarbij de corporatie 
weer volop zichtbaar is in de wijken, de huurder 
centraal stelt en kiest voor ketensamenwer-
king. 

Iris

• Veel gemeenten zien zich genoodzaakt om te 
fuseren. Per 1 januari 2019 telt Nederland 25 
gemeenten minder. Ook veel corporaties zijn 
al gefuseerd of hebben het voornemen om te 
fuseren, met name uit governance-oogpunt of 
om de slagkracht te vergroten. Die schaalver-
groting zal zich de komende jaren doorzetten. 

• Het verder optimaliseren van de organisatie 
door verdergaande digitalisering van de be-
drijfsprocessen en- rapportages en investeren 
in slimme ICT-oplossingen staat de komende 
jaren ook centraal (onder meer blockchain, 
augmented reality en (power) business intelli-
gence). 

• Tot slot verwachten we meer initiatieven en 
ontwikkelingen met betrekking tot zelfbeheer, 
zelfbeschikking over het wonen (zoals de aan-
koop van kluswoningen), collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) voor huurders en de 
groei van het aantal initiatieven van woongroe-
pen in coöperatieve woningverenigingen.

• De markttoets voor het bouwen van 
niet-DAEB-woningen wordt in stappen vereen-
voudigd. De benodigde aanpassingen in wet- 
en regelgeving zullen naar verwachting nog 
een tot twee jaar in beslag nemen.

Matchability speelt 
al volop in op 
deze trends en 
ontwikkelingen, 
onder meer ten 

aanzien van business 
intelligence. In de 
volgende editie van 
ons magazine lichten 

we dit verder toe.



7. VERANDERINGEN IN 2019

Anne-José

Een overzicht van de belangrijkste of 
meest opvallende veranderingen per 1 
januari 2019. 

Financiën
• Op 18 december 2018 heeft de Eerste 

Kamer het wetsvoorstel Wet implementa-
tie eerste EU-richtlijn belastingontwijking 
(ATAD) aangenomen waardoor de wetge-
ving per 1 januari 2019 in werking treedt. 
Naar verwachting zal de impact van de 
ATAD voor de sector zo’n 350 miljoen euro 
aftrekbeperking per jaar bedragen. Het in 
kaart brengen van de ATAD op de fiscale 
positie en de kasstromen is dan ook raad-
zaam. 

• De Tweede Kamer heeft op 15 november 
2018 een amendement aangenomen dat 

(positieve) gevolgen kan hebben voor de 
onroerendezaakbelasting (ozb) die eige-
naren en gebruikers van maatschappe-
lijk vastgoed voor hun pand betalen. Het 
staat gemeenten per 1 januari 2019 vrij 
om het woningtarief van de ozb voor spor-
taccommodaties, dorps- en wijkhuizen en 
andere instellingen van sociaal belang toe 
te passen in plaats van het vaak hogere 
tarief voor niet-woningen. Het voorgaan-
de is geen verplichting; het is aan iedere 
gemeente afzonderlijk om te bepalen of 
ze dit wil doen. Het kan zeker de moeite 
waard zijn om dit met de gemeente af te 
stemmen. 

• De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft 
RJ-Uiting 2019-1 ‘Ontwerp-richtlijn 645 
Toegelaten instellingen volkshuisvesting’ 

gepubliceerd. Deze RJ-Uiting gaat in op 
de in de toelichting van de enkelvoudi-
ge jaarrekening op te nemen gescheiden 
balansen, winst-en-verliesrekeningen en 
kasstroomoverzichten voor de DAEB- en 
niet-DAEB-tak. 

Vastgoed
• De Stimuleringsregeling energiepres-

tatie Huursector (STEP) en de Regeling 
Vermindering Verhuurderheffing (RVV) 
zijn gesloten en vervangen door de RVV 
Verduurzaming voor corporaties van 100 
miljoen euro per jaar, structureel vanaf 
2022.

• Het budget voor de regeling Stimule-
ring Duurzame Energieproductie (SDE+) 
voorjaarsronde 2019 is 5 miljard euro. In 
het najaar wordt een tweede openstel-
lingsronde verwacht. Minister Wiebes is 
van plan om eenzelfde budget beschik-
baar te stellen. Vóór 1 juli 2019 neemt hij 
hierover een definitief besluit.

• Het budget voor de Energie Investerings-
aftrek (EIA) voor 2019 is 147 miljoen 
euro.

Wonen
• Om het ouderen makkelijker te maken 

om zelfstandig te blijven wonen, inves-
teert het kabinet 340 miljoen in het pro-
gramma Langer Thuis. Er komt een in-
novatieregeling dat gericht is op nieuwe 
woonzorgvormen. Hiervoor is van 2019 
tot 2021 90 miljoen beschikbaar.

• In het regeerakkoord van 2017 is de af-
schaffing van de KAN-bepaling per 1 ja-
nuari 2019 aangekondigd. De aanpassing 
van de normhuren vindt dan alleen plaats 
aan de hand van de huurontwikkeling. 
Deze datum wordt niet gehaald, omdat 
de Eerste Kamer nog niet akkoord is. 

• De Opiumwet is per 1 januari 2019 aan-
gepast. De sluitingsbevoegdheid van de 
burgemeester voor woningen is verruimd 
(artikel 13b).

Personeel en Organisatie
• Per 1 januari 2019 worden de criteria voor  

de toepassing van de overbruggingsrege-
ling transitievergoeding verruimd. Daar-
mee wordt het makkelijker voor werkge-
vers om in aanmerking te komen voor de 
overbruggingsregeling.

• De WIEG (Wet invoering extra geboorte-
verlof) treedt op 1 januari 2019 in wer-
king. Partners die 5 dagen per week wer-
ken, krijgen recht op 5 dagen vrij. Werkt 
men minder uren per week, dan geldt 
dat dit partnerverlof 1 maal het aantal 
werkuren per week is. Vanaf 1 juli 2020 
kunnen partners in het eerste half jaar 
na de geboorte van de baby nog eens 5 
weken extra geboorteverlof krijgen. De 
verlofmogelijkheden voor partners wor-
den hiermee fors verruimd, van 2 dagen 
tot maximaal 6 weken.

• Per 1 januari 2019 wordt de Wet op On-
dernemingsraden (WOR) gewijzigd. Dan 
wordt het jaarlijkse gesprek over lonen 
en beloningsverschillen binnen het bedrijf 
verplicht. Dat geldt voor ondernemingen 
met 100 en meer werknemers. Het doel 
is om bewustzijn en transparantie over 
dit onderwerp binnen bedrijven te stimu-
leren.

• De ingangsleeftijd AOW was in 2018 66 
jaar en wordt per 1 januari 2019 ver-
hoogd naar 66 jaar en 4 maanden.

• Het Generatiepact is in november 2018 
goedgekeurd door de Belastingdienst, 
gaat in per 1 januari 2019 en loopt tot 
en met 1 januari 2022. Corporatiemede-
werkers van 63 jaar en ouder wordt zo 
de mogelijkheid geboden minder te gaan 
werken, waardoor ruimte wordt gecre-
eerd voor instroom van jongeren in de 
branche. 

Ook in 2019 ondersteunen we u graag bij het (verder) 
vertalen van deze veranderingen naar uw bedrijfsvoering.



9. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Timon Haverkamp stelt zichtzelf voor.

“Hardlopen, fitness, squash en snowboarden: een 
greep uit de sporten die ik graag beoefen. Daarnaast 
ben ik een fanatiek hobbyist op het gebied van 
videobewerking en schrijf ik zo nu en dan een 
(handige) applicatie. Samen met mijn vriendin 
(Kimberly) en onze eigenwijze kat (Ukkie) woon 
ik in het kleine Brabantse dorpje Wijk en Aalburg. 
Ik heb een technische opleiding Netwerkbeheer en 
de niet-technische opleidingen Bedrijfskunde en 
International Management afgerond.”

“Ondanks mijn sportieve hobby’s vertoont mijn 
lichaam tekenen dat ik geen twintig meer ben. Het 
lijkt wel of ieder biertje en iedere bitterbal voor twee 
telt als ik op de weegschaal sta. En dan krijg ik plots 
het bericht van Runkeeper (mijn hardloopapp) dat 
mijn laatste ronde hardlopen alweer twee weken 
geleden is. Ik vind veel verschillende sporten leuk 
en ik beoefen er naar eigen zeggen redelijk wat. 
Ik lijk dan misschien wel een heel sportief man, 
toch liegen de data van Runkeeper er niet om. De 

frequentie van het aantal keer sporten in de week 
ligt bij mij niet hoog. Ik mag mijzelf dan ook zeker 
geen bovengemiddelde sporter noemen.”

“Verder kijken dan het eerste inzicht, dat vind ik 
wijs. In iedere vriendenkring, familie of organisatie 
hoor je het wel. Uitspraken die worden gedaan 
of beslissingen die worden genomen op basis 
van gevoel. Als je dan feiten erbij haalt, blijkt 
vaak een ander verhaal de waarheid. Prachtig 
als je op deze manier je vrienden en familie wat 
wijsheid kan bijbrengen, maar nog mooier als je 
een organisatie op deze manier beter kan voorzien 
van sturingsinformatie. En vanuit mijn perspectief, 
prachtig dat je op deze wijze van je passie (werken 
met data) je beroep kan maken. Zo ben ik op dit 
moment bij Woonvisie bezig met het inrichten 
van het informatievoorzieningsplatform. Data zijn 
overal, je moet het alleen wel uit een systeem 
weten te halen en vervolgens weten te vertalen 
naar de juiste inzichten. Daarover schrijf ik meer in 
het volgende magazine.” 

Timon

8. MATCHABILITY ACADEMY
In de zomer van 2018 zijn we als Matchability gestart 
met onze Academy, als waardevolle toevoeging op het 
traineeship dat onze collega’s doorlopen. Florian Fluit 
is één van deze trainees. Hij vertelt in dit artikel over 
zijn ervaringen. Hoe ziet een Academy-dag eruit en wat 
is de toegevoegde waarde voor de corporatiesector? 

Florian

“Veel leren, jezelf ontwikkelen, trends, veranderin-
gen en ontwikkelingen vertalen naar de corpora-
tiesector en samen doelen nastreven en deze ook 
vieren. Trainee zijn bij Matchability is de ideale mo-
gelijkheid om de woningcorporatiewereld, je colle-
ga’s en jezelf optimaal te leren kennen. Van maan-
dag tot en met donderdag doe je werkervaring op 
in de corporatiesector en de vrijdag staat in het 
teken van (persoonlijke) ontwikkeling binnen de 
Matchability Academy. Elk kwartaal staat een an-
dere afdeling centraal: Vastgoed, Wonen, Strategie 
en Beleid en Financiën. Op deze manier ontstaat 
een integraal beeld van (werken in) de corporatie-
sector. Op dit moment zijn er 8 trainees werkzaam 
bij Matchability.”

“De Academy-dag start met de weekstart: de ‘keek 
op de week’ (vrij naar Van Kooten en De Bie). Wel-
ke werkzaamheden zijn opgepakt? Wat ging goed? 
Waar loop je tegen aan? Over de punten waar we 
tegen aanlopen, sparren we en leren we van el-
kaar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de 
sector besproken en nemen we de planning van de 
dag door. De ene week staat in het teken van de ei-
gen ontwikkeling van de trainee en de andere week 
verdiepen we ons in de ontwikkelingen in de sector 
en vertalen we deze naar concrete producten, tips 
en trucs, blogs en stappenplannen voor woningcor-
poraties. Zo hebben we een AVG-apk ontwikkeld 
die getoetst is door Matchability-collega’s die hierin 
gespecialiseerd zijn.”

“Elke trainee stelt aan het begin van het trainees-
hip een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op waarin 
hij of zij aangeeft welke vaardigheden en kennis hij 
of zij verder wil ontwikkelen. Tijdens de dagen die 
in het teken staan van de eigen ontwikkeling is er 
volop ruimte om aan deze vaardigheden te werken. 
Hierbij kan worden gedacht aan het volgen van een 
training of het meelopen met een collega. Zo is een 
trainee gestart met de vastgoedintroductiecursus 
en heeft een ander meegelopen met een wijkadvi-
seur en een incassoconsulent van een woningcor-
poratie.” 

“Naast persoonlijke ontwikkeling staat de ont-
wikkeling van producten en het delen van kennis 
centraal. De trainees krijgen te maken met diver-
se vraagstukken en gaan op zoek naar innovatie-
ve oplossingen of verrichten (veld)onderzoek. Op 
deze dag krijgen de trainees de tijd en ruimte om 
projectleider te zijn van hun eigen projectteam.”

“Binnen de Matchability Academy kunnen 
trainees hun vaardigheden en kennis verder 
ontwikkelen en delen met de corporatiesec-
tor. Ook maken ze kennis met alle facetten 
van (werken in) de corporatiesector. Tot slot 
merk je dat er een ‘groepsgevoel’ ontstaat 
waardoor het niet alleen leerzame maar ook 
leuke dagen zijn.”

Schakel het Academy-team in!
Wanneer u als corporatie een project of (onderzoeks)vraagstuk heeft, 
dan kunt u altijd de hulp inschakelen van het Academy-team. Neem 

gerust contact met ons op via academy@matchability.nl. 
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