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1. WOORD VAN DE 
REDACTIE

Heel bewust hebben we dit magazine de titel ‘Werk in uitvoering’. Dat is wat wij continu willen 
en ook realiseren: onze young professionals, trainees en stagiaires in de uitvoering hebben. 
En er valt genoeg (extra) werk uit te voeren. Wat dacht u van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is? Over dit onderwerp is 
al veel geschreven en gedeeld. We kunnen ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet 
meer ziet. Daarom hebben we de belangrijkste tips en ontwikkelingen voor u samengevat. En, 
weer over ‘werk in uitvoering’ gesproken, we delen tips en aandachtspunten met betrekking 
tot het werken met derden. Verder gaan we in op de stand van zaken met betrekking tot het 
juridisch loket. En heeft u werk liggen dat door een stagiair opgepakt kan worden? Dan is het 
artikel ‘Op zoek naar een stagiair?’ wellicht interessant voor u.  

Tijdens de bijeenkomst van het financieel corporatienetwerk van 12 april jongstleden hebben we gesproken 
over de rol van de controller bij de beoordeling van investeringsvoorstellen. Het investeringsstatuut geeft 
kaders, maar veel corporaties zijn zoekende naar de praktische invulling van de rol van controller bij 
investeringsvoorstellen. In deze editie delen we tips en inzichten.

Verder kijken we in dit magazine terug op de afgelopen zes jaar Matchability. Hoe is het allemaal begonnen 
en waar staan we voor? Aan het woord is Anne-José, mede-oprichtster en directeur van Matchability.

Tot slot stelt Vincent van Huijgevoort zich voor. Hij is in februari 2018 bij Matchability gestart en vervult 
nu zijn eerste opdracht als interim-medewerker KCC bij WSG in Geertruidenberg. Ook ondersteunt hij 
een collega bij de implementatie van de AVG bij Woningstichting Maasdriel. 

Veel leesplezier!

Niels

Dé flexibele schil voor woningcorporaties



Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere 
en middelgrote corporaties niet belegd bij 
aparte functionarissen. Medewerkers hebben 
in grote lijnen de kennis op het gebied 
van wet- en regelgeving paraat. Ze gaan 
vaak uit van het ‘gezond boerenverstand’. 
Voor de specifiekere vragen wordt veelal 
gebruikgemaakt van externe advocaten of 
juristen die ten aanzien van deze specifieke 
juridische vragen een adviserende en 
ondersteunende rol vervullen. 

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

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

1. het kennisniveau binnen de organisaties te 
verhogen;

2. corporaties kennis te laten delen op juridisch 
gebied;

3. gezamenlijk in te kopen;

4. (relatief) dure advocaten in te zetten op 
vraagstukken die deze expertise vereisen, 
maar een goedkopere oplossing aan te reiken 
waar mogelijk. 

Naar aanleiding van deze gedachten is het concept 
van het juridisch loket ontstaan. Het juridisch loket 
is een dienst die ingezet kan worden wanneer 
hier behoefte aan is. Corporaties kunnen dus bij 
juridische vraagstukken het loket inschakelen. Het 
loket 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. En als een 
vraag te specialistisch is en het aan een specialist/
advocaat wordt voorgelegd, dan bereiden zij de 
casus voor en leggen ze een afgebakende vraag  
voor aan de door de corporatie geselecteerde 
specialist. Daarnaast biedt het loket diensten aan 
om de juridische zelfredzaamheid te vergroten. 
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 loket die aansluiten 
bij de dagelijkse praktijk van de medewerkers. 
Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten, waarin 
actuele juridische thema’s behandeld worden, en 
kunnen de deelnemende corporaties de online 
kennisbank raadplegen.

2. JURIDISCH LOKET 3. WERKEN MET DERDEN

Corporaties besteden regelmatig werk-
zaamheden uit aan derden of lenen externen 
in voor werkzaamheden. Bij de uitbesteding 
van werkzaamheden worden door de 
wetgever veel verantwoordelijkheden bij de 
corporaties als opdrachtgevers neergelegd. 
Indien geen rekening wordt gehouden 
met deze verantwoordelijkheden, kan 
de betreffende corporatie aanzienlijke 
aansprakelijkheidsrisico’s lopen. De wet- 
en regelgeving rondom de thema’s keten- 
en inlenersaansprakelijkheid, inhuur 
derden en de aanpak schijnconstructies zijn 
de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. 
Daarom is het van belang dat corporaties 
hun processen in relatie tot deze thema’s 
periodiek tegen het licht houden. In deze 
editie van ons magazine delen we tips en 
aandachtspunten. 

Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelatie (Wet DBA)
Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving 
op 1 januari 2020 om de Wet Deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) te 
vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving 
van de Wet DBA opgeschort. Dat betekent 
dat er niets verandert voor opdrachtgevers 
en opdrachtnemers die niet kwaadwillend 
zijn. De handhaving richt zich nu alleen op de 
ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Tot 1 
juli 2018 blijft dat zo. Maar vanaf 1 juli 2018 
handhaaft de Belastingdienst in alle gevallen van 
kwaadwillendheid. Van zo’n situatie is sprake in 
de onderstaande drie gevallen: 
1. Een (fictieve) dienstbetrekking.
2. Evidente schijnzelfstandigheid.
3. Opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Tips

• Probeer puur resultaatverplichtingen af 
te spreken. Spreek geen zaken af als 
ziektevergoeding, vakantiedagen en een 
vaste maandelijkse vergoeding. 

• Een indicatie van een gezagsverhouding 
is een concurrentiebeding. Laat (indicatie 
van) een gezagsverhouding daarom 
zoveel mogelijk achterwege.

• Wanneer de zzp’er niet in staat is om 
de werkzaamheden uit te voeren, moet 
er vooraf worden afgesproken hoe deze 
problematiek wordt opgepakt. Is het 
mogelijk om vervanging te regelen? 

• De opdrachtgever kan veiligheidskleppen 
inbouwen, zoals inzage in de administratie 
van de zzp’er of het opvragen van een 
verklaring van goed betaalgedrag. 

Annet

Juridisch loket 

1. Kennisniveau vergroten = 
grotere zelfredzaamheid.

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

3. Samen optrekken = 
geen dubbele vragen aan specialis-

ten en dus onnodige kosten.



Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Een werknemer in de keten kan zijn of haar 
werkgever en de opdrachtgever van de werkgever 
aanspreken indien het loon niet wordt betaald. 
Het is een volgtijdige aansprakelijkheid en gaat 
door tot het hoofd van de keten. Het risico voor de 
corporatie (vaak het hoofd van de keten) is groter 
als de keten kort is. Hierdoor komt de medewerker 
al vrij snel bij de hoofdopdrachtgever, in dit geval 
de corporatie, terecht. Indien de keten langer is 
zal het langer duren en is het onwaarschijnlijker 
dat de werknemer verhaal komt halen bij de 
hoofdopdrachtgever. Onmogelijk hoeft het niet 
te zijn, omdat de werknemer volgens de WAS op 
enig moment (als hij aan de wettelijke vereisten 
voldoet) direct de hoofdopdrachtgever kan 
aanspreken.

 
Tips

• Check de registratie bij de KvK.

• Neem een kettingbeding op en ga en met 
regelmaat de juistheid van verloning en 
administratie na.

• Maak duidelijke contactuele afspraken 
over nakoming van arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandigheden.

•	 Controleer	(op)	het	certificaat	of	keurmerk	
voor loonbelasting.

• Voer integriteitsgesprekken met 
aannemers.

• Voer tussentijdse kredietchecks uit. 

Ketenaansprakelijkheid
Het risico op de zogenoemde ketenaansprakelijkheid 
(artikel 35 van de Invorderingswet) treedt op in 
de situatie waarin de corporatie als aannemer 
dan wel als zogenoemde eigenbouwer werk van 
stoffelijke aard uitbesteedt aan een opdrachtnemer 
aannemer, die vervolgens zijn eigen personeel 
inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden 
ten behoeve van de corporatie.

De corporatie kan in deze situatie door de 
Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld 
voor de niet afgedragen loonheffingen door een 
(onder)aannemer. Dit verhaalsrecht van de 
Belastingdienst kan tot een aanzienlijk (financieel) 
risico leiden. Daarnaast bereikt een dergelijke 
aansprakelijkstelling veelal de media wat tot 
imago-schade voor corporatie leidt. 

Tips

• Breng in kaart voor welke werkzaamheden 
je	 als	 eigenbouwer	 gekwalificeerd	 wordt.	
Indien nodig kan jaarlijks een brief aan de 
belastinginspecteur voorgelegd worden met 
het totaal aan lopende projecten en een 
stellingname of je vindt of je hier wel of niet 
eigenbouwer bent. Je kunt de inspecteur 
dan vragen of je inname akkoord is.

• Pas je algemene voorwaarden 
dusdanig aan dat de bewijsplicht bij de 
opdrachtnemer ligt. Geef ook aan dat, 
tot er iets anders is overlegd, uitgegaan 
wordt van ketenaansprakelijkheid 
bij bepaalde werkzaamheden. Is de 
leverancier van mening dat hij niet onder 
de ketenaansprakelijkheid valt? Dan kan 
hij/zij dit overleggen met de corporatie 
en kunnen afwijkende afspraken gemaakt 
worden. Het is handig om deze afwijkende 
afspraken in een totaalbestand op te 
nemen dat inzichtelijk is voor de gehele 
administratie.

• Pas bij werkzaamheden waar de keten-
aansprakelijkheid van toepassing is de 
g-rekening toe en controleer op de btw-
verleggingsregeling. Wat betreft de 
hoogte van het g-rekeningpercentage is 
afstemming met de accountant raadzaam. 

• Controleer geregeld de kredietwaardigheid 
van je leveranciers. Zo kun je tijdig zorgen 
voor de checks of je je genoeg hebt 
gevrijwaard voor de ketenaansprakelijkheid. 
Dit heeft ook als voordeel dat je niet in één 
keer een probleem hebt met een leverancier 
die niet meer kan leveren.

Inlenersaansprakelijkheid
Het risico op de zogenoemde inleners-
aansprakelijkheid (artikel 34 van de 
Invorderingswet) speelt in de situatie waarin de 
corporatie arbeidskrachten, die elders in dienst 
zijn, inleent om onder leiding en toezicht van de 
corporatie werkzaamheden te verrichten. Het meest 
duidelijke voorbeeld hierbij zijn uitzendkrachten, 
die door een uitzendbureau (lees: uitlener) aan de 
corporatie ter beschikking worden gesteld.

Het verschil tussen de inleners- en de 
ketenaansprakelijkheid is dat de keten-
aansprakelijkheid ziet op aanneming van werk (van 
stoffelijke aard) en de inlenersaansprakelijkheid 
niet. De arbeidskrachten die de opdrachtnemer 
in de keten inzet, blijven bij aanneming van 
werk onder direct toezicht en leiding van de 
opdrachtnemer werken (in tegenstelling tot de 
inlenersaansprakelijkheid waarbij leiding en 
toezicht bij de opdrachtgever/inlener, dus de 
corporatie, ligt).

Het risico van de inlenersaansprakelijkheid 
doet zich voor wanneer de werkgever van de 
ingehuurde arbeidskracht, om wat voor reden dan 
ook, niet voldoet (of niet kan voldoen) aan diens 
betalingsverplichting aan de Belastingdienst wat 
betreft de loonheffingen en de omzetbelasting. 
De inlener kan in de situatie van de inleners-
aansprakelijkheid door de Belastingdienst 
aansprakelijk worden gesteld voor de niet 
afgedragen loonheffingen (en omzetbelasting) 
door de uitlener. Deze aansprakelijkheid geldt 
alleen voor de loonheffingen die betrekking hebben 
op de ingehuurde arbeidskrachten. Dit kan ook 
wanneer het inlenen van de arbeidskracht een of 
enkele schakels lager in de keten plaatsvindt en de 
arbeidskrachten onder leiding en toezicht van de 
corporatie werkzaam zijn. Deze aansprakelijkheid 
kan tot een behoorlijk (financieel) risico leiden.

Tips

• Breng in kaart voor welke leveranciers 
de inlenersaansprakelijkheid geldt. Kijk 
hierbij ook naar de opdrachtbevestigingen 
die overeengekomen zijn (aard van de 
overeenkomst).

• Pas je algemene voorwaarden dusdanig aan 
dat de bewijsplicht bij de opdrachtnemer 
ligt. Geef ook aan dat, tot er iets anders 
is overlegd, uitgegaan wordt van 
inlenersaansprakelijkheid bij het inlenen 
van personeel. Het kan best zijn dat een 
leverancier	geen	loonheffingen	afdraagt	en	
alleen personeel doorleent. Dit is echter 
moeilijk te constateren en daarom dient de 
uitlener dit zelf aan te geven. Vraag dan 
naar een verklaring van de Belastingdienst 
of de accountant. 

• Pas bij een partij waar de 
inlenersaansprakelijkheid van toepassing 
is of kan zijn de g-rekening toe, tegen 
een vooraf bepaald percentage. Het 
percentage dient over het totaalbedrag 
inclusief btw te worden berekend. Als 
extra beheersmaatregel kan er gevraagd 
worden naar een SNA-keurmerk (Stichting 
Normering Arbeid).

• Controleer altijd de KvK-inschrijving aan de 
hand van een Waadi-check (Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs). De 
leverancier dient te registreren bij de KvK 
dat er arbeidskrachten ter beschikking 
worden gesteld in de zin van de Waadi.



4. OP ZOEK NAAR EEN STAGIAIR?

Bij Matchability zijn we 
altijd op zoek naar nieuw 
corporatietalent. 

In dat kader hebben we een speciaal 
traineeprogramma opgezet, maar we 
beginnen al met scouten in de schoolbanken. 
Een stage is voor studenten dé manier 
om hun opgedane kennis in de praktijk te 
brengen. Een stage via Matchability is ook 
een mooie manier om te ontdekken hoe 
leuk en interessant de corporatiesector 
is! Daarnaast is het voor corporaties erg 
interessant om een stage aan te bieden. Niet 
alleen om een kans te bieden aan studenten, 
maar ook om zaken die door het jaar heen 
zijn blijven liggen, op te laten pakken. 

Via Matchability worden de stagiaires door middel 
van een trainingsweek helemaal klaargestoomd 
voor hun stage. In deze week krijgen ze een 
introductie over werken in de corporatiesector. 
Ook geven we verschillende trainingen over 
onderwerpen die op dit moment spelen in de 
sector. Daardoor beginnen de stagiaires al gepokt 
en gemazeld aan hun stage. Aan een stagiair 
via Matchability zitten verder geen extra kosten 
verbonden, behalve natuurlijk de eventuele 
stagevergoeding aan de stagiair zelf. Voor ons 
de ideale manier van werving en selectie en voor 
u een voordelige manier om een topstagiair te 
vinden. Een echte win-winsituatie dus!

De afgelopen periode heeft Matchability weer veel 
potentiële corporatietalenten gesproken die op 
zoek zijn naar een stage. We hebben verschillende 
hogescholen bezocht en hebben een groot aantal 
speeddates gehad met studenten. Mocht uw 
corporatie dus nog op zoek zijn naar een stagiair 
of een opdracht hebben liggen die door een 
stagiair kan worden opgepakt, aarzel dan niet en 
neem contact met ons op! 

5. ALGEMENE VERORDENING 
    GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Nu 25 mei steeds dichterbij komt, volgen ook 
de nieuwsberichten over de AVG elkaar in rap 
tempo op. Matchability vat de belangrijkste 
ontwikkelingen en tips voor u samen.

1.

Aanstellen privacyverantwoordelijke
Woningcorporaties zijn op grond van artikel 37 van de AVG niet verplicht om 
een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Sommige 
woningcorporaties kiezen voor een vrijwillige FG. De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) heeft het inmiddels eenvoudiger gemaakt om een FG aan te melden. Alle 
FG’s moeten daarom opnieuw worden aangemeld bij de AP. Aanmelden is mogelijk 
vanaf dinsdag 3 april 2018 via een nieuw formulier op de website.

2.

Opstellen verwerkingsregister
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens 
die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft de AVG 
voor welke informatie u als verantwoordelijke of verwerker in het register moet 
zetten. Als de AP daar om vraagt, moet u het register direct kunnen laten zien. 
Een praktische aanpak daarbij is om per medewerker de processen door te nemen 
waar hij of zij een rol in speelt. Vragen die u daarbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

• Welke persoonsgegevens worden vastgelegd?
• Met welk doel worden deze vastgelegd?
• In hoeverre worden de gegevens met anderen (derden) gedeeld?

3.

Opstellen procedures rechten van betrokkenen
Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen 
als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten 
worden uitgebreid en er gelden twee nieuwe rechten:

• Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen 
(nieuw).

• Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (nieuw).
• Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u 

van hen verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u 

verwerkt te wijzigen.
• Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te 

laten verwerken.
• Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 

Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
• Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Via Matchability 
kunt u in contact 
komen met stagiaires 
van verschillende 
opleidingen en 
hogescholen die op 
zoek zijn naar 
zowel meewerk- als 
afstudeerstages. 



Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun 
persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen 
voldoen. Deze legt u vast in het verwerkingsregister en de privacyverklaring.

4.
Opstellen privacyverklaring
Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen van de AVG. Daarom zal 
elke woningcorporatie een nieuwe privacyverklaring moeten opstellen. Maar 
wat moet er in de nieuwe privacyverklaring staan? FrankWatching schreef daar 
een heldere blog over: https://www.frankwatching.com/archive/2018/01/12/
zo-is-je-privacyverklaring-avg-gdpr-proof/.

5.

Implementatie bewaartermijnen
De meeste vragen komen bij ons binnen over de bewaartermijn in relatie 
tot de nieuwe privacyregels. Hoe lang mag u gegevens bewaren? Dit ligt 
grotendeels vast in wet- en regelgeving, zoals de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), het Burgerlijk Wetboek (BW) Boek 2 en de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (Awr). Zodra de AVG van toepassing is, gelden dezelfde regels 
voor het bewaren van persoonsgegevens als nu. Het uitgangspunt blijft dat u 
persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk voor het doel 
van uw verwerking. Op https://www.tuxx.nl/bewaartermijnen/documenten/ 
vindt u een handig overzicht met betrekking tot deze bewaartermijnen.

6.

Bewustzijnsprogramma
In de praktijk passen we vaak onderstaande tips en quick wins toe bij 
woningcorporaties:

• Meelopen met gasten tot de deur, zodat voorkomen wordt dat zij 
rondzwerven in het pand.

• Clean desk policy.
• Beeldscherm vergrendelen bij het verlaten van de werkplek.
• Afsluiten deuren, kasten en archief.
• Het ophangen van posters met daarop de AVG-aandachtspunten 

(aantrekkelijk) samengevat. Een tips is gebruikmaken van de posterset 
van Fokke & Sukke van Rendement.

• Gebruikmaken van mystery shoppers en mystery callers die proberen 
persoonsgegevens bij medewerkers op te vragen.

• Phishing mails sturen en kijken wie erop klikt.
• Geen vertrouwelijke documenten bij de printer laten liggen of ‘open’ in de 

papierbak gooien.
• Een lijst van uitgegeven bedrijfsmiddelen opstellen en controleren of deze 

zijn ingeleverd bij einde dienstverband of opdracht.
• Overzicht van vaak gestelde vragen (FAQ’s) en do’s en don’t’s opstellen.
• Workshops of lezingen over privacy organiseren. Maria Genova is een 

aanrader, zo is de ervaring uit de corporatiesector.
• Gebruikmaken van de app Janna (gratis te downloaden uit de app-store). 

Deze app bevordert het privacybewustzijn van medewerkers door ze elke 
dag te trainen aan de hand van (eenvoudige) vragen.

• Gebruikmaken van LastPass als het om het beheer van uw wachtwoorden 
gaat.

Matchability ondersteunt diverse 
woningcorporaties bij het vertalen van de 
AVG naar de praktijk. Graag stellen we voor 
u een plan van aanpak op maat op. 

Heeft u interesse? 

Neem dan contact op met Pepijn van Peppen via 
p.vanpeppen@matchability.nl of 
085 - 822 65 95.



6. ZOMERWERKZAAMHEDEN
De zomer is in aantocht en dat betekent bij de meeste corporaties dat het wat 
rustiger wordt. Immers, de jaarrekening en dVi zijn opgeleverd en de begroting 
en de dPi laten nog even op zich wachten. De meeste medewerkers met kinderen 
nemen dan ook in het hoogseizoen verlof op en zoeken de zon op. 

Voordat het zover is, hebben we vaak nogal wat stress. We hebben grote ambities opgenomen 
in onze jaarplannen, maar de helft van het jaar is al voorbij en er is nog zo veel te doen. 
Daarnaast weten we in ons achterhoofd dat in september de drukte weer toeneemt en voor 
we het weten zitten we met z’n allen weer om de kerstboom en hebben we weer een jaar 
achter de rug.

We doen ontzettend veel en werken zo hard als we kunnen. We leveren mooie producten op met 
z’n allen maar komen heel vaak niet toe aan alle extra ambities die we onszelf voorgenomen 
hebben, simpelweg omdat de tijd het niet toelaat.

Matchability heeft daar iets op bedacht: het zomermenu 
2018!

Zomermenu 2018
Juist in de zomerperiode willen we corporaties extra ontzorgen. Terwijl u aan de Spaanse costa 
of de Franse Rivièra met de beentjes omhoog ligt, nemen wij afgebakende projecten onder 
onze hoede waardoor u die extra ambities dit jaar wel kunt realiseren.

We hebben speciaal hiervoor een zomermenu samengesteld. 

Het zomermenu heeft de volgende 
onderdelen.

1. We starten met het samenstellen 
van de route. Wat wilt u gedaan 
hebben? Is het een project of zijn het 
bepaalde werkzaamheden die bij u 
nog op het to-do-lijstje staan? U kunt 
bijvoorbeeld denken aan een onderzoek, 
het verder implementeren van nieuwe 
privacywetgeving (AVG), het op orde 
brengen van data of het opstellen van 
een plan van aanpak voor duurzaamheid.

2. Kies in welke vorm u het zomertra-
ject wilt oppakken: all-inclusive of 
halfpension. Kortom: wilt u alles of een 
gedeelte van het traject uitbesteden?

3. Welk type reis wilt u boeken: single-, 
koppel- of groepsreis? Dit houdt in dat 
u een tijdelijke professional, een trainee 
onder begeleiding van een professional 
of een werkgroep in kunt zetten om de 
route af te leggen.

De aankomende weken zal onze collega Pepijn 
op de koffie gaan bij onze warme relaties 
om het zomermenu te presenteren en te 
kijken of we uw corporatie ergens bij kunnen 
ondersteunen deze zomer. Op het menu zijn 
verschillende trajecten benoemd die collega-
corporaties van u hebben geboekt om u een 
beeld te geven van de mogelijkheden. Nog 
geen Outlook-verzoek ontvangen, maar wilt 
u wel graag dat we langskomen? Neem dan 
contact met ons op en dan plannen we op 
korte termijn een afspraak! 



7. INTERVIEW MET ANNE-JOSÉ

Matchability bestaat inmiddels al ruim zes jaar. 
Hoe is het allemaal begonnen en waar staan 
we voor? Aan het woord is Anne-José, mede-
oprichtster en directeur van Matchability.

“Mijn gouden tip kreeg ik zes jaar geleden van mijn 
manager bij Woonlinie die zei: “Waarom begin je 
niet voor jezelf? Er is in de woningcorporatiesector 
grote behoefte aan jonge, bevlogen mensen 
met een goed opleidingsniveau. Ga eens praten 
met Bart Arnts van Recore bv, want dat bedrijf 
ondersteunt startende ondernemers.” Ik deed 
destijds mijn afstudeerstage bedrijfseconomie bij 
Woonlinie en kwam daar mijn huidige zakenpartner 
Niels van den Aker tegen, die als trainee werkte na 
zijn opleiding Human Resource Studies.”

“Wij bedachten ideeën die we meteen uitvoerden. 
Bart en zijn collega Ben Tuithof gingen daar op 
schieten. Zo hebben we een succesvol bedrijf 
opgebouwd dat jong talent detacheert bij 
woningcorporaties. Door hun coaching tijdens de 
eerste jaren heb ik veel geleerd dat ik nu ook zelf 
kan toepassen.”

“Een frisse blik kunnen opdrachtgevers 
waarderen”
“Steeds hetzelfde trucje doen, dat past niet in 
onze bedrijfsfilosofie. Een woningcorporatie is 
er voor iedereen die niet zelf in woonruimte kan 
voorzien. Wij kiezen bewust voor deze sociale 

sector en willen juist daar toegevoegde waarde 
leveren. Onze medewerkers coachen we om 
naast de functie die ze tijdelijk vervullen ook naar 
andere bedrijfsprocessen te kijken. Waarom gaat 
dit zo? Stuur jezelf iedere vrijdag een e-mail met 
wat is opgevallen en wat slimmer kan. Tevreden 
over de formulering? Dan kan hij door naar je 
leidinggevende. Die frisse blik kunnen bijna alle 
opdrachtgevers wel waarderen.”

“Onze medewerkers hebben een vast contract. 
Dat is een bewuste keuze, omdat we kwaliteit 
belangrijk vinden. Ook nemen in de regel mensen 
aan zonder enige werkervaring, die aan het begin 
van hun loopbaan staan. Het gaat niet om de 
studie, maar om een bepaald denk- en werkniveau. 
De rest ontwikkel je gaandeweg. Wie meteen bij 
een detacheerder gaat werken, is een type dat 
van uitdagingen houdt. Als ik iemand aanbied bij 
een klant, durf ik te garanderen dat het de juiste 
persoon is die ook bij de bedrijfscultuur past. De 
match van Matchability.”

“Informatie delen is essentieel” 
“Sollicitanten krijgen na een eerste selectie een 
trainingsweek aangeboden. Daarna kiezen we een 
nieuwe medewerker. De rest heeft een interessant 
programma gevolg, waardoor ze een vliegende start 
elders kunnen krijgen. Het is geweldig om te zien 
hoe onze medewerkers in korte tijd professionals 
worden. Ontwikkelingsgesprekken doen Niels en 
ik altijd samen. Maandelijks hebben we met z’n 
alleen een intervisiebijeenkomst waarbij we allerlei 
onderwerpen bespreken en waarbij we ervaringen 
uitwisselen.”

“Informatie delen is essentieel. Onlangs hebben 
we al onze klanten persoonlijk een door ons zelf 
geschreven boek gegeven over ontwikkelingen in 
de branche. Je hoort dan veel en je ziet daardoor 
kansen voor starters, stagiairs en trainees. Bij 
Avans Hogeschool in Breda mogen we vanaf dit 
voorjaar casussen inbrengen waaraan studenten 
kunnen werken. Daarnaast kunnen corporaties die 

Anne-José

stagiairs zoeken een beroep op ons doen. Daar 
vragen we niets voor. Dat is investeren in een 
duurzame relatie.”

“Twee medewerkers zijn afgelopen jaar bij een 
corporatie in dienst gegaan. Opdrachtgevers 
krijgen geen factuur als ze iemand van ons in dienst 
nemen. We hebben geen concurrentiebedingen. 
Onze collega’s krijgen gemiddeld drie keer per 
jaar een baan aangeboden. Een groot compliment. 
Wie meteen op de eerste aanbiedingen ingaat, 

doet zichzelf tekort. Iemand die in drie jaar tien 
verschillende opdrachtgevers heeft gehad, kan een 
heel andere carrièresprong maken dan iemand die 
meteen in dienst is gegaan en al die jaren hetzelfde 
heeft gedaan. Niels is daar het beste voorbeeld 
van: van medewerker Wonen tot manager 
Bedrijfsvoering en nu in opleiding voor interim-
directeur-bestuurder. We hebben het liefst dat 
collega’s langere tijd bij ons werken, maar zijn ook 
trots wanneer ze na een aantal jaren weloverwogen 
de overstap maken naar een corporatie.”



8. INVESTERINGSVOORSTELLEN

Sinds 2016 organiseren we als 
Matchability het financieel corporatie-
netwerk: een netwerk waarin het 
delen van kennis en documenten 
tussen controllers en managers 
Financiën van kleine en middelgrote 
woningcorporaties centraal staat. 
Elke bijeenkomst behandelen een tot 
twee corporaties (gezamenlijk) een 
praktijkcasus of delen ze een vraag. 
Tijdens de bijeenkomst van 12 april 
2018 kwam de vraag aan de orde wat de 
rol van de controller is in relatie tot het 
toetsen van investeringsvoorstellen. Het 
investeringsstatuut geeft kaders, maar 
veel corporaties zijn zoekende naar 
de praktische invulling van de rol van 
controller bij investeringsvoorstellen. 
De volgende tips werden gedeeld: 

• De rol van de controller is ook verankerd 
in het reglement financieel beleid en 
beheer.

• Het heeft de voorkeur om risico-
management in te richten volgens 
het three lines of defence-principe. 
In dit model is de manager Vastgoed 
verantwoordelijk voor het indienen 
van het voorstel, is projectcontrol 
verantwoordelijk voor het toetsen aan de 
(meerjaren)begroting en de parameters 
en is de rol van controller het reviewen 
van het voorstel. Als controller review 
je dan o.a. de aspecten governance, 
compliance, de uitgangspunten van 

de strategische koers, de gevolgde 
procedures, subsidies, vergunningen, 
bestemmingsplan, contracten en aan-
bestedingsbeleid. 

• Vaak wordt de controller alleen in-
geschakeld bij investeringen in nieuwbouw 
en niet bij investeringen in bestaand 
bezit. Het verdient aanbeveling om de 
controller bij beide typen investeringen 
te betrekkingen. In essentie zit er niet 
veel verschil tussen.

• Vaak worden vijf fasedocumenten 
onderscheiden, in lijn met de stadia 
van projectontwikkeling. De controller 
beoordeelt zelf welke documenten 
hij of zij beoordeelt en wanneer hij 
of zij aanschuift bij het MT. Andere 
woningcorporaties hebben de afspraak 
gemaakt dat een investeringsvoorstel 
alleen behandeld wordt in het MT als de 
controller het vooraf beoordeeld heeft.

• Besteed als corporatie aandacht aan 
de nazorgfase (de evaluatie met de 
betrokken medewerkers en partijen).

• Leg de afwegingen en bevindingen goed 
vast in een memo of in het verslag van de 
MT-vergadering.

• Zorg ervoor dat je als controller tijdig wordt 
betrokken bij investeringsvoorstellen. 

9. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Mijn naam is Vincent van Huijgevoort. Ik ben 22 
jaar, geboren en getogen in Oosterhout en inmiddels 
ruim vier jaar woonachtig in Eindhoven. Tijdens 
mijn studie heb ik een aantal maanden in Taiwan 
gewoond waarbij de noodzaak om te verduurzamen 
erg dichtbij kwam en ik van een afstand kon 
aanschouwen hoe een duurzaam gebouw gebouwd 
zou worden. Hierna schreef ik mijn scriptieonderzoek 
over de problematiek bij circulair hergebruiken van 
bouwmaterialen en vanaf februari 2018 startte ik 
bij Matchability. Via een oud-klasgenoot kwam ik in 
contact met Matchability en woonde ik een aantal 
trainingen bij. Ik merkte dat ik via Matchability bij 
woningcorporaties kan werken aan mijn ambities 
en zowel kennis kan vergaren als bestaande kennis 
kan toepassen. 
 
Momenteel vervul ik als interim-professional 
verschillende opdrachten bij woningcorporaties. Zo 
ben ik op dit moment werkzaam als medewerker 
op het klantencontactcentrum (KCC) van WSG 
en ondersteun ik, samen met een collega van 
Matchability, Woningstichting Maasdriel bij de 
implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Ik heb over het 

algemeen een erg breed interesseveld en als 
vastgoeddeskundige ben ik graag de verbindende 
factor en kijk ik integraal naar de verschillende 
aspecten van vastgoed. Met de gecombineerde 
ervaring en kennis die ik bij deze aspecten 
kan toepassen hoop ik binnen een aantal jaren 
organisaties te kunnen helpen bij het verduurzamen 
van zowel organisatie en vastgoed, zodat dit als 
een gestroomlijnd proces kan verlopen. Alvorens 
ik mij op dit vlak wil begeven, combineer ik graag 
alle aspecten binnen de woningcorporatie om een 
zo goed mogelijk beeld te kunnen ontwikkelen van 
transitie-effecten op zowel personeel als huurders 
en om het verduurzamingsproces zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 
 
Mijn volgende opdracht zou ik graag willen 
uitvoeren op de afdeling Vastgoed. Ik ben sociaal, 
nieuwsgierig, vastberaden, resultaatgericht en 
denk graag mee over oplossingen. Ook een functie 
als verhuurmakelaar spreekt me aan.
 
Heeft u vanaf 1 juli 2018 een opdracht voor mij? 
Neem dan contact op met Matchability.

Vincent



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

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


