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Game, set and match... wat 
heeft Matchability ineens met 
tennis? 

Eigenlijk niet heel veel. Game, set and match 
gebruiken we vooral als metafoor. Elk jaar is 
het toch weer een wedstrijd. Een wedstrijd 
om in een steeds veranderend speelveld de 
goede maatschappelijke opgaven te kunnen 
(blijven) realiseren. In een dubbelspel, want 
alleen lukt het niet. Samen (met stakehol-
ders) is het sleutelwoord. En dat ‘samen’, 
daar dragen wij ook graag ons steentje aan 
bij. Bijvoorbeeld door kennis te delen via 
ons online platform MatchPoint 2020 (ook al 
een tennisterm). In dit magazine leest u hier 
meer over. Want we zijn bijna live.  

In deze editie van ons magazine praten we je bij 
over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied 
van de Warmtewet, duurzaamheid en het nieuwe 
handboek marktwaardering. En nemen we je mee 
in een toffe ontwikkeling bij onszelf: namelijk het 
aanbieden van externe trainingen voor medewer-
kers die net gestart zijn met werken bij een woning-
corporatie of graag de basis van voor hen nieuwe 

werkzaamheden onder de knie willen krijgen. We 
hebben onze beste trainingen geselecteerd die we 
in eerste instantie alleen intern aanboden, maar 
waarvan we nu zeggen: goed om deze ook extern 
te geven en praktische kennis te delen. Gericht op 
de praktijk, interactie, ‘anders dan standaard’ en 
zelf aan de slag. 

Verder delen we een praktisch format dat gebruikt 
kan worden bij het sluiten van prestatieafspraken. 
Niet voor dit jaar, maar wel voor volgend jaar. Het 
is een format waarvan wij ervaren hebben dat het 
leidt tot goede gesprekken op inhoud en tot focus. 
We hopen dat jullie hier je voordeel mee kunnen 
doen. En ook bij prestatieafspraken geldt: meten 
is weten en visualiseren is informeren. In het ver-
lengde daarvan geven onze DataToppers tips bij het 
vertalen van data naar informatie. 

Tot slot stelt Claire Wolfs zich voor. Zij is in septem-
ber van dit jaar gestart bij Matchability en één van 
onze toppers die meer dan breed inzetbaar is. 
 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



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

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. Anne-José en 
Jorieke bezoeken tot en met januari 2020 
onze warme relaties in de sector om 
MatchPoint 2020 toe te lichten. Bij deze 
toelichting hoort een poster. Op deze 
poster vindt u niet alleen de verschillende 
onderwerpen waarover we content delen, 
maar ook hoe we dat doen (bijvoorbeeld 
in de vorm van tools, met behulp van 
multimedia of via trainingen). 
 
Verder vindt u op deze poster het 
‘speelschema’. Welke content delen we 
wanneer? Zo wordt de eerste content 
gedeeld in week 4 van 2020. Om alvast 
kennis te maken, staat er al wel een 
aantal voorbeelden van content online op 
matchpoint2020.nl. Om in te loggen, 
heeft u een aanmeldcode nodig. Nog geen 
aanmeldcode en een korte uitleg gehad? 
Stuur Anne-José of Jorieke dan gerust een 
mailtje of appje! Bellen mag uiteraard ook.

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. 

Anne-José

Jorieke

a.haaksema@matchability.nl
06 489 373 92

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

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. 

Meld je aan op 
matchpoint2020.nl 

en krijg toegang tot het 
kennisplatform voor 
woningcorporaties.

http://www.matchpoint2020.nl
http://www.matchpoint2020.nl


3. HANDBOEK MARKTWAARDERING 2019

Op 31 oktober 2019 publiceerde het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties (BZK) het handboek marktwaardering 
2019. Dit handboek beschrijft hoe woningcor-
poraties de marktwaarde in verhuurde staat 
van hun vastgoed in exploitatie moeten bepa-
len voor de jaarrekening 2019. Het handboek 
marktwaardering wordt ieder jaar in oktober 
opnieuw vastgesteld na aanpassing aan de 
actuele ontwikkelingen. De belangrijkste wij-
zigingen zijn als volgt.

• De hoogte van de normen en de parameters 
(zoals inflatie, markthuren en onderhoudskos-
ten) zijn geactualiseerd naar peildatum 31 de-
cember 2019.

• In de nieuwe normen voor instandhoudingson-
derhoud van woongelegenheden is mutatieon-
derhoud inbegrepen. Vanaf dit handboek markt-
waardering 2019 vervalt daarom de aparte post 
mutatieonderhoud voor woningen.

• Per 1 januari 2020 komt het gebruik van de 
aannemelijkheidsverklaring voor de waardering 
van corporatiewoningen te vervallen. Hierbij 
geldt een uitzondering voor corporaties die per 

Mitch

31 december 2018 zijn overgestapt op een 
full waardering. Deze corporaties hebben nog 
één overgangsjaar waarin zij gebruik mogen 
maken van de aannemelijkheidsverklaring. Als 
alternatief voor de aannemelijkheidsverklaring 
geldt dat corporaties zelf twee derde deel van 
de portefeuille kunnen gaan waarderen. De 
voorwaarden voor het zelf intern waarderen 
van twee derde deel van de portefeuille staan 
in het handboek en de bijlagen. Ook kunnen 
corporaties taxateurs om een markttechnische 
update vragen voor het twee derde deel van de 
portefeuille. 

• In het handboek zijn de definities van onder-
houd en van beheer aangescherpt. Een gevolg 
van deze definitie is dat beheer als geheel 
procentueel wordt uitgesplitst in administratief 
en technisch beheer. Deze percentages zijn 
respectievelijk 45% en 55% en aanvullend 
opgenomen in het handboek. 

• In het handboek zijn de normen voor onder-
houd van woongelegenheid gedifferentieerd 
voor het doorexploiteer- en het uitponds-
cenario. In het uitpondscenario gelden andere 
normbedragen dan in het doorexploiteerscena-

rio. Daarnaast is de verouderingsopslag van 
100% voor de  berekening van de eindwaarde 
in het doorexploiteerscenario vervallen. In het 
uitpondscenario moet voor de eindwaarde wél 
gerekend worden met een verouderingsopslag 
van 100% 

Het volledige overzicht van wijzigingen vindt u in 
deze nota van wijzigingen. Naast de jaarlijkse 
actualisatie wordt het handboek jaarlijks gevali-
deerd. Bij de validatie wordt gecontroleerd of de 
verkregen marktwaardes door toepassing van de 
basisversie van het handboek inderdaad leiden tot 
een aannemelijke marktwaarde voor alle corpora-
ties in alle provincies en voor alle typen vastgoed. 
Dit handboek zal in 2020 worden gevalideerd. 

Tot slot een aanvulling op basis van het congres 
Marktwaardering, georganiseerd door het Ministe-
rie van BZK op 13 november 2019. Op het congres 
volgde nogmaals de bevestiging dat datakwaliteit 
steeds belangrijker wordt. Zo riep de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) op om goed op de datak-
waliteit te letten en zien we dat de marktwaar-
dering steeds meer gelinkt is aan (meer) externe 
data, zoals de ontwikkelingen op de woningmarkt. 

https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/publicaties/2019/11/01/nota-van-wijzigingen-bij-handboek-marktwaardering-2019


Heb jij een nieuwe collega voor wie de corpo-
ratiesector nog onbekend terrein is? Wij in-
troduceren hem of haar graag in deze dyna-
mische sector! In januari 2020 organiseren 
wij de boo(s)tcamp waarin wij starters in de 
sector een boost geven om de corporatieken-
nis eigen te maken. 

In een driedaagse training stomen we starters, 
met minder dan een jaar corporatie-ervaring, 
klaar voor hun eerste baan in de sector. Met ons 
interactieve programma maken zij zich op een 
leuke wijze het werken bij een corporatie eigen 
én bouwen ze tegelijkertijd aan hun eigen corpo-

ratienetwerk. Ze leren over de kerntaken en het 
speelveld van een corporatie en maken kennis met 
de regels. Daarnaast maken ze kennis met de ver-
schillende afdelingen, functies en werkzaamheden 
binnen de organisatie. Onze boo(s)tcamp is verge-
lijkbaar met een echte bootcamp. Een afwisselend 
programma, waarin warming-ups, sprints, sit-ups 
en coolingdowns uiteraard niet ontbreken, maakt 
dat zij straks uit de startblokken schieten.

Heb je interesse in onze boo(s)tcamp? 
Meer informatie en onze brochure vind je op:  
matchability.nl/trainingen.

4. BOO(S)TCAMP

In 2014 voerde de overheid de Warmtewet in. Het doel 
van deze wet was het beschermen van gebruikers van 
collectieve verwarming tegen hoge stookkosten. Het 
ging hierbij om warmtesystemen waarbij gebruikers niet 
zelf hun energieleverancier kunnen kiezen. Voorbeelden 
hiervan zijn stadsverwarming en blokverwarming. De 
Warmtewet hield echter geen rekening met het huurrecht 
en bracht hierdoor veel onnodige administratieve 
handelingen en kosten met zich mee voor corporaties. 

Vanaf 1 juli 2019 is er een gewijzigde Warmtewet van 
toepassing. Het doel van deze herziening is een betere 
bescherming van gebruikers van collectieve verwarming. 
Deze herziening moet zorgen voor betere aansluiting van de 
regelgeving voor collectieve warmtelevering op toekomstige 
ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie. De 
verhuurder is in de gewijzigde Warmtewet niet meer de 
leverancier, maar de gebruiker. Het leveren van warmte door 
verhuurders aan huurders valt dus vanaf 1 juli 2019 niet meer 
onder de Warmtewet. Vanaf deze datum maakt de levering van 
warmte deel uit van de huurovereenkomst.

Wat wijzigt er voor corporaties?

• De Warmtewet is niet meer van toepassing op verhuur-
ders die warmte leveren. 

• De wet is niet meer van toepassing op Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s) en op energie-bv’s, die dochteronder-
nemingen van corporaties zijn.

• Corporaties kunnen nu de kosten van de levering van 

5. NIEUWE WARMTEWET 

Marit

https://www.matchability.nl/trainingen


warmte via de servicekosten bij de huurder in 
rekening brengen. 

• Corporaties blijven verplicht om individuele 
meters aan te brengen, als de huurder daarom 
vraagt. Corporaties blijven ook verplicht om de 
kostenverdeling te baseren op een individuele 
meter of op een inzichtelijk systeem van kos-
tenverdeling.

• De Geschillencommissie Warmtelevering houdt 
op te bestaan. Geschillen tussen verhuurders 
en huurders, over levering van warmte en de 
afrekening van de kosten, kan men voortaan 
voorleggen aan de huurcommissie.

De afrekening van warmtelevering via de 
servicekosten is anders geregeld dan de afrekening 
conform de Warmtewet. Zo is het in het huidige 
huurrecht niet mogelijk om de kosten van 
afschrijvingen en het onderhoud van collectieve 
warmte-installaties door te berekenen in de 
servicekosten. Het Ministerie van Economische 
Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken 
onderzochten mogelijke aanpassingen van het 
huurrecht. Dit blijkt echter juridisch niet mogelijk. 
Dat betekent dat de kosten voor afschrijving en 
onderhoud van de collectieve warmte-installaties 
deel uit moeten maken van de huur. De ministeries 
hebben laten weten bereid te zijn een eenmalige 
mogelijkheid te bieden om hiervoor een extra 
huurcorrectie te berekenen. Het definitieve besluit 
hierover is nog niet genomen. 

Wat moeten corporaties nu doen?

• Huurders (eventueel ook via de huurdersver-
tegenwoordiging) informeren dat er vanaf 1 
juli 2019 geen aparte leveringsovereenkomst 
meer nodig is voor de levering van warmte. 

• Een corporatie kan vanaf 1 juli 2019 de kosten 
van de levering van warmte bij de huurder in 
rekening brengen via de servicekosten.

• Huurders informeren dat zij met geschillen 
over warmtelevering en de afrekening van de 
kosten na 1 oktober 2019 terechtkunnen bij 
de huurcommissie (in de gevallen waarbij de 
corporatie en de huurder er samen niet uitko-
men). Tot die tijd kunnen huurders nog bij de 
geschillencommissie terecht. 

• In samenwerking met huurdersorganisaties 
bepalen hoe belangrijke informatie gecommu-
niceerd wordt naar huurders.  

Loop je zelf tegen problemen aan bij de overgang 
van het afrekenen van stookkosten via de 
Warmtewet naar het afrekenen van stookkosten via 
de servicekosten? Wij helpen je graag verder. 

Neem gerust contact met ons op via 
info@matchability.nl of via 085 82 26 595.

 

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

• Start met het benoemen van onderwerpen 
of thema’s die in de prestatieafspraken te-
rugkomen. De prestatieafspraken 2019 in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch zijn een mooie 
inspiratiebron. In dit document worden vijf 
concrete thema’s benoemd. 

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

• Maak een duidelijke en zichtbare koppeling 
tussen de prestatieafspraken en andere (be-
leids)documenten.

• Koppel aan deze ambitie acties die structureel 
of meer procesmatig zijn (voor de komende 
vijf jaar) én concrete acties voor het specifieke 
jaar waarop de prestatieafspraken betrekking 
hebben. Het is ook goed om aan deze acties het 
beoogde effect toe te voegen. Op deze manier 

kan een goed inhoudelijk gesprek plaatsvinden 
over het waarom en de prioritering van de 
acties.

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

Bovenstaande tips zijn verwerkt in het onder-
staande format.

Thema 1. 
Minder huurders met betaalproblemen 

Onze ambitie
We dragen zorg voor voldoende betaalbare wo-
ningen en bieden perspectief aan bewoners met 
financiële problemen.

Beoogd effect acties
• Behouden van betaalbare woningvoorraad 

voor de doelgroepen van beleid.
• Zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners pro-

blematische schulden maken.
• Inwoners met problematische schulden pas-

sende ondersteuning bieden bij het oplossen 
hiervan.

Relatie met andere (beleids)documenten
• Woonvisie.
• Strategische visie sociaal domein.

6. PRESTATIEAFSPRAKEN

Harmen



 

Nr. Onderwerp
Wat willen we 

bereiken?

Wat gaan 
we daarvoor 

doen?

Wie is de 
kartrekker?

Monitoren?

01. Betaalbaar-
heid

Er zijn 
voldoende 
betaalbare 
woningen.

Minimaal 
70% van de 
woningen is 
bereikbaar 
en betaal-
baar voor 
de primaire 
doelgroep.

Woningcorpo-
raties

Ja, jaarlijks.

Wat doen we structureel (2020 tot en met 2024)?

Nr. Onderwerp
Wat 

willen we 
bereiken?

Wat 
gaan we 
daarvoor 

doen?

Wanneer?
Wie is de 

kartrekker?
Benodigde 

inzet

01. Betaalbaar-
heid

Er zijn 
voldoende 
betaalbare 
woningen.

De jaarlijk-
se huurver-
hoging is 
inflatievol-
gend.

Tweede 
kwartaal 

Woningcor-
poraties

[Dit kan 
personele 
inzet zijn, 
maar ook 
financiële 
inzet].

Wat doen we specifiek in 2020?



7. TOFFE TRAININGEN 

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

Onze trainingen zijn anders dan anders en een muffe 
PowerPoint-presentatie kom je bij ons niet tegen. 
Bij ons ga je zelf aan de slag! Met ons interactieve 
programma maak je je de kennis snel en op een 
luchtige manier eigen. Wij zorgen ervoor dat jij he-
lemaal klaar bent voor je nieuwe functie of project. 
In 2020 bieden we de volgende trainingen aan.

Iris

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

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

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

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

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

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

Bij het rechte eind!
Module: privacywetgeving

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

Tijdens deze module ga je aan de slag met:

• de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG);

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

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

Wie mag welke woning huren?

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

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

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

zijn;
• met welke uitzonderingen je te maken kunt 

krijgen;
• hoe je de woningen daadwerkelijk passend 

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

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

Yes, afgerekend!

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

Tijdens deze training leer je:

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

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

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

Meer informatie over onze trainingen, bijvoorbeeld over 
wanneer en waar ze gegeven worden? Check dan 

matchability.nl/trainingen.

https://www.matchability.nl/trainingen


Het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) is een 
dienst voor woningcorporaties die ingezet 
kan worden voor uiteenlopende juridische 
vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerde-
re 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 spe-
cialist of advocaat wordt voorgelegd, dan bereiden 
zij de casus voor en leggen ze een afgebakende 
vraag voor aan de door de corporatie geselec-
teerde specialist. Dit scheelt tijd en, gezien het 

verschil in uurtarief, ook geld. Daarnaast biedt het 
JCP diensten aan om de juridische zelfredzaam-
heid 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 ju-
ridische zaken getackeld kunnen worden, kunnen 
op iedere afdeling periodiek trainingen verzorgd 
worden door medewerkers van het JCP die aan-
sluiten bij de dagelijkse praktijk van de medewer-
kers. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten, waarin 
actuele juridische thema’s behandeld worden. De 
eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Tijd 
voor een update.

8. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

SanneSabine

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

Naast het beantwoorden van vragen stond november 
voor ons in het teken van de jaarlijkse bijeenkomst. 
Tijdens de bijeenkomst gingen we op interactieve 
wijze in op actuele onderwerpen en praktijkcasus-
sen. Zo keken we naar de werking van de ZAV in de 
praktijk, stelden we gezamenlijk een ‘checklist’ voor 
het screenen van kandidaat-huurders op, hebben we 
enkele voorwaarden voor cameratoezicht uiteengezet 
en gingen we kort in op de stikstofuitspraak. 

Gelet op de positieve reacties en het aantal deelne-
mers, kunnen we wel stellen dat het een succes is 
geweest!

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

“De 
bijeenkomst was 
praktijkgericht 
en interactief.”

-

“Het was 
interessant 
om te horen 
hoe andere 
corporaties 
met bepaalde 
vraagstukken 
omgaan.”

-

“De bijeenkomst 
overtrof de 

verwachtingen: 
heldere uitleg, 
niet stoffig en 
goed toepasbaar 
in de praktijk.”

Reacties van 
deelnemers jaarlijkse 

bijeenkomst JCP:

http://www.hetjcp.nl/


9. VERDUURZAMING

Vincent

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, beschikbaar-
heid, 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. 

• Uit de Staat van de Woningmarkt 2019 
blijkt dat de gemiddelde energie-index van 
het corporatiebezit sterk verbeterd is. Vol-
gens Aedes is het haalbaar om in 2021 ge-
middeld energielabel B te halen, mits de in-
vesteringen en kosten gelijk blijven. Bij 80% 
van de corporaties daalde de energie-index. 
Bij de overige corporaties bleef de energie 
index gelijk of steeg het licht (bijvoorbeeld 
door een fusie). Daarbij lukte het 28 (en in 
het jaar ervoor 19) van de 253 aan het on-
derzoek deelnemende corporaties om voor 
hun bezit een gemiddelde energie-index van 
1,4 of lager te realiseren (energielabel B). Dit 
zijn nagenoeg allemaal kleinere corporaties, 
voornamelijk in het noorden en oosten van 
het land, op de Veluwe en in Noord-Brabant. 

• Vanaf 2020 geldt er een nieuwe methodiek 
om de energieprestatie van een gebouw vast 
te stellen: de NTA 8800. Deze norm volgt uit 
de nieuwe eisen van de Europese richtlijnen. 
De NTA 8800 zal voor zowel nieuwbouw als 
bestaande bouw gelden. Hiermee vervangt de 
NTA voor nieuwbouw de bestaande NEN 1720 
en voor bestaande bouw de energie-index. 
Aedes vreest voor een tekort aan adviseurs die 
energielabels van woningen vaststellen. Ook 
kan een nieuw energielabel invloed hebben op 
de huurprijs. Voor een woning met een hoger 
energielabel kan een corporatie meer huur 
vragen, omdat het aantal WWS-punten stijgt. 
Aedes vreest ook huren te moeten verlagen bij 
woningen waarvan het label daalt.

• Ruim 650.000 huishoudens kunnen hun maan-
delijkse energierekening niet of nauwelijks be-
talen. Deze groep ‘energiearme’ Nederlanders 
wordt de komende tien jaar fors groter, nu Ne-
derland ernaar streeft alle woningen van het 
gas af te halen. Dat concludeert onderzoeks-
bureau Ecorys. Onderzoekers berekenden dat 
in 2030 maar liefst 1,5 miljoen huishoudens 
met moeite de kosten voor gas en elektrici-
teit kunnen opbrengen. Deze ontwikkeling 
heeft grote gevolgen voor de betaalbaarheid 
en toont ook aan dat betaalbaarheid breder 
getrokken moet worden dan de hoogte van de 
huur. Het gaat om de totale woonlasten.

• Tussen nu en 2030 stijgen de energiekosten 
met 13% als een woningeigenaar niets doet 
om zijn of haar woning te verduurzamen. ING 
onderzocht voor vijf duurzaamheidsmaatrege-
len of ze zich nu en in de toekomst uitbetalen. 
De conclusies leest u hier. 

• Corporaties staan voor een grote opgave om 
hun woningen te verduurzamen. Door de 
krachten te bundelen en met bouwbedrijven 
langdurig samen te werken, kunnen corpora-

ties meer bereiken, zo stellen directeur-be-
stuurder René Scherpenisse en RvC-voorzitter 
Sander van Bodegraven van Tiwos in dit arti-
kel. 

• In deze onderzoeksrapportage Op weg naar 
aardgasvrije woningen zijn de behoeften van 
de bewoners tijdens een periode van reno-
vatie in kaart gebracht aan de hand van drie 
perspectieven: het gebruikersperspectief, het 
technologisch perspectief en het financieel 
perspectief. Het rapport biedt een interessante 
kijk op arrangementen op maat voor de doel-
groep bewoners waarvan de woning wordt 
gerenoveerd.  

• Corporaties en bouwbedrijven moeten eerlijk 
en helder communiceren met bewoners over 
het renoveren van hun woningen naar nul-
op-de-meter (NOM). Dat weten we inmiddels. 
Maar hoe doe je dat? Dit praktische draai-
boek beschrijft hoe bewoners te betrekken bij 
NOM-renovaties.

• Woningcorporaties willen meer zonnepanelen 
plaatsen op daken van hun appartementen-
complexen. De Woningwet belemmert woning-
corporaties echter bij de uitrol van zonnepa-
nelen. Tien corporaties hebben zich met deze 
klacht gemeld bij Aedes. Het ziet er echter 
naar uit dat de Woningwet verruimd wordt op 
dit punt. 

• Tot slot een scherpe blog over de circulariteit 
van stikstof, waarin betoogd wordt dat een 
nieuw gebouw prima circulair gebouwd kan 
worden, met de juiste methoden en natuur-
lijke materialen of hergebruikte technische 
materialen. Circulair in materiaal, in CO2 en 
zeker ook in stikstof. In het verlengde daarvan 
lijkt houwbouw de oplossing. 

Per januari 2020 verplaatsen we deze rubriek 
in het magazine naar onze online omgeving MatchPoint 2020. 
We houden u via matchpoint2020.nl graag op de hoogte!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/07/staat-van-de-woningmarkt-2019
https://www.trouw.nl/economie/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitter&referer=https%3A%2F%2Ft.co%2FuGKRaNB28C%3Famp%3D1
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/Niet-verduurzamen-woning-doet-energiekosten-13-procent-stijgen.html
https://www.vtw.nl/nieuwsbrief/152/artikel/1182
https://www.vtw.nl/nieuwsbrief/152/artikel/1182
https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/Urban energy/adocumenten/20191007_Onderzoeksrapportage_Op_weg_naar_Aardgasvrije_Woningen.pdf
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20191001-draaiboek-voor-communicatie-met-bewoners-bij-nom-renovatie
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20191001-draaiboek-voor-communicatie-met-bewoners-bij-nom-renovatie
https://energielinq.stroomversnelling.nl/wetgeving/meer-zonnepanelen-bij-woningcorporaties/?utm_campaign=190901%20Wetgeving&utm_content=102913935&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-3365688413
https://www.linkedin.com/pulse/de-circulariteit-van-stikstof-daan-bruggink/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/wat-doen-woningcorporaties-met-houtbouw.html
http://www.matchpoint2020.nl


10. DATATOPPERS

“Slim speuren in bergen 
gegevens.”

Er zit een schat aan informatie verstopt in 
jouw data. Verschillende woningcorporaties 
zijn al gestart met het ontsluiten van waar-
devolle data uit deze berg. Data helpt om te 
zien waar je heen moet om jouw missie en 
strategie te kunnen bereiken. Maar de berg 
aan data blijft groeien. Waar maak je een 
juiste start met het visualiseren en de verta-
ling naar juiste acties?

Vandaag de dag zijn er verschillende technieken 
en tools die het mogelijk maken om data te ont-
sluiten. Hoe houd je de regie over je data? Focus 
is het kernwoord. Start met het formuleren wat 
jullie willen bereiken. Formuleer vervolgens kleine 
stappen om te komen tot dit doel.  

Een praktijkvoorbeeld uit de sector is dat wij zien 
dat corporaties veel tijd kwijt zijn met het aanle-
veren van de juiste verantwoordingsinformatie. De 
focus ligt op het verzamelen van deze informatie en 
in mindere mate op de juistheid of plausibiliteit van 
deze gegevens. In de praktijk blijkt echter dat de 
kwaliteit van data juist aandacht behoeft. Doordat 
het proces van verzamelen van informatie veelal 
inefficiënt is, gaat dit ten koste van de maatschap-
pelijke doelen die de corporatie nastreeft.

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat visuele 
dashboards helpen om de schat aan informatie, die 

verborgen zich in de berg met data, naar voren te 
halen. Enkel richten op de tooling om dashboards 
te bouwen, kan het resultaat opleveren dat dash-
boards net geen antwoord geven op de vragen die 
op dat moment in de organisatie leven. Wat helpt 
is om te starten met het inventariseren van de 
informatiebehoefte. Een gestructureerde aanpak 
waarbij het doel, de behoefte en (eventueel) een 
link naar het betreffende proces wordt beschreven, 
helpt om te komen tot een dashboard die wél ef-
fectief wordt gebruikt.

Wij ondersteunen corporaties bij het vertalen van 
data naar informatie. Dat is onze passie en dat 
geeft onze DataToppers energie.

Timon

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! 

Samen stilstaan bij het thema Uw data is 
goud waard! Wat zijn de trends en ontwik-
kelingen, welke technieken kun je toepas-
sen en op welke wijze en met welk doel 
zetten woningcorporaties effectief business 
intelligence in? Inspirerende gastsprekers 
vertellen je hier graag meer over.

Aanmelden voor het event kan op onze 
website: datatoppers.nl/event.

11. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Ik ben Claire Wolfs en ik bereik volgende maand de mooie 
leeftijd van 25 jaar. Ondertussen ben ik al 6 jaar woonachtig in 
het mooie Leiden. Mijn roots liggen echter in het heuvelachtige 
Zuid-Limburg, in het dorpje Eijsden. En hoewel mijn Limburgse 
accent volgens mijn omgeving, en tot grote spijt van mijn familie, 
volledig is weggevaagd, vertoon ik nog steeds Bourgondische 
karaktertrekken. In mijn vrije tijd ga ik dan ook graag leuke 
dingen doen, wijntjes drinken met vrienden en uiteraard lekker 
(uit) eten. Daarnaast ben ik ook bijna wekelijks te vinden op 
de tennisbaan.  

Afgelopen jaar heb ik mijn master Bestuurskunde aan de 
Universiteit Leiden afgerond en in augustus ben ik gestart met 
mijn traineeship bij Matchability. Een enorm leuke uitdaging 
tot nu toe! Op dit moment ben ik bezig met een opdracht met 
betrekking tot datamanagement bij Vidomes in Delft. Hoewel 
ik een jaar geleden nooit had gedacht dat ik zoiets zou gaan 
doen, bevalt het mij enorm goed. Elke dag leer ik nieuwe 
dingen en ik zie dat mijn input en inzichten gewaardeerd 
worden door de organisatie. Als er één ding is waar ik tijdens 
mijn studie achter ben gekomen, is het dat mijn interesses 
breed zijn. Ik vind het bijvoorbeeld super leuk om nieuwe 
talen te leren en ben na het afronden van mijn master daarom 
een aantal weken naar Spanje vertrokken om daar Spaans te 
leren. Nieuwe culturen leren kennen spreekt me dan ook erg 
aan. En eigenlijk is de corporatiesector ook een soort nieuwe 
cultuur voor mij! Ik vind het dan ook ontzettend tof dat ik 
bij Matchability op allerlei projecten ingezet kan worden, die 
variëren qua onderwerp en opdracht, waardoor ik mijzelf kan 
blijven ontwikkelen en de corporatiesector goed kan leren 
kennen. Tot nu toe ben ik in ieder geval van mening dat we ons 
bewegen in een veelzijdige sector die constant in ontwikkeling 
is en voor nieuwe uitdagingen staat. Ik ben benieuwd wat mijn 
volgende uitdaging wordt binnen de sector. Wellicht tot snel!

Claire

http://www.datatoppers.nl/event
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