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Sinds deze week hangt er op ons 
kantoor een mooi A4’tje met daarop 
de tekst ‘Geef je hieronder op voor 
de kookworkshop’. 

Een mooie actie van onze personeelsvereniging. Kij-
kend naar dit A4’tje schiet me direct het overkoepelen-
de thema voor dit magazine te binnen: Een goed recept! 

Zo lichten we in het artikel ‘De ingrediënten voor een puike 
portefeuillestrategie’ een handig format toe dat van waarde is 
bij het opstellen of actualiseren van je portefeuillestrategie. 
Ook beschrijven we wat corporaties van het woonwagenbe-
leid kunnen brouwen, met name als het gaat om het toewij-
zen van standplaatsen aan kandidaat-huurders. En vertellen 
we over twee nieuwe recepten binnen Matchability, namelijk 
het aanbieden van een training prestatieafspraken aan huur-
dersorganisaties én onze MatchRoom: een escaperoom voor 
corporatiemedewerkers. 

Daarnaast delen we kennis over het voorgerecht als het om 
de prestatieafspraken gaat, namelijk het bod op de woonvi-
sie. En bevat MatchPoint2020 weer een hoop nieuwe content 
waar we als Matchability wel kaas van hebben gegeten. In 
dit magazine zoomen we verder in op de onderwerpen die je 
kunt verwachten op dit dynamische platform.  

Tot slot bevat dit magazine een aantal basisingrediënten, na-
melijk de update van onze DataToppers en onze toppers van 
het Juridisch CorporatiePlatform én het voorstellen van Anouk 
Prins, onze nieuwe collega. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. DE INGREDIËNTEN VOOR EEN 
PUIKE PORTEFEUILLESTRATEGIE

Het actualiseren van de portefeuillestrategie 
staat bij veel woningcorporaties hoog op de 
agenda. Niet alleen omdat het een belangrijk 
thema is in het beoordelingskader van de Aw 
en het WSW, maar vooral als onderlegger 
voor goed onderbouwde volkshuisvestelijke 
keuzes. In dit artikel worden de ingrediënten 
beschreven die gezamenlijk leiden tot een 
heerlijk hoofdgerecht: de portefeuillestrate-
gie. 

Corporaties met een inhoudelijk goed onderbouw-
de portefeuillestrategie worden beter in staat 
geacht om hun rendementseisen en maatschap-
pelijke doelen te realiseren. De portefeuillestra-
tegie is op strategisch niveau de eerste vertaling 
van het ondernemingsplan naar de wijze waarop 
met het vastgoed dient te worden omgegaan. 
De portefeuillestrategie biedt een handvat om 
de doelstellingen uit het ondernemingsplan te 
kunnen behalen. En over handvatten gesproken: 
hieronder schetsen we een handig format dat 
helpt bij het opstellen of actualiseren van je por-
tefeuillestrategie.

1. Inleiding 

In de inleiding wordt er inzicht gegeven in de 
aanleiding voor de actualisatie van de portefeuil-
lestrategie. Anders gezegd: je geeft een antwoord 
op de vraag hoe de actualisatie tot stand is geko-
men. Denk hierbij aan:

• het model dat je hebt toegepast;
• de gevolgde processtappen;
• wie erbij betrokken zijn (zowel intern als 

extern);
• het besluitvormingsproces;
• de tijdshorizon die aangehouden is;
• de hoogtepunten en de verbeterpunten.

Tot slot is het handig om in de inleiding een korte 
leeswijzer op te nemen.

2. Missie en visie 

De uitgangspunten voor het opstellen van de 
portefeuillestrategie worden gevormd door twee 
belangrijke kaders: de missie en de visie uit het 
ondernemingsplan.  

3. Trends en ontwikkelingen 
(intern en extern) 

Schets de trends en ontwikkelingen, zowel intern 
(het ondernemingsplan, eigen analyses) als extern 
(woningmarkt, woonvisie, economische en demo-
grafische ontwikkelingen) binnen de gemeente(n) 
in de regio waar je als corporatie actief bent. 

Florian

Betrek interne en externe belanghouders goed bij 
de totstandkoming van de portefeuillestrategie. 
Dit verhoogt de externe legitimiteit voor de uitvoe-
ring van de strategie en de daaruit voortvloeiende 
transformatieopgave en beleidsplannen. 

4. Huidige situatie 

Beschrijf de huidige situatie als het om de vast-
goedportefeuille gaat, zowel kwalitatief als kwan-
titatief. Hoe is de woningvoorraad samengesteld? 
En wat is de kwaliteit van het vastgoed? Het helpt 
om deze huidige situatie te beschrijven aan de 
hand van de thema’s in de prestatieafspraken of 
het ondernemingsplan. Het gaat dan om volks-
huisvestelijke thema’s zoals beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid, maar ook leef-
baarheid, doelgroepenbeleid en kwaliteit spelen 
een belangrijke rol. Stel wijkstrategieën op, zodat 
per wijk de gewenste voorraad en ontwikkeling 
van een wijk kan worden geschetst op basis van 
de volkshuisvestelijke thema’s. Wanneer er sprake 
is van bijzonder vastgoed, zoals zorgvastgoed, 
BOG of MOG, dan is het verstandig om deze typen 
vastgoed apart te beschrijven.  

5. Gewenste situatie 

Beschrijf, gegeven de trends en de (interne) ont-
wikkelingen, de gewenste vastgoedportefeuille, bij 
voorkeur aan de hand van de thema’s die in het 
vierde hoofdstuk (Huidige situatie) zijn opgeno-
men. Wat is, gegeven de huidige portefeuille en 
de geschetste trends en ontwikkelingen, de zoge-
naamde transformatie-opgave? In dit hoofdstuk 
neem je bijvoorbeeld op: 

• welke aantallen of aandeel woningen per huur-
prijscategorie gewenst zijn en welke doelgroep 
daarmee bediend wordt;  

• wat de gewenste woningrealisatie is als het 
gaat om het verhogen van de slaagkansen 
(meer gelijke kansen) van de doelgroepen van 
beleid, gegeven de mutatiegraad; 

• wat de gewenste basiskwaliteit is (en wat daar-
onder verstaan wordt) van de woningvoorraad; 

• wat de gewenste verduurzamingsopgave is en 
hoe zich dat vertaalt naar een aandeel wonin-
gen per energielabel- of energie-index-catego-
rie en een gemiddeld label of index voor de 
volledige woningvoorraad. 

6. Transformatieopgave 

In dit hoofdstuk kan de transformatieopgave 
worden gedefinieerd. Er wordt beschreven op 
welke wijze er in de komende periode (doorgaans 
met een doorkijk van 10 jaar) van de huidige si-
tuatie naar de gewenste situatie wordt gegaan, op 
algemeen en op gemeente- en wijkniveau. Een ac-
tueel portefeuilleplan helpt om goed onderbouwd 
te kunnen aangeven welke investeringen uit de 
transformatieopgave een hogere prioriteit hebben 
dan anderen. 

7. Kaders en keuzes 

In dit hoofdstuk wordt beschreven met welke fi-
nanciële en wettelijke kaders rekening gehouden 
is: de randvoorwaarden voor de realisatie van de 
wensportefeuille. Ook geeft dit hoofdstuk weer 
hoe, en in hoeverre, de gemaakte keuzes financi-
eel verantwoord en doorgerekend zijn. Die door-
rekening kan tot het inzicht leiden dat er keuzes 
gemaakt moeten worden. En als de financiële en 
wettelijke kaders veranderen, kan deze verande-
ring ook leiden tot (nieuwe) keuzes. Het is in dat 
kader verstandig om alvast scenario’s te schetsen. 
Aan welke knoppen kan er gedraaid worden en 
welke transformatie-opgave(n) heeft (hebben) 
prioriteit?  

8. Borgen acties 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de (uitvoering 
van de) portefeuillestrategie geborgd is (wordt), 
bijvoorbeeld door de koppeling met datakwaliteit 
en de planning- en control cyclus te beschrijven, 
evenals de (verbeter)acties op de korte, de mid-
dellange en de lange termijn.  
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Check de checklist portefeuillestrategie! 

Onze checklist op MatchPoint2020 kan helpen bij het  
opstellen en actualiseren van een portefeuilleplan.



BI is geen gesneden koek. Snel veranderen-
de informatiebehoeften en het slim koppelen 
van verschillende bronsystemen maken het 
speelveld van BI uitdagend. Als de data ver-
volgens in een rapportage zijn gegoten, dan 
blijkt in de praktijk vaak dat er onvolledig 
zicht is op de kwaliteit van de data. Wat nu? 
Hoe blijf je in control?

Onze toppers maken bij woningcorporaties deel uit 

van het BI-team en zijn dagelijks bezig met het 
faciliteren van de organisatie om (nog) slimmer 
te werken. We ontwikkelen verschillende tools en 
rapporten die het werk sneller, beter, gemakkelijker 
én leuker maken, met name als het om sturing en 
verantwoording gaat.

Vaak weet de interne klant nog niet precies wat hij 
wil bij de start van de ontwikkeling van een rapport. 
Tijdens het traject ontdekt de klant zijn behoefte. 
En de ontwikkelaar ontdekt hoe het product 
gebouwd moet worden. Een inventarisatie van de 
informatiebehoefte is cruciaal, maar accepteren 
dat wensen veranderen bij de ontwikkeling van een 
product is ook belangrijk. Voor een juiste vertaling 
van de informatiebehoefte én om de business mee 
te krijgen naar datagedreven werken, heeft het BI- 
team er baat bij als er een verbinder in het team 
zit. Deze verbinder creëert enthousiasme over 

3. DATATOPPERS

Timon

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

Je vindt ons via 
datatoppers.nl

Succesvolle sprint afgerond! #thumbsup

informatieproducten, betrekt de business partners en 
vertaalt relevante informatiebehoefte naar projecten 
voor het BI-team. Dat voorkomt onnodige toeters en 
bellen in dashboards en zorgt ervoor dat opgeleverde 
rapportages echt relevant zijn.

Hoe blijf je in control over de producten van het BI-
team? Zorg in ieder geval voor een goede aanpak die 
past bij het team. De kracht van een goede aanpak 
zit hem in eenvoud, maar het succes is afhankelijk 
van een goede toepassing hiervan. Wil je meer weten 
over onze aanpak? Kom dan naar de CorporatieGids 
LIVE Kennisdag op 7 april en schrijf je in voor de 
sessie van Matchability ‘Van data tot dashboard: een 
praktische aanpak’. 

DataToppers: 
De toppers in Business Intelligence! 



4. WOONWAGENBELEID EN 
WONINGCORPORATIES 

In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken 
en werd het woonwagenbeleid gedecentra-
liseerd. De afgelopen jaren heeft een aantal 
instanties zich uitgesproken over het men-
senrechtelijk kader dat voor woonwagenbe-
woners geldt. Zij stellen dat het beleidskader 
dat ontwikkeld is bij de intrekking van de 
Woonwagenwet niet meer voldoet. In mei 
2017 heeft de Nationale ombudsman een 
rapport uitgebracht waarin gesteld werd 
dat het Rijk en de gemeenten het recht van 

woonwagenbewoners om te leven volgens 
hun culturele identiteit onvoldoende erken-
nen en faciliteren. Onder meer dit rapport is 
de input geweest voor een nieuw beleidska-
der in 2018. In dit artikel lichten we belang-
rijkste gevolgen voor woningcorporaties toe, 
met de praktijk als uitgangspunt.

Dit beleidskader reikt gemeenten de kaders 
aan waarmee zij het lokale woonwagenbeleid 
binnen het mensenrechtelijke kader kunnen ont-
wikkelen. Het biedt bouwstenen die gemeenten 
kunnen gebruiken om invulling te geven aan het 
gemeentelijke huisvestingsbeleid voor woon-
wagenbewoners. Uitgangspunt hierbij blijft dat 
huisvestingsbeleid een primaire verantwoorde-
lijkheid van de gemeente is. De gemeente is bij 
uitstek de bestuurslaag die lokaal afwegingen kan 
maken op basis van de lokale behoefte. De visie 
die ten grondslag ligt aan dit nieuwe beleidskader 
heeft als kern inzake huisvesting het beschermen 
van woonwagenbewoners tegen discriminatie, 
het waarborgen van hun mensenrechten en het 
bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid.  

Concreet betekent dit het volgende: 

• De gemeente stelt het beleid voor woonwa-
gens en standplaatsen vast als onderdeel van 
het volkshuisvestingsbeleid. In bijna de helft 
van de gemeenten is dit beleid geformuleerd, 
zo laat onderzoek van Companen zien.  

• Het beleid dient voldoende rekening te houden 
met, en ruimte te geven voor, het woonwagen-
leven van woonwagenbewoners. 

• Hiervoor is nodig dat de behoefte aan stand-
plaatsen helder is. Hier zijn gemeenten al mee 
bezig, al bevinden de meeste gemeenten zich 
nog in de verkennende fase.  

• Corporaties voorzien in de huisvesting van 
woonwagenbewoners voor zover deze tot de 
doelgroep behoren (zie de belangrijke aspec-
ten voor woningcorporaties hieronder). 

• De afbouw van standplaatsen is niet toege-
staan (behoudens uitzonderlijke omstandighe-
den), zolang er behoefte is aan standplaatsen. 

• Een woningzoekende woonwagenbewoner die 
dit wenst, heeft binnen een redelijke termijn 
kans op een standplaats. 

 
Belangrijke aspecten voor woningcorporaties 
zijn als volgt:  

• Woonwagenbewoners met een huishoudinko-
men tot aan de inkomensgrenzen behoren tot 
de doelgroep woningcorporaties (artikel 48 
van de Woningwet).  

• Het ontwikkelen, verhuren en exploiteren van 
woonwagenlocaties, standplaatsen en woon-
wagens is een taak van de woningcorporaties. 

• Er bestaat een voorkeur voor gemengde loca-
ties, met een mix van standplaatsen met een 
sociale huurprijs, met een geliberaliseerde 
huurprijs en in de koop. Bewoners met weinig 
of juist veel inkomen moeten kans hebben op 
een woonwagenleven. 

• Er kan gebruikgemaakt worden van de regulie-
re wachtlijst van de woningcorporatie (al dan 
niet aangesloten bij een (regionaal) woonruim-
teverdeelsysteem) of een aparte wachtlijst 
voor standplaatsen. 

Sanne
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Pak de praktijkvoorbeelden erbij!

Op MatchPoint2020 zijn handige praktijkvoorbeelden te vinden 
als het gaat om de vraag welke volgorde je kunt aanhouden bij het 
toewijzen van standplaatsen voor woonwagens.



Sinds 1 juli 2015 is de herziene Woningwet 
van kracht. De Woningwet is erop gericht dat 
woningcorporaties zich meer concentreren op 
hun kerntaak: ervoor zorgen dat mensen met 
een laag inkomen goed en betaalbaar wonen. 
Een belangrijk doel hierbij is het reguleren 
van de activiteiten van, en het toezicht op, 
woningcorporaties. De wet waarborgt de 
kwaliteit  van de sociale huisvesting, beperkt 
de financiële risico’s en regelt een passende 
toewijzing van sociale huurwoningen aan de 
doelgroep. Woningcorporaties, gemeenten en 
huurders maken samen prestatieafspraken 
over de lokale woonopgave. In dit artikel 
schetsen we het proces en geven we tips voor 
een ‘topbod’.  

Om tot prestatieafspraken te kunnen komen, 
doet een corporatie een bod op de woonvisie. In 
dit bod verstrekt de corporatie een overzicht van 
voorgenomen activiteiten. Ook geeft ze aan hoe 
ze bijdraagt aan het volkshuisvestingsbeleid in de 
betreffende gemeente(n). Het bod is concreet voor 
het komende jaar en geeft een doorkijk naar de 
vier jaar daarna. Corporaties passen het overzicht 
jaarlijks aan naar de praktijk en de actualiteit. De 
geboden bijdrage dient naar redelijkheid te zijn. 
Dat houdt in dat de investeringen in verhouding 
staan tot het vermogen van de corporatie en tot de 
volkshuisvestelijke doelstellingen in de gemeente. 
Corporaties zijn verplicht het bod voor 1 juli uit te 
brengen bij de gemeente en huurdersorganisaties. 
Ze nodigen tegelijkertijd beide partijen uit om in 
gesprek te gaan om te komen tot prestatieafspraken.  

5. BOD OP DE WOONVISIE 

Marit

Artikel 39 van het Besluit toegelaten instellingen 
volkshuisvesting benoemt de volgende aspecten als 
verplichte onderwerpen in het bod:

• Nieuwbouw en aankoop van woningen. 
• Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. 
• Liberalisatie en verkoop (op viercijferig 

postcodeniveau). 
• Kwaliteit en duurzaamheid van woningen. 
• Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de 

doelgroep. 
• Huisvesting specifieke doelgroepen. 

Daarnaast moet het bod een financiële paragraaf 
bevatten. Een maal per vier jaar stelt de minister 
rijksprioriteiten vast voor een tijdvak van de vier op 
dat jaar volgende kalenderjaren. Voor de periode 
2016 tot en met 2019 ging het om de onderstaande 
prioriteiten: 

• Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de 
doelgroep.

• Realiseren van een energiezuinige sociale 
huurwoningvoorraad volgens de afspraken in 
het Nationaal Energieakkoord en het Convenant 
Energiebesparing Huursector.

• Huisvesten van urgente doelgroepen.
• Realiseren van wonen met zorg en 

ouderenhuisvesting in verband met langer 
zelfstandig wonen.

Deze prioriteiten zijn ook voor 2020 nog van 
toepassing, omdat er nog geen actualisatie van de 
rijksprioriteiten heeft plaatsgevonden. 

Tips voor een topbod …

… vind je op MatchPoint2020. Je kunt hier onder 
meer een handig format downloaden dat je als 
leidraad kunt gebruiken bij het opstellen van het 
bod op de woonvisie. 
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Het Juridisch CorporatiePlatform (JCP) is een 
dienst voor woningcorporaties die ingezet 
kan worden voor uiteenlopende juridische 
vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerdere 
juridisch medewerkers op verschillende 
rechtsgebieden. Zij beantwoorden juridische 
vragen, stellen voorbeeldbrieven op en delen 
casussen via een kennisplatform waar alle 
deelnemers toegang tot hebben. Als een vraag 
te specialistisch is en aan een specialist of 
advocaat wordt voorgelegd, dan bereiden zij 
de casus voor en leggen ze een afgebakende 
vraag voor aan de door de corporatie 
geselecteerde specialist. Dit scheelt tijd en, 
gezien het verschil in uurtarief, ook geld. 

Daarnaast biedt het JCP diensten aan om de 
juridische zelfredzaamheid te vergroten. Zo 
kunnen medewerkers van de deelnemende 
corporaties de online kennisbank raadplegen. Om 
het kennisniveau te vergroten, waardoor zoveel 
mogelijk aan de voorkant al juridische zaken 

getackeld kunnen worden, kunnen op iedere 
afdeling periodiek trainingen verzorgd worden 
door medewerkers van het JCP die aansluiten 
bij de dagelijkse praktijk van de medewerkers. 
Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten, waarin 
actuele juridische thema’s behandeld worden. De 
eerste bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. Tijd 
voor een update. 

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

6. JURIDISCH CORPORATIEPLATFORM

SanneSabine

Het JCP

Meer informatie over de kennisbank, interesse in een demo 
van het JCP of ook deelnemen aan het JCP? 

Ga dan naar hetjcp.nl

Uitgelicht: vraag van de maand

Onderstaande vraag kregen we als JCP afgelopen 
maand binnen.  

Mag een verzoek tot woningruil 
worden afgewezen?

Woningruil kan op twee manieren worden 
vormgegeven:

Optie 1: 
De woningruil wordt gezien als normale 
mutatie: de huurovereenkomst wordt opgezegd 
en met de nieuwe huurder wordt een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten. De verhuurder kan 
hierbij ook de huurprijzen aanpassen.

Optie 2: 
De bestaande huurovereenkomsten blijven 
doorlopen, maar de huurders wisselen van 
plaats. De huurders nemen als het ware elkaars 
huurovereenkomst, en de rechten en plichten die 
daarbij horen, over. In dit geval kun je de huurprijs 
dus niet aanpassen.  

Verschillen tussen de varianten
De eerste variant is niet afdwingbaar bij de 
rechter. Dit betekent dat als je geen goed gevoel 

hebt bij de nieuwe huurder (en dit gevoel kunt 
onderbouwen door documenten zoals een 
negatieve verhuurdersverklaring, geen passend of 
toereikend inkomen et cetera), je het verzoek tot 
woningruil kunt afwijzen.

De tweede variant kun je als verhuurder ook 
afwijzen, maar de huurder kan naar de rechter 
stappen als hij het er niet mee eens is. De rechter 
toetst het verzoek aan de vereisten van artikel 
7:270 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:

1. Huurder heeft een zwaarwichtig belang bij de 
ruil.

2. Huurder stelt voldoende waarborgen voor een 
behoorlijke nakoming van de huur.

3. Als een huisvestingsvergunning nodig is, dan 
moet aangetoond worden dat voldaan is aan en 
toestemming gegeven is volgens de geldende 
wet- en regelgeving om de woning te ruilen.

Conclusie
In beginsel kun je een verzoek tot woningruil dus 
afwijzen, maar de huurder heeft de mogelijkheid 
het verzoek tot woningruil voor te leggen aan 
de rechter. Als de rechter van mening is dat 
het verzoek van de huurder voldoet aan deze 
voorwaarden, dan kan het verzoek tot woningruil 
worden toegewezen en moet je als verhuurder 
meewerken aan de ruil.



 

7. MatchPoint 2020

We begonnen het jaar met de lancering van 
MatchPoint2020: een dynamisch platform 
voor corporaties om kennis te brengen en 
op te halen. Inmiddels zijn we bijna twee 
maanden live. MatchPoint2020 bevat weer 
een hoop nieuwe, interessante content! 

MatchPoint2020 is volledig gericht op actuele 
onderwerpen in de sector en op ervaringen van 
collega-corporaties. Hieronder geven we een beeld 
van de nieuwe content die je kunt verwachten 
deze maand.

Content in het verlengde van dit magazine:

• Tips en een format om te komen tot een puike 
portefeuillestrategie.

• Tips om als woningcorporatie uitvoering te 
geven aan het woonwagenbeleid. 

• Meer informatie over de training 

‘Prestatieafspraken voor huurdersorganisaties’ 
die we sinds dit jaar aanbieden. 

• Tips en een format om te komen tot een 
‘topbod’ op de woonvisie.

Overige content:

• De vraag naar alternatieve woonvormen 
groeit. Daarom delen we zes voorbeelden van 
alternatieve woonvormen.

• Een kijkje in de keuken bij Matchability: dé 
column over het reilen en zeilen binnen onze 
club.

• Een podcast over duurzaamheid met Elisabeth 
ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen. 

• Meer informatie over onze MatchRoom: dé 
escaperoom voor woningcorporaties die leuk 
én leerzaam is, met het accent op plezier en 
samenwerken.

• En nog véél meer …

Iris

Samenwerken en plezier zijn belangrijke onderdelen 
van ons Matchability-DNA. Deze kenmerken dragen 
we dagelijks uit naar onze opdrachtgevers en vin-
den we belangrijk binnen ons team. Onze kijk op de 
combinatie van goed samenwerken en plezier met 
je collega’s delen we graag met de dynamische sec-
tor waarin wij werken.

Dus ben jij in voor een uitdaging en wil jij met 
je collega’s deze corporatiegame spelen? Laat 
het ons weten!

 

Rayon Anne-José 

Groningen/Drenthe, Metropoolregio Amsterdam, 
Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde, Oost-Neder-
land, U16, Food Valley, Arnhem Nijmegen, Woon-
gaard, Noordoost-Brabant en Zeeland. 

Rayon Jorieke 

Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflak-
kee, Friesland, Haaglanden/Midden-Holland/Rot-
terdam, Holland Rijnland, Limburg, Metropoolregio 
Eindhoven, Noord-Holland-Noord, West-Brabant/
Hart van Brabant en Zwolle/Stedendriehoek. 

Anne-José Jorieke

a.haaksema@matchability.nl
06 489 373 92

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

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

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

Dé escaperoom
voor woningcorporaties

MATCHROOM

BINNENKORT BESCHIKBAAR



Prestatieafspraken zijn een belangrijk element 
voor een goede samenwerking tussen gemeente, 
corporatie en huurdersorganisatie. Toch is het niet 
altijd eenvoudig om efficiënt tot goede afspraken 
te komen. Daarom hebben we een training over 
prestatieafspraken ontwikkeld, speciaal voor 
huurdersorganisaties.

Partijen lopen er regelmatig tegenaan dat zij niet op 
hetzelfde kennisniveau zitten waardoor zij inhoudelijk niet 
op dezelfde golflengte komen. Zeker in de samenwerking 
met huurdersorganisaties merken we vaak dat het 
lastig is om dezelfde taal te spreken. Dit komt omdat 
dit vrijwilligers zijn die niet dagelijks bezig zijn met de 
werkzaamheden van de corporatie. Zij zijn er dan ook om 
de huurders te vertegenwoordigen waar nodig. Toch is 
een huurdersorganisatie een belangrijke partner als het 
gaat om het maken van prestatieafspraken. Een tevreden 
huurder is waar een corporatie het uiteindelijk allemaal 
voor doet.  

Het is dus van groot belang om de huurdersorganisatie 
goed mee te nemen in de keuzes van de corporatie. 
Om de huurders echt te kunnen betrekken bij de 
prestatieafspraken, is het noodzakelijk dat ze op basis 
van gelijkwaardigheid optimaal kunnen participeren in de 
tripartiete overleggen over de prestatieafspraken. 

Wij bieden daarom een korte training aan speciaal voor de 
huurdersorganisaties. Een leuke training die duidelijk laat 
zien hoe het proces van de prestatieafspraken in elkaar 
zit, over welke onderwerpen de onderhandelingen gaan, 
welke rol zij hierin hebben én op welke thema’s zij invloed 
kunnen uitoefenen. Wil je meer weten over deze training? 
Neem dan gerust contact met ons op! 

Claire

8. PRESTATIEAFSPRAKEN VOOR 
HUURDERSORGANISATIES

9. EVEN 
VOORSTELLEN

Sinds deze maand hebben we een nieuwe topper aan 
boord: Anouk Prins. Hieronder stelt ze zich kort voor.

Mijn naam is Anouk, ik ben 22 jaar en ik ben deze maand 
gestart bij Matchability in het DataToppers-team. Vaak ben ik 
in de sportschool te vinden of bij m’n vriend op de bank. Ik 
kook, bak en lees graag maar zit ook regelmatig te gamen. 
De afgelopen jaren heb ik Artificial Intelligence gestudeerd 
aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nu ik mijn bachelor 
heb afgerond, vond ik het tijd om aan de slag te gaan. Ik 
ben geïnteresseerd in het werken met data en het analyseren 
daarvan. Dit is natuurlijk erg breed, maar ik wist dat ik een 
jong en ambitieus team zocht. Zo kwam ik terecht bij Timon en 
het DataToppers-team binnen Matchability. Het klikte meteen 
en ik had erg veel zin om mee te draaien, dus heb ik een 
paar weken terug meegedaan aan een scrum-training die door 
Matchability werd aangeboden. Zo heb ik al wat collega’s leren 
kennen in een sportieve context en heb ik met scrum leren 
werken. Ik heb in ieder geval erg veel zin om te beginnen en 
ben benieuwd wat ik bij kan dragen binnen Matchability en het 
DataToppers-team. Hopelijk tot snel!

Anouk



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

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


