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1. WOORD VAN DE 
REDACTIE

De titel van dit magazine is ‘Ontwikkeling’. Volgens Van Dale is de betekenis van ‘ontwikkelen’ 
als volgt.

ont·wik·ke·len (ontwikkelde, heeft ontwikkeld)

1.  tot volle wasdom brengen
2.  zich ontwikkelen (a) tot volle wasdom komen; (b) ontstaan
3.  ontwerpen en maken: een nieuw product ontwikkelen
4.  (bij niet-digitale foto’s) door bep. bewerkingen het beeld tevoorschijn brengen
5.  beschaving, kennis bijbrengen; = vormen

In dit magazine staat ‘ontwikkelen’, in alle voornoemde betekenissen, centraal. Zo hebben we 
de huidige ontwikkelingen ten aanzien van assetmanagement en arbowetgeving vertaald naar 
praktische stappenplannen en licht onze collega Timon Haverkamp toe waar business intelligence (BI) 
woningcorporaties toe in staat stelt. Ook delen we de highlights van afgelopen Prinsjesdag met u. Verder 
begint, na het succes van vorig jaar, het boek MatchPoint 2.0 al aardig tot wasdom te komen. In deze 
editie van ons magazine lichten we alvast een tipje van de sluier op. 

Daarnaast stellen we graag de deelnemers aan de trainingsweek van Matchability aan u voor. Eind 
augustus hebben we deze week georganiseerd voor woningcorporatieprofessionals ‘in de dop’. De 
deelnemers hebben kennisgemaakt met de (dynamiek van de) mooie woningcorporatiesector en aan 
hen is een breed palet aan onderwerpen aangereikt, in samenwerking met partijen en trainers binnen en 
buiten de sector. Deze talenten staan te trappelen om zich bij een woningcorporatie in de vorm van een 
traineeship verder te ontwikkelen. 

Tot slot stelt Mitch Coort zich voor. Hij is per 1 mei 2018 gestart bij Matchability en vervult nu zijn 
eerste opdracht als interim-medewerker KCC bij Woonwijze in Vught. Ook voert hij voor Matchability een 
onderzoek uit naar de kantoormarkt in ’s-Hertogenbosch en omgeving, omdat – gegeven de personele 
groei die Matchability doormaakt – we eind 2018 verhuizen naar een nieuw kantoor. Over ontwikkelingen 
gesproken …

Veel leesplezier!

Niels
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Assetmanagement is al geruime tijd in opkomst 
in de corporatiesector, ook omdat de omgeving 
razendsnel verandert en omdat corporaties 
zich in de transitie naar meer verzakelijking 
bevinden. Assetmanagement vergt een integrale 
aanpak, gericht op rendement in de breedste 
zin van het woord. Dus niet alleen financieel, 
maar ook maatschappelijk. Strategische keuzes 
ten aanzien van renovatie, verduurzaming, 
huurbeleid en onderhoud worden vertaald 
naar de complexen. Een goede verankering in 
de organisatie is belangrijk. Alle reden voor 
een brede blik en een scherpe herijking van 
best practices. In dat kader delen we graag 
onderstaand stappenplan.

Stap 0: Draagvlak creëren 

Assetmanagement heeft pas zin, als iedereen zin heeft 
in assetmanagement. Het creëren van draagvlak is 
belangrijk. Waarom is assetmanagement belangrijk?

• Stakeholders verwachten meer en meer 
transparantie van woningcorporaties over hun 
maatschappelijke en financiële prestaties. 

• Kijken als een belegger, handelen als een 
woningcorporatie: juist in een tijd waarin de 
kasstromen onder druk staan als gevolg van de 
verhuurderheffing en de ATAD-regeling, is het goed 
om naar de prestaties van het vastgoed te kijken 
om (zoveel mogelijk) aan je maatschappelijke 
taken te kunnen blijven voldoen (zo optimaal 
mogelijk maatschappelijk rendement). 

• Er ligt een grote duurzaamheidsopgave.

Stap 1: Wijs een projectmanager aan en 
formeer een projectteam 

Betrek de organisatie erbij door een projectteam 
te formeren, dat een dwarsdoorsnede is van de 
organisatie. Wijs ook een projectleider aan, die 
verantwoordelijk is voor het realiseren van de 
doelstellingen, in samenwerking met de projectgroep 
en de overige betrokkenen. Assetmanagement draait 
om het verbinden van afdelingen en de kennis (op 
papier en in de hoofden van medewerkers).

2. ASSETMANAGEMENT

Stap 2: Sturingskader opstellen

Samen met de organisatie wordt het ondernemingsplan 
vertaald naar concrete en meetbare kpi’s en 
normen. Als het goed is, is bij het opstellen van 
het ondernemingsplan reeds een marktanalyse 
uitgevoerd en is input opgehaald bij de stakeholders, 
een belangrijk startpunt in het kader van de 
portefeuillestrategie. Voorbeelden van normen zijn 
als volgt.

• Beschikbaarheid vertaal je naar het aantal reacties 
en het aantal aanbiedingen.

• Betaalbaarheid vertaal je naar huurklasse en 
het streefhuurpercentage (ten opzichte van de 
maximale huur). 

• Kwaliteit vertaal je naar de NEN-conditiemeting 
en aantal reparatieverzoeken. 

• Duurzaamheid vertaal je naar de energie-index 
(of energielabel).

 
• Leefbaarheid vertaal je naar aantal overlastzaken 

en de huurachterstand (uitgedrukt in een 
percentage ten opzichte van de jaarhuur).  

• Financiële continuïteit vertaal je naar direct 
rendement (de kasstromen van het vastgoed).

  
• Scoort een complex onder de norm, dan 

zijn maatregelen vanuit het oogpunt van 
assetmanagement gewenst.  

In deze stap worden ook de gewenste data aan een 
databron gekoppeld. Het kan waardevol zijn om in 
deze stap ook direct werkinstructies op te stellen hoe 
deze data (bewerkt) ontsloten kunnen worden. 

Stap 3: Basisdata op orde

Toets de kwaliteit van de data aan de hand van 
verbandscontroles. Het is van belang dat de 
bovenstaande basisdata goed zijn vastgelegd in het 
systeem. Benoem data-eigenaren (zodra iemand 
eigenaar is van data, gaat de kwaliteit van de data 
omhoog), zodat datakwaliteit ook geborgd is en 



veranker datakwaliteit in de werkprocessen 
(bijvoorbeeld door middel van checklists). 
Natuurlijk is het fijn als alle data op orde zijn, maar 
dat is niet reëel. Maak daarom een onderscheid 
tussen basisdata (noodzakelijk om de kpi’s te 
kunnen meten) en overige data (stap 7). 

Stap 4: Complexen scoren

Aan de hand van de beschikbare data ‘scoor’ je de 
complexen in het sturingskader, zoals benoemd in 
stap 2. Eventueel kun je een top 10 van slechtst 
en best scorende complexen opstellen. Deze 
scores kun je in beeld brengen via een matrix of 
met behulp van kwadrantanalyses. 

Stap 5: Gewenste aanpak bepalen en 
maatregelen uitvoeren (op onderdelen) 

Bij een pilotcomplex bepaal je de gewenste aanpak 
en start je vervolgens met maatregelen. Stel: 
een complex scoort onder de norm als het gaat 
om de energie-index. Je bepaalt dan samen met 
de organisatie de scenario’s ten aanzien van de 
aanpak en voert, met de kennis van dat moment, 
het beste scenario uit. Probeer daarbij niet zelf het 
wiel uit te vinden, maar kijk naar ‘best practices’ 
bij collega-corporaties. 

Stap 6: Evalueren

Je evalueert de aanpak. Wat ging goed? Wat kan 
beter? Wat is er nog nodig? 

Stap 7: Overige data op orde

In deze stap breng je de overige data in kaart en 
op orde. Denk hierbij aan gebruikersoppervlakte, 
marktwaarde verhuurde staat, mutatiegraad, 
beheerkosten en onderhoudskosten op 
complexniveau. 

Stap 8: Assetmanagement op papier

Je zet het assetmanagementproces op papier, 
waarbij je inzoomt op de taken en verantwoor-
delijkheden van de bij dit proces betrokken me-
dewerkers. Een handig model hiervoor is het 
SIPOC-model, waarmee je op een eenvoudige ma-
nier alle belangrijke elementen van dit proces in 
kaart kunt brengen.

Stap 9: Assetmanagement in de jaarcyclus

Je integreert assetmanagement in de planning- 
en controlcyclus en in de bestuurskalender. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen van de 
streefhuren voor de (meerjaren)begroting en het 
bespreken van portefeuillerapportages (ook op 
basis van benchmarks) in het MT en de RvC.  

Matchability kan u bij de bovenstaande stappen 
ondersteunen. Neem gerust contact met ons op 
om de mogelijkheden te bespreken. 

3. DATA OP ORDE

Woningcorporaties moeten hun 
vastgoed in de jaarrekening 
waarderen op marktwaarde in 
verhuurde staat. 

Een belangrijk onderdeel van deze waarde-
bepaling is de gebruikersoppervlakte (GBO) 
van het vastgoed. De verplichting om de 
GBO’s volgens de Nederlandse norm voor 
ruimtelijke data (NEN 2580) te bepalen ver-
schuift van 1 januari 2019 naar 2021. Deze 
verschuiving van de deadline komt ook in het 
Handboek Marktwaardering 2018 te staan.

Gemeenten staan voor nagenoeg dezelfde op-
gave. Ook zij zijn verplicht om de GBO’s van de 
woningen te registreren en te controleren ten be-
hoeve van de WOZ-taxatie. Ook gemeenten moe-
ten het meten van de GBO’s uiterlijk 1 januari 
2022 afgerond hebben.

Als gemeenten en corporaties hierbij samenwer-
ken, dan kan dat voor beide partijen flink voor-
deel opleveren. Deze samenwerking kan natuur-
lijk op vele verschillende manieren vormgegeven 
worden. Wanneer op dit moment één van beide 
partijen duidelijk verder is in de voorbereiding of 
uitvoering, zou deze partij zich kunnen richten op 
het meten van alle gebruiksoppervlakten en de 
andere partij vooral de controle voor zijn reke-
ning kunnen nemen. Als Matchability kunnen we 
in dit traject ook ondersteunen, bijvoorbeeld als 
projectleider, bij het controleren of het verbete-
ren van de datakwaliteit of bij het inmeten van de 
GBO’s conform de meetinstructie op basis van de 
NEN 2580. Als corporatie is het fijn om op korte 
termijn te kunnen bouwen op juiste en volledige 
data, ook in het licht van assetmanagement.

Meer weten 
over hoe we 
corporaties 

ondersteunen 
bij dit 

vraagstuk? 
Neem dan 

contact met 
ons op.



Met een fijn gevoel kijken we terug op een 
geslaagde Matchability-trainingsweek 2018! 
9 talenten hebben we in 5 dagen kennis 
laten maken met en geënthousiasmeerd 
over (werken in) de woningcorporatiesector. 
De trainingsweek is een goede start en een 
belangrijk onderdeel van ons traineeship. 
Na het volgen van deze week beschikken de 
deelnemers over de belangrijkste basiskennis 
en zijn ze klaar om hun eerste uitdaging bij 
een woningcorporatie aan te gaan. De week 
staat in het teken van alle eigenschappen 
die een topcorporatiemedewerker bezit. 
Theorie, praktijk, workshops, een borrel en 
gezelligheid wisselen elkaar af. De week is 
dus niet alleen leerzaam, maar ook heel erg 
leuk. Na deze week vond er een officieel 
sollicitatiegesprek plaats met de kandidaten, 
waarbij we een dienstverband aanboden aan 
de beste kandidaten. In dit magazine blikken 
we terug op deze week en stellen we de 
winnende deelnemers aan u voor. 

Op maandag kwamen de deelnemers aan op de 
kampeerboerderij. Toen iedereen de landelijke 
geur van het buitengebied van Liempde had 
opgesnoven en we het kennismakingsspel achter 
de rug hadden, begon het echte werk. Op deze 
eerste dag kwam een algemene introductie in 
de volkshuisvesting aan bod. Welke producten 
en diensten leveren woningcorporaties? Hoe 
ziet het organisatiemodel eruit en hoe is het 
toezicht geregeld? Wat zijn relevante (historische) 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
wet- en regelgeving, in de sector? In groepjes 
werkten de deelnemers aan opdrachten en 
casussen. 

Dinsdag stond in het teken van de werkzaamheden 
op de verschillende afdelingen. Diverse (oud-)
collega’s vertelden enthousiast over hun 
werkzaamheden. Hoe ziet een dag uit het leven 
van een verhuurmakelaar er bijvoorbeeld uit? Wat 
komt er kijken bij het werken op de financiële 
afdeling? En welke werkzaamheden pakken een 
assistent-projectleider en een opzichter op op de 
afdeling Vastgoed?

4. TRAININGSWEEK

Collega‘s Harmen en 
Iris over de training 
van Itris:

Tom Rattink, consultant bij Itris, nam 
ons mee “in de training Zaakgericht 
werken’’. Een praktische training waarbij 
we stap voor stap kennismaakten met 
het thema en het systeem van Itris. 
Voordat we de training aftrapten werd 
aan de deelnemers gevraagd wat 
voor doelen men voor ogen had en 
wat men verwachtte van de training. 
De antwoorden liepen sterk uiteen en 
Tom nam de tijd om hier wat dieper 
op in te gaan. Als deelnemer ervaarde 
ik dit als erg prettig. Met zijn gezonde 
dosis humor wist hij de groep feilloos te 
enthousiasmeren. Nadat we praktisch 
door het systeem waren gelopen was 
het tijd om wat meer de diepte in te 
gaan en echt kennis te maken met 
het thema zaakgericht werken. Door 
praktische casussen te behandelen 
kregen we feeling met het onderwerp 
en het procesmatig werken volgens 
Itris. Het bedrijf weet goed in te 
spelen op de steeds grotere rol die 
automatisering de komende jaren in 
de sector gaat spelen. Het systeem 
is dermate gebruiksvriendelijk en 
doordacht ingericht dat het de huurder 
optimaal kan bedienen. Daarnaast zorgt 
het systeem ervoor dat dossierbouw, 
taken en processen overzichtelijk 
kunnen worden gemonitord en worden 
bijgestuurd. Een absolute must voor 
de flexibele en toekomstgerichte 
corporatie. 

Op woensdag stonden de thema’s corporatiepro-
cessen en automatisering centraal. Zo kregen de 
deelnemers een training Zaakgericht werken van 
Itris.

Verder werden er trainingen over financiën en as-
setmanagement, ontwikkeling en onderhoud, ver-
huur en duurzaamheid verzorgd. In deze trainin-
gen werden praktische stappenplannen gedeeld: 
hoe ga je met deze thema’s, processen en werk-
zaamheden aan de slag? 

Donderdag was ‘Matchability-dag’. We oefenden 
sollicitatiegesprekken, deelden kennis over pre-
sentatie- en schrijfvaardigheden, verzorgden een 
training over optimale communicatie en reikten 
handvatten aan met betrekking tot de aanpak van 
projecten. We sloten deze trainingsdag af met de 
training Hoe ben ik de ideale (detacherings)me-

dewerker? ‘s Avonds sloten we de dag af met een 
gezellige stapavond. 

Vrijdagochtend keken we terug op een geslaagde 
week en speelden we een door collega Iris ont-
wikkeld corporatiespel. Anne-José en Niels maak-
ten de eindbalans op en de maandag erop werden 
de sollicitatiegesprekken gevoerd met de deelne-
mers. We hebben naar aanleiding van onze trai-
ningsweek 2 kandidaten geselecteerd en hen een 
traineeship aangeboden. Zij gaan samen met de 
trainees die al gestart waren aan ons traineeship 
beginnen. We hebben hiervoor een interne acade-
my opgericht. De trainees zullen gedurende vier 
dagen in de week aan verschillende opdrachten 
van woningcorporaties werken. Elke vrijdag zullen 
zij spenderen aan hun eigen ontwikkeling en zul-
len ze projecten en werkzaamheden oppakken die 
via het Academyloket binnenkomen.



Sabine

Sabine van den Elshout
Opleiding  : Juridische Hogeschool, Master Rechtsgeleerdheid 
     Tilburg
Woonplaats  : Oosterhout
Werkervaring  : Stagiaire bij Waterschap Scheldestromen en   
     Willems-Van Bladel advocaten
Interessegebieden : Juridisch loket, Wonen en Vastgoed

Sociaal, klantgericht en deskundig

Voor Sabine zijn we op zoek naar een woningcorporatie die een 
opdracht of tijdelijke functie voor maximaal 3 dagen per week 
beschikbaar heeft.

Robin

Robin Veenema-Arts
Opleiding  : Studerende aan de Juridische Hogeschool
Woonplaats  : Esch
Werkervaring  : Sales en ondernemer (eigen sportschool)
Interessegebieden : Juridisch Loket, Wonen en Vastgoed

Sociaal, gedreven en leergierig

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

Vincent

Vincent van Huijgevoort
Opleiding  : Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogescholen
Woonplaats  : Eindhoven
Werkervaring  : Financiële administratie bij Stichting WSG en   
     stagiair bij het Rijksvastgoedbedrijf
Interessegebieden : Assetmanagement, Duurzaamheid, Vastgoed

Enthousiast, leergierig en onderzoekend

Voor Vincent zijn we vanaf 1 november 2018 op zoek naar een 
woningcorporatie die een opdracht of tijdelijke functie voor 
maximaal 3 dagen per week beschikbaar heeft.

Timon

Timon Haverkamp
Opleiding  : Bedrijfskunde Avans Hogeschool, Master    
     internationaal management Tilburg
Woonplaats  : Wijk en Aalburg
Werkervaring  : BI-specialist bij ARAS Security en interim-  
     medewerker processen
Interessegebieden : IT, Business Intelligence, Automatisering

Initiatiefrijk, gestructureerd, doorzetter

Voor Timon zijn we vanaf 1 november 2018 op zoek naar een 
woningcorporatie die een opdracht of tijdelijke functie voor 
maximaal 2 dagen per week beschikbaar heeft.

Florian

Florian Fluit
Opleiding  : Bedrijfskunde Avans Hogeschool en Master   
     Bestuurskunde Tilburg
Woonplaats  : ‘s-Hertogenbosch
Werkervaring  : Projectmedewerker AVG bij Talis en junior 
      beleidsmedewerker bij de gemeente Werkendam
Interessegebieden : Financiën, Projectmatige werkzaamheden,  Vastgoed 

Kundig, flexibel, teamplayer

Voor Florian zijn we vanaf 1 november 2018 op zoek naar een 
woningcorporatie die een opdracht of tijdelijke functie voor 
maximaal 2 dagen per week beschikbaar heeft.

Simone

Simone den Reijer
Opleiding  : Bedrijfseconomie Avans Hogeschool
Woonplaats  : Valkenswaard
Werkervaring  : Stagiaire bij Trivire en Matchability en zojuist   
        gestart als trainee ter ondersteuning van de   
     directie van Woonwijze.
Interessegebieden : Bestuurszaken, Planning en Control

Leergierig, nauwkeurig, doorzetter

Voor Simone zijn we vanaf het voorjaar 2019 op zoek naar een 
woningcorporatie die een opdracht of tijdelijke functie voor 
maximaal 4 dagen per week beschikbaar heeft.

Mitch

Mitch Coort
Opleiding  : Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool
Woonplaats  : ‘s-Hertogenbosch
Werkervaring  : Relatiebeheerder AOV bij a.s.r. verzekeringen,   
     klant-adviseur bij Woonwijze en zojuist gestart 
     als trainee ter ondersteuning van de asset-   
     managers en de afdeling Financiën bij Trivire.
Interessegebieden : Assetmanagement, Vastgoed

Positief, kritisch, initiatiefrijk

Voor Mitch zijn we vanaf januari 2019 op zoek naar een 
woningcorporatie die een opdracht of tijdelijke functie voor 
maximaal 4 dagen per week beschikbaar heeft.

De volgende twee dames zijn de nieuwste trainees 
naar aanleiding van de trainingsweek:

De volgende trainees zijn sinds deze zomer 
werkzaam bij Matchability:



Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat 
de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als 
hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie 
tot het werk, ook als de werknemer nog niet 
verzuimt of klachten heeft. Zowel de bedrijfsarts 
als werkgever kan dit initiëren, maar ook de 
preventiemedewerker. De werknemer kan dit ook 
initiëren, maar dan via de preventiemedewerker 
of de bedrijfsarts. Het open spreekuur is anoniem. 
Er komt geen terugkoppeling naar de werkgever. 
Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. 
De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot 
de werkplek om zo het bedrijf beter te leren 
kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in 
de arbeidsomstandigheden en de werkbelasting.  

Adviesrol bedrijfsarts
In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer 
centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever 
adviseren over het toepassen van preventieve 
maatregelen voor gezond en veilig werken van 
de werknemers. Daarnaast is opgenomen dat de 
bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding 
in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee 
wordt benadrukt dat het de werkgever is die 
verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de 
preventiemedewerker een stevigere rol in de 
nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één 
werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. 
De preventiemedewerker heeft als taak te 
adviseren aan en samen te werken met de 
bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De 
benoeming van de persoon en de positie van 
de preventiemedewerker in de organisatie zal 
nu met instemming van de ondernemingsraad 
of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden. 
De basistaken van de preventiemedewerker zijn 
vastgelegd in artikel 13 van de Arbowet en zijn als 
volgt.

• De risico’s die werknemers lopen inventariseren 
en evalueren aan de hand van een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en plan van 
aanpak.

•  Op basis van de kennis van de werkvloer 
adviseren over het beperken van risico’s.

• Ondersteunen bij het uitvoeren van 
arbomaatregelen.  

• Samenwerken met en/of adviseren aan 
de ondernemingsraad (OR), personeels-
vertegenwoordiging (PVT) of belanghebbende 
werknemers en arbodeskundigen.

Grotere medewerkersbetrokkenheid
Met de instemming op de persoon en de positie 
van de preventiemedewerker krijgt de OR meer 
betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast 
hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen 
de mogelijkheid om overleg te voeren met de 
OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers 
en arbodeskundigen kunnen daardoor beter 
samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het 
bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Privacy
Dit punt betreft niet zozeer een wijziging, maar 
is extra belangrijk geworden in het licht van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 

Als een werknemer ziek wordt, wisselen diverse 
partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste 
betrokken partijen zijn de zieke werknemer zelf, 
de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, 
het re-integratiebedrijf, het UWV en de 
verzuimverzekeraar. Voor werkgevers is het van 
belang om zieke werknemers zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben 
ze informatie van hen nodig, bijvoorbeeld om te 
beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen. 
Aan de andere kant hebben zieke werknemers 
recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet 
toegestaan voor werkgevers om te informeren 
naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun 
werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts 
mag deze medische gegevens verwerken. Wel 
mogen werkgevers aan zieke werknemers 
gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te 
kunnen beoordelen hoe het verder moet met 
hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een 
werknemer weer verwacht op het werk te zijn en 
of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets 
moet gebeuren.

Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een 
feit. De overgangsperiode van een jaar is 
dan voorbij. Als werkgevers of werknemers 
zich niet aan bepaalde arbeidswetten 
houden, kunnen zij een boete krijgen van de 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SWZ). Een boete wordt gegeven bij ernstige 
overtredingen of wanneer de overtreder geen 
juiste maatregelen neemt. Matchability vat 
de belangrijkste wijzigingen voor u samen. 

Basiscontract
Een van de belangrijkste punten van de 
vernieuwde Arbowet is de invoering van het 
basiscontract. In het basiscontract staan de 
rechten en plichten voor de werkgever, de 
werknemer en de arbodienstverleners. Het staat 
de werkgever vrij om zich bij meer taken te laten 
ondersteunen door een arbodienst. In dat geval 
worden de werkafspraken vastgelegd in een 
basispluscontract. Een handige checklist die u 
kunt gebruiken bij het vastleggen van afspraken 
met arbodienstverleners vindt u hier: 

https://www.oval.nl/themadossiers/vitaliteit/
arbeidsomstandighedenwet

Second opinion bedrijfsarts en klachten-
procedure
Als een werknemer twijfelt aan de juistheid 
van het advies van de bedrijfsarts, dan kan 
de werknemer vragen om een second opinion 
van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts 
moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, 
bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. 
De second opinion is erop gericht om de kwaliteit 
van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen 
en de werknemer meer zekerheid te geven 
over de juistheid en onafhankelijkheid van een 
advies. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts een 
klachtenprocedure hebben zodat een werknemer 
een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle 
bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij 
een gecertificeerde arbodienst. 

Open spreekuur bedrijfsarts en vrije toegang 
tot de werkvloer
Een belangrijke wijziging in de nieuwe Arbowet 
is het wettelijk recht van de medewerker op een 
second opinion. Iedere medewerker die twijfelt 
aan de juistheid van het door de bedrijfsarts 
gegeven advies, heeft nu het recht om een tweede 
onafhankelijke bedrijfsarts te vragen om een 
second opinion. 

5. NIEUWE ARBOWET

Stappenplan van Matchability op de volgende pagina --



Stappenplan van Matchability

1.
Stel een projectgroep samen
Start een projectgroep die een mooie afspiegeling is van de 
organisatie, dus met een afvaardiging van MT-leden, P&O, 
OR en medewerkers. Verdeel daarbij de rollen, waarbij je in 
ieder geval kiest voor een projectleider en een notulist. Leg 
de afspraken vast in een (beknopte) actie- en besluitenlijst 
en start elke bijeenkomst met het doornemen ervan. Zijn 
de afspraken juist en volledig vastgelegd? Is duidelijk wie, 
wanneer, welke actie oppakt?  

3.

2.
Formuleer een plan van aanpak
Stel de huidige situatie vast op basis van een analyse van 
de arbogerelateerde documenten. Bepaal vervolgens met 
de projectgroep de gewenste situatie. Welke knelpunten 
zijn er? Kies gezamenlijk de belangrijkste knelpunten uit ter 
verbetering, waarmee je als eerste aan de slag gaat en stem 
gezamenlijk een plan van aanpak af (wie, wat en wanneer). 

Uitvoeren plan van aanpak 
Naast het uitvoeren van het plan van aanpak, is in deze stap 
het bewaken van de voortgang belangrijk. Fijn als een (een 
lid van) de projectgroep de rol van ‘aanjager’ vervult door 
de status van de actiepunten te agenderen en stagnaties 
te signaleren en weg te nemen, bijvoorbeeld door nieuwe 
streefdata vast te leggen. 

4.
Communiceer de wijzigingen 
Informeer alle medewerkers geregeld over het plan van 
aanpak, de wijzigingen en de voortgang. Een poos niets horen 
kan voor hen betekenen ‘dat er niets gebeurt’ of ‘dat het niet 
urgent is’. Een prettig hulpmiddel is de digitale toolkit Nieuwe 
Arbowet met daarin handige factsheets, animaties, kaarten en 
posters om de nieuwe Arbowet onder de aandacht te brengen.

6. MATCHPOINT 2.0

PepijnAnne-José

Samen weet je veel meer dan alleen. We 
delen  graag onze kennis en ervaringen 
en nieuws en ontwikkelingen met u. Dat 
doen we bijvoorbeeld via social media, dit 
magazine en blogs. Eind 2017 voegden 
we daar ons boek MatchPoint aan toe. 
Een boek waarin praktijkvoorbeelden, 
handige stappenplannen en tips worden 
gedeeld ten aanzien van actuele thema’s. 
Na het succes van deze editie, volgt er 
dit jaar een tweede editie: MatchPoint 
2.0.  

In het vierde kwartaal zullen Anne-José en 
Pepijn MatchPoint 2.0 overhandigen aan alle 
relaties binnen de corporatiesector waar we 
de afgelopen twee jaar contact mee hebben 
gehad. Te zijner tijd bellen wij u voor een 
afspraak om het boek bij te u bezorgen en 
aan u toe te lichten. Ook een leuk moment 
om even bij te praten!

De inhoudsopgave van MatchPoint 2.0 ziet er, 
onder voorbehoud van wijzigingen, als volgt 
uit (tussen haakjes de partij die onder meer 
een bijdrage levert aan de totstandkoming 
van het artikel):

•  Procesbeschrijvingen 
  (woCom)

•  Juridisch loket 
  (Woonservice Meander)

•  Data op orde 
  (Tablis Wonen)
 
•  Automatisering 
  (Itris)

•  Verandertrajecten 
  (TIAS School for Business and Society)

•  Cultuursessies en procesge-  
 richt werken 

  (Kleurrijk Wonen) 

•  Netwerkorganisatie 
  (De Kernen)

•  Zelfsturende teams
  (Leystromen)

•  Duurzaamheid 
  (‘thuis)



7. BUSINESS INTELLIGENCE

“Transformeren naar een datagedreven 
organisatie is niet langer een keuze.” Een 
heldere stelling, maar klopt dat eigenlijk wel? 

Dat woningcorporaties veel data vastleggen 
is algemeen bekend. Een voorbeeld hiervan is 
het vastgoedbezit dat (op detailniveau) wordt 
vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat corporaties 
over grote vastgoeddatasets beschikken. De 
uitspraak dat een woningcorporatie als het 
ware een ‘informatiefabriek’ is, is daarom een 
interessante uitspraak. Als er wordt stilgestaan bij 
de hoeveelheid informatie die wordt geregistreerd 
in het primaire systeem, dan wordt deze uitspraak 
wel onderstreept. Zeker omdat we het dan slechts 
over één van de databronnen van een corporatie 
hebben. Maar in hoeverre leidt het registreren van 
veel data tot een verandering in sturen?

“Een corporatie beschikt daarnaast over een 
tal van andere databronnenbronnen, zoals de 
telefooncentrale, informatie van aannemers, 

informatie van gemeenten en andere applicaties. 
Uit al deze databronnen kan een corporatie 

informatie putten.” 

Van sturing op basis van onderbuikgevoel 
naar sturing op basis van empirie
Om een juiste beslissing te nemen binnen een 
organisatie, is kennis nodig van de variabelen 
waarmee rekening moet worden gehouden. Door 

de toename aan informatie groeit daarmee ook 
het bereik van de variabelen. In het onderzoek 
van Thomas en McDaniel (1990) werd al bewezen 
dat teams een goed ontwikkeld vermogen nodig 
hebben met betrekking tot het verkrijgen van 
informatie en het analyseren van deze informatie 
om vervolgens een goede beheersing en controle 
over strategische beslissingen te verkrijgen. 
Wanneer we dit onderzoek in een breder perspectief 
bekijken, dan laat het onderzoek zien dat data als 
het ware inzicht geeft in de variabelen waarmee 
rekening moet worden gehouden bij het maken 
van beslissingen. 

Een praktijkvoorbeeld hiervan is een casus die 
wij bij een corporatie zijn tegengekomen. Deze 
casus had betrekking op het verbeteren van 
de klanttevredenheid op het KCC. Intern werd 
geschetst dat klantontevredenheid de oorzaak 
is van de hoge werkdruk op de afdeling. In de 
beleving van de medewerkers op deze afdeling 
is het aantal gesprekken de afgelopen tijd flink 
toegenomen. Door data te betrekken bij dit 
vraagstuk, waaronder externe data zoals de 
KWH-metingen en interne data zoals gegevens 
uit de database van de telefooncentrale, waren 
de parameters in kaart gebracht die mogelijk 
van invloed zijn op de klanttevredenheid. Uit de 
analyse van de data is gebleken dat het aantal 
gesprekken niet is toegenomen, maar is er wel 
een aantal piekmomenten in de spreiding van het 
telefoonverkeer geconstateerd. Na een verdere 
analyse is gebleken dat de communicatie omtrent 
het sluiten van het kantoor in de middag blijkbaar 
effect heeft gehad op de spreiding van het 
telefoonverkeer. Huurders belden veel vaker in de 
ochtend dan in de middaguren, terwijl de corporatie 
ook gewoon in de middag telefonisch bereikbaar 
wil zijn. Door data te betrekken bij dit vraagstuk 
heeft de corporatie een ander besluit genomen 
dan in te gaan op het advies van de afdeling om 
de bezetting te vergroten. Dit is slechts een casus 
van één afdeling; de mogelijkheden om data te 
betrekken bij beslissingen zijn groot. Datagedreven 

Timon

werken heeft grote voordelen. Het is als het ware 
de TomTom die aangeeft wat de juiste route is. Dan 
wil je toch niet op gevoel blijven sturen?

“Data worden overal in de organisatie 
geregistreerd. Daardoor is het mogelijk om op 

ieder niveau in de organisatie te sturen op basis 
van data. Om monitoren vervolgens mogelijk te 
maken, neemt ook de behoefte aan rapportages 

toe die met de spreekwoordelijke ‘druk op de 
knop’ inzicht geven in de huidige stand van 

zaken.”

Als Matchability kunnen we in dit traject ook 
ondersteunen, bijvoorbeeld als data-analist, bij het 
verkrijgen, analyseren en visualiseren van data. 
Als corporatie is het fijn om op korte termijn te 
kunnen bouwen op juiste en volledige analyses, 
ook in het licht van datagedreven sturen.

Meer weten over hoe we corporaties ondersteunen 
bij dit vraagstuk? Neem dan contact met ons op.



Betaalbaarheid

• Vanaf 2019 wordt de KAN-bepaling afgeschaft, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Eerste Kamer. Volgens de ‘KAN-bepaling’ wordt 
de normhuur verhoogd met wat voor de huur-
der het meest gunstig is (de gemiddelde huur-
stijging van het voorgaande jaar of de procen-
tuele stijging van het bijstandsinkomen). Het 
kabinet wil nu de normhuur jaarlijks verhogen 
met de gemiddelde huurverhoging. Hierdoor 
zal het deel dat huurtoeslagontvangers hele-
maal zelf betalen harder stijgen.

• Tot 2023 loopt de huurtoeslag op naar 4,7 mil-
joen euro. Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens 

ontvangen huurtoeslag. Voor 2018 en later 
verwacht het kabinet meevallers door aan-
trekkende economie, maar ook door lagere 
huurprijsontwikkeling. Deze zijn geraamd op 
gemiddeld 120 miljoen euro per jaar. 

Leefbaarheid

• Het kabinet stelt vanaf 2019 circa 30 miljoen 
euro beschikbaar voor het stimuleren van ver-
nieuwende vormen van huisvesting voor oude-
ren in gemeenten.

• Ook is 30 miljoen euro beschikbaar voor een 
nieuwe innovatieregeling, speciaal voor ver-
nieuwende huisvesting (woonzorgarrange-
menten). 

• Bij het maken van prestatieafspraken met cor-
poraties gaan gemeenten expliciet aandacht 
besteden aan het actieplan Toegankelijkheid 
voor de bouw.

• Het kabinet stelt 80 miljoen euro ter beschik-
king in de periode van 2018 tot en met 2020 
voor het voorkomen van schulden en de be-
strijding van armoede, in het bijzonder onder 
kinderen. 

• Voor een sluitende aanpak voor personen met 
verward gedrag reserveert het kabinet in 2019 
ruim 36 miljoen euro, in 2020 32 miljoen euro 
en vanaf 2021 jaarlijks 26 miljoen euro.

• In 2019 is er 12 miljoen euro beschikbaar aan 
subsidie van ZonMw (financiert gezondheids-
onderzoek én stimuleert het gebruik van de 
ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en 
gezondheid te verbeteren) voor projecten die 
bijdragen aan een goed werkende aanpak van 
verward gedrag, ook voor woningcorporaties. 

8. PRINSJESDAG 

Op 18 september werd de Miljoenennota ge-
presenteerd. Wij vatten de concrete wijzigin-
gen voor woningcorporaties samen. 

Financiën

• In het regeerakkoord is vanaf 2022 structu-
reel 100 miljoen euro beschikbaar voor de 
heffingsvermindering voor verhuurders die in-
vesteren in verduurzaming. Dit is een daad-
werkelijke verlaging van de opbrengst van de 
verhuurderheffing. Dit wordt niet opgevangen 
door een compenserende verhoging van het 
heffingstarief. Op grond van het regeerakkoord 
is over de jaren 2019, 2020 en 2021 cumula-
tief 156 miljoen euro beschikbaar. Voor zowel 
2019 als 2020 geldt daarnaast een maximum-
openstelling van 78 miljoen euro per jaar.

• In het wetsvoorstel ATAD zijn de gevolgen 
voor woningcorporaties separaat opgenomen. 
Het kabinet geeft een tegemoetkoming aan 
woningcorporaties voor toegenomen belastin-
guitgaven van 100 miljoen euro structureel. 
Het tarief wordt verlaagd van 0,591% naar 
0,561% in 2019. 

• Het tarief van de VPB gaat van 25% naar 
22,25%. De verliesverrekening in de VPB gaat 
terug van 9 naar 6 jaar zonder overgangsregi-
me. 

• Het lage btw-tarief stijgt per direct van 6% 
naar 9%.

• De totale kosten voor de Autoriteit woningcor-
poraties worden voor het jaar 2019 geraamd 
op ongeveer 14 miljoen euro. Dit wordt via een 
heffing gefinancierd.

Beschikbaarheid en duurzaamheid

• Het streven is om per 1 juli 2019 de Wet maat-
regelen middenhuur in werking te laten treden 
om het aanbod van middenhuurwoningen in 
de vrije sector te vergroten. Opvallend is dat 
beleggers/marktpartijen in de troonrede niet 

genoemd werden als partij om problemen in 
middenhuursegment mee op te lossen. 

• De ambitie is om per jaar 75.000 woningen te 
bouwen. Dat is het niveau van vóór 2010. 

• Deze woningopgave is niet los te zien van de 
noodzakelijke energie- en klimaattransitie en 
vraagt een integrale aanpak. Woningcorpora-
ties hebben een belangrijke rol in het verwe-
zenlijken van de ambities voor een betaalbare 
woningmarkt en de energietransitie. Per 1 ok-
tober wil het Ministerie van BZK een akkoord 
van de gereguleerde huursector. Daar worden 
ook de belangenverenigingen van de particu-
liere vastgoedbedrijven en verhuurders bij be-
trokken.



9. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Mijn naam is Mitch Coort. Ik ben 27 jaar, geboren 
en getogen in Rosmalen en inmiddels sinds 
ruim een jaar woonachtig in ‘s-Hertogenbosch. 
Vanaf de middelbare school heb ik al een passie 
voor de vastgoedsector. Daarom heb ik de hbo-
opleiding Vastgoed & Makelaardij gedaan in 
Eindhoven. Tijdens deze studie heb ik onder 
meer stage gelopen bij een makelaar. Ook heb 
ik mijn afstudeerscriptie geschreven bij de 
woningcorporatie Portaal. Bij Portaal heb ik een 
adviesrapport geschreven over herstructurering 
van woningen in Nijmegen. Na mijn studie ben ik 
ingestroomd in de verzekeringswereld. Maar, het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan en zo ben ik via 
Matchability weer terug in de corporatiesector. Wat 
mij het meeste aanspreekt aan de corporatiesector, 
is het beleid op vastgoedgebied. Het doel van 
assetmanagement is enerzijds om het vastgoed 
zo optimaal mogelijk te laten renderen. Anderzijds 
is het ‘maatschappelijk rendement’ belangrijk, 
waardoor het maken van keuzes complexer wordt, 
ook gezien de recente ontwikkeling met betrekking 
tot de duurzaamheidsopgave. Dit vind ik het leukste 

aan assetmanagement: bekijken hoe deze doelen 
het beste behaald kunnen worden.

Momenteel ben ik als interim-professional 
werkzaam op het klantencontactcentrum (KCC) 
van de woningcorporatie Woonwijze in Vught 
en voer ik voor Matchability een onderzoek uit 
naar de kantoormarkt in ’s-Hertogenbosch en 
omgeving, omdat – gegeven de personele groei die 
Matchability doormaakt – we eind 2018 verhuizen 
naar een nieuw kantoor.  

In mijn vrije tijd houd ik van (zaal)voetballen, 
hardlopen, fitnessen en reizen. Ook een drankje 
met vrienden vind ik erg gezellig. Mensen in mijn 
omgeving omschrijven mij als leuk in de omgang, 
sociaal, gezellig, empathisch en kritisch op het 
juiste moment. 

Als u op zoek bent naar een positief-kritische noot, 
met inbreng en een luisterend oor, schroom niet en 
neem contact op met Matchability.  

Mitch
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