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Hebben jullie dat ook? Dat 
de tijd voorbij lijkt te 
vliegen? Dit jaar bestaan we 
als Matchability tien jaar.

En wat ben ik trots op al die toppers, op-
drachtgevers en leveranciers die dat moge-
lijk gemaakt hebben. Speciaal voor dit jubi-
leum hebben we een animatiefilmpje laten 
maken dat een mooi beeld geeft van waar 
we nu staan én waar we nog naartoe willen. 
Samen met jullie hopen we ons de komende 
tien jaar nog verder te mogen ontwikkelen!

‘Maar waarom is de titel van dit magazine dan 
‘Elf’?’ Ik hoor het jullie denken. Nou, bij het schrij-
ven van dit magazine is de elfde van de elfde net 
achter de rug. Als rasechte Oeteldonker heb ik de 
opening van het carnavalsseizoen digitaal gevolgd. 
En dat was heel erg wennen! Maar het bracht me 
wel de inspiratie die ik nodig had voor elf artikelen 
in dit magazine. Artikelen die we met elkaar ge-
schreven hebben en waarin we stappenplannen, 
ontwikkelingen en praktische tips delen. Precies 
zoals je van ons gewend bent. 

In deze editie van ons magazine delen we prakti-
sche en juridische tips over hoe om te gaan met 
een huurder die met de noorderzon vertrokken is. 
Ook hebben we een stappenplan ontwikkeld voor 
corporaties om huurders te bewegen om de tuin 
netjes te onderhouden. Dit probleem komen we 
in de praktijk namelijk regelmatig tegen. Verder 
deelt onze collega Jorieke praktische ‘doe-tips’ om 
sociaal isolement zoveel mogelijk te voorkomen. 
Maar liefst 34% van de woningcorporaties krijgt 
namelijk meldingen van omwonenden over moge-
lijk isolement van bewoners.

Daarnaast maken we al een doorkijk naar volgend 
jaar en de veranderingen die eraan zitten te komen 
op het gebied van wet- en regelgeving. Concreet 
gaat het om het verplichte funderingslabel, de 
eenmalige huurverlaging voor huurders met een 
lager inkomen en het nieuwe accountantsprotocol. 
Ook delen we de op handen zijnde wijzigingen 
voor de verhuur van maatschappelijk onroerend 
goed (MOG)

Tot slot delen we een aantal mooie ontwikkelingen 
binnen Matchability. We stellen drie nieuwe top-
pers van collega’s aan je voor, denken met je mee 
als er sprake is van een capaciteitsprobleem op je 
afdeling Wonen en delen een leuke klantcase van 
onze divisie DataToppers. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels

https://www.matchability.nl


2. MIJN HUURDER IS VERTROKKEN ZONDER 
DE HUUR OP TE ZEGGEN, WAT NU?

Corporaties maken helaas regelmatig mee 
dat een huurder al een paar maanden de 
huur niet meer betaalt. In het slechtste 
geval blijkt dan ook nog eens dat de huurder 
de woning heeft verlaten en de woning zo 
goed als leeg heeft achtergelaten. De huur 
is echter niet opgezegd en je hebt geen sleu-
tels ontvangen. Hoe nu verder?

Zonder opzegging van de huurder is de huurover-
eenkomst formeel nog niet beëindigd. Dit bete-
kent dat de rechten en plichten over en weer nog 
steeds gelden. Concreet betekent dit dat je de 
huurder nog het huurgenot van de woning moet 
verschaffen en dat de huurder zijn huur moet be-
talen.

In dit geval is het duidelijk dat de huurder niet 
meer gaat betalen. Als het nieuwe adres van de 
huurder bekend is, dan kun je de huurder een brief 
sturen. Je verzoekt hem akkoord te gaan met het 
beëindigen van de huur (of je vraagt hem vrijwillig 
de huur op te zeggen) waarbij je aangeeft dat hij 
de achterstallige huur tot dat moment nog moet 
betalen.

In de meeste gevallen is het nieuwe adres van de 
huurder echter niet bekend en krijg je geen con-
tact met hem. Nu de huurder is vertrokken en niet 
meer reageert, heb je als woningcorporatie twee 
mogelijkheden om tot een oplossing te komen. 
Je kan gaan voor de praktische oplossing door de 
woning te betreden of voor de juridische weg gaan 
door het starten van een procedure.

De praktische oplossing

De praktische oplossing om een einde te maken 
aan de situatie is door de woning te betreden. Let 
op: alleen in heel duidelijke gevallen is dit een 
optie. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de huur-
prijs niet meer wordt betaald, als de huurder niet 
reageert op brieven of als de woning leegstaat en 
bijvoorbeeld bekend is dat de huurder niet meer 
staat ingeschreven op het adres volgens de Ba-
sisregistratie Personen (BRP). Bij deze procedure 
neem je een deurwaarder mee die een akte van 
constatering opmaakt. Bij het opmaken van de akte 
van constatering kun je jezelf toegang verschaffen 
tot de woning. De deurwaarder zal in de akte ook 
opnemen wat er in de woning is achtergebleven 
(in de meeste gevallen waarschijnlijk niet zoveel). 
Op het moment dat je toegang hebt tot de woning 
kunnen de noodzakelijke werkzaamheden worden 
uitgevoerd, zodat je de woning kunt doorverhuren 
aan een nieuwe huurder.

Met de praktische oplossing heb je snel weer be-
schikking over de woning, maar zoals we eerder 
al aangaven, is de huurovereenkomst strikt ge-
nomen dan nog niet beëindigd. Je loopt dus het 
risico dat een huurder terugkomt om aanspraak 
te maken op zijn huurrechten (dit is niet erg aan-

Sanne

nemelijk, maar de mogelijkheid bestaat wel). Als 
de huurder dit doet, dan moet je als verhuurder in 
een eventuele procedure gaan uitleggen waarom 
je de woning in bezit hebt genomen, terwijl de 
overeenkomst formeel nog niet was beëindigd.

De juridische weg

De juridische weg kan op twee manieren worden 
gevolgd, namelijk door middel van een gewone 
procedure of een kort geding bij de kantonrechter.

1. Gewone procedure bij de kantonrechter
 Je dagvaardt de huurder met het verzoek om 

voor de rechter te verschijnen. In de dagvaar-
ding wordt verzocht om ontbinding van de 
huurovereenkomst, ontruiming van de woning 
en betaling van de huurachterstand (bij drie 
maanden huurachterstand bestaat er sowieso 
een grond voor ontruiming). De huurder kan 
op zitting verschijnen om zijn standpunt toe 
te lichten. De kans is aanwezig dat de huurder 
niet komt opdagen, omdat hij al geruime tijd 
is vertrokken en waarschijnlijk inhoudelijk ook 
geen verweer heeft. Als de vordering van de 
verhuurder wordt toegekend, dan heb je als 
verhuurder weer beschikking over de woning 
en kun je de woning doorverhuren aan een 
nieuwe huurder.

 
 Met de juridische oplossing worden eventuele 

risico’s afgedekt en weet je zeker dat de huur-
der geen huuraanspraken meer kan maken. 
Aan de keuze voor de juridische weg zitten wel 
meer kosten verbonden, zeker wanneer een 
dagvaarding openbaar moet worden gepubli-
ceerd of de huurder inhoudelijk verweer voert.

 2. Een kort geding
 Als er spoed achter de ontruiming zit, dan kun 

je kiezen voor een kort geding. In een kort 
geding procedure verzoek je de rechter om de 
woning te mogen ontruimen. De huurovereen-
komst zelf zal op een later moment moeten 
worden ontbonden door middel van de eerder 
genoemde gewone procedure bij de kanton-
rechter.

 
 Een vordering tot ontruiming zal een rechter 

alleen toewijzen als voldoende aannemelijk is 
dat de vordering in de gewone procedure zal 
worden toegewezen en van een verhuurder 
niet kan worden verlangd dat hij de uitkomst 
van de gewone procedure afwacht. Er moet 
een zogeheten spoedeisend belang zijn. Het 
voorkomen dat de huurachterstand verder 
oploopt en een huurovereenkomst met een 
nieuwe huurder aangaan kunnen omstandig-
heden zijn waardoor kan worden gesproken 
van een spoedeisend belang. Dit betekent 
echter niet dat de ontruiming van een woning 
voorafgaand aan de uitspraak in de gewone 
procedure altijd gerechtvaardigd is.

Tot slot

Het is aan de verhuurder zelf om een keuze te 
maken tussen de praktische en de juridische op-
lossing. Belangrijk is om voor jezelf een afweging 
te maken met betrekking tot de risico’s. De juri-
dische oplossing duurt langer en kost meer geld 
dan de praktische oplossing, maar het biedt je 
wel meer zekerheid. Maak daarin dus een goede 
afweging.



Wij zijn DataToppers. Van werken met data en implementeren 
van slimme software worden we blij. Daar zijn we goed in, daar 
krijgen we energie van. Ons team van corporatieprofessionals 
is gespecialiseerd in het werken voor woningcorporaties. Wij 
ondersteunen corporaties dagelijks bij vraagstukken op het 
gebied van standaardisering, automatisering en digitalisering.

Deze maand hebben wij een aantal collega’s van Vidomes kennis 
laten maken met SharePoint-lijsten en Power BI. Aan de hand van 
verschillende voorbeelden lieten we zien hoe krachtig SharePoint is, dat 
online lijsten Excel prima kunnen vervangen én hoe eenvoudig Power 
BI gekoppeld kan worden aan SharePoint. Coaching on the job. Ook 
gewoon digitaal in te regelen.

Hoe wij gebruikmaken van SharePoint-lijsten? We hebben een digitale 
bel op intranet geplaatst, met de bijschrift ‘Trek aan de bel als je een 
datakwaliteit-issue op het spoor bent’. Als je daarop klikt, opent een 
webformulier. Na het verzenden van een ingevuld formulier komen deze 
antwoorden op een online lijst (binnen SharePoint) die eenvoudig is te 
onderhouden. Zo besteed je op een leuke en laagdrempelige manier 
aandacht aan datakwaliteit.

Timon

3. 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! Je vindt ons via 

datatoppers.nl

4. ACCOUNTANTSPROTOCOL 2020: 
    NADRUK OP DIGITALISERING

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 
het concept accountantsprotocol woning-
corporaties voor het verslagjaar 2020 gepu-
bliceerd. Met het protocol stelt de toezicht-
houder richtlijnen en regels op ten aanzien 
van de werkzaamheden van accountants bij 
woningcorporaties. Accountants controleren 
met de richtlijnen de jaarrekening en verant-
woordingsinformatie van corporaties. Eind 
oktober is het definitieve protocol gepubli-
ceerd in de Staatscourant.

Geen grote wijzingen in 2020
In het accountantsprotocol zijn geen grote wijzi-
gingen terug te vinden. Het gaat om kleine aan-
passingen zoals:

• het toevoegen van een subonderdeel als 
gevolg van een wijziging in de Woningwet (so-
ciaal huurakkoord);

• een toelichting op de marktwaardelening en 
derivaten;

• een wijziging in verband met de passend-
heidsnorm.

Tot slot is een aantal passages uit het protocol 
herschreven om de leesbaarheid te vergroten. De 
afgelopen jaren is het Ministerie van BZK bezig 
geweest om het accountantsprotocol te beoorde-
len op het aantal controlewerkzaamheden en is 
het aantal ruim gehalveerd. Uitgangspunt is een 
administratieve lastenvermindering voor woning-
corporaties.

Digitaliseren
In het protocol zijn vernieuwde kaders voor de 
accountant opgenomen ten aanzien van con-
trolewerkzaamheden van woningtoewijzing om 
verdere mate van digitaliseren te ondersteunen. 
De Aw stelt dat automatisering leidt voor cor-
poraties tot een verdere lastenvermindering en 
een vermindering van de foutgevoeligheid bij het 
toewijzingsproces. Er zijn diverse initiatieven in 
ontwikkeling om woningtoewijzing deels of geheel 
te automatiseren. De sector verwacht hiermee de 
betrouwbaarheid van de toewijzingen te vergroten 
en het frauderisico met inkomensgegevens in de 
toewijzingsprocedure verder te beperken.

Een voorbeeld is een koppeling met MijnOverheid 
waar een woningcorporatie bij kan aansluiten. Als 
de aspirant-huurder op de website van de woon-
ruimteverdeler ervoor kiest om zijn inkomensge-
gevens op te halen wordt hij doorgeleid naar de 
website van MijnOverheid. Hier kan hij inloggen 
via DigiD en wordt om akkoord gevraagd om een 
aantal specifieke gegevens digitaal te delen met de 
betreffende woonruimteverdeler. Indien akkoord 
worden de betreffende gegevens eenmalig ver-
strekt aan de woonruimteverdeler. Een dergelijk 
systeem zou een oplossing kunnen bieden voor 
de corporatie in het kader van de privacywetge-
ving (AVG). Een aspirant-huurder geeft namelijk 
nadrukkelijk toestemming om zijn inkomensgege-
vens te delen.

Joëlle

http://www.datatoppers.nl
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2020/09/23/accountantsprotocol-2020
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2020/09/23/accountantsprotocol-2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-54734.html


Een nette en leefbare buurt is een aanzicht 
waar iedereen van kan genieten. Huurders 
én verhuurders. Zo draagt een verzorgde tuin 
bij aan het woongenot en de leefbaarheid in 
de wijk. Uiteraard moet iedereen hier zijn 
steentje aan bijdragen, alleen lukt dit in de 
praktijk niet altijd even goed bij iedere huur-
der. Hoe kun je er nou voor zorgen dat een 
huurder voldoet aan zijn verplichting om de 
tuin te onderhouden? Als hulpmiddel hebben 
wij een stappenplan ontwikkeld dat je hierbij 
kan helpen.

Stap 1: Ga in gesprek met de huurder

Na het constateren van verwaarlozing van tuinon-
derhoud of het ontvangen van een melding, ga je 
het gesprek aan met de huurder. Je geeft aan wat 
je van de huurder verwacht met betrekking tot het 
tuinonderhoud en je wijst hem op hetgeen is afge-
sproken in bijvoorbeeld de huurovereenkomst en 
de algemene voorwaarden. Bevestig de gemaakte 
afspraken en wat besproken is naderhand in een 
brief. Geef hierbij ook aan binnen welke termijn de 
huurder de tuin onderhouden moet hebben (over 

het algemeen is een termijn van twee weken re-
delijk, maar afhankelijk van de staat van de tuin 
kan een langere termijn nodig zijn).

Stap 2: Voer een controle uit

Voer na de afgesproken termijn een controle uit 
om te bepalen of het tuinonderhoud is uitgevoerd. 
Heeft de huurder het tuinonderhoud uitgevoerd, 
dan kun je hem een bedankbrief sturen. In de brief 
kun je complimenten geven voor het uitgevoerde 
onderhoud en wijs je de huurder erop dat hij in de 
toekomst zijn tuin moet bijhouden

Als blijkt dat de huurder niets of niet voldoende 
aan tuinonderhoud heeft uitgevoerd, dan stuur 
je een tweede brief. In deze brief verwijs je naar 
de eerdere brief en geef je aan dat je de huurder 
nogmaals een periode geeft om de werkzaamhe-
den uit te voeren en de gemaakte afspraken na 
te komen. Na deze termijn volgt opnieuw een 
controle. Meld hierbij meteen dat als de huurder 
alsnog niet de gemaakte afspraken is nagekomen, 
de zaak juridisch wordt doorgezet.

5. STAPPENPLAN TUINONDERHOUD

MaritSabine

Stap 3: Verstuur een juridische brief

Op het moment dat de huurder geen actie onder-
neemt na meerdere verzoeken, kun je je wenden 
tot een jurist. De jurist (bijvoorbeeld één van 
onze JCP-medewerkers) stuurt een brief waarin 
de huurder wordt gesommeerd om binnen een 
bepaalde periode alsnog het gevraagde tuinon-
derhoud te verrichten.

Stap 4: Stuur een ingebrekestelling

Als de huurder blijft weigeren om het tuinonder-
houd te verrichten, wordt aan de jurist gevraagd 
om een tweede brief te sturen waarin je de huurder 
in gebreke stelt (een zogenaamde ingebrekestel-
ling). De huurder krijgt nog een laatste kans om 
de tuin op orde te maken. Doet hij dat niet, dan 
laat de verhuurder het tuinonderhoud uitvoeren 
op kosten van de huurder.

Stap 5: Gang naar de rechter

Als je bij dezelfde huurder vaker tegen het probleem 
aanloopt dat de tuin niet wordt onderhouden, dan 
kun je als verhuurder overwegen een gerechtelij-
ke procedure te starten. Je vordert dan ontbinding 
van de huurovereenkomst en ontruiming van het 
gehuurde op de grond dat de huurder zich niet als 
goed huurder gedraagt. Let wel: een ontbinding 
en ontruiming is een zwaar middel, dus je moet 
met goede argumenten komen waarom het slech-
te tuinonderhoud een ontbinding rechtvaardigt. 
Het is hierbij mogelijk om de huurder nog een 
korte periode te gunnen om alsnog over te gaan 
tot het onderhouden van de tuin. Informeer de 
huurder hier dan ook over. Als de huurder alsnog 
niet overgaat tot tuinonderhoud, dan wacht je als 
verhuurder zijnde de uitkomst van de procedure 
af waarna de ontruiming kan plaatsvinden.

Hopelijk kunnen jullie met bovenstaand stappen-
plan vooruit en zorgt dit voor een optimaal tuinon-
derhoud onder jullie huurders!

Nog een laatste tip:

Sommige verhuurders maken naast bovenstaande 
werkwijze ook gebruik van gekleurde kaarten die 
ze bij huurders in de bus doen. Het voordeel van 
het kaartensysteem is dat een en ander voor de 
huurders wordt gevisualiseerd. De meeste mensen 
snappen dat de kleur groen met iets positiefs 
wordt geassocieerd en rood met iets negatiefs.

Het kaartensysteem werkt in hoofdlijnen als volgt 
(iedere verhuurder geeft er een beetje zijn eigen 
draai aan):

• Huurders krijgen een groene kaart als de tuin 
goed op orde is (dit kan zowel voor huurders 
die hun tuin altijd goed bijhouden als de huur-
ders die na een eerste of tweede brief hun tuin 
op orde hebben gebracht).

• Huurders krijgen een oranje kaart als de tuin 
op termijn aandacht nodig heeft. Het gaat 
hier om tuinen die er nog prima uitzien, maar 
waarbij de huurders de tuin wel in de gaten 
moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan on-
kruid dat wel zichtbaar is, maar nog niet te 
hoog is, afvalcontainers die uit de voortuin 
moeten worden weggehaald et cetera.

• Huurders krijgen een rode kaart als de tuin op 
korte termijn aangepakt moet worden. Denk 
hierbij aan het snoeien van beplanting, het 
verwijderen van onkruid en het opruimen van 
afval/spullen et cetera. Naast het uitdelen van 
de rode kaart moeten ook de brieven worden 
gestuurd zoals eerder in het stappenplan be-
schreven.

Het JCP

Hulp nodig bij het uitvoeren bij dit stappenplan of op zoek 
naar meer juridische corporatietips? Kijk eens op hetjcp.nl

http://www.hetjcp.nl 


6. WIJZIGINGEN VOOR DE VERHUUR VAN 
MAATSCHAPPELIJK ONROEREND GOED (MOG)

Afgelopen zomer heeft de regering haar 
wetsvoorstel ‘Wijziging naar aanleiding van 
de evaluatie van de herziene Woningwet‘ 
ingediend. Met dit wetsvoorstel wenst zij de 
werking, uitvoerbaarheid en toekomstbe-
stendigheid van de Woningwet te verbete-
ren. Door meer ruimte te geven voor lokaal 
maatwerk, bijvoorbeeld op het gebeid van 
maatschappelijk onroerend goed (MOG), 
wordt bijgedragen aan de doelstellingen die 
de regering heeft voor de woningmarkt.

MOG
Woningcorporaties kunnen investeren in (sociale) 
huurwoningen, maar ook in MOG. Op die manier 
kunnen zij door middel van MOG een bijdrage le-
veren aan de versterking van de sociale cohesie 
en de participatie in een wijk of buurt. Daarnaast 
kan MOG ook een belangrijke voorziening zijn 
voor bewoners die daar met het oog op hun ge-
zondheidssituatie behoefte aan hebben.

In de Woningwet en het Besluit Toegelaten In-
stellingen Volkshuisvesting (BTIV) 2015 1 wordt 
precies beschreven welke vormen van maat-
schappelijk vastgoed woningcorporaties binnen de 
DAEB-tak mogen bouwen, verwerven en beheren. 
Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

• Het betreffende vastgoed moet liggen in het 
gebied waar woningcorporatie woningen bezit.

• Het vastgoed moet een functie hebben die ge-
richt is op de wijk, de buurt of het buurschap 

waarin het is gelegen.
• Overeenkomsten voor huur en verhuur mogen 

alleen worden gesloten met overheidsorganen 
of verenigingen of stichtingen die (statutair) 
uitsluitend als doelstelling hebben diensten of 
werkzaamheden te leveren of te verrichten die 
gericht zijn op het maatschappelijk belang.

Het investeren in maatschappelijk vastgoed past 
daarmee bij de taak van woningcorporaties in re-
latie tot de volkshuisvesting. Enkele voorbeelden 
van MOG dat is toegestaan zijn: opvangcentra, 
zorgsteunpunten die inpandig zijn, buurthuizen en 
gemeenschapscentra, dorps- of wijkbibliotheken 
en veiligheidshuizen.

Commerciële activiteiten in een MOG
Een woningcorporatie kan een klein deel van zijn 
maatschappelijk vastgoed commercieel verhuren. 
Denk hierbij aan een kapper in een gemeen-
schapscentrum of bijvoorbeeld een pedicure of 
apotheek. Een corporatie mag 10% van het bruto 
vloeroppervlak (inclusief de parkeerplaatsen en 
gemeenschappelijke ruimte) van het totale vast-
goed commercieel verhuren.

Huurders van MOG
Volgens de wetgever blijkt dat het in de praktijk 
wenselijk kan zijn dat maatschappelijke vastgoed 
ook door natuurlijke personen kan worden ge-
huurd. De regering denkt hierbij aan een atelie-
ruimte waar activiteiten gericht op de wijk of de 
buurt plaatsvinden.

De regering doet daarom het voorstel dat, naast 
overheidsinstellingen, verenigingen en stichtin-
gen, ook natuurlijke personen huurder kunnen 
zijn van een MOG. Voorwaarde hierbij is dat de 
natuurlijke persoon op het maatschappelijk belang 
gerichte werkzaamheden verricht, zonder daarbij 
een commerciële doelstelling te hebben. Verder 
blijft van toepassing dat de activiteit gericht moet 
zijn op de wijk of buurt en alleen mag in wijken 
waar de corporatie woningen bezit.

Florian

In de consulatie van de wetsaanpassing is ver-
zocht om, naast natuurlijke personen, ook een vof 
of een bv in de gelegenheid te stellen om MOG te 
huren. De regering gaat hier echter niet in mee, 
omdat vof’s en bv’s doorgaans geen op het maat-
schappelijk nut beoogde doelstelling heeft.

In het voorstel blijft onduidelijk welke werkzaam-
heden nu vallen onder de definitie van ‘gericht 
op het maatschappelijk belang’. De regering is 
voornemens om woningcorporaties ‘toe te staan 
een bijdrage te leveren aan activiteiten gericht op 

ontmoeting’ door middel van een aanpassing van 
het BITV.

Aedes doet in haar consultatiereactie het verzoek 
om te verduidelijken dat een ruimte die bestemd 
is voor ontmoeting en daar als bijzaak koffie, thee 
en limonade wordt geschonken, nog steeds is aan 
te merken als verhuur van MOG.2 Als Matchability 
houden we jullie via matchpoint2020.nl op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen.

1 Zie hiervoor bijlage 3 en 4 van het BTIV 2015
2 Vereniging van woningcorporaties Aedes, Consultatiereactie evaluatie Woningwet en BTIV, 16 januari 2020.

http://www.matchpoint2020.nl


Onlangs sprak ik met Linda Staal van Bergop-
waarts en we verbaasden ons allebei over een 
bericht dat we hadden gelezen via Wonen Doen 
We Samen. Maar liefst 34% van de woning-
corporaties krijgt meldingen van omwonenden 
over mogelijk isolement van bewoners. Wat 
een ontzettend hoog percentage! En door de 
huidige situatie waarin we leven (thuiswerken, 
minder sociale contacten, hobby’s die op pauze 
staan et cetera) wordt dit percentage mogelijk 
alleen maar hoger. Maar daar kunnen we iets 
aan doen. Allemaal kunnen we ons steentje bij-
dragen. Zowel de corporatie waar je werkt als 
jijzelf. ‘Maar hoe dan?’, hoor ik je denken.

Ik maak elke avond na het werk een wandelingetje, 
soms klein, soms groot. Ik stop bij de aanleunwo-
ningen bij het bejaardencomplex en maak via het 
raam een praatje met een oudere meneer die daar 
alleen woont. Het is heel simpel: een klein praat-
je kost me maar 2 minuten en het gezicht van de 
meneer na afloop is heel fijn om te zien. Hij heeft 
een glimlach op zijn gezicht.

Laatst liep ik langs en heb ik een kaartje in zijn brie-
venbus gestopt. Gewoon zomaar, om hem een hart 
onder de riem te steken. Ik wil nu niet de moraal-
ridder uithangen, maar ik heb enkele tips verzameld 
die je kunt doen om jouw steentje bij te dragen bij 
jou in de buurt of samen met je corporatie:

7. UIT HET 
SOCIAAL ISOLEMENT

Jorieke

• Doe een kaartje in de bus bij iemand die bij je in 
de buurt woont.

• Koop een bosje bloemen en leg deze in de tuin of 
op de tuintafel van iemand die in je buurt woont.

• Eet een gebakje op 1,5 meter afstand van elkaar 
en maak ondertussen een praatje met elkaar.

• Organiseer met je corporatie speciaal een online 
bingo voor oudere mensen die in een complex 
bij elkaar wonen.

• In elke dorp of stad is wel een muzikant te 
vinden. Bel hem of haar op en plan een moment 
voor een muziekmoment bij een complex. De 
bewoners kunnen op afstand van het balkon dan 
meegenieten.

• Vraag in de buurtapp eens of je voor iemand een 
boodschap mee kunt nemen.

• Heb je een tijdschrift uit? Stop het in de bus bij 
iemand in de buurt.

Heb je zelf nog tips? Dan hoor ik ze graag via 
j.neefs@matchability.nl. Want samen staan we 
sterk, ook als het om het voorkomen van sociaal 
isolement gaat!

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we allemaal 
ons steentje bijdragen om dit percentage naar be-
neden te halen!



 

8. CAPACITEITSPROBLEEM OP 
   AFDELING WONEN?

De afgelopen weken zien we steeds meer 
corporaties tegen een capaciteitsprobleem 
aanlopen als gevolg van de huidige CO-
VID19-situatie. We merken dat corporaties 
enerzijds vastlopen omdat medewerkers op 
de afdelingen KCC, Verhuur en Leefbaarheid 
uitvallen door ziekte of doordat zij in afwach-
ting zijn van de uitslag van een coronatest. 
Anderzijds lopen ook de werkzaamheden op 
deze afdelingen rondom overlast op omdat 
huurders door het thuiswerken meer over-
last/hinder van elkaar ondervinden.

Daarnaast zijn huurders meer thuis waardoor zij 
zich sneller storen aan bijvoorbeeld een lekkende 
kraan of een scheur in de muur. Ze zijn meer aan 
huis gebonden waardoor ze meer tijd hebben om 
een reparatieverzoek te melden of een monteur te 
ontvangen. Kortom: het werk op deze afdelingen 
gaat gewoon door en is misschien wel drukker dan 
ooit.

Loop jij ook tegen dit capaciteitsvraagstuk aan? 
Wij hebben op dit moment een drietal collega’s 
beschikbaar die per direct inzetbaar zijn en corpo-
raties graag willen ondersteunen!

• Marloes is woonachtig in de omgeving van 
Breda.

• Esther is woonachtig in de omgeving van Go-
rinchem.

• Laurens is woonachtig in de omgeving van 
Amsterdam.

Kun jij een van deze toppers goed gebruiken? Laat 
het ons weten via Jorieke (j.neefs@matchability.
nl) of Harmen (h.termeer@matchability.nl).

Rayon Harmen

Groningen/Drenthe, Metropoolregio Amsterdam, 
Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde, Oost-Ne-
derland, U16, Food Valley, Woongaard, Noord-
oost-Brabant en Zeeland. 

Rayon Jorieke 

Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflak-
kee, Friesland, Haaglanden/Midden-Holland/
Rotterdam, Holland Rijnland, Limburg, Arnhem 
Nijmegen, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Hol-
land-Noord, West-Brabant/Hart van Brabant en 
Zwolle/Stedendriehoek. 

Harmen Jorieke

h.termeer@matchability.nl 
06 228 856 52

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

Alle woningen in Nederland krijgen een la-
bel waarmee de staat van de fundering wordt 
aangegeven. Het nieuwe label moet vanaf 
juli 2021 worden opgenomen in taxatierap-
porten van huizen, net zoals het energielabel. 
Dat heeft het Kennis Centrum Aanpak Funde-
ringsproblematiek (KCAF) bekend gemaakt. 
Ook besteedde het tv-programma De Monitor 
hieraan aandacht.

Uit 203 van de 355 gemeenten komen inmiddels 
meldingen binnen van verzakkende huizen, laat het 
Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek 
(KCAF) weten. Vorig jaar waren dat er nog maar 
83. Door de droogte van de afgelopen zomers zijn 
er veel meer schades bijgekomen. Deze toename 
vormt de directe aanleiding voor het verplich-
te funderingsrisicolabel. Taxateurs nemen met 
ingang van juli 2021 een funderingsriscolabel op 
in hun taxatierapport. Het KCAF ontwikkelde een 
database waarmee op pandniveau kan worden 
vastgesteld wat de risico’s op funderingsproble-
matiek zijn. Dat gebeurt aan de hand van dertien 
factoren, zoals hoogte-, grondwater- en funde-
ringsgegevens. Dit indicatieve funderingslabel 
was tot voor kort op te vragen via de website van 
het KCAF. Maar omdat de uitkomsten voor veel 
onrust zorgden, heeft het KCAF deze mogelijkheid 
van de website gehaald. Het kenniscentrum zegt 
het model nu eerst te gaan verfijnen om de be-
trouwbaarheid te vergroten.

Vooral voor eigenaren die zich niet bewust zijn 
van hun funderingssituatie kan het risicolabel on-
verwacht in de papieren lopen. Een D- of E-label 
betekent niet meteen dat een huis op instorten 
staat, maar het moet een koper of eigenaar wel 
aansporen om onderzoek te doen. Het geeft aan 
dat er urgentie is. En dat geldt voor 250.000 
huizen. Er komt een toelichting bij het label waarin 
staat in welke van de vijf risicocategorieën (A tot 
en met E) het huis valt en waarom. Wat het kost 
om een fundering te vervangen of herstellen, wis-
selt per situatie. De ene huiseigenaar is 30.000 
euro kwijt, de andere een paar ton. De kosten 
liggen naar schatting tussen de 800 en 1.500 
euro per vierkante meter. Het funderingslabel is 
opgenomen in het nieuwe taxatiemodel Wonen 
dat de taxatiebranche en geldverstrekkers samen 
hebben ontwikkeld. Woningtaxateurs gaan daar 
vanaf 1 juli 2021 mee werken. De taxateur maakt 
voor zijn rapport gebruik van openbare bronnen, 
van informatie van de eigenaar (de verkoper) en 
natuurlijk van zijn eigen expertise. Hij wijst de 
koper in zijn rapport op de mogelijke financiële 
gevolgen van funderingsherstel. 

Niels

9. HEEL HOLLAND ZAKT: VERPLICHT       
    FUNDERINGSLABEL PER 1 JULI 2021

https://www.linkedin.com/in/marloes-m-7624a684/
https://www.linkedin.com/in/esther-bot/
https://www.linkedin.com/in/laurens-lieshout-59317964/
https://www.kcaf.nl/nieuws-kcaf/
https://www.kcaf.nl/nieuws-kcaf/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten-we-kunnen-verzakkende-huizen-niet-meer-aan
https://www.nrvt.nl/home/validatie-instituten/model-taxatierapporten-en-bijlagen/


In 2021 worden de huren van dure scheefwoners 
verlaagd. Het gaat dan om huurders van een so-
ciale huurwoning van woningcorporaties waarbij 
de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. 
Deze scheefgroei komt bijvoorbeeld door een te-
rugval in inkomen of omdat huurders in het ver-
leden een huis toegewezen hebben gekregen dat 
niet bij hun inkomen past. In totaal gaat het om 
naar schatting 260.000 huurders die in aanmer-
king komen voor dit recht op eenmalige huurver-
laging tot de eerste zogenoemde aftoppingsgrens 
(€ 619,01 voor een- en tweepersoonshuishou-
dens, € 663,40 voor drie- en meerpersoonshuis-
houdens). Gemiddeld komt de huurverlaging neer 
op € 40 per maand per huishouden. 

Huurders die een te hoge huur betalen voor hun inkomen 
kunnen vanaf 2021 één keer huurverlaging aanvragen. 
In deze nota naar aanleiding van het verslag over de 
wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 
II en de Woningwet wordt duidelijk dat deze wijziging 
voor corporaties grote gevolgen heeft. Zo wordt er een 
proactieve communicatie verwacht van de corporaties 
én moeten woningcorporaties begin 2021 bij de Belas-
tingdienst de inkomensgegevens opvragen. Hieronder 
lichten we dat verder toe. 

De grootste groep huurders die in aanmerking komt 
voor huurverlaging wegens laag inkomen en hoge huur, 
zal van de woningcorporatie een huurverlagingsvoor-
stel krijgen. In het wetsvoorstel is immers geregeld dat 
woningcorporaties begin 2021 van de adressen waarop 

10. EENMALIGE HUUR-
VERLAGING VOOR HUURDERS 

MET EEN LAGER INKOMEN

Iris

zij een woning verhuren met een huurprijs boven de 
lage aftoppingsgrens (2020: € 619,01) bij de Belas-
tingdienst de inkomenscategorie voor de huurder over 
2019 aanvragen. Als uit de inkomensindicatie blijkt 
dat het huishoudinkomen in 2019 lager dan of gelijk 
was aan de toepasselijke inkomensgrens voor passend 
toewijzen (€ 23.225 voor eenpersoonshuishoudens, 
€ 23.175 voor eenpersoonsouderenhuishoudens,  
€ 31.550 voor meerpersoonshuishoudens en € 31.475 
voor meerpersoonsouderenhuishoudens (2020)), dan 
zal de woningcorporatie vóór 1 april aan de huurder 
een huurverlaging voorstellen tot de toepasselijke af-
toppingsgrens (2020: € 619,01 voor huishoudens van 
een of twee personen en € 663,40 voor huishoudens 
van drie of meer personen) als de huurder een hogere 
huurprijs betaalt. De minister zal de woningcorporaties 
later dit jaar informeren over deze voorgestelde rege-
ling en met praktische informatie komen over hoe zij 
de inkomenscategorieën bij de Belastingdienst moeten 
aanvragen. De Belastingdienst informeert de betreffen-
de huurders, in verband met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), dat de woningcorporatie 
de inkomenscategorie van het huishoudinkomen heeft 
opgevraagd voor de huurverlaging voor huurders met 
een laag inkomen. 

In het wetsvoorstel is verder een informatieplicht voor 
de woningcorporatie opgenomen om haar huurders te 
informeren over de mogelijkheid van huurverlaging 
voor huurders met een inkomen onder de toepasse-
lijke inkomensgrens voor passend toewijzen en een 
huur boven de voor het huishouden toepasselijke afto-
ppingsgrens. Op de websites rijksoverheid.nl en huur-
commissie.nl zal informatie beschikbaar komen voor 
huurders over deze mogelijkheid om huurverlaging te 
vragen en zo nodig een uitspraak van de Huurcommis-
sie te vragen. Ook in de jaarlijkse circulaire over het 
huurprijsbeleid zal aandacht worden besteed aan de 
mogelijkheid voor huurders van woningcorporaties om 
in 2021 huurverlaging aan te vragen als het inkomen 
tot onder de inkomensgrens voor passend toewijzen 
is gedaald. De rijksoverheid zal gemeenten over deze 
mogelijkheid van huurverlaging informeren, zodat 
gemeenten huurders die zich bij de gemeente melden 
met betalingsproblemen op die huurverlagingsmoge-
lijkheid kunnen wijzen. Ook de Woonbond zal op zijn 
website huurders over de huurverlagingsmogelijkheid 
informeren.
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Uiteraard volgen we als Matchability de ontwikkelingen 
op de voet. Deze delen we via MatchPoint2020.

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ef09ac68-f9da-48a9-81cd-19e72e55ca3b&title=35578%20Nota%20naar%20aanleiding%20van%20het%20verslag%20inzake%20wijziging%20van%20de%20Wet%20Maatregelen%20Woningmarkt%202014%20II%20en%20de%20Woningwet%20%28Wetsvoorstel%20Eenmalige%20huurverlaging%20huurders%20met%20lager%20inkomen%29.doc
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.huurcommissie.nl
http://www.huurcommissie.nl


11. EVEN VOORSTELLEN:
     DRIE NIEUWE COLLEGA’S

Mijn naam is Gert Martens, ik ben 24 jaar 
oud. Ik ben deze maand gestart bij de divisie 
DataToppers van Matchability. In mijn vrije tijd 
ben ik graag sportief bezig. Zo voetbal, squash 
en fitness ik regelmatig. Hiernaast heb ik nog 
een andere hobby, namelijk het bouwen van 
een carnavalswagen. 

Afgelopen zomer heb ik de Master Information 
Management afgerond aan de Tilburg 
University. Ik wilde gaan graag werken in 
de functie als consultant, omdat ik het leuk 
vind om organisatievraagstukken op te 
lossen vanuit het perspectief van Business 
Intelligence (BI). Bij DataToppers mag ik 
het oplossen van organisatievraagstukken 
en BI gaan combineren! Ik vind het erg leuk 
om de informatiebehoefte van corporaties te 
inventariseren en op basis hiervan een passend 
dashboard te bouwen in Power BI. Met als 
doel dat de corporatie juiste en onderbouwde 
beslissingen kan maken op basis van het 
dashboard. 

Dag allemaal, leuk om langs deze weg even 
kennis te mogen maken! Ik ben Bas van der 
Ent, 22 jaar en woon in Dirksland op het Zuid-
Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Ik ben 
momenteel bezig met de afronding van mijn 
bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 
Leiden. Naast de afronding van mijn bachelor 
ben ik op vrijwillige basis werkzaam als 
juridisch medewerker en penningmeester 
bij de Rechtswinkel Goeree-Overflakkee. 
Hier houd ik mij onder meer bezig met het 
(kosteloos) schriftelijk adviseren van cliënten 
op verschillende rechtsgebieden, waaronder 
bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurrecht en 
algemeen verbintenissenrecht. Verder houd ik 
mij in mijn vrije tijd graag bezig met fotografie, 
strategische spellen en politiek. 

Naast de praktijkervaring die ik eerder heb 
opgedaan bij een advocatenkantoor, hoop ik bij 
Matchability en het JCP weer nieuwe ervaring 
op te doen! Ik kijk uit naar de samenwerking 
binnen een dynamisch team en hoop snel 
een van jullie juridische vraagstukken aan te 
mogen pakken! 

Gert

Mijn naam is Marloes Melman. Ik ben 28 jaar en ik ben deze 
maand gestart bij Matchability. 
Samen met mijn vriend woon ik in Oosterhout. In mijn vrijetijd 
zit ik niet graag stil. Tennissen en hockeyen houden mij op 
sportief vlak bezig en wanneer ik op pad ga, gaat de fotocamera 
altijd mee. Reizen is toch wel mijn favoriete bezigheid en ik 
hoop dat we dit snel weer kunnen gaan doen!

Ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie het AKV. St. Joost 
in Breda met Ruimtelijk Ontwerp en heb hierna gewerkt als 
Lichtontwerper. Het commerciële aspect was een te groot 
deel van mijn functie en ik miste het sociale contact en de 
creativiteit. Om deze creatieve en sociale aspecten toch aan 
mijn werk toe te voegen, heb ik de switch gemaakt naar de 
corporatiesector. Via-via kwam ik terecht bij Matchability.

De woningcorporatiesector is nieuw voor mij, maar een 
uitdaging ga ik niet uit de weg. Ik maak daarom ook deel 
uit van de Academy binnen Matchability. Hier krijgen we de 
mogelijkheid om te werken aan onze eigen ontwikkeling en 
krijgen we alle aspecten van de woningcorporatie te zien. 
Ik heb erg veel zin om aan het nieuwe avontuur te gaan 
beginnen!

Marloes Bas
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