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Hoewel ik verre van een 
Ajacied ben, baalde ik 
echt toen Tottenham Hotspur 
in de laatste seconde van 
de wedstrijd de winnende 
binnentikte. 

En toch: Ajax mag meer dan trots zijn op wat 
ze voor elkaar hebben gekregen. De eerste 
reactie die ik van collega’s kreeg die Ajax-
fan zijn, was: ‘Ik wil het er niet over hebben’. 
Maar ik hield ze maar voor dat als Ajax de 
titel binnentikt, ze terug kunnen kijken op 
een geweldig seizoen. En over binnentikken 
gesproken … hoe staat het bij uw corporatie 
met het realiseren van de doelstellingen uit 
uw jaarplan? Heeft u nog een goede voorzet 
nodig? 

Dat komt goed uit, want we delen in dit maga-
zine tips en ontwikkelingen met betrekking tot de 
thema’s duurzaamheid en informatiebeveiliging. 
Daarnaast geven we een samenvatting van het 
strategisch programma van het WSW dat moet 
leiden tot een toekomstbestendig borgstelsel. 
Heeft u behoefte aan een extra speler voor uw 

team? Lees dan zeker verder, want onze Academy 
heeft ruimte om samen met u een mooie aanval 
op te zetten, op naar het doel! 

Onze collega Timon verzorgde op 16 april 2019 
namens zijn opdrachtgever Woonvisie een pre-
sentatie over de vertaling van strategie naar KPI 
en de koppeling met risicomanagement, proces-
management en business intelligence. Dat deed 
hij op de CorporatieGids LIVE-dag. In deze editie 
delen we de highlights van deze presentatie in de 
vorm van een stappenplan.

Verder zijn we sinds 1 februari 2019 live met het 
Juridisch CorporatiePlatform (JCP). We nemen u 
mee in de laatste stand van zaken. Welke corpora-
ties doen al mee en welke vragen hebben we zoal 
beantwoord? En niet alleen met het JCP zijn we 
live, ook onze nieuwe website is inmiddels in de 
lucht. Ook daar leest u in dit magazine meer over. 

Tot slot stelt Niels Smetsers zich voor. Hij is in maart 
gestart bij Matchability en momenteel werkzaam 
als interim-medewerker stook- en servicekosten 
bij de woningcorporaties Thuisvester en Alwel. 

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. DE KLASSIEKER
De eerste helft van de wedstrijd zit er weer 
(bijna) op. Ongetwijfeld was de ambitie hoog. 
U zult niet de enige zijn die door blessures of 
een tekort aan aanjagers niet alle doelpunten 
heeft binnengetikt. Een goede voorzet nodig 
van een aanjager of (schaduw)spits, zodat de 
stand weer minimaal gelijkgetrokken wordt? 
Lees dan verder.

Anne-José en Jorieke delen tickets uit die recht 
geven op ondersteuning van onze toppers van col-
lega’s. Deze tickets zijn geldig van mei tot en met 
augustus 2019. Vanaf 60 euro per uur ontzorgen 
wij u en helpen wij u scoren, zodat u zonder ver-
lenging en penalty’s het jaar winnend afsluit. 

Waar kunt u ons ook alweer voor bellen? 
We merken dat het niet altijd even helder is waar 

u ons voor kunt bellen. Matchability werkt corpo-
ratiebreed met hoogopgeleide bedrijfskundigen. U 
kunt ons inzetten op organisatiebrede bedrijfskun-
dige projecten, maar ook op tijdelijke functies. 
 
Wij werken over het algemeen met eigen mede-
werkers en soms met medewerkers van een sa-
menwerkingspartner. Dit betekent soms ook dat 
we niet kunnen leveren, maar op deze manier 
kunnen we wel de kwaliteit borgen. 
 
Via onze zakelijke LinkedIn-pagina en op onze 
website kunt u in één oogopslag zien wie via ons 
werkzaam is. Twijfelt u of u Matchability in kunt 
schakelen voor een project of functie? Bel ons dan 
gerust even.
 

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

Ook een ticket scoren?
Jorieke Neefs: j.neefs@matchability.nl | 06 304 007 56

Anne-José Haaksema: a.haaksema@matchability.nl | 06 489 373 92



3. OP NAAR EEN 
TOEKOMSTBESTENDIG BORGSTELSEL

In 2018 is het borgstelsel voor het eerst echt 
op de proef gesteld. Onder de Woningwet 2015 
is sanering geen vanzelfsprekendheid meer, 
kunnen corporaties failliet gaan en kreeg WSW 
als ‘onderlinge financiële waarborgmaatschap-
pij’ twee aanspraken op zijn risicovermogen 
te verwerken. Om ook naar de toekomst een 
voldoende robuust borgstelsel te kunnen ga-
randeren en mogelijk te blijven maken dat 
corporaties tegen zo laag mogelijke kosten 
financierbaar zijn, startte WSW eind 2018 een 
strategisch programma waar het gedurende 
2019 aan werkt. Op het moment van schrijven 
is het WSW in gesprek met corporaties over 
dit strategisch programma. We vatten het plan 
van aanpak voor dit programma samen. 

Doelstelling van het programma

Het doel van het strategisch programma is om het 
instrumentarium te verbeteren voor WSW als borger 
(en als gemandateerd saneerder), met voldoende 
vermogen en een passende zeggenschapsstructuur 
voor WSW als borger. Dit om naar de toekomst toe 
te kunnen garanderen dat de sociale volkshuisves-
ting in Nederland tegen zo laag mogelijke kosten 
financierbaar blijft (met duurzaam behoud van de 
AAA-rating).

Onderdelen programma

Het programma kent drie onderdelen:
1. Positionering. De positie van WSW in het 

stelsel als borger en als gemandateerd saneer-
der en de balans in invloed van stakeholders 
op de borger.

2. Zekerhedenstructuur. De positie van WSW 
in geval van (dreigende) discontinuïteit van een 
deelnemer en het instrumentarium dat WSW 
heeft voor het zekerstellen van zijn positie.

3. Borgstelsel en risicovermogen. Het inrich-
ten en waarborgen van een toekomstbestendig 
borgstelsel met voldoende risicovermogen.

De drie onderdelen zijn nader gespecificeerd in 
acht deelprojecten, die hieronder worden toege-
licht. 

Uitvoering deelprojecten

1. Sanering. In dit deelproject wordt gekeken 
naar de positie van WSW als gemandateerd 
saneerder in verhouding tot de rol van WSW 
als borger, mede in relatie tot de richting die de 
minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijkrelaties (BZK) ontwikkelt voor sanering als 
onderdeel van de evaluatie van de Woningwet 
door het Ministerie van BZK.

2. Zeggenschap. Mede op basis van (weten-
schappelijke) inzichten over effectieve in-
richting van externe zeggenschapsstructuur 
stemt het WSW met zijn stakeholders af wat 
een passende zeggenschapsstructuur is voor 
de borger en in hoeverre aanpassing van de 
structuur nodig is.

3. Juridische positie in faillissement. In aan-
sluiting op de verplichtingen van de deelnemers 
van WSW die beschreven zijn in het Reglement 
van Deelneming heeft WSW (recht op) onder-
pand van zijn deelnemers en volmacht voor 
vestiging van hypotheekrecht. WSW kan met 
het huidige instrumentarium echter alleen 
stapsgewijs zijn hypotheekrecht uitwinnen. Dit 
beperkt WSW in de mogelijkheden om verlie-
zen te minimaliseren. Richting zijn stakehol-
ders zal het WSW in dit deelproject waar nodig 
nader toelichten wat de consequenties zijn of 
kunnen zijn van het feit dat WSW zijn hypo-
theekrecht op dit moment alleen stapsgewijs 
kan uitwinnen.

4. Juridische positie voor faillissement. Het 
WSW wil een aantal verbeteringen in zijn in-
strumentarium doorvoeren waarmee het actie-
ver dan nu kan bijdragen aan het afwenden 
van de financiële problemen van deelnemers in 
geval van dreigend faillissement.

5. Scheefheid achtervang. In dit deelproject 
wil het WSW voorstellen om een duidelijkere 
koppeling op te nemen tussen de geborgde 
leningen die corporaties met achtervang van 
individuele gemeenten aantrekken en de be-
stedingen (het bezit) die zij in betreffende 
gemeenten realiseren.

6. Kapitaalbeleid. Het WSW wil zijn bestaande 
kapitaalbeleid waar nodig aanvullen en verbe-
teren en ook kapitaalwaarden vastleggen, te 
bepalen in deelproject 7.

7. Kapitaalwaarden. Het WSW wil bepalen 
welke typen kapitaalwaarden voor WSW ge-
wenst zijn en wat de hoogte van die waarden 
dient te zijn. Het gaat om harde (minimale) 
waarden en om signalerings- en/of streefwaar-
den.

8. Loss given default. Het WSW wil een re-
kenmethodiek opstellen om periodiek een 
risico-inschatting te maken van het verlies 
voor de borger als een corporatie financieel in 
discontinuïteit geraakt, ook wel in default ge-
noemd. De uitkomsten van het scoremodel wil 
het WSW gebruiken om preciezer te kunnen 
vaststellen hoeveel risicovermogen nodig is.

Planning

Het programma kent drie fasen:
1. Uitwerking van de (deel)projecten. Oplos-

singsrichtingen in kaart brengen van en uit-
werken met het oog op fase 2. Deze fase vindt 
plaats in het eerste en tweede kwartaal van 
2019.

2. Afstemming met stakeholders van het to-
taalpakket aan maatregelen (‘Hoofdlijnenak-
koord’). Deze fase vindt plaats in het tweede 
en derde kwartaal van 2019.

3. Vastlegging van het ‘Hoofdlijnenakkoord’ in 
concrete zaken als beleid, statuten, reglemen-
ten en overeenkomsten. Deze fase vindt plaats 
in het derde en vierde kwartaal van 2019.

Zodra er ontwikkelingen zijn, delen we deze via dit 
magazine. 

Niels



4. VAN STRATEGIE 
NAAR KPI

Timon

Van abstract naar concreet. Van visie en 
missie naar ondernemingsplan, doelstel-
lingen, KSF’s, KPI’s en dashboards. Een 
koppeling maken met risico- en procesma-
nagement. Best ingewikkeld! Onze collega 
Timon verzorgde op 16 april 2019 namens 
zijn opdrachtgever Woonvisie een presen-
tatie over de vertaling van strategie naar 
KPI en de koppeling met risicomanagement, 
procesmanagement en business intelligen-
ce. Dat deed hij op de CorporatieGids LIVE-
dag. In dit artikel delen we de highlights 
van deze presentatie in de vorm van een 
stappenplan.

Stap 1.
Benoem de strategische doelstellingen

De eerste stap bij het vaststellen van KPI’s is het 
specificeren van de visie en strategie van de cor-
poratie. In de praktijk worden deze visie en stra-
tegie vaak vertaald naar een ondernemingsplan, 
waarin de corporatie beschrijft wat ‘succesvol’ 
zijn voor haar inhoudt. Een duidelijk geformu-
leerde strategie is bovendien zeer effectief als 
communicatiemiddel naar alle medewerkers toe 
die uiteindelijk met de KPI’s gaan werken. 

Stap 2. 
Vertaal deze doelen naar ten minste drie KSF’s

De activiteiten waarin een corporatie moet uit-
blinken om haar doelstellingen te realiseren, 

noemen we in dit verband de kritieke succesfac-
toren (KSF). Een KSF is feitelijk een korte zin: 
‘Verhoog de bewonersparticipatie’, bijvoorbeeld. 

Stap 3. 
Benoem ten minste één KPI per KSF

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn kwalita-
tief of kwantitatief meetbare grootheden die aan 
een KSF gerelateerd kunnen worden en informa-
tie geven over de mate waarin een corporatie 
presteert. Om dit na te kunnen gaan en te zien 
of de KSF’s werkelijk zijn gerealiseerd, worden er 
normen aan de KPI’s gekoppeld.

Stap 4. 
Geef aan hoe, wanneer en waarom je deze KPI(‘s) 
wilt gaan meten

In deze stap wordt gekeken waar de data vandaan 
gehaald kunnen worden. Het is verstandig om dit 
al bij het ontwerpen van de KPI’s mee te nemen. 
Het risico bestaat namelijk dat de data niet, niet 
op frequente basis of zeer lastig te verkrijgen zijn. 
Zorg er daarom voor dat de informatie met weinig 
inspanning kan worden verzameld, verwerkt en 
geanalyseerd. 

Stap 5. 
Benoem de belangrijkste risico’s die het realiseren 
van de doelstellingen in gevaar kunnen brengen 
en koppel hier beheersmaatregelen aan

Met behulp van kritieke risico-indicatoren (KRI’s) 
kan een corporatie op een effectieve wijze over 
risico’s rapporteren. Een KRI is een kwantitatieve 
maatstaf (bijvoorbeeld een absoluut getal of een 
ratio) die de mate van risico weergeeft. Het is een 
indicator van de kans van optreden van een risico, 
de mogelijke schade bij optreden, of beide. Een 
KRI is vergelijkbaar met KPI met dien verstande 
dat een KPI iets zegt over de mate waarin presta-
ties gerealiseerd worden
terwijl een KRI iets zegt over de mate waarin toe-
komstige risico’s zich kunnen materialiseren. Per 
KRI benoem je vervolgens (een set van) beheers-
maatregelen. 

Als Matchability ondersteunen we corpora-
ties onder meer bij de vertaling van strategie 
naar KPI, de vertaling van ruwe data naar 
informatie, het bouwen van dashboards met 
behulp van (power) BI en het opstellen van 
een integraal managementinformatieraam-
werk. Eens sparren met een van onze (data)
toppers? Neem dan gerust contact met ons 
op!

Tips voor het bepalen van 
goede KPI’s

• Doelen moeten aansluiten bij 

strategie, missie en visie

• Periodiek meetbaar

• Begrijpelijk voor iedereen

• Beïnvloedbaar 

• Less is more 

• In stappen

• Up-to-date

• SMART



Heeft u een vraagstuk waar u zelf niet aan toekomt? 
Wij helpen u graag met het vinden van de juiste match! 
Samen met u kijken we of we uw vraagstuk op kunnen 
laten pakken door een young professional, (een trainee 
uit) onze Academy, een projectteam of een stagiair. Zo 
betaalt u het tarief dat bij het niveau (stagiair, trainee 
of young professional) van het werk past. In dit artikel 
leest u wanneer u onze Academy kunt inschakelen. 

5. VRAAG HET DE ACADEMY

In de zomer van 2018 zijn we als Matchability gestart met onze 
Academy, als waardevolle toevoeging op het traineeship dat 
onze collega’s doorlopen. Van maandag tot en met donderdag 
doen onze trainees werkervaring op in de corporatiesector. 
De vrijdag staat in het teken van (persoonlijke) ontwikkeling 
binnen de Matchability Academy. Elk kwartaal staat een andere 
afdeling centraal: Vastgoed, Wonen, Strategie en Beleid en 
Bedrijfsvoering. Op deze manier ontstaat een integraal beeld 
van (werken in) de corporatiesector. Naast persoonlijke 
ontwikkeling staat de ontwikkeling van producten en het delen 
van kennis centraal. De trainees krijgen te maken met diverse 
vraagstukken en gaan op zoek naar innovatieve oplossingen 
of verrichten (veld)onderzoek. Op de Academydag krijgen de 
trainees de tijd en ruimte om projectleider te zijn van hun 
eigen projectteam.
 
Wanneer u als corporatie een project of (onderzoeks- of 
haalbaarheids)vraagstuk heeft, dan kunt u altijd de hulp 
inschakelen van het Academy-team. Meer weten of een 
onderzoeksvraag indienen? Neem gerust contact met ons op 
via academy@matchability.nl  

Iris
Veel organisaties worstelen met de aanpak 
van een veilige informatievoorziening. 
Daarom delen we in dit artikel acht tips met 
betrekking tot de beheersing van de grootste 
informatiebeveiligingsrisico’s.

Tip 1. Security officer benoemen.
Benoem een functionaris die verantwoordelijk is 
voor de informatiebeveiliging, de security officer. 
Houd deze rol gescheiden van de rol van privacy 
officer, zodat beide functionarissen de volledige 
focus hebben.

Tip 2. Gegevens veilig delen.
Maak gebruik van veilige methoden, zoals FileCap, 
om gegevens te delen met derden. Dring er ook bij 
bijvoorbeeld leveranciers op aan dat zij gegevens 
veilig delen. Afspraken hierover kun je vastleggen 
in de inkoopvoorwaarden of in een SLA. 

Tip 3. Structureel bewustwording creëren.  
Zorg ervoor dat je periodiek aandacht besteed aan 
informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door een be-
richt op intranet te plaatsen, posters op te hangen, 
e-learning aan te bieden of gebruik te maken van 
mystery callers of mystery guests. Deze acties 
kunnen bijvoorbeeld vanuit een AVG-werkgroep 
georganiseerd worden. 

Tip 4. Juiste autorisaties toepassen.
‘Mag ik rechten om handeling x ten behoeve van 
de interne controle uit te kunnen voeren?’ Met 
name bij tijdelijke aanvragen voor de uitbreiding 
van rechten zien we dat vergeten wordt om de 
rechten aan te passen wanneer deze niet meer 
nodig zijn. 

Tip 5. Inname en uitgifte bedrijfsmiddelen 
vastleggen.
Maak inzichtelijk aan wie welke bedrijfsmiddelen 
(tag, laptop, telefoon et cetera) ter beschikking 
zijn gesteld en wanneer. Laat de betreffende 
collega’s ook tekenen voor ontvangst en op het 
moment van inleveren. 

Tip 6. Opschonen.
Een systeem om zowel het primair systeem, het 
documentmanagementsysteem, Outlook en lokale 
schijven op te schonen, bestaat helaas (nog) niet. 
Organiseer periodiek een opschoonmiddag, waar-
bij tegelijkertijd bewustwording wordt gecreëerd.  

Tip 7. Informatiebeveiliging integreren in 
voorstellen.
Neem in MT-voorstellen standaard een paragraaf op 
over informatiebeveiliging. Dit onderwerp is vaker 
van toepassing dan we denken. Een voorbeeld is 
de energieprestatievergoeding (EPV), waarbij ver-
schillende meters de EPV-norm monitoren. Geen 
onderwerp waarbij je direct aan informatiebeveili-
ging denkt, maar waarbij dit onderwerp toch van 
toepassing is. 

Tip 8. Monitoren.
Het is goed om periodiek te meten wat de status 
is van de maatregelen die u treft om risico’s met 
betrekking tot informatiebeveiliging te beheersen. 
Integreer informatiebeveiligingsrisico’s in het in-
terne controleplan en/of maak gebruik van onze 
AVG-apk.

6. INFORMATIEBEVEILIGING

Rick

AVG-apk uitgelicht
De AVG-apk: periodiek inzicht in de mate 
van borging van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Speciaal voor 
woningcorporaties hebben we een AVG-apk 
ontwikkeld. Een dashboard dat in een oogopslag 
laat zien hoe u op de (borging van de) AVG-
onderdelen (waaronder informatiebeveiliging) 
scoort en dat we samen met u vullen. En een 
rapport met gerichte en vooral praktische 
verbeterpunten.

Wilt u meer informatie of onze brochure 
ontvangen? Neem dan contact met ons op, 
bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar 
info@matchability.nl



Woningcorporaties spraken in de Aedes 
Woonagenda 2017-2021 de ambitie af om 
hun sociale huurwoningen voor 2050 CO2-
neutraal te maken. Het Sectorbeeld 2018 van 
de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt 
echter duidelijk dat corporaties prioriteiten 
moeten stellen als het gaat om de thema’s 
betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en 
duurzaamheid. De hoge belastingdruk en de 
kwetsbare financiële positie van huurders zet 
het snel en op grote schaal verduurzamen van 
woningen onder druk. Hoe gaan corporaties 
hiermee om? We gaan in dit artikel in op de 
laatste ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. 

• Wat kunnen kleinschalige duurzame warmte-
technieken betekenen voor woningcorporaties? 
Dat lieten het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) en RVO.nl onder-
zoeken. Uit dit onderzoek blijkt de potentie groot 
te zijn. Tegelijkertijd stellen de onderzoekers 
vast dat de warmtetechnieken nog nauwelijks 
worden toegepast in de huursector. In dit rap-
port worden aanbevelingen gedaan om de po-
tentie van de warmtetechnieken wel in beeld te 
krijgen. 

• Goede communicatie is essentieel bij succesvol 
verduurzamen, naast de financiële kaders en de 
technische mogelijkheden. Goed Wonen Gemert 
maakt daarom veel gebruik van communicatie 
op maat en storytelling. Ze deelt niet alleen ver-
halen van bestuurders en collega’s, maar vooral 
die van huurders die de NOM-renovatie al achter 
de rug hebben. Zij kunnen als geen ander ver-

7. VERDUURZAMING

Vincent

tellen hoe zo’n renovatie er aan toe gaat en wat 
het oplevert.

• ‘Een van de huurders is tijdens het proces van 
verduurzaming gevolgd. Hij heeft zijn verhaal 
maandelijks gedeeld in de lokale krant, op onze 
website en via sociale media. We hebben daar 
veel positieve reacties op ontvangen.’

• Op 18 april 2019 organiseerden Aedes en de NVB 
het Waterstofcafé. Tijdens deze bijeenkomst zijn 
de belangrijkste voor- en nadelen benoemd. 
Aedes zet deze hier voor u op een rij. 

• De subsidieregeling voor zonnepanelen wordt 
door het kabinet met drie jaar verlengd. Dit be-
tekent dat eigenaren van zonnepanelen nog tot 
2023 de stroom die ze zelf opwekken en terug-
leveren aan het elektriciteitsnet volledig mogen 
aftrekken van hun eigen energieverbruik. Over 
dat deel is dan geen energiebelasting verschul-
digd.

• Het Rijk wil het voor woningcorporaties moge-
lijk maken om gehele daken van appartemen-
tencomplexen te benutten voor zonnepalen. 
Minister Ollongren gaat belemmeringen voor 
woningcorporaties bij de uitrol van zonnepane-
len wegnemen. Het voornemen van Ollongren is 
om woningcorporaties dezelfde mogelijkheden 
te geven als andere vastgoedeigenaren bij het 
treffen van verduurzamingsmaatregelen aan 
eigen gebouwen en de daarbij behorende grond. 
Ollongren wil nog vóór de zomer van 2020 een 
voorstel tot wetswijziging indienen bij de Tweede 
Kamer. Als het aan de minister ligt, moeten de 
wijzigingen in de wet die bijdragen aan het ver-
duurzamen van het portfolio van de woningcor-
poraties per 1 januari 2021 van kracht worden. 

• De kantonrechter in Amsterdam heeft op 4 april 
2019 een belangrijke uitspraak gewezen voor 
woningcorporaties die hun woningbezit willen 
verduurzamen. Juridische obstakels kunnen die 
verduurzaming aanzienlijk frustreren, zo is te 
lezen in dit artikel.

Later dit jaar volgt nog een mooie toevoeging vanuit 
onze kant om uw organisatie te ondersteunen bij de 
verduurzamingsopgave. We houden u hierover op 
de hoogte via ons magazine. Wordt vervolgd!



Een maand, drie weken, twee weken, een 
week, een dag ... begin dit jaar hebben we 
heel wat afgeteld! ‘Get ready for the launch’, 
zo schreven we op onze socialmediakanalen. 
Die ‘launch’ was op 1 februari en betrof het 
Juridisch CorporatiePlatform (JCP). Inmid-
dels zijn we ruim drie maanden verder en is 
het JCP up and running. Hoog tijd voor een 
tussenstand.

Het JCP?

Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere en mid-
delgrote woningcorporaties niet belegd bij aparte 
functionarissen, zoals een jurist of een compliance 
officer. Medewerkers hebben in grote lijnen de 
kennis op het gebied van wet- en regelgeving zelf 
paraat. Ze gaan daarbij vaak uit van het ‘gezond 
boerenverstand’. Voor de specifiekere vragen 
wordt veelal gebruikgemaakt van externe advoca-

ten of juristen die ten aanzien van deze specifieke 
juridische vragen een adviserende en ondersteu-
nende rol vervullen.

Het JCP is een dienst voor woningcorporaties die 
ingezet kan worden voor uiteenlopende juridische 
vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerdere juri-
disch medewerkers op verschillende rechtsgebie-
den. 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 af-
gebakende 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 zelfred-
zaamheid te vergroten. Zo kunnen medewerkers 
van de deelnemende corporaties de online kennis-
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bank raadplegen. Om het kennisniveau te vergroten, 
waardoor zoveel mogelijk aan de voorkant al juri-
dische 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.

Het JCP bieden we aan in de vorm van een abonne-
ment met vaste basisdiensten en/of variabele dien-
sten. De keuze is aan u. U kunt te allen tijde inhou-
delijke vragen over de onderstaande onderwerpen en 
rechtsgebieden stellen.

• Huurrecht
• Bouw- en vastgoedrecht
• Woningwet
• Privacywetgeving
• Stook- en servicekosten
• Overeenkomsten

De tussenstand

Inmiddels hebben de eerste corporaties zich al aan-
gemeld en zijn we in gesprek met een tiental cor-
poraties die waarschijnlijk later dit jaar aansluiten. 
De eerste vragen zijn al gesteld en naar volle tevre-
denheid beantwoord. De antwoorden delen we op de 
kennisbank en via nieuwsbrieven, zodat een corpora-
tie niet zelf het wiel hoeft uit te vinden bij dezelfde of 
een vergelijkbare vraag. 

Meer informatie, interesse in een demo van het JCP 
of ook deelnemen? Ga dan naar www.hetjcp.nl. Op 
ons YouTube-kanaal vindt u een ludiek filmpje waarin 
we het JCP verder toelichten. 

Vijf voordelen van 
deelname aan het JCP

1. Samen grip op kennis, 
dossiers en kosten.

2. Kennisniveau vergroten 
= grotere zelfredzaam-
heid.

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

4. Samen optrekken = 
geen dubbele vragen 
aan specialisten, dus 
geen onnodige kosten.

5. Indien gewenst een 
interim-medewerker 
juridische zaken = snel 
een match bij een capa-
citeitsvraagstuk.



9. WIJ ZIJN MATCHABILITY!

Twee jaar geleden. Super trots 
waren we op onze nieuwe website. 
Online trends en ontwikkelingen 
gaan echter snel en ons elke dag een 
beetje verbeteren zit in ons DNA. 
Ook merkten we dat de uitstraling 
en de inhoud van de site niet meer 
100% matchten met wie we zijn. 
Tijd voor een nieuwe website dus! 

Met een aantal collega’s gingen we 
fanatiek aan de slag. Tijdens pizza-, 
pasta- en saladesessies schreven we 
de content voor de nieuwe site. Ook 
dachten we na over de structuur en de 
vormgeving. Met deze input gingen we 
naar Rob Housen van Studio ROB, een 
grafisch vormgever en webdesigner uit 

ons netwerk. ‘Maak er een mooie web-
site van, een echt visitekaartje, een site 
die uitstraalt wie we zijn!’ Dat is wat ons 
betreft meer dan gelukt! We zijn erg blij 
met het resultaat. Nieuwsgierig? Check 
www.matchability.nl!

Ook voor MatchPoint 2020 hebben 
we mooie plannen. Het bij u bekende 
boek zal vervangen worden door een 
flitsende, moderne en actuele vorm 
van kennisdelen. U ontvangt van uw 
accountmanager Anne-José of Jorieke 
binnenkort een verzoek om u hier in het 
najaar over bij te praten. 
 We werken elke dag hard aan kwaliteit 
en zijn dan ook trots op dit resultaat.

10. EEN MEDEWERKER 
AAN HET WOORD

Ik ben Niels Smetsers, opgegroeid en woonachtig in het 
Brabantse Oisterwijk. In mijn vrije tijd speel ik voetbal in 
een vriendenteam, ga ik fietsen op mijn racefiets en spreek 
ik graag af met vrienden. Daarnaast houd ik erg van mooie 
reizen maken en andere culturen leren kennen.

Ik heb kennis op bedrijfskundig en juridisch vlak. Ik heb zowel 
een hbo-opleiding Bedrijfskunde MER als een wo-opleiding 
Ondernemingsrecht afgerond. Ik zie mijzelf als een sociaal en 
gedreven medewerker met daarbij oog voor kwaliteit. Sterk 
ontwikkeld analytisch vermogen, zorgvuldig en altijd denken 
in oplossingen passen bij mij. Graag houd ik ruimte voor 
persoonlijke en professionele groei. Ik ben een teamplayer, 
ondersteun zo nodig anderen en zet altijd in op een vruchtbare 
samenwerking. Maar ook solo kom ik goed tot mijn recht.

In maart van dit jaar ben ik bij Matchability gestart. Via 
Matchability werk ik op dit moment op interim-basis als 
medewerker stook- en servicekosten bij de woningcorporaties 
Thuisvester en Alwel. Met name mijn analytische vaardigheden 
komen in deze functie goed van pas. Hierna wil ik me graag 
verder ontwikkelen op andere gebieden, waarbij onderwerpen 
als business intelligence en procesverbeteringen me erg 
aanspreken. Graag tot ziens!  

Niels
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