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Het is september en dat 
betekent dat voor de meesten 
de vakantie er weer op zit. 

Hopelijk heb je een fijne vakantie gehad, op 
een plek die in de planning lag. En heb je 
echt kunnen afschakelen. Anders dan andere 
jaren merkte ik om me heen dat iedereen 
écht aan vakantie toe was na een druk en 
bewogen jaar. En hoewel ik dol ben op mijn 
werk, merkte ik dat ik ook behoefte had aan 
rust, natuur en ontspanning in een andere 
omgeving. Daarom hebben mijn vrouw en 
ik een camper gehuurd en hebben we een 
reis gemaakt door Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. In één woord: fantastisch! 

Wat nóg mooier is, is dat onze accountmanager 
Jorieke op 31 juli is bevallen van een prachtige 
dochter: Niene. Vader, moeder en dochter maken 
het goed en eind oktober is ze er weer. 

Dit magazine is al weer de drieëndertigste editie. 
33 is een bijzonder getal, zo begreep ik. Niet omdat 
ik zelf 33 ben, maar omdat 33 een optelsom is van 
de meestergetallen 11 en 22. Nummer 11 heeft 
een heel speciale betekenis. Het is namelijk het 
meest intuïtieve getal (visie). Nummer 22 heeft 
een speciale kracht. Het geeft je de energie om 
je dromen in werkelijkheid om te zetten (visie 
én actie). Nummer 33 is dan ook een wijs getal 
en met de energie van 33 kun je de gewenste 
plannen naar een volgend niveau brengen. En 
waar ik zelf deze wijsheid vandaan heb? Uit een 

boek over numerologie. En wat je hiermee kunt? 
Volgens mij is het getal symbolisch voor dit jaar. 
De afgelopen periode bracht ons veel creativiteit 
en die creativiteit is omgezet in actie. Met elkaar 
hebben we de schouders eronder gezet en zijn we 
er vol voor gegaan. Nu is het tijd om de lessen die 
we geleerd hebben in de coronacrisis duurzaam in 
te blijven zetten om zo tot een volgend niveau te 
brengen. Wat willen we behouden en wat willen we 
niet meer?

In dit magazine helpen we een handje door weer 
tips, stappenplannen en samenvattingen te delen. 
Zo geven we een samenvatting van de belangrijkste 
wijzigingen van de Woningwet per 1 januari 2021, 
gaan we in op de update van de Woonstandaard 
en delen we hoe je aan de verantwoordingsplicht 
van de AVG voldoet. Verder zoomen we in op 
de ontwikkelingen in de woningwaardering en 
schetsen we een stappenplan voor het opstellen 
van een management control framework (MCF). 
Ook delen we praktijkvoorbeelden van andere 
corporaties die ervoor gekozen hebben om het 
bestaande woningbezit intensiever te gebruiken. 
‘Praktijk’ is ook het sleutelwoord als het om onze 
boo(s)tcamp en de training huurrecht gaat. In dit 
magazine lees je hier meer informatie over. Tot 
slot stelt onze collega Nicky zich aan je voor. Voor 
velen is Nicky een bekend gezicht, want ze heeft al 
eerder voor Matchability gewerkt. We zijn blij met 
haar terugkeer! En er was nog meer reden voor 
blijdschap, want ons SNA-keurmerk (een norm 
voor betrouwbaarheid en kwaliteit) is verlengd.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Veel leesplezier!

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels



2. UPDATE VAN DE WOONSTANDAARD

Esther

Het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) 
en Aedes hebben de Woonstandaard 2.0 
uitgebracht. De Woonstandaard is een 
handig instrument in het kader van de 
portefeuillestrategie én bij het maken van 
prestatieafspraken. Ook is het een handige 
kapstok voor corporaties die met beleid over 
de basiskwaliteit aan de slag gaan. Maar wat 
is er nu precies gewijzigd in deze 2.0-versie 
van de Woonstandaard?

De Woonstandaard omschrijft een basiskwaliteit van 
woningen, in de vorm van product-marktcombinaties 
(PMC’s). De Woonstandaard is een hulpmiddel om 
vraag en aanbod in de woningbouw beter op elkaar 
af te stemmen. Het is basisgereedschap om meer 
sturing te geven op de vraag en op het aanbod. Wat 
wil je als corporatie? Wat is je portefeuillestrategie? 
Welke woningen in welke prijsklassen wil je in de 
toekomst aan je voorraad toevoegen? Aan de hand 
van PMC’s kunnen corporaties ook concreet laten 
zien wat voor soort woningen ze willen realiseren. 
De Woonstandaard is dus ook een goed hulpmiddel 
bij het maken van prestatieafspraken.

Hieronder vatten we de wijzigingen in de 
Woonstandaard kort samen:

• De basisprestatie-eisen per PMC zijn 
verscherpt en aangevuld. Dat laatste betekent 
concreet dat het voor corporaties met de 

nieuwe Woonstandaard eenvoudiger wordt 
om maatwerk toe te passen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van het thema duurzaamheid. 
Deze aanvullende eisen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op de gebruikskwaliteit of op 
esthetische eisen. 

• Uitbreiding van 8 naar 14 PMC’s. Naast de 
grondgebonden en gestapelde woningconcepten 
beschrijft deze versie ook concepten voor 
veelgevraagde flexibele (tijdelijke) woningen. 
Daarmee is een belangrijke actualisatieslag 
gemaakt.

• De financiële paragraaf geeft individuele 
corporaties meer inzicht in de berekeningen en 
afwegingen van investeringsbesluiten.

• De taakverdeling tussen corporatie en 
aanbieder kan per inkoopproject verschillen. 
Het is belangrijk om steeds goed af te spreken 
wie wat doet en wie welke kosten voor zijn 
rekening neemt. Hoe zit het bijvoorbeeld 
met de legeskosten of de aansluitingen op 
nutsvoorzieningen? De 2.0-versie biedt een 
basisschema met punten waarover de partijen 
afspraken moeten maken.

Via deze link is de Woonstandaard 2.0 te 
raadplegen. Ondersteuning nodig bij de vertaling 
van deze standaard naar je portefeuillestrategie, 
je basiskwaliteit, je investeringsstatuut of je 
prestatieafspraken? Neem dan contact met ons op!

3. WIJZIGINGEN IN DE WONINGWET 
PER 1 JANUARI 2022

De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2021 ingestemd 
met de gewijzigde Woningwet, voortkomend 
uit de wetsevaluatie. De wijzigingen in de 
Woningwet en het Btiv worden van kracht 
vanaf 1 januari 2022. Dat betekent onder 
meer: meer mogelijkheden voor lokaal 
maatwerk, minder administratieve lasten 
en meer risicogericht toezicht vanuit de Aw. 
In dit artikel vatten we de belangrijkste 
gevolgen voor woningcorporaties samen.

Minder administratieve lasten

Veel regels over details worden geschrapt of 
eenvoudiger gemaakt.

• Met name het toezicht wordt flexibeler. Een 
groot aantal goedkeuringsvereisten vooraf 
wordt vervangen door verantwoording achter-
af. Limitatieve lijsten met geboden en verboden 
worden omgezet in heldere principes, conform 
de aanbeveling van Van Bochove. Zo wordt de 
wet ook toekomstbestendiger gemaakt.

• Via een experimenteerbepaling kan voortaan 
nieuw beleid getest worden.

Leefbaarheid

Het domein wordt op een aantal punten verruimd. 
Zo hoeven leefbaarheidsactiviteiten niet langer 
vooraf in prestatieafspraken opgenomen te 
worden. Het maximale bedrag van 127 euro per 
vhe wordt geschrapt en activiteiten gericht op 
ontmoeting worden toegestaan.

Marit

https://fbfb043a-046d-446c-9d45-392c6e831d7a.filesusr.com/ugd/b56e43_bb0b9a9537a342b8811e35f095e5e47a.pdf


Belemmeringen voor investeringen in maatschap-
pelijk vastgoed worden weggenomen, voorbeelden 
zijn een buurtcentrum of een dagbestedingsruim-
te voor zorgbehoevenden. Hiervoor vervalt de eis 
van fysieke verbinding van zorgruimten met het 
overige vastgoed.

Duurzaamheid

Op het terrein van verduurzaming mogen corpora-
ties voortaan hetzelfde met hun bezit als andere 
vastgoedbezitters. Duurzaamheid wordt daarmee 
opgenomen in de Woningwet als een kerntaak van 
een woningcorporatie.

Lokaal maatwerk

Het proces rond de prestatieafspraken tussen 
corporaties, gemeenten en huurders biedt meer 
ruimte om het naar lokale voorkeuren in te 
richten. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om 
voor meer jaren afspraken te maken. Ook andere 
partijen zoals zorgpartijen en onderwijsinstellin-
gen kunnen hierbij betrokken worden. Belangrijk 
hierbij is ook dat een woonvisie verplicht wordt 
voor gemeenten, gezien het belang daarvan voor 
de volkshuisvesting.

Beschikbaarheid en doorstroming

• Bij tijdelijke woningen wordt het eindigen van 
de omgevingsvergunning een opzeggingsgrond 
voor het huurcontract. De verhuurder heeft 
daardoor zekerheid dat de huurovereenkomst 
tijdig beëindigd kan worden als de vergunning 
verstrijkt. Het ontbreken van zo’n bepaling zet 
nu immers een rem op de realisatie van flexwo-
ningen. Ook de rechtspositie van de huurder 
wordt beter. Nu krijgt een huurder telkens een 
tijdelijke huurovereenkomst voor maximaal 
twee jaar zonder enige huurbescherming.

• De termijn voor tijdelijke verhuur wordt 
verlengd van twee naar drie jaar. Corporaties 
kunnen daar bij DAEB-woningen overigens 

alleen gebruik van maken bij wisselwoningen, 
short-stay-verhuur, laatste kans-contracten of 
huurders die afkomstig zijn uit de maatschap-
pelijke opvang. Reparatiewetgeving op dit punt 
volgt echter nog naar aanleiding van kritiek uit 
de Eerste Kamer op dit onderdeel.

• Bouwen en verhuren in het middensegment 
wordt eenvoudiger. Woningcorporaties kunnen 
weer makkelijker huurwoningen bouwen die 
boven de sociale huurgrens vallen. Zo wordt 
de markttoets tijdelijk afgeschaft en is er geen 
goedkeuring nodig voor niet-DAEB-investerin-
gen zoals middeldure huurwoningen.

• Er komt een opkoopbescherming voor koopwo-
ningen. Gemeenten kunnen die voor bepaalde 
gebieden inzetten als daar te veel woningen 
door beleggers worden opgekocht.

4. ONTWIKKELINGEN IN DE 
WONINGWAARDERING

Augustus was de maand van de 
woningwaardering. Zo geeft per 1 augustus 
het energielabel ook aan of woning goed 
genoeg is geïsoleerd voor verwarmen zonder 
aardgas, wordt de deadline voor het inmeten 
van het gebruikersoppervlakte conform 
NEN 2580 een jaar verschoven én wordt de 
maximering van de WOZ-punten in de WWS 
uitgesteld. We zetten deze ontwikkelingen 
op een rijtje in deze blog.

Nieuw in het energielabel: standaard 
voor isolatie

Vanaf 1 augustus wordt op alle nieuwe energielabels 
vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan de 
‘Standaard voor isolatie’. Is dat het geval, dan is de 
woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. 
De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning 
goed genoeg is geïsoleerd. In veel gevallen kan 
de woning daarmee aangesloten worden op een 
warmtepomp of een warmtenet. Met de aanduiding 
op het label kun je zien in hoeverre verbeteringen 
nog nodig zijn aan de woning voor verwarming 
zonder aardgas.

De Standaard voor woningisolatie is eerder dit 
jaar door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Door de 
Standaard nu ook prominent op het energielabel 
te presenteren, wil de minister woningeigenaren 

handvatten geven om hun huis goed te isoleren. 
Zodat ze zich zo kunnen voorbereiden op een 
toekomst zonder aardgas.

Verplichting inmeten 
gebruikersoppervlakte conform NEN 
2580 uitgesteld

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in 
de jaarrekening waarderen gebaseerd op de 
marktwaarde in verhuurde staat. Een onderdeel 
voor die waardebepaling is de oppervlakte van het 
vastgoed. De verplichting voor woningcorporaties 
om de gebruikersoppervlakte volgens 
meetinstructie – afgeleid van de Nederlandse norm 
voor oppervlaktebepaling NEN 2580 – te bepalen, 
verschuift van 2021 naar 2022. Dit betekent dat 
er nog een jaar langer volgens de oude methodiek 
uit het Handboek Marktwaardering gerekend kan 
worden. Hiermee krijgen corporaties nog meer tijd 
om samen te werken met gemeenten. Dat kan 
kosten besparen en levert een betere afstemming 
op door eenduidige cijfers.

Maximering WOZ-punten in WWS ook 
uitgesteld

Minister Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer 
laten weten het Besluit inzake maximering aandeel 
punten WOZ-waarde in woningwaardering uit te 
stellen tot 1 januari 2022. Na het zomerreces komt 
dit onderwerp terug in een tweeminutendebat.

Via ons online platform MatchPoint houden we 
jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
op dit gebied.

Harmen

https://matchpoint2020.nl/


• Aan kunnen tonen welke technische en organi-
satorische maatregelen je hebt getroffen om 
de risico’s die de gegevensverwerkingen met 
zich meebrengen, te beheersen.

• Het is tijd voor een update als je constateert dat 
je één of meer van de bovenstaande maatrege-
len niet (meer) juist, tijdig of volledig toepast (of 
als je daar twijfels over hebt). Je moet immers 
kunnen aantonen dat een verwerking aan de 
belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, 
zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding 
en juistheid.

Net voor de zomer kwam de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) met een privacy-
update. Organisaties moeten kunnen aantonen 
dat zij aan de privacywet voldoen. Hoe voldoe je 
als corporatie aan deze verantwoordingsplicht? 
En hoe bepaal je of het tijd is voor een update?

Je bent verplicht verantwoording af te leggen over 
je gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Zorg er 
daarom voor dat je aan je verantwoordingsplicht 
voldoet. De verplichte maatregelen die de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) concreet 
noemt zijn als volgt.

• Een verwerkingsregister bijhouden.
• Een data protection impact assessment (DPIA) 

uitvoeren voor gegevensverwerkingen met een 
hoog privacyrisico.

• Een register bijhouden van datalekken die zijn 
opgetreden (ook als je die niet hoeft te melden 
bij de AP).

• Aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk 
toestemming heeft gegeven voor een 
gegevensverwerking wanneer je voor deze 
verwerking toestemming nodig hebt.

• Goed kunnen onderbouwen waarom en wanneer 
je ervoor gekozen hebt om al dan niet een 
functionaris gegevensbescherming (FG) aan te 
stellen wanneer onduidelijk is of je verplicht 
bent om een FG aan te stellen.

5. VERANTWOORDINGS-
PLICHT AVG

Rick

AVG-apk

Als Matchability bieden we een AVG-apk aan.  
De AVG-apk geeft inzicht in de mate van borging 
van de AVG. Je ontvangt een rapport met de 
stand van zaken en, indien van toepassing, met 
gerichte en vooral praktische verbeterpunten. We 
ondersteunen corporaties ook bij het oppakken 
van deze actiepunten. Met een dashboard dat we 
samen invullen zie je in één oogopslag hoe je op de 
verschillende maatregelen en onderdelen van de 
AVG scoort. Interesse in een AVG-apk? Neem dan 
contact met ons op!

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht#hoe-bepaal-ik-welke-maatregelen-ik-moet-nemen-om-mijn-verwerkingen-te-beveiligen-6362
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht#hoe-bepaal-ik-welke-maatregelen-ik-moet-nemen-om-mijn-verwerkingen-te-beveiligen-6362
https://www.linkedin.com/posts/autoriteitpersoonsgegevens_verantwoordingsplicht-activity-6795997971315011584-TPUS/
https://www.linkedin.com/posts/autoriteitpersoonsgegevens_verantwoordingsplicht-activity-6795997971315011584-TPUS/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-verwerkingsregister-op-te-stellen-7191
https://matchpoint2020.nl/servicemenu-avg-apk/


In een management control framework 
(MCF) legt een corporatie gestructureerd 
vast welke beheersinstrumenten zij inzet om 
richting te geven aan de organisatie en haar 
processen. Een MCF helpt corporaties bij 
een risicogerichte systeemaanpak van alle 
bedrijfsactiviteiten, uitvoering van toezicht 
en het afleggen van verantwoording.

Samengevat zijn er drie redenen voor 
woningcorporaties om een MCF op te stellen:

1. Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering om de 
volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren, 
met als randvoorwaarde het waarborgen van 
de financiële continuïteit.

2. Betrouwbare (financiële) verslaggeving.
3. Voorkomen van misbruik en oneigenlijk 

gebruik van (wettelijke) regelingen.

Een handige tool waar het MCF mee verbonden 
kan worden, is het COSO-ERM-model. In deze 
blog delen we de bouwstenen en stappen om te 
komen tot een MCF.

Stap 1: Input voor het MCF verzamelen: 
de ingrediënten

In deze stap verzamel je zowel intern als extern 
de componenten die deel gaan uitmaken van het 
MCF. Zo heeft Aedes een handreiking opgesteld 

met betrekking tot het MCF. De componenten die 
hierin terugkomen, zijn weergegeven in tabel 1.  

House of Control ziet het MCF als een ‘certificaat 
van goed bestuur’. Daarvan is volgens House of 
Control sprake als: 

• bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn 
ingericht;

• besturingsmodel effectief is;
• relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Nadeel van deze zienswijze is dat onvoldoende 
rekening wordt gehouden met de maatschappelijke 
rol van woningcorporaties. De componenten die 
volgens House of Control integraal deel uitmaken 
van een MCF zijn als volgt:

1. Missie, visie en strategie.
2. Organisatiestructuur.
3. Governancestructuur.
4. Besturingsmodel en -filosofie.
5. Organisatiecultuur.
6. Planning en controlcyclus.
7. Automatisering.
8. Risicomanagement.
9. Lerend vermogen.

6. STAPPENPLAN MANAGEMENT
CONTROL FRAMEWORK (MCF)

Esmeralda

Tabel 01

Beheerskader: externe kaders Interne beheersingkader

Woningwet Ondernemingsplan

BTIV

Sturing, waaronder soft controls 1. Helderheid ten 
aanzien van wat gewenst gedrag is. 2. Voorbeeldge-
drag van bestuur, management en leidinggevenden. 
3. Betrokkenheid bij de organisatie. 4. Uitvoerbaar-
heid van doelen, verantwoordelijkheden en taken. 
5. Transparantie van gedrag. 6. Bespreekbaarheid 
van standpunten, emoties, dilemma’s en overtre-
dingen. 7. Aanspreekbaarheid op fouten, incidenten 
en calamiteiten. 8. Handhaving door waarderen 
van gewenst gedrag en bestraffen van ongewenst 
gedrag.

RTIV Maatschappelijke prestaties

Deelnemersreglement WSW Portefeuille

Beleidsregels Aw Organisatie

Aedescode Governance

Governancecode Compliance

Beoordelingskader Aw/WSW Financieel en fiscaal beleid

Afspraken met huurdersvertegenwoordiging Planning en control

Afspraken met gemeente Risicomanagement

Huisvestingswet Monitoring en bijsturing

Huurrecht

AVG

Warmtewet

Bouwbesluit

Jaarrekeningrecht

Tip:
Check in hoeverre er ontwikkelingen zijn in de 
externe kaders, zodat het MCF up-to-date is.

https://www.house-of-control.nl/coso-erm.html
https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/risicomanagement/nieuw-model-management-control-framework.html#:~:text=In%20een%20MCF%20legt%20een,en%20het%20afleggen%20van%20verantwoording.
http://www.house-of-control.nl/sturingsfilosofie-besturingsfilosofie-sturingsbeginselen.html


Arbeidsrecht

WNT

WOR

VPB (en ATAD)

VSO

Omzetbelasting

Overdrachtsbelasting

WOZ-waardering

Verhuurderheffing

Loonbelasting

Wet ketenaansprakelijkheid

Stap 2: Input voor het MCF verzamelen: 
het receptenboek

Om een uitspraak te kunnen doen over de 
componenten, zijn beleidsstukken en bronnen 
noodzakelijk: die vormen het receptenboek. Een 
overzicht van deze bronnen – op verschillende 
niveaus – wordt in tabel 2 weergegeven. Het 
betreft bronnen die betrekking hebben op de 
componenten van House of Control én op het 
interne beheersingkader uit tabel 1. Voor de 
externe kaders is het handig om de informatie 
rechtstreeks via (bijvoorbeeld de websites van) 
Aedes, de Autoriteit woningcorporaties, de 
rijksoverheid, de belastingdienst en het WSW op 
te vragen.

Stap 3: Principes vaststellen: maak er je 
eigen recept van

In deze stap benoem je – specifiek voor jouw 
corporatie – de principes. Deze principes 
vormen de ‘MCF-kapstok’. Voorbeelden van 
principes zijn ‘Bewustzijn van frauderisico’s’, 
‘Adequaat HRM’, ‘Inrichting van een externe 
communicatiestructuur’ of ‘Inrichting van 
een adequate informatievoorziening voor de 
ondersteuning van de interne beheersing’. Een 
richtlijn (in het kader van de beheersbaarheid) 
voor het aantal principes is dat je er maximaal 20 
benoemt.

Strategisch Tactisch Operationeel

Ondernemingsplan Meerjarenbegroting Jaarplan/ondernemingsplan

Zorgvisie Portfoliobeleid Begroting

Visie op ketensamenwerking Huurbeleid
Uitvoering en periodieke 
rapportages

Statuten en reglementen 
1. Stichtingsstatuten 2. 
Reglementen bestuur en 
RvC 3. Integriteitscode 4. 
Klokkenluidersregeling 5. 
Procuratieregeling 6. Verbin-
dingenstatuut 7. Reglement 
klachtencommissie 8. 
Control- en auditstatuut 9. 
Fiscaal statuut 10. Reglement 
sloop, renovatie

Verkoopbeleid Bod/prestatieafspraken  

Financieel beleid 1. 
Reglement financieel beleid 
en beheer 2. Treasurystatuut 
3. Investeringsstatuut

Aankoopbeleid Treasuryjaarplan

 Klantbeleid Interne controle- en auditplan

 Investeringsbeleid
Jaarlijkse huurverhoging en 
uitvoering Wet eenmalige 
huurverlaging (2021)

 
Woninglastenbeleid (huurbe-
leid)

Investeringsvoorstellen

 Urgentiebeleid Procesbeschrijvingen

 Toewijzingsbeleid  

 Beleid statushouders  

 ZAV-beleid  

Tabel 02



 Beleid geriefsverbeteringen  

 Asbestbeleid  

 Leefbaarheidsbeleid  

 Onderhoudsbeleid  

 Inkoopbeleid  

 Duurzaamheidsbeleid  

 
IT-beleid en informatiebevei-
ligingsbeleid

 

 Privacy- en integriteitsbeleid  

 Financieel sturingskader  

 HRM-beleid  

 Risicomanagementbeleid  

 
Complexplannen (assetma-
nagement)

 

Stap 4: Echt aan de slag!

Open Excel en vul de onderstaande kolommen in.

1. 
Beoordelingskader

2. 
Brondocumenten

3. 
Norm

4. 
Oordeel

5. 
Opmerkingen

1. Beoordelingskader
Hier benoem je de thema’s en de vragen die 
daarbij horen (criteria) waarop je wil toetsen. 
Het is aan de corporatie zelf wat zij hier in willen 
vullen, bijvoorbeeld op basis van een of meer 
MT-sessies. Maak hierbij gebruik van de input uit 
de eerste drie stappen.

2. Brondocumenten
Waar haal je de informatie vandaan om tot een 
oordeel te komen? Dit is dus je ‘bronnenlijst’. 
Maak hierbij gebruik van het tweede ingrediënt, 
aangevuld met wat je ziet (meer de softe kant) 
in de organisatie (bijvoorbeeld op basis van 
gesprekken / interviews).

3. Norm
Doorgaans is de norm dat op de vragen onder 
de criteria onderbouwd ‘Ja’ of ‘Goed’ gezegd kan 
worden, maar andere schalen (bijvoorbeeld een 
vijfpuntsschaal) zijn uiteraard ook mogelijk.

4. Oordeel
Hier geef je een waardeoordeel: in hoeverre is de 
norm behaald?

5. Opmerkingen
Hier licht je je oordeel (onderbouwd) toe.

Stap 5: Aan de slag met de actiepunten

In deze stap ga je aan de slag met de onderdelen 
waarop je in het MCF niet goed of minder goed 
scoort. Het kan dan gaan om het updaten van 
een beleidsstuk, maar ook om het vastleggen van 
processen of het implementeren van wijzigingen 
in wet- en regelgeving of wijzigingen binnen de 
organisatie.

Tot slot

Als Matchability ondersteunen we corporaties 
in de volle breedte bij het oppakken van de 
hierboven benoemde stappen. Het kan specifieke 
ondersteuning bij één stap zijn (zoals het oppakken 
van de actiepunten), maar ook het ondersteunen 
bij meerdere stappen (zoals het verzorgen van 
een MT-sessie in stap 4, het opstellen van een 
plan van aanpak of het oppakken van de overige 
stappen). We denken graag mee!



8. BOO(S)TCAMP: 
DÉ INTRODUCTIE IN DE SECTOR

Goed nieuws! Op 14 en 15 oktober 2021 vindt onze 
jaarlijkse boo(s)tcamp weer plaats in ’s-Hertogenbosch. 
Ik hoor jullie denken: ‘Wat? Zijn ze nu ook al een 
sportschool begonnen bij Matchability?’. Nee hoor, zó 

sportief zijn we nu ook weer niet. 

Wat we wel zijn is creatief! We vinden het leuk steeds een 
nieuwe manier te vinden om te blijven boeien en onze kennis 
en ervaring te delen. We geven graag inspirerende trainingen 
die je erbij houden met een frisse geest, vandaar onze boo(s)
tcamp. Ben je nieuw in de corporatiesector en werk je hier 
maximaal 6 maanden? Dan is deze tweedaagse training voor 

jou geschikt. 

In de training stomen we je klaar voor je eerste baan in de 
corporatiesector en met ons interactieve programma maak je 
je op een actieve wijze het werken bij een corporatie eigen. 
Je leert alles over de kerntaken van een corporatie en maakt 

kennis met de regels. 

Onze boo(s)tcamp is vergelijkbaar met een echte bootcamp. 
Een afwisselend programma, waarin warming-ups, sprints, 
sit-ups en coolingdowns uiteraard niet ontbreken, maakt dat 

jij straks uit de startblokken schiet. 

We hebben in deze boo(s)tcamp plek voor 12 deelnemers. 
Enthousiast geworden of wil je meer weten? Bekijk dan eens 
deze brochure, check de referenties of schrijf je direct in!

Iris

 

Het meest voorkomende rechtsgebied in de 
corporatiesector is huurrecht. Tijdens deze training 
op 7 oktober 2021 zoomen we in op verschillende 

onderwerpen binnen het huurrecht. 

De training is een mix van theorie, praktijk en veel oefeningen. 
Het heeft een interactieve, praktische opzet en we laten 
ruimte om je eigen casuïstiek te delen. Als kers op de taart 
ontvang je ook naslagwerk om in je werk te kunnen blijven 

toepassen. Want: herhaling doet beklijven. 

Een kleine greep uit de onderwerpen van de training: 

• Je weet straks hoe een huurovereenkomst tot stand komt 
en welke verschillende varianten er allemaal zijn. 

• Je kent de algemene verplichtingen van de verhuurder én 
van de huurder. Wanneer spreek je bijvoorbeeld van een 
gebrek? En als er dan een gebrek is, waar kan de huurder 
dan een beroep op doen? 

• Je weet hoe het klusrecht van huurders eruitziet en waar 
je op moet letten bij overname van spullen. 

Meer informatie of aanmelden? Check dan de brochure!

7. BASISTRAINING HUURRECHT 

SabineSanne

https://www.matchability.nl/bootscamp
https://www.matchability.nl/huurrecht


9. INTENSIEVER GEBRUIK VAN DE BESTAANDE 
WONINGVOORRAAD STIMULEREN

Minder woningen bouwen, meer woningen 
delen. Dat is volgens onderzoeksbureau 
Platform31 óók een goede manier om bij 
te dragen aan het verminderen van het 
woningtekort. Want: hoe beter de bestaan-
de woningvoorraad wordt gebruikt, des te 
gemakkelijker het wordt om het woningte-
kort weg te werken. En des te meer mensen 
die nu de dupe zijn van het woningtekort, 
wél woonruimte hebben. En niet pas over 
vele jaren, maar al over enkele maanden.

Er is een groot woningtekort in Nederland en de 
maatschappelijk druk om er snel huizen bij te 
bouwen is groot. Maar je kunt ook anders naar dit 
probleem kijken, zo blijkt uit een recent rapport 
‘Beter benutten bestaande woningbouw’ van 
Platform31. Gemiddeld wonen er maar iets meer 
dan 2 mensen in een huis. Ter vergelijking: in de 
jaren zeventig waren dat er meer dan 3. Toch zijn 
er maatregelen mogelijk om mensen te verleiden 
en zo meer personen in een huis te krijgen. Hoe 
meer mensen in bestaande woningen terechtkun-
nen, hoe minder je hoeft te bouwen, zo is het idee. 
Wat is daar dan concreet voor nodig? Platform31 
geeft een aantal mogelijke maatregelen.

1. Het moet lonen voor twee mensen met een 
uitkering, die nu allebei een eigen sociale 
huurwoning hebben, om te gaan samenwonen 

en een woning op te geven. Nu is dat niet het 
geval en wordt die ‘tweede woning’ aangehou-
den als reserve voor als het samenwonen 
niet gaat. Mensen die een sociale huurwoning 
achterlaten vanwege samenwonen, kun je 
(aanvullend) ook de tijdelijke garantie geven 
dat ze naar een andere woning kunnen als de 
relatie mislukt.

2. Om te stimuleren dat meerdere personen 
een huurwoning betrekken, kun je ook de 
wachttijd van mensen bij elkaar optellen als 
ze samen gaan huren. Dan zijn woningzoe-
kenden sneller aan de beurt als ze met twee 
of drie personen zijn. Dit vraagt wel om een 
zorgvuldig matchingsproces, een proces waar 
corporaties als Zayaz en Talis nu ervaring 
mee opdoen.

3. Ook Friends-contracten of verkamering zijn 
mogelijke maatregelen. Bij Friends-contracten 
huur je met meerdere mensen een woning en 
ben je samen verantwoordelijk voor de huur. 
Bij verkamering huur je individueel een kamer 
in een grotere woning en heb je een eigen 
huurcontract.

Andere inspirerende voorbeelden gezien om de 
bestaande woningvoorraad intensiever te gebrui-
ken? We horen ze graag! Je kunt deze mailen naar 
info@matchability.nl. De input nemen we dan mee 
in ons volgende magazine! 

Florian

https://www.platform31.nl/publicaties/beter-benutten-bestaande-woningbouw
https://www.zayaz.nl/Project/nieuwe-woonvormen
https://www.talis.nl/wij-starten-proeven-met-huurdelen-en-woningdelen/
mailto:info%40matchability.nl?subject=


Fijn nieuws! Deze maand ontvingen we de 
bevestiging van Stichting Normering Arbeid 
(SNA) dat we voldoen aan de gestelde 
kwaliteitseisen en dat ons SNA-keurmerk 
wederom is verlengd. 

Het doel van het keurmerk is het kaf van het 
koren te scheiden in de uitzend-, detacherings- 
en payrollbranche. Door zaken te doen 
met een SNA-gecertificeerde onderneming, 

beperk je als opdrachtgever inleners- en 
ketenaansprakelijkheidsrisico’s. Daarmee is het 
SNA-keurmerk dé norm voor betrouwbaarheid! 
We zijn trots op alle collega’s die hun steentje 
hebben bijgedragen aan het behalen én behouden 
van dit keurmerk! 
 
Meer informatie over het SNA-keurmerk vind je 
hier.

10. SNA-KEURMERK VERLENGD 

Anne-JoséMarlieke

11. EVEN 
VOORSTELLEN

Per 1 juli 2021 hebben we ons team versterkt 
met Nicky de Hoog. Nicky vervult binnen 
Matchability de rol van coördinator van het 
Juridisch CorporatiePlatform (JCP) en is 
specialist op het gebied van juridische zaken. 
Hieronder stelt ze zichzelf voor.

Ik ben Nicky de Hoog, 31 jaar en woon in Terwolde 
samen met mijn vriend, twee zoons van 3 en 1, wat 
kippen, konijnen en twee vreselijk baldadige geiten. 
Ik kook heel graag, vooral Indisch, Indiaas en Thais. 
Als ik niet met het gezin of vrienden ben of uren in 
de keuken sta, dan ben ik aan het werk voor het 
Juridisch CorporatiePlatform (JCP). Sinds kort heb 
ik de eer om het coördinerende werk te doen en o.a. 
na te denken over de toekomst van het platform. 

Dat begon eigenlijk allemaal bij mijn vorige 
werkgever. Ik werkte als juridisch adviseur bij 
een middel kleine corporatie en vroeg me, samen 
met Niels af of het niet handig zou zijn als we als 
collega corporaties binnen een regio meer konden 

delen op juridisch gebied. We doen namelijk 
allemaal hetzelfde en lopen daarmee tegen dezelfde 
juridische uitdagingen aan. Kennisdeling kan door 
het beantwoorden van praktische vraagstukken 
maar we kunnen ook samen de juridische 
ontwikkelingen in de gaten houden, specialisten 
inzetten en anticiperen op de toekomst. Slim toch? 

Hierna heeft Matchability onwijs hard gewerkt naar 
de opzet van het platform en ik ben trots dat ik 
per 1 juli kon instappen. Mijn plannen? Vooral veel 
meedraaien eerst en langzaamaan kijken waar we 
kunnen uitbreiden en verbeteren. Uit ervaring weet 
ik dat juridische dienstverlening erg persoonlijk 
is en het juridisch proces bij nagenoeg iedere 
woningcorporatie anders ingevuld is. Tussen jurist 
en medewerker moet het klikken. Het moet vooral 
praktisch blijven en met gepaste snelheid moet een 
medewerker weer vooruit kunnen. Zo zie ik ook de 
invulling van het JCP: snel, praktisch en zorgen dat 
medewerkers vooruit kunnen. Ik kijk ernaar uit om 
met de JCP-deelnemers kennis te maken!

Nicky

https://www.linkedin.com/company/stichting-normering-arbeid/
https://www.linkedin.com/company/stichting-normering-arbeid/
https://www.normeringarbeid.nl/


Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

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

https://twitter.com/matchabilitynl?lang=en
https://www.linkedin.com/company/matchability/
https://www.facebook.com/werkenbijmatchability/

