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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 en start je 
weer fris en met nieuwe energie op je werk. 
Want die nieuwe energie is hard nodig.

We zitten in een tijd waarbij de ene na de andere 
crisis je om de oren vliegt: stikstof, wonen, asiel 
en klimaat, om er maar eens een paar te noemen. 
En dan hebben we het nog niet eens over de per-
soneelscrisis en de coronacrisis. Er is enorm veel 
aan de hand en vrijwel alles wat er in de wereld 
en in Nederland gebeurt heeft zijn invloed op de 
woningcorporatiesector. Sterker nog, woningcor-
poraties spelen een belangrijke rol bij het mee op-
lossen van de crises. Woningcorporaties willen zich 
tot het uiterste inspannen en maximaal investeren 
om woon-, klimaat- en energiecrises te bestrijden. 
En daar is, naast geld, locaties en capaciteit, veel 
energie voor nodig. Maar ook kennis delen en leren 
van elkaar(s ervaringen). 

In dit magazine helpen we een handje als het om 
kennis en ervaringen delen gaat. Zo vatten we de 
belangrijkste ontwikkelingen in de volkshuisves-
ting samen en delen we een checklist die goed van 
pas komt als het om de (interne) implementatie 

van de Woningwet gaat. Ook delen we tips om 
risico’s met betrekking tot keten- en inlenersaan-
sprakelijkheid zoveel mogelijk te beheersen. 

Verder delen we in deze editie ook een aantal 
interne ontwikkelingen, waaronder de nieuwe rol 
van Niels. Hij volgt Jorieke op als relatiebeheer-
der binnen Matchability. In het verlengde daarvan 
delen we ook welke toppers van collega’s bin-
nenkort beschikbaar komen en vatten we samen 
met welke (personeels)vraagstukken je ons kunt 
bellen. 

Goed om te weten is ook dat ons SNA-keurmerk 
(de norm voor betrouwbaarheid en kwaliteit in 
de uitzend- en detacheringsbranche) wederom 
is verlengd én dat het ons lukt om in de huidige  
arbeidsmarkt nieuw talent aan ons te binden. Eén 
van die talenten stelt zich in dit magazine aan je 
voor: Denise Kant.

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels

Veel leesplezier!



‘Welke ontwikkelingen signaleren jullie in de volkshuisvesting 
of bij andere corporaties?’ Een vraag die we regelmatig krijgen 
van onze opdrachtgevers. En een vraag waarop het antwoord 
niet zo makkelijk te geven is. Hieronder doen we een zo goed 
mogelijke poging om de belangrijkste ontwikkelingen samen 
te vatten.

Ontwikkelingen 

▪  Hybride werken. Mooi voorbeeld bij woCom: Succesvolle 
implementatie van moderne werkplek voor woCom - Ictivity.

▪	 	Werken	met	 een	 vaste	 basis	 van	 collega’s	 en	met	 een	 flexibele	
schil voor projecten of werkzaamheden die een tijdelijk karakter 
hebben. 

▪  Beveiliging ICT en AVG (naar aanleiding van hacks): van plan tot 
awareness.  

▪  Beleid herijken: wereld om ons heen verandert zo snel (meer 
huurachterstanden, wooncrisis, huisvesting urgenten en 
statushouders, energiecrisis e.d.).  

▪  Dashboards en rapportages: steeds meer behoefte aan real time 
informatie die makkelijk te ontsluiten is. 

▪  Veel verloop, lastig om aan goed personeel te komen, steeds meer 
personeel	van	buiten	de	sector	en	flexibilisering	arbeidsmarkt.		

▪  Strategisch risicomanagement: risico’s herijken en 
beheersmaatregelen treffen (hard en soft controls).

▪  Geconfronteerd worden met ZAV’s bij de verduurzamingsopgave 
(beleid nodig).

▪  Toename regionale samenwerking, zeker gezien de landelijke 
prestatieafspraken. 

▪ Kennis delen via platforms / in intervisieverband. 

2. ONTWIKKELINGEN IN DE 
VOLKSHUISVESTING

FlorianEsmeralda

https://www.ictivity.nl/klantcase/succesvolle-implementatie-van-moderne-werkplek-voor-wocom/
https://www.ictivity.nl/klantcase/succesvolle-implementatie-van-moderne-werkplek-voor-wocom/


▪  Juridische kennis (met name bij functies klantcontact) wordt 
steeds belangrijker, evenals het ‘schakelniveau’ als het om nieuwe 
externe ontwikkelingen gaat.

▪  Versnelling verduurzaming en beleid daarop (circulaire 
economie, zonnepanelen, hybride warmtepomp als nieuwe 
standaard per 2026, aardgasvrij e.d.).  

▪ (Vastgoed)data op orde brengen. 
▪  Sociale rendementen leefbaarheid in beeld brengen via de 

leefbaarheidsdriehoek: Hoe krijg je als RvC inzicht in de sociale 
rendementen? | Aedes.

▪  Brede wijkaanpak ontwikkelen om de toenemende ondermijning in 
kwetsbare wijken tegen te gaan: Tien inspirerende aanpakken van 
ondermijning in de wijk - Het CCV.

▪  Fiscale beheersing wordt steeds belangrijker: van TCF tot 
horizontaal toezicht: Fiscale beheersing | Meijburg & Co Tax & 
Legal.

▪  Verbeteren planning- en controlcyclus: opstellen integraal 
controleplan, herijken kpi’s op basis van het ondernemingsplan, 
een visie op control, structuur en werkafspraken, opzetten en 
implementeren van budgetbewaking e.d.

▪  Verbeteren ICT: ICT-strategie, ICT-beleid, oppakken ‘hete 
hangijzers’ e.d. Ervoor zorgen dat medewerkers ervaren dat ICT 
ondersteuning	biedt	bij	het	efficiënt	uitvoeren	van	het	werk.

▪ Ontwikkelen van een niet-DAEB-strategie:
 ▪ Bevorderen doorstroming.
 ▪ Bedienen middeninkomens.
 ▪  Verbeteren leefbaarheid door meer differentiatie in huurprijzen.
▪	 	Financiële	 middelen	 uit	 de	 niet-DAEB-tak	 aanwenden	 voor	 de	

DAEB-tak.
▪  Investeren, zowel in capaciteit als in kwaliteit, in (het) inkoop(proces), 

met de stijgende bouwkosten als directe aanleiding.
▪  Investeren in helder communiceren met huurders en 

woningzoekenden, juist om in verbinding te komen en te blijven 
met hen. Denk aan: een nieuwe schrijfwijzer en -stijl, het trainen 
van alle medewerkers, het omzetten van standaardbrieven naar 
de nieuwe stijl, schrijven vanuit B1-niveau en het benoemen van 
interne schrijfcoaches.  

https://aedes.nl/leefbare-en-veilige-wijken/hoe-krijg-je-als-rvc-inzicht-de-sociale-rendementen?source=alerts
https://aedes.nl/leefbare-en-veilige-wijken/hoe-krijg-je-als-rvc-inzicht-de-sociale-rendementen?source=alerts
https://hetccv.nl/nieuws/tien-inspirerende-aanpakken-van-ondermijning-in-de-wijk/
https://hetccv.nl/nieuws/tien-inspirerende-aanpakken-van-ondermijning-in-de-wijk/
https://meijburg.nl/nieuws/fiscale-beheersing
https://meijburg.nl/nieuws/fiscale-beheersing
https://meijburg.nl/nieuws/fiscale-beheersing


NielsIris

Als Matchability positioneren we ons 
als een kennis- en projectenbureau dat 
volkshuisvestelijke vraagstukken naar 
uitvoering vertaalt. Dat doen we met een 
team van enthousiaste professionals met een 
hart voor de volkshuisvesting en een sterke 
juridische basis. Maar wat betekent dat 
concreet? Waar zijn we van en wat doen we? 

We vertalen wet- en regelgeving én ontwikkelingen 
naar de praktijk én helpen corporaties om hun 
ambities en volkshuisvestelijke doelen om te 
zetten naar concrete uitvoering. Beleidsvorming en 
-uitvoering is namelijk nog belangrijker geworden 
in de sterk veranderende wereld om ons heen 
(betaalbaarheidscrisis, energiecrisis, leefbaarheid 
onder druk, crisis op de woningmarkt, krapte op 
de arbeidsmarkt, vluchtelingencrisis). We zijn 
helemaal thuis in de corporatiesector. Daar ligt 
ons hart. Onze professionals hebben kennis op 
juridisch en/of beleidsmatig terrein en blinken uit 
in projectmatig (samen)werken. Ook zorgen we 
voor kennisdeling binnen de corporatiesector en 
ontzorgen we corporaties op de gebieden wonen, 
strategie en beleid en juridische dienstverlening 
met adviesopdrachten, tijdelijke inzet (zowel 
functie- als projectdetachering) en in de vorm 
van een juridisch kennisplatform. Verder zitten we 
netwerkgroepen voor en faciliteren we kennisdeling 
binnen deze groepen.

Welke dienstverlening bieden we?

Functiedetachering (junior, medior en senior)
▪  KCC (als eerste opdracht om de corporatiesector 

te leren kennen)
▪ Verhuurmakelaar
▪ Woonconsulent
▪ Juridisch medewerker
▪ Teamleider of coördinator Wonen
▪ Juridisch adviseur
▪ Beleidsadviseur
▪ Beleidsmedewerker
▪  Bewonersbegeleiding bij renovatie, groot 

onderhoud of sloop-nieuwbouw
▪ Kwaliteitsmedewerker
▪ Bestuurssecretaris
▪ Incassomedewerker 

Projectdetachering (junior, medior en senior)
▪ Processen beschrijven
▪ Processen optimaliseren
▪  Interne controles / audits / nulmetingen 

uitvoeren (passend toewijzen, Wet 
ketenaansprakelijkheid,	 fiscaal,	 juridische	
dienstverlening, implementatie Woningwet, 
implementatie AVG et cetera)

▪ Stook- en servicekosten afrekenen
▪ Beleidsstukken opstellen

3.  MATCHABILITY: ONZE POSITIE IN DE 
CORPORATIESECTOR

NIckyAnne-José



▪  Beleidsstukken of werkwijzen implementeren 
(projectleider)

▪  Projecten uit het jaarplan van de corporatie
▪ Tax control framework opstellen
▪ Data op orde
▪  Ondersteunen van de manager Wonen bij 

(complexe) dossiers

Kennisplatforms en netwerkgroepen
▪  Juridisch CorporatiePlatform (kennisbank, 

jaarlijkse bijeenkomst, oppakken eerste- en 
tweedelijnsvragen)

▪ Financieel corporatienetwerk
▪  Netwerk bestuurssecretarissen  

(binnenkort beschikbaar).
▪  Intervisiegroep voor juristen in de 

volkshuisvesting (binnenkort beschikbaar).
▪  Netwerk (beleid op) wonen  

(binnenkort beschikbaar).

Heb je een capaciteits- of  
volkshuisvestelijk vraagstuk?  
Neem dan contact op met;

Niels 06 290 449 33
n.vandenaker@matchability.nl

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

mailto:n.vandenaker%40matchability.nl?subject=
mailto:a.haaksema%40matchability.nl?subject=


SanneLisa

4.  CHECKLIST IMPLEMENTATIE 
WONINGWET

De Woningwet uit 2015 werd in 2019 geëvalueerd, in 
2020 aangepast en is per 1 januari 2022 in nieuwe vorm 
van kracht. De Woningwet 2022 is met de aanpassingen 
eenvoudiger en werkbaarder geworden.

In hoeverre is de Woningwet in haar nieuwe vorm volledig 
bekend en ingebed bij jouw corporatie? Dat kun je zelf be-
oordelen aan de hand van onze checklist met de belangrijkste 
wijzigingen.

Toewijzen
▪  De inkomensgrenzen voor DAEB-toewijzingen zijn aange-

past.
▪  7,5% vrije toewijzingsruimte (15% als je er prestatieaf-

spraken over maakt).
▪  Vrije toewijzingsruimte kan over het voorafgaande of op-

volgende jaar verspreid worden.
▪  Sinds 1 januari 2022 is een nieuw artikel toegevoegd aan 

het BTIV (54a), waardoor het voor woningcorporaties mo-
gelijk wordt om voor AOW-gerechtigden met vermogen 
een uitzondering te maken op passend toewijzen.

Maatschappelijk vastgoed
▪  Maatschappelijk onroerend goed hoeft niet langer fysiek 

verbonden te zijn aan het overige vastgoed van de woning-
corporatie.

▪  De lijst van toegestaan maatschappelijk onroerend is goed 
uitgebreid. Zo is het bijvoorbeeld weer mogelijk om te in-
vesteren in ateliers en andere ruimten voor kleinschalige 
culturele activiteiten, zolang aan de hiervoor geldende 
voorwaarden wordt voldaan.

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/daeb/toewijzen-door-woningcorporaties/regels-voor-toewijzen-aan-de-doelgroep
https://fi-academy.nl/ouderen-vermogen-passend-toewijzen/
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/daeb/overig-daeb-vastgoed/maatschappelijk-vastgoed


▪  Voor basisscholen en centra voor jeugd en gezin is de ren-
dementseis van 6,25% uit de Regeling toegelaten instellin-
gen volkshuisvesting (RTIV) geschrapt.

Leefbaarheid
▪  Het maximale investeringsbedrag voor leefbaarheid is 

komen te vervallen.
▪  Het uitvoeren van leefbaarheidsactiviteiten zonder dat dit 

expliciet is afgesproken in de prestatieafspraken, is niet 
langer een onrechtmatige handeling.

▪  Corporaties mogen voortaan (weer) bijdragen aan activi-
teiten gericht op ontmoeting, zoals een wijk- of buurtfeest.

Werkzaamheden voor derden
Corporaties mogen voortaan onder voorwaarden 
niet-DAEB-werkzaamheden voor derden verrichten vanuit de 
niet-DAEB-tak. Daarmee wordt het bijvoorbeeld makkelijker 
voor corporaties om gemengde complexen te beheren waarin 
ook woningen zitten die aan een derde verkocht zijn.

Niet-DAEB
▪  Het rendementsvereiste op individuele niet-DAEB-activitei-

ten is vervallen.
▪  Op dit moment zijn er gedetailleerde regels over het in-

vesteren in BOG (bruto-vloeroppervlak niet meer dan 25% 
van het totaal, investering mag maximaal 10 miljoen euro 
per gebouw zijn). Die regels vervallen en het voorschrift 
‘kleinschalig’ geldt nu bij BOG. De Autoriteit woningcorpo-
raties (Aw) heeft in deze beleidsregel vastgelegd hoe zij 
‘kleinschaligheid’ interpreteert. 

▪  Het overhevelen van verhuurde woningen tussen de 
DAEB- en niet-DAEB-tak kan zonder zienswijzen van ge-
meenten en bewonersorganisaties als met deze partijen 
prestatieafspraken zijn gemaakt over de omvang van de 
DAEB-voorraad en de verkoop van een deel van de voor-
raad. Goedkeuring is niet vereist voor het overhevelen van 
onverhuurde DAEB-woningen.

▪  Het is mogelijk dat scheidingen van DAEB en niet-DAEB 
ook in de toekomst plaats vinden, bijvoorbeeld omdat een 
woningcorporatie niet (meer) voldoet aan de voorwaarden 
voor het verlichte regime en daardoor alsnog een ‘normale’ 
of ‘hybride’ administratieve scheiding of juridische splitsing 
zal moeten doorvoeren. Scheiding kan daarnaast plaats-
vinden voorafgaand aan een fusie. Hier was de wet tot 
dusver niet op voorzien. Daarom wordt de wet zo aange-
past dat administratieve scheidingen na goedkeuring door 
de Aw ook in de toekomst mogelijk blijven.

https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/publicaties/2021/12/01/beleidsregels-autoriteit-woningcorporaties/Beleidsregels+Aw+-+publicatie+1+december+2021.pdf


Duurzaamheid
▪  Woningcorporaties kunnen deelnemen in een 

energiecoöperatie, waarin zij als ‘bedrijf’ samen 
met huurders, bedrijven en/of gemeenten 
kunnen samenwerken bij het opwekken, trans-
porteren en gebruiken van duurzame energie in 
collectief beheer.

▪  Bij het verduurzamen van hun eigen bezit 
mogen corporaties daarnaast direct betrokken 
particuliere eigenaren ontzorgen. Dat betekent 
dat corporaties in het geval van verduurza-
mingsprojecten bij rijtjeswoningen en gemeng-
de complexen (gespikkeld bezit) particuliere 
eigenaren mogen laten meedoen door de over-
headkosten te dragen, zoals de kosten van het 
projectmanagement of de gemeenschappelijke 
vergunningaanvraag. De daadwerkelijke in-
vesteringskosten blijven voor rekening van de 
eigenaar.

Prestatieafspraken
▪  Per 1 januari 2022 wordt de gemeentelijke 

woonvisie verplicht.
▪  Het verplichte vooroverleg met huurderorga-

nisaties over het activiteitenoverzicht van wo-
ningcorporaties vervalt.

▪  De uiterlijke datum voor het doen van de uit-
nodiging van woningcorporatie(s) aan de ge-
meente(n) en huurdersorganisatie(s) om het 
gesprek over prestatieafspraken te beginnen 
wordt vervroegd naar 1 april van elk jaar.

▪  Prestatieafspraken kunnen voor meerdere 
jaren gemaakt worden. Jaarlijks overleg om 
eventueel doelstellingen bij te stellen of aan-
vullende afspraken te maken blijft de wettelijke 
standaard, maar partijen kunnen gezamenlijk 
beslissen of de uitnodiging van de corporatie 
moet leiden tot gesprekken. 

▪  Ook andere partijen zoals zorgpartijen en on-
derwijsinstellingen kunnen betrokken worden 
bij het maken van prestatieafspraken.

Verkoop
▪  Potentieel te liberaliseren DAEB-woningen 

kunnen worden verkocht zonder gemeentelijke 
zienswijze indien prestatieafspraken zijn ge-
maakt ten aanzien van de voorraad van goed-

kope huurwoningen én over de verkoop van 
delen daarvan.

▪  Zorgvastgoed wordt bij verkoop gelijkgesteld 
aan maatschappelijk vastgoed en onverhuurd 
maatschappelijk en zorgvastgoed gelijkgesteld 
aan bedrijfsonroerend goed.

▪  Voor vastgoed dat kan worden verkocht zonder 
goedkeuring van de Aw gaat gelden dat in het 
Jaarverslag van de toegelaten instelling mel-
ding moet worden gemaakt van de verkoop 
indien dit wordt verkocht tegen een prijs lager 
dan de getaxeerde marktwaarde.

Governance
▪  De huidige bijlage I bij het BTIV betreffende de 

geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets voor 
bestuurders en commissarissen vervalt.

▪  De bestaande opsomming van functies die niet 
verenigbaar zijn met het gelijktijdig zijn van 
bestuurder of commissaris van een woningcor-
poratie vervalt en wordt in het vervolg ingevuld 
op grond van een meer naar principe ingerichte 
bepaling. De Aw heeft hiervoor beleidsregels 
opgesteld.

▪  De visitatietermijn mag vanaf 1 januari 2022 
in bijzondere omstandigheden gedurende de-
zelfde visitatieperiode een maal met een jaar 
worden verlengd. In geval van verlenging moet 
de corporatie hiervan wel melding maken in 
het jaarverslag en toelichten waarom zij door 
zeer bijzondere omstandigheden gebruik heeft 
moeten maken van deze mogelijkheid c.q. de 
reden waarom wordt verlengd. Reguliere ont-
wikkelingen zoals wisselingen in het bestuur 
en/of de RvC vallen hier niet onder.

▪  Sinds 1 juni 2022 kan de Aw een woningcorpo-
ratie toestemming geven om van de Woningwet 
of onderliggende regelgeving af te wijken. Ook 
kan ze dat zelf doen. Hiervoor is een nieuwe 
hardheidsclausule opgesteld.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2020-01-01#Bijlage1
https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/publicaties/2021/12/01/beleidsregels-autoriteit-woningcorporaties/Beleidsregels+Aw+-+publicatie+1+december+2021.pdf
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woningwet-per-2022


Per 1 augustus is Niels, behalve mede-eigenaar 
van Matchability, ook verantwoordelijk 
voor het relatiebeheer. Hij is nu samen met 
Anne-José het vaste aanspreekpunt voor 
corporaties na het vertrek van Jorieke.

Niels: “Vanuit de inhoud corporaties adviseren 
over volkshuisvestelijke vraagstukken én de beste 
match maken tussen onze collega’s en onze op-
drachtgevers. Daar krijg ik energie van! En hoe 
mooi is het dat beide zaken samenkomen in mijn 
nieuwe rol als relatiebeheerder binnen Matchabili-
ty. Een rol die ik combineer met mooie opdrachten 
bij Waterweg Wonen en woonstichting Charlotte 
van Beuningen. Omdat ik erin geloof dat je het 
beste mee kunt denken met corporaties als je zelf 
met beide benen in de praktijk staat.”

Hij vervolgt: “En over meedenken gesproken: we 
hebben verschillende toppers van collega’s be-
schikbaar. Professionals die staan te springen om 
hun kennis en ervaring te delen. Denk aan:

▪  Bijspringen op het KCC om de bezetting  
tijdelijk te borgen.

▪  Bewonersbegeleiding bij onderhouds- en 
verduurzamingsprojecten.

▪  Juridische ondersteuning: van bestuurs- 
secretaris tot juridisch medewerker.

▪  Klantgerichte en enthousiaste verhuur- 
makelaars en woonconsulenten.

▪  Het opstellen en implementeren van beleid 
(denk aan ZAV-beleid, leefbaarheidsbeleid of 
duurzaamheidsbeleid).

▪  Het oppakken van projecten (bijvoorbeeld uit 
het jaarplan) die naast de dagelijkse werk-
zaamheden komen.

▪  Het ontzorgen van managers en teamleiders 
bij complexe dossiers die veel tijd kosten 
en ten koste gaan van de aandacht voor de 
afdeling.

Alvast mijn excuses voor de matige afsluiting, 
maar… ben je of ken je iemand die extra handjes 
nodig heeft bij een functie of project? Bel of mail 
me dan direct!”

Niels van den Aker
n.vandenaker@matchability.nl
06 290 449 33

5.  NIEUWE ROL VOOR NIELS

Niels

mailto:n.vandenaker%40matchability.nl?subject=


 Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er 
sprake is van een zeer krappe arbeids-
markt. Ook wij merken dit: niet alleen 
bij de werving en selectie, maar ook in 
het aantal vragen dat we krijgen voor 
tijdelijke ondersteuning.  

Het is verstandig dat als je nu voorziet 
dat je richting het einde van het jaar on-
dersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld door 
de implementatie van een nieuw systeem 
of een zwangerschapsverlof, je al actie  
onderneemt om de inhuur te regelen.  
Normaliter zou je dat wellicht pas een 
maand van tevoren doen maar in deze tijd 
grijp je dan echt mis. 
 
Wil je alvast, vooruitlopend op je inleen-
vraagstuk, een mail ontvangen van ons 
met de collega’s die tot einde van het 
jaar beschikbaar gaan komen? Stuur dan 
een berichtje of appje naar Anne-José  
Haaksema: a.haaksema@matchability.nl 
of 06 489 373 92. 
 
In het najaar hebben we tot nu toe in ieder 
geval de volgende collega’s die beschik-
baar komen. 

6.    BESCHIKBARE COLLEGA’S IN EEN 
KRAPPE ARBEIDSMARKT

Anne-José Lisa

Lisa van Tiel
• LinkedIn
• Uden
•  Beschikbaar per 1 oktober 

2022 voor 3 tot 4 dagen 
per week

#bestuurssecretaris #jurist 
#projectleider #beleid #huurrecht
#verhuurmutatieproces 

Marloes

Marloes Melman
• LinkedIn
• Oosterhout
•  Beschikbaar per 1 november 

2022 voor 36 uur per week 

#wonen #verhuur 
#procesverbetering

Sanne

Sanne Albers
• LinkedIn
• Goirle
•  Beschikbaar per 1 oktober 

2022 voor 3 tot 4 dagen 
per week

#juridischadviseur #bestuurssecretaris 
#vastgoed #huurrecht #contracten #beleid

Harmen

Harmen Ter Meer
• LinkedIn
• ‘s-Hertogenbosch
•  BBeschikbaar per 1  

november 2022 voor  
36 uur per week 

#vastgoed #wonen #leefbaarheid 
#projecten #teamleider 
#bewonersbegeleiding

mailto:a.haaksema%40matchability.n?subject=
https://www.linkedin.com/in/lisavantiel/
https://www.linkedin.com/in/marloes-m-7624a684/
https://www.linkedin.com/in/sanne-albers/
https://www.linkedin.com/in/harmen-ter-meer-07a20654/


#bestuurssecretaris #jurist 
#projectleider #beleid #huurrecht
#verhuurmutatieproces 

#wonen #verhuur 
#procesverbetering

Interesse 
in de inzet 

van een van deze 
collega’s? 

Bel, app of mail Anne-José dan: 
06 489 373 92 of 

a.haaksema@matchability.nl

mailto:a.haaksema%40matchability.nl?subject=


7.  AUDIT KETENAANSPRAKELIJKHEID

RickDanique

Corporaties besteden met regelmaat 
werkzaamheden uit aan derden of lenen 
externen in voor werkzaamheden. Bij de 
uitbesteding van werkzaamheden worden 
door de wetgever veel verantwoordelijkheden 
bij de corporatie als opdrachtgever 
neergelegd. Vaak meer dan waar we ons 
bewust van zijn.  
 
Als corporaties onbewust geen of onvoldoende re-
kening houden met deze verantwoordelijkheden, 
kan dat voor nare verrassingen zorgen in de vorm 
van aanzienlijke aansprakelijkheidskwesties. Het 
is daarom goed om eens stil te staan bij hoe het 
bij jouw corporatie geregeld is met betrekking tot 
de keten- en inlenersaansprakelijkheid.  
 
Wij hebben onlangs een audit uitgevoerd met be-
trekking tot de keten- en inlenersaansprakelijkheid 
bij een corporatie in de Krimpenerwaard. Deze 
corporatie werd getriggerd in een intervisiebijeen-
komst die wij als Matchability voorzitten om eens 
onderzoek binnen de eigen club te doen naar wat 
er op dit vlak nu wel en niet goed geregeld was. 
Ook benieuwd hoe het geregeld is bij jouw corpo-
ratie? Neem contact met ons op en we vertellen je 
alles over hoe wij je daarbij kunnen ondersteunen. 
 
We delen nog twee aanbevelingen die we geregeld 
geven aan corporaties waar we een audit op de 
Wet ketenaansprakelijkheid (Wka) uitvoeren: 

Aanbeveling 1: 
goede inlenersadministratie

Door een goede inlenersadministratie te voeren 
kan een inlener ervoor zorgen dat een eventuele 
aansprakelijkstelling wordt gematigd en dat de 
belastingdienst	bijvoorbeeld	de	loonheffingen	niet	
berekend tegen het hoogste anoniementarief.  
 
Huh? Anoniementarief? Wat is dat?  
Het anoniementarief is een benaming voor het 
tarief dat gehanteerd moet worden indien een 
werknemer niet op afdoende wijze is of kan worden 
geïdentificeerd.	Het	anoniemtarief	is	gebaseerd	op	
het hoogste belastingtarief uit box I voor de in-
komstenbelasting: 49,50% (2022). 
 
Daarnaast is een goede administratie ook een 
voorwaarde voor de volledige vrijwaring voor de 
inlenersaansprakelijkheid. Een goede administra-
tie voeren betekent niet alleen een manurenregis-
ter bijhouden en de identiteit van de ingehuurde 
werknemers aantonen, maar de administratie 
moet ook een adequate procedure bevatten voor:  
▪	 	de	identificatie	van	de	ingeleende	werknemers;	
▪	 de	verificatie	van	het	identiteitsbewijs;		
▪  het vastleggen van de persoonsgegevens.  

Je kunt een voorbeeld voor vastlegging van per-
soonsgegevens downloaden van de site van de 
Belastingdienst.  



Aanbeveling 2: 
pas de checklist van het Ministier van 
SZW toe

Om de kans te verkleinen dat je als werkgever aan-
sprakelijk wordt gesteld voor onjuiste loonbetaling 
van andere werkgevers als je werkzaamheden uit-
besteedt, raadt het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) aan de onderstaande 
checklist toe te passen. 
▪  Controleer een opdrachtgever of -nemer op een 

correcte inschrijving bij de Kamer van Koophan-
del of een erkend buitenlands handelsregister. 
Vanaf 1 januari 2016 heb je ook de mogelijk-
heid de openbare gegevens van Inspectie SZW 
na te gaan. 

▪  Vraag aan de beoogde samenwerkingspartner 
aan te tonen dat hij het afgesproken loon be-
taalt.	Dit	is	mogelijk	via	een	speciaal	certificaat	
of keurmerk. 

▪  Wees alert als een organisatie een opdracht 
goedkoop kan uitvoeren. Deze betaalt moge-
lijk zijn werknemers te weinig loon. Betaalt de 
werkgever een fatsoenlijke prijs voor een op-
dracht, dan is de kans op een eerlijke loonbeta-
ling groter. 

▪  Stel met de opdrachtnemer of -gever een helder 
contract op en verwijs daarin naar relevante 
wet- en regelgeving, cao-afspraken, procedu-
res, keurmerken en codes. Laat de regels ook 
voor andere schakels uit de keten gelden. 

▪  Tref maatregelen als je hoort dat de opdracht-
nemer of -gever mogelijk het contract niet na-
leeft. Je kunt bijvoorbeeld de loonbetaling laten 
controleren en eisen dat de afspraken worden 
nagekomen. 

 
Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, 
behoefte hebben aan een training of wat exter-
ne expertise in huis willen halen om bovenstaand 
stappenplan samen mee door te lopen, stuur ons 
dan gerust een berichtje! Als Matchability hebben 
we deze kennis en expertise in huis en die delen 
we graag. Zo bieden we twee pakketten aan als het 
om de audit op de ketenaansprakelijkheid gaat: 
een DIY-pakket (do it yourself) en een pakket 
waarbij wij je volledig ontzorgen.



8.  TERUGBLIK OP EEN GESLAAGDE 
BOO(S)TCAMP

Op vrijdag 26 augustus verzorgden we weer 
onze boo(s)tcamp voor een mooie club 
corporatiemedewerkers met minder dan een 
half jaar werkervaring in de sector. Het was 
een geslaagde trainingsdag in Nuenen waar 
we met veel plezier op terugblikken.

Onze boo(s)tcamp is vergelijkbaar met een echte 
bootcamp. Een afwisselend programma, waarin 
warming-ups, een beetje competitie en een 
derde helft uiteraard niet ontbreken. We leerden 
de deelnemers alles over de kerntaken van een 
corporatie, het speelveld en de netwerkpartners 
en we lieten hen kennismaken met de regels en 
begrippen. Daarnaast maakten de deelnemers 
kennis met de verschillende afdelingen, functies 
en werkzaamheden binnen de organisatie. We 
zochten met elkaar de verdieping als het gaat om 

de	 balans	 tussen	 maatschappelijk	 en	 financieel	
rendement aan de hand van het driekamermodel, 
zoomden in op het samenspel tussen nieuwbouw, 
verhuur, onderhoud en verduurzaming en lieten de 
deelnemers de dagelijkse praktijk op de afdeling 
Wonen ervaren.

We kregen een hoop positieve reacties en staan 
al weer in de startblokken voor een nieuwe  
boo(s)tcamp. Check hier de brochure voor meer 
informatie en noteer alvast 25 november 2022 
in je agenda. Dan staat namelijk de volgende  
boo(s)tcamp op het programma!   



 

9. SNA-KEURMERK 
VERLENGD

10.   EVEN 
VOORSTELLEN

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, nu al voor het 
derde jaar op rij.
  
Meer informatie over het SNA-keurmerk 
vind je hier. Het keurmerk zelf kun je hier 
downloaden.

Marlieke Denise

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Denise Kant, 27 jaar oud en 
ik woon samen met mijn vriend en onze kat 
in Gorinchem. Mijn vrije tijd breng ik graag 
door met mijn familie en vrienden. Ik houd 
van lekker eten en drinken en gezelligheid.

Ik heb rechten gestudeerd aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en inmiddels ben 
ik in de afrondende fase van mijn master 
Privaatrecht. Hiervoor heb ik verschillende 
bijbanen gehad waardoor ik een goed beeld 
heb gekregen wat voor mij belangrijk is. Ik 
kwam erachter dat mijn interesses zowel op 
het juridische vlak als op het sociale vlak 
liggen. In de woningcorporatiesector komt 
een combinatie van deze gebieden terug en 
dit spreekt mij ontzettend aan.

Sinds 1 september ben ik werkzaam bij 
Matchability en zal ik aan de slag gaan 
als juridisch adviseur bij het Juridisch 
CorporatiePlatform (JCP). Mijn werk zal 
ik combineren met verschillende interim-
opdrachten bij woningcorporaties. In 
mijn eerste opdracht ga ik Woonpartners 
ondersteunen op de afdeling Vastgoedbeheer. 
Ik kijk ernaar uit om de juridische kennis die 
ik tijdens mijn studie heb opgedaan toe te 
gaan passen in de praktijk.

https://www.linkedin.com/company/stichting-normering-arbeid/
https://www.normeringarbeid.nl/
https://lnkd.in/e5wNCc25


Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

Victorialaan 15    085 82 26 595
5213 JG ‘s-Hertogenbosch  info@matchability.nl

https://www.facebook.com/werkenbijmatchability/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFcTUsBSEjQUgAAAX5IzW9QJOLbuw0QCYrEYdqDKZ-O0v4KHHDLWPWqx_h40bUGxC7FSjicCMO8yu9qTI8JANyNkN0_0pI3obFEcBZuT0ZxaraW8X5CJDMDl8twjF93AFQNDXA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fmatchability%2F
https://twitter.com/matchabilitynl?lang=en

