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1. WOORD VAN
DE REDACTIE
Niels

Editie 37 van ons magazine al weer!
Een extra dikke editie, want er zijn een
hoop ontwikkelingen, zowel in de sector
als
geheel
als
binnen
Matchability.
Zo zet onze accountmanager Jorieke een mooie
nieuwe stap in haar loopbaan en gaan we in op
de vraag hoe we haar vertrek als Matchability opvangen. En kort na het typen van de laatste letter
van ons vorige magazine, waarin ik schreef dat
mijn vrouw Merel 39 weken zwanger is van ons
eerste kindje, werd onze prachtige dochter Vere
geboren. Op aswoensdag in het Jeroen Bosch Ziekenhuis mét rood-wit-gele (Oeteldonkse) muisjes.
Het gaat hartstikke goed met Vere en met Merel.
En als het met hen goed gaat, gaat het met mij
ook goed!
Naast de ontwikkelingen binnen Matchability gebeurt er in de wereld om ons heen ook enorm veel.
Zoomen we in op de volkshuisvesting, dan zien we
dat de kaders voor leefbaarheid in beweging zijn
en dat er meer van corporaties gevraagd wordt op
dit gebied. In dit magazine gaan we daar verder op
in. En in de rechtspraak is er nu (meer) duidelijkheid over het al dan niet uitkeren van een verhuiskostenvergoeding bij renovatie of verduurzaming.

De Hoge Raad heeft hier namelijk een interessante
uitspraak over gedaan.
Verder telt de WOZ per 1 mei 2022 op een andere
manier mee in de puntentelling. In dit magazine
lichten we toe wat deze wijziging precies inhoudt
en betekent voor corporaties. Een belangrijk punt
om rekening mee te houden bij de interne controle, dat staat vast. En over interne controle gesproken: we gaan in deze editie van ons magazine ook
in op een handig model voor risicomanagement
én we geven tips als het gaat om het uitvoeren
van een audit op het werken met derden in het
algemeen en de Wet ketenaansprakelijkheid in het
bijzonder.
Aan het einde van dit magazine stelt Annemei
Schutte zich voor. Zij is in april gestart als trainee
binnen Matchability en momenteel werkzaam voor
Area in Uden. Daar biedt ze ondersteuning aan het
KCC en het wijkteam.
Dát (en meer) lees je in deze editie van ons magazine.

Veel leesplezier!

2.WERKEN MET DERDEN

Anne-José

Nicky

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 rekening 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 betrekking tot de ketenen inlenersaansprakelijkheid bij een corporatie in de Krimpenerwaard.
Deze corporatie werd getriggerd in een intervisiebijeenkomst 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 corporatie? 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:
▪	
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 inkomstenbelasting: 49,50%
(2022).
Daarnaast is een goede administratie ook een voorwaarde voor de
volledige vrijwaring voor de inlenersaansprakelijkheid. Een goede administratie voeren betekent niet alleen een manurenregister 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 persoonsgegevens downloaden van de site van de Belastingdienst.
▪	Om de kans te verkleinen dat je als werkgever aansprakelijk wordt
gesteld voor onjuiste loonbetaling van andere werkgevers als je
werkzaamheden uitbesteedt, raadt het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid aan de onderstaande checklist toe te
passen.
-	Controleer een opdrachtgever of -nemer op een correcte inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een erkend buitenlands handelsregister. Vanaf 1 januari 2016 heb je ook de
mogelijkheid de openbare gegevens van Inspectie SZW na te
gaan.
-	
Vraag aan de beoogde samenwerkingspartner aan te tonen
dat hij het afgesproken loon betaalt. Dit is mogelijk via een
speciaal certificaat of keurmerk.
-	Wees alert als een organisatie een opdracht goedkoop kan uitvoeren. Deze betaalt mogelijk zijn werknemers te weinig loon.
Betaalt de werkgever een fatsoenlijke prijs voor een opdracht,
dan is de kans op een eerlijke loonbetaling groter.
-	Stel met de opdrachtnemer of -gever een helder contract op
en verwijs daarin naar relevante wet- en regelgeving, cao-afspraken, procedures, keurmerken en codes. Laat de regels
ook voor andere schakels uit de keten gelden.
-	Tref maatregelen als je hoort dat de opdrachtnemer of -gever
mogelijk het contract niet naleeft. 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 externe 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!

3. DE HOGE RAAD BESLIST: VERBLIJF IN
VOLLEDIG INGERICHTE LOGEERWONING IS
GÉÉN VERHUIZING EN GEEFT GÉÉN RECHT
OP DE VERHUISKOSTENVERGOEDING

Sanne

Het belang om woningen te verduurzamen,
wordt
voor
woningcorporaties
steeds
groter. Niet alleen wordt er een essentiële
bijdrage geleverd aan het behalen van de
klimaatdoelen, ook de energierekening van
huurders kan hiermee flink worden verlaagd.
Daarnaast kunnen renovaties nodig zijn om
de veroudering van het woningaanbod tegen
te gaan. Helaas staat het verduurzamen van
woningen op gespannen voet met de financiële
haalbaarheid. Niet alleen moet er budget
zijn voor de verduurzamingsmaatregelen,
ook moet er een volledig ingerichte
logeerwoning worden verstrekt én een
verhuiskostenvergoeding worden verleend.
Dit kan tot terughoudendheid leiden bij
woningcorporaties als het gaat om renovaties.

Kaders voor verhuiskostenvergoeding

Hoe zat het ook al weer met de verhuiskostenvergoeding? Wanneer kom je überhaupt in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding?
Ten eerste moet er sprake zijn van renovatiewerkzaamheden en ten tweede moeten deze renovatiewerkzaamheden een verhuizing noodzakelijk

Florian

maken. Maar wanneer spreek je eigenlijk van een
verhuizing? Is bijvoorbeeld het door huurders
betrekken van een vakantiewoning of een ingerichte logeerwoning zonder het verplaatsen van
de inboedel of het maken van verhuiskosten een
verhuizing? Rechters oordeelden hier wisselend
over en dit zorgde voor veel onduidelijkheid bij
verhuurders. Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelde
daarom in 2021 prejudiciële vragen aan de Hoge
Raad om meer duidelijkheid te verkrijgen over
dit onderwerp.1 De Hoge Raad kwam op 1 april
2022 met de beantwoording van deze vragen en
een verrassend antwoord.2 Hieronder nog kort de
vragen opgesomd:
▪	
Moet een tijdelijke intrek in een door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, worden
aangemerkt als een verhuizing, zoals bedoeld
in art. 7:220 lid 5 BW?
▪	
Is het antwoord op vraag 1 mogelijk anders
als in combinatie met de onder 1 geschetste
situatie de woning ten behoeve van de renovatiewerkzaamheden volledig of grotendeels
ontruimd moet worden?
▪	
Maakt het bij de beantwoording van vraag 2
nog verschil of de inboedel wordt opgeslagen

in een door de verhuurder op diens kosten ter
beschikking gestelde opslagruimte?
▪	
Maakt het bij de beantwoording van vraag 3
verschil of de kosten van verplaatsing van de
inboedel (naar die opslagruimte en terug naar
de woning) voor rekening van de verhuurder
komen?
▪	
Maakt het bij de beantwoording van vraag 1
nog verschil of de huurder bij terugkeer in de
gerenoveerde woning als gevolg van de renovatiewerkzaamheden herinrichtingskosten in de
eigen woning heeft moeten maken? Hieronder
valt niet herstel van schade, maar herinrichtingskosten die noodzakelijk zijn als gevolg van
de renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld bij
een gewijzigde maatvoering van gerenoveerde
kozijnen.
▪	
Zijn er nog andere factoren die meegewogen
moeten worden bij de beantwoording van de
vraag of sprake is van een verhuizing, als bedoeld in art. 7:220 lid 5 BW?

De uitspraak

De Hoge Raad bepaalt dat een huurder die tijdens
renovatie het gehuurde moet verlaten en tijdelijk
verblijft in een door de verhuurder verstrekte volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, geen
aanspraak maakt op de verhuiskostenvergoeding.
Het aanbieden van een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning kan worden gezien als
een redelijke en passende oplossing en zorgt er
bovendien voor dat een huurder zelf geen kosten
hoeft te maken op het gebied van verhuizing of
inrichting. Hiermee geeft de Hoge Raad antwoord
op de eerste vraag. Zodra het verblijf in een wisselwoning wel gepaard gaat met kosten aan de
kant van de huurder zoals vervoers-of opslagkosten met betrekking tot de inboedel, dan komen
deze uiteraard in aanmerking voor vergoeding op
grond van artikel 7:208 BW (schadevergoeding).
Verder stelt de Hoge Raad dat de verhuurder
verantwoordelijk is voor het duidelijk formuleren
van een renovatievoorstel en hierin een concreet
aanbod moet doen wat betreft de volledig ingerichte logeerwoning en de eventuele kosten die
hier bij horen. Als de verhuurder een redelijk en
passend aanbod tot verblijf in een volledig ingerichte logeerwoning doet en de huurder weigert
hier gebruik van te maken, dan levert dit geen
recht op verhuiskostenvergoeding op. Of de lo-

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8488.
HR 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:493.
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geerwoning kan worden gezien als een redelijke
en passende voorziening, is afhankelijk van de
ligging, kwaliteit, duur van het verblijf, de vraag
of de inboedel deels of volledig moet worden verplaatst en de persoonlijke omstandigheden van de
huurder. Pas als de aangeboden logeerwoning niet
redelijk en passend is, heeft de huurder recht op
een verhuiskostenvergoeding. Het Hof geeft hiermee antwoord op vraag 1 tot en met 5. Vraag 6
leent zich niet voor beantwoording.

Praktische tips

▪	Blijf het verschil tussen dringende werkzaamheden en renovatie in acht houden. Dit betekent
dat je moet opletten bij het formuleren van een
redelijk voorstel aan huurders. Gebruik in het
geval van dringende werkzaamheden geen bewoordingen die kunnen duiden op renovatie.
▪	Wees duidelijk en transparant richting huurders
als je een renovatievoorstel doet. Zet hierin
duidelijk wat er verwacht kan worden, welke

werkzaamheden je gaat uitvoeren et cetera.
Als huurders niet in de woning kunnen blijven
gedurende de renovatie, geef dan aan dat er
een volledig ingerichte logeerwoning ter beschikking staat en dat eventuele kosten (zoals
opslag van bijvoorbeeld de inboedel) in overleg
vergoed kunnen worden.
▪	Besteed voldoende zorg aan de logeerwoningen
die je aanbiedt en lever indien nodig maatwerk
afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de huurder, duur verblijf, ligging et
cetera. Dit is belangrijk om de voorziening als
redelijk en passend te kunnen bestempelen.
Deze mildere interpretatie van het recht is goed
nieuws voor verhuurders, omdat grootschalige
verduurzamingsprojecten of complexgewijze renovatie op zichzelf al kostbaar zijn. Het niet verplicht
hoeven toekennen van een verhuiskostenvergoeding zal dus veel verschil maken.

4. RAPPORT LEEFBAAROMETER 3.0: HET GAAT
STEEDS BETER MET DE LEEFBAARHEID
land is sinds 2002 sprake van een voortdurende
verbetering van de leefbaarheid. De langjarige
stijgende lijn zette ook in de periode 2018-2020
door. Hoewel de verschillen tussen regio’s en
binnen steden en dorpen gemiddeld zijn afgenomen, is er sprake van grote contrasten tussen en
binnen de G4-gemeenten en de G40.
Esther

Marloes

Het gaat steeds beter met de leefbaarheid in
Nederlandse steden en dorpen. Tegelijkertijd
zijn er zorgen over wijken en buurten waar de
leefbaarheid langjarig onder druk staat en de
problematiek hardnekkig is. Dat blijkt uit het
analyserapport ‘Leefbaarheid in Nederland
2020’ dat vorige maand is gepubliceerd.
Hoewel het overgrote deel van de Nederlandse
wijken voldoende of goed scoren, zijn er circa 200
wijken waar de leefbaarheid structureel onder druk
staat en bewoners ontevreden zijn over de eigen
leefomgeving. Er is daarmee sprake van een harde
kern van (delen van) buurten en wijken die niet
meekomt in de algemene positieve ontwikkeling.
Met de uitkomsten van de nieuwe Leefbaarometer wordt gekeken hoe het Nationaal programma
Leefbaarheid en Veiligheid kan worden versterkt.
Dit programma wordt begin juni gepresenteerd en
richt zich op het verbeteren van het perspectief
van mensen in gebieden die kampen met grootstedelijke leefbaarheids- en veiligheidsproblematiek.

Landelijk beeld: positieve trend en grote
contrasten in en tussen steden
De leefbaarheid van een buurt of wijk betreft de
mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en
wensen van de mensen die er wonen. Het gaat dan
om de fysieke omgeving, woningvoorraad, voorzieningen, sociale samenhang, en om overlast en
(on)veiligheid. In het overgrote deel van Neder-

Wijken en buurten structureel
onder druk

Op basis van omvang, ernst en duur van de leefbaarheidsproblematiek komt naar voren dat in
(delen van) buurten en wijken in vijftig gemeenten de leefbaarheid structureel onder druk staat.
In totaal gaat het om 426 buurten in 193 wijken.
In deze gebieden wonen ongeveer 537 duizend
huishoudens. De meeste hiervan bevinden zich
in en rond de grote steden: Rotterdam-Rijnmond, Groot-Amsterdam, Haaglanden, Utrecht.
Ook in andere delen van Nederland zijn deze gebieden aan te wijzen. Het gaat dan bijvoorbeeld
om Drechtsteden, IJmond en Parkstad Limburg
en om buurten en wijken in onder meer Lelystad, Delfzijl, Leeuwarden, Emmen, Den Helder
en Maastricht. Ook betreft het de veelal grotere
steden in Gelderland en Noord-Brabant.

Vernieuwde Leefbaarometer

Het model van de Leefbaarometer en de gelijknamige website zijn beide geheel herzien. In het
model 3.0 zijn nieuwe kenmerken toegevoegd,
zoals ervaren onveiligheid, verkeersongevallen,
luchtkwaliteit en sociale cohesie. Indicatoren
die mogelijk als stigmatiserend kunnen worden
ervaren zijn niet meer gebruikt, zoals migratieachtergrond, huishoudsamenstelling en uitkeringsafhankelijkheid.

Meer informatie

Meer informatie en gedetailleerde kaartbeelden
zijn te vinden op de website van de Leefbaarometer, de Kamerbrief, het analyserapport en het
bijbehorende rapport over de herijking van de
Leefbaarometer.

5. BESCHIKBARE COLLEGA’S IN EEN
KRAPPE ARBEIDSMARKT

Anne-José

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er
sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt. Ook wij merken dit: niet alleen
bij de werving en selectie, maar ook in
het aantal vragen dat we krijgen voortijdelijke ondersteuning.
Het is verstandig als je nu vast voorziet
dat je in het najaar ondersteuning 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 tegen het einde van de zomer
doen maar in deze tijd grijp je dan echt
mis.
Wil je alvast, vooruitlopend op je inleenvraagstuk, 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.
Voor de zomerperiode hebben we tot nu
toe in ieder geval de volgende collega’s
beschikbaar.

Esmeralda

Esmeralda Timmermans
• LinkedIn
• ‘s-Hertogenbosch
•	Beschikbaar per 1 augustus
2022 voor 4,5 dag in de
week
#wonen #projecten
#sociaalbeheer #verhuur

Marit Welles
• LinkedIn
• Ottersum
•	Beschikbaar per 1 juli 2022
voor 36 uur in de week
#allrounderopwonen #coordinator
#coachingonthejob

Marit

Maud van Rijbroek
• LinkedIn
• Veghel
•	Beschikbaar per 1 juni voor
3 tot 4,5 dag per week
Maud

#wonen #verhuur
#technischbeheer
#incasso #wmo

Annemei Schutte
• LinkedIn
• ‘s-Hertogenbosch
•	Beschikbaar per 1 juli 2022
voor 36 uur per week
#wonen #verhuur

Annemei

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

6. LEEFBAARHEID: HET KADER VERANDERT

Marit

Harmen

Maatschappelijk vastgoed (MOG)

(per 1 januari 2022, Btiv)
Er geldt een verruiming van het begrip maatschappelijk vastgoed (MOG).
Vet gedrukt is wat er gewijzigd is ten opzichte van voor 1 januari 2022.

Instandhouding eigendom en nieuwbouw

Uitsluitend instandhouding
eigendom (geen nieuwbouw)

Gebouwen met zorgfuncties: opvangcentra, hospices, zorgsteunpunten, ruimten voor dagbesteding van gehandicapten of ouderen
Centra voor werk
inclusief enige zorginfrastructuur, centra voor jeugd en gezin en
veiligheidshuizen.
Ontmoetingsruimten: buurthuizen, gemeenschapscentra, jongerencentra (zonder horeca), ruimten voor maatschappelijk werk
(zonder eis dat het op de wijk of buurt gericht moet zijn),
ruimten voor welzijnswerk, dorps- en wijkbibliotheken, ruimten
voor kleinschalige culturele activiteiten.

Wijksportvoorzieningen

Onderwijsgebouwen: basisscholen, brede scholen (bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderopvang, voor-, tussen- en
naschoolse opvang, buurtsporthal en -complex (zogeheten
multifunctionele accommodaties).

Scholen voor speciaal en
voortgezet onderwijs

-

Multifunctionele centra
voor maatschappelijke
dienstverlening

Vanaf dit jaar is het kader voor leefbaarheid
aanzienlijk veranderd. Hieronder worden de
belangrijkste wijzigingen samengevat.

Leefbaarheid

Bijdragen aan leefbaarheid in de directe nabijheid
van onroerend goed van de toegelaten instelling
(TI):
▪	moeten onderdeel zijn van de prestatieafspraken
met de gemeente (vervalt met de wijziging van
de Woningwet per 1 januari 2022);
▪	
mogen per DAEB-woongelegenheid maximaal
€ 134,79 zijn, tenzij een exact ander bedrag
in de prestatieafspraken is overeengekomen
(vervalt met de wijziging van de Woningwet per
1 januari 2022).
Let op: het gaat nu alleen om:
▪	woonmaatschappelijk werk ten behoeve van de
huurders;
▪	
aanleg en onderhoud van kleinschalige
infrastructuur in de directe nabijheid van de
woongelegenheden van de corporatie;
▪	
bijdragen aan plannen voor een schone
woonomgeving, ter voorkoming van overlast en
bevordering van veiligheid;
▪	
tegemoetkomingen
in
de
kosten
van
activiteiten die door de bewoners van haar
woongelegenheden worden georganiseerd in
het belang van het behoud of de verbetering
van die woongelegenheden of de direct daaraan
grenzende omgeving.
Bron: artikel 51 en 48 (lid 1), huidig Btiv

En na wetswijziging gaat het ook om het volgende:
▪	Bijdragen aan activiteiten gericht op ontmoeting
van de huurders van de woongelegenheden van
de corporatie.
▪	Activiteiten moeten plaatsvinden in de directe
nabijheid van de woongelegenheden van de
corporatie én een op de wijk/buurt gerichte én
een bewonersgerichte functie hebben.
Komt terug in artikel 48 en 51 van het Btiv per 1
januari 2022.

Aan de slag met het
leefbaarheidsbeleid?

Het gewijzigde wettelijk kader kan een reden zijn
om het leefbaarheidsbeleid van je corporatie te
herijken. De kapstok van dit beleidsstuk kan er
dan als volgt uitzien:
▪ Woonmaatschappelijk werk.
▪	
Aanleg en onderhoud van kleinschalige
infrastructuur in de directe nabijheid van de
woongelegenheden van de corporatie: beleid
groenonderhoud, achterpaden en brandgangen.
▪	
Bijdragen aan plannen voor de schone
woonomgeving, ter voorkoming van overlast en
bevordering van veiligheid.
▪	Tegemoetkoming in de kosten van activiteiten die
door de bewoners van haar woongelegenheden
worden georganiseerd.
▪	Bijdragen aan activiteiten gericht op ontmoeting.

7. PUNTENWAARDERING
EN WOZ-WAARDE

Aida

Lisa

Per 1 mei 2022 mag de WOZ-waarde voor
maximaal 33% meetellen in de bepaling van
de huurprijs. Dit noemen we de cap op de
WOZ. Met de WOZ-waarde stelt de gemeente
vast hoeveel een woning waard is. In gebieden
met een groot woningtekort geeft het gebruik
van de WOZ-waarde in de huurprijs een
onbedoeld effect. Daar stijgen de huren zo
sterk dat ze onbetaalbaar worden voor veel
mensen. Woningen in die gebieden worden
voor grote groepen onbereikbaar. Daarom
wordt de WOZ-waarde minder bepalend in de
huurprijsvaststelling.

Wanneer is de cap van toepassing?

Als hoofdregel geldt de cap voor woningen met 142
punten of meer, berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel (WWS). Deze woningen lopen
kans om te verdwijnen naar de vrije sector óf
zijn op basis van vooral de WOZ-waarde nu
als vrijesectorwoning verhuurd. Nieuwe
huurders van deze woningen gaan
een lagere huurprijs betalen die
Tip!
beter past bij de kwaliteit van de
Bekijk hier
woning.

het geupdatete
overzicht hoe de
puntenwaardering
van een huurwoning tot
stand komt.

Bijzondere situaties
▪	
In alle gevallen wordt bij de
puntentoekenning
gerekend
met een WOZ-waarde. Als de
WOZ-waarde niet bekend is of
heel laag is, wordt gerekend met

een vaste WOZ-rekenwaarde in de puntenbepaling. Per 1 juli 2021 bedraagt deze waarde
minimaal € 55.888 (tot 1 juli 2022) of €
61.198 (per 1 juli 2022). In de praktijk kan het
WOZ-aandeel in de puntentelling hiermee iets
hoger komen dan 33%, dit is toegestaan.
▪	
Voor kleine nieuwbouwwoningen in de COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht geldt een
andere toekenning van WOZ-punten. Dit zijn
woningen met een oppervlakte kleiner dan
40m2, met een bouwjaar uit de periode 2018
tot en met 2022. Bij deze woningen leidt de
WOZ-waarde tot een hogere waardering. Deze
woningen krijgen meer punten voor de WOZ
per oppervlakte.
▪	Voor specifieke nieuwbouwwoningen, bedoeld
voor liberalisatie geldt ook een andere toekenning van WOZ-punten. Het gaat hierbij om
nieuwbouwwoningen opgeleverd in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor
alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde. Bij
deze woningen voor de WOZ-waarde in alle gevallen minimaal 40 punten worden toegekend.

Effect op huurders in de sociale
en vrije sector

Voor huurders die al een woning huren in de sociale sector kan de huur door de invoering van de
maatregel lager uitvallen. Dit geldt voor een klein
deel van de huurders die een woning huurt die bij
nieuwe verhuring in de vrije sector terecht zou
komen. Voor huurders die al een woning huren in
de vrije sector heeft de invoering van de maximering van de WOZ-waarde geen effect op de huurprijs. Voor nieuwe huurders in de vrije sector kan
de maatregel wel effect hebben.

Schematisch weergegeven betekent het voorgaande het
volgende voor de toepassing van de cap:

8.TRAININGSAANBOD: VAN BOO(S)TCAMP
TOT TRAININGSWEEK

Iris

Als Matchability hebben we een gevarieerd
aanbod in leuke (basis)trainingen voor
(nieuwe) corporatiemedewerkers. Bij ons
ga je actief aan de slag en door onze ludieke
werkwijze ga je aan het eind van de dag met
een voldaan gevoel weer naar huis!

Boo(s)tcamp

Zo verzorgden we op 12 mei de boo(s)tcamp
voor een mooie club corporatiemedewerkers met
minder dan een half jaar werkervaring in de sector.
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
en het speelveld 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 kregen een hoop positieve reacties en staan al weer in de startblokken voor een
nieuwe boo(s)tcamp. Houd ons trainingsaanbod
goed in de gaten!

Trainingsweek

Eén van de mooiste dingen aan ons werk, en wat
Matchability uniek maakt, is het overdragen van
kennis en het enthousiasmeren over (het werken
in) de corporatiesector. Nóg mooier is het om dat

te doen aan de deelnemers van het Matchability-trainingskamp. In augustus 2022 organiseren
we weer zo’n trainingsweek. Interactie, energie
en kennis(making) stonden centraal. En uiteraard
hopen we dat we zo weer een mooie club kanjers
klaarstomen voor de sector. Via detachering bij
onze opdrachtgevers en een mooi opleidingsprogramma in de vorm van onze Academy. Nieuwe
aanwas voor de sector is namelijk keihard nodig,
gezien de volkshuisvestelijke uitdagingen waar
we in Nederland voor staan. Denk aan de crisis
op de woningmarkt en de leefbaarheid (kwetsbare wijken) én betaalbaarheid (ook als gevolg van
energie-armoede) die onder druk staan, maar ook
aan de grote verduurzamingsopgave.
Ken je een starter die op zoek is naar een eerste
baan of een nieuwe uitdaging? Iemand die zich
ook razendsnel wil ontwikkelen? Wijs hem of haar
dan op dit unieke trainingskamp en op onze vacatures! Alvast super bedankt voor het meedenken!

9. EEN
 JURIDISCHE (UITZOEK)VRAAG?
DENK AAN HET JCP!

Nicky

Vaak is wet- en regelgeving bij kleinere en middelgrote 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 advocaten of
juristen die ten aanzien van deze specifieke juridische vragen een adviserende en ondersteunende
rol vervullen. Maar heb je ook al aan het Juridisch
CorporatiePlatform (JCP) gedacht?
Het JCP is een dienst voor woningcorporaties die
ingezet kan worden voor uiteenlopende juridische
vraagstukken. Het JCP bestaat uit meerdere juridisch medewerkers op verschillende rechtsgebieden. 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 afgebakende 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 zelfredzaamheid te vergroten. Zo kunnen medewerkers van
de deelnemende corporaties de online kennisbank
raadplegen. Om het kennisniveau te vergroten,
waardoor zoveel mogelijk aan de voorkant al juridische 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.
Opdrachten die het JCP kan vervullen:
▪	
Herschrijven van de algemene huurvoorwaarden waarbij we zowel een inhoudelijke toets
hebben gedaan als een tekstuele. De voorwaarden zijn op leesniveau B1 herschreven. Een
mooie ontwikkeling en een hele leuke opdracht
om te doen.
▪	
We toetsen steeds regelmatiger (tijdelijke)
contracten, bruikleenovereenkomsten of woonzorgcontracten.
▪	
We geven trainingen met verschillende huurrechtelijke thema’s.
▪	
We denken mee over werkprocessen zoals bij
aanvragen medehuurderschap of het overlijden
van de huurder.
Je kunt bij het JCP terecht voor vragen over de
onderstaande rechtsgebieden:
▪ Huurrecht.
▪ Bouw- en vastgoedrecht.
▪ Woningwet.
▪ Privacywetgeving.
▪ Stook- en servicekosten.
▪ Overeenkomsten.
Kijk voor meer informatie op hetjcp.nl of neem
contact op met Nicky de Hoog, coördinator van het
JCP.

10. DE BELEIDSACHTBAAN VAN
RISICOMANAGEMENT

Rick

Goed risicomanagement is praktisch, levert
een bijdrage aan het daadwerkelijk behalen
van doelen en ondersteunt continu de
verbetering van de organisatie. Maar hoe
breng je nu structuur aan en richt je de focus
op de risico’s die er echt toe doen? In deze
blog delen we handige tips!
In de basis bestaat risicomanagement uit het
identificeren, analyseren, beheersen en vervolgens
evalueren van de risico’s. Corporatie Waterweg
Wonen kiest bijvoorbeeld voor een indeling volgens
de onderstaande vijf categorieën.

Maar dan begint het … strategische risico’s, tactische risico’s, operationele risico’s, procesrisico’s.
Logisch dat velen door de bomen het bos niet
meer zien. Zelf kwamen we deze ‘beleidsachtbaan
voor risicomanagement’ tegen: een praktische
vertaling van de Beleids8baan van RIGO, maar
dan niet voor vastgoedsturing maar voor risicomanagement.

Strategisch

Het formuleren van ondernemingsdoelstellingen
Het startpunt van risicomanagement zijn de
(maatschappelijke) doelstellingen van de corporatie, volgend uit het ondernemingsplan. Die doelstellingen zijn richtinggevend.

Danique

Het bepalen van de strategische risico’s en het
vaststellen van de risicobereidheid
Inventariseer in eerste instantie de strategische
risico’s. Maak daarbij bijvoorbeeld gebruik van
de Strategische Risicokaart Corporatiesector, het
controleplan van de externe accountant, de managementletter, het interne controleplan, het
visitatierapport, de 24 business risks en 5 financial risks (en oordeelsbrieven) van het WSW, een
eventuele governance inspectie van de ILT, het
ondernemingsplan en vooral ook van de input van
je collega’s. Vertaal deze risico’s naar een handig
format, waarin je bijvoorbeeld opneemt:
▪	De ‘categorie’ risico (bijvoorbeeld: strategisch,
operationeel, markrisico of macro-economisch
risico).
▪	
De doelstelling waar het risico betrekking op
heeft.
▪ Het risico.
▪ Een beschrijving van het risico.
▪	De bron(nen) die grondslag ligt (liggen) aan het
risico.
▪ De reeds getroffen beheersmaatregelen.
▪	De ‘score’ van het risico, bijvoorbeeld op basis
van ‘kans’ maal ‘gevolg’.
▪	De aanvullende beheersmaatregelen die je van
plan bent om te nemen, afhankelijk van de
‘risk appetite’ (risicobereidheid) en de score.
▪	
Wie verantwoordelijk is voor (de beheersing
van) het risico.

In de inventarisatie kun je een voorzet doen wat
betreft de ‘score’ van het risico. Je kunt deze kolom
ook leeg laten en collega’s (bijvoorbeeld MT-leden)
vragen om de risico’s, onafhankelijk van elkaar, te
scoren. Een mooie vervolgstap is dan om de risico’s
samen te bespreken. Wat valt op? Waar liggen we
qua risico-inschatting op één lijn? Kunnen we tot
een top 10 van strategische risico’s komen? Het
gaat er niet om dat je alle risico’s hebt, maar dat
je de grootste risico’s in beeld hebt.
Het evalueren en herijken van het risicobeleid
Voor het evalueren van het risicomanagement kan
de corporatie vaak steunen op reeds aanwezige
informatiebronnen, zoals in de vorige stap benoemd. Op basis van deze bronnen kan de corporatie het risicomanagement periodiek evalueren
en herijken waar nodig, waarmee de cyclus rond
is. Een tip is ook om jaarlijks een auditagenda vast
te stellen, waarin staat welke specifieke onderwerpen dat jaar (extra) aandacht behoeven. Op deze
manier wordt geborgd dat de betreffende onderwerpen ook daadwerkelijk aan bod komen, maar
ook dat niet ieder jaar dezelfde audits worden
uitgevoerd. Gegeven de steeds veranderende omgeving, zal regelmatig moeten worden vastgesteld
welke onderwerpen extra aandacht behoeven.

Tactisch

Het uitwerken van een tactisch afwegingskader
Risicomanagement op tactisch niveau omvat de
doorvertaling van de strategische risico’s naar
afdelingen, projecten of specifieke thema’s. Denk
hierbij aan financiële sturingskaders, een investeringsstatuut en kwaliteitskaders, maar denk ook
aan fraude- en integriteitsbeleid en informatiebeveiligingsbeleid. Daar waar de risico’s op strategisch niveau bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het
portefeuilleplan, zijn de risico’s op tactisch niveau
veelal gerelateerd aan de wijk-, complex- of projectplannen.
Projectrisico’s
Bij projecten is het handig om in elk van de fasen
(initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase) periodiek een risicokaart in te vullen. In zo’n risicokaart komen
verschillende invalshoeken terug, van tijd tot en
met techniek, met de risico’s (en de scores op de

risico’s) die daarmee corresponderen. Voor grote
risico’s tref je beheersmaatregelen en de ontwikkelen ten aanzien van de kleine(re) risico’s volg
je actief. Het voordeel van een risicokaart is dat
je een vaste onderlegger hebt voor de maand-,
kwartaal- of tertiaalrapportages én voor de projectvoorstellen. De controller kan de risicokaart
ook betrekken bij zijn of haar oordeel over het
project. Het is verstandig om de toets op juistheid,
volledigheid en tijdigheid van de risicokaarten op
te nemen in het interne controleplan.
Legal risico’s
In de afgelopen jaren hebben zich in de sector
verschillende voorvallen voorgedaan waarvoor
woningcorporaties aansprakelijk werden gesteld.
Deze aansprakelijkheidsrisico’s kun je samen met
de medewerkers en leidinggevenden van de verschillende afdelingen inventariseren en prioriteren.
▪ Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen we?
▪	Wat zijn de grootste risico’s? Maak bijvoorbeeld
een top 5.
▪	Hebben we deze risico’s voldoende geborgd?
▪	Welke beheersmaatregelen zijn al genomen?
▪	
Welke aanvullende beheersmaatregelen zijn
(nog) nodig?
Informatierisico’s
Vaak genoemde informatierisico’s in de corporatiesector zijn onder meer:
▪ hacken van het systeem;
▪ ongeoorloofde digitale toegang;
▪ softwarefouten;
▪ verkeerd gebruiken van software;
▪ informatie in onbevoegde handen.
Meer praktisch gezien kun je denken aan de
onderstaande risico’s:
▪	Er is geen security officer benoemd, waardoor
de verantwoordelijk voor informatiebeveiliging
niet belegd is bij een (specifieke) functionaris.
▪ Gegevens worden niet veilig gedeeld.
▪	Er wordt niet structureel aandacht besteed aan
informatiebeveiliging (het gevolg is lage bewustwording).
▪	Er is niet inzichtelijk aan wie welke bedrijfsmiddelen ter beschikking zijn gesteld en wanneer.
▪ De autorisaties zijn niet juist of up-to-date.

Integriteits- en frauderisico’s
Met het oog op de administratieve organisatie is
het verstandig om de mogelijkheden tot niet-integer handelen en fraude door medewerkers in kaart
te brengen.
De onderstaande terreinen zijn met name fraudegevoelig:
▪ Inkoop en aanbestedingen.
▪ Verkoop.
▪ Verhuur.
▪ Personeel.
▪ Treasury.
▪ Betalingen.
Bonus: fiscale risico’s (heel actueel!)
▪	Start met het opstellen van een fiscaal statuut,
waarin je de spelregels, bevoegdheden en fiscale besluitvorming vastlegt.
▪	Doe een fiscale nulmeting en inventariseer wat
fiscaal gezien al goed gaat en wat aandacht behoeft. Je kijkt daarbij naar de vpb, verhuurderheffing, btw en loonbelasting.
▪	Breng de processen, zoals het doen van aangiftes, in kaart.
▪	
In een Tax Control Framework ga je nog een
stapje verder en signaleer je in alle processen
de fiscale momenten. Denk hierbij aan het verhuurmutatieproces en het verhuren van een
garage met of zonder btw. Of aan het afdekken

van inlenersaansprakelijkheid (= loonbelasting)
bij het inhuren van derden.
▪	En vooral: zorg ervoor dat je kennis up-to-date
blijft en creëer bewustwording bij iedereen.

Operationeel

Het identificeren van risico’s in projecten en operationele processen
Risicomanagement op operationeel niveau is het
dagelijkse risicobeheer in de primaire en
ondersteunende processen of in projecten. Dit zijn
met name operationele risico’s (risico’s als
gevolg van het falen van mensen, systemen of
processen zoals onderhoud, verhuur), maar het
kan
bijvoorbeeld ook de dagelijkse monitoring van tegenpartijrisico’s (debiteurenbeheer) zijn. Kijk voor
de identificatie van deze risico’s naar parameters
als overlastmeldingen, incidenten, klachten, huurderving en leegstand.
Het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van key controls. Beoordeel samen in hoeverre het treffen van
beheersmaatregelen noodzakelijk is. Een corporatie kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de risico’s
die een lage kans hebben en weinig schade opleveren (voor nu) te laten en zich te focussen op
risico’s met een grote kans op veel schade. Het
hebben van een vooraf gedefinieerde en helder

uitgewerkte risicobereidheid is van groot belang
voor het maken van de juiste keuzes. Bij het opvoeren van beheersmaatregelen zal continue de
afweging gemaakt moeten worden of de kosten
van de maatregel opwegen tegen de risico’s die
gemitigeerd worden.
Het bewaken van en rapporteren over risico-indicatoren
Voor een effectieve sturing is het hebben van
kwalitatief goede informatie van belang. Risicomanagement is ook gebaat bij een systematiek
van rapporteren op basis van een eenduidige set
parameters en indicatoren. Een samenhangende
rapportage, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard, kan dan behulpzaam zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het FMEA-model, waarbij direct
de koppeling met voortdurend verbeteren wordt
gelegd. Zo’n format ziet er als volgt uit:
▪

▪

 oor te werken met een eenduidige systematiek
D
voor de rapportage, is het mogelijk om de informatie geschikt te maken op zowel operationeel,
tactisch als strategisch niveau. Daarnaast is het
mogelijk om de data uit de organisatie om te
zetten in relevante stuurinformatie in de verschillende gelederen van de corporatie. Proces
/ Procedure / Dienst
Potentiële faalwijze

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Effect van het falen (risico)
Categorie
Impact (schaal 1-10)
Potentiële oorzaken van falen
Kans (schaal 1-10)
Maatregelen
Controlemaatregel / Detectie (schaal 1-10)
Risicoprioriteitsnummer (RPN)
Voorgestelde actie(s)
Verantwoordelijke en deadline
Acties
Resultaten na acties: impact, kans, controlemaatregel en RPN (schaal 1-10)

Tot slot

Matchability ondersteunt woningcorporaties bij
alle aspecten van risicomanagement: van inventarisatie tot implementatie, van data tot dashboard.
Meer weten? Neem dan contact met ons op!

11. EVEN VOORSTELLEN

Annemei

Hoi! Mijn naam is Annemei Schutte. Ik ben 23 jaar
en woon samen met mijn vriend in Den Bosch.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden of
familie. Ik ben erg bourgondisch en ik hou dan ook
van een hoop gezelligheid.
In 2020 heb ik de pabo afgerond, waarna ik in
de kinderopvang ben gaan werken. Ik heb mijn
studie met veel plezier gedaan en natuurlijk heel
veel geleerd, ook over mijzelf. Dat heeft gemaakt
dat ik op zoek ben gegaan naar een heel andere
uitdaging, waarbij mijn interesse meer in de sociale en juridische hoek lag. De combinatie van
mijn opgedane kennis en competenties gedurende
mijn pabo-opleiding hebben al een goede basis
voor deze volgende stap gegeven, een hele andere
stap. En daar had ik vooral heel veel zin.
Sinds 1 april van dit jaar ben ik werkzaam bij Matchability, waarna ik snel mocht starten bij Area in
Uden. Binnen Area ondersteun ik het wijkteam en
het klantcontactcentrum (KCC). Ieder wijkteam
werkt met drie bewonersspecialisten, die met
elkaar zorg dragen voor hun bewoners op gebied
van verhuur, leefbaarheid, incasso, onderhoud
en nieuwbouw en renovatieprojecten. Momenteel
ondersteun ik deze drie bewonersspecialisten bij
de administratieve werkzaamheden. Ik verwerk

huuropzeggingen, maak de huurovereenkomsten,
adverteer de woningen, behandel de ZAV-aanvragen en draag zorg voor de incasso. Bij het KCC heb
ik het eerstelijnscontact met de huurders. Waar
nodig zet ik de reparatieverzoeken uit of verbind
ik de huurder door naar de juiste afdeling, als het
een tweedelijnsvraag betreft.
Als trainee kan ik mij steeds verder ontwikkelen,
waarna ik uiteindelijk een corporatieprofessional
wil worden. Ik ben een compleet nieuwe uitdaging
aangegaan, wat tot nu toe erg goed bevalt. Ik ben
benieuwd wat de corporatiesector en Matchability
allemaal nog meer te bieden hebben.

12. EEN NIEUWE UITDAGING VOOR ONZE
ACCOUNTMANAGER JORIEKE

Jorieke

Zoals jullie waarschijnlijk al wel gehoord
hebben van Jorieke gaat ze na ruim drie
jaar Matchability verlaten. We zijn
dankbaar voor haar inzet, collegialiteit en
betrokkenheid en gaan haar missen als
mens en collega.
We hebben nagedacht over hoe we het vertrek van
Jorieke zo goed mogelijk kunnen opvangen. Daarbij hebben we gekeken naar een oplossing op de
korte én de lange termijn.

De oplossing op de korte termijn

Vanaf 11 mei vangt Anne-José Haaksema tijdelijk
de werkzaamheden van Jorieke op. Heb je dus een
inleenvraag of wil je eens sparren om te kijken wat
we voor je kunnen betekenen, dan mag je haar aan
de spreekwoordelijke mouw trekken. Anne-José is
bereikbaar per e-mail (a.haaksema@matchability)
of via een telefoontje of appje naar 06 489 373 92.

De oplossing op de lange termijn

Naast de werkzaamheden van Jorieke hebben we
meer ondersteuning nodig binnen ons #teamkantoor. Dat maakt dat we tot een functieprofiel kwamen waarbij we twee verschillende type
mensen ineen zochten. Dit gaan we dus niet

in één persoon vinden was de conclusie. We
hebben daarom twee vacatures opgesteld: de
creatieve relatiebeheerder en de accurate verkoopondersteuner. Beide vacatures staan op
www.matchability.nl/vacatures. Interesse of ken
je iemand die interesse heeft? Laat het ons dan
weten!

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?
Matchability BV				
Stadionlaan 85 				
5213 JJ ‘s-Hertogenbosch			

085 82 26 595
info@matchability.nl

