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November is een maand die zich vooral 
kenmerkt door regen, wind en mist. Een 
echte herfstmaand dus. Maar ook een maand 
waarin het carnavalsseizoen start. Zo stond 
ik zelf met mijn vrouw en ons dochtertje van 
negen maanden op de Parade (om 11.11 uur 
precies) in Oeteldonk om deze start feestelijk 
in te luiden. Iets met de paplepel en ingieten! 

Ook in dit magazine hebben we weer een hoop 
kennis gegoten. Zo delen we een best practi-
ce uit de gemeente Enschede als het gaat om 
het aanpakken van ernstige overlast. Ook delen 
we tips om risico’s met betrekking tot keten- en 
inlenersaansprakelijkheid zoveel mogelijk te be-
heersen. En over risicomanagement gesproken: 
we delen in het artikel ‘De beleidsachtbaan van 
risicomanagement’ tips en stappenplannen voor 
goed risicomanagement op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau.

Verder besteden we in dit magazine aandacht aan 
de subsidiemogelijkheden voor corporaties die 
bezig zijn met ouderenhuisvesting en meer in het 
bijzonder het realiseren van ontmoetingsruimten. 
Daarnaast vatten we de belangrijkste wijzigingen 
in het handboek marktwaardering 2022 samen 

en schetsen we op hoofdlijnen wat de uitkomsten 
zijn van de monitor volkshuisvestelijke prioriteiten 
2021. Ook delen we een praktische checklist die 
goed van pas komt als het om de (interne) imple-
mentatie van de Woningwet gaat.

Verder stelt onze nieuwe collega Jan-Willem zich 
voor die in oktober 2022 bij ons gestart is. En 
delen we welke toppers van collega’s per januari 
2023 beschikbaar komen. Dat laten we bewust 
nu al weten, gezien de krappe arbeidsmarkt. Tot 
slot besteden we aandacht aan onze boo(s)tcamp, 
dé introductietraining voor nieuwe collega’s in de 
corporatiesector. De eerstvolgende boo(s)tcamp 
zit al helemaal vol, maar voor de volgende (op 10 
februari 2023) kun je je al aanmelden. 

Degene met oog voor detail zal opmerken dat er 
een klein Oeteldonks tintje aan dit magazine zit. 
De nummering in de inhoudsopgave loopt name-
lijk van 1 tot en met 11 en die 11 staat natuurlijk 
symbool voor de elfde van de elfde.

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels

Veel leesplezier!



Het aanpakken en laten beëindigen van 
ernstige burenoverlast vraagt om een 
goede samenwerking tussen bewoners, 
woningcorporatie(s), politie en gemeente. 
Ook zorgpartijen kunnen een goede rol 
vervullen. Wetten en regels op het gebied 
van privacy maken de aanpak lastig. Daarom 
hebben in Apeldoorn de gemeente, politie en 
woningcorporaties een convenant opgesteld 
waardoor meer informatie uitgewisseld mag 
worden. Dat is uiteraard aan strenge regels 
verbonden en zorgvuldigheid staat voorop.

In het convenant is geregeld, aan de hand van 
nieuwe werkafspraken, dat partijen nog beter 
dan voorheen van elkaars mogelijkheden gebruik 
kunnen maken. Ook is alle ruimte gebruikt die 
binnen wet- en regelgeving te vinden is. Als alles 
is gedaan om een overlastsituatie te beëindi-
gen, zonder resultaat, dan kan er sneller worden 
doorgepakt. De gemeente kan bijvoorbeeld een 
bestuurlijke gedragsaanwijzing opleggen. En de 
informatie uit het politiedossier is te benutten in 
een rechtszaak. De Wet op de politiegegevens 
heeft in het convenant namelijk een ruimere in-
terpretatie gekregen waardoor de politie beter 
kan samenwerken met de corporaties. In het 
convenant is vastgelegd in welke gevallen wat 

2.   ERNSTIGE OVERLAST AANPAKKEN:  
EEN GOED PRAKTIJKVOORBEELD  
UIT APELDOORN

Marit

gedeeld kan worden, waardoor de samenwerking 
versterkt wordt. 

Voor huurders is de woningcorporatie nog steeds 
het eerste aanspreekpunt bij overlast. Voor ern-
stige (geluids)overlast waarbij direct hulp nodig 
is kun je de politie bellen. De medewerking van 
huurders aan het opbouwen van een dossier is 
ook onmisbaar. Informatie die iemand deelt met 
de corporatie, wordt alleen doorgezet naar de 
gemeente als de melder hier toestemming voor 
heeft gegeven.

Het convenant is hier te vinden. Handig!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-485650.html


 

Vanaf 18 oktober 2022 is de 
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten 
in ouderenhuisvesting (SOO) gewijzigd. 
Initiatiefnemers van ouderenhuisvesting 
voor bewoners met een zware zorgvraag 
kunnen nu ook de SOO aanvragen. Verder 
wordt het budget voor de regeling in totaal 
met 16 miljoen euro verhoogd in 2022 
en 2023. Is jouw corporaties bezig met 
ouderenhuisvesting, dan is het slim om naar 
deze subsidieregeling te kijken. 

Steeds meer 55+’ers vinden het fijn om in een 
woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is an-
deren te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. 
Burgerinitiatieven, woningcorporaties en markt-
partijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten. 
Hiervoor kunnen zij de SOO aanvragen. Eerder 
gold dat maximaal 50% van de bewoners een 
zware zorgvraag mocht hebben. Dit maximum 
vervalt nu. Daardoor kunnen initiatieven die zich 
richten op bewoners met een zware zorgvraag, nu 
ook gebruikmaken van de SOO. Om de ontmoe-
tingsruimten in ouderenhuisvesting te stimule-
ren, is het budget in 2022 voor de SOO verhoogd 
van 20 miljoen naar 28 miljoen euro. Initiatieven 

3 .  ONTMOETINGSRUIMTEN IN 
OUDERENHUISVESTING: NU OOK VOOR 
BEWONERS MET ZWARE ZORGVRAAG

Harmen

en partijen kunnen tot en met 30 november 2022 
de SOO aanvragen. Er is op dit moment nog ruim 
40% van het budget beschikbaar.

Voor de tweede openstelling van de regeling (in 
2023) komt ook nog eens 8 miljoen euro extra 
budget beschikbaar. Het nieuwe budget voor dat 
jaar wordt 26 miljoen euro. Meer informatie over 
en het aanvragen van de SOO kan hier.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/soo


EsmeraldaRick

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 iden-
tificeren, analyseren, beheersen en vervolgens 
evalueren van de risico’s. Corporatie Waterweg 
Wonen kiest bijvoorbeeld voor een indeling vol-
gens de vijf categorieën hiernaast weergegeven in 
de tabel.  

Maar dan begint het… strategische risico’s, tacti-
sche risico’s, operationele risico’s, procesrisico’s. 
Logisch dat velen door de bomen het bos niet 
meer zien. Zelf kwamen we deze ‘beleidsacht-
baan voor risicomanagement’ tegen: een prak-
tische 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 corpora-
tie, volgend uit het ondernemingsplan. Die doel-
stellingen zijn richtinggevend.  

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 Corporatiesec-
tor, het controleplan van de externe accountant, 
de managementletter, het interne controleplan, 
het visitatierapport, de 24 business risks en 5 fi-
nancial 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 ten 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.  

4.  DE BELEIDSACHTBAAN VAN 
RISICOMANAGEMENT  

https://accentadvies.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brochure-risicomanagement-woningcorporaties-2019.pdf
https://accentadvies.nl/wp-content/uploads/2020/05/Brochure-risicomanagement-woningcorporaties-2019.pdf
https://accentadvies.nl/wp-content/uploads/2021/05/Onderzoek-strategische-risicos-corporatiesector.pdf
https://accentadvies.nl/wp-content/uploads/2021/05/Onderzoek-strategische-risicos-corporatiesector.pdf


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 be-
noemd. Op basis van deze bronnen kan de cor-
poratie 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 onderwer-
pen dat jaar (extra) aandacht behoeven. Op deze 
manier wordt geborgd dat de betreffende onder-
werpen ook daadwerkelijk aan bod komen, maar 
ook dat niet ieder jaar dezelfde audits worden 

uitgevoerd. Gegeven de steeds veranderende om-
geving, 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 investe-
ringsstatuut en kwaliteitskaders, maar denk ook 
aan fraude- en integriteitsbeleid en informatiebe-
veiligingsbeleid. Daar waar de risico’s op strate-
gisch niveau bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het 
portefeuilleplan, zijn de risico’s op tactisch niveau 
veelal gerelateerd aan de wijk-, complex- of pro-
jectplannen.  
 
Projectrisico’s 
Bij projecten is het handig om in elk van de fasen 
(initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, uit-
voeringsfase en evaluatiefase) periodiek een ri-
sicokaart in te vullen. In zo’n risicokaart komen 
verschillende invalshoeken terug, van tijd tot en 

CATEGORIE   TOELICHTING

Strategische risico’s 
Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande  

gebeurtenis, waarvan de gevolgen het bereiken van de ambities  
en doelstellingen van de corporatie bedreigen. 

Projectrisico’s 

Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande  
gebeurtenis bij renovatie, nieuwbouwproject of gebieds- 

ontwikkeling, waarvan de gevolgen het bereiken van de project- 
resultaten en -doelstellingen (gedeeltelijk) kunnen bedreigen. 

Legal risico’s  
Het mogelijk optreden van een ongewenste en  

ongeplande gebeurtenis waarvoor de corporatie (juridisch)  
aansprakelijk wordt gesteld.  

Informatierisico’s 
Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande  

gebeurtenis die een bedreiging vormt voor de (betrouwbaarheid  
van de) informatievoorziening van de corporatie 

Integriteits- en  
frauderisico’s 

Het mogelijk optreden van een schending van de integriteit  
en/of het opzettelijk plegen van onrechtmatige feiten die de  

corporatie (financieel) schaden. 



met techniek, met de risico’s (en de scores op de risico’s) die 
daarmee corresponderen. Voor grote risico’s tref je beheers-
maatregelen 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 aanspra-
kelijk werden gesteld. Deze aansprakelijkheidsrisico’s kun je 
samen met de medewerkers en leidinggevenden van de ver-
schillende 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 (zoals eerder dit jaar gebeurd is bij 

acht woningcorporaties); 
▪ 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 verant-

woordelijkheid voor informatiebeveiliging niet belegd is bij 
een (specifieke) functionaris.  

▪ Gegevens worden niet veilig gedeeld. 
▪  Er wordt niet structureel aandacht besteed aan informatiebe-

veiliging (het gevolg is lage bewustwording). 
▪  Er is niet inzichtelijk aan wie welke bedrijfsmiddelen ter be-

schikking 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.  

https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5299889/conti-ransomware-cybercriminelen-aanval-woningcorporaties


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 (TCF) 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 of berging met of zonder btw. Of aan het 
afdekken van inlenersaansprakelijkheid (raakt de loonbelas-
ting) 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 ri-
sicobeheer 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 da-
gelijkse 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 beheersmaatre-
gelen 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 ge-
definieerde en helder uitgewerkt 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. Risico-
management 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 dash-
board, kan dan behulpzaam zijn. Een mooi voor-
beeld hiervan is het FMEA-model, waarbij direct 
de koppeling met voortdurend verbeteren wordt 
gelegd. Het model werkt aan de hand van de on-
derstaande tien stappen. 

 1. Beschrijf de processtappen.
 2.  Schrijf per processtap op wat er mogelijk 

fout kan gaan
 3.  Omschrijf wat er met de klant en het 

proces gebeurt als de fout optreedt.
 4.  Beoordeel hoe ernstig dit effect is  

(severity).
 5.  Identificeer de oorzaken van de fout  

(gebruik de five times why-methode om 
tot de kernoorzaak te komen).

 6.  Beoordeel hoe vaak de fout voorkomt  
(frequency of occurence).

 7.  Beoordeel hoe lang het duurt voordat de 
fout wordt opgemerkt (Likelihood of  
detection).

 8.  Sorteer de risk priority numbers (RPN) 
van hoog naar laag en bespreek dit met 
het team. Het sorteren helpt om focus aan 
te brengen binnen het team en de discus-
sie aan te gaan over welke processtappen 
eerst aangepakt moeten worden.

 9.  Stel concrete maatregelen op met verant-
woordelijke personen.

 10.  Voer de maatregelen uit en beoordeel 
opnieuw de frequecy of occurence en 
likelihood of detection. Door de genomen 
maatregelen zal de mogelijke fout minder 
vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt 
worden zodra deze zich voordoet. De se-
verity van het mogelijk falen voor de klant 
of het proces zal in de meeste gevallen 
gelijk blijven.

Door te werken met een eenduidige systematiek 
voor de rapportage, is het mogelijk om de infor-
matie 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 verschil-
lende gelederen van de corporatie.
 

Tot slot  
Matchability ondersteunt woningcorporaties bij 
alle aspecten van risicomanagement: van inventa-
risatie tot implementatie, van data tot dashboard. 
Ook voeren we audits en interne controles uit op 
je (primaire) processen. Wat staat er op papier? 
Wordt er in de praktijk ook zo gewerkt? En welke 
bevindingen en aanbevelingen zien we? Deze be-
spreken we dan met de proceseigenaren en dat 
levert vaak mooie inzichten en verbeterpunten op, 
waar je direct mee aan de slag kunt.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!  

https://www.matchability.nl/contact


De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft 
het Handboek Marktwaardering 2022 eind 
oktober gepubliceerd. Dit handboek be-
schrijft hoe woningcorporaties de markt-
waarde moeten bepalen van hun verhuurde 
vastgoed voor de jaarrekening van 2022. 
Hieronder vatten we de belangrijkste wijzi-
gingen samen.

▪ Er heeft dit jaar een belangrijke wijziging 
plaatsgevonden in het publicatieproces. Het volle-
dige handboek is eind oktober 2022 gepubliceerd, 
maar enkele vrijheidsgraden worden uiterlijk 31 
januari 2023 vastgesteld. Hierdoor kunnen ook 
ontwikkelingen uit het laatste kwartaal van 2022 
worden meegenomen bij de vaststelling, zonder 
dat dit hoeft te leiden tot substantiële vertra-
ging in het jaarrekeningproces. Ook moet dit 
ervoor zorgen dat de uitkomsten van de basis- en 
full-versie dichter bij elkaar komen te liggen. Door 
deze wijziging zal ook de effectenrapportage later 
worden gepubliceerd, maar wel zo snel mogelijk 
na de update.
▪ Het bleek niet voor alle corporaties haalbaar 
om voor het einde van 2022 van al hun woningen 
de gebruikersoppervlakte volgens NEN 2580 in te 
meten. Daarom is deze verplichting met nog een 
jaar uitgesteld. Voor verslagjaar 2022 mogen cor-
poraties gebruikmaken van de methodiek die nu in 
het  handboek is beschreven.
▪ De afschaffing van de verhuurderheffing (per 1 
januari 2023, het wetsvoorstel ligt bij de Tweede 
Kamer) en verhoging van de overdrachtsbelasting 
zijn verwerkt.
▪ De wijzigingen in het huurbeleid op basis van 
de Nationale Prestatieafspraken en voorgenomen 

wet-Nijboer zijn opgenomen (regulering voor de 
huur van niet-DAEB). Voor sociale huur gaat het 
om een huursomontwikkeling van de cao-loonont-
wikkeling -0,5% in de jaren 2023, 2024 en 2025. 
Daarna wordt weer uitgegaan van een inflatievol-
gende huursom. In de vrije huur gaat het om de 
laagste van prijsinflatie +1% of looninflatie +1%.
▪ Flexwoningen tellen mee als ‘niet reguliere 
woongelegenheden’ en daarmee voor de materi-
aliteitsgrens op basis waarvan deze woningen al 
dan niet full gewaardeerd moeten worden. De Aw 
ziet voor de waardering van flexwoningen veel 
aandachtspunten die een goede basiswaardering 
in de weg staan. Het is aannemelijk dat bij een 
groot deel van flexwoningen de specifieke afspra-
ken voor looptijd, restwaarde en grondsituatie 
een substantiële afwijking van de basiswaardering 
geven. Zaken die in een fullwaardering soms deels 
wel (restwaarde) maar soms ook niet (exploitatie-
periode) zijn aan te passen. Flexwoningen zijn met 
een eigen definitie in het handboek opgenomen 
die aansluit bij de definitie zoals geformuleerd in 
de uitvraag van de dVi 2021: “Flexibele woningen 
zijn verplaatsbare woningen, niet zijnde woonwa-
gens, die tijdelijk op een locatie worden geplaatst.” 
Daarnaast zijn flexwoningen per 2022 gecategori-
seerd als ‘niet-reguliere woongelegenheden’ waar-
mee ze in de materialiteitsgrens meelopen die ook 
reeds voor o.a. bedrijfsmatig en maatschappelijk 
onroerend goed (BOG en MOG) geldt.
▪ Voor de ontwikkeling van de leegwaarde is uit-
splitsing gemaakt op een lager schaalniveau: alle 
COROP-regio’s en de vier grote steden. 

Alle wijzigingen zijn hier terug te vinden.

5.  HANDBOEK MARKTWAARDERING 2022

Florian

https://www.ilent.nl/binaries/ilt/documenten/publicaties/2022/10/31/nota-van-wijzigingen-handboek-2022/Nota+van+wijzigingen+Handboek+modelmatig+waarderen+marktwaarde+2022.pdf


Niels

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 in het nieuwe jaar ondersteuning nodig 
hebt, bijvoorbeeld door de implementatie 
van een nieuw systeem of een zwanger-
schapsverlof, 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. 
 
Binnenkort komen (onder voorbehoud) de 
volgende collega’s beschikbaar.

6.    BESCHIKBARE COLLEGA’S IN EEN 
KRAPPE ARBEIDSMARKT

Anne-José Maud

Maud van Rijbroek
• LinkedIn
• Veghel
•  Beschikbaar per 14 decem-

ber voor 4 tot 5 dagen per 
week (en in overleg eerder)

#verhuur #sociaalbeheer 
#huurincasso 
#verhuuradministratie

Esther

Esther Bot
• LinkedIn
• Nieuwendijk
•  Beschikbaar per 1 januari 

2023 voor 4 tot 5 dagen per 
week

#verhuurmedewerker 
#klantconsulent 
#bewonersbegeleiding #beleid 

Rick

Rick Dekker 
• LinkedIn
• Nijmegen
•  Beschikbaar per 1 januari 

2023 voor 3 tot 4 dagen 
per week

#programmamanager #privacyofficer 
#datamanagement #verandermanagement 
#procesmanagement #contractbeheer 
#projectmanagement  

mailto:a.haaksema%40matchability.n?subject=
https://www.linkedin.com/in/maud-van-rijbroek-35232b207/
https://www.linkedin.com/in/esther-bot/
https://www.linkedin.com/in/rick-dekker/


#verhuur #sociaalbeheer 
#huurincasso 
#verhuuradministratie

#verhuurmedewerker 
#klantconsulent 
#bewonersbegeleiding #beleid 

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=


en gemengde complexen (gespikkeld bezit) 
particuliere eigenaren mogen laten meedoen 
door de overheadkosten te dragen, zoals de 
kosten van het projectmanagement of de 
gemeenschappelijke vergunningaanvraag. De 
daadwerkelijke investeringskosten blijven voor 
rekening van de eigenaar. 

 

Prestatieafspraken 
▪  Per 1 januari 2022 wordt de gemeentelijke 

woonvisie verplicht. 
▪  Het verplichte vooroverleg met huurder-

organisaties over het activiteitenoverzicht van 
woningcorporaties vervalt. 

▪  De uiterlijke datum voor het doen van de 
uitnodiging van woningcorporatie(s) aan de 
gemeente(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 aanvullende 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 
onderwijsinstellingen kunnen betrokken worden 
bij het maken van prestatieafspraken. 

 

Verkoop 
▪  Potentieel te liberaliseren DAEB-woningen 

kunnen worden verkocht zonder gemeentelijke 
zienswijze indien prestatieafspraken zijn 
gemaakt ten aanzien van de voorraad van 
goedkope huurwoningen én over de verkoop 
van delen daarvan. 

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

▪  Voor vastgoed dat kan worden verkocht zonder 
goedkeuring van de Aw gaat gelden dat in het 
Jaarverslag van de toegelaten instelling melding 
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 
woningcorporatie 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 
dezelfde visitatieperiode eenmaal 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 
ontwikkelingen zoals wisselingen in het bestuur 
en/of de RvC vallen hier niet onder. 

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



De boo(s)tcamp van Matchability is de 
leukste introductie in de corporatiesector en 
dat is niet onopgemerkt gebleven. Zo werken 
we sinds dit jaar samen met de Corporatie 
Academie en maakt de boo(s)tcamp bij 
een aantal woningcorporaties al standaard 
deel uit van het introductieprogramma ven 
nieuwe medewerkers. 

Tijdens deze training stomen we je klaar voor 
jouw eerste baan in de corporatiesector. Met ons 
interactieve programma maak je je op een actie-
ve wijze het werken bij een corporatie eigen. Je 
leert over de kerntaken van een corporatie en het 
speelveld en je maakt kennis met de regels en be-
grippen.

Daarnaast maak je kennis met de verschillende 
afdelingen, functies en werkzaamheden binnen 
de organisatie. Onze boo(s)tcamp is vergelijk-
baar met een echte bootcamp. Een afwisselend 
programma, waarin warming-ups, een beetje 
competitie en een derde helft uiteraard niet ont-
breken, maakt dat jij straks uit de startblokken 
schiet. Deelnemers leren alles over de kerntaken 
van een corporatie, het speelveld en de netwerk-
partners en de regels en begrippen. Daarnaast 
maken de deelnemers kennis met de verschillende 
afdelingen, functies en werkzaamheden binnen de 
organisatie. We zoeken met elkaar de verdieping 
als het gaat om de balans tussen maatschappe-
lijk en financieel rendement aan de hand van het 
driekamermodel, zoomen in op het samenspel 

tussen nieuwbouw, verhuur, onderhoud en ver-
duurzaming en laten de deelnemers de dagelijkse 
praktijk op de afdeling Wonen ervaren: van het 
adverteren van een woning tot passend toewijzen 
en van huurincasso tot het in behandeling nemen 
van urgentie-aanvragen.

We staan al weer in de startblokken voor de nieuwe 
boo(s)tcamps. De boo(s)tcamp van 25 novem-
ber 2022 zit al helemaal vol. Voor de boo(s)tcamp 
van 10 februari 2023 kun je je nog aanmelden. 
Dat kan via www.matchability.nl/boostcamp. 
Hier vind je ook de brochure met daarin de prak-
tische informatie.

7.  NIEUW IN DE CORPORATIESECTOR?  
DAN IS DE BOO(S)TCAMP WELLICHT  
WAT VOOR JOU!

Iris

https://www.matchability.nl/boostcamp


Op 21 oktober 2022 publiceerde de Auto-
riteit woningcorporaties (Aw) de Monitor 
volkshuisvestelijke prioriteiten 2021. Met 
dit document laat de Aw zien in hoeverre de 
voortgang op de volkshuisvestelijke priori-
teiten 2021-2025 in beeld te brengen is met 
beschikbare en meetbare data. De minister 
stelt die prioriteiten eens in de vier jaar vast. 
Corporaties moeten met die prioriteiten re-
kening houden bij het uitbrengen van hun 
bod. De monitor verschijnt nu voor het eerst, 
maar dat is ook meteen de laatste keer. Dit 
komt door de op 30 juni jl. gesloten nationale 
prestatieafspraken tussen VNG, Woonbond, 
Aedes en minister De Jonge. 

In die afspraken staat dat de minister de volkshuis-
vestelijke prioriteiten zal aanpassen, zodat de na-
tionale prestatieafspraken daarin centraal komen 
te staan en in lokale prestatieafspraken landen. 
De monitoring van de nationale prestatieafspraken 
zal waarschijnlijk om een extra gegevensuitvraag 
bij corporaties vragen (vermoedelijk via de dPi of 
dVi). De Aw vindt het belangrijk dat deze aanvul-
lende uitvraag een wettelijke basis krijgt. Bij voor-
keur verloopt deze uitvraag via SBR-wonen, zodat 
er eenduidige definities en verwerking zijn.

Hieronder volgt een korte samenvatting van de 
monitor (aan de hand van de diverse prioriteiten):
▪  Bijdragen aan de bouwopgave: In 2020 

realiseerden de woningcorporaties 15.878 

nieuwe woongelegenheden voor verhuur. Het 
totaal aantal woningen van corporaties is iets 
gegroeid. De Aw geeft aan dat er een ambitie 
is voor meer nieuwbouw, maar dat corporaties 
onvoldoende toegang hebben tot betaalbare 
bouwkavels. Ze zijn daarvoor afhankelijk van 
gemeenten en marktpartijen. Daarnaast duurt 
het vaak lang voordat noodzakelijke vergunnin-
gen zijn afgegeven en bezwaren van omwonen-
den zijn afgerond.

▪  Zorgen voor betaalbaarheid: De meeste 
(84%) sociale huurwoningen van corporaties 
hebben een huurprijs tot de aftoppingsgrens 
voor huurtoeslag. De gemiddelde bruto huur 
voor huurders in sociale huurwoningen is in 
2021 € 589 per maand. Hiervan compenseert 
de huurtoeslag gemiddeld € 114 per maand. 
Binnen de corporatiesector daalde de het aantal 
dure scheefhuurders sinds 2015 (mede door de 
Wet eenmalige huurverlaging van vorig jaar).

▪  Investeren in een duurzame woningvoor-
raad: Naar aanleiding van het Energieakkoord 
van 2013 ging de corporatiesector de ambitie 
aan om in 2021 gemiddeld energielabel B te 
realiseren. Aedes gaat ervan uit dat dit doel 
eind 2021 is gehaald. Doordat het systeem van 
de labels in 2021 veranderde is dit niet precies 
vast te stellen. Wel is duidelijk dat er in de cor-
poratiesector meer en gunstiger energielabels 
zijn geregistreerd, dan in de private huur- en 
koopsector. Ook is duidelijk dat vanaf 2024 af-
trekpunten in het WWS toegekend worden voor 

8.  MONITOR VOLKSHUISVESTELIJKE 
PRIORITEITEN 2021

Aida

https://www.ilent.nl/onderwerpen/publicaties-cijfers-en-wetgeving-autoriteit-woningcorporaties/documenten/publicaties/2022/10/21/monitor-volkshuisvestelijke-vhv-prioriteiten
https://www.ilent.nl/onderwerpen/publicaties-cijfers-en-wetgeving-autoriteit-woningcorporaties/documenten/publicaties/2022/10/21/monitor-volkshuisvestelijke-vhv-prioriteiten


huurwoningen met een energielabel van E of 
slechter. Zijn voorlopige beeld is dat met het 
toekennen van deze aftrekpunten de maximale 
huurprijs van een huurwoning met energielabel 
G met € 50 per maand wordt verlaagd ten op-
zichte van de huidige puntentelling.

▪  Realiseren van wonen met zorg: Corporaties 
zijn eind 2020 eigenaar van ruim 90.000 intra-
murale zorgeenheden en 15.400 extramurale 
zorgeenheden. Ongeveer 771.000 huishoudens 
van 65 jaar en ouder wonen in 2021 in een cor-
poratiewoning.

▪  Huisvesten van spoedzoekers: Het aantal 
spoedzoekers in Nederland is niet bekend. In 
gespannen woningmarkten kunnen spoedzoe-
kers met een laag inkomen nauwelijks buiten 
de corporatiesector terecht. Er zijn corporaties 
die een deel van hun aanbod voor nieuwe huur-
ders verloten onder woningzoekenden met een 
korte inschrijfduur. Ook biedt een klein deel 
van corporaties alternatieve woonvormen aan 
voor spoedzoekers, zoals een tijdelijke woning 
of corporatiehotel. Nieuwe flexwoningen voor 
tijdelijke huisvesting kunnen de druk onder 
spoedzoekers verlichten.

▪  Investeren in leefbaarheid: In 2020 zijn er 
193 wijken in 50 gemeenten waar de leefbaar-
heid structureel onder druk staat. In die ge-
bieden is de leefbaarheid al meerdere jaren na 
elkaar zwak of onvoldoende. Deze groeit niet of 
nauwelijks mee met de algemene verbetering 
van de leefbaarheid in Nederland. In wijken 
waar corporaties minstens twee derde van de 
woningen bezitten, nam de leefbaarheid sinds 
2012 af. Dit komt onder andere doordat in deze 
wijken het aandeel huurders uit de lage inko-
mensgroepen toenam. Ook het stilvallen van de 
fysieke vernieuwing in kwetsbare wijken is een 
reden voor de afgenomen leefbaarheid.

De volledige publicatie, inclusief de geraadpleeg-
de bronnen en veel interessante cijfers, is hier te 
raadplegen.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/publicaties-cijfers-en-wetgeving-autoriteit-woningcorporaties/documenten/publicaties/2022/10/21/monitor-volkshuisvestelijke-vhv-prioriteiten


9.  WERKEN MET DERDEN

NickyAnne-José

Corporaties besteden met regelmaat werk-
zaamheden uit aan derden of lenen externen 
in voor werkzaamheden. Bij de uitbesteding 
van werkzaamheden worden door de wetge-
ver veel verantwoordelijkheden bij de cor-
poratie 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: 
 
▪ 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 
berekent 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 anoniementarief 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 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.  
 
Om de kans te verkleinen dat je als werkgever 
aansprakelijk wordt gesteld voor onjuiste loonbe-
taling van andere werkgevers als je werkzaamhe-
den 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 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! 



10. CHECKLIST IMPLEMENTATIE WONINGWET

Lisa

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 beoordelen aan de 
hand van onze checklist met de belangrijkste 
wijzigingen. Veel corporaties kiezen ervoor 
om deze check nu, richting het einde van het 
jaar, te doen.
 

Toewijzen 
▪  De inkomensgrenzen voor DAEB-toewijzingen 

zijn aangepast. 
▪  7,5% vrije toewijzingsruimte (15% als je er 

prestatieafspraken over maakt). 
▪  Vrije toewijzingsruimte kan over het 

voorafgaande of opvolgende jaar verspreid 
worden. 

▪  Sinds 1 januari 2022 is een nieuw artikel 
toegevoegd aan het BTIV (54a), waardoor het 
voor woningcorporaties mogelijk 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 woningcorporatie. 
▪  De lijst van toegestaan maatschappelijk 

onroerend is goed uitgebreid. Zo is het 
bijvoorbeeld weer mogelijk om te investeren in 
ateliers en andere ruimten voor kleinschalige 
culturele activiteiten, zolang aan de hiervoor 
geldende voorwaarden wordt voldaan. 

▪  Voor basisscholen en centra voor jeugd en gezin 
is de rendementseis van 6,25% uit de Regeling 
toegelaten instellingen 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 activiteiten 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. 



10. CHECKLIST IMPLEMENTATIE WONINGWET 11. EVEN 
VOORSTELLEN

Jan-Willem

 

Niet-DAEB 
▪  Het rendementsvereiste op individuele niet-

DAEB-activiteiten is vervallen. 
▪  Op dit moment zijn er gedetailleerde regels over 

het investeren 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 woningcorporaties 
(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 gemeenten en 
bewonersorganisaties als met deze partijen 
prestatieafspraken zijn gemaakt over de omvang 
van de DAEB-voorraad en de verkoop van een 
deel van de voorraad. 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 plaatsvinden, 
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 plaatsvinden 
voorafgaand aan een fusie. Hier was de wet tot 
dusver niet op voorzien. Daarom wordt de wet 
zo aangepast dat administratieve scheidingen 
na goedkeuring door de Aw ook in de toekomst 
mogelijk blijven. 

 

Duurzaamheid 
▪  Woningcorporaties kunnen deelnemen in een 

energiecoöperatie, waarin zij als ‘bedrijf’ samen 
met huurders, bedrijven en/of gemeenten 
kunnen samenwerken bij het opwekken, 
transporteren 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 
verduurzamingsprojecten bij rijtjeswoningen 

Hoi! Ik ben Jan-Willem Bot, ik ben 22 jaar en 
kom uit Nieuwendijk. Mijn vrije tijd besteed 
ik graag aan reizen, dieren, tafelen en vrien-
den en familie. 

Na de havo ben ik begonnen aan De Rooi 
Pannen, waar ik de opleiding Travel & Hos-
pitality heb gevolgd. Daarna ben ik gestart 
met de opleiding AD Ondernemen aan de 
Christelijk Hogeschool Ede. Gedurende deze 
tweejarige opleiding heb ik een eigen bedrijf 
opgezet, Maaltijdbox Oogst Seizoen, waar-
mee ik lokale producten in maaltijdboxvorm 
verkocht inclusief receptkaarten. Met dit 
bedrijf ben ik afgelopen zomer gestopt, ge-
lijktijdig met het behalen van mijn diploma, 
aangezien ik hiermee niet de kans zag om 
verder te groeien. Vanaf dat moment ben ik 
op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging, 
waarna ik terecht ben gekomen bij Matcha-
bility.

Sinds 24 oktober ben ik werkzaam bij Mat-
chability, waar ik direct een mooie opdracht 
aangeboden kreeg bij Thius in Tiel. Hier ben 
ik begonnen als medewerker bij de repa-
ratielijn. Een mooie opdracht om kennis te 
kunnen maken met de corporatiesector. Ik 
zie een leuke en leerzame tijd tegemoet bij 
Matchability en hoop via verschillende op-
drachten kennis op te bouwen binnen deze 
mooie sector.



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

