Dé flexibele schil voor woningcorporaties

De
meitak op
een werk
zetten

… Huurrecht

… Een stappenplan voor prettig groen wonen
… Vijf tips voor een succesvolle visitatie
… Aansprakelijkheid bij gevolgschade
… Rookmelders verplicht per 1 juli 2022
… De beleidsachtbaan van risicomanagement
… Mooie duurzaamheidsinitiatieven
… Processen beschrijven (en verbeteren)
Nieuwsbrief Matchability, uitgave 32, 2021

Inhoudsopgave

1. WOORD VAN DE REDACTIE
De meitak op een werk zetten

2. VIJF TIPS VOOR EEN SUCCESVOLLE
VISITATIE
We spreken met directeur-bestuurder Claudia
Siewers (SVWN)

3. HET HUURRECHT IN
ONTWIKKELING
Drie nieuwe wetten

4. ROOKMELDERS PER 1 JULI 2022
OOK IN BESTAANDE BOUW
VERPLICHT
Een uitdaging die ook kansen biedt

5. DE BELEIDSACHTBAAN VAN
RISICOMANAGEMENT
Handige tips

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

6. MOOIE DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN
Praktische voorbeelden

7. AANSPRAKELIJKHEID BIJ
GEVOLGSCHADE
Hoe zit het juridisch?

8. PRETTIG GROEN WONEN
Een stappenplan voor het vergroenen van de
buitenruimte

9. JORIEKE MET
ZWANGERSCHAPSVERLOF
Een meisje op komst

10. PROCESSEN BESCHRIJVEN 		
(EN VERBETEREN)
Tips en handvatten

11. EVEN VOORSTELLEN
Marlieke stelt zich voor

1. WOORD VAN
DE REDACTIE
Niels

De maand mei is aangebroken.
Een maand met veel feestdagen
en dus veel vrije dagen.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Een maand waarin het eindelijk weer warmer
wordt. Een Frans spreekwoord zegt: “En
avril, n’enlève pas un fil. En mai met ce qu’il
te plaît.” Vrij vertaald betekent dit dat je je
in april nog niet te licht mag aankleden, maar
dat je in mei aan mag doen wat je wilt. Tenzij
de IJsheiligen roet in het eten gooien …
Eerlijk is eerlijk, we zijn er ook aan toe: een terrasje
in de zon, weer twee gasten ontvangen thuis,
winkelen zonder afspraak. De versoepelingen
zijn ingezet, maar niet zonder zorgen. Nog
even volhouden dus. En om in de metafoor van
de IJsheiligen te blijven: als het vaccineren
voorspoedig gaat en de druk op de zorg afneemt,
dan komt het mooie weer er (letterlijk en figuurlijk)
écht aan!
Die behoefte aan wat rustiger vaarwater is
er heel sterk. Dat merken we overal. Ook bij
corporatiemedewerkers. De coronacrisis vergt al
ruim een jaar veel creativiteit en extra inzet en de
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De

werkdruk is hoog, maar we blijven er met elkaar
de schouders onder zetten en de ‘meitak op een
werk zetten’. En dat is knap!
In dit magazine helpen we een handje door weer
tips, stappenplannen en samenvattingen te delen.
Zo geven we vijf tips voor een succesvolle visitatie,
delen we praktische voorbeelden van mooie
duurzaamheidsinitiatieven, bieden we praktische
tips en handvatten als het om procesmanagement
gaat en gaan we in op een stappenplan dat gericht
is op prettig groen wonen. Verder vatten we de
inhoud en de gevolgen van drie nieuwe huurwetten
samen en zoomen we in op de verplichting om
rookmelders te monteren in bestaande bouw
per 1 juli 2022. Ook gaan we in op het thema
aansprakelijkheid bij gevolgschade, een thema dat
we vanuit juridisch perspectief behandelen.
Tot slot delen we een aantal mooie interne
berichten. Zo verwacht onze Jorieke een meisje,
zijn we sinds kort een door de SBB erkend
leerbedrijf én stellen we onze collega Marlieke
aan je voor.

Veel leesplezier!

2. VIJF TIPS VOOR EEN
SUCCESVOLLE VISITATIE

1. Gebruik het stappenplan van SVWN

4. Wat is een handig moment?

SVWN heeft een stappenplan geschreven voor
de projectleider van de visitatie. SVWN is de
organisatie die de methodiek voor de visitatie
maakt. Daarnaast zijn er vijf bureaus die de
visitaties uitvoeren: Procorp, Ecorys, Pentascope,
Raeflex en Cognitum.

Volgens de huidige methodiek wordt een oordeel
gevormd over de afgelopen vier jaar. Maar misschien
is het logisch om de visitatie te combineren met
een midtermreview van het ondernemingsplan of
juist met de toekomstvisie van de corporatie.

2. Kijk en vergelijk

Claudia

Voor veel corporaties een herkenbaar beeld:
de vierjaarlijkse visitatie staat op de planning
en dan is het toch wat onrustig. Er moet een
hoop voorwerk gedaan worden en je wilt als
corporatie toch dat al je inspanningen gezien
worden. Iemand moet de kar trekken maar
we hebben het allemaal al zo druk met de
dagelijkse werkzaamheden. Het op afstand
werken draagt daar niet aan bij.

Matchability ontzorgt corporaties door een
projectleider aan te stellen die zorgt dat alles op
rolletjes loopt en alle stukken tijdig en volledig
worden aangeleverd. We hebben onlangs gesproken
met Claudia Siewers, directeur-bestuurder van
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
(SVWN). “Iedere vier jaar wordt een corporatie
gevisiteerd. Een visitatie kan een hoop werk zijn
voor de visitatie maar het resultaat is er dan
ook naar. Met oplevering van het rapport legt
een woningcorporatie verantwoording af aan de
maatschappij over de maatschappelijke prestaties
van de woningcorporatie.”
In dit artikel deelt Claudia vijf tips voor een
succesvolle visitatie.

Je leert niet alleen van je eigen visitatie. SVWN
geeft je ook inzicht in de visitaties bij collegacorporaties. De methodiek is overal hetzelfde. Dus
je haalt snel en eenvoudig de voor jou interessante
issues uit andere visitaties. En je krijgt een beeld
op welke thema’s je vooroploopt ten opzichte van
andere corporaties of waar juist nog potentiële
winst ligt.

3. Betrek ook de organisatie
Een visitatie wordt weleens gezien als een
‘staffeestje’. Maar in de visitatie staat juist
centraal wat de corporatie doet en niet alleen de
beleidsafdeling. Of je nou groot of klein bent, alle
afdelingen krijgen met visitatie te maken.

5. De volgende visitatie begint nu
Een vaak gehoorde opmerking is dat het moeilijk
is om alle stukken terug te vinden. Leg ze nu
alvast klaar voor over vier jaar! In de methodiek is
opgenomen welke stukken je apart moet leggen.
Ondersteuning nodig door één van onze
projectleiders of -medewerkers? Neem dan contact
met ons op en we zorgen samen voor een geslaagde
visitatie die recht doet aan de inspanningen van
jouw corporatie de afgelopen jaren.

3. HET HUURRECHT IN
ONTWIKKELING:
DRIE NIEUWE WETTEN

verlenen. De verhuurder is echter wel degene die
besluit hoe op het verzoek van de huurder wordt
gereageerd en mag aan het verlenen van de
toestemming voorwaarden verbinden.
Wanneer de duur van de tijdelijke huurkorting
is verstreken, mag de verhuurder de huurprijs
weer verhogen naar het oorspronkelijke niveau,
eventueel vermeerderd met de geldende wettelijke
toegestane huurverhogingen gedurende de periode
van de huurkorting. Deze mag nooit hoger zijn dan
de liberalisatiegrens (in 2021: € 752,33).

Bas

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn een drietal
nieuwe huurwetten aangenomen. Eén wet, de
wet tijdelijke huurkorting, staat in verband
met de coronacrisis. De andere twee wetten,
de Wet maximering huurprijsverhogingen
geliberaliseerde huurovereenkomsten en de
Wet wijziging huurverhogingsmogelijkheden
en inkomensgrenzen Woningwet, zijn meer
permanent van aard. In dit artikel bespreken
wij kort de inhoud en de inwerkingtreding van
deze wetten.

Wet tijdelijke huurkorting
Allereerst gaan we in op de meest
wet: de Wet tijdelijke huurkorting.
enkele bestaande wetsbepalingen
het Burgerlijk Wetboek) en is op
werking getreden.

tijdelijke nieuwe
Deze wet wijzigt
(onder meer uit
1 april 2021 in

De Wet tijdelijke huurkorting maakt het voor
verhuurders mogelijk om op verzoek van de huurder
huurkorting te verschaffen in de vorm van tijdelijke
huurbevriezing of -verlaging. De huurder kan hier
bijvoorbeeld om verzoeken, wanneer hij/zij vanwege
de coronacrisis minder inkomsten heeft, waardoor
betaling van de maandelijkse huur moeilijker wordt.
Verder wordt opgemerkt dat de huurkorting enkel
door de huurder kan worden aangevraagd; de
verhuurder kan niet op eigen initiatief huurkorting

Verder maakt de wet zogenaamde ‘huurgewenning’
mogelijk voor een periode van maximaal drie jaar.
Huurgewenning houdt in dat de huurprijs bij een
nieuwe verhuring tijdelijk lager is en deze naarmate
de tijd verstrijkt (stapsgewijs) hoger wordt. Hierbij
zijn met name ouderen die kleiner willen wonen
en starters op de woningmarkt geholpen. De
huurgewenning kan plaatsvinden op initiatief van
huurder en verhuurder.

Wet maximering huurprijsverhogingen
geliberaliseerde huurovereenkomsten
Deze wet leidt, net als de hiervoor besproken wet,
tot een aantal wijzigingen van een aantal wettelijke
regelingen, waaronder het Burgerlijk Wetboek. De
wet treedt in werking op een nog nader bij koninklijk
besluit te bepalen ingangsdatum voor een periode
van drie jaar.
Huurverhogingen in de sociale sector zijn
onderworpen aan strenge regels. Een huurverhoging
in de vrije sector, waarbij sprake is van een
zogenaamde ‘geliberaliseerde huurovereenkomst’,
kent
andere
regels.
Van
een
dergelijke
huurovereenkomst is sprake als de huurprijs bij
aanvang van de maandelijkse huur hoger was dan
de liberalisatiegrens.
Huurder en verhuurder zijn bij geliberaliseerde
huurovereenkomsten vrij om afspraken te maken
over de (hoogte van de) jaarlijkse huurverhoging.
Dit wordt gedaan door een daartoe strekkend beding
in de huurovereenkomst te plaatsen of jaarlijks een
nieuwe overeenkomst aan te bieden met daarin een
nieuwe huurprijs. Huurders in de vrije sector kunnen

door deze constructies in enkele jaren te maken
krijgen met forse huurverhogingen. De nieuwe
wet beoogt dat voor de komende drie jaar (vanaf
de inwerkingtreding) tegen te gaan.
De nieuwe wet, die voor zowel nieuwe als
bestaande huurovereenkomsten geldt, regelt dat
verhuurders in de vrije sector de huurprijs jaarlijks
niet meer kunnen verhogen dan de inflatie plus
één procentpunt. Een beding dat in strijd met de
nieuwe wetgeving is gesloten, is nietig. Dit houdt
in dat het beding juridisch gezien nooit heeft
bestaan.
Verder krijgt de huurder van een huurwoning in
de vrije sector toegang tot de huurcommissie,
wat tot nu toe slechts mogelijk is geweest voor
huurders van sociale huurwoningen. De huurder
kan binnen vier maanden na de huurverhoging
(via een contractueel beding) de huurcommissie
verzoeken uitspraak te doen over de verhoging.

Wet wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet
Met invoering van deze wet wordt een aantal
bestaande bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek,
Uitvoeringswet
huurprijzen
woonruimte
en
de Woningwet gewijzigd. De wet zal, net als
bovenstaande besproken wetten, in werking
treden op een nog nader te bepalen datum.
Sinds 2011 dienen woningcorporaties minimaal
90% van de vrijkomende sociale huurwoningen te
verhuren aan huishoudens met een inkomen tot
de vastgestelde DAEB-inkomensgrens en aan een
aantal zorgbehoevenden met een inkomen boven
die inkomensgrens. De overige (maximale) 10%
zijn in beginsel vrij toewijsbaar aan huishoudens
met een inkomen boven de DAEB-inkomensgrens.
Sinds 2016 was het echter mogelijk om nog
eens 10% toe te wijzen aan huishoudens met
een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574
(prijspeil 2020). Hiervan werd door verhuurders
echter weinig gebruik gemaakt. Daarnaast
vielen mensen met een bepaald inkomen buiten
de boot. Het ging hier met name om mensen
die te weinig verdienden voor een huurwoning

in de vrije sector of een koopwoning, maar te
veel voor een sociale huurwoning. De nieuwe
wet probeert deze problemen op te lossen door
de DAEB-inkomensgrens te verhogen en de
vrije toewijzingsruimte te vergroten van 10%
naar 15%. Gemeenten, woningcorporaties en
huurdersorganisatie dienen hiervoor wel lokaal
beleid te maken (dat wil zeggen: opnemen in
de prestatieafspraken). De overige 85% van de
vrijkomende woningen dient ‘gewoon’ te worden
toegewezen aan huishoudens met een inkomen
onder de DAEB-inkomensgrens.

4. ROOKMELDERS PER 1 JULI 2022 OOK
IN BESTAANDE BOUW VERPLICHT

Verder maakt de nieuwe wet meer maatwerk
mogelijk
bij
huurverlagingen
door
een
inkomensdaling en huurverhogingen bij woningen
met een zeer lage huur.

Conclusie
Het huurrecht is, zoals je in dit artikel hebt kunnen
lezen, altijd in ontwikkeling. De coronacrisis heeft
deze ontwikkeling in een stroomversnelling gezet.
De komende periode zal moeten blijken hoe een
en ander in de praktijk uitpakt. We houden je
uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen!

Niels

Voor nieuwbouw geldt dat op iedere verdieping waar
gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Deze
verplichting gaat ook gelden voor bestaande bouw. Dat
betekent dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2022 alle
woningen hebben moeten voorzien van rookmelders.
Begin hier op tijd mee!
De Bouwregelgeving is gewijzigd. Medio 2022 treedt de
al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat bestaande
woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere
verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat
deze verplichting pas per 1 juli 2022 in. Dat betekent onder
andere dat over ruim een jaar alle woningen rookmelders
moeten hebben op elke woonverdieping. Begin op tijd met de
voorbereidingen, want vaak is er een levertijd van 3 tot vier
maanden. Ook is het goed om de montage van rookmelders nu
al te plannen en te organiseren.
Daarnaast biedt het plaatsen van de rookmelders ook kansen
om ‘achter de voordeur’ te komen voor bijvoorbeeld:
•
•
•

contact met de bewoner(s);
het signaleren van een eventuele zorgvraag of van (multi)
problematiek;
het verzamelen van vastgoeddata (bijvoorbeeld voor de
plattegronden of het checken op aanwezigheid van ZAV’s).

We denken graag met u mee, zodat u het maximale uit dit
project haalt.

5. DE BELEIDSACHTBAAN VAN
RISICOMANAGEMENT

Joëlle

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. Deze risico’s kun je
indelen in vijf categorieën.

Beleidsachtbaan risicomanagement

#

I.

II.

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 gebiedsontwikkeling, waarvan
de gevolgen het bereiken van de projectresultaten en -doelstellingen
(gedeeltelijk) kunnen bedreigen.

III.

Legal risico’s

Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande gebeurtenis waarvoor de corporatie (juridisch) aansprakelijk wordt gesteld.

IV.

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.

V.

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 kwam ik onlangs deze
‘beleidsachtbaan voor risicomanagement’
tegen.

een eventuele governance inspectie van de ILT,
het ondernemingsplan en vooral ook van de input
van je collega’s.

Strategisch

•

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

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-, complexof projectplannen.

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 helde
ruitgewerkte 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 risicoindicatoren
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.
Door te werken met een eenduidige systematiek
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.

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!

6. MOOIE DUURZAAMHEIDSINITIATIEVEN
gaan ze meteen al een stapje verder. Met
zonnepanelen op pootjes, waaronder
sedum groeit. Dit koelt de woning, houdt
water vast en verhoogt de biodiversiteit.
Kortom, alleen maar voordelen? Eerlijk
antwoord van de duurzame woningcorporatie
Jutphaas Wonen: ‘Nu zijn we hartstikke blij,
maar het vroeg wel meer voorbereiding dan
we dachten.’

Florian

De verduurzaming is een ongekende
opgave. Google Earth toonde onlangs
de klimaatverandering met een nieuwe
‘tijdreisfunctie’. Dit maakt de reden dat we
de verduurzamingsopgave moeten gaan
versnellen, heel beeldend duidelijk. En daarbij
zijn eenvoud en praktische voorbeelden
een mooie route naar die versnelling. We
verzamelden een aantal mooie initiatieven
die bijdragen aan het versnellen van de
verduurzamingsopgave.
•

•

•

De eerste huurder van de eerste Nederlandse
woning van 3D-geprint beton ontving
eind april de sleutel van Vesteda. Het
Eindhovense huis, het eerste van vijf van
‘Project Milestone’, voldoet volledig aan alle
strikte Nederlandse bouwvereisten. Dankzij
een extra dik isolatiepakket en aansluiting
op het warmtenet is de woning bovendien
zeer energiezuinig en comfortabel, met een
energieprestatiecoëfficiënt van 0.25.
Woningcorporatie Talis timmert circulair
aan de weg. Ze hergebruiken funderingen,
dakmaterialen en keukens, vertelt manager
vastgoed Ron van de Molengraft. ‘Circulariteit
kan aan het einde van de rit ook tijdwinst
opleveren.’
Zonnecoöperaties leveren winst op voor
huurders, verhuurder en de planeet. Je
ziet ze dan ook steeds meer. In Nieuwegein

•

Om wateroverlast te voorkomen moet alle
nieuwbouw in Amsterdam regenwater gaan
opvangen, door groene daken bijvoorbeeld.
Bestaande woningen ontspringen de dans,
behalve bij een grote verbouwing.

•

Het groener maken van sociale huurwoningen
ging volgens directeur Wilma van Ingen van
woningcorporatie Domijn in Enschede niet
snel genoeg. Ze schakelde Josien Kruizinga
van duurzaamheidsplatform Reimarkt in voor
een totaal andere aanpak dan in de rest van
Nederland. Samen denken ze een oplossing
te hebben gevonden. Die begint bij de
voordeur.

•

In de Amsterdamse Kolenkitbuurt gaat
woningcorporatie Stadgenoot een houten
woongebouw voor studenten realiseren. Het
gaat om een gebouw met vijf verdiepingen met
56 studio’s. Houtbouw lijkt een grote vlucht
te nemen, vooral vanwege milieuvoordelen.
De NOS kopte al dat ‘hout de oplossing
moet bieden voor verduurzaming van de
woningbouw’. De voordelen van houtbouw
zijn legio, zoals ook blijkt uit deze blog.

•

Binnenkort start Woonpartners als eerste
woningcorporatie
in
Nederland
–
in
samenwerking met duurzaam ondernemer
Chainable – met het plaatsen van 24 circulaire
keukens tijdens een renovatie in Helmond.

•

De Europese Unie stelt meerdere fondsen ter
beschikking waarmee corporaties hun duurzame
opgaven (deels) kunnen financieren. Het

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) is zo’n fonds. Wooncorporatie Woonplus
in Schiedam ging met haar project Nieuwe
energie voor Groenoord het subsidietraject
in bij de uitvoeringsorganisatie Kansen voor
West.
•

Woningcorporaties kunnen de gebouwen
die zij in hun bezit hebben, renoveren
en verduurzamen zonder alleen nieuwe
grondstoffen te gebruiken, maar ook bestaande
grondstoffen te hergebruiken. Hoe zij dat
aan kunnen pakken staat in het Handboek
Circulair Renoveren van Stichting C-Creators
dat in opdracht van de provincie Noord-Holland
en het Ministerie van BZK werd opgesteld.

Via MatchPoint houden we je op de hoogte van
andere (innovatieve) ideeën die we in de sector
tegenkomen en die bijdragen aan het realiseren
van de volkshuisvestelijke doelstellingen. Zelf een
mooi initiatief gezien? Deel dat dan met ons via
info@matchability.nl.

7. AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEVOLGSCHADE:
HOE ZIT HET JURIDISCH?

Sanne

Verhuurders krijgen regelmatig meldingen
van
huurders
over
waterschade
aan
hun inboedel of woning als gevolg van
lekkages (gevolgschade). Als huurders een
inboedelverzekering
hebben
afgesloten,
kunnen zij de schade via die weg vergoed
krijgen. Er zijn echter ook situaties denkbaar
waarbij de huurder geen inboedelverzekering
heeft of de verzekeraar weigert uit te keren
en de huurder zich voor de schadeafhandeling
richt tot de verhuurder. Maar wanneer ben je
verplicht als corporatie om de gevolgschade te
vergoeden aan de huurder? Met onderstaand
artikel proberen we jullie wat richtlijnen mee
te geven, zodat jullie een inschatting kunnen
maken of de vordering van een huurder kans
van slagen heeft.
Op de eerste plaats is het goed om te weten dat
je als verhuurder in het aansprakelijkheidsrecht
niet alleen verhuurder bent, maar ook eigenaar
van de woning. Om die reden belichten we
in dit artikel zowel het huurrechtelijk aspect
van aansprakelijkheid alsook een klein stukje
risicoaansprakelijkheid.

alle genotsbeperkende omstandigheden, die niet
aan de huurder kunnen worden toegerekend, een
gebrek op. Toerekening aan verhuurder is voor de
vaststelling van het gebrek niet van belang. Bij de
vraag of de huurder gevolgschade kan claimen,
speelt dit wel een rol, maar daarover straks meer.
De verhuurder is verplicht op grond van de wet
én de huurovereenkomst gebreken te verhelpen
(artikel 7:206 BW). Deze verplichting geldt
overigens niet als het gaat om kleine herstellingen
(artikel 7:217 BW).
Als eenmaal vaststaat dat de verhuurder het
gebrek moet herstellen, regelt artikel 7:208
BW vervolgens de aansprakelijkheid van de
verhuurder voor schade die ontstaat als gevolg
van het gebrek (de gevolgschade). Artikel 7:208
BW luidt als volgt:
Onverminderd de gevolgen van niet-nakoming van
de verplichting van artikel 206 is de verhuurder tot
vergoeding van de door een gebrek veroorzaakte
schade verplicht, indien het gebrek na het aangaan
van de overeenkomst is ontstaan en aan hem is
toe te rekenen, alsmede indien het gebrek bij het
aangaan van de overeenkomst aanwezig was en
de verhuurder het toen kende of had behoren te
kennen, of toen aan de huurder heeft te kennen
gegeven dat de zaak het gebrek niet had.
Nu speelt de toerekenbaarheid aan de verhuurder
dus wel een belangrijke rol. De verhuurder is
volgens de wettekst aansprakelijk als:

Aansprakelijkheid in het huurrecht

1. het gebrek na het aangaan van de overeenkomst
is ontstaan en aan de verhuurder is toe te
rekenen of;
2. het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst
aanwezig was en de verhuurder het gebrek
toen kende of had behoren te kennen of;
3. de verhuurder aan de huurder heeft gemeld
dat de zaak het gebrek niet had.

Voor de vraag of je gehouden bent de
gevolgschade te vergoeden, moet eerst vast
komen te staan dat sprake is van een gebrek in
de zin van de wet. Op grond van artikel 7:204
van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW) leveren

Kortom: het is niet de bedoeling van de wetgever
geweest om plotseling ontstane schade die de
verhuurder niet kende of had behoren te kennen
of waar de verhuurder geen garanties op had
gegeven (met andere woorden: de verhuurder

heeft redelijke controle, onderhoud en zorg
gepleegd), leidt tot aansprakelijkheid van de
verhuurder.

Risicoaansprakelijkheid
Een vordering tot vergoeding van schade kan
door een huurder niet alleen worden gebaseerd
op artikel 7:208 BW, maar ook op artikel 6:174
lid 1 BW: de ‘risicoaansprakelijkheid als eigenaar
van een opstal’. Er zit verschil tussen beide
wetsartikelen, maar het belangrijkste om te weten
is dat anders dan in het kader van artikel 7:208
BW, bij de risicoaansprakelijkheid op de voet van
6:174 BW geen verwijtbaarheid vereist is. Het is
voor aansprakelijkheid op grond van artikel 6:174
BW ook niet vereist dat de verhuurder bekend
was of behoorde te zijn met het gebrek. Het
gaat bij deze vorm van aansprakelijkheid om de
vaststelling dat de opstal (lees: de woning) niet
voldoet aan de eisen die een gebruiker (lees:
de huurder) aan de opstal mag stellen. Als je
op grond van dit artikel aansprakelijk wordt
gesteld, kun je als eigenaar verweer voeren. Je
dient aan te tonen dat je niet aansprakelijk bent
op grond van een onrechtmatige daad (artikel
6:162 BW). Dit is de zogenaamde tenzij-clausule:
als je niet aansprakelijk bent op grond van een
onrechtmatige daad, dan kan de eigenaar ook
niet op grond van artikel 6:174 BW aansprakelijk
worden gesteld. De eigenaar is bijvoorbeeld niet
aansprakelijk als er een dusdanig korte periode
zat tussen het ontstaan van het gebrek en de
daaruit voortvloeiende schade, waardoor hij niet
op tijd de herstelwerkzaamheden kon uitvoeren
of als de huurder zelf het gebrek en de daaruit
voortvloeiende schade heeft veroorzaakt.
Het kan dus gebeuren dat een vordering op
grond van artikel 7:208 BW geen kans van
slagen heeft, maar een schadeclaim wel in
aanmerking komt voor vergoeding op grond van
de risicoaansprakelijkheid.

Toepassing

Conclusie

Gelet op bovenstaande is het belangrijk om te
kijken naar het ontstaan van het gebrek en het
(gebrek aan) handelen van de verhuurder. Om het
één en ander duidelijker te maken, gebruiken we
een voorbeeld. De situatie is als volgt: door een
storm heeft een grote tak een gat in het dak van
een woning veroorzaakt, waardoor het naar binnen
regent bij de huurder. Er staan een aantal meubels
op zolder die nu nat zijn geregend. De huurder
stelt de verhuurder hiervoor aansprakelijk. Om te
bepalen of dit terecht is, kun je jezelf de volgende
vragen stellen:
• Heeft de huurder voldaan aan zijn meldingsplicht
(artikel 7:222 BW)? Met andere woorden:
heeft hij het gebrek (het gat in het dak) zo
spoedig mogelijk gemeld? Doet de huurder dit
niet en wordt zo de schade groter, dan is het
niet redelijk die schade voor rekening van de
verhuurder te laten komen.
• Had de verhuurder het gebrek kunnen
voorzien? Als het ontstaan van het gebrek
niet kon worden voorzien (we noemen dit ook
wel overmacht), dan is de verhuurder niet
aansprakelijk.
• Had de verhuurder het gebrek kunnen
voorkomen? Denk bijvoorbeeld aan het
regelmatig controleren van de staat van het
gehuurde en/of het uitvoeren van onderhoud.
Als blijkt dat de verhuurder onderhoud had
moeten verrichten, maar dit niet of te laat heeft
gedaan, dan kan de verhuurder aansprakelijk
zijn.
• Heeft de verhuurder snel gehandeld na de
melding van de huurder over het gebrek?
Of een verhuurder ‘snel’ heeft gehandeld, is
afhankelijk van het gebrek (sommige gebreken
hoeven niet per direct opgelost te worden
om schade te voorkomen), maar in het geval
van een gat in het dak is het wel belangrijk
om zo snel mogelijk het dak (provisorisch)
te repareren. Als de verhuurder treuzelt met
het oplossen van het gebrek, dan kan de
verhuurder mogelijk wel aansprakelijk worden
gesteld voor de verdere waterschade. Het
voortduren van de lekkage is dan namelijk wel
aan de verhuurder toe te rekenen.

Een verhuurder kan op grond van het huurrecht
(artikel 7:208 BW) en/of als bezitter van
een opstal (artikel 6:174 BW) aansprakelijk
worden gesteld als er sprake is van een gebrek.
Waar in het geval van artikel 7:208 BW de
toerekenbaarheid aan de verhuurder een rol
speelt, is dat bij de risicoaansprakelijkheid niet
het geval. Kort samengevat kun je stellen dat als
het gebrek niet door de verhuurder had kunnen
worden voorkomen, de verhuurder het gebrek
zo snel mogelijk heeft verholpen en het gebrek
niet op een andere grond toe te rekenen is aan
de verhuurder, de verhuurder in beginsel niet
aansprakelijk is voor eventuele schade die als
gevolg van het gebrek is ontstaan. Het beoordelen
van aansprakelijkstellingen blijft altijd casuïstisch,
dus de individuele omstandigheden spelen een
belangrijke rol. Dit laat ook zien hoe belangrijk het
voor huurders is om een inboedelverzekering te
hebben. Probeer je huurders aan te sporen een
inboedelverzekering af te sluiten, zodat ze zich
geen zorgen hoeven te maken over het afhandelen
van schade in hun woning.
Wil je dat we met je meekijken naar een concrete
casus? Laat het ons gerust weten!

8. PRETTIG GROEN WONEN:
EEN STAPPENPLAN VOOR HET
VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

Marit
De laatste jaren gaan kwetsbare wijken
verder achteruit, zo blijkt uit onderzoek
van Platform31 uit 2017 en uit onderzoek
in opdracht van Aedes uit 2020. De groene
buitenruimte kan een grote impuls geven
aan de kwaliteit van deze wijken, maar is in
de praktijk nog een ondergeschoven kindje.
Groen is gezond, mensen worden er gelukkig
van en het kan bijdragen aan sociale cohesie.
Maar hoe pak je dat aan? Studenten van de
Hogeschool Van Hall Larenstein schreven een
praktische handreiking met de naam ‘Prettig
groen wonen’.

Mogelijke doelen

G( EL D )

Maak een begroting en specificeer de posten in de
begroting naar interne uren, kosten voor communicatie
en bewonersparticipatie, kosten voor de aanleg en kosten
voor externe specialisten. Bekijk in deze stap ook in
hoeverre er subsidiemogelijkheden zijn.

O ( R GA N I S A T I E )

Stel een team samen waarin de leden elkaar vanuit hun
expertise versterken. Dit team kan bestaan uit leden
van verschillende organisaties: van de corporatie zelf tot
vrijwilligers en medewerkers van welzijnsorganisaties,
buurthuizen en bedrijven uit de buurt. Mogelijke rollen zijn
de projectleider, de woonregisseur, de woonconsulent, de
vastgoedregisseur en de communicatiespecialist.

K ( W A L I T EI T )

Stel met elkaar vast aan welke kwaliteitseisen het project
moet voldoen (kpi’s).

I ( N F O R M A T I E)

In deze stap geef je de strategie wat betreft de communicatie en de bewonersparticipatie vorm, bij voorkeur op
basis van het beleid van de corporatie.

T(IJD)

In deze stap stel je vast welke (tussen)resultaten op welk
moment opgeleverd worden en bepaal je de doorlooptijd.

Esmeralda
Nieuwbouw en renovatie staan bij woningcorporaties
hoog op de prioriteitenlijst. Vergroenen van de
buitenruimte kan aan deze ontwikkelingen worden
gekoppeld. In de praktijk gebeurt dat ook, maar
vaak zonder dat er goed over na wordt gedacht
of met bewoners wordt afgestemd wat hun
wensen zijn. Welke stappen kun je als corporatie
doorlopen als het gaat om het vergroenen van de
buitenruimte?
Stap 1: Stel het doel (of doelen) van groen vast
Voorbeelden van mogelijk doelen, en de
bijbehorende effecten, zijn weergegeven in de
onderstaande tabel.
Effecten

Groen verbetert de gezondheid van bewoners

Minder stress, meer beweging, beter microklimaat

Groen kan bijdragen aan sociale cohesie

Bevorderen van sociale contacten, gevoel van
veiligheid en binding met de wijk

Stap 2: Stel een projectplan op
Je kunt de GOKIT-tool (geld, organisatie,
kwaliteit, informatie en tijd) gebruiken als kapstok
voor het projectplan.

media. Interviews kunnen helpen om bewoners
te activeren. En houd de bewoners tussentijds op
de hoogte, want het hele proces kan veel tijd in
beslag nemen.

Stap 3: Doe een vooronderzoek
Het verzamelen van gebiedsgegevens is een
basis voor een goede start. Kennisgebrek hoeft
het project niet te belemmeren: het project zelf
is een methode om de kennis te verwerven in de
praktijk. Voor het verzamelen van deze gegevens
heeft de corporatie misschien niet de capaciteit of
expertise in huis. Hiervoor kunnen opleidingen uit
de omgeving worden ingeschakeld zodat studenten
in de vorm van een (meeloop)stage alles op een rij
kunnen zetten.

Stap 5: Analyse van ambities
Door analyse van alle gegevens ontstaat een
geïntegreerd beeld. Door het resultaat te
visualiseren kan het snel op de ontwerpers
en bewoners worden overgebracht. Koppel de
analyseresultaten terug naar de bewoners en
corrigeer zo nodig: het terugkoppelen van de
resultaten naar de bewoners is ook een toets of
het klopt.
Stap 6: Stel een programma van eisen,
moodboard en schetsontwerpen op
In de vorige stap zijn de belangrijkste ambities
geïdentificeerd. Deze kunnen vertaald worden
naar een programma van eisen en vervolgens
naar concrete maatregelen. Een voorbeeld hiervan
is als volgt:

Bewoners dragen bij aan het tuinonderhoud

Meer beeldkwaliteit tegen lagere kosten

Meer betrokkenheid leidt tot lagere onderhoudskosten

Minder zwerfvuil, minder schade aan woningen
door grotere betrokkenheid van bewoners bij hun
omgeving

Een open bodem geeft betere afwatering in tuinen

Minder wateroverlast en waterschade

Bomen kunnen zomerhitte verminderen

Aanleg van airconditioning wordt voorkomen

Ambitie

Eis

Plaats

Groene daken helpen bij klimaatadaptatie

Groene daken isoleren het dak en zorgen ervoor dat
dakbedekking langer meegaat

Biodiversiteit

De tuin biedt nestgelegenheid aan vogels

Nestkastjes

Stap 4: Betrek de bewoners
Bewoners betrekken kost tijd en moeite en lukt vaak
niet in één keer. Daarnaast zijn er verschillende
communicatiemiddelen tegelijk nodig, denk
hierbij aan brieven, posters en de inzet van social

9. JORIEKE MET ZWANGERSCHAPSVERLOF
Een tuin moet aan bepaalde technische eisen
voldoen, maar moet ook mooi en leuk zijn. Dat is
moeilijk in eisen te vangen. Het maken van een
moodboard is een goede manier om je creativiteit
de vrije loop te laten. Dat inspireert! Op basis van
dit moodboard kun je schetsontwerpen maken.
Door meerdere ruwe schetsen te maken hebben
bewoners en corporaties wat te kiezen en kunnen
de beste ideeën later worden gecombineerd.
Stap 7: Schetsen voorleggen aan de bewoners
Tijdens een bewonersavond denken mensen samen
mee over de tuin. Een grondige voorbereiding leidt
tot een succesvolle avond. Diverse werkvormen
geven iedereen een kans om mee te doen.
Stap 8: Stel een definitief ontwerp, beheerplan
en bestek op
Op basis van de feedback van de bewoners
en de woningcorporatie wordt het ontwerp
aangescherpt of aangepast. Vervolgens wordt een
definitief ontwerp gemaakt door de ontwerpers.
Bij dit ontwerp hoort ook een beheerplan. In het
beheerplan maken de ontwerpers een lijst met alle
beheerhandelingen die binnen één jaar moeten
gebeuren om de buitenruimte zo te onderhouden
dat aan alle eisen wordt voldaan. Het definitieve
ontwerp wordt ook technisch uitgetekend.
Stap 9: Uitvoering en sociaal programma
Realisatie van het ontwerp is een heel mooi moment,
zeker als veel partijen daaraan hebben bijgedragen.
De realisatie kan beginnen als het bestek definitief
is vastgesteld en de woningcorporatie akkoord is
gegaan. Meestal zal realisatie in najaar en winter
plaatsvinden, omdat dat de beste planttijd is voor
bomen, heesters en vaste planten. Een feestelijke
opening sluit het lange traject af, maar kan ook het
begin zijn van een traditie. Niet alleen de tuin zelf,
maar ook de contacten tussen bewoners hebben
regelmatig onderhoud nodig. Sociale activiteiten in
de tuin versterken de band tussen buurtbewoners
en de betrokkenheid bij de tuin. Een actieve
bewonersgroep kan zelf activiteiten organiseren
maar ondersteuning door de woningcorporatie
en eventueel de gemeente zal helpen om de
continuïteit te waarborgen.

Jorieke

Vanaf 25 juni tot en met midden oktober
is onze Jorieke met zwangerschapsverlof.
Samen met haar man Tim verwachten ze hun
eerste kindje. Een meisje!
De werkzaamheden in het rayon van Jorieke
worden overgenomen door Anne-José, die daarbij
ondersteund wordt door Niels.

Anne-José

Niels

Stagiair gezocht!
Daarnaast
zijn
we
op
zoek
naar
een
stagiair
die
ons
accountmanagement
ondersteunt
bij
hun
werkzaamheden.
In
april heeft het Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de
erkenning leerbedrijf aan ons verleend. Daar zijn
we blij mee! Dus ken je iemand die op zoek is naar
een stage? Tip hem of haar dan op onze vacature
van (junior) accountmanager! Matchability
leidt op en biedt kansen!

Rayon Anne-José

Rayon Jorieke

Groningen/Drenthe, Metropoolregio Amsterdam, Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde,
Oost-Nederland, U16, Food Valley, Woongaard,
Noordoost-Brabant en Zeeland.

Drechtsteden/Hoeksche Waard/Goeree Overflakkee, Friesland, Haaglanden/Midden-Holland/
Rotterdam, Holland Rijnland, Limburg, Arnhem
Nijmegen, Metropoolregio Eindhoven, Noord-Holland-Noord, West-Brabant/Hart van Brabant en
Zwolle/Stedendriehoek.

a.haaksema@matchability.nl
06 489 373 92

j.neefs@matchability.nl
06 304 007 56

•

op de werkvloer; medewerkers weten aan
welke randvoorwaarden ze moeten voldoen en
kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.
Je voldoet aan toepasselijke wet- en regelgeving
(compliance):
verplichte
processtappen
die volgen uit de wet- en regelgeving zijn
vastgelegd in de processen. Door de processen
te volgen, voldoe je dus aan die wet- en
regelgeving.

Procesmanagement
Voordat we ingaan op het beschrijven en managen
van processen is het van belang te weten wat een
proces nu definieert:

10. PROCESSEN BESCHRIJVEN (EN VERBETEREN)

“Een proces is het geheel van activiteiten dat zich
afspeelt tussen de vraag naar een product/dienst
en het leveren daarvan.”
Processen zijn overal in de organisatie en het
managen van die processen heeft tot doel om
waarde te leveren aan een klant of stakeholder.
Procesmanagement hoort bij te dragen aan dit
doel.

Sabine

Door corona hebben we het thuiswerken
moeten omarmen. Voor de één is dit een
zegen, terwijl de ander zit te springen om
weer naar kantoor te mogen. Aangezien er
minder rechtstreeks contact met collega’s is,
zijn we meer aangewezen op de aanwezige
procesbeschrijvingen die aangeven hoe we
te werk (moeten) gaan. In dit artikel delen
we tips en handvatten om processen te
beschrijven én te verbeteren.

Rick

•

•

•
Een goede procesbeschrijving en uniforme
werkwijze hebben daarnaast nog de volgende
voordelen:

Je verlaagt de foutkans: iedere medewerker
weet wat hij ontvangt in het proces en weet
wat hij moet opleveren aan de volgende
medewerker. Fouten kunnen zo direct worden
opgemerkt, teruggekoppeld en hersteld.
Je verbetert de overdraagbaarheid (en bent
niet afhankelijk van specifieke medewerkers):
kennis en kunde kunnen snel en makkelijk
worden overgedragen aan bijvoorbeeld nieuwe
medewerkers.
Je hebt een betere beheersing van risico’s en
kunt beter sturing geven: het management
stuurt op basis van normen die van tevoren
zijn vastgelegd. Processen vormen daarnaast
de basis voor allerlei vormen van zelfsturing

Er bestaan verschillende methodes om processen
te beschrijven en te werken aan het continu
verbeteren van die processen. In dit artikel
houden we de systematiek van de DMAIC-cyclus
van Lean Six Sigma aan. Lean Six Sigma is een
managementfilosofie om de werk- en denkwijze in
bedrijven te managen. DMAIC is een projectmatige
aanpak van een probleem, waarbij de oorzaken en
de oplossingen nog niet bekend zijn. Het voordeel
van dit model is dat het op feiten is gebaseerd in
plaats van op gevoel of vermoedens. Ook al werkt
jouw corporatie niet op basis van deze filosofie of
systematiek, de inhoud van dit artikel kan je nog
steeds helpen met het vormgeven en verbeteren
van de processen.

DMAIC
De D staat voor Define
In deze stap ga je de processen definiëren. Wat
wil je als organisatie bereiken? Wie is de klant?
Wat zijn de klanteisen en -wensen? Je kijkt naar
de planning en de kritieke fasen in het proces.

Ook wordt het ideale projectteam geselecteerd
en worden de verschillende belanghebbenden
(stakeholders) bepaald. Aan het einde van deze
fase hebben de organisatie en projectleider een
goed beeld van het probleem / proces.
Concreet betekent dit het opstellen van een
proceshuis. Met dit proceshuis geef je aan welke
processen spelen binnen de organisatie, daarnaast
kun je de concrete processen sorteren op basis
van teams of afdelingen.
Onze tips
• Maak één iemand verantwoordelijk voor
de processen. Dit zorgt voor een betere
coördinatie, voortgang en geeft medewerkers
duidelijkheid over het aanspreekpunt binnen
de organisatie.
• Bij het vormgeven van de processen kun je
gebruikmaken van de COrporatie ReferentieArchitectuur, oftewel CORA. CORA heeft
voor een groot aantal processen binnen de
corporatiesector de stappen uiteengezet, denk
bijvoorbeeld aan het proces voor huuropzegging
of het afrekenen van stook- en servicekosten.
Neem hier eens een kijkje om te zien welke
processen zij al in kaart hebben gebracht.
De M staat voor Measure
In deze stap breng je de processen in kaart. Zet
alle activiteiten op een rij en maak de input (welke
informatie heb je nodig?), output en middelen
zichtbaar. In deze fase valideer je hetgeen in de
Define-fase is opgesteld.
Je gaat in gesprek met de betrokken
corporatiemedewerkers om het proces van begin
tot eind vast te leggen. Welke werkzaamheden
worden uitgevoerd, welke documenten zijn
daarvoor nodig, wat is de uitkomst et cetera?
Onze tip
• Bepaal een format en/of tool voor het
vastleggen van processen op een eenduidige
manier. Door alle processen op dezelfde wijze
op te schrijven verbeter je de leesbaarheid en is
het voor medewerkers makkelijker de stapjes
te volgen. Een flowchart of Value Stream Map
kunnen hier ook goed bij helpen.

De A staat voor Analyse
In deze stap meet en analyseer je de procesprestatie.
Met deze informatie kun je een uitspraak doen
over de effectiviteit (voldoe je aan de klantwens?),
efficiëntie (zijn de doorlooptijden en kosten
acceptabel?) en flexibiliteit (snelheid waarmee
het proces kan worden aangepast). In deze fase
krijg je inzicht in knel- en verbeterpunten, welke
stappen waarde toevoegen en welke stappen dat
juist niet doen.
Je zoekt naar de hoofdoorzaken (bijvoorbeeld in
de vorm van variatie of afwijkingen) waarom het
eindresultaat niet altijd het gewenste resultaat
is. Je stelt vast welke stappen het meeste effect
hebben op de kritische procesresultaten.
Onze tip
• Maak gebruik van Power BI of een andere
datavisualisatietool, aangezien die in real time
informatie verschaffen.
De I staat voor Improve
In deze stap ga je de processen verbeteren. Je
zoekt de verbetermogelijkheden in het proces,
stelt verbeterteams in, voert de verbeteringen in
het proces door en meet de resultaten.
In deze fase is het van belang om de focus
te leggen op de beste verbeteringen (hoge
slagingskans tegen lage inspanning), dit te testen
en, bij succes, de verbeteringen daadwerkelijk te
implementeren. Aangezien in deze fase de echte
verandering plaatsvindt (er wordt een nieuw
proces definitief vastgesteld), kan de projectleider
weerstand ervaren. Het is dus belangrijk hier extra
aandacht aan te geven en de medewerkers zo
goed mogelijk mee te krijgen.
Onze tips
• Vergelijk de processen met collega-corporaties:
hoe gaan zij om met verschillende knelpunten
en hoe hebben zij dit aangepakt? Mogelijk
komt hier bruikbare informatie uit voor jouw
eigen proces.
• Door de verbetering op basis van een pilot uit
te voeren, kun je de verbetering testen in de
praktijk. Je verlaagt het faalrisico en krijgt een
meer accurate voorspelling van de besparing.
De C staat voor Control
Deze stap ziet op het beheersen van de processen.
De aangebrachte verbeteringen en wijzigingen
moeten in het proces worden geborgd. Daarbij

moet ook periodiek worden gemeten of het proces
nog voldoet aan de klantwensen en moet ook
regelmatig worden gemeten of de klantwensen
wellicht zijn gewijzigd. Indien nodig neem je het
proces weer onder de loep op basis van de eerste
vier stappen.
Concreet betekent dit dat je regelmatig het proces
met de procesbetrokkenen bespreekt en evalueert.
Onze tip
• Stel een zogenaamd borgingsplan op. Hierin
leg je de procesveranderingen vast, je
geeft voor elke hoofdoorzaak aan hoe deze
operationeel beheerst wordt, hoe het proces
gemonitord wordt, wie verantwoordelijk is
voor het corrigeren van problemen en wanneer
controles of audits worden uitgevoerd op het
proces en de procesaanpassing, om zeker te
stellen dat de veranderingen blijvend zijn.

Tot slot
We hebben nog een aantal tips die je in het
algemeen kunt gebruiken als je aan de slag gaat
met het beschrijven en verbeteren van processen.
•

•

•

Neem je collega’s mee in het proces om
(meer) draagvlak te creëren. Hoe meer
mensen betrokken worden in (de wijziging
van) het proces, hoe groter de kans is dat ze
enthousiaster aan de slag gaan met het nieuwe
proces.
Maak werkinstructies en hang die onder de
bijpassende processen. Met een werkinstructie
geef je op een gedetailleerder niveau aan
welke handelingen je moet uitvoeren om tot
een bepaald punt te komen. Werkinstructies
zoomen als het ware in op specifieke stappen
binnen een proces.
Zorg dat de procesbeschrijvingen (en eventuele
werkinstructies) makkelijk te raadplegen
zijn. Niets is zo vervelend als niet kunnen
vinden waar je naar op zoek bent. Plaats een
mededeling op het intranet of een ander intern
communicatiemiddel met een directe link naar
waar de procesbeschrijvingen (en eventuele
werkinstructies) te vinden zijn.

11. EVEN
VOORSTELLEN
Marlieke

Begin januari 2021 is Marlieke gestart bij Matchability
als (financieel) administratief medewerker. Hieronder
stelt ze zichzelf kort voor.
Hallo allemaal, mijn naam is Marlieke van den Aker en ik
ben 57 jaar. Ik ben getrouwd met Chiel en wij wonen in SintMichielsgestel op een mooie tien kilometer fietsafstand van De
Vliert waarin het kantoor van Matchability te vinden is. Wij
hebben twee zonen: Niels, onze oudste zoon, die directeur en
mede-eigenaar is van Matchability en Rob, die in 2015 helaas
op 26‑jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van een
aangeboren ziekte.
In mijn vrije tijd lees, wandel en fiets ik graag. Verder vind
ik het heel leuk om te bakken en ik neem dan ook met enige
regelmaat zelfgebakken koekjes mee naar kantoor. Ik hoop
dat binnenkort de restaurants weer open mogen, want gezellig
uit eten gaan behoort eveneens tot mijn favoriete bezigheden.
Vanaf januari 2021 zorg ik voor administratieve ondersteuning
bij Matchability. Dat is voor mij wel even een omschakeling
geweest. Daarvóór heb ik namelijk 21 jaar met heel veel plezier
gewerkt als secretaresse bij een bouwbedrijf. Door diverse
reorganisaties kwam mijn baan daar vorig jaar uiteindelijk te
vervallen. Niels polste mij toen of ik soms interesse had in
een administratieve functie en zodoende ben ik bij Matchability
terechtgekomen. Wat een leuke club jonge en enthousiaste
mensen! Ik voel me dan misschien wel net moeder overste,
maar gelukkig word ik zo niet behandeld. De communicatie is
heel open en direct en daar houd ik van. De werkzaamheden
zijn erg gevarieerd en ik voel me er prima op mijn plek. Ik kijk
echt met bewondering naar wat Niels en Anne-José in tien jaar
hebben weten op te bouwen. Het is echt fijn om onderdeel uit
te mogen maken van zo’n hecht team.

Dé flexibele schil voor woningcorporaties
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