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Gelukkig nieuwjaar! 
Namens het hele team van 
Matchability wensen we je, 
en iedereen die je liefhebt, 
een mooi, gelukkig en gezond 
2022. 

2021 was een jaar dat nog altijd in het 
teken stond van corona. Een jaar van 
zorgen, maar ook een jaar van lichtpuntjes, 
doorzettingsvermogen en creativiteit. 
Hopelijk is 2022 een jaar waarin we samen 
de coronacrisis achter ons kunnen laten. 

Voor mij persoonlijk staat dit jaar in het teken 
van de geboorte van ons eerste kindje dat mijn 
vrouw en ik begin maart verwachten. Ik vind het 
ontzettend spannend, maar tegelijkertijd kijk ik er 
ook enorm naar uit!

Terug naar mijn rol als schrijver van dit voorwoord. 
Zoals jullie van ons gewend zijn, staan onze 
magazines in het teken van delen van kennis. Deze 
eerste editie van 2022 vormt op die regel geen 
uitzondering. Zo delen we tips en best practices 
voor leefbare wijken en prettig groen wonen en 
reiken we praktische handvatten aan voor het 
beschrijven én verbeteren van processen. 

Niet alleen wij delen tips, onze lezers doen 
dat ook. Zo reageerde Niki Mullenders, senior 
frontofficemedewerker bij Servatius, op ons 
artikel ‘Een hybride dienstverleningsmodel voor 

woningcorporaties’. Zij gaf aan onze oproep gehoor 
om tips te delen en deed dat als volgt. 

“Recentelijk hebben wij intern een taaltraining 
gevolgd. We leerden om zakelijke taal te vermijden 
en jip-en-janneketaal te gebruiken. De voordelen 
zijn dat iedereen deze tekst kan volgen, dat de 
aandacht langer blijft en dat de acties duidelijker 
zijn. Hierdoor wordt de duidelijkheid vergroot en 
krijgen we minder telefoontjes.”

“Aangezien een groot deel van de huurders 
duidelijk communicatie wil in de letterlijke zin 
van het woord, is dit iets om mee te nemen in 
de communicatie. Bijvoorbeeld: ‘Naar aanleiding 
van …’ veranderen in … ‘Op 3 november heb ik 
gesproken met …’. Of: de tekst indelen in kopjes 
(aanleiding, vraag, toelichting, actie voor lezer en 
slot). Wij hebben er veel aan gehad en de training 
heeft onze ogen geopend.”

Mooi toch, deze praktische tip? Hier kreeg ik echt 
een glimlach van op mijn gezicht.

Terug naar de inhoud van dit magazine. We vatten 
in deze editie twee belangrijke zaken samen: 
de nieuwe wet- en regelgeving die van kracht 
is per 1 januari 2022 enerzijds en de inhoud 
van het regeerakkoord (en de gevolgen voor de 
volkshuisvesting) anderzijds. Een concreet gevolg 
van de gewijzigde Woningwet (per 1 januari 2022) 
is dat het modelreglement financieel beleid en 
beheer geüpdatet is. In dit magazine zetten we de 
wijzigingen in dit reglement op een rijtje.  

1. WOORD VAN 
DE REDACTIE

Niels

https://ba418775-2583-46f0-a41e-a5c55199223c.filesusr.com/ugd/242331_f1508b912d28454c83ede42fb5df3ed4.pdf
https://ba418775-2583-46f0-a41e-a5c55199223c.filesusr.com/ugd/242331_f1508b912d28454c83ede42fb5df3ed4.pdf


Naast terugkijken op het regeerakkoord en 
de gewijzigde wet- en regelgeving kijken 
we ook vooruit. Zo delen we in dit magazine 
trends en ontwikkelingen op het gebied 
van informatievoorziening, digitalisering en 
automatisering. Onderwerpen die steeds 
belangrijker worden en vaak onderwerp van 
gesprek zijn binnen MT- en RvC-vergaderingen, 
ook vanuit het aspect van risicomanagement. En 
over risicomanagement gesproken: we delen in het 
artikel ‘De beleidsachtbaan van risicomanagement’ 
een boel tips voor goed risicomanagement op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Tot slot stelt onze collega Niels Kant zich 
aan jullie voor. Niels maakt deel uit van het 
traineeprogramma AltenaTalent en vervult binnen 
Matchability een belangrijke opdracht als het 
om onze strategie en positionering gaat. Op zijn 
kenmerkende enthousiaste manier vertelt hij jullie 
hier meer over.

Veel leesplezier!
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In 2022 treden diverse nieuwe wetten of 
wijzigingen in regelgeving in werking. In dit 
artikel delen we puntsgewijs de belangrijkste 
wijzigingen op het gebied van wonen en 
verduurzaming die per 1 januari 2022 zijn 
ingegaan.

Huurprijzen
1. De huren in de gereguleerde sector zijn 

bevroren tot 30 juni 2022. Dat betekent dat 
tot die tijd de huren niet worden verhoogd.

2. Voor de vrije sector wordt de jaarlijkse 
huurverhoging voor tot mei 2024 wettelijk 
beperkt tot inflatie plus 1%. Voor huurwoningen 
in de vrije sector geldt vanaf 1 januari 2022 
een verhoging van maximaal 3,3%.

3. Vanaf 1 juli 2022 geldt een nieuwe methodiek 
voor de inkomensafhankelijke hogere huurver-

hoging voor de gereguleerde sector. Huurders 
met een hoog (midden)inkomen in een sociale 
huurwoning kunnen een huurverhoging van 
maximaal € 50 of € 100 krijgen.

4. Voor zelfstandige huurwoningen (eengezins-
woningen, appartementen) in de gereguleerde 
sector met een huur onder € 300 wordt vanaf 
1 juli 2022 een huurverhoging van maximaal 
€ 25 toegestaan; ongeacht het huishoudinko-
men van de huurder.

5. Het aandeel van de WOZ-waarde in de bepaling 
van de maximale huurprijs van woningen 
wordt gemaximeerd. De WOZ-waarde 
mag voor maximaal 33% meetellen in het 
puntentotaal voor een woning. Zo blijven huren 
beter betaalbaar in gebieden met een groot 
woningtekort. De wet treedt naar verwachting 
in het voorjaar van 2022 in werking.

2. NIEUWE WET- EN REGELGEVING 
    PER 1 JANUARI 2022

FlorianSanne

https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/inkomensafhankelijke-hogere-huurverhoging-en-huursprongen-voor-zeer-lage-huren-in-2022
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/12/7/huurverhoging-vrije-sector-in-2022-maximaal-33
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/inkomensafhankelijke-hogere-huurverhoging-en-huursprongen-voor-zeer-lage-huren-in-2022
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/inkomensafhankelijke-hogere-huurverhoging-en-huursprongen-voor-zeer-lage-huren-in-2022
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/inkomensafhankelijke-hogere-huurverhoging-en-huursprongen-voor-zeer-lage-huren-in-2022
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/maximering-meetellen-woz-waarde-in-huurprijsbepaling


Huurtoeslag
1. Per 1 januari 2022 zijn de inkomens- en 

huurgrenzen huurtoeslag geïndexeerd. 
Hiermee kan het recht op huurtoeslag en de 
hoogte daarvan worden vastgesteld. Ook de 
inkomensgrenzen voor het passend toewijzen 
worden geïndexeerd.

2. Vanaf 1 januari 2022 zijn er twee verruimingen 
die huurders recht geven op huurtoeslag en/of 
het behouden ervan.

• Een huishouden waarbij een 
minderjarig kind (nog) geen 
verblijfsvergunning heeft, behoudt 
het recht op huurtoeslag. Dit betekent 
dat huurtoeslag niet meer wordt 
teruggevorderd als het minderjarige 
kind geen geldige verblijfsvergunning 
(meer) heeft.

• Ook wordt per 1 januari 2022 recht 
op huurtoeslag verruimd in situaties 
waarin de huur stijgt tot boven 
de huurtoeslaggrens. Met deze 
versoepeling is er recht op behoud 
van huurtoeslag, ook als de maand 
voorafgaand een te hoog inkomen 
of vermogen bestond. Huurders 
komen dan opnieuw in aanmerking 
voor huurtoeslag als hun inkomen of 
vermogen weer daalt, mits er wel ooit 
recht op huurtoeslag heeft bestaan op 
de betreffende woning.

Toewijzingen huurwoningen en 
huurcontracten
1. Per 1 januari 2022 wijzigt de DAEB-inko-

mensgrens en wordt gedifferentieerd voor 
eenpersoonshuishoudens en meerpersoons-
huishoudens. De inkomensgrens voor eenper-
soonshuishoudens betreft € 40.765 (prijspeil 
2022). Voor meerpersoonshuishoudens – be-
staande uit twee of meer personen – is de 
DAEB-inkomensgrens vastgesteld op € 45.014 
(prijspeil 2022). De differentiatie geldt voor 
een periode van drie jaar.

2. De Woningwet is gewijzigd. Zo zijn er 
aanpassingen in het passend toewijzen, de 
tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen en 
de vrije toewijzingsruimte voor vrijkomende 
huurwoningen. Deze worden hier verder 
toegelicht.

3. Corporaties moeten 95% van hun huurders 
passend toewijzen: een woning toewijzen 
met een huurprijs tot de voor hen geldende 
aftoppingsgrens. Met ingang van 1 januari 2022 
mogen corporaties een over- of onderschrijding 
van 95% in een bepaald jaar compenseren met 
een volgend jaar. Twee jaren tezamen dienen 
dan uit te komen op 95%.

4. Voor individuele huishoudens met een inkomen 
boven de DAEB-inkomensgrens die moeilijk 
een betaalbare woning kunnen vinden, kunnen 
corporaties jaarlijks 7,5% van hun vrijkomende 
woningen gebruiken om hen een woning aan 
te bieden. Lokaal bestaat de mogelijkheid 
deze vrije toewijzingsruimte te verruimen naar 
15%, indien corporaties, huurdersorganisaties 
en gemeenten daar prestatieafspraken over 
maken.

5. Als gevolg van de gewijzigde Woningwet kunnen 
vanaf 1 januari 2022 huurovereenkomsten 
worden afgesloten voor de duur dat een 
tijdelijke- of flexwoning op een locatie 
staat. De huurovereenkomst kan door deze 
wijziging rechtsgeldig opgezegd worden als de 
omgevingsvergunning voor de woning eindigt. 
Dit biedt zowel huurders als verhuurders meer 
zekerheid. Zo kunnen huurders net zo lang in 
de flexwoning wonen als dat de woning op de 
betreffende locatie mag staan.

6. Woningcorporaties kunnen meerderjarige 
inwonende kinderen na het overlijden van 
hun ouder(s) nu een tijdelijk huurcontract 
van maximaal twee jaar aanbieden. Ook is 
er een gedragscode voor verhuurders hoe 
zij deze jongvolwassenen kunnen helpen 
met huisvesting en maatschappelijke 
ondersteuning.

Verhuurderheffing
1. Om de verhuurders tegemoet te komen 

voor de effecten van de huurbevriezing, 
compensatie te bieden voor de aanscherping 
van renteaftrekbeperking en vanwege de 
algemene tariefverlaging wordt het tarief van 
de verhuurderheffing verlaagd. Het nieuwe 
tarief in 2022 is 0,332%. De verhuurderheffing 
wordt hierdoor in 2022 met 831 miljoen euro 
verlaagd. In het gepresenteerde regeerakkoord 
is opgenomen dat het nieuwe kabinet de 
verhuurderheffing vanaf 2023 afschaft.

https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/11/04/huurtoeslagparameters-2022-bekend
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/huurtoeslag/recente-wijzigingen-huurtoeslag
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/daeb/toewijzen-door-woningcorporaties/regels-voor-toewijzen
https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/woningwet-per-2022
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/12/20/aanpak-knellende-regels-meerderjarige-inwonende-kinderen-houden-dak-boven-hoofd-na-overlijden-ouders
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/12/20/aanpak-knellende-regels-meerderjarige-inwonende-kinderen-houden-dak-boven-hoofd-na-overlijden-ouders
https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/12/20/aanpak-knellende-regels-meerderjarige-inwonende-kinderen-houden-dak-boven-hoofd-na-overlijden-ouders


2. In combinatie met de verlaging van de 
verhuurderheffing in 2022 heeft het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
met Aedes afspraken gemaakt over de inzet van 
de extra investeringsruimte. De afspraken gaan 
over het uitfaseren van alle sociale huurwoningen 
met een slecht energielabel (E, F, G), de bouw  
van meer sociale huurwoningen en de bouw van 
tijdelijke flexwoningen, geclusterde woonvormen 
voor ouderen en het ombouwen van panden naar 
woningen.

3. De maximumwaarde van de WOZ-waarde 
van woningen waarover verhuurderheffing is 
verschuldigd, wordt in 2022 vastgesteld op 
345.000 euro. Dit is een gevolg van de prijsstijging 
van 9,% in 2021 zoals vastgesteld door de 
Waarderingskamer.

Verkoop 
De terugkoop van (starters)woningen die vallen 
onder ‘verkoop onder voorwaarden’ (VoV) door 
onder andere corporaties wordt vrijgesteld van 
overdrachtsbelasting. Dit moet bijdragen aan een 
groter aanbod van woningen voor starters.

Verduurzaming 
1. Vanaf 1 januari 2022 is de subsidie bij twee 

verduurzamingsmaatregelen voor woningen 
verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan 
in plaats van zo’n 20% ongeveer 30% terug op 
hun investering. De subsidie kan besteed worden 
aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie 
van een isolatiemaatregel met een (hybride 
warmtepomp).

2. Vanaf 2022 is jaarlijks 40 miljoen euro subsidie 
beschikbaar voor verhuurders van gereguleerde 
huurwoningen die hun woning verduurzamen 
door middel van investeringen of onderhoud, 
met een maximum van 50 woningen. Met 
de Subsidie Verduurzaming en Onderhoud 
Huurwoningen (SVOH) kunnen zij ondanks de 
lagere huuropbrengsten door de huurbevriezing 
blijven investeren. Huurders profiteren van een 
betere woonkwaliteit. De regeling treedt naar 
verwachting per 1 maart 2022 in werking.

3. Per 1 januari 2022 moeten verkopers en 
verhuurders bij de verkoop of verhuur van hun 
woning of gebouw het energielabel ook tonen 
in advertenties (bijvoorbeeld via Funda of de 
makelaar). De tijdelijke opschorting van de 
handhaving op deze zogeheten advertentieplicht 
komt daarmee te vervallen.

https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2021/12/23/extra-investeringen-woningcorporaties-na-verlaging-verhuurderheffing
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/subsidies-verduurzamen-woning/
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiesubsidies-en-leningen/subsidies-verduurzamen-woning/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z20239&did=2021D43237
https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/energielabel-woningen


Uit de evaluatie van de herziene Woningwet 
kwam naar voren dat het wenselijk is de slag-
kracht van woningcorporaties op het gebied 
van leefbaarheid te vergroten. Dit betekent 
meer woonconsulenten en wijk- en complex-
beheerders. Behalve meer, mag het vooral 
ook anders. Meer van buiten naar binnen dan 
andersom. In dit artikel vatten we een aantal 
mooie initiatieven en interventies samen op 
het gebied van sociaal beheer en leefbaar-
heid. 

Met de gewijzigde Woningwet per 1 januari 2022 
is het maximum investeringsbedrag voor leefbaar-
heid vervallen. Daarnaast is het niet vastleggen 
van leefbaarheidsactiviteiten in de prestatieaf-
spraken niet langer een onrechtmatige handeling. 
Uiteraard blijft het belangrijk om in de lokale 
driehoek de inzet op leefbaarheid te bespreken. 
Corporaties horen leefbaarheid te betrekken in 
het bod dat zij doen op het gemeentelijk woon-
beleid, omdat leefbaarheid als volkshuisvestelijke 
prioriteit is vastgesteld. Tot slot mogen corpora-
ties voortaan bijdragen aan activiteiten gericht op 
ontmoeting, zoals een wijk- of buurtfeest. Dit is 
geregeld in artikel 51 van het Besluit toegelaten 
instellingen 2015.

Preventieve interventies en initiatieven 

• Voer een huurderscheck uit, bijvoorbeeld door 
een intakegesprek te voeren of een verhuur-
derverklaring te vragen, waarbij het streven is 
een om een goede match te maken tussen de 
huurder en de woonomgeving.  

• Doorbreek een eenzijdige samenstelling van 
de buurt door gericht toe te wijzen, bijvoor-
beeld via tweehurenbeleid of (gebiedsgerich-
te) toewijzing aan hogere inkomens.  

• Maak wooncomplexen veelzijdiger en kies voor 
een mix, bijvoorbeeld 50% reguliere huurders, 
35% huurders die net wat meer aandacht 
nodig hebben en 15% huurders die wat meer 
mogelijkheden hebben en zich actief willen in-
zetten voor de buurt. En spreid huurders met 
een zorg- en begeleidingsbehoefte, zodat een 
betere balans ontstaat tussen zorgvragers en 
zelfredzame huurders.  

• Bied een wooncarrière aan scheefhuurders en 
vergroot het aanbod voor middeninkomens, 
bijvoorbeeld door sociale huurwoningen aan 
zittende huurders of bij mutatie te verkopen 
(eventueel als klushuis aanbieden). 

• Bied betere begeleiding en zorg en voorkom 
overlast door een huurovereenkomst inclusief 
zorg en begeleiding aan te bieden, bijvoor-
beeld via Housing First.  

3. TIPS EN BEST PRACTICES 
   VOOR LEEFBARE WIJKEN

MaudDanique

https://aedescms.getbynder.com/m/7f69897206d9277c/original/Praatplaat_Interventies-Leefbaarheid.pdf


Interventies en initiatieven gericht op 
(de verbetering van) het vastgoed 

• Betrek bewoners intensief bij onderhoud en 
verduurzaming van een complex én de directe 
woonomgeving. Zo ontstaat een gevoel van 
eigenaarschap, wat een positief effect heeft op 
leefbaarheidsinitiatieven door de huurders in 
de buurt. 

• Waardeer de beeldkwaliteit van alle com-
plexen, bijvoorbeeld met behulp van de be-
heerkwaliteitstool van Woonbron. Een derge-
lijke tool geeft inzicht en helpt je om te sturen 
op kwaliteit en op schoon, heel en veilig. 

• Vergroot de aantrekkelijkheid van de buurt 
door te investeren in de woningvoorraad. Prio-
riteer het onderhoud en kies daarbij eerst voor 
de gebieden waar sprake is van multiproble-
matiek.  

• Trek samen met stakeholders op en kom tot 
een integrale gebieds- of buurtaanpak.  

• Pas sloop-nieuwbouw toe bij bestaand bezit 
en bouw een ander woningtype, in een andere 
prijscategorie, terug. Zo voeg je ontbrekende 
woningtypen toe en versterk je de veerkracht 
van de wijk. 

• Bouw sociale huurwoningen in een sterke wijk 
met weinig sociale huurwoningen, ook met het 
doel om tot een gemengde en veerkrachtige 
wijk te komen. 

• Transformeer leegstaand bedrijfsmatig of 
maatschappelijk vastgoed naar woningen. 

• Huisvest bijzondere, specifieke doelgroepen in 
nieuwbouw of bestaand vastgoed, bijvoorbeeld 
in een Oranje Huis, skaeve huse en andere 
nieuwe woonzorgformules.  

Interventies en initiatieven gericht op 
sociaal beheer 

• Verhoog de sociale veiligheid en voorkom over-
last door het (sociaal) beheer te intensiveren, 
bijvoorbeeld door de inzet van wijkconsulen-
ten, wijkbeheer, wijk-GGD’ers en buurtbemid-
deling. 

• Ondersteun zelfbeheer: van volledige woon-
coöperatie tot zelfbeheer van bijvoorbeeld de 
schoonmaak of het tuinonderhoud. 

• Zet wijk- en straatvertegenwoordigers in, 
zoals in Den Haag, om de gemeenschapszin te 
vergroten. 

• Investeer in ontmoeting en in buurtactivitei-
ten. 

• Als een buurt er niet verzorgd en netjes uit 
ziet, gaat dat ten koste van de leefbaarheid. 
Daarbij is tuinonderhoud een belangrijk aan-
dachtspunt. Wat de een mooi vindt, is de 
ander een doorn in het oog. Zo voert Domesta 
gesprekken met huurders om zo samen te 
bepalen wat in die buurt wel en wat niet pas-
send is en heeft deze corporatie de basistuin 
geïntroduceerd. Voor mensen die hun tuinon-
derhoud niet kunnen overzien, stelt Domesta 
een tuinfonds (vergelijkbaar met het repara-
tiefonds) in om het onderhoud over te nemen. 
Daarbij is ook aandacht voor schuttingen en 
schuren.  

• Maak het makkelijker om overlast te melden, 
bijvoorbeeld via een app. 

• De verbinding van cultuur en welzijn kan de 
leefbaarheid van kwetsbare wijken vergroten. 
De kracht van kunst voor het verbeteren van 
de leefbaarheid in wijken is groot. In dit artikel 
lees je meer over welke aspecten die verbin-
ding van cultuur en welzijn de leefbaarheid 
van kwetsbare wijken vergroten.

• Zet in op het voorkomen van schulden en ach-
terstanden, bijvoorbeeld door vroegsignalering 
en door gegevens te delen met ketenpartners.  

Bovenstaande interventies en initiatieven liggen 
niet alleen bij de corporatie. Lokale samenwerking 
is een belangrijke voorwaarde. Alleen ga je welis-
waar harder, maar samen kom je verder! Leg af-
spraken zo goed mogelijk vast in convenanten en 
in werkafspraken, zodat er een eenduidig beeld is 
over de uitgangspunten én zodat er aan de voor-
kant een gevoel van urgentie en commitment is 
gecreëerd.  

https://www.woonbron.nl/Media/5bdbf850ec32087dd0881496c4511769/original/whitepapermetenisweten.pdf/
https://www.woonbron.nl/Media/5bdbf850ec32087dd0881496c4511769/original/whitepapermetenisweten.pdf/
https://www.woonzorg.nl/uploads/Download/bestand/e2/e299212a7f00286a80c32f42a3b6670a.pdf
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De sociale kaart van leefbaarheid: ook 
interessant voor jouw corporatie? 

Inzicht in de sociale structuur van de wijken kan 
vele voordelen bieden. De verzamelde gegevens 
over de wijk zijn waardevol voor de ontwikkeling 
van een bredere buurtaanpak. Zo is in één oog-
opslag duidelijk waar problematiek zich voordoet. 
De informatie kan aanleiding geven tot en onder-
bouwing geven aan het sturen op leefbaarheid en 
daarbij horende interventies. 
 
Om de sociale kaart van leefbaarheid te realise-
ren, hebben we een stappenplan ontwikkeld. Volg 
je deze stappen, dan levert je dat een rapportage 
op met een up-to-date beeld van de leefbaarheid 
in de wijk. Dé input voor een interactieve (socia-
le) kaart, waarmee je de ontwikkelingen op het 
gebied van leefbaarheid kunt volgen. 
 

Interesse in 
ons stappenplan 
of in een demo? 
Neem contact met 
ons op voor een 
afspraak!  



 

VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteer-
den op woensdag 15 december 2021 het co-
alitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruit-
kijken naar de toekomst’. Hieronder vatten 
we de belangrijkste punten uit dit coalitieak-
koord samen voor de volkshuisvesting.

Er komt een minister voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)

Een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk 
Ordening (VRO) ondersteunt gemeenten en pro-
vincies in het bepalen van woningbouwlocaties en 
maakt prestatieafspraken met hen. Deze minister 
krijgt daarmee een regiefunctie voor het ruimte-
lijk beleid. Hugo de Jonge (CDA) wordt de nieuwe 
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-
dening in het nieuwe kabinet Rutte IV.

De verhuurderheffing wordt afgeschaft

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. De finan-
ciële bijlage laat zien dat de heffing al helemaal 
verdwenen is in 2023. Zo ontstaat er weer ruimte 
voor corporaties om te investeren in bouw, ver-
duurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. 
Goed nieuws voor huurders en woningzoekenden. 
Wel komen er komen bindende prestatieafspraken 
met corporaties zodat de investeringscapaciteit 
die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw 
van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, re-
novatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid 
van wijken. Waar nodig krijgen corporaties pro-

jectsteun. De woningcorporaties brengen deze 
steun met elkaar op, op basis van de waarde van 
hun woningbezit.

Versnelling woningbouw tot circa 
100.000 woningen per jaar

De woningbouw gaat naar rond de 100.000 wonin-
gen per jaar, hetgeen aansluit bij de ambities uit 
de Actieagenda Wonen van Aedes.

Speciale aandacht voor de bouw van 
woningen voor starters, senioren en 
middeninkomens

Met het oog op de acute tekorten aan woningen 
voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten 
en daklozen is het streven om jaarlijks 15.000 tij-
delijke woningen te bouwen en 15.000 eenheden 
extra te bereiken via transformatie van kantoren 
tot woningen. Er wordt ook meer ruimte gecre-
eerd voor alternatieve woonvormen en coöperatie-
ve woonprojecten die door bewoners zelf worden 
ontwikkeld. Het rijk neemt meer verantwoordelijk-
heid voor de huisvesting van statushouders door 
met regionale afspraken over tijdelijke woningen 
de druk op gemeenten te verlichten. Procedures 
voor het plaatsen van tijdelijke woningen worden 
verder vergemakkelijkt.

4. SAMENVATTING REGEERAKKOORD: WAT 
BETEKENT HET VOOR DE VOLKSHUISVESTING?

HarmenIris

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/budgettaire-bijlage-coalitieakkoord-2021-2025
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/budgettaire-bijlage-coalitieakkoord-2021-2025
https://aedescms.getbynder.com/m/40d9069ce1416bc6/original/Actieagenda-Wonen.pdf


 

Hernieuwde Nationale Wonen- en 
Bouwagenda

Hierin komen afspraken over het aantal te bouwen 
woningen en de randvoorwaarden voor de bouw, 
zoals capaciteit voor vergunningverlening en vol-
doende bouwpersoneel. De woningbouw wordt 
versneld door innovaties te stimuleren. Het 
bouwen van prefabwoningen wordt hiermee opge-
schaald en circulair bouwen wordt gestimuleerd. 
Ook belemmeringen voor klimaatbestendige en 
natuurinclusieve bouw worden weggenomen.  

Bouwen in heel Nederland

Er wordt zowel binnen- als buitenstedelijk ge-
bouwd. Het gaat dan om bouwen in de veertien 
verstedelijkingsgebieden, in kansrijke spoor- en 
kanaalzones en bij voorkeur bij bestaande infra-
structuur en knooppunten.  Er komt 7,5 miljard 
euro beschikbaar de komende tien jaar voor goede 
ontsluiting van deze nieuwe woningen.

Verlaging sociale huur voor mensen 
met een lager inkomen …

… en een stapsgewijze verhoging van de huur voor 
mensen met een hoger inkomen tot de marktcon-
forme huur. Om zittende corporatiehuurders in 
grondgebonden woningen een start te geven op 
de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning 
onder bepaalde voorwaarden te kopen. Daarnaast 
wil het kabinet starters helpen een woning te 
kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van 
premie A-woningen, zonder dat hierdoor de wo-
ningprijzen extra stijgen.

Middenhuurwoningen krijgen een vorm 
van huurprijsbescherming

Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huur-
prijsbescherming, zodanig dat wonen voor mid-
deninkomens betaalbaar wordt én het rendabel 
blijft voor institutionele beleggers om in deze 
woningen te investeren. Om woningcorporaties te 

stimuleren tot de bouw van middenhuurwoningen 
wordt de markttoets gedurende de hele kabinet-
speriode opgeschort. Het woningwaarderingsstel-
sel en de gang naar de Huurcommissie worden 
vereenvoudigd. Vaste huurcontracten blijven de 
norm.

Hervorming en vereenvoudiging huur-
toeslag door afschaffing maximale 
huurgrens en over te stappen naar een 
systeem van normhuren op basis van 
inkomen

Door de maximale huurgrens af te schaffen en 
over te stappen naar een systeem van normhuren 
op basis van inkomen, zorgt het rijk ervoor dat 
iedereen deze hervorming kan dragen, met name 
de laagste inkomens.

Studenten krijgen korting op de huur 
als ze deelnemen aan intergenerationa-
le woonvormen 

Via een landelijke subsidieregeling worden inter-
generationele woonvormen (tussen jongeren en 
ouderen) gestimuleerd. Studenten krijgen korting 
op hun huur in zo’n woonvorm. Het ingroeipad 
start met 10 miljoen euro per jaar totdat het 
structurele bedrag van 50 miljoen euro in 2027 is 
bereikt.

Sneller naar isolatienorm huur

Er komt een verplichte lineaire groei naar de Iso-
latiestandaard voor huurwoningen in 2030 (zoals 
opgenomen in het klimaatakkoord), in combinatie 
met de afschaffing van de verhuurderheffing.



5. UPDATE MODELREGLEMENT 
    FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe 
Woningwet in werking. Deze brengt een 
aantal wijzigingen met zich mee die ook 
gevolgen hebben voor het verplichte 
reglement financieel beleid en beheer 
(hierna: financieel reglement). Aedes heeft 
samen met de VTW het modelreglement 
geactualiseerd.

Alle woningcorporaties zijn verplicht om een 
financieel reglement op te stellen. Dit moet sinds de 
ingang van de Woningwet in 2015. Het reglement 
helpt woningcorporaties om financieel gezond te 
blijven. In het reglement zijn de uitgangspunten 
van het financieel beleid en beheer, de organisatie 
en jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van 
het intern toezicht op het beheer vastgelegd. 

Daarnaast staan in het reglement regels voor 
beleggingen en derivaten. Het reglement 
geldt ook voor de verbonden ondernemingen 
zoals dochters (meerderheidsbelang) en 
samenwerkingsvennootschappen waarin de 
woningcorporatie volledig aansprakelijk vennoot 
is. Het financieel reglement kan fungeren als 
stimulans in de gesprekken tussen raad van 
commissarissen en het bestuur van corporaties 
over dit onderwerp.

Het modelreglement is op enkele punten 
aangepast ten opzichte van de versie die in juli 
2017 is gepubliceerd en is geaccordeerd door de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw). Hier vind je de 
versie waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en hier 
de volledig bijgewerkte versie.

Nicky

Wijzig je (ook) het beleid en beheer van het 
aantrekken of aanhouden van financiële derivaten 
door de toegelaten instelling, dochtermaatschappij 
of verbonden onderneming? Dan is goedkeuring 
door de Aw nodig. Bij alle andere wijzigingen, 

zoals het updaten van het financieel reglement, is 
geen goedkeuring van de Aw nodig. Intern is die 
goedkeuring door de RvC en vaststelling door de 
directeur-bestuurder wel nodig.

Belangrijk:

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Faedes.nl%2Fmedia%2Fdocument%2Fmodelreglement-financieel-beleid-en-beheer-2021&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Faedes.nl%2Fmedia%2Fdocument%2Fmodelreglement-financieel-beleid-en-beheer-2021&wdOrigin=BROWSELINK




Goed risicomanagement is praktisch, levert 
een bijdrage aan het daadwerkelijk behalen 
van doelen en ondersteunt continu de verbe-
tering 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 vervol-
gens evalueren van de risico’s. Corporatie Water-
weg Wonen kiest bijvoorbeeld voor een indeling 
volgens de onderstaande vijf categorieën. 

6. DE BELEIDSACHTBAAN VAN         
    RISICOMANAGEMENT 

EsmeraldaAnne-José 

# Categorie  Toelichting categorie

I. Strategische risico’s 
Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis, waarvan de gevolgen het bereiken van de ambities en 
doelstellingen van de corporatie bedreigen. 

II. Projectrisico’s 

Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis bij renovatie, nieuwbouwproject of gebiedsontwikke-
ling, 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 ge-
beurtenis waarvoor de corporatie (juridisch) aansprakelijk wordt 
gesteld. 

IV. Informatierisico’s 
Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande ge-
beurtenis die een bedreiging vormt voor de (betrouwbaarheid van 
de) informatievoorziening van de corporatie 

V. 
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.  



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 kwam ik deze ‘beleidsachtbaan 
voor risicomanagement’ tegen: een praktische 
vertaling van de Beleids8baan van RIGO, maar 
dan niet voor vastgoedsturing maar voor risico-
management. 
  

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 Corporatiesector, 
het controleplan van de externe accountant, de 
managementletter, het interne controleplan, het 
visitatierapport, de 24 business risks en 5 finan-
cial risks (en oordeelsbrieven) van het WSW, een 
eventuele governance inspectie van de ILT, het 
ondernemingsplan en vooral ook van de input van 
je collega’s.  

Vertaal deze risico’s naar een handig format, 
waarin je bijvoorbeeld opneemt: 

• De ‘categorie’ risico (bijvoorbeeld: strategisch, 
operationeel, markrisico of macro-economisch 
risico). 

• De doelstelling waar het risico betrekking op 
heeft. 

• Het risico. 
• Een beschrijving van het risico. 
• De bron(nen) die grondslag ligt (liggen) aan 

het risico. 
• De reeds getroffen beheersmaatregelen. 
• De ‘score’ van het risico, bijvoorbeeld op basis 

van ‘kans’ maal ‘gevolg’.  
• De aanvullende beheersmaatregelen die je 

van plan bent om te nemen, afhankelijk van de 
‘risk appetite’ (risicobereidheid) en de score.  

• Wie verantwoordelijk is voor (de beheersing 
van) het risico. 

In de inventarisatie kun je een voorzet doen wat 
betreft de ‘score’ van het risico. Je kunt deze 
kolom ook leeg laten en collega’s (bijvoorbeeld 
MT-leden) vragen om de risico’s, onafhankelijk 
van elkaar, te scoren. Een mooie vervolgstap is 
dan om de risico’s samen te bespreken. Wat valt 
op? Waar liggen we qua risico-inschatting op één 
lijn? Kunnen we tot een top 10 van strategische 
risico’s komen? 

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
http://accentadvies.nl/wp-content/uploads/2019/04/Eindrapportage-strategische-risicokaart-corporatie-sector-maart-2019.pdf
https://matchpoint2020.nl/visitatie-op-de-planning/


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 corpo-
ratie 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 on-
derwerpen 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 verande-
rende 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 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 
met techniek, met de risico’s (en de scores op de 
risico’s) die daarmee corresponderen. Voor grote 
risico’s tref je beheersmaatregelen en de ontwik-
kelen 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 pro-



jectvoorstellen. De controller kan de risicokaart ook 
betrekken bij zijn of haar oordeel over het project. 
Het is verstandig om de toets op juistheid, volledig-
heid 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 wo-
ningcorporaties aansprakelijk werden gesteld. Deze 
aansprakelijkheidsrisico’s kun je samen met de me-
dewerkers en leidinggevenden van de verschillende 
afdelingen inventariseren en prioriteren. 

• Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen we?
• Wat zijn de grootste risico’s? Maak bijvoorbeeld 

een top 5.
• Hebben we deze risico’s voldoende geborgd?
• Welke beheersmaatregelen zijn al genomen?
• Welke aanvullende beheersmaatregelen zijn 

(nog) nodig?

Informatierisico’s
Vaak genoemde informatierisico’s in de corporatie-
sector zijn onder meer: 
• hacken van het systeem;
• ongeoorloofde digitale toegang;
• softwarefouten;
• verkeerd gebruiken van software;
• informatie in onbevoegde handen.

Meer praktisch gezien kun je denken aan de onder-
staande risico’s:
• Er is geen security officer benoemd, waardoor 

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

• Gegevens worden niet veilig gedeeld.
• Er wordt niet structureel aandacht besteed aan 

informatiebeveiliging (het gevolg is lage be-
wustwording).

• Er is niet inzichtelijk aan wie welke bedrijfsmid-
delen ter beschikking zijn gesteld en wanneer.

• De autorisaties zijn niet juist of up-to-date.

Integriteits- en frauderisico’s 
Met het oog op de administratieve organisatie is het 
verstandig om de mogelijkheden tot niet-integer 
handelen en fraude door medewerkers in kaart te 
brengen. 



De onderstaande terreinen zijn met name fraude-
gevoelig: 
• 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 fis-
cale besluitvorming vastlegt.

• Doe een fiscale nulmeting en inventariseer wat 
fiscaal gezien al goed gaat en wat aandacht 
behoeft. Je kijkt daarbij naar de vpb, verhuur-
derheffing, btw en loonbelasting.

• Breng de processen, zoals het doen van aan-
giftes, in kaart.

• In een Tax Control Framework ga je nog een 
stapje verder en signaleer je in alle proces-
sen de fiscale momenten. Denk hierbij aan het 
verhuurmutatieproces en het verhuren van 
een garage met of zonder btw. Of aan het af-
dekken van inlenersaansprakelijkheid (= loon-
belasting) bij het inhuren van derden.

• En vooral: zorg ervoor dat je kennis up-to-da-
te blijft en creëer bewustwording bij iedereen. 

Operationeel  
 
Het identificeren van risico’s in projecten en ope-
rationele processen 
Risicomanagement op operationeel niveau is het 
dagelijkse risicobeheer in de primaire en onder-
steunende 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 bijvoor-
beeld ook de dagelijkse monitoring van tegenpar-
tijrisico’s (debiteurenbeheer) zijn. Kijk voor de 
identificatie van deze risico’s naar parameters als 
overlastmeldingen, incidenten, klachten, huurder-
ving en leegstand. 
 
Het ontwerpen, inrichten en uitvoeren van key 
controls 
Beoordeel samen in hoeverre het treffen van be-
heersmaatregelen noodzakelijk is. Een corporatie 

kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de risico’s die 
een lage kans hebben en weinig schade opleveren 
(voor nu) te laten en zich te focussen op risico’s 
met een grote kans op veel schade. Het hebben 
van een vooraf gedefinieerde en helder uitgewerk-
te risicobereidheid is van groot belang voor het 
maken van de juiste keuzes. Bij het opvoeren van 
beheersmaatregelen zal continue de afweging ge-
maakt moeten worden of de kosten van de maat-
regel opwegen tegen de risico’s die gemitigeerd 
worden. 
 
Het bewaken van en rapporteren over risico-indi-
catoren 
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 samenhangen-
de 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 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, in samenwerking met 
DataToppers, woningcorporaties bij alle aspecten 
van risicomanagement: van inventarisatie tot im-
plementatie, van data tot dashboard. Meer weten? 
Neem dan contact met ons op!  

https://www.matchability.nl/contact


 

MarloesEsther

De laatste jaren gaan kwetsbare wijken ver-
der achteruit, zo blijkt onder meer uit onder-
zoek van Platform31, uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en uit on-
derzoek van Aedes. 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? In dit artikel delen we een handig 
stappenplan.

Nieuwbouw en renovatie staan bij woningcorpora-

ties 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 doorlo-
pen als het gaat om het vergroenen van de bui-
tenruimte? 

Stap 1: Stel het doel (of de doelen) van groen vast
Voorbeelden van mogelijk doelen, en de bijbe-
horende effecten, zijn weergegeven in de onder-
staande tabel.

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

Mogelijke doelen 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 

Bewoners dragen bij aan het tuinonderhoud Meer beeldkwaliteit tegen lagere kosten 

Meer betrokkenheid leidt tot lagere onderhoudskos-
ten 

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 

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

https://www.platform31.nl/publicaties/kwetsbare-wijken-in-beeld
https://www.platform31.nl/publicaties/kwetsbare-wijken-in-beeld
https://stadszaken.nl/artikel/3520/ook-scp-zegt-aanhoudende-aandacht-van-overheid-voor-kwetsbare-wijken-biedt-kansen-voor-jeugd
https://stadszaken.nl/artikel/3520/ook-scp-zegt-aanhoudende-aandacht-van-overheid-voor-kwetsbare-wijken-biedt-kansen-voor-jeugd
https://stadszaken.nl/artikel/3520/ook-scp-zegt-aanhoudende-aandacht-van-overheid-voor-kwetsbare-wijken-biedt-kansen-voor-jeugd
https://stadszaken.nl/artikel/3520/ook-scp-zegt-aanhoudende-aandacht-van-overheid-voor-kwetsbare-wijken-biedt-kansen-voor-jeugd


  

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

Stap 3: Doe een vooronderzoek
Het verzamelen van gebiedsgegevens is een basis 
voor een goede start. Kennisgebrek hoeft het pro-
ject niet te belemmeren: het project zelf is een 
methode om de kennis te verwerven in de prak-
tijk. Voor het verzamelen van deze gegevens heeft 
de corporatie misschien niet de capaciteit of ex-
pertise 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 4: Betrek de bewoners
Bewoners betrekken kost tijd en moeite en lukt 
vaak niet in één keer. Daarnaast zijn er verschil-
lende communicatiemiddelen tegelijk nodig, denk 
hierbij aan brieven, posters en de inzet van social 

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 5: Analyse van ambities 
Door analyse van alle gegevens ontstaat een ge-
integreerd beeld. Door het resultaat te visualise-
ren kan het snel op de ontwerpers en bewoners 
worden overgebracht. Koppel de analyseresulta-
ten terug naar de bewoners en corrigeer zo nodig: 
het terugkoppelen van de resultaten naar de be-
woners is ook een toets of het klopt.  

Stap 6: Stel een programma van eisen, mood-
board en schetsontwerpen op
In de vorige stap zijn de belangrijkste ambities ge-
identificeerd. Deze kunnen vertaald worden naar 
een programma van eisen en vervolgens naar con-
crete maatregelen. Een voorbeeld hiervan is als 
volgt: 

G(ELD) 

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

O(RGANISATIE) 

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

I(NFORMATIE) 
In deze stap geef je de strategie wat betreft de commu-
nicatie 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. 



  

Ambitie Eis Plaats

Biodiversiteit De tuin biedt nestgelegenheid aan vogels Nestkastjes

Een tuin moet aan bepaalde technische eisen vol-
doen, 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 bewo-
ners 
Tijdens een bewonersavond denken mensen 
samen mee over de tuin. Een grondige voorberei-
ding leidt tot een succesvolle avond. Diverse werk-
vormen geven iedereen een kans om mee te doen. 

Stap 8: Stel een definitief ontwerp, beheer-
plan 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 ont-
werp hoort ook een beheerplan. In het beheerplan 
maken de ontwerpers een lijst met alle beheer-
handelingen 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 woningcor-
poratie akkoord is gegaan. Meestal zal realisatie in 
najaar en winter plaatsvinden, omdat dat de beste 
planttijd is voor bomen, heesters en vaste plan-
ten.  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. 



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. 

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 op de 
werkvloer; medewerkers weten aan welke randvoorwaarden 
ze moeten voldoen en kunnen hiermee zelfstandig aan de 
slag. 

• Je voldoet aan de van toepassing zijnde 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. 

8. PROCESSEN BESCHRIJVEN 
(EN VERBETEREN) 

Marit



Procesmanagement 

Voordat we ingaan op het beschrijven en managen van 
processen is het van belang te weten wat een proces nu 
definieert: 
 
“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.  
 
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 Crporatie Referentie-Architectuur, 
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 

https://publisher.sensus-processmanagement.com/dd6aeeda-0454-47e3-8959-f2fd8083f485/c0f457ab-0741-4c56-a1f2-22a5f7676c8f/Screens/Screen/d085af2a-82e8-4553-977c-f1132582164f/Startpagina?language=nl&homepage=this&licenseGuid=fb4f6052-8cb6-4647-9ff3-72b9d793130d&token=dd6aeeda-0454-47e3-8959-f2fd8083f485
https://leansixsigmagroep.nl/lean-agile-en-six-sigma/technieken-tools/value-stream-map/


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.  



Digitalisering staat de afgelopen jaren nadruk-
kelijk op de agenda van bestuurders en raden 
van commissarissen van woningcorporaties. 
Als Matchability hebben we voor verschillen-
de woningcorporaties de informatiserings- en 
automatiseringsstrategie mogen herijken. 
Belangrijke bouwstenen voor deze strategie 
zijn het ondernemingsplan, de huidige I&A- 
of ICT-strategie én de externe trends en ont-
wikkelingen. In dit artikel bespreken we deze 
trends en ontwikkelingen in het IT-vakgebied, 
uitgesplitst naar maatschappelijke en tech-
nologische trends en ontwikkelingen. 
 

Maatschappelijke trends 
en ontwikkelingen 
 
Tekort aan hoogwaardig personeel 
Het voorlopig nog aanhoudende tekort aan hoog-
opgeleide IT-professionals remt de digitale trans-
formatie. Het proces wordt hierdoor complexer, 
trager en meer kostbaar voor organisaties. Er zijn 
heel veel verschillende subdisciplines binnen IT die 
nodig zijn bij de digitale transformatie, maar echte 
allrounders zijn bijzonder zeldzaam. Daarnaast is 
de laatste drie jaar de schaarste van cloudvaardig-
heden in de arbeidsmarkt verdubbeld. Multidiscipli-
naire werknemers worden dus zeer gewild. Ook het 
vraagstuk van uitbesteden of het zelf organiseren 
van ICT-capaciteit is in dit kader actueel, evenals 
het integraal verhogen van de ICT-kennis van de 
medewerkers.  
 

Ethische vraagstukken 
Met de toenemende mogelijkheden en toepassing 
van geavanceerde data analytics-oplossingen rijzen 
steeds meer vragen ten aanzien van privacy en 
ethiek. Om van de ontwikkelingen te kunnen pro-
fiteren, zijn een zorgvuldige afweging en overleg 
over ethische normen en voorschriften nodig. 
  
Meer aandacht voor de mens-kant van de digitale 
transformatie 
De recente digitale transformaties gaan over be-
drijfsstrategie en structuur, over nieuwe werkpro-
cessen en over verandering in cultuur, maar juist 
ook over de mens-kant en de groeiende behoefte 
aan strategische kaders. Besteed hier integraal 
aandacht aan bij de herijking van de I&A-strategie. 
 
Meer focus op digitale vaardigheden
Het is niet meer vanzelfsprekend dat elke mede-
werker iedere dag op kantoor werkt. Digitale werk-
plekken bieden een hoge mate van flexibiliteit in 
plaats- en tijdonafhankelijk werken, maar vragen 
ook om digitale vaardigheden. En dat verwachten 
werkgevers ook van hun medewerkers. Wat we 
daarom verwachten, is een serieuze aanpak van 
training en adoptie om medewerkers vaardig te 
maken in de omgang met (nieuwe) technologie.

Technologische trends 
en ontwikkelingen 
 
Building Information Model (BIM) 
Met behulp van BIM kan alle relevante informatie 
gedurende het bouwproces worden opgeslagen, 
gebruikt en beheerd in een digitaal, driedimensi-
onaal gebouwmodel. Via BIM is informatie conti-
nu beschikbaar en altijd actueel. Voor corporaties 
kan dit rijke informatiemodel bruikbaar zijn voor 
de (planmatig) onderhoudsprocessen. Men weet 
immers exact uit welke bouwdelen een woning be-
staat, bijvoorbeeld als het gaat maten, materialen 
en aantallen. 
 

9. DIGITALISERING IN DE CORPORATIESECTOR: 
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Rick



Blockchain 
Blockchain is een gedistribueerde database waarin 
een groeiende lijst van data-items bijgehouden 
wordt tussen alle gebruikers binnen een netwerk. 
Elk record bevat een tijdsindicatie en een referentie 
naar eerdere transacties. Met deze informatie kan 
iedereen met de juiste toegangsrechten elke trans-
actie makkelijk terugvinden. Blockchain zou door 
corporaties ingezet kunnen worden voor onder 
meer het vastleggen van huurcontracten, maar 
ook voor het laten uitvoeren van onderhoud door 
derden. Het voordeel hiervan is dat transacties 
sneller en goedkoper uitgevoerd kunnen worden. 
 
Artificial Intelligence (AI) 
AI heeft betrekking op datagedreven apparaten 
die op basis van deze data zelfstandige beslissin-
gen nemen. Het gaat hierbij om de mogelijkheid 
om zelfstandig te leren en beslissingen te nemen 
aan de hand van algoritmes en patroonherkenning. 
Door het ontdekken van deze patronen kunnen 
computers of machines zichzelf ontwikkelen (ma-
chine learning), waarbij ook een koppeling bestaat 
met data mining. Een chatbot of virtual assistant is 
in staat om eenvoudige vragen van klanten te be-
antwoorden waardoor klanten geen direct contact 
met het KCC hoeven te hebben. Dit kan enerzijds 
bijdragen aan een hogere klanttevredenheid (met 
name bij de jongere doelgroep, zo laat onderzoek 
van KWH zien) doordat klanten sneller geholpen 
kunnen worden en anderzijds kan het bijdragen 
aan de efficiency van het KCC. 
 
Internet of Things (IoT) 
Internet of Things (IoT) is een ontwikkeling waarbij 
alledaagse voorwerpen via sensoren zijn verbonden 
met internet en gegevens kunnen uitwisselen. Real 
time toegang tot relevante informatie verandert 
de manier waarop een corporatie kan omgaan met 
bestaande processen. Een corporatie kan beter 
inspelen en slimmer reageren op uiteenlopende 
situaties, bijvoorbeeld in relatie tot het onderhoud 
aan woningen. Als apparaten of onderdelen in het 
huis sensoren hebben en informatie via het internet 
doorgeven, weet een corporatie automatisch wat 
daarvan de status is. Heeft de CV-ketel een sto-
ring? Is de verlichting in de centrale hal defect? Het 
is in veel gevallen ook mogelijk dat er, voordat er 
een storing of defect optreedt, een signaal wordt 
afgegeven dat (preventief) onderhoud nodig is. 

Ook kan het worden gebruikt om bijvoorbeeld de 
conditie van woningen te monitoren. Een corporatie 
kan op basis van deze informatie effectief inspelen 
op het onderhoud van het bezit en de kosten hier-
van beheersen. Met deze technologie zou een cor-
poratie in de toekomst een woningbezichtiging, een 
woningopname of reparatieverzoeken op afstand 
kunnen uitvoeren. 
 
Business Intelligence (BI) 
Business Intelligence is het continu proces waarmee 
organisaties op gerichte wijze data verzamelen en 
registreren, analyseren en de daaruit resulterende 
informatie en kennis in besluitvormingsprocessen 
toepassen om de prestaties van de organisatie te 
verbeteren 
Business Intelligence stelt gebruikers binnen een 
organisatie in staat om zelfstandig gebruik te 
maken van informatie uit diverse databronnen om 
beslissingen te onderbouwen. Denk hierbij aan de 
volgende ontwikkelingen: 

• De hoeveelheid aan data groeit exponentieel. 
Dat biedt ook kansen, bijvoorbeeld als het om 
BI gaat. We nemen datagedreven besluiten. 
We gaan meer en sneller data ontsluiten en 
patronen herkennen en zijn meer databedre-
ven, waardoor we meer werkprocessen sneller 
kunnen automatiseren.

• Voorspellende analyses op basis van big data, 
bijvoorbeeld als het gaat om onderhoud. 

• Integratie van interne en externe (ongestructu-
reerde) informatie. 

• Cloud computing zal ook op BI grote effecten 
hebben. Hierbij zullen standaarden ontstaan 
voor verregaande informatiebeveiliging, die nu 
nog niet voldoende beschikbaar zijn. 

• BI zal meer interactief worden, waarbij infor-
matieafnemers eenvoudig informatie kunnen 
toevoegen, zoals een toelichting op de gepre-
senteerde cijfers of een schets van de context. 

• Ongestructureerde gegevens (tekst, audio, 
video) zullen steeds meer geïntegreerd worden 
in BI-toepassingen. 

• Van gestructureerd rapporteren naar een meer 
Google-achtige vraagbenadering. 

 

https://www.kwh.nl/updates/huurder-geeft-voorkeur-aan-persoonlijk-contact
https://www.kwh.nl/updates/huurder-geeft-voorkeur-aan-persoonlijk-contact


Overige technologische ontwikkelingen 
Denk hierbij aan de volgende ontwikkelingen: 

• Een toename van applicaties in de cloud. Door 
de pandemie en de digitale werkplek, neemt 
de behoeft aan dataverwerking en -opslag in 
de cloud toe. We stappen af van de traditionele 
toegang tot systemen en data.

• Verdere integratie van mobiele apps 
(appificatie). 

• De inzet van drones bij inspecties (eventueel 
in combinatie met de eerder geschetste 
ontwikkeling van BIM), mits dat past binnen de 
gemeentelijke en regionale richtlijnen. 

• Een AR-app (augmented reality) voor het 
vaststellen of oplossen van reparatieverzoeken. 
Het eenvoudig bezichtigen van nieuwe 
woningen met een VR-bril (virtual reality). 
Of een combinatie van VR en AR, waarbij de 
volledige omgeving inclusief alles wat er zich in 
die omgeving bevindt in kaart wordt gebracht 
(mixed reality). 

• De opkomst van 3D-printers en de gevolgen 
hiervan voor (o.a.) het bouw- en productieproces. 

• Participeren als woningcorporatie binnen 
bepaalde online deelplatformen, bijvoorbeeld 
als het gaat om het delen van spullen als 
gereedschap. 

• Het inbouwen van spelelementen in het 
dagelijks werk of in trainingen om zo tot betere 
resultaten of een gedragsverandering te komen 
(gamification). 

Meer informatie of weten hoe we deze trends 
en ontwikkelingen kunnen vertalen naar jouw 
corporatie? Neem dan gerust contact met ons 
op. Wij helpen graag bij het herijken van de I&A-
strategie!



10. EVEN 
VOORSTELLEN

Hoi! Ik ben Niels Kant, 31 jaar, geboren en 
getogen in Giessen. Na mijn bachelor, master 
Marketing Management en een muzikale we-
reldreis van een jaar of 6 ben ik via AltenaTa-
lent bij Matchability terechtgekomen. Dankzij 
dit traineeship gericht op de commerciële sec-
tor heb ik al aan heel toffe projecten gewerkt, 
zoals het opzetten en uitvoeren van marke-
tingcampagnes voor een groot tuinplantenbe-
drijf. 

Maar wát hebben we dan zoal samen gedaan in de 
afgelopen maanden? Matchability heeft de afgelo-
pen jaren een flinke groei doorgemaakt. Dankzij 
onze enthousiaste en gedreven werknemers heb-
ben we heel veel uiteenlopende werkzaamheden 
bij woningcorporaties mogen verrichten. Door al 
deze verschillende projecten is de positionering wel 
enigszins vertroebeld. Dat we een detacheerder zijn 
voor woningcorporaties staat buiten kijf, maar waar 
zijn we nou eigenlijk écht goed in en – minstens 
net zo belangrijk – waar zijn we juist niét goed in? 
In een zestal inspirerende meetings hebben we alle 
schillen afgepeld en zijn we tot de kern gekomen: 
het praktisch (bruikbaar) maken van ingewikkelde 
theoretische vraagstukken en het faciliteren van 
kennisdeling, dát is waar we echt goed in zijn. ‘Faci-
literen, zodat corporaties kunnen excelleren’, zoals 
Niels van den Aker het zeer treffend wist te ver-
woorden tijdens een van onze sessies. Als we dit 
doortrekken naar de verschillende thema’s binnen 

woningcorporaties kunnen we stellen dat we uit-
blinken in juridische vraagstukken, Finance & Con-
trol en Strategie & Beleid. De focus ligt bij al deze 
thema’s op het praktisch vertalen van ingewikkelde 
vraagstukken. Daarnaast blinken we uit in detache-
ring van collega’s op functies en projecten op Wo-
nen, in de volle breedte. 

Parallel aan het positioneringsvraagstuk hebben 
we ook plannen gesmeed voor een sectorbreed 
kennisplatform voor woningcorporaties. Omdat we 
dit meteen goed neer willen zetten zal er nog wat 
tijd overheen gaan voordat het helemaal uitgerold 
gaat worden, maar de kans is aannemelijk dat er 
steeds meer over bekend gaat worden in het nieuwe 
jaar. We houden je uiteraard op de hoogte. 

In het nieuwe jaar zal ik ook mijn periode van  
anderhalf jaar bij AltenaTalent afronden. Ik kijk 
nu al terug op een hele leuke, succesvolle periode 
waarin ik alle ruimte heb gekregen om mezelf te 
ontwikkelen. Mede dankzij mijn periode bij Matcha-
bility, met daarin onder andere de trainingsweek, 
heb ik ook de woningcorporatiesector een stuk beter  
leren kennen. De leuke collega’s, het warme, sociale 
karakter en het feit dat de gehele sector non-profit 
is spreken mij enorm aan. Ik acht de kans dan ook 
vrij groot dat ik – al dan niet via Matchability – een 
mooie bijdrage kan gaan leveren aan deze sector. 

Wie weet tot ziens! 

Niels



Dé flexibele schil voor woningcorporaties

Interesse of vragen?

Matchability BV    

Stadionlaan 85     085 82 26 595
5213 JJ ‘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

