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1. WOORD VAN
DE REDACTIE
Niels

November is een maand die
zich vooral kenmerkt door
regen, wind en mist.
Een echte herfstmaand dus. En het najaar
betekent voor ons dat we weer (digitaal)
langsgaan bij onze opdrachtgevers en relaties
met de najaarstour. Met dank aan één van
onze trainees hebben we dit jaar voor een
heus journaal gekozen in de vorm van Dit was
het (corporatie)nieuws. Een corporatiejournaal met wat leuke quizvragen en de nodige
dosis humor! Maar zeker ook een journaal (of
in ons geval een najaarstournaal) waarin we
kennis delen.
In dit magazine staat het delen van kennis ook
weer centraal. Zo delen we tips om te komen tot
een ‘magic mix’ tussen persoonlijk en digitaal
klantcontact, vatten we de nieuwe toewijzingsregels samen en zoomen we in op de herziene
norm voor rookmelders. Verder gaan we in op de
maatregelen die je als corporatie kunt nemen voor
huurders in het kader van de stijgende huurprijzen. Een grote zorg op dit moment, zowel vanuit
duurzaamheids- als betaalbaarheidsperspectief.
Betaalbaarheid staat ook centraal in het artikel
waarin we corporaties attenderen op de Wet
eenmalige huurverlaging. Verzoeken voor huurverlaging kunnen nog tot en met 31 december 2021
ingediend worden door huurders en het is goed
om huurders hier actief op te wijzen. Zo kun je
voor een aantal huurders echt het verschil maken.

Ook bespreken we in dit magazine tips voor
efficiënte (digitale) overleggen. Of, beter gezegd,
tips voor hybride werkoverleggen, waarbij een deel
thuis werkt en een deel op kantoor. Veel van deze
tips zijn overigens ook voor offline werkoverleggen
zeer handig. Binnen Matchability passen we deze
tips met succes toe. En we hebben aardig wat
overleggen gehad over mooie onderwerpen en
activiteiten. In dit magazine lichten we daar een
tipje van de sluier over op. Zo blikken we terug op
de trainingsweek van Matchability en de jaarlijkse
bijeenkomst van ons Juridisch CorporatiePlatform
(JCP), presenteren we hét escaperoomspel dat
we specifiek voor de corporatiesector hebben
ontwikkeld én delen we informatie over hét kennisen netwerkplatform voor corporatieprofessionals
op het gebied van finance en control. Voor die
laatste doelgroep hebben we overigens ook een
interessante maatwerktraining ontwikkeld die zeer
zal aanspreken, namelijk de training werken met
derden. In het verlengde daarvan delen we ook
een stappenplan als het om werken met derden
gaat.
Tot slot stelt onze nieuwe collega Maud zich aan
jullie voor. Maud heeft al aardig wat corporatieervaring opgedaan bij Area Wonen in Uden en gaat
zich binnen ons team ontpoppen tot een topper
voor de sector.

Veel leesplezier!

2. NIEUW BIJ MATCHABILITY:
DE MATCHROOM!

Iris

Samenwerken en plezier zijn belangrijke onderdelen
van ons Matchability-DNA. Deze kenmerken dragen we
dagelijks uit naar onze opdrachtgevers en vinden we
belangrijk binnen ons team. Onze kijk op de combinatie
van goed samenwerken en plezier met je collega’s
delen we graag met de dynamische sector waarin wij
werken. Daarom lanceren we met trots MatchRoom:
het unieke escaperoomspel voor woningcorporaties!
Het is begin 2021 als de corporatie ‘Eigen huis en tuin’ een
mysterieuze brief binnenkrijgt. De brief ziet er oud uit. Op de
postzegel staat het jaar 1901. De brief lijkt afkomstig van een
oude bewoner. In de brief wordt geschreven over een kluis die
verstopt zou zijn in een van de corporatiewoningen. De code
van de kluis is niet bekend, wel staat in de brief het adres van
de woning. Het is voor iedereen een raadsel waarom deze
oude brief juist nu bezorgd is en wat er in de kluis zit. Het lijkt
in ieder geval dat het van onschatbare waarde is. Weet jij het
geheim van de corporatiewoning te ontrafelen?
Ben jij in voor een uitdaging en wil jij met je collega’s deze
escaperoom spelen? Laat het ons weten! MatchRoom is bij
uitstek geschikt voor teambuilding en ontspanning. Meer
informatie en aanmelden kan via info@matchability.nl.

3. NORM ROOKMELDERS HERZIEN
‘Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders
voor woonfuncties’. De herziening is gepubliceerd.
De NEN 2555 is onder meer op de volgende punten
aangepast:
•
•

Sannne

•
•

Woningcorporaties opgelet! Het Bouwbesluit
wijst NEN 2555 aan voor het correct toepassen
van rookmelders in woonfuncties. Vanaf 1
juli 2022 is het verplicht om in iedere woning
in Nederland rookmelders op te hangen.
Deze verplichting bestaat al langer voor
nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving gaat
ook voor bestaande bouw gelden. Tevens is
de norm technisch geactualiseerd.
De NEN en de Federatie Veilig Nederland hebben
samengewerkt aan de herziening van NEN 2555

•
•

Verbreding van de eisen naar bestaande bouw.
Meer nadruk op het koppelen van rookmelders
in lijn met onderzoek en aanbevelingen van
het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).
Verwijzing naar aanvullende vormen van
alarmering gericht op doven en slechthorenden.
Vereenvoudiging
en
verduidelijking
van
de projecteringseisen met het oog op
begrijpelijkheid en gebruik van de norm door
leken.
Toevoeging van veiligheidsaspecten.
Toevoeging van voorschriften voor onderhoud
en vervanging.

Open voor consultatie

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 januari
2022 commentaar op dit ontwerp indienen via
normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen
mogelijk het ontwerp in te zien en commentaar in
te dienen.

4. STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN: WAT NU?

Marloes

De energierekening wordt volgend jaar naar
verwachting fors duurder door de stijgende
gasprijzen. Nu al leven 550.000 huishoudens, zo’n 7% van het totaal, in energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten,
wonen meestal in een huis dat niet goed is
geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Dat
laat recent onderzoek van TNO zien. Wat
kunnen woningcorporaties doen als reactie
hierop?
Bezien vanuit de trias energetica is het antwoord
relatief eenvoudig: het energieverbruik terugdringen door te isoleren en te verduurzamen. Als bewoners minder energie verbruiken, heeft de stijging
van de energieprijzen minder gevolgen. Maar de
verduurzamingsopgave is een langetermijnopgave.
Woningcorporaties isoleren volop, brengen zonnepanelen aan en zijn écht bezig met de verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd liggen er ook grote
volkshuisvestelijke opgaven als het om beschikbaarheid en betaalbaarheid gaat. Opgaven die met
de huidige inkomsten en uitgaven niet allemaal tegelijk kunnen. Het is óf óf en niet én én, helaas.
Maar wat kan dan wel?
•

In het huurbeleid kun je opnemen dat je de
huurprijzen van woningen die minder energiezuinig zijn (bijvoorbeeld vanaf energielabel C
of D) bevriest én dat je bij mutatie het streefhuurpercentage verlaagt ten opzichte van een
woning die energiezuinig is (bijvoorbeeld label
A of B).

•

•

•
•

•

Huurders informeren over de energiekostenbesparende maatregelen die ze zelf kunnen nemen. Maak bijvoorbeeld gebruik van de handige lijst ‘Besparen op gas en elektriciteit’ van
het Nibud.
Wijs huurders erop dat ze het voorschot energiekosten kunnen aanpassen, zodat huurders
bij de afrekening servicekosten niet voor onaangename verrassingen komen te staan (bijvoorbeeld omdat ze een groot bedrag moeten
bijbetalen).
Trek, indien van toepassing, op met het energieloket of energiecoaches van de gemeente.
Actualiseer als woningcorporatie je ZAV- en onderhoudsbeleid, met name in het licht van aanvragen voor elektrisch koken. Hoe ga je daarmee om? Stel je bijvoorbeeld een vergoeding
beschikbaar om dit (vraaggestuurd) mogelijk
te maken?
Noteer de signalen die je krijgt van huurders als
het om verduurzamingsverzoeken gaat. Deze
signalen kunnen – op assetmanagementniveau
– weer leiden tot een herijking of versnelling
van de onderhoudsplanning. Waardevolle input die dicht bij de huurder is opgehaald! Doe
daarin echter geen toezeggingen (je wil geen
onterechte verwachtingen wekken), maar geef
aan dat je het signaal noteert.

Zelf nog een tip of een praktijkvoorbeeld? Deel deze dan via
info@matchability.nl. Dan delen we deze
kennis via MatchPoint of in een artikel in
ons volgende magazine.

5. NIEUWE TOEWIJZINGSREGELS OP EEN RIJTJE
de volgende inkomensgrenzen voor het passend
toewijzen.

Esmeralda

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen en
indexeringspercentages aangepast. Vanaf
1 januari geldt een hogere inkomensgrens
voor meerpersoonshuishoudens. Ook wordt
de 80-10-10-regel de 85-7,5-7,5-regel. Een
samenvatting van de toewijzingsregels én
meer geven we in deze blog.
Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing
Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen
van woningen houden aan een aantal regels,
waaronder de maximale inkomensgrens. Deze
inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Per 1 januari 2022 gelden de volgende grenzen:
•
•

€ 40.765 voor eenpersoonshuishoudens.
€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens.

Inkomensgrenzen passend toewijzen
Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet
en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) jaarlijks aan 95% van de woningzoekenden passend toewijzen. Voor 2022 gelden

Soort huishouden

Inkomensgrens verkoopregels
woningcorporaties
De inkomensgrens met betrekking tot verkoop
onder voorwaarden van een woning door een
toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon,
wordt eveneens geïndexeerd. De maximale
inkomensgrens wordt € 45.482. Volgens het Btiv
geldt dat voor degene die een woongelegenheid
van een woningcorporatie wenst te kopen met
een korting van 10% tot maximaal 25% geen
waardedeling hoeft te worden overeengekomen
als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze
grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij
van huur en gebruik.
Indexeringspercentages
De indexeringspercentages zijn ook bekend. Deze
percentages worden gebruikt om inkomens uit
voorgaande jaren te indexeren naar het niveau
van 2022. De percentages zijn als volgt.
•
•

Index T-1: 1,0185.
Index T-2: 1,0438.

Liberalisatiegrens en kwaliteitskortingsgrens
Ook de liberalisatiegrens voor 2022 is bekend,
net als de kwaliteitskortingsgrens. Die laatste is
vanwege de huurbevriezing niet geïndexeerd. De
liberalisatiegrens wel, die wordt niet geïndexeerd
met de huurprijsontwikkeling, maar met de
inflatie.

2021

2022

Eenpersoonshuishouden

€ 23.725

€ 24.075

Meerpersoonshuishouden

€ 32.200

€ 32.675

Eenpersoonshuishouden (ouderen)

€ 23.650

€ 23.975

Meerpersoonshuishouden (ouderen)

€ 32.075

€ 32.550

•
•

Kwaliteitskortingsgrens: € 442,46 (zelfde als
2021).
Liberalisatiegrens: € 763,47 (was € 752,33).

80-10-10 wordt 85-7,5-7,5
Op dit moment moeten corporaties minimaal 80%
van hun DAEB-woningen toewijzen aan mensen
met een inkomen tot € 40.024 (prijspeil 2021).
Maximaal 10% mag naar huishoudens met een
(laag) middeninkomen tot € 44.655 (prijspeil 2021)
en maximaal 10% mag vrij worden toegewezen. Het
is wel de bedoeling dat corporaties daarbij voorrang
geven aan mensen met een urgentiestatus.
Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een (laag) middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari
2022 92,5% van de woningen toewijzen aan de
doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens
met een inkomen tot € 40.765 (prijspeil 2022) en
meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot €
45.015 (prijspeil 2022). Corporaties mogen 7,5%
vrij toewijzen. Dit percentage van 7,5% mag echter
worden verhoogd naar maximaal 15%. Je moet dan
als corporatie hierover afspraken maken met de
gemeente en huurdersorganisatie en dit vastleggen
in de prestatieafspraken. In dat geval moet er dus
minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep.
Belangrijk is dat, wanneer je in meerdere gemeenten
prestatieafspraken maakt, je in al die gemeenten
moet vastleggen dat je de vrije toewijzingsruimte
vergroot. In je administratie moet je ook per
gemeente bijhouden hoeveel toewijzingen er naar
de doelgroep gaan en hoeveel niet. De Autoriteit
woningcorporaties (Aw) toetst uiteindelijk op
corporatieniveau.

6. TRAININGSWEEK EN JAARLIJKSE
BIJEENKOMST JCP

Marit

Hieronder blikken we terug op twee mooie
events van Matchability: de trainingsweek en
de jaarlijkse bijeenkomst van ons Juridisch
CorporatiePlatform (JCP).
Trainingsweek
Eén van de mooiste dingen aan ons werk, en wat
Matchability uniek maakt, is het overdragen van
kennis en het enthousiasmeren over (het werken
in) de corporatiesector. Nóg mooier is het om dat te
doen aan de deelnemers van het Matchability-trainingskamp. Eind september hebben we weer zo’n
trainingskamp georganiseerd. En met succes!
Samen met de trainers Anne-José Haaksema, Hans
van den Bos (Bostad Training & Advies), Wilko van
Kuijk (ADVIM Vastgoed), Niels van den Aker en
Marit Welles hebben we verschillende trainingen
verzorgd. Interactie, energie en kennis(making)
stonden centraal. En uiteraard hopen we dat we
zo weer een mooie club kanjers klaarstomen voor
de sector. Via detachering bij onze opdrachtgevers
en een mooi opleidingsprogramma in de vorm van
onze Academy.
Nieuwe aanwas voor de sector is namelijk keihard
nodig, gezien de volkshuisvestelijke uitdagingen
waar we in Nederland voor staan. Denk aan de crisis
op de woningmarkt en de leefbaarheid (kwetsbare wijken) én betaalbaarheid (ook als gevolg van
energie-armoede) die onder druk staan, maar ook
aan de grote verduurzamingsopgave.

Nicky

Ken je een starter die op zoek is naar een eerste
baan of een nieuwe uitdaging? Iemand die zich
ook razendsnel wil ontwikkelen? Wijs hem of haar
dan op onze vacatures! We hebben er drie op dit
moment. Alvast super bedankt voor het meedenken!
Jaarlijkse bijeenkomst JCP
Op 13 oktober 2021 organiseerde ons Juridisch
CorporatiePlatform (JCP) de jaarlijkse bijeenkomst. Om het (na)zomergevoel nog een beetje
vast te houden, kozen we als locatie voor Beachclub
Sunrise in Best. Samen met de bij het JCP
aangesloten corporaties vertaalden we een aantal
juridische thema’s naar de dagelijkse praktijk. Zo
gaven we leuke inzichten in de complexiteit van
de verhuiskostenvergoeding, vertelde Eelkje van
de Kuilen over de aankomende wijzigingen in de
Woningwet en gingen de deelnemers in intervisievorm met elkaar in gesprek over een aantal
juridische stellingen. Kortom: een gezellige en
inspirerende middag, waarbij netwerken en kennis
delen centraal stonden!
Ook aansluiten bij hét juridische kennisplatform in
de woningcorporatie? Of meer informatie? Ga dan
naar hetjcp.nl!

7. HUURDERS ATTENDEREN OP DE
EENMALIGE HUURVERLAGING

Esther

Het is voor huurders nog maar een
paar weken mogelijk om een eenmalige
huurverlaging aan te vragen. Huurders die
vanaf 2020 te maken hebben gehad met
een inkomensdaling en voldoen aan de
voorwaarden, kunnen zelf de huurverlaging
aanvragen bij hun woningcorporatie. Dit kan
tot 31 december 2021. Goed om je huurders
hier actief op te wijzen!
Niet alle huurders weten dat ze recht hebben
op de eenmalige huurverlaging. Spreek je een
huurder met financiële problemen? Is het inkomen
van de huurder vanaf 2020 gedaald? En betalen
ze een kale huurprijs boven de aftoppingsgrens
die voor dat huishouden geldt? Attendeer de
huurder er dan op dat hij tot 31 december 2021
een aanvraag kan indienen voor huurverlaging
bij de woningcorporatie. Op die manier kun je
als corporatie echt het verschil maken voor veel
mensen. Op deze pagina van de Rijksoverheid staat
een handige checkbox die aangeeft in hoeverre
een huurder recht heeft op huurverlaging.

Zorg er wel voor dat je als corporatie de
onderstaande stukken opvraagt ter onderbouwing
.
• Een brief waarmee de huurverlaging wordt
aangevraagd. Je kunt daarbij verwijzen naar
de modelbrief van de Woonbond.
• Een verklaring over het huishouden die de
huurder zelf opstelt en ondertekent. In de
verklaring staat het aantal personen en de
leeftijden van de inwonende personen.
• Een bewijs van het inkomen van alle inwonende
personen over de afgelopen zes maanden. Dit
kan zijn:
		 • Een set salarisstroken.
		 • Uitkeringsspecificaties.
		 • Indien de huurder zzp’er is:
		
een verklaring van een boekhouder.
Aandachtspunt is dat het inkomen van inwonende
kinderen tot 27 jaar niet meetelt.

TIP:
Besteed als corporatie aandacht via verschillende media aan de mogelijkheid van het aanvragen van
huurverlaging tot 31 december 2021. Dat kan via de website en social media, maar ook via een (digitale)
nieuwsbrief, een bericht in de lokale media of in een persoonlijk gesprek.

8. EEN HYBRIDE DIENSTVERLENINGSMODEL
VOOR WONINGCORPORATIES

Harmen

Uit recent onderzoek van KWH blijkt dat
huurders bij voorkeur persoonlijk contact
hebben met hun corporatie. Ook komt uit dit
onderzoek naar voren dat ten minste 25%
van de huurders niet genoeg kennis heeft om
zaken digitaal te regelen. Tegelijkertijd is er
een toenemende belangstelling voor digitale
communicatiekanalen (zoals een huurdersportaal, WhatsApp of chatten via de website), met
name bij jongeren. Een mix tussen persoonlijk
en op maat aan de ene kant en snel en digitaal
aan de andere kant lijkt het optimale dienstverleningsmodel. In deze blog delen we drie
tips over hoe je dit hybride dienstverleningsmodel concreet vorm kunt geven.
1. Inventariseren komt voor digitaliseren
Een goede digitale dienstverlening kan veel voordelen
opleveren, zowel voor de huurder als voor de
corporatie. Maar ga eerst in gesprek met je huurders
(bijvoorbeeld via de huurdersorganisatie, maar ook
door het afnemen van enquêtes bij huurders) en
innoveer alleen als digitalisering een meerwaarde
oplevert. En formuleer beleidsuitgangspunten die
concreet vorm geven aan ‘digitaal waar het kan,
maatwerk waar dat nodig is’.
2. Investeer in een sterk KCC
Het KCC is hét visitekaartje van veel woningcorporaties, maakt echt het verschil voor de klant en heeft
direct invloed op het verhogen van de klanttevredenheid. De telefoon blijft de komende jaren een onmisbaar communicatiemiddel, want voorlopig willen

huurders vooral ‘gewoon’ kunnen bellen met hun corporatie. Investeer daarom in een sterk en stabiel KCC
dat:
•
•

•

•

•
•

floreert en waarin fijn en met plezier wordt
samengewerkt;
zo hoog mogelijk scoort op het KWH-onderdeel
‘Algemene dienstverlening’ (en koppel hier een
concrete kpi aan);
zoveel mogelijk klantvragen zelfstandig oppakt in
de eerste lijn (en koppel hier een concrete kpi
aan) én huurders;
warm en deskundig contact biedt, zowel telefonisch als schriftelijk als op kantoor (gastvrije ontvangst);
een zelfstandig team vormt;
zich blijft ontwikkelen en wendbaar is.

3. Uitgangspunten formuleren voor ‘nieuwe’
communicatiekanalen
Als je als corporatie ook inzet op social media, zoals
Facebook en WhatsApp, formuleer dan met elkaar
uitgangspunten. Wat mag een huurder of woningzoekende verwachten als het om de bereikbaarheid en
kwaliteit van dienstverlening via deze communicatiekanalen gaat? Een aantal voorbeelden:
•

•

•

•

Hanteer voor social media dezelfde ‘openingstijden’ als kantoor en communiceer daar helder
over (verwachtingenmanagement).
Denk na over waar je social media voor in wilt zetten. Hoe ga je om met vragen die privacygevoelig
zijn (zoals vragen over een huurachterstand)?
Begin klein en maak bijvoorbeeld voor een onderhouds-, renovatie- of nieuwbouwproject een
WhatsApp-groep aan, stel spelregels op en beheer die groep goed.
Train medewerkers goed in het gebruik van social
media, maar bijvoorbeeld ook bij het gebruik van
een klantportaal, zodat ze alle mogelijke functionaliteiten goed benutten.

Zelf nog een tip?
Deel deze dan via info@matchability.nl. Dan delen we
deze kennis via MatchPoint of in een artikel in ons
volgende magazine.

9. HET FINANCIEEL CORPORATIENETWERK

Anne-José

Naast ons Juridisch CorporatiePlatform
(JCP) hebben we als Matchability nog een
ander netwerk en een ander kennisplatform
opgericht, namelijk het financieel corporatienetwerk.
Het financieel corporatienetwerk bestaat uit meer
dan 10 corporatieprofessionals: van manager
Bedrijfsvoering tot controller. Het doel van het
netwerk is het delen van kennis, zodat je niet
zelf het wiel hoeft uit te vinden. Zo nodigen we
gastsprekers uit die specialist zijn op bepaalde
onderwerpen en delen we handige formats en
voorbeelddocumenten met elkaar. Het financieel
corporatienetwerk
wordt
gefaciliteerd
door
Matchability en mogelijk gemaakt door onze
actieve deelnemers! Vier keer per jaar vindt er een
bijeenkomst van het financieel corporatienetwerk
plaats. Tussentijds weten we elkaar actief te vinden

Niels

via onze kennisbank. Je vindt hier onder meer het
laatste nieuws op één plek, naslagwerk, blogs en
handige voorbeelddocumenten. Deelnemers aan
het netwerk zijn onder meer Bo-Ex, Fien Wonen,
Poort6, QuaWonen, Woonveste en Woonkwartier.
Thema’s die we dit jaar besproken hebben zijn
bijvoorbeeld:
•

•
•
•

Werken met derden (ketenaansprakelijkheid,
inlenersaansprakelijkheid en werken met
zzp’ers).
Criteria én een praktisch kader voor onderhoud
versus verbetering.
Ontwikkelingen met betrekking tot fiscaliteiten.
Kader voor kwalificatie van leefbaarheidsuitgaven.

Interesse om aan te sluiten bij dit kennisnetwerken platform? Neem dan contact met ons op.

10. TIPS VOOR (DIGITALE)
WERKOVERLEGGEN
Een check-in werkt goed om te landen. Is de
focus er of heeft iemand een afleiding?
Wees duidelijk in je verwachtingen en check
of dit aansluit bij de verwachting en behoefte van je team.

Jorieke

Hybride werken is een blijvertje. Zo combineren we de voordelen van thuiswerken en
werken op kantoor. Dat betekent ook dat we
steeds meer hybride vergaderen, met een
deel van de collega’s fysiek aanwezig en een
ander deel online. Dat brengt zowel technische als communicatieve uitdagingen met
zich mee. Daarom delen we tips om effectief
(hybride) te vergaderen.

Hoe houd je er de energie in?
Start en eindig op tijd.
Zorg ervoor dat je een goede video conference webcam hebt (en bij voorkeur ook een
beeldscherm) zodat de deelnemers elkaar
allemaal (goed) kunnen zien.
Houd het kort: als voor een werkoverleg
normaalgesproken een uur staat, streef
dan naar afronding na driekwartier. Het
extra kwartier kan gebruikt worden om te
bewegen, iets te drinken, iemand te bellen
of gewoon even lekker niets te doen. Heb je
toch langere tijd nodig om te vergaderen,
zorg dan dat er na iedere 45 minuten een
kwartier pauze is.
-

Door het benoemen van een voorzitter,
notulist en tijdsbewaker vergroot je de eigen
en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je
kan dit rouleren.
Zorg voor een (niet te volle) vergaderagenda
en een actie- en besluitenlijst. Vraag teamleden vooraf agendapunten aan te leveren en
stuur de agenda en bijlagen een paar dagen
ervoor rond ter voorbereiding.
Bewaak de tijd die staat voor een agendapunt, laat het niet uitlopen.

Onderscheid proces en inhoud.
Luister, stel (open) vragen, stel nog meer
vragen en vat samen. Zo verklein je het doen
van aannames en voelt iemand zich gehoord.
Dit vergroot het vertrouwen en de veiligheid.
Geef complimenten voor dingen die goed
gaan.
Durf mensen aan te spreken op gedrag dat
niet bijdraagt aan de gezamenlijke teamresultaten en werksfeer.
-

Zorg ervoor dat je zelf voorbeeldgedrag laat
zien. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Maak samen afspraken hoe jullie besluiten
willen bespreken en leg dit vast. Bijvoorbeeld via een brainstorm, via een rondje of
in groepjes.
Vat een genomen besluit concreet samen en
leg dit vast. Bepaal mogelijke actiepunten,
wie dat gaat doen en leg dit ook vast.
Bespreek de voortgang van eerder genomen
besluiten. Dat is niet het leukste om te doen,
maar wel nodig.
Evalueer na ieder overleg kort hoe het
overleg door iedereen is ervaren, wat het
heeft opgeleverd en wat eventueel nog
verbeterd kan worden om de volgende keer
nog beter samen te werken. Ook dit kan kort,
maar het is zonde om de kans te laten liggen
om jezelf als team te blijven ontwikkelen. En
daarnaast is het ook prettig om te vernemen
wat er allemaal goed is gegaan.

11. WERKEN MET DERDEN

Anne-José

Corporaties besteden met regelmaat werkzaamheden uit aan derden of lenen externen
in voor werkzaamheden. Bij de uitbesteding
van werkzaamheden worden door de wetgever veel verantwoordelijkheden bij de corporatie als opdrachtgever neergelegd. Vaak
meer dan waar we ons bewust van zijn.
Als corporaties onbewust geen of onvoldoende rekening houden met deze verantwoordelijkheden
kan dat voor nare verrassingen zorgen in de vorm
van aanzienlijke aansprakelijkheidskwesties. Het is
daarom goed om eens stil te staan bij hoe het bij
jouw corporatie geregeld is met betrekking tot de
keten- en inlenersaansprakelijkheid. Het volgende
stappenplan is een uitgangspunt om van daaruit
regelmatig audits uit te voeren ten aanzien van dit
thema.

1. Breng de huidige situatie in beeld

Wat is er grofweg geregeld op het gebied van
werken met derden en de wetgeving daaromtrent? Welke (werk)processen zijn er als het om
dit thema gaat en welke functionarissen zijn erbij
betrokken? Toets ook of deze werkwijze overeenkomt met de dagelijkse praktijk.

2. Vergelijk de huidige situatie met de
wettelijke kaders
Kijk hierbij ook naar de (beleids)documenten.

3. Start met draagvlak te creëren bij de
betrokken functionarissen

Geef een informatieve training die goed aansluit

op de praktijk. Zorg er daarbij voor dat je samen
een basisniveau behaalt.

4. Bepaal samen de gewenste situatie

Geef samen antwoord op de vraag ‘Welk risico
vinden we aanvaardbaar?’

5. Maak een SMART actieplan om te
komen tot de gewenste situatie
Wat is nodig om van de huidige situatie tot de
gewenste situatie te komen?

6. Zorg voor opvolging en monitoring

Houd het thema keten- en inlenersaansprakelijkheid onder de aandacht en bekijk de voortgang van
het actieplan. Doe dit motiverend, dus benoem de
positieve stappen die je behaalt en vier je successen!

7. Verzorg trainingen op regelmatige
basis over dit onderwerp zodat het
beklijft (en doe dat ook bij veranderingen in wet- en regelgeving)

Zorg dat je up-to-date blijft en inleners- en
ketenaansprakelijkheid onderwerp van gesprek
blijft.

Mocht je meer over dit onderwerp willen weten,
behoefte hebben aan een training of wat externe
expertise in huis willen halen om bovenstaand
stappenplan samen mee door te lopen, stuur ons
dan gerust een berichtje! Als Matchability hebben
we deze kennis en expertise in huis en die delen
we graag!

12. EVEN
VOORSTELLEN
Maud

Per 1 september 2021 hebben we ons team
versterkt met Maud van Rijbroek. Hieronder
stelt ze zichzelf voor.

ik niet laten liggen. Binnen een jaar hierna heb ik
vele nieuwe taken en functies geleerd en ben ik snel
doorgegroeid binnen de corporatie.

Hoi! Ik ben Maud van Rijbroek, 21 jaar en geboren
en getogen in Veghel. Sinds september ben ik
werkzaam voor Matchability, wat me super goed
bevalt!

Het begin was niet helemaal nieuw voor mij, want
twee dagen in de week ben ik via Matchability nog
werkzaam voor mijn oude werkgever Area. Verder
houd ik me nu samen met mijn collega Rick bezig met
de AVG bij Thuisvester. Twee opdrachten is een leuk
begin met veel variatie. Zo vliegt de week voorbij
voor mij. En ik merk dat het ook heel goed is voor mijn
ontwikkeling. Het is ook super fijn dat ik als trainee
ben begonnen. Op deze manier kan ik mezelf het
beste doorontwikkelen tot corporatieprofessional. Ik
houd van nieuwe uitdagingen en ben heel benieuwd
wat de woningcorporatiesector en Matchability nog
allemaal te bieden heeft!

In november 2019 kwam ik voor het eerst in
aanraking met de woningcorporatiesector. Ik
zat in mijn examenjaar van de opleiding Sociaal
Werk en deed mijn stage binnen Area Wonen,
een woningcorporatie in de regio Uden-Veghel. Na
het behalen van mijn diploma ben ik hier blijven
werken. Graag had ik nog door willen studeren,
maar de kansen die voor het oprapen lagen, kon
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