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Voorwoord 
Maaskoepel is méér dan de werkorganisatie die de woonruimteverdeling faciliteert en via 

SUWR urgenties verstrekt. Het is ook de vereniging van deelnemende corporaties die 

samen optrekken in federatief verband. Wat ons bindt is, dat we allen afnemer zijn van 

de diensten van de werkorganisatie Maaskoepel en tegelijkertijd ook de opdrachtgever 

zijn voor het faciliteren van de woonruimteverdeling. Vanuit die verantwoordelijkheid is 

de federatie het orgaan dat toeziet op de begroting en de jaarrekening van Maaskoepel. 

Het is ook het orgaan dat toeziet op de Spelregels die we in de woonruimteverdeling 

hanteren. In termen van governance is de federatie tevens de werkgever en de partij 

waaraan Maaskoepel verantwoording aflegt. Uit het midden van de federatie is het 

bestuur gekozen. Het bestuur is het directe aanspreekpunt voor de directie.  

 

Naast de meer formele kant van het zijn van de federatie die direct gekoppeld is aan 

woonruimteverdeling, is de federatie een samenwerkingsverband dat de belangen in 

bredere zin binnen de voormalige Stadsregio Rotterdam behartigd. In de meest smalle 

versie gaat het dan om de zaken die direct gerelateerd zijn aan woonruimteverdeling. De 

mate waarin de federatie daarnaast beleidsinhoudelijke, volkshuisvestelijke, 

maatschappelijk relevante thema’s beetpakt, is aan de federatie zelf. Maaskoepel 

faciliteert daartoe het podium. Het is aan de leden om invulling te geven aan dat podium. 

Vorig jaar ging het gesprek in de federatie over WNR3.0, het afhechten van de losse ICT-

eindjes rondom woonruimteverdeling, urgentie, regionaal vangnet en bijvoorbeeld 

‘relevantie’: op basis van de kenmerken van de woningzoekenden presenteert WNR3.0 

de zoekresultaten die dicht bij de klantwens liggen. De belangrijkste ICT-issues zijn 

inmiddels achter de rug. Dit betekent ook dat het gesprek in de federatie een andere 

toon krijgt. In federatief verband is in 2017 stilgestaan bij het Nationaal Programma op 

Zuid. We hebben podium gegeven aan Aedes om met de federatie in gesprek te gaan 

over de Woonagenda en de duurzaamheidsopgave. We hebben elkaar bevraagd op de 

volkshuisvestelijke prestaties die we met elkaar leveren en de mate waarin corporaties 

daaraan in gelijke mate bijdragen. Denk aan passend toewijzen, het huisvesten van 

urgenten, het huisvesten van vergunninghouders en ook de mate waarin we van het 

meerstromenland (optiemodel, directe bemiddeling, ..) in de woonruimteverdeling 

gebruik maken.  

 

Een groot thema betreft de actualisatie van de regionale Woonvisie. De Provincie Zuid 

Holland zet in op deze actualisatie, waarbij voldoende voorraad voor de EU-doelgroep, 

betaalbaarheid en beschikbaarheid het fundament vormen. De federatie heeft vanuit de 

gedachte van een gedeeld belang deze handschoen opgepakt. Het podium is in 2017 

meermaals voor dit belangrijke thema gebruikt. Het krijgen van inzicht is stap één. Het 

in beeld brengen van de handelingsperspectieven is dan twee. Uiteindelijk draait het 

gesprek om ‘en wat gaan we doen?’. Wat kunnen we als federatie waarmaken rondom 

voldoende voorraad voor de EU-doelgroep, betaalbaarheid en beschikbaarheid? 

Nieuwe thema’s komen naar voren. De energietransitie is er daarvan één. Maar ook het 

in breder verband nadenken over duurzaamheid en inclusiviteit; hoe zorgen we ervoor 

dat we een ieder inclusief kunnen laten wonen en laten participeren? Dan gaat het over 

betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar ook over ontmoeten, kansen bieden, nabijheid 

van voorzieningen, de verbinding zoeken met zorg en welzijn. Ondertussen staan ook de 

ontwikkelingen rondom woonruimteverdeling niet stil. Hoe verhoudt Maaskoepel zich tot 

eventuele nieuwkomers die willen aansluiten? Hoe verhouden we ons tot de landelijke 

wens om barrières voor woningzoekenden weg te nemen en met een inschrijving in 

gebied A ook terecht te kunnen in gebied B? Groeien we toe naar één landelijke 

huurportal? In die zin belooft ook 2018 een mooi jaar te worden. Zowel op het terrein 

van de woonruimteverdeling als op de beleidsthema’s die leven binnen de federatie.  

 

Rob van den Broeke 

Voorzitter bestuur Maaskoepel 
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Maaskoepel: terug naar de bedoeling 
 

De werkorganisatie Maaskoepel heeft in de afgelopen jaren een proces van verandering 

doorgemaakt. De komst van Annemarieke van Ettinger-van Herk in oktober 2016 heeft 

geleid tot een nieuwe koers. Voor 2017 stond die in het teken van het thema ‘Terug 

naar de bedoeling’.  

 

Ons streven is om samen met onze leden terug te keren naar de basis, waarbij zorg voor 

onze klanten voorop staat. Wij hebben hard gewerkt aan het goed doen van de dingen 

die we moeten doen. Onze bedrijfsvoering hebben wij hierop aangepast door 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en heldere kaders mee te geven. 

Met een gezonde balans tussen ambitie, realistische taakstellingen, inkomsten en 

uitgaven.  

 

Maaskoepel bestaat bij de gratie van haar klanten, samenwerkingspartners én de 

betrokkenheid en inzet van haar medewerkers. ‘Terug naar de bedoeling’ leidde tot het 

steeds stellen van de vragen: “Waarom doen we de dingen die we doen?” “Welke waarde 

voegen we toe?”. Beginnen bij het begin met de mensen die het moeten doen: samen 

met de medewerkers is het jaarplan 2017 opgesteld. De inzet en inbreng van alle 

medewerkers stond voorop. Deze betrokkenheid en het ervaren dat met de inbreng van 

collega’s daadwerkelijk wat wordt gedaan, vormen de eerste bouwstenen waarmee we 

het fundament van de werkorganisatie Maaskoepel verstevigen. We bouwden zo aan 

vertrouwen in het management en gaven collega’s inzicht in de te behalen resultaten en 

de wijze waarop ze daar zelf invloed op uit kunnen oefenen. Waardevolle stappen, die 

bijdragen aan én mijn inziens noodzakelijk zijn om te bouwen aan een gezonde, 

weerbare organisatie. Wij hebben onze visie op klantgericht denken vertaald naar een 

praktische structuur en realistische doelen en resultaten. Met ruimte voor ontwikkeling, 

met een planning en control cyclus en een werkwijze waarbij plannen maken, doen, 

controleren en handelen & aanpassen voor alle medewerkers eenvoudig toepasbaar is. 

De eerste bouwstenen zijn klaar. 

 

ONZE KLANTEN 

We onderscheiden voor Maaskoepel drie klantengroepen: de woningzoekenden, de 

corporaties en de gemeenten. Maaskoepel is als organisatie ingericht om deze drie 

klantengroepen te bedienen. Onze primaire taken zijn woonruimtebemiddeling, het via de 

urgentie oplossen van huisvestingsproblemen van urgent woningzoekenden en het 

behandelen van klachten en geschillen.  

 

MISSIE, VISIE, WAARDEN EN AMBITIES 

Bij Maaskoepel werken wij samen aan de kwaliteit van wonen en leven in de stadsregio 

Rotterdam. Maaskoepel wil rond het onderwerp woonruimtebemiddeling dé 

dienstverlenende specialist zijn voor de 26 aangesloten corporaties en de 14 

samenwerkende gemeenten. Dit doen we door het leveren van diensten die processen 

van corporaties en gemeenten effectief en efficiënt ondersteunen. Daarnaast bevorderen 

wij kennisontwikkeling en kennisdeling door het organiseren en faciliteren van 

ontmoetingen en inhoudelijke bijeenkomsten. Naast de bekende diensten die Maaskoepel 

levert en zal blijven leveren, begeeft Maaskoepel zich met het ontsluiten, leveren en 

analyseren van data en informatie uit ons gezamenlijke woonruimtebemiddelingssysteem 

op een deels nog onontgonnen terrein. Wij willen onze klanten beter van dienst kunnen 

zijn door onze kennis en de beschikbare data van onze woningen en woningzoekenden 

beter te benutten en te ontsluiten. 
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ORGANISATIE 

Maaskoepel heeft sinds eind 2016 een organisatiestructuur waarbij een operationeel 

werkende directeur en een actiever en zichtbaarder bestuur voor kortere 

besluitvormingslijnen en voor meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie hebben 

gezorgd. Het proces van de totstandkoming van en het werken met het Maaskoepel 

jaarplan nieuwe stijl sluit hier op aan. En is een iteratief en organisch proces. Het laat 

zien hoe Maaskoepel als werkorganisatie zich de afgelopen periode heeft gepresenteerd 

én zich in de toekomst aan de buitenwereld wil presenteren. Dichter bij 

woningzoekenden, corporaties en gemeenten en daardoor beter in staat om in te kunnen 

spelen op wensen en behoeftes.  

 

Wij zien onszelf als een netwerkorganisatie met medewerkers die in een sfeer van 

openheid en vertrouwen hun verantwoordelijkheid nemen om binnen de afgesproken 

kaders te werken aan het realiseren van door onze klanten én zelf aangedragen 

projecten en diensten. Wij willen faciliteren, organiseren en inspireren. Onze manier van 

werken willen wij kenschetsen als open, klantgericht en dienstverlenend.  

 

BESTUUR 

De nieuwe governance inrichting vraagt om gecommitteerde bestuurders binnen de 

federatie ter ondersteuning van de directeur. Het bestuur van Maaskoepel stuurt de 

directeur aan en ziet toe op het proces van samenwerkende corporaties in de regio 

Rotterdam op het gebied van volkshuisvesting. Het bestuur waakt over de toegevoegde 

waarde en de kostenbeheersing van de koepelorganisatie. Het werken met de 

verschillende portefeuilles maakt dat er tijd is om met een vertegenwoordiging van het 

bestuur nader in te zoomen op voorliggende onderwerpen. In het portefeuilleoverleg 

Werkgeverschap&Organisatie is veelvuldig gesproken over de benodigde ontwikkeling 

van de mensen in de organisatie. Er moest meer rust komen, vertrouwen in de leiding en 

stabiliteit. In het portefeuilleoverleg Financiën&ICT werd gesproken over de ICT projecten 

en de planning en controlcyclus. In het portefeuilleoverleg Woonruimteverdeling en 

verbinding / platform stonden we stil bij de monitor WoonnetRijnmond (WNR) en de 

onderwerpen voor het podium. De samenwerking met het bestuur is zeer open en 

constructief gebleken. Steeds werd tijd vrijgemaakt om even te sparren over diverse 

onderwerpen.  Ik wil de bestuurders daarvoor zeer bedanken! 

 

DE ROL VAN DE FEDERATIE EN LEDEN 

De federatie is het toezichthoudend orgaan, op de begroting en de jaarrekening, én ook 

op de Spelregels die we in de woonruimteverdeling hanteren. In 2017 zijn we op zoek 

gegaan naar hoe we meer met elkaar in gesprek kunnen komen. Het podium is daarbij 

een zeer geschikt platform gebleken voor het faciliteren van het gesprek tussen leden 

onderling en over onderwerpen die relevant gevonden worden. De leden onderschrijven 

dat alle bestuurders elkaar aan dienen te spreken op hun onderlinge prestaties. Dit 

vraagt van de bestuurders een actieve houding, bereidheid elkaar aan te spreken en 

actief te participeren binnen Maaskoepelverband. Het is niet de intentie dat het gesprek 

in de federatieraad per definitie moet leiden tot consensus of tot besluitvorming: het 

moet de kwaliteit van het beleid van de afzonderlijke corporaties verhogen. Maaskoepel 

faciliteert de discussie met bijbehorende data en zowel secretariële als inhoudelijke 

ondersteuning. Met als leidend thema woonruimtebemiddeling en aandacht voor 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in onze regio.  

 

ONZE PARTNERS 

Samenwerken met partners is voor onze organisatie erg belangrijk. Twee partners wil ik 

met name noemen.  

Onze ICT-leverancier Qvision is een zeer belangrijke partner. Zij bouwen voor ons het 

woonruimteverdeelsysteem. Een goede samenwerking waarbij je elkaar makkelijk kunt 

vinden, maar elkaar ook scherp bevraagt over de gewenste te behalen doelen is 

essentieel. In 2017 hebben we samen goede stappen voorwaarts gezet. We kijken uit 

naar de mogelijke ontwikkelingen voor 2018. 
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Het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR) wordt gevormd door de 14 

gemeenten in de regio Rotterdam, de regio waarin wij de woonruimteverdeling 

verzorgen. Gedurende 2017 werd de samenwerking steeds verder geïntensiveerd rondom 

de actualisatie van de Woonvisie regio Rotterdam, uitmondend in het gezamenlijk 

opdrachtgeverschap met de Provincie Zuid-Holland voor de verdiepende onderzoeken 

door ABF en RIGO. Het is een traject gebleken waarbij de uitkomst zich nog niet laat 

voorspellen. Ik waardeer de inzet die gepleegd wordt om gezamenlijk een goed proces te 

doorlopen, gezamenlijkheid tussen de gemeenten én de corporaties. Het doet goed de 

commitment te ervaren om het samen beter te willen maken voor de kwetsbare 

doelgroepen die we huisvesten.   

 

GEDENKWAARDIGE MOMENTEN VAN 2017 

Tot slot wil ik hier graag enkele gedenkwaardige momenten van de werkorganisatie met 

u delen: 

 Oplevering eerste ICT-project: op 14 februari ging de eerste van 3 ICT-projecten 

live. Een belangrijke stap waarin het succes van meer projectmatig werken kon 

worden gevierd.  

 

 In februari kwam wethouder De Jonge, wethouder voor de portefeuille Onderwijs, 

Jeugd & Gezin van de gemeente Rotterdam, op werkbezoek bij de medewerkers 

van het team Urgentieverlening. De wethouder wilde graag zelf een toelichting 

krijgen op de wijze waarop kwetsbare doelgroepen met behulp van een urgentie en 

een huurzorgcontract langdurig kunnen worden geholpen met hun huisvesting. 

 

 Update WNR 2017 in mei: de website werd toegankelijker voor de 

woningzoekenden, op basis van de persoonlijke kenmerken van de 

woningzoekenden worden de zoekresultaten gepresenteerd die dicht bij de 

klantwens liggen. Een wens waar sinds de eerste livegang in 2015 zeer hard aan 

gewerkt is. We zijn trots op het behaalde resultaat. 

 

 Grote opkomst 10e volleybaltoernooi: een jaarlijks evenement waarin teams van 

deelnemende corporatiemedewerkers een avond sportief met elkaar bezig zijn.  

 

Met trots kijk ik terug op een intensief jaar, een jaar waarin meer rust is gekomen in de 

organisatie, een jaar waarin ook veel stappen zijn gezet, vooruit en soms ook een enkele 

terug. Dank aan alle collega’s! Dank jullie wel voor jullie inzet, jullie betrokkenheid, jullie 

kritische noot én vooral jullie lach! Samen lachen ontspant, verbindt, relativeert. Ik hoop 

dat we in 2018 veel samen gaan lachen, veel mooie resultaten mogen boeken, trots zijn 

op de waarde die we toevoegen voor onze klanten.  

 

Annemarieke van Ettinger-van Herk 

Directeur Maaskoepel 
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Dienstverlening in opdracht van de 

leden 

Woonruimtebemiddeling 
Onder de naam WoonnetRijnmond biedt Maaskoepel het platform waarop alle 26 

aangesloten corporaties hun woningbezit bemiddelen. Eind 2017 stonden 125.618 

woningzoekenden ingeschreven. Zij konden op 11.765 (2016: 15.166) geadverteerde 

woningen reageren.  Dit leverde 912.886 (2016: 715.737) reacties op. Gemiddeld waren 

er 109 reacties op een huuradvertentie (2016: 65). In totaal werden 12.940 (2016: 

13.314) woningen via WoonnetRijnmond verhuurd.  

 

UPDATE 2017 WOONNETRIJNMOND.NL  

De Update 2017 van woonnetrijnmond.nl geeft woningzoekenden meer mogelijkheden op 

de website. Ze kunnen meer WoonWensen invullen, hebben meer overzicht en meer 

functionaliteiten. Tegelijkertijd is ook de vormgeving van en de informatie op de website 

sterk verbeterd. De website werd simpeler, de interface gebruiksvriendelijker en de 

woningzoekende heeft beter zicht in zijn gegevens. Ook had de Update 2017 veel 

aandacht voor mobiel gebruik. Dit alles leidt tot een beter (relevanter) aanbod voor de 

woningzoekenden en, naar verwachting, een sneller verhuurproces. Voorafgaand aan de 

livegang is een intensief communicatietraject opgezet. Corporatiemedewerkers zijn 

getraind in het gebruik van de nieuwe website middels workshops, een e-learning is 

ontwikkeld en handleidingen zijn verzorgd. De gecontroleerde livegang in mei was 

succesvol. Korte tijd hebben woningzoekenden moeten wennen aan de Update 2017 en 

leidde dit tot vragen op Facebook en bij de online helpdesk, maar na een paar weken was 

dit over. We hebben veel enthousiaste reacties ontvangen.    

 

COMMUNICATIE 

Maaskoepel zorgt ervoor dat corporatiemedewerkers optimaal kunnen werken met het 

woonruimtebemiddelingssysteem easyMatch, dat achter het platform staat. 

Corporatiemedewerkers worden via diverse kanalen (Key-users, 

communicatiemedewerkers, gemandateerde projectleiders en mijn°maaskoepel) op de 

hoogte gehouden. Daarnaast zorgt Maaskoepel ervoor dat de woningzoekende goed 

geïnformeerd aan de slag kan op WoonnetRijnmond. Daarvoor worden de website en 

social media (Facebook en Twitter) ingezet. 

 

In 2017 verzorgde de communicatieafdeling van Maaskoepel het 10-jarig jubileum van 

het WoonnetRijnmond Volleybaltoernooi. Dit toernooi is een mooie traditie geworden met 

dit jaar maar liefst een record aantal teams: 19! Het WoonnetRijnmond Volleybaltoernooi 

blijkt een mooi middel om corporaties op een sportieve en gezellige wijze te verbinden. 

Wordt vervolgd! 
 

VERORDENING EN SPELREGELS 

De verordening en de Spelregels blijken in de praktijk in hoofdlijnen goed te werken. In 

2017 zijn er een tweetal aanpassingen gedaan. De Bezwarencommissie Huisvesting regio 

Rotterdam (BHR) behandelde in 2016 en 2017 diverse bezwaren die gaan over het 

blokkeren van de eerste kandidaat op de kandidatenlijst. Als een woningcorporatie de 

kandidaat selecteert voor een woning krijgt die kandidaat geen uitnodigingen meer voor 

andere woningen. Ook al staat hij voor die woningen als eerste op de kandidatenlijst. De 

BHR vindt dat de blokkade enerzijds niet goed onderbouwd is in de regelgeving. 

Anderzijds vindt de BHR dat de woningzoekende onvoldoende informatie ontvangt over 

de blokkade. Een werkgroep van bestaande uit leden van het Gemandateerd 

Projectleiders Overleg (GPO) stelde een voorstel op dat aan beide bezwaren tegemoet 

komt. De communicatie is aangepast en zal in de toekomst deze bezwaren wegnemen. 
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Afgelopen zomer bleek dat op een DirectKans woning gereageerd was met een 

computerscript. Een woningzoekende die reageert met behulp van een script is daardoor 

(vaak) de eerste kandidaat voor de woning. Reageren op een woning via een script is 

juridisch niet onrechtmatig. Wij vinden dit daarentegen wel onwenselijk. Om in de 

toekomst actie te kunnen ondernemen als een woningzoekende reageert via een script 

zijn de Spelregels aangepast. Het doel van de aanpassing is dat iedereen die reageert 

een ‘gelijke’ kans krijgt.  

 

NIEUWE DEELNEMERS 

Eind 2016 is door Woningstichting Eendracht een verzoek voor toetreden tot 

WoonnetRijnmond gedaan. De kleine corporatie werkte met eigen wachtlijsten, waarbij 

de verordening strikt werd gevolgd. De corporatie is begin 2017 gestart met het via 

WoonnetRijnmond adverteren van haar woningen.  

Rondom Wonen heeft in 2017 De Goede Woning uit Terbregge overgenomen. Door deze 

overname is Rondom Wonen lid geworden van onze federatie en neemt de corporatie 

deel aan het woonruimteverdeelsysteem WoonnetRijnmond.  

 

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS BIJ DATA-UITWISSELING 

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangepast en 

kunnen organisaties, waar persoonsgegevens door zogenaamde datalekken ‘op straat 

komen te liggen’, door de Autoriteit Persoonsgegevens worden aangesproken. En zo 

nodig een (forse) boete worden opgelegd. Zie ook onder bedrijfsvoering. 

 

Regionaal Vangnet 
Het Regionaal Vangnet is bedoeld om huurders die een wanprestatie leveren in een  

aantal situaties een allerlaatste kans te geven (actieve registratie). Ook is het mogelijk 

dat huurders in voorkomende gevallen voor een langere termijn niet meer kunnen 

reageren op woningen (directe uitsluiting). Voor de corporaties is het registreren en 

signaleren van probleemhuurders makkelijker en overzichtelijker. Alle corporaties doen 

hier aan mee. Uit een eerste evaluatie in november 2017 bleek dat corporaties het 

vangnet gebruiken en er tevreden over zijn. 

 

Eind 2017 stonden er 1.955 huurders geregistreerd in het Regionaal Vangnet, 89% 

daarvan had een actieve registratie en kan met een aangepast huurcontract huren. In 

2017 hebben 14 ontruimde huurders deze nieuwe kans gekregen.  

 

INTEGRATIE REGIONAAL VANGNET IN EASYMATCH 

Begin 2017 is het Regionaal Vangnet succesvol geïntegreerd in easyMatch.  Voorafgaand 

aan de livegang zijn trainingen voor corporatiemedewerkers verzorgd, handleidingen 

over de werkwijze in easyMatch opgesteld en is voorlichtingsmateriaal voor 

woningzoekenden ontwikkeld. Door de integratie van het Regionaal Vangnet in 

easyMatch kunnen corporatiemedewerkers op de kandidatenlijst zien of een 

woningzoekende geregistreerd staat in het Regionaal Vangnet. In dat geval kan aan de 

geregistreerde woningzoekende een contract met speciale voorwaarden worden 

aangeboden. Een woningzoekende die is uitgesloten, kan niet reageren op aanbod op 

WoonnetRijnmond. Het is nu ook voor de woningzoekende duidelijker en inzichtelijk dat 

hij of zij niet kan reageren of een contract krijgt aangeboden met speciale voorwaarden.  
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Dienstverlening in opdracht van 

externe partijen 

Urgentieverlening 
De afdeling Urgentieverlening van Maaskoepel verzorgt in opdracht van Stichting 

Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) de urgentieverlening en alle 

overige daarmee samenhangende werkzaamheden. Maaskoepel heeft hiertoe een 

dienstverleningsovereenkomst met SUWR afgesloten. SUWR voert de urgentietaak uit 

voor de gemeenten Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Mensen in een 

persoonlijke noodsituatie die dringend een andere woning nodig hebben, kunnen via 

SUWR een urgentie aanvragen om met voorrang een woning te kunnen zoeken. 

 

Voor SUWR was 2017 een druk jaar. De aantallen urgentieaanvragen lijken zich op het 

hoge niveau te stabiliseren. Het topjaar tot nu toe is 2017 met 2.500 besluiten. In 2016 

waren het 2.077 besluiten en in 2015 2.160 besluiten. Voor 2018 wordt uitgegaan van 

vergelijkbare aantallen aanvragen en besluiten als in 2017. 

 

STICHTING URGENTIEBEPALING WONINGZOEKENDEN RIJNMOND (SUWR) 

SUWR handelt in opdracht van de gemeente Rotterdam, de woningcorporaties Maasdelta 

Groep Maassluis, Woonplus Schiedam, Waterweg Wonen en Woningstichting 

Samenwerking te Vlaardingen aanvragen af voor een urgentie voor een sociale 

huurwoning. Het gaat om ongeveer 80 procent van alle aanvragen in de regio Rotterdam. 

Alle werkzaamheden van SUWR zijn uitbesteed aan Maaskoepel, federatie van 

woningcorporaties. 

 

SUWR is verantwoordelijk voor het gehele proces van urgentieverlening. Dit proces 

omvat de intake, de beoordeling van de aanvraag, het monitoren of de klant een woning 

gevonden heeft, eventueel directe bemiddeling, intrekking van de urgentie, of het 

verweer voeren bij bezwaar. De intake wordt uitgevoerd door de corporaties. 

Woningzoekenden kunnen bij de vestigingen terecht om hun aanvraag in te dienen. De 

aanvraag wordt digitaal verwerkt en daarna door SUWR verder afgehandeld.  

 

Het doel van SUWR is het op professionele en onafhankelijke wijze uitvoeren van de 

Urgentieregeling die onderdeel is van de Huisvestingsverordening van de regio 

Rotterdam. De Urgentieregeling is erop gericht woningzoekenden, die aangewezen zijn 

op de sociale woningvoorraad en die om dringende redenen een (andere) woning nodig 

hebben, te faciliteren. Dit geschiedt door te toetsen of hun dringende reden conform de 

criteria uit de Verordening een grond biedt voor toekenning van een urgentie. De 

urgentie geeft recht op voorrang boven andere woningzoekenden in het 

bemiddelingssysteem. Na de toekenning dient de urgent woningzoekende gedurende drie 

maanden zelf te reageren op het aanbod. Is er in die periode onvoldoende passend 

aanbod, dan wordt via directe bemiddeling getracht een oplossing te vinden. SUWR 

toetst de aanvraag die wordt ingediend bij de corporaties in het werkgebied, verstrekt 

namens de deelnemende gemeenten de beschikking (positief dan wel negatief), monitort 

het reageren van de urgent woningzoekende op het woningaanbod en verleent 

ondersteuning bij de directe bemiddeling door de corporaties. 

 

Bij de uitvoering wordt samengewerkt met verschillende organisaties, zoals de GGD, 

corporaties, instellingen, politie, gemeenten, bezwaar- en geschillencommissie, 

Maaskoepel en WoonnetRijnmond.  

 

Het aantal urgentieaanvragen is sinds 2014 sterk gestegen. Het aantal besluiten in de 

verschillende jaren is als volgt: 
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Voor 2017 is het aantal ingediende urgentieaanvragen uitgekomen op 2.891 (2016: 

2.433). SUWR start het jaar 2018 met een werkvoorraad van 265 aanvragen (2017: 

222). 

  

De enorme groei van het aantal aanvragen van de laatste jaren is een gevolg van de 

samenloop van een aantal verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn:  

1. Wijzigingen in de regelgeving in de zorg (de decentralisatie van de WMO en de 

nieuwe regelgeving voor langdurige zorg), waardoor onder andere 

behandeltermijnen in instellingen korter worden. Het effect hiervan is een sterk 

gegroeide uitstroom vanuit opvanginstellingen; 

2. De Huisvestingswet 2014 die nieuwe categorieën urgent woningzoekenden 

toevoegt en voor bestaande categorieën andere definities hanteert; 

3. De start van een Bijzondere Voorrangsregeling “Herijking nachtopvang en aanpak 

EU buiten slapers”, een extra inspanning om mensen die in een noodopvang zitten 

en niet uitstromen versneld aan een woning te helpen, zodat de accommodatie 

weer beschikbaar komt voor de groepen die daar echt op zijn aangewezen.  

 

In 2017 zijn goede resultaten geboekt in een goede sfeer. Hier mag SUWR trots op zijn. 

Dank aan eenieder die zijn bijdrage heeft geleverd dit jaar!  

 

UITSTROOM UIT OPVANGINSTELLINGEN 

In 2015 zijn de 1-route aanvragen vanuit zorginstellingen geïntroduceerd door betrokken 

partijen, te weten: gemeente Rotterdam, zorginstellingen, corporaties en SUWR. De 

aanleiding hiervoor was dat het niet duidelijk was op welke gronden de zorginstelling een 

route koos voor zijn/haar cliënt en daarnaast was niet transparant hoeveel cliënten 

vanuit zorginstellingen werden gehuisvest in corporatiewoningen. Het doel van de nieuwe 

1-route was om op een transparante, eenduidige, eenvoudige en zo snel mogelijke 

manier cliënten met een urgentie aan een woning te helpen. Door eerdergenoemde 

partijen is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

 

De veranderingen in het overheidsbeleid hadden de nadrukkelijke aandacht van 

wethouder De Jonge, wethouder voor de portefeuille Onderwijs, Jeugd & Gezin van de 

gemeente Rotterdam. Begin februari mochten wij de wethouder en een aantal 

ambtenaren bij SUWR ontvangen en hem nadere toelichting geven op onze werkwijze.  

 

Mede als gevolg van de veranderingen in het overheidsbeleid en de bestuurlijke aandacht 

vanuit wethouder De Jonge is het aantal 1-route aanvragen enorm toegenomen. Om de 

doorstroming te bevorderen zijn verschillende acties door de gemeente en 

zorginstellingen ingezet, bijvoorbeeld de actietafels (zoals jongeren, gezinnen, huiselijke 

geweld, volwassenen en bankslapers). SUWR biedt hieraan ondersteuning en 

begeleiding. Daarnaast geeft SUWR ook voorlichting op locatie. Ook hier is sprake van 
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een toename in de behoefte bij de diverse partijen. SUWR is hiermee een belangrijke 

schakel gebleken tussen gemeenten, zorginstellingen en corporaties.  

Bestuurlijke afstemming tussen de diverse partijen vond plaats bij het platform 

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen. De directeur van SUWR neemt sinds begin 2017 

deel aan dit platform. Dit alles heeft geleid tot het opstellen van een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst tussen zorginstellingen en woningcorporaties welke eind 

2017 is ondertekend. 

 

De uitstroom van cliënten met een huur-zorgcontract laat een enorme groei zien, 2017: 

505 besluiten. De verwachting is dat in 2018 het aantal aanvragen minimaal geëvenaard 

zal worden. Op dit moment ervaren wij geen stabilisatie of afname van het aantal 

aanvragen. SUWR zal de ontwikkelingen nadrukkelijk blijven volgen.  

 

Voor meer informatie over de door SUWR behaalde resultaten in 2017 verwijzen wij 

graag naar het SUWR Jaarverslag 2017. 

 

BHR 
BEZWARENCOMMISSIE HUISVESTING REGIO ROTTERDAM (BHR) 

Sinds 2012 is de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) actief. 

Maaskoepel levert, op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomst tussen de 

deelnemende gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en 

Maaskoepel, de ondersteuning aan deze commissie met een ambtelijk secretariaat. 

Maaskoepel zet zich in voor één loket in de regio waar de woningzoekende terecht kan 

met bezwaren en geschillen.  

 

Uit onderstaand overzicht komt naar voren dat in 2017 een groot aantal dossiers binnen 

de streeftermijn van 8 weken is afgehandeld. Het gestelde doel om 100% van de 

dossiers binnen de streeftermijn af te handelen bleek ietwat te ambitieus, maar de BHR 

zat er dicht tegenaan. Of de termijn wordt behaald, is mede afhankelijk van externe 

factoren. Overigens is de maximale wettelijke behandeltermijn 12 weken. Hier blijven we 

ruimschoots binnen. 

 

 

Eind 3e kwartaal is er een aanzet gegeven om te komen tot een regionale 

klachtenbehandeling waarbij alle 14 gemeenten van de regio Rotterdam zijn betrokken. 

In een bestuurlijk overleg met de gemeentes in de regio Rotterdam bleek dat er 

vooralsnog geen overeenstemming is om de klachtenafhandeling van alle corporaties en 

gemeenten uit de regio Rotterdam onder te brengen bij de BHR. Dit houdt vooralsnog in 

dat de BHR haar huidige werkgebied handhaaft.    

 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar het BHR Jaarverslag 2017. 

 

  

  Q1 Q2 Q3 Q4 

aantal dagen gebruikt voor afhandeling – gemiddeld 18,9 23,0 23,1 26,3 

is in weken - gemiddeld 2,7 3,28 3,3 3,8 

dossiers korter dan 8 weken 29 26 21 30 

dossiers langer dan 8 weken 3 3 3 5 

aantal dossiers totaal afgehandeld 32 29 24 35 

percentage doel behaald: 90,6% 89,7% 87,5% 85,7% 
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Kennisdelen en ontmoeten 
 
De belangrijkste belanghouders van Maaskoepel zijn de bij Maaskoepel aangesloten 

woningcorporaties. Maaskoepel richt zich op het versterken van samenwerking tussen 

haar leden en bevordert naar behoefte kennisdelen door thema’s te behandelen tijdens  

bijeenkomsten met medewerkers en bestuurders van corporaties. Maaskoepel richt zich 

op het brede onderwerp woonruimteverdeling.  

 

Externe samenwerkingsverbanden 
Maaskoepel kent meerdere belanghouders. Naast de leden onderhoudt Maaskoepel in 

2017 contact met onder andere organisaties van de overheid, Aedes en andere 

samenwerkingsverbanden van corporaties en woonruimteverdelers in Nederland. 

 

DE REGIO ROTTERDAM 

In de regio Rotterdam is gekozen voor het instellen van het Samenwerkingsverband 

Wonen regio Rotterdam (SvWrR). Mede gelet op de opheffing van de stadsregio 

Rotterdam ontstond bij de 14 gemeenten de behoefte aan continuering van de regionale 

afstemming en samenwerking. Deze samenwerking richt zich op een aantal gezamenlijke 

belangen: 

 de ontwikkeling van de sociale woningbouw; 

 de ontwikkeling van de voorraad versus de ontwikkeling van de daarop aangewezen 

doelgroepen; 

 de regionale productie van sociale woningen; 

 de woonruimtebemiddeling. 

Een direct resultaat van de samenwerking is de gezamenlijke Verordening 

woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam uit 2015, waarmee de regelgeving op dit 

terrein voor alle 14 gemeenten gelijk is. De samenwerkingsovereenkomst uit 2015 van 

Maaskoepel met de 14 samenwerkende gemeenten is vooral gericht op ondersteuning 

van de samenwerking met- en tussen de corporaties. Onderdeel van de samenwerking 

zijn de Monitor van de woonruimtebemiddeling en de rapportages over het verloop van 

de woonruimtebemiddeling (opgesteld door de dienst OBI van de gemeente Rotterdam).  

Mede op basis van de gemeentelijke prestatieafspraken wordt door de samenwerkende 

gemeenten en Maaskoepel in 2017 gewerkt aan de actualisatie van de Woonvisie van de 

regio Rotterdam.  

 

Daarnaast gaf de Woningwet uit 2015 aan gemeenten meer invloed op het werk van de 

lokale corporaties door middel van het maken van prestatieafspraken op basis van een 

door de gemeente opgestelde Woonvisie. Corporaties formuleren vervolgens een bod op 

de in de Woonvisie vastgelegde activiteiten, wat weer de basis vormt voor de 

prestatieafspraken.  

 

Samenwerking tussen het SvWrR en Maaskoepel blijkt van groot belang. Niet alleen 

gezien het feit dat de 14 gemeenten één aaneengesloten woningmarkt(regio) vormen. 

Maar ook nu blijkt dat door de veranderde economische ontwikkelingen en toenemende 

druk op de woningmarkt de monitoring van verdeelafspraken en ontwikkelingen rond de 

samenstelling van de woningvoorraad van cruciaal belang blijkt te zijn.  

 

ACTUALISATIE WOONVISIE REGIO ROTTERDAM 

Begin 2017 is een werkgroep gestart met het actualiseren van de afspraken uit 2014 

“Dat spreken we af”. Maaskoepel participeert in deze werkgroep. In de zomer is de 

actualisatie van de Woonvisie regio Rotterdam door het SvWrR opgeleverd aan de 

provincie. De provincie heeft aangegeven behoefte te hebben aan een aanvullende 

verdiepingsslag met oplossingsrichtingen om het verwachte tekort aan betaalbare en 

beschikbare sociale huurwoningen op te vangen. Dit maakt dat het SvWrR, de Provincie 
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en Maaskoepel gezamenlijk optrekken om te komen tot een aanscherping van de 

actualisatie waaraan de provincie haar akkoord kan geven. Eind 2017 hebben 

gemeenten, provincie en de corporaties verenigd in Maaskoepel gezamenlijk opdracht 

verstrekt aan ABF en RIGO voor verdiepende onderzoeken. Dit is een zeer intensief 

proces. Het project loopt in 2018 door met als doel om voor de zomer een convenant 

over de nieuwe Woningmarktafspraken af te sluiten.  

 

PROVINCIE 

De provincie Zuid-Holland stuurt op de inrichting en de kwaliteit van de ruimte in Zuid-

Holland en heeft op enkele terreinen een toezichthoudende rol. In dit kader is voor 2017 

de actualisatie van de Woonvisie van de regio Rotterdam aan de orde. Provincie, 

gemeenten (via het SvWrR) en corporaties verenigd in Maaskoepel werken hierin nauw 

samen. Maaskoepel ondersteunt bij dit proces door het leveren van data over de 

ontwikkeling van de woningvoorraad in de afgelopen jaren (en prognose informatie over 

de woningvoorraad van de bij Maaskoepel aangesloten woningcorporaties). Daarnaast 

neemt Maaskoepel deel aan de bijeenkomsten rond de actualisering van de Woonvisie op 

politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau en coördineren wij inzet en bijdragen van onze 

leden.  

 

F4 

Al jaren bestaat een regulier overleg van de vier federaties van woningcorporaties in de 

randstad (de F4). Het gaat hierbij om de: 

 AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties); 

 SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden); 

 (RWU) Regioplatform Woningcorporaties Utrecht en (SUW) Stichting Utrechtse 

Woningcorporaties; 

 Maaskoepel.  

Regelmatig komen deze federaties uit de regio’s Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en  

Utrecht samen en wisselen lokale en regionale ervaringen uit. Zo trokken SVH en  

Maaskoepel samen op om, mede op initiatief van Aedes, te werken aan een opzet voor  

een landelijke monitor met betrekking tot woonruimtebemiddeling. Belangrijk hierbij was  

het vinden van overeenstemming bij het hanteren van vergelijkbare indicatoren en  

definities bij zaken als wachttijd en inschrijfduur.  

   

AEDES 

Maaskoepel onderhoudt van oudsher goede contacten met Aedes, de landelijke federatie 

van woningcorporaties. De samenwerking van de vier Randstedelijke federaties hebben 

hun afspraken daarover met Aedes in een overeenkomst vastgelegd. Contactpersonen 

van Aedes wonen regelmatig bestuursvergaderingen en overleggen van de federatieraad 

van Maaskoepel bij. De directeur van Maaskoepel is aanwezig bij het Aedes congres. Ook 

worden onderling onderzoeksgegevens uitgewisseld.  

 

Interne samenwerkingsverbanden 
Maaskoepel werkt op verschillende wijzen samen binnen de eigen federatie.  

 

DE FEDERATIERAAD: MAASKOEPEL PODIUM 

Maaskoepel is een federatie (vereniging) en heeft als hoogste besluitvormend orgaan de 

federatieraad. In 2017 is de federatieraad drie maal bijeen gekomen. Een bijeenkomst 

bestaat uit twee delen: een formele vergadering en het Maaskoepel Podium. Het 

Maaskoepel Podium wordt gebruikt om actuele onderwerpen nader met elkaar te 

verkennen. Dit jaar werden de volgende onderwerpen geagendeerd voor het Maaskoepel 

Podium: 
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1e Maaskoepel Podium: Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid  

Aansluitend op het eerste federatieraadoverleg is een presentatie verzorgd door Bert 

Wijbenga, voorzitter bestuur Woonbron, en Sanna Schuiling, beleidsmedewerker Vestia, 

over de kansen en uitdagingen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Een 

integrale aanpak met belangrijke rollen die zijn weggelegd voor onderwijsinstellingen, de 

gemeente en een viertal grote corporaties. De vraag die voorligt, is wat marktpartijen 

(naast investeringen vanuit corporaties) kunnen doen. In de presentatie werd een 

overzicht per corporatie gegeven van de aard en omvang van een aantal projecten en 

ingrepen. Een heldere, inspirerende presentatie waarin de aanwezigen zijn meegenomen 

in de kansen en uitdagingen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. 

 

2e Maaskoepel Podium: 2 thema’s 

1. Actualisatie regionale Woonvisie regio Rotterdam  

Aansluitend op het tweede federatieraadsoverleg verzorgen Hans Versluijs, wethouder 

Wonen, buurten en participatie in Vlaardingen en tevens voorzitter SvWrR, en Esther van 

der Velden, projectleider actualisatie Woonvisie regio Rotterdam, een presentatie over de 

actualisatie van de regionale Woonvisie regio Rotterdam. Ze benoemen dat de overmaat 

van 8% op de sociale voorraad uit 2014 is geslonken tot een overmaat van 2% en dat er 

een tekort aan sociale woningen gaat ontstaan. Met name de voorraad sociale 

huurwoningen tot € 710 in eigendom van corporaties laat een daling zien van 12.800 

woningen. De heer Versluijs doet een oproep aan alle corporaties verenigd in Maaskoepel 

om actief te participeren aan de bestuurlijke en ambtelijke tafels in de subregio’s om zo 

een gezamenlijke aanpak te formuleren en tot komen tot nieuwe woningmarktafspraken.  

2. Aedes De Woonagenda 

Aedes werd het podium geboden om met de federatie in gesprek te gaan over de 

Woonagenda: duurzamer wonen, betaalbaar wonen, voldoende woningen en maatwerk 

wonen. Wat is de impact van de Woonagenda in de regio Rotterdam? Kunnen 

gezamenlijk stappen gezet worden? Het was een verkennend gesprek waaraan in de 

toekomst vervolg gegeven zal worden. 

 

3e Maaskoepel Podium: 2 thema’s 

1. Vaststellen thema’s podium 2018  

Aan de leden van de federatieraad is gevraagd welke thema’s voor 2018 gezamenlijk 

uitgewerkt moeten worden. Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen gezamenlijk op 

te pakken:  

▪ Inclusieve, ongedeelde regio: wat is nodig voor sociale stabiliteit en wat is het effect 

van het verschil tussen kansarm en kansrijk, de zorg rond toenemende segregatie en 

de wens om eenzijdige wijken meerzijdig te maken. Waarbij de regionale publieke 

taak van corporaties verder zou moeten reiken dan betaalbaarheid en 

beschikbaarheid. Corporaties kunnen invloed uitoefenen op het verbeteren van het 

toekomstperspectief van hun huurders en inzet plegen in het voorkomen van 

uitsluiting en vernedering;  

▪ Investeringscapaciteit en energietransitie: er is sprake van een grote 

verduurzamingsopgave en doelstellingen voor de energietransitie. Wat is het effect 

hiervan op de investeringscapaciteit? Wat kunnen we van elkaar leren?  

▪ Woonruimtebemiddeling en woonruimteverdeling. 

2. Ontwikkelingen binnen de regionale sociale huurwoningmarkt  

Annemarieke van Ettinger-van Herk heeft een presentatie gegeven over de druk in de 

regio Rotterdam. Gesproken is over de nieuwe verordening die op de planning staat voor 

2019, de actualisatie van de Woonvisie en de invulling van de subregionale tafels. De 

leden hebben zich uitgesproken over de noodzaak om tot een gezamenlijke visie en 

beleid te komen met betrekking tot de bereikbaarheid, beschikbaarheid en spreiding van 

sociale huurwoningen in de regio Rotterdam. Geconcludeerd werd dat er een goede 

kwalitatieve analyse is nodig zou zijn om de problematiek, de (on)mogelijkheden en de 

redeneerlijn scherp te krijgen. Afgesproken was om te streven naar gezamenlijk 

opdrachtgeverschap met de gemeenten en de provincie. Het uit te voeren onderzoek en 

de gezamenlijke visie zouden maart 2018 gevormd moeten zijn waarna een 
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confrontatiesessie over de gezamenlijk te presenteren oplossingen georganiseerd moet 

worden.  

 

De volgende afspraken zijn hiertoe gemaakt:  

• Gezamenlijk met gemeenten opdracht geven aan een stakeholderanalyse door ABF  

met een kaart waar de tekorten en overschotten zitten met daarbij ook 

oplossingsrichtingen. Vergelijkbaar met het eerdere onderzoek in de regio 

Haaglanden. Maaskoepel treedt hierbij namens haar leden op als gedelegeerd 

opdrachtgever;  

• Confrontatiesessie met bestuurlijke top in maart 2018. 

GEMANDATEERDE PROJECTLEIDERS OVERLEG (GPO) 

Met de gemandateerde projectleiders overlegt Maaskoepel één keer per maand over de 

richting en doorontwikkeling van www.woonnetrijnmond.nl en de easyMatch. Het GPO is 

in 2014 ingesteld om beslissingen te nemen over de werking en de ontwikkeling 

(vernieuwing/verbetering) van easyMatch en de website. De deelnemers aan het overleg 

kregen het mandaat van hun bestuurder om besluiten te nemen.  

 

Team WNR verzamelt en onderhoudt de wensenlijst doorontwikkeling WoonnetRijnmond 

en easyMatch. Gemandateerde projectleiders brengen te alle tijden wensen in. Daarnaast 

kan het GPO in voorkomende gevallen het bestuur adviseren over relevante 

onderwerpen. 

 

Naast het bespreken van allerlei zaken die te maken hebben met easyMatch en de 

website, delen projectleiders ook signalen, knelpunten, kennis over en ervaringen met 

uiteenlopende onderwerpen, waaronder woonruimtebemiddelingsbeleid. Deelnemers 

dragen daarvoor zelf onderwerpen aan en/of presenteren deze.  

Beleidsontwikkeling 
SPELREGELS WOONRUIMTEBEMIDDELING 

Het doel van de verordening is het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige 

effecten van schaarste aan goedkope woonruimte. Deze rol ligt bij de overheid. In de 

verordening is vastgelegd dat dit een verantwoordelijkheid is van de corporaties en dat 

alle corporaties gebruik moeten maken van hetzelfde woonruimtebemiddelingssysteem.  

 

De 26 corporaties werken binnen het woonruimtebemiddelingssysteem in de regio 

samen. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd als eenduidige en transparante 

afspraken in de ‘Spelregels’. Een openbaar document. Maaskoepel is de beheerder van 

deze Spelregels, de federatieraad van Maaskoepel stelt deze Spelregels, waaraan alle 

leden gebonden zijn, vast. De Spelregels beschrijven de manier waarop de corporaties 

omgaan met de bemiddeling van hun sociale huurwoningen, met woningzoekenden, met 

elkaar en met gemeenten. Daar waar nodig zijn de Spelregels afgestemd op de regionale 

huisvestingsverordening. Ook wordt input voor de Spelregels geleverd door opmerkingen 

vanuit de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam naar aanleiding van zittingen, 

een belangrijke toets vanuit de praktijk. 

 

Vorig jaar en dit jaar zijn de Spelregels aangepast aan de ontwikkelingen die zich voor 

hebben gedaan in de regelgeving en aan de ontwikkeling van het systeem en de website 

van WoonnetRijnmond. Het meest recente voorbeeld is het voornemen om de Spelregels 

begin 2018 aan te passen naar aanleiding van een aantal geconstateerde gevallen 

waarbij woningzoekenden reageren op DirectKans woningen met een computerscript. Het 

doel van de aanpassing is dat iedereen die reageert een ‘gelijke’ kans op een woning 

krijgt.  

 

VERORDENING EN MONITOR 

Met de besluitvorming rond de samenwerkingsovereenkomst van de 14 gemeenten en de 

daarin opgenomen gezamenlijke Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 

http://www.woonnetrijnmond.nl/
http://www.woonnetrijnmond.nl/
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2015 is deze verordening per 1 juli 2015 in werking getreden. Voor deze verordening 

bestaat breed draagvlak. Met de 14 gemeenten is in de samenwerkingsovereenkomst 

vastgelegd dat er jaarlijks een monitor van de woonruimtebemiddeling wordt gemaakt in 

gezamenlijke opdracht van de 14 gemeenten en Maaskoepel. De kosten daarvan worden 

gedeeld. De uitvoering van deze Monitor is opgedragen aan de dienst OBI van de 

gemeente Rotterdam. De Monitor wordt ieder half jaar gemaakt, is gericht op de 

verordening en wordt uitgesplitst naar gemeenten. 

 

De jaarmonitor 2016 is in het voorjaar van 2017 verschenen. De jaarmonitor 2017 zal in 

het voorjaar van 2018 verschijnen. 

 

ONTWIKKELEN EN OPLEVEREN VRAGENGENERATOR 

Eind 2016 is gestart met het project om Maaskoepeldata te ontsluiten voor stakeholders 

en klanten. En om meerwaarde aan data te geven.  Er is gewerkt aan een demo om de  

mogelijkheden die ontstaan als de verschillende databronnen waar Maaskoepel over 

beschikt met elkaar worden verbonden zichtbaar te maken. De demo was vooral bedoeld 

als kennismaking met de mogelijkheden die door de combinatie van bronnen mogelijk is. 

De praktische uitwerking bestond uit een digitale kaart waarop alle woningen van de 

corporaties staan aangegeven en waar verschillende data mee verbonden zijn. In eerste 

instantie betrof het een statische demoversie. In het derde en vierde kwartaal is samen 

met Explica (onze huisleverancier van WNR gerelateerde rapportages) gewerkt aan een 

real-time werkende versie. Deze is in samenspraak met vertegenwoordigers van 

verschillende bij Maaskoepel aangesloten corporaties verder aangescherpt. Explica is 

aangewezen als samenwerkingspartner voor het verder ontwikkelen van de 

Vragengenerator. Vanwege de prioriteit die aan het project actualisatie van de Woonvisie 

regio Rotterdam wordt gegeven, worden de activiteiten na het 2e kwartaal in 2018 weer 

opgestart. 

 

Rapportage en informatievoorziening 
Maaskoepel stelt verschillende rapporten beschikbaar aan de aangesloten corporaties, 

met sturings- en verantwoordingsinformatie vanuit WoonnetRijnmond. Daarnaast kunnen 

corporatiemedewerkers bij Maaskoepel terecht voor vragen of hulp bij de ontwikkeling 

van hun eigen rapporten.  

 

DATAWAREHOUSE 

Het datawarehouse heeft ook in 2017 een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Voor de 

leden beschikt Maaskoepel over een aantal sets met standaardrapportages. Vanaf 2016 

wordt elk kwartaal de Monitor WoonnetRijnmond gemaakt over de ontwikkelingen in de 

woonruimtebemiddeling, gericht op de corporaties. Het datawarehouse is voor de leden 

toegankelijk. Alle corporaties hebben daarvoor van Maaskoepel één viewerlicentie 

ontvangen. Een aantal corporaties heeft ook een designlicentie aangeschaft en kan 

daarmee eigen rapportages maken. 

 

ONLINE HELPDESK VOOR WONINGZOEKENDEN 

Woningzoekenden kunnen vanaf begin juni 2015 vanuit de website van 

WoonnetRijnmond, via een ingebouwd contactformulier, contact opnemen met de online-

helpdesk met vragen over het systeem van en de inschrijving bij WoonnetRijnmond. 

Hiermee ondersteunt de afdeling woonruimtebemiddeling de woningzoekenden en 

verlicht de druk op de corporaties. Alle vragen over het aanbod en de woningen worden 

door de corporaties beantwoord. Maaskoepel helpt de woningzoekenden met 

systeemgerelateerde vragen en vragen over de inschrijving, zoals vragen over inloggen, 

betalen voor inschrijven en verlengen, vastlopen in het systeem e.d. Door de 

aanwezigheid van de Online Helpdesk voor woningzoekenden zijn actuele problemen met 

de website veel sneller intern bekend en daarmee kan sneller worden ingegrepen. 
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Het eerste, voorzichtige, gebruik van social media heeft datzelfde effect. Het zijn 

middelen die ook bij de verdere ontwikkeling van WoonnetRijnmond belangrijk zijn. Inzet 

van communicatie op basis van gestelde vragen heeft geleid tot een behoorlijke daling 

van het aantal vragen. In 2017 zijn gemiddeld per week ca 320 vragen beantwoord, voor 

het gehele jaar waren dat ongeveer 16.500 vragen. In 2016 zijn ca 20.000 vragen 

verwerkt.  

 

HELPDESK VOOR DE CORPORATIEMEDEWERKERS 

Zoals al jaren het geval is, verzorgt Maaskoepel de backoffice voor WoonnetRijnmond. 

Corporatiemedewerkers kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk van Maaskoepel. 

Daarnaast worden de gebruikers van EasyMatch ondersteund met uitgebreide 

handleidingen die door medewerkers van de afdeling woonruimtebemiddeling zijn 

gemaakt en die voor alle gebruikers toegankelijk zijn op mijn°maaskoepel. Daarnaast 

verzorgen de medewerkers trainingen en voorlichtingen over het systeem. In 2017 ging 

de belangrijkste voorlichting over de Update 2017. De voorlichting kan gegeven worden 

bij Maaskoepel, maar dit gebeurt ook op locatie. 

 

MIJN˚MAASKOEPEL 

Mijn°Maaskoepel, het voor alle medewerkers van onze leden toegankelijke digitale 

platform, ontsluit al het door corporaties beschikbaar gestelde en door Maaskoepel 

ontwikkelde beleid. Ook dit jaar is het aantal gebruikers van mijn°maaskoepel gestaag 

gegroeid; 924 (2016: 863). We zien dat het gebruik van de site enorm toegenomen is 

(bijna 6.600 keer). Dat is vooral te danken aan de lancering Update 2017 en het 

Regionaal Vangnet. Er is veel gezocht naar kennis (handleiding en e-learning). Ook de 

jubileum-editie van het WoonnetRijnmond VolleybalToernooi 2017 trok veel bekijks. 

Mijn°maaskoepel bewijst daarmee ook een verbindende rol te kunnen vervullen. 
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De organisatie Maaskoepel 
 

Maaskoepel is een federatie (vereniging) en heeft als hoogste besluitvormend orgaan de 

federatieraad. Elke corporatie heeft in de federatieraad één vertegenwoordiger. Het 

stemrecht in de federatie is afhankelijk van het aantal verhuureenheden binnen de regio. 

 

FEDERATIERAADVERGADERING 10 JANUARI 2017 

Tijdens de eerste federatieraadvergadering heeft directeur Annemarieke van Ettinger–

van Herk een terugkoppeling gegeven over haar eerste 100 dagen bij Maaskoepel en het 

thema voor 2017 ‘Terug naar de bedoeling’ nader toegelicht. Daarnaast is aangegeven 

dat er drie belangrijke projecten op de planning stonden: Regionaal vangnet, Relevantie 

en Urgentie. De federatieraad is geïnformeerd over het ingezette 

organisatieontwikkelingstraject dat moet zorgen voor structuur en borging in het MT en 

de rest van de organisatie met de daarbij behorende verantwoordelijkheid zonder 

vrijblijvendheid. Tevens zijn het jaarplan en de begroting 2017 toegelicht en vastgesteld. 

Tot slot is uitvoerig stil gestaan bij de uitkomsten van de Monitor WNR 2016. De 

opvallende afwijkingen en de ‘spanningen’ zijn gedeeld en besproken. Wat zijn de 

effecten van passend toewijzen en urgenties? Werken de verschillende 

bemiddelingsmodellen? Een interessant gesprek dat zeker een vervolg behoeft.  

 

FEDERATIERAADVERGADERING 29 MEI 2017 

Tijdens de tweede federatieraadvergadering zijn het jaarverslag en de jaarrekening ter 

goedkeuring voorgelegd. Er werd uitleg gegeven over een tweetal datalekken die in het 

voorafgaande kwartaal hebben plaatsgevonden. De onlangs aangestelde Maaskoepel 

privacy officer heeft ervoor gezorgd dat dit lek samen met Qvision werd gedicht. 

Daarnaast zijn (ook in het kader van het lopende PIA traject) acties genomen om 

vergelijkbare mogelijke lekken op te sporen te dichten.  

Er is gesproken over ‘hoe om te gaan met verzoeken tot toetreding tot Maaskoepel van 

corporaties van buiten het huidige werkgebied’. Er is een verkenning uitgevoerd vanuit 

het perspectief van woningzoekenden en leden van de federatie. Daarbij werd gezocht 

naar een zekere meerwaarde die aan de toetreding van een nieuwe corporatie van buiten 

het huidige werkgebied van Maaskoepel gekoppeld kon worden. Aansluiting van 

corporaties in gebieden naast het werkgebied van Maaskoepel wordt door de leden als 

logisch gezien. Zeker als het gaat om uitwisseling van woningzoekenden binnen de dan 

grotere woningmarktregio waar de klant (de woningzoekende) bij gebaat zou zijn.  

 

FEDERATIERAADVERGADERING 20 NOVEMBER 2017 

De derde federatieraadvergadering stond onder meer in het teken van de ingediende 

begroting voor het jaar 2018. De federatieraad heeft aangegeven unaniem akkoord te 

gaan met het jaarplan Maaskoepel, specialist in woonruimtebemiddeling, urgentie 

verlening en bezwaren afhandeling, de begroting Maaskoepel 2018 en de 

meerjarenbegroting zonder verhoging van de contributie. 

Daarnaast lagen de aangepaste governance stukken voor. De in 2016 vastgestelde 

langetermijnvisie leidde tot aanpassingen in de governancestructuur van Maaskoepel. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de statuten, het bestuursreglement en 

directiereglement. 

 

 

BESLUITEN DOOR DE FEDERATIERAAD 

De federatieraad kwam in 2017 drie maal bijeen en stelt onder andere de begroting, het 

jaarplan en het jaarverslag vast. 
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Datum  Besluit 

10-01-

2017 

 De federatieraad geeft goedkeuring aan het besluit van het bestuur om het 

jaarplan vast te stellen 

10-01-

2017 

De federatieraad geeft goedkeuring aan het besluit van het bestuur om de 

begroting 2017 en meerjarenbegroting vast te stellen 

29-05-

2017 

De federatieraad keurt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 goed. 

19-05-

2017 

De federatieraad besluit het exploitatieresultaat 2016 toe te voegen aan de 

reserve. 

19-05-

2017 

De federatieraad verleent het bestuur decharge. 

19-05-

2017 

De federatieraad stelt de positionpaper samenwerken met Midden Holland vast. 

20-11-

2017 

De federatieraad gaat unaniem akkoord met voorliggend jaarplan 2018, begroting 

Maaskoepel 2018 en meerjarenbegroting. 

20-11-

2017 

De federatieraad besluit de contributie niet te verhogen 

20-11-

2018 

De federatieraad keurt de opdrachtverstrekking aan BDO ten aanzien van het 

verslagjaar 2017 goed 

20-11-

2017 

De federatieraad stelt de voorgestelde statutenwijziging (betrekking hebbende op 

de governancestructuur) vast. 

20-11-

2017 

De federatieraad geeft goedkeuring aan het nieuwe bestuursreglement. 

 

 

 

De heer dr. ir. R.A. van den Broeke is sinds 2016 voorzitter van het bestuur dat bestaat 

uit bestuurders of directieleden van de corporaties. De op 1 oktober 2016 benoemde 

mevrouw drs. A.M.C. van Ettinger-van Herk is directeur van Maaskoepel.  

 

De organisatie van Maaskoepel kent sinds 2017 een structuur met een managementteam 

bestaande uit een manager woonruimtebemiddeling, een manager urgentieverlening en 

een senior adviseur Beleid.  

 

 

ORGANIGRAM 2017 
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Governance en risicomanagement 
Maaskoepel kent een governance structuur gebaseerd op de governance code voor 

woningcorporaties, maar aangepast op de situatie van Maaskoepel.  

Zoals vereist in de code heeft Maaskoepel een integriteitscode inclusief 

klokkenluidersregeling en een specifiek op Maaskoepel toegepast 

risicobeheersingsinstrument. De eind 2016 vastgestelde lange termijnvisie en de hieraan 

gekoppelde keuze in het 2e kwartaal van 2017 voor een meer besluitvormend bestuur, 

hebben geleid tot aanpassingen in de governance structuur. Deze wijzigingen zijn op 20 

november door de federatieraad bekrachtigd.  

 

Het beheersingssysteem met bijbehorende instrumenten biedt voldoende mogelijkheden 

voor goed toezicht op de kwaliteit van het bestuur en de organisatie. Via het 

ondernemingsplan, de daarop geënte jaarplannen en de kwartaalrapportages zijn het 

beleid, de strategie en de realisatie van doelstellingen met vaste regelmaat aan de orde. 

De portefeuillehouders Werkgeverschap en organisatie binnen het bestuur zijn 

verantwoordelijk voor de remuneratie. Zij voeren jaarlijkse evaluatie-/ 

functioneringsgesprekken met de directeur, waarmee prestatieafspraken worden 

gemaakt. Maaskoepel kent geen OR, maar wel een gedelegeerde afvaardiging namens 

het personeel (MoM, Medewerkers onder Mekaar) waar de directeur enkele malen per 

jaar overleg mee heeft en waarmee het reilen en zeilen bij de werkorganisatie van 

Maaskoepel wordt besproken. Ook zijn er regelmatig gezamenlijke lunches en 

inspirerende bijeenkomsten die met, voor en door het personeel worden georganiseerd.  

 

RISICOMANAGEMENT 

Als instrumenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem hanteert 

Maaskoepel: 

 risicoanalyses van zowel strategische, tactische, als operationele en financiële 

doelstellingen van Maaskoepel; 

 de procuratieregeling; 

 jaarlijkse risicoanalyse voor de vaststelling van het benodigde 

weerstandsvermogen, de zogenaamde continuïteitsreserve; 

 een integriteitscode die op de website van Maaskoepel is geplaatst; 

 handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, evenals de voor 

de opstelling daarvan te volgen procedures; 

 een systeem van periodiek monitoren en rapportering door middel van maand- en 

kwartaalrapportages en audits van projecten en bedrijfsprocessen. 

 

Vanaf 2012 werkt Maaskoepel voor het intern risicobeheersing- en controlebeleid met de 

Balanced Scorecard (BSC). Op deze Balanced Scorecard zijn de kwartaalrapportages en 

de jaarverslaglegging gebaseerd. De controller beoordeelt objectief de werking van het 

interne risicobeheersing- en controlesysteem. De accountant voert jaarlijks een  

(interim-)controle uit op de meest risicovolle bedrijfsprocessen en ICT-ondersteuning. De 

beheersmaatregelen worden periodiek gemonitord door de controller, het management 

en het bestuur. 

 

Maaskoepel classificeert zich als een risicomijdende organisatie. De risicobereidheid is 

laag omdat uitvoering moet worden gegeven aan de spelregels en strenge wet- en 

regelgeving rondom woonruimtebemiddeling en urgentieverlening in een veilige, 

betrouwbare en functionele ICT-omgeving. 

 

Maaskoepel verleent met name operationele diensten voor haar leden en externe 

opdrachtgevers. Strategische risico’s en onzekerheden zijn nihil. De lange 

termijndoelstellingen en het ondernemingsplan zijn geënt op duurzame 

samenwerkingsverbanden met haar leden en opdrachtgevers. Financierings- en 

opbrengstenstromen vloeien voort uit meerjaren afspraken. De financiële positie van 

Maaskoepel is gezond en er is voldoende weerstandsvermogen om financiële risico’s op 
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te vangen. In de financiële meerjarenbegroting is hierin voorzien. Maaskoepel verwacht 

een stabiele bedrijfsvoering in een beheersbare omgeving.  Er staan geen grote uitgaven 

voor investeringen in ICT meer op het programma. In het geval van  onvoorzienbare 

financiële risico’s zorgen de leden voor extra financiering en ledenbijdragen.  

De operationele risico’s en onzekerheden worden beheerst door de governancestructuur 

en risicomanagementbeheersingssysteem. De opzet en werking van de administratieve 

organisatie en intern beheersing en het voldoen aan compliance zijn ingeregeld in de 

processen, informatiesystemen en de cultuur en gedrag.  

Veilige, betrouwbare en functionele ICT-systemen zijn van groot belang. Hier liggen ook 

de belangrijkste risico’s en onzekerheden die moeten worden beheerst. Deze zijn verder 

in deze paragraaf toegelicht. Per risico zijn de beheersmaatregelen opgenomen die 

moeten waarborgen dat de kans van optreden tot laag zijn gereduceerd om de impact 

voor Maaskoepel en haar belanghouders te beperken. 

 

Nieuw urgentiesysteem (risico midden in 2017 naar risico laag in 2018) 

In 2017 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe urgentiesysteem dat medio 2018 

wordt opgeleverd. Het nieuwe systeem wordt ontwikkeld en beheerd door een externe 

professionele partij in een veilige en betrouwbare externe omgeving. Op dit moment 

wordt nog gebruik gemaakt van het verouderde bestaande urgentiesysteem in een 

risicovollere omgeving. 

 

Woonruimteverdelingssysteem Woonnet Rijnmond (risico laag) 

WoonnetRijnmond is in 2016 opgeleverd en wordt beheerd door dezelfde externe 

professionele partij in een veilige en betrouwbare externe omgeving. Maaskoepel stuurt 

proactief om de risico’s van dit primaire systeem laag en beheersbaar te houden. 

 

Kantoorautomatisering (risico midden in 2017 naar risico laag in 2018) 

Begin 2018 is overgegaan naar nieuwe kantoorautomatisering dat beheerd wordt door 

een externe professionele partij in een veilige en betrouwbare externe omgeving. In 

2018 worden de interne beheersmaatregelen binnen Maaskoepel in de rol van 

opdrachtgever en eindverantwoordelijke verder aangescherpt. 

 

Inschrijfgelden woonruimteverdeling (risico midden/laag in 2017 naar risico 

laag in 2018) 

Sinds de ingebruikname van WNR 3.0 werkt Maaskoepel met een systeem van 

inschrijfgelden voor woningzoekenden.  Het risico bestaat dat ten onrechte gebruikers als 

niet betalend door woningcorporaties worden geregistreerd. Gezien de beperkte omvang 

is het financieel risico laag, maar het procesrisico naar maatstaven van Maaskoepel nog 

te hoog. Maaskoepel is hierbij afhankelijk van de toegangsbeveiliging en 

rechtentoewijzing bij woningcorporaties. Medio 2017 heeft Maaskoepel het proces van 

niet betalende gebruikers aangescherpt door de reden van niet betalen door corporaties 

te coderen per soort. Maaskoepel zal in 2018 controles uitvoeren op de rechtmatigheid 

van deze coderingen. 

 

Wet- en regelgeving (risico midden) 

Wijzigingen in wet -en regelgeving en noodzakelijke tijdige aanpassingen in de ICT-

systemen voor uitvoering hiervan worden pro-actief in projectgroep verband gemanaged 

door Maaskoepel in samenwerking met haar belanghouders. Voor 25 mei 2018 wordt 

voldaan aan de algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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Leden 
In 2017 zijn 26 woningcorporaties lid van Maaskoepel, federatie van woningcorporaties. 

Alle leden hebben een vertegenwoordiger in de federatieraad.  

De volgende corporaties zijn lid van Maaskoepel: 

 

 3B Wonen 

 Woonvisie  

 Havensteder  

 Laurens Wonen 

 Maasdelta Groep 

 Bouwvereniging Onze Woning 

 Woningbouwvereniging Poortugaal 

 QuaWonen  

 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen 

 SOR  

 Stichting Vestia   

 Waterweg Wonen 

 Woningbouwvereniging Hoek van Holland  

 Patrimonium Barendrecht 

 Woonbron  

 WoonCompas  

 Rondom Wonen 

 Woningstichting Eendracht 

 Woonplus 

 Woonstad Rotterdam  

 De Leeuw van Putten 

 De Zes Kernen 

 Ressort Wonen 

 Woonzorg Nederland  

 Humanitas Wonen 

 Mooiland 

 

Het bestuur 
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en houden 

toezicht op de dagelijkse leiding van het werkbedrijf. Dit houdt in dat het bestuur 

verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering, 

het beleid, de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien 

van verbindingen. Het bestuur heeft uitvoerende taken en bevoegdheden. Het laat 

jaarplannen, beleidsplannen en begrotingen opstellen en bereidt de vergaderingen van 

de federatieraad voor. De verantwoordelijkheden van het bestuur zijn beschreven en 

geformaliseerd in een bestuursreglement. Het bestuur legt verantwoording af aan de 

federatieraad. Elk jaar kijkt het bestuur ook terug op het eigen functioneren. 

 

De bestuurstaken zijn verdeeld aan de hand van portefeuilles. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen de ‘inhoudelijke’ portefeuilles, verbonden aan de door de federatieraad 

bepaalde beleidsterreinen en activiteiten en ‘organisatiegerichte’ portefeuilles. Ieder 

bestuurslid heeft een inhoudelijke en een organisatiegerichte portefeuille, zodanig dat er 

verschillende combinaties ontstaan. Dit heeft als doel de continuïteit te waarborgen.  
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Het bestuur bestaat op 31 december 2017 uit de volgende leden: 

 

 

NEVENFUNCTIES 

Nevenfuncties van het bestuur van Maaskoepel op 31 december 2017: 

 

Mevr. ir. A.M.E. 

Vermeeren: 

- directeur Verhuur en Wijkbeheer Woonstad Rotterdam (hoofdfunctie) 

- bestuurslid van de Stichting Urgentieverlening Woningzoekenden 

Rijnmond (SUWR) 

- bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam 

 

Dhr. A. van den Bosch 

MRE: 

 

- directeur–bestuurder Woonvisie (hoofdfunctie) 

- voorzitter Nederlands Vastgoedexploitatie Platform 

- bestuurslid Stichting Resultaatgericht Samenwerken 

- lid Centrale Raad Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (Aedes) 

- lid Raad van Advies Woonenergie (Aedes) 

- lid RvT Coloriet 

 

Dhr. dr. ir. R.A. van 

den Broeke: 

 

- directeur-bestuurder QuaWonen (hoofdfunctie) 

- voorzitter Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard 

 

Dhr. drs. R. Sitton: - lid Raad van Bestuur Woonbron (hoofdfunctie) 

- lid Raad van Commissarissen VvE 010 en tevens voorzitter  
- lid bestuur stichting Historisch Delfshaven 
- penningmeester Stichting 010 Woonfocus 
- voorzitter De Kringen Rotterdam 
- voorzitter v.v. Spijkenisse (Hoofdklasse: 1125 leden) 
- penningmeester bestuur ONS 
- lid adviesorgaan PBO – SMPVP  

- lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam  
- lid Raad van Toezicht van SOVAK 

 

 

Portefeuille 

 

Datum 

Datum 

aftreden 

Datum 

finaal 

Naam benoeming evt. datum 

herbenoemen 

aftreden 

ir. A.M.E. 

Vermeeren 

(8 september 

1963) 

Werkgeverschap en organisatie Juni 2011 Juni 2014 Juni 2018 

A. van den Bosch 

MRA 

(3 augustus 

1964) 

Werkgeverschap en organisatie Aug.2015 Juni 2019 Juni 2023 

dr. ir. R.A. van 

den Broeke  

(17 juni 1968) 

Woonruimtebemiddeling en 

verbinding/platform 
Juni 2012 Juni 2016 Juni 2020 

Voorzitter bestuur en 

federatieraad 

drs. R. Sitton  

(16 juli 1967) 

ICT en Financiën 

Juni 2014 Juni 2016 Juni 2020 Vicevoorzitter bestuur en 

federatieraad 

ir. F.J. van 

Velzen MBA 

(24 mei 1964) 

ICT en Financiën Juni 2012 Juni 2015 Juni 2019 

P.A.F. van 

Lieshout  

(27 maart 1956) 

Woonruimtebemiddeling en 

verbinding/platform  
Juni 2014 Juni 2018 Juni 2022 
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Dhr. ir. F.J. van Velzen 

MBA: 

- directeur Wonen bij Maasdelta Groep (hoofdfunctie) 

- bestuurder Energie Exploitatiemaatschappij Maasdelta BV 

Dhr. P.A.F. van 

Lieshout 

- directeur Wonen Havensteder (hoofdfunctie) 

- lid RvT St. Walang 

 

 

VOORZITTER BESTUUR 

Per 1 oktober 2016 is de voorzitter gekozen uit het bestuur, en dus uit een corporatie. De 

statuten zijn daarop aangepast in 2017.  

 

BELONING VAN DE DIRECTEUR EN BESTUURDERS 

Het salaris van de directeur is bepaald op basis van de CAO Woondiensten en ligt 

beneden de norm voor de maximale beloning van bestuurders. De bestuursleden krijgen 

geen vergoeding.  

 

BESLUITEN DOOR HET BESTUUR 

In 2017 heeft 5 keer een bestuursvergadering plaats gevonden en 1 keer een 

strategiebijeenkomst op 25 januari. Belangrijke besluiten in deze vergaderingen zijn: 

 

Datum  Onderwerp Besluit 

23-1 Organisatie  Het bestuur besluit dat Maaskoepel een interimmanager 

inhuurt tot de zomer van 2017 voor 

woonruimtebemiddeling. 

10-4 Organisatie Het bestuur stelt het externe procuratiereglement vast. 

8-5 Organisatie Het bestuur maakt, in lijn met de toekomstvisie, de keuze 

voor een beleidsvormend bestuur. 

11-9 PIA / Privacy Het bestuur stemt in met het aangaan van de 

bewerkers/verwerkersovereenkomsten met de leden van 

Maaskoepel en de samenwerkingspartners van Maaskoepel. 

11-9 Project kantoor-

automatisering 

Het bestuur verleent de directeur mandaat om de 

uiteindelijke beslissing te nemen inzake de vervanging van 

de huidige kantoorautomatisering, leidend tot jaarlijkse 

kosten van maximaal €72.000 excl. btw.  

11-9 Project kantoor- 

automatisering  

Het bestuur is akkoord met het eenmalige benodigde 

budget voor de migratie geschat op maximaal €55.000 

excl. btw.  

11-9 Project kantoor- 

automatisering  

Het bestuur is akkoord met het zo snel mogelijk migreren 

naar de nieuwe kantoorautomatisering zodat de 

bedrijfsrisico’s als gevolg van de oude omgeving worden 

weggenomen.  

11-9 Project kantoor- 

automatisering  

Het bestuur is akkoord met de dubbele hostingkosten, 

geschat op €3.000 excl. btw per maand totdat het 

urgentiepakket live is. 

11-9 Project kantoor- 

automatisering  

Het bestuur is akkoord met een verwachte overschrijding 

van de begrote eenmalige kosten met €15.000 

11-9 Woon- en 

omgevings- 

onderzoek 

Het bestuur stelt vast belang te hechten aan het meedoen 

aan woon- en omgevingsonderzoeken door de leden van de 

federatie als collectief. 

11-9 SUWR businesscase Het bestuur ondersteunt de gezamenlijke ondersteuning 

van de regionale klachtencommissie voor 

woonruimtebemiddelingsgeschillen.  

17-10 Financiën  Het bestuur besluit BDO de opdracht te verstrekken tot het 

controleren van het boekjaar 2017. 
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Bedrijfsvoering 
PRIVACY EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)  

Maaskoepel heeft wat privacy betreft een bijzondere positie. Wij bevinden ons als 

koepelorganisatie tussen personen, corporaties en instellingen. Dat betekent dat de 

verantwoordelijkheid over de verwerkte persoonsgegevens groter is dan van een 

woningcorporatie. Daarnaast is Maaskoepel, in de lijn van de urgentieverlening van 

SUWR, verantwoordelijk voor en beschikt over een grote hoeveelheid bijzondere 

persoonsgegevens, welke extra aandacht en bescherming vereisen. Midden 2017 is een 

Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd, in het kader van de Wet beveiliging 

persoonsgegevens. Deze PIA leverde een overzicht op van de wijze waarop binnen 

Maaskoepel de beveiliging van persoonsgegevens is geregeld. Maaskoepel wil langs deze 

weg een duidelijk zicht krijgen op alle bestanden waar persoonsgegevens zijn 

geregistreerd en de risico’s voor datalekken minimaliseren. In het tweede en vierde 

kwartaal deden zich twee datalekken voor. Deze benadrukten voor iedereen binnen 

Maaskoepel hoe enorm belangrijk het is dat Maaskoepel zaken aangaande de 

persoonlijke data van haar klanten veilig bewaart, verzendt en bewerkt. In de zomer 

heeft Maaskoepel het woonruimtebemiddelingssystem van Qvision laten hacken door een 

ethisch hacker. Hieruit zijn geen risico’s naar voren gekomen. Deze test is met goed 

gevolg doorlopen. De oplevering van de PIA was in het 3e kwartaal van 2017. Hierop 

aansluitend zijn vervolgens de noodzakelijke bewerkersovereenkomsten e.d. opgesteld 

en ondertekend door de partijen die gegevens van onze kanten verwerken en zijn de 

voorbereidende werkzaamheden in het kader van de nieuwe aangescherpte wetgeving 

(AVG) in gang gezet. Deze nieuwe wet treedt op 25 mei 2018 in werking en zal de nu 

geldende Wbp vervangen.  

KANTOORAUTOMATISERING 

Begin tweede kwartaal is gestart met het onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor 

het upgraden van de kantoorautomatisering. De oude omgeving was zeer verouderd, met 

alle bijbehorende risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Stap voor stap is in 

kaart gebracht hoe de diverse systemen ontvlochten konden worden, zodat daarna een 

migratie naar een nieuwe omgeving kon worden ingezet. Onder begeleiding van een 

externe projectleider is een programma van eisen opgesteld waarin is aangegeven waar 

de nieuwe kantoorautomatisering aan moet voldoen. Vervolgens heeft een zorgvuldig 

selectietraject plaatsgevonden. Hierop volgend  is een interne projectgroep aan de slag 

gegaan met de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe 

kantoorautomatisering. Eind februari 2018 heeft het eerste deel van de migratie 

succesvol plaatsgevonden. Het tweede deel van de migratie zal naar verwachting voor de 

zomer 2018 plaatsvinden, nadat het nieuwe urgentiepakket is opgeleverd en in gebruik 

genomen. 

 

ONDERSTEUNINGSPAKKET URGENTIEVERLENING 

Er wordt een nieuw ondersteuningspakket voor urgentieverlening gebouwd. Het huidige 

systeem is verouderd en omslachtig. Door de verwevenheid van de huidige ICT-

ondersteuning voor urgentie met de kantoorautomatisering, was voor beide onderdelen 

upgraden niet meer mogelijk. Het nieuwe pakket heeft koppelingen met het systeem van 

WoonnetRijnmond, wat de efficiëntie ten goede komt.  

 

OPSTELLEN MANAGEMENTRAPPORTAGES  

Afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd door de MT leden, onze medewerker financiën en 

de controller in de Planning en Controlcyclus. Doel was om de organisatie meer in control 

krijgen en verantwoordelijkheid daar neerleggen waar deze hoort. Deze manier van 

werken is nieuw binnen Maaskoepel. De lessen die naar aanleiding van de geformuleerde 

KPI’s in het afgelopen jaar zijn geleerd, hebben geleid tot aangescherpte clusterplannen 

voor 2018 met bijbehorende KPI’s die naar onze mening een nog betere sturing mogelijk 

maken.   
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Kerngegevens personeel en organisatie 
 

Op 31 december 2017 zijn 25 medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst. 

Gemiddeld is over 2017 een vaste bezetting geweest van 22,05 fte (2016: 20,17 fte). 

Daarvan is de verhouding man/vrouw gemiddeld 25 procent man en 75 procent vrouw. 

Het ziekteverzuim, berekend op basis van werkdagen, is gemiddeld 4,63 procent (2017: 

8,47 procent). Gemiddeld is er over 2017 een inzet geweest van 4,7 fte (2016 5,5) aan 

externe inhuur. 
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Financiële continuïteit en jaarrekening 
 

Maaskoepel waarborgt haar financiële continuïteit door het gericht inzetten van 

contributiemiddelen, voldoende inkomsten uit overige dienstverlening, risico- en 

kostenbeheersing en een continuïteitsreserve.  

 

De financiële continuïteit is beoordeeld aan de ontwikkeling van de solvabiliteit, 

liquiditeit, het werkkapitaal en het verloop van de minimaal benodigde 

continuïteitsreserve. Maaskoepel beschikt over twee reserves die gezamenlijk het Eigen 

Vermogen vormen. Binnen deze reserves wordt een continuïteitsreserve onderscheiden; 

het noodzakelijke weerstandsvermogen. De overige reserve is de ‘vrije reserve’ die 

ingezet kan worden om extra investeringen te kunnen doen of andere activiteiten te 

bekostigen. De continuïteitsreserve wordt jaarlijks bepaald op basis van een 

risicoanalyse, waarbij de verschillende risico’s voor Maaskoepel in beeld worden gebracht 

en in geld worden vertaald op basis van criteria en weging van criteria. Voor 2017 is deze 

berekend op €1,1 miljoen.  

 

De contributie is vanaf 2016 verlaagd naar in totaal € 1,35 miljoen per jaar en wordt 

voor de komende jaren gelijk gehouden. Hiermee wordt voor de leden over meerdere 

jaren zekerheid wordt geboden over de totale jaarlijkse contributie. Negatieve 

exploitatieresultaten, als gevolg van de contributieverlaging, worden indien van 

toepassing onttrokken van de opgebouwde continuïteitsreserve van Maaskoepel tot 

minimaal het niveau van het benodigde weerstandsvermogen van €1,1 miljoen. Wanneer 

de reserve onder het minimale benodigde weerstandsvermogen (continuïteitsreserve) 

daalt, moet een afweging worden gemaakt om de contributie aan te passen of 

bijvoorbeeld een (eenmalige) storting te doen. Dit is afhankelijk van de visie op de 

hoogte van de continuïteitsreserve en de risicoanalyse op dat moment. Bij gelijkblijvende 

contributie en na interen op het eigen vermogen, blijft de ontwikkeling van de financiële 

positie van Maaskoepel goed. De stand van het eigen vermogen per 31 december 2017, 

voor resultaatbestemming 2017, is € 2,2 miljoen. 

 

De streefwaarde van de solvabiliteitsratio (verhouding eigen en vreemd vermogen) is 

vooralsnog gesteld op 0,50. De realisatie 0,68 voldoet ruim aan deze streefwaarde.  

De liquiditeitspositie wordt gemeten door het kengetal current ratio waarmee een 

gezonde verhouding van de vlottende activa (kortlopende vorderingen) ten opzichte van 

de vlottend passiva (kortlopende verplichtingen) op 1,5 is gesteld. De realisatie 5,2 

voldoet ruim aan deze streefwaarde. In de liquiditeitsprognose is te zien dat Maaskoepel 

voorziet in een minimale positieve kasstroom van € 500.000 om incidentele grotere 

uitgaven te kunnen dekken. 
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FINANCIËLE KENGETALLEN VERSLAGJAAR 2017 EN VOORGAANDE JAREN 

In onderstaand overzicht zijn de financiële kengetallen van Maaskoepel over een periode 

van 5 jaar opgenomen. De minimale current ratio-eis is 1,5. De minimale solvabiliteitseis 

is 0,30. Maaskoepel voldoet hier ruim aan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financiële kengetallen 

2017 2016 2015 2014 2013

Current ratio 5,22 4,36 4,33 6,70 3,88

Solvabiliteitsratio 0,68 0,86 0,85 0,66 0,51

Liquide middelen 1.679.327 1.217.001€               1.485.960€                  2.154.665€                  1.761.227€        

Jaarresultaat 451.669 -177.943€                 -51.267€                      535.114€                      524.625€            

Eigen vermogen* 2.152.227 2.330.169€               2.381.436€                  1.846.322€                  1.321.696€        

Totaal vermogen 3.148.181 2.718.116€               2.796.387€                  2.808.879€                  2.567.720€        

Vlottende activa 2.131.060 1.620.005€               1.844.863€                  2.513.566€                  2.184.360€        

Vlottende passiva 408.081 371.232€                  426.518€                      375.418€                      562.459€            

* voor resultaatbestemming
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MEERJARENEXPLOITATIE 2017 - 2022 

In onderstaand overzicht zijn de vergelijkende cijfers tussen de begroting en realisatie 

2017 opgenomen en de meerjarenexploitatie 2018-2022 ontleend uit de begroting 2018-

2022. De exploitatieresultaten worden gedekt uit de reserve, waarvan het verloop in het 

‘Totaaloverzicht verloop reserve 2018–2022’ is opgenomen. Het verloop van de reserve 

blijft boven de minimale benodigde continuïteitsreserve.  

 

(in €) (Totaal) incl. niet verrekenbare BTW Begroting  Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

  2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Incl. BTW Incl. BTW Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

Uitgaven               

                

Huisvesting 142.367 142.351 144.662 146.832 149.181 151.568 154.296 

Directeur 115.123 122.302 131.131 131.258 134.277 137.365 140.525 

Adviseur  77.235 70.627 0 0 0 0 0 

Organisatie ontwikkeling  85.238 59.403 56.615 28.732 29.192 29.659 30.193 

Personeelskosten 1.788.184 1.865.014 1.882.664 1.822.738 1.860.653 1.900.883 1.938.383 

Beleid en Belangen 159.661 52.657 196.114 145.017 147.338 149.695 152.390 

Bureaukosten inclusief rente 562.292 422.578 633.347 512.620 509.874 518.032 527.356 

Bestuurskosten SUWR 3.354 1.163 1.533 1.556 1.581 1.606 1.635 

Bezwarencommissie Huisvesting Regio R'dam 10.500 5.455 6.750 6.851 6.961 7.072 7.200 

Woonnet 3.0. 983.563 851.799 1.064.812 1.094.206 1.076.130 1.046.025 1.053.753 

Inkoop medische keuringen  45.773 71.783 46.137 46.829 47.578 48.340 49.210 

                

Totaal kosten 3.973.290 3.665.130 4.163.765 3.936.640 3.962.765 3.990.245 4.054.940 

         
  Begroting Realisatie  Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

                

  2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

Inkomsten               

Contributies 1.350.000 1.350.752 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 

Overige opbrengsten incl. rente 9.000 6.688 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Urgentie 1.187.241 1.383.019 1.334.247 1.354.260 1.375.928 1.397.943 1.423.106 

Urgentie - Medische keuringen 50.350 78.961 50.751 44.153 44.860 45.577 46.398 

Bezwarenafhandeling 49.109 41.912 41.290 41.909 42.580 43.261 44.039 

Bijdrage woningzoekenden 1.100.000 1.216.490 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

Bijdrage niet leden Woonnet 7.358 7.358 7.358 7.431 7.503 7.577 7.651 

Baten voorgaande jaren 0 31.618 0 0 0 0 0 

                

Totaal Baten 3.753.058 4.116.799 3.892.645 3.906.753 3.929.871 3.953.358 3.980.195 

                

Resultaat voor vrijval reserveringen -220.232 451.669 -271.120 -29.887 -32.894 -36.886 -74.745 
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Totaaloverzicht verloop reserve 2017 – 2022 
 
  2017 Bij * Saldo    
    Resultaat 2017 31-12-2017   
          
Totaal reserve 2.152.227 451.669 2.603.895   

      

 2018 2019 2020 2021 2022 

Totaal reserve 2.603.895 2.332.776 2.302.888 2.269.994 2.233.108 

Bij: Resultaat exploitatie -271.120 -29.887 -32.894 -36.886 -74.745 

            

  2.332.776 2.302.888 2.269.994 2.233.108 2.158.362 

      
 
 

  

 

  
Toets benodigd weerstandsvermogen 2017 op basis van risico-analyse  

 
 

 

 
* Voorlopige reserves onder voorbehoud van resultaatbestemming door de federatieraad. 
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LIQUIDITEITSPROGNOSE 

 

In de liquiditeitsprognose zijn de investeringen voorzien. Maaskoepel voldoet aan de 

minimale positieve kaspositie van € 500.000 om incidentele grotere uitgaven te kunnen 

dekken. 
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Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 2017 (voor resultaat bestemming) 
    

  2017 2016 

  (in €) (in €) 

    
Activa    

    
Immateriële vaste activa  893.507 930.101 

Materiële vaste activa  123.614 168.011 

    
Vlottende activa    
Debiteuren  318.209 247.948 

Overlopende activa  133.525 155.056 

Liquide middelen  1.679.327 1.217.001 

Totaal vlottende activa  2.131.060 1.620.005 

    

Totaal activa  3.148.181 2.718.116 

    

    
Passiva    

    
Eigen Vermogen    
Continuïteitsreserve  1.100.000 1.100.000 

Algemene reserve  1.052.227 1.230.169 

Totaal Eigen Vermogen  2.152.227 2.330.169 

    
Resultaat te bestemmen  451.669 -177.943 

    
Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 41.541 39.914 

Reorganisatievoorziening  94.664 154.743 

    
Kortlopende schulden    
Crediteuren  106.400 251.823 

Overlopende passiva  301.681 119.410 

Totaal kortlopende schulden  408.081 371.232 

    

Totaal passiva  3.148.181 2.718.116 
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Staat van Baten en Lasten 2017
Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Baten
Contributies 1.350.752 1.350.000 1.351.128

Urgentieteam 1.461.980 1.237.591 1.258.623

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam 41.912 49.109 55.395

Overige opbrengsten 3.735 0 3.362

Bijdrage Woningzoekenden 1.216.490 1.100.000 1.143.000

Bijdrage niet leden Woonnet 7.358 7.358 7.556

Voorgaande jaren 0 0 22.838

Totaal baten 4.082.227 3.744.058 3.841.902

Lasten
Bureaukosten

Personeel 1.853.819 1.788.184 2.204.651

Organisatie ontwikkeling 59.403 85.238

Directeur - bestuurder 0 0 106.173

Adviseur 70.627 77.235 35.292

Directeur 122.302 115.123 27.312

Huisvesting 140.021 142.367 189.462

Bureau 308.199 371.219 348.068

2.554.370 2.579.366 2.910.959

Algemene kosten

Vergaderkosten 8.191 11.781 13.287

Algemene kosten 87.800 179.292 106.855

95.991 191.073 120.142

Beleid en Belangen 52.657 159.661 98.897

52.657 159.661 98.897

Woonnet

Integraal platform 369.272 401.514 361.686

Management informatie 84.658 101.124 141.829

Diversen WNR 79.661 52.919 64.272

533.591 555.557 567.787

Bestuurskosten BHR en SUWR 6.618 13.854 9.210

Medische keuringen SUWR 71.783 45.773 59.396

Afschrijvingslasten

Afschrijving Immateriële vaste activa (WNR 3.0) 267.608 302.803 203.266

Afschrijving Materiële vaste activa 50.601 125.203 55.703

318.209 428.006 258.970

Totaal lasten 3.633.218 3.973.290 4.025.361

Resultaat voor financiële baten en lasten 449.009 -229.232 -183.459

Financiële baten en lasten

     I. Rentebaten 2.953 9.000 5.622

    II. Rentelasten 294 106

Voorstel resultaatbestemming aan 451.669 -220.232 -177.943

de algemene reserve
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2017 2016

(in €) (in €)

Immateriële vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 1.296.627 1.037.178

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 366.526 163.260

Saldo op 1 januari 930.101 873.918

Doorontwikkeling WNR 3.0

- Integraal platform 0 0

- Managementinformatie 0 0

- Koppelingen 0 21.090

- Extra budgetruimte 0 35.510

- Regionaal Vangnet 40.841 28.930

- Doorontwikkeling Integraal Platform 66.704 103.724

- Doorontwikkeling managementinformatie 0 -17.224

Urgentie 123.470 87.418

Totaal investering 231.015 259.449

Af: Afschrijving

Doorontwikkeling WNR 3.0

- Integraal platform 95.396 95.396

- Managementinformatie 15.006 15.006

- Koppelingen 53.759 53.759

- Extra budgetruimte 29.816 29.816

- Regionaal Vangnet 22.503 0

- Doorontwikkeling Integraal Platform 51.127 9.289

Urgentie 0 0

Totaal afschrijving 267.608 203.266

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 1.527.642 1.296.627

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 634.134 366.526

Totaal immateriële vaste activa 893.507 930.101

Toelichting op de balans - activa
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2017 2016

(in €) (in €)

Materiële vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 257.050 110.942

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 89.038 33.334

Saldo op 1 januari 168.011 77.607

Investering

Inventaris 4.821 53.120

Verbouwing 1.382 58.288

Apparatuur 0 34.699

Totaal investering 6.204 146.108

Af: Afschrijving

Inventaris 15.169 11.300

Verbouwing 18.874 15.453

Apparatuur 16.558 28.950

Totaal afschrijving 50.601 55.703

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 263.254 257.050

Cumulatieve afschrijvingen 31 december 139.639 89.038

Totaal materiële vaste activa 123.614 168.011

2017 2016

(in €) (in €)

Vlottende activa

Per 31 december was nog te ontvangen:

Debiteuren

Externe relaties 998 1.263

Leden 588 22.043

SUWR 316.622 224.642

Totaal debiteuren 318.209 247.948

Overlopende activa

Rente 1.334 5.081

Overig 75.293 86.271

Vooruitbetaalde kosten 56.103 62.908

Waarborgsom TPG 795 795

Totaal overlopende activa 133.525 155.056

Liquide middelen

NL56INGB0004539679 8.665 31.662

NL92INGB0005164002 25.795 29.730

NL58INGB0007499307 1.531 1.355

NL88INGB6030832204 Zakelijke spaarrekening 49.364 49.252

NL45INGB046717795 Vermogenspaarrek 1.593.972 1.105.002

Totaal liquide middelen 1.679.327 1.217.001

Totaal vlottende activa 2.131.060 1.620.005

Totaal activa 3.148.180 2.718.116
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Overlopende activa

De post 'Overig' omvat de nog te factureren vorderingen in 2017:

- Afrekening SUWR outputfinanciering medisch € 21.736

- Nog te ontvangen bijdrage woningzoekenden € 41.130

- Nog te ontvangen BTW van de Belastingdienst € 7.891

- Diverse nog te ontvangen opbrengsten 2017 € 4.536

€ 75.293

De post 'Vooruitbetaalde kosten' omvat de ontvangen facturen in 2017, waarvan de lasten 

betrekking hebben op 2018:

- Huur 1e kwartaal 2017 € 25.420

- Kopieermachine januari en februari 2017 € 2.007

- Licentie automatisering 2017 tot en met 2018 € 8.744

- Kosten automatisering januari 2017 € 12.340

- Diverse vooruitbetaalde kosten 2017 € 7.592

€ 56.103
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Toelichting op de balans - passiva

2017 2016

Continuïteitsreserve (in €) (in €)

Saldo op 1 januari 1.100.000 1.200.000

Bij dotaties:

- Van Continuïteitsreserve naar Algemene reserve 0 -100.000

Saldo 31 december 1.100.000 1.100.000

Algemene reserve (in €) (in €)

Saldo op 1 januari 1.230.170 1.181.436

Bij dotaties:

- Resultaat 2015 0 -51.267

- Resultaat 2016 -177.943

- Van Continuïteitsreserve 0 100.000

Saldo 31 december 1.052.227 1.230.169

2017 2016

Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget (in €) (in €)

Saldo op 1 januari 39.914 39.700

- Dotatie 16.895 14.479

- Onttrekking 15.268 14.265

Saldo op 31 december 41.541 39.914

De jaarlijkse opbouw op 1 januari 2017 van de medewerkers die nog niet het maximale budget 

hebben bereikt is € 16.895.

Het loopbaanontwikkelingsbudget is ingezet voor de aankoop van studies en cursussen 

(€  4.460) en de aankoop van 55+ uren (€ 829).

Tevens hebben correcties plaatsgevonden in verband met uitdiensttreding (€ 9.979)
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2017 2016

Overige personeelsvoorziening (in €) (in €)

Saldo op 1 januari 154.743 0

- Dotatie 3.031 154.743

- Onttrekking 63.110

Saldo op 31 december 94.664 154.743

In 2016 is met een medewerker in verband met boventalligheid een vaststellingsovereenkomst  

overeengekomen. Deze overeenkomst is vertaald in een personeelsvoorziening

- Salariskosten

- Vakantiegeld

- Werknemersverzekeringen

Jaarlijks wordt deze voorziening bijgesteld naar de geldende CAO wijzigingen.

Kortlopende schulden

Crediteuren 106.400 251.823

Overlopende passiva

Nog te betalen 301.681 119.410

301.681 119.410

Crediteuren:

Onder de post crediteuren is een bedrag van € 20.861 als schuld inzake pensioenen opgenomen.

Nog te betalen:

Verlof:

Aan het einde van het jaar staan nog 1005 uren aan verlof en compensatie (verdeeld over 25

medewerkers) open (vgl. 2016:  1053 uren aan verlof en compensatie over 24 medewerkers). 

Deze uren worden in beginsel in het eerste kwartaal van 2018 opgenomen.

Verlof € 29.575

Personeelskosten te betalen in 2018 € 4.939

Externe inhuur te betalen in 2018 € 51.319

BTW suppletie 2016 € 3.635

BTW 4e kwartaal 2017 € 111.877

Diverse lasten, facturen te ontvangen in 2017 € 100.336

Totaal nog te betalen € 301.681



   

 

Jaarverslag Maaskoepel 2017  42 
 

OVERIGE GEGEVENS 

NIET IN E BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

 

 

Bankgarantie Groot Handelsgebouw 

Met ingang van 1 november 2015 is met het Groot Handelsgebouw een nieuwe 

huurovereenkomst aangegaan voor nummer 695, unit B voor de duur van 5 jaar. 

Voortvloeiend uit deze huurovereenkomst is met de verhuurder afgesproken dat 

Maaskoepel een bankgarantie van € 28.793 regelt. De ING heeft een bankgarantie 

verstrekt door blokkering van het bedrag op de spaarrekening. 

De huurverplichtingen van Maaskoepel voor het boekjaar 2018 voor deze unit bedraagt  

€ 99.250, tot en met einde huurovereenkomst per 31 oktober 2020 is de 

huurverplichting € 285.281.  

 

 

Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen 

Maaskoepel is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de woningcorporaties 

(SPW). De door pensioenuitvoerder SPW geschatte beleidsdekkingsgraad lag in december 

2017 op ongeveer 113 ,4 procent. 

  

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

 

Resultaatbestemming boekjaar 2017  

Het bestuur vraagt aan de federatieraad om het exploitatieresultaat over het boekjaar 

2017 ten bedrage van  € 451.669 toe te voegen aan de algemene reserve.   
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Toelichting op de exploitatierekening - Baten

Werkelijk Begroot Werkelijk

Baten 2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Contributies 1.350.752 1.350.000 1.351.128

St. Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

- Urgentie aanvragen 1.376.207 1.187.241 1.192.585

- Medische keuringen 78.961 50.350 65.336

- Overige werkzaamheden 6.811 0 703

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam 41.912 49.109 55.395

Overige opbrengsten 3.735 0 3.362

Bijdrage Woningzoekenden 1.216.490 1.100.000 1.143.000

Bijdrage niet leden Woonnet 7.358 7.358 7.556

Voorgaande jaren 0 0 22.838

Totaal baten 4.082.227 3.744.058 3.841.902

De lasten over 2017 zijn gedekt door:

- een contributieheffing bij de leden

- St. Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

- Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam

- overige opbrengsten

- Bijdrage woningzoekenden

- Bijdrage niet leden Woonnet

Contributie

De contributie van 2017 is voor Maaskoepel en Woonnet met 1 staffeltarief berekend

op basis van de stand van het woningbezit per 31 december 2015 op basis van 228.256 zelfstandige 

verhuureenheden (2016: 236.475 vhe)

Bij Maaskoepel zijn op 31 december 2017 26 corporaties aangesloten (2016: 26) .
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Werkelijk Begroot Werkelijk

Personeel 2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Personeelskosten

Salarissen 981.796 1.610.993 907.649

SPW 156.747 152.440

SV 111.719 104.453

Premie zorgverzekering 65.447 63.002

Totaal personeelskosten 1.315.709 1.610.993 1.227.544

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 21.030 30.423 19.883

Uitzendkosten SUWR 218.901 0 127.002

Uitzendkosten Maaskoepel 200.879 0 371.889

Interim Manager 116.397

Administratie 8.551 9.170 7.375

Opleiding/symposia 19.570 28.583 9.157

Loopbaanontwikkelingsbudget 7.716 15.138 7.803

Personeelsbijeenkomsten 5.782 9.201 5.379

Personeelsadvies 3.661 5.853 12.967

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 0 17.217 76.700

Verzekeringen 59.778 58.591 56.316

Arbo extra begeleiding 0 3.015 2.124

Reorganisatievoorziening 2016 3.031 0 154.743

Lasten voorgaande jaren -10.791 0 9.370

Totaal overige personeelskosten 538.109 177.191 977.107

Totaal personeelskosten 1.853.819 1.788.184 2.204.651

Directeur - Bestuurder

Kosten Directeur - Bestuurder 106.173

Kosten Adviseur 70.627 77.235 35.292

Kosten Directeur 122.302 115.123 27.312

192.928 192.358 168.777

Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling 59.403 85.238

59.403 85.238

Op 31 december 2017 zijn  25 (2016: 24) medewerkers in loondienst bij Maaskoepel waarvan 

gemiddeld over 2017 een inzet is geweest van 22,05 fte (2016: 20,17 fte).

Toelichting op de exploitatierekening - Lasten
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Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Huisvesting
Huur 113.392 115.774 127.001

Verbouwingskosten 3.112 5.684 57.437

Schoonmaak 17.888 18.793 17.446

Abonnement alarmopvolging 1.624 2.116 2.146

Lasten voorgaande jaren 4.006 0 884

140.021 142.367 204.915

Bureau
Communicatieverkeer 15.286 19.225 14.795

Kantoorartikelen 454 1.714 842

Porti 14.694 38.182 18.962

Porti SUWR 2.020 5.952 3.804

Kantoorinrichting 3.572 4.940 628

Drukwerk 1.317 7.955 2.130

Drukwerk SUWR 500 4.000 527

Kopieerkosten 13.245 22.901 18.499

Automatisering Regionaal Vangnet 1.249 1.372 6.370

Automatisering SUWR CRM 35.497 70.113 71.653

Automatisering SUWR nieuw 8.330 21.643

Automatisering Maaskoepel algemeen 164.609 143.482 139.144

Hardware randapparatuur 2.574 8.524 0

DM Delivery 10.627 13.829 10.692

Diversen 31.436 7.387 59.848

Lasten voorgaande jaren 2.789 0 175

308.199 371.219 348.068

Vergaderkosten
Vergaderkosten 6.103 7.793 7.826

Parkeerkosten 2.088 3.988 5.461

8.191 11.781 13.287

Algemene kosten
Representatie 0 689 339

Abonnementen 2.675 3.002 2.803

Verzekeringen 4.451 5.347 4.644

PR & Communicatie 12.614 18.628 4.654

PR & Communicatie SUWR 0 1.000 0

Juridisch advies SUWR 0 2.500 0

Monitoring 13.196 22.730 19.889

Accountantskosten algemeen 0 9.043 0

Accountantscontrole 21.446 14.206 14.406

Accountantscontrole SUWR 5.250 3.500 2.500

Interne controle 40.784 70.235 52.802

Advies 4.632 28.412 636

Lasten voorgaande jaren -17.248 4.181

87.800 179.292 106.855

Diversen
Bestuurlijke kosten SUWR 1.163 3.354 3.098

Bezwarencommissie Huisvesting Regio Rotterdam

Bestuurskosten 5.375 7.000 5.875

Diversen 80 1.000 237

Automatisering - BHR afschrijvingen 0 2.500

5.455 10.500 6.112

Totaal diversen 6.618 13.854 9.210

SUWR
Medische keuringen SUWR 71.783 45.773 59.396

71.783 45.773 59.396
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Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Afschrijvingskosten
Verbouwingskosten afschrijvingen 18.874 26.384 15.453

Communicatieverkeer afschrijvingen 2.043

Kantoorinrichting afschrijvingen 15.169 14.117 11.300

Automatisering Regionaal Vangnet afschrijvingen 22.503 11.729 0

SUWR afschrijvingen 0 32.723 0

Maaskoepel algemeen afschrijvingen 0 23.260 5.972

Hardware randapparatuur afschrijvingen 12.741 12.036 10.115

Mijn Maaskoepel afschrijvingen 3.817 4.954 10.819

73.104 125.203 55.703
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Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Beleid en Belangen
Onderzoek 17.832 18.150 15.005

Transformatie van de voorraad 8.712 31.460 44.885

Woonruimtebemiddeling 0 18.150 613

Kennisdelen en ontmoeten 11.966 76.577 24.216

Mijn Maaskoepel 14.147 15.324 14.178

Totaal Beleid en Belangen 52.657 159.661 98.897

Integraal Platform
Woonruimtebemiddelingsapplicatie 236.634 300.181 291.699

Website 26.948 27.016 16.641

Proceskoppelingen 12.690 12.583 12.508

Hosting 4.724 4.767 4.738

Beveiliging 0 9.499

Escrow 6.478 6.554 3.583

Support 29.719 40.914 32.518

Doorontwikkeling Integraal platform 52.079 0

369.272 401.514 361.686

Management informatie
CNS 46.494 46.413 104.500

Hosting - beheer 23.785 24.004 23.861

Support 2.713 13.719 3.211

Licenties 4.587 9.130 6.857

Overig 0 2.858 0

SUWR 1.475 5.000 3.400

Doorontwikkeling managementinformatie 5.604 0

84.658 101.124 141.829

Woonruimtegeschillen 8.951 6.624 15.193

Betalingsverkeer woningzoekenden 59.241 46.295 49.079

Lasten voorgaande jaren 11.470 0

79.661 52.919 64.272

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 (in €) 2017 (in €) 2016 (in €)

Afschrijvingen WNR 3.0
Integraal platform afschrijvingen 95.396 107.370 95.396

Managementinformatie afschrijvingen 15.006 21.258 15.006

Koppelingen afschrijvingen 53.759 62.051 53.759

Extra budgetruimte afschrijvingen 29.816 33.137 29.816

Doorontwikkeling Integraal platform afschrijvingen 51.127 63.076 9.289

Doorontwikkeling Management informatie afschrijvingen 0 15.911

245.105 302.803 203.267
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ANALYSE VERSCHILLEN BEGROTING EN JAARREKENING 2017 

 

 
 

  

Resultaat analyse

Resultaat hoger dan begroot 671.901€  
€ % 

Baten hoger dan begroot Werkelijk Begroot Verschil Verschil 338.169€       

Hogere baten contributies 1.350.752€   1.350.000€   752€          0%

Hogere baten SUWR 1.383.019€   1.187.241€   195.778€    16%

Hogere baten medische keuringen SUWR 78.961€       50.350€       28.611€      57%

Lagere baten Bezwarencie. Huisv. reg. R'dam 41.912€       49.109€       -7.197€      -15%

Hogere baten overige opbrengsten 3.735€         -€               3.735€       100%

Hogere baten bijdrage Woningzoekenden 1.216.490€   1.100.000€   116.490€    11%

Gelijke baten bijdrage niet leden Woonnet 7.358€         7.358€         0€             0%

Lasten hoger dan begroot 340.072€       

Hogere personeelskosten 1.853.819€   1.788.184€   -65.635€    -4%

Lagere kosten organisatie ontwikkeling 59.403€       85.238€       25.835€      30%

Lagere kosten adviseur 70.627€       77.235€       6.608€       9%

Hogere kosten directeur 122.302€      115.123€      -7.179€      -6%

Lagere huisvestingskosten 140.021€      142.367€      2.346€       2%

Lagere bureaukosten 308.199€      371.219€      63.020€      17%

Lagere vergaderkosten 8.191€         11.781€       3.590€       30%

Lagere algemene kosten 87.800€       179.292€      91.492€      51%

Lagere kosten diversen 6.618€         13.854€       7.236€       52%

Lagere afschrijvingskosten 73.104€       125.203€      52.099€      42%

Lagere kosten beleid en belangen 52.657€       159.661€      107.004€    67%

Lagere kosten integraal Platform 369.272€      401.514€      32.242€      8%

Lagere kosten management informatie 84.658€       101.124€      16.466€      16%

Hogere kosten diversen WNR 79.661€       52.919€       -26.742€    -51%

Lagere kosten afschrijvingen WNR 3.0 245.105€      302.803€      57.698€      19%

Hogere kosten medische keuringen SUWR 71.783€       45.773€       -26.010€    -57%

Hogere financiële baten -6.341€         

Lagere rentebaten 2.953€         9.000€         -6.047€      -67%

Hogere rentelasten -294€          -294€         
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Waarderingsgrondslagen 
Algemeen 

Statutaire naam : Maaskoepel, federatie van woningcorporaties 

Vestigingsplaats : Rotterdam 

Rechtspersoon : Vereniging 

 

De jaarrekening is opgesteld conform RJ 640, organisatie zonder winststreven. 

De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde en in euro's. 

Alle bedragen, die in de jaarrekening worden vermeld, zijn exclusief terug te vorderen en 

af te dragen BTW en in euro’s.  

 

Toerekening 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, zijn opgenomen, indien deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend 

zijn geworden. 

 

Reservering vakantiegeld 

Voor vakantiegeld is geen reservering opgenomen, omdat conform artikel 7.7 van de 

CAO Woondiensten de werknemers een vakantietoeslag over het kalenderjaar ontvangen 

gelijk aan 8 procent van het berekende jaarsalaris dat de werknemer op 1 mei geniet. 

Per balansdatum is er dus geen sprake van een financiële verplichting op het gebied van 

vakantiegeld ten behoeve van de werknemers. 

 

Aanspraak verlof 

De aanspraak op verlof uit 2017 is opgenomen onder de post overlopende passiva als 

nog te betalen.   

 

materiele vaste activa  

Duurzame vaste activa is gewaardeerd op een bedrijfseconomische grondslag. De 

economische gebruiksduur voor kantoormeubilair en verbouwingen is vijf jaar, vanaf een 

investeringsbedrag van € 2.000. De economische gebruiksduur voor computerapparatuur 

is drie jaar vanaf een investeringsbedrag van  € 2.000.  Afschrijving op activa gebeurt 

lineair bij aanschaf en vervolgens steeds op 1 januari van het volgende boekjaar. 

 

Immateriële vaste activa  

Duurzame  immateriële activa wordt gewaardeerd op een bedrijfseconomische grondslag. 

De economische gebruiksduur voor computerapparatuur is drie jaar vanaf een 

investeringsbedrag van € 2.000. Afschrijving op  computerapparatuur gebeurt lineair bij 

aanschaf en vervolgens steeds op 1 januari van het volgende boekjaar. 

WNR 3.0 is een zelfstandig woonruimteverdelingssysteem dat is ontwikkeld voor haar 

leden, de woningcorporaties. WNR 3.0. is een intern vervaardigd immaterieel vast 

actief.  WNR 3.0 genereert economische voordelen, waaronder inkomsten uit 

ledenbijdragen en bijdrage woningzoekenden. WNR 3.0 is op 1 juli 2015 opgeleverd en 

wordt in 5 jaar lineair afgeschreven.  

WNR 3.0 wordt vanaf opleverdatum doorontwikkeld en onderhouden. Doorontwikkelingen 

worden als prestatieverhogend aangemerkt en op de opleverdatum afgeschreven en 

lineair afgeschreven binnen de resterende afschrijvingstermijn van WNR 3.0. Uitgaven 

onderhoud voor de instandhouding van de prestatie worden als last in het boekjaar 

verwerkt.  

Doorontwikkelingen en uitgaven onderhoud worden op een betrouwbare wijze in de 

administratie vastgelegd en toegerekend. 
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De ontwikkeling en oplevering van ‘Relevantie’ en ‘Het Regionaal Vangnet’ in 2017 in 

WNR 3.0 worden als doorontwikkeling aangemerkt en als immaterieel vast actief 

opgenomen. 

  

Het urgentiesysteem wordt ontwikkeld en naar verwachting in 2018 opgeleverd. Het 

urgentiesysteem is een zelfstandig ICT systeem en wordt aangemerkt als een intern 

vervaardigd immaterieel vast actief. Het urgentiesysteem geneert economische 

voordelen, waaronder inkomsten uit urgentieverlening en de administratieve vergoeding 

voor medische keuringen. De urgentieverlening wordt in opdracht van de gemeenten 

uitgevoerd. 

Het urgentiesysteem wordt vanaf oplevering in 5 jaar lineair afgeschreven.  

  

Het urgentiesysteem wordt vanaf opleverdatum doorontwikkeld en onderhouden. 

Doorontwikkelingen worden als prestatieverhogend aangemerkt en op de opleverdatum 

afgeschreven en lineair afgeschreven binnen de resterende afschrijvingstermijn van het 

urgentiesysteem. Uitgaven onderhoud voor de instandhouding van de prestatie worden 

als last in het boekjaar verwerkt.  

Doorontwikkelingen en uitgaven onderhoud worden op een betrouwbare wijze in de 

administratie vastgelegd en toegerekend. 

 

Terug te vorderen omzetbelasting 

De BTW op de gemeenschappelijke kosten van de betreffende deelbedrijven wordt 

volgens de prorataregeling teruggevorderd. De omzetbelasting op directe kosten van 

BTW belaste prestaties wordt volledig teruggevorderd.  

 

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR) 

Maaskoepel heeft met SUWR vaste afspraken gemaakt in de vorm van 

outputfinanciering, waarbij de kosten en opbrengsten voor rekening en risico van 

Maaskoepel zijn. De lasten van SUWR worden aan Maaskoepel doorbelast. Maaskoepel 

stuurt maandelijks een nota op basis van de urgentieaanvragen van de urgentie 

aanvragen en medische keuringen van de voorgaande maand. 

 

Voorzieningen voor pensioenen 

De organisatie behandelt haar pensioenverplichtingen volgens de 'verplichtingen aan 

pensioenuitvoerder' benadering. Deze benadering houdt in dat de te betalen premie in de 

exploitatierekening is verantwoord. Voor zover de premie per einde boekjaar nog niet is 

voldaan is deze als verplichting opgenomen op de balans.   

De pensioenregeling van de organisatie is ondergebracht bij SPW 

(bedrijfstakpensioenfonds). De belangrijkste kenmerken hiervan zijn: 

- De pensioenregeling betreft een middelloonregeling; 

-         Ouderdomspensioen aan de (gewezen) deelnemer; 

- Partnerpensioen aan de partner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde; 

- Bijzonder partnerpensioen aan de gewezen partner van de (gewezen) deelnemer  

 of gepensioneerde; 

-         Wezenpensioen. 

 

Het pensioengevend salaris wordt als volgt bepaald:  

-         Opbouw pensioen over het bruto loon verminderd met de franchise; 

- De franchise bedraagt 10/7 van de AOW-uitkering, geldend per 1 januari van 

ieder kalenderjaar; 

- De opbouw van het pensioen wordt berekend tot en met de aftoppingsgrens  

(2017 € 105.075).  

 

De door pensioenuitvoerder SPW beleidsdekkingsgraad lag in december 2017 op 

ongeveer 113.4 procent. 
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Loopbaanontwikkelingsbudget 

Werknemers hebben op basis van de CAO Woondiensten sinds 1 januari 2010 recht op 

een individueel loopbaanontwikkelingsbudget. Werknemers bepalen zelf hoe, wanneer en 

waaraan zij het budget besteden. De hoogte van het ontwikkelingsbudget van een 

medewerker wordt bepaald door het moment van in dienst treden en de omvang van het 

dienstverband (fulltime of parttime) op 1 januari 2010. De opbouw van het 

loopbaanontwikkelingsbudget voor medewerkers die nog niet het maximale budget 

hebben opgebouwd, wordt jaarlijks op 1 januari van het betreffende jaar gereserveerd. 

 

Overige voorzieningen 

In 2016 is een voorziening gevormd voor onvoorwaardelijke verplichtingen die de 

organisatie is aangegaan waartegenover geen prestaties meer staan. De voorziening is 

berekend aan de hand van de contractuele verplichting waarbij mogelijke indexatie(s) 

nog een onzekerheid vormt. 

 

Het eigen vermogen 

Met ingang van 1 januari 2014 is de beperking op de bestedingsmogelijkheid van het 

eigen vermogen door bestemmingsreserves opgeheven. Op 26 juni 2014 is door de 

federatieraad besloten de bestemmingsreserves te laten vervallen en naast  de algemene 

(vrije) reserve een continuïteitsreserve aan te houden. De continuïteitsreserve is het 

minimale benodigde weerstandsvermogen waarvan de hoogte jaarlijks ten tijde van de 

begroting is bepaald aan de hand van een risicoanalyse. Indien de continuïteitsreserve 

daalt onder het niveau van het benodigde weerstandsvermogen dan dient de 

continuïteitsreserve vanuit de exploitatie of de algemene (vrije) reserve op het benodigde 

niveau te worden gebracht en/of kunnen de leden via de contributie worden 

aangesproken. De continuïteitsreserve voor 2017 is net als 2016 bepaald op  

€ 1,1 miljoen. 
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Verklaring van het bestuur 
Rotterdam, 22 mei 2018 

 

Het bestuur van Maaskoepel verklaart hierbij dat alle uitgaven gedaan in het boekjaar 

2017 in het belang geweest zijn van de uitvoering van de volkshuisvesting. 

 

 

 

WG 

Dhr. dr. ir. R.A. van den Broeke 

 

 

 

 

WG 

Mevr. ir. A.M.E. Vermeeren 

 

 

 

 

WG 

Dhr. drs. R. Sitton 

 

 

 

 

WG 

Dhr. ir. F.J. van Velzen MBA 

 

 

 

 

WG 

Dhr. A. van den Bosch MRA 

 

 

 

 

WG 

Dhr. P.A.F. van Lieshout 
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Controleverklaring 
<invoegen PDF van accountant > 

 

  

 

  

 

 

 


