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Voorwoord

2013 kenmerkt zich als een jaar waarin woningcorporaties 
worden beperkt in hun bewegingsruimte. De onstuimige 
buitenwereld rond de corporatiesector en het economisch tij 
vragen in deze tijd veel aandacht. Door de invoering van de 
verhuurderheffing en de afdracht aan het Centraal Fonds voor 
de sanering van Vestia krimpt de investeringsruimte van de 
corporaties snel. In combinatie met de huidige woningmarkt 
noodzaakt dit corporaties andere middelen vrij te maken om 
hun kerntaak - het huisvesten van hen die daartoe in de markt 
niet zelf in staat zijn - te kunnen uitvoeren. Ze bezuinigen 
sterk, wat gepaard gaat met flinke inkrimping van het aantal 
arbeidsplaatsen. 

In het voorjaar van 2014 moet duidelijk worden welke 
besluiten de overheid zal nemen over het domein van de 
corporaties. Onduidelijk is nog wat dat allemaal zal gaan 
betekenen. Eén ding is glashelder: de administratieve lasten 
van de corporaties zullen op korte termijn beslist niet dalen.

Binnen Maaskoepel zijn wij ons zeer bewust van de druk 
waaronder onze leden staan. Ook wij merken dat de markt 
sterk is veranderd. Het structureel achterblijven van het 
aantal urgentieaanvragen is daarvan een symptoom 
dat ons financieel raakt. Besloten is de formatie voor de 

urgentieverlening te halveren. Om de werkorganisatie 
te versterken, fuseert Maaskoepel in 2013 met Woonnet 
Rijnmond. In 2014 zal de volgende stap in de ontwikkeling 
van Maaskoepel worden gezet met een heroverweging van 
de contributiestructuur en eventueel het daarmee verbonden 
stemrecht. Ook wordt 2014 het jaar van de volgende stap 
naar een nieuwe manier van bemiddelen naar woonruimte in 
de regio.

Vanuit de overtuiging dat beter samenwerken onze leden 
winst oplevert, zetten wij in op het versterken van kennisdeling 
via een nieuw portaal, MijnMaaskoepel. Ook richten we ons 
nadrukkelijker op het ontsluiten van data die de beleidsvisie 
en -ontwikkeling ondersteunt. De collectieve inzet van onze 
data kan de corporaties prima ondersteunen. Kortom: ook 
Maaskoepel beraadt zich opnieuw op haar kerntaken en 
speelt in op een veranderde tijd.

Samen met onze leden voor het verbeteren van het wonen en 
leven in onze boeiende regio. Daar gaan we voor! 

Leo Bartelse, directeur-bestuurder
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1. Beleid & belangen
Maaskoepel richt zich in haar rol als belangenbehartiger op een drietal 

aandachtsgebieden: transformatie van de woningvoorraad in de regio, 

woonruimtebemiddeling en bijzondere huisvesting.

1.1 Externe samenwerkingsverbanden

Samenwerking met de stadsregio 

De stadsregio is een samenwerking van de 15 regio gemeenten met bijzondere 

bevoegdheden (WGR+), onder andere op de terreinen infrastructuur en vervoer, 

jeugdzorg en ook de woonruimtebemiddeling. Daar treedt de stadsregio op in 

de plaats van de 15 individuele gemeenten. Het kabinet heeft besloten deze 

bijzondere bevoegdheid te schrappen, waarop de gezamenlijke gemeenten 

hebben besloten de gemeenschappelijke regeling op dezelfde datum te 

beëindigen. Naar verwachting is dat 31 december 2014. Maaskoepel heeft 

aan de stadsregio Rotterdam een partner waarmee voornamelijk wordt 

samengewerkt in de ontwikkeling van beleid en regelgeving, vooral als het 

gaat over de woonruimtebemiddeling en regionale woningmarktafspraken. De 

komende periode moet blijken hoe de regionale samenwerking tussen en met de 

gemeenten na 1 januari 2015 vorm krijgt. 

In 2013 zijn Maaskoepel en stadsregio gezamenlijk opdrachtgever voor het 

Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam, die de 

monitorrapportages van de woonruimtebemiddeling verzorgt.

Maaskoepel heeft met de stadsregio in 2013 intensief samengewerkt bij de 

ontwikkeling van een nieuwe verordening Woonruimtebemiddeling, het maken 

van woningmarktafspraken en de uitvoering van experimenten op het terrein 

van de woonruimtebemiddeling, conform de gestelde doelen in het jaarplan.

Metropoolregio

De 24 gemeenten binnen de huidige stadregio’s Rotterdam en Haaglanden 

zullen hun krachten bundelen in het samenwerkingsverband Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH) om de internationale concurrentiepositie van de 

regio te versterken. Maaskoepel neemt deel aan verkennende gesprekken met 

SVH en de portefeuillehouders ruimte, wonen en groen van de stadsregio’s 

Rotterdam en Haaglanden. De invloed van de corporaties (en de beide 

federaties) is echter beperkt.

Eind 2013 is de stand van de ontwikkeling van de Metropoolregio als volgt: 

er wordt vooral ingezet op de versterking van de economische positie van de 

Metropoolregio en haar rol als kennisregio. Daarnaast staan infrastructuur en 

vervoer hoog op de agenda, maar loopt daarover ook een discussie over de rol 

van de provincie in dit dossier. De deelnemende gemeenten vinden dat het een 

samenwerkingsverband moet zijn van beperkte omvang. De pijler Ruimte en 

groen, waarin opgenomen Wonen, is daarbij gesneuveld.

Begin 2014 vinden informatiebijeenkomsten plaats over de ontwikkeling van de 

Metropoolregio, eind maart is een congres. Daarna is het woord aan het Kabinet 

of het infra budget naar de regio gaat en of de gemeenten dan de ontwikkeling 

doorzetten. Daarbij zijn ook de rol en positie van de provincie onduidelijk, maar 

straks van veel betekenis.

Samenwerkingsverbanden woningcorporaties

Zoals voorgenomen in het jaarplan 2013 werkt Maaskoepel meer samen met 

Aedes, De Vernieuwde Stad en de federaties in Den Haag, Amsterdam en Utrecht 

(de F4).

In 2013 worden de banden met Aedes, de landelijke koepelorganisatie, 

aangehaald, ook wordt contact gelegd met De Vernieuwde Stad. Daarnaast 

bestaat al jaren een regulier overleg van de vier federaties in de Randstad. Met 

al deze organisaties stemmen wij actief acties af en wisselen uit wat er in de 

regio’s en in Den Haag speelt.

Zo zenden de federaties gezamenlijk een brief aan minister Blok over de wijze 
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waarop de toetsing van inkomens bij de huurverhoging plaatsvindt.

Ook participeren de Federatie Amsterdam en Maaskoepel, namens de Randstad, 

in de werkgroepen van het ministerie van BZK en Aedes over de integratie van 

de WOZ waarde in het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit gebeurt in zeer 

nauwe samenwerking met Haaglanden en Utrecht. De wijziging van het WWS 

zal voor de individuele corporatie verschuivingen gaan opleveren, de inzet is dat 

de gevolgen voor de sector als geheel gelijk blijven. We zullen zien in welke mate 

de nieuwe regeling in 2014 aan deze eis zal voldoen!

Ook in het kader van de discussies over bereikbaarheid en betaalbaarheid van de 

sociale woningvoorraad wordt samengewerkt met Aedes en De Vernieuwde Stad.

1.2 Beleidsontwikkeling
Onderstaande thema’s zijn benoemd als belangrijke activiteiten voor 2013. 

Bij al deze thema’s wordt in 2013 het voor Maaskoepel maximaal haalbare 

gerealiseerd. Daarnaast wordt actief ingespeeld op de actualiteit, zoals bij 

de ontwikkeling van de database van het woningbezit, het faciliteren van 

het Rotterdamse project ‘Uitstroom vanuit een hulpverleningstraject’ en de 

experimenten rondom woonruimtebemiddeling.

Woningmarktafspraken

In 2013 wordt gewerkt aan de nieuwe woningmarktafspraken 2014-2020. De 

stadsregio organiseert rondetafelgesprekken met gemeenten en corporaties 

samen op het niveau van de subregio’s. Maaskoepel faciliteert dit proces door 

mee te werken aan het maken van dashboards voor de subregio’s (data over 

de stand van zaken in de woningmarkt), ‘gebiedsgesprekken’ te houden met de 

betrokken leden per subregio en hiermee een stevig gezamenlijk geluid te laten 

horen. Dit keer is het doel per subregio tot intentieovereenkomsten te komen 

die meer over de woningmarkt als geheel gaan (incl. de bestaande voorraad) 

dan over de bouwproductie alleen. Deze intentieafspraken per subregio worden 

bekrachtigd op een eindconferentie in november. Daarna worden de afspraken 

vertaald in de lokale prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente.

Visie op de woonruimtebemiddeling

De leden van Maaskoepel ontwikkelen in de eerste helft van 2013 onder regie 

van Maaskoepel een gezamenlijke visie op de woonruimtebemiddeling. Met deze 

visie wordt beoogd beter in te spelen op de reden waarom woningzoekenden 

actief gaan zoeken (als reactie op belangrijke levensgebeurtenissen). De kern 

van de visie is samen te vatten als: het bieden van flexibiliteit. Flexibiliteit zowel 

in het aanbod van de modellen waarmee op de vraag van woningzoekenden 

kan worden ingespeeld als in het aanbod van de media waarmee we de 

woningzoekende willen bereiken. De visie geeft voor de komende jaren 

de richting voor woonruimtebemiddeling binnen Maaskoepel. Naast de 

uitwerking van de doelen en randvoorwaarden wordt in de visie een eerste 

vertaling gemaakt naar de praktijk. De leden worden in twee bijeenkomsten 

geconsulteerd. Op basis van de gesprekken en reacties in de bijeenkomsten 

is de visie aangescherpt. Op 27 juni stelt de federatieraad de visie op de 

woonruimtebemiddeling vast. De visie wordt uitgewerkt in gezamenlijke 

spelregels en een nieuw woonruimtebemiddelingssysteem voor Woonnet 

Rijnmond. 

De visie woonruimtebemiddeling wordt leidend voor de input en inzet van 

Maaskoepel bij de nieuwe verordening Woonruimtebemiddeling die de 

stadsregio in samenwerking met Maaskoepel maakt. 

Nieuwe huisvestingsverordening

Na sterk aandringen van Maaskoepel zet de stadsregio in op een nieuwe 

huisvestingsverordening. Maaskoepel wil hiermee de ruimte krijgen voor een 

geheel andere manier van woonruimte bemiddelen, met meer mogelijkheden 

voor de corporaties om flexibel te kunnen inspelen op de manier van zoeken 

door de woningzoekende. Ook wordt in de verordening naar mogelijkheden 

gezocht om in sommige situaties maatwerk te leveren of te kunnen reageren op 

lokale situaties. Het concept van de verordening komt in nauwe samenwerking 

met Maaskoepel en corporaties tot stand en wordt ter consultatie aan de 

gemeenten en corporaties voorgelegd. In de consultatieperiode informeert 

Maaskoepel samen met de stadsregio gemeente(raden), corporaties en 
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huurdersorganisaties over de nieuwe verordening om tot zienswijzen te komen, 

die voor 16 december worden ingediend. Over het definitieve ontwerp neemt het 

Algemeen Bestuur van de stadsregio op 12 februari 2014 een besluit. 

Experimenten woonruimtebemiddeling

In samenwerking met de stadsregio faciliteert Maaskoepel experimenten met 

verschillende vormen van woonruimtebemiddeling. Dit dient verscheidene 

doelen: het bevorderen van kennisuitwisseling tussen de corporaties en 

gemeenten en corporaties onderling en daarbij kennis te ontwikkelen over de 

praktijk van woonruimtebemiddeling. Met de experimenten worden nieuwe 

ideeën voor meer klantgericht matchen van woningzoekenden met woningen/

woonomgeving ontwikkeld en getoetst. Hiermee wordt input gegeven voor de 

ontwikkeling van regelgeving op dit terrein. Eind 2013 zijn twaalf experimenten 

gaande. 

Van woonvisie naar beschikbaarheid en betaalbaarheid 

Ter voorbereiding van de gesprekken over een nieuwe woonvisie voor de regio 

vanuit het perspectief van de corporaties worden in opdracht van Maaskoepel 

onderzoeken gedaan naar de resultaten van De Grote Woontest en WooN 2012. 

Deze onderzoeken moeten een beeld geven van de te verwachten demografische 

ontwikkelingen in de regio en de te verwachten ontwikkelingen in de vraag. 

Ruim twintig genodigden van aangesloten corporaties komen op 4 juli samen 

bij Maaskoepel om een start te maken met het traject voor het ontwikkelen 

van een gezamenlijke woonvisie. Het doel is klaar te staan voor de periode na 

2014 (als de bestuurlijke laag van de stadsregio wordt opgeheven) met een 

gezamenlijk gedragen richting van corporaties voor de regionale woningmarkt. 

Na deze startbijeenkomst worden zes gebiedsgesprekken gehouden om 

in de verschillende subregio’s van de corporaties te vernemen waarop de 

ontwikkelingen in de komende jaren zijn gericht. Deze gesprekken worden ook 

benut om de inbreng in de bestuurlijke tafels van de stadsregio af te stemmen.

Een database van het woningbezit van de leden

Zowel de gesprekken en onderzoeken voor de woonvisie als de gesprekken 

over de inbreng van de WOZ-waarde in het WWS maken de behoefte 

aan gezamenlijke data over het woningbezit helder. Wat betekenen de 

huurprijsverhogingen, liberalisatie, nieuwbouw, verkoop en sloop voor de 

omvang en samenstelling van de voorraad? Het is noodzakelijk meer kennis 

te hebben van belangrijke ontwikkelingen in de corporatievoorraad in relatie 

tot de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen, om hierop te kunnen 

anticiperen. De federatieraad stemt in juni dan ook in met het bouwen van een 

database. 

Naar beschikbaarheid en betaalbaarheid 

De resultaten van de gebiedsgesprekken en het eerste onderzoek uit de nieuwe 

database worden besproken met de bestuurlijke adviesgroep transformatie 

in oktober. Daar wordt geconstateerd dat, gezien de actualiteit zoals o.a. het 

akkoord over de verhuurderheffing, er op dit moment niet zozeer de behoefte is 

aan een integrale woonvisie. Die moet in de verwachte nieuwe regelgeving door 

de gemeenten worden opgesteld ter voorbereiding van de prestatieafspraken. 

Hét onderwerp voor de komende jaren, zo wordt duidelijk uit de eerste 

rapportage van onderzoek uit de database, is het huisvesten van de primaire 

doelgroep; de discussie over bereikbaarheid en betaalbaarheid van de sociale 

woningvoorraad in het perspectief van alle actuele ontwikkelingen. Het bestuur 

onderschrijft deze conclusie van de adviesgroep.

Op 7 november organiseert Maaskoepel een bijeenkomst ‘We moeten de huren 

te veel verhogen’ over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in de 

stadsregio Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst krijgt Maaskoepel de volgende 

richting mee van de leden:

 » Maaskoepel dient door het helder maken van de feitelijke ontwikkelingen 

invloed uit te oefenen op de discussie over de ontwikkeling van de 

betaalbaarheid en bereikbaarheid van de sociale voorraad;

http://stadsregio.nl/woonruimtebemiddeling
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 » Maaskoepel neemt het initiatief tot het uitvoeren en bespreken van een 

jaarlijkse monitor Ontwikkeling van de voorraad en de doelgroepen van de 

corporaties; 

 » Maaskoepel blijft relevante data verzamelen op regionale schaal;

 » Maaskoepel onderzoekt de mogelijkheden en gevolgen van ‘dynamische’ 

prestatieafspraken tussen corporatie en gemeenten.

Naar 1 route voor woningzoekenden vanuit een hulpverleningstraject

Begin 2013 heeft Maaskoepel op signalen vanuit de Rotterdamse corporaties 

het gesprek geïnitieerd tussen gemeente, corporaties en instellingen over de 

routes voor woningzoekenden die vanuit een hulpverleningstraject zelfstandig 

gaan wonen. In Rotterdam zijn twee wegen: 

 » aanvragen van een urgentie en dan zelf een woning zoeken,

 » directe bemiddeling via de afspraken vanuit het Stedelijk Platform, 

gekoppeld aan een samenwerkingsovereenkomst en woon/zorgcontract.

Niet duidelijk is wanneer de zorginstelling welke route voor haar klant kiest. 

De veronderstelling is dat de ‘lichte’ cliënten via urgentie zouden moeten 

verlopen en de ‘zwaardere’ via het Stedelijk Platform. Het is een onwenselijk 

grijs gebied. Ook is op deze manier niet transparant hoeveel klanten vanuit een 

zorginstelling gehuisvest worden. Tot slot is vanuit de corporaties de vraag 

gesteld of urgenten ook niet direct bemiddeld zouden moeten worden, zodat 

waar mogelijk gestuurd kan worden op leefbaarheid in portieken/buurten. De 

gesprekken hebben geleid tot de wens om te komen tot 1 route via urgentie 

met daarna de optie directe bemiddeling of zelf zoeken. Deze mogelijkheid is 

verwerkt in de nieuwe huisvestingsverordening.

De route wordt een verkorte procedure, waarbij de instellingen met de 

woningzoekenden direct de aanvraag bij SUWR indienen. In 2013 gaat het om 

ongeveer 350 urgentieaanvragen en 300 directe bemiddelingen. De gemeente 

Rotterdam hanteert hierbij het uitgangspunt dat de nieuwe route per saldo 

goedkoper dient te zijn. 

SUWR trekt de werkgroep die het proces uitdenkt. Naar verwachting wordt de 

nieuwe werkwijze medio 2014 geïmplementeerd.

1.3 Rapportage en informatievoorziening
De fusie tussen Maaskoepel en Woonnet Rijnmond is mede aanleiding het 

onderzoek dat binnen of in opdracht van Maaskoepel wordt uitgevoerd meer te 

bundelen. Dat levert in 2013 meer onderzoeken op en een aantal in eigen beheer 

uitgevoerde tevredenheidsmetingen, zoals in het jaarplan ten doel was gesteld.

Management- en beleidsinformatie

Maaskoepel stelt verschillende rapporten beschikbaar aan de aangesloten 

corporaties, met sturings- en verantwoordingsinformatie vanuit Woonnet 

Rijnmond. Daarnaast kunnen corporatiemedewerkers bij Maaskoepel terecht 

voor vragen of hulp bij de ontwikkeling van hun eigen rapporten. 

DataWareHouse

Vanaf het voorjaar 2013 kunnen corporaties gebruik maken van het DataWare-

House (DWH). Met het DataWareHouse is het voor corporatiemedewerkers 

makkelijker om gegevens uit Business Objects te halen en is er dus minder 

kennis nodig om informatie uit het WMS te genereren. Maaskoepel ontwikkelt 

periodiek een factsheet waarmee de uitvoering van de woonruimtebemiddeling 

eenvoudig gevolgd kan worden. De factsheet bevat informatie over de ge adver-

teer de woningen, de reacties op de woningen en de verhuurde woningen. 

De informatie is uitgesplitst op drie niveaus: vestiging, corporatie en alle 

aangesloten corporaties samen. De factsheet kan daarmee per maand, per 

kwartaal of per jaar opgevraagd worden. 

De monitor woonruimtebemiddeling

In gezamenlijke opdracht van de stadsregio en Maaskoepel wordt door het 

Onderzoek en Business Intelligence Rotterdam (OBI) elk kwartaal en in een 

jaarrapportage openbaar verslag gedaan van de werking van het woonruimte-

bemiddelingssysteem in de regio. Maaskoepel levert hiervoor data vanuit 

Woonnet Rijnmond aan. 

http://stadsregio.nl/woonruimtebemiddeling
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Inventarisatie huisvesting EU-arbeidsmigranten

Mede naar aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg van de stadsregio 

inventariseert Maaskoepel in de zomer van 2013 de bijdrage van corporaties aan 

de huisvesting van arbeidsmigranten. Er is een aanzienlijk verschil tussen de 

bijdrage van corporaties en de mate waarin hierover afspraken zijn gemaakt met 

gemeenten. De ene corporatie stelt honderden plekken ter beschikking en heeft 

convenanten met gemeente, uitzendbureaus en huisvestingsbureaus ondertekend. 

Andere gemeenten en corporaties doen dat niet, of slechts voor enkele plekken.

Een deel van de corporaties die nu nog geen bijdrage levert, ziet daar 

wel mogelijkheden toe, mits in combinatie met afspraken en in nauwe 

samenwerking met de gemeente. 

Tevredenheidsmeting onder key-users

Eind maart houdt Maaskoepel een digitale enquête onder key-users 

via Checkmarket. 46 van de 100 key-users beantwoorden vragen over 

hun ervaringen met en verwachtingen van hun rol als key-users, het 

key-usersoverleg en de helpdesk woonruimtebemiddeling. 

Uit het onderzoek blijkt dat key-users erg tevreden zijn over de manier 

waarop zij te woord gestaan worden door de medewerkers van de afdeling 

woonruimtebemiddeling. Ze beoordelen de helpdesk met een 8.

Onderzoek gedrag woningzoekenden

Maaskoepel laat in samenwerking met de grootstedelijke regio’s in Amsterdam, 

Den Haag en Rotterdam RIGO onderzoek doen naar de manier waarop woning-

zoekenden gebruikmaken van de systemen die woningcorporaties ontwikkeld 

hebben. Welke patronen kunnen we onderscheiden in het zoekgedrag van 

woningzoekenden? Een woning zoeken is emotie, dat mag wel uit de eerste 

onderzoeksresultaten geconcludeerd worden. De voornaamste reden om een 

woning te weigeren bij de respondenten is dat er ‘geen goed gevoel’ bij de 

woning was (39%). 

Enquête bezoekers website

Begin augustus houdt Maaskoepel een enquête over de website van Woonnet 

Rijnmond, 4.487 respondenten vullen deze enquête in. Zij waarderen de 

website van Woonnet Rijnmond gemiddeld met een 7,3. Veel respondenten 

zijn tevreden over de functies van de website. Kritiekpunt is het beeldmateriaal 

bij de advertenties: woningzoekenden zien graag meer foto’s, en foto’s van de 

binnenkant van de woning bij de advertentie. 

Mystery guest gaat digitaal

In november komt de mystery guest voor het vierde achtereenvolgende jaar 

in actie. De mystery guest stelt als woningzoekende dit keer per e-mail of via 

het contactformulier op de website zes vragen aan de aangesloten corporaties. 

Naast de kwaliteit van de antwoorden is dit keer ook de reactietermijn een 

punt van beoordeling. 3B Wonen komt met een 8,8 als winnaar uit de bus en 

ontvangt 16 december een trofee. 

Evaluatie internieters

Begin 2013 wordt geëvalueerd of na de digitaliseringsslag van Woonnet 

Rijnmond een volwaardig alternatief geboden is voor de papieren woonkrant en 

hoe het belangrijkste alternatief – de woonkrant-op-maat – wordt beoordeeld. 

Leden kunnen de uitkomsten van het onderzoek raadplegen op MijnMaaskoepel.

Het aantal abonnees op de postversie is sinds de introductie met 50 procent 

gedaald. Maaskoepel besluit de postversie van de woonkrant-op-maat per 1 

januari 2014 af te schaffen en de voice response per 1 januari 2015. Op 27 juni 

neemt de federatieraad het formele besluit. De abonnees worden persoonlijk 

geïnformeerd en in contact gebracht met een corporatie in de buurt.

Voorlichtingsbijeenkomst abonnees woonkrant-op-maat

In het tweede kwartaal organiseert Maaskoepel twee voorlichtingsbijeen-

komst en voor postabonnees van de woonkrant-op-maat. Deze hebben als doel 

postabonnees te helpen ook via de website te zoeken. Ook wordt informatie 

vergaard over de gebruiksvriendelijkheid van de huidige website voor minder 

digitaal vaardige bezoekers. 

http://mijnmaaskoepel.nl/woningmarktinformatie/woonruimtebemiddeling/evaluatie-analyse
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1.4 Adviesgroepen 

Bestuurlijke adviesgroepen

De leden van Maaskoepel zijn dicht betrokken bij de beleidsontwikkeling en 

strategie. Vanuit bestuurlijke adviesgroepen geven de bestuurders advies aan 

het bestuur van Maaskoepel, zijn ze betrokken bij de visie en strategische 

richting bij activiteiten van Maaskoepel en fungeren ze als opdrachtgever en 

toetser van opdrachten die in beleidsadvies(werk)groepen worden uitgewerkt.

Organisatie

Continuïteit van de organisatie is het thema van deze adviesgroep. De invloeden 

van buitenaf wegen hierbij zwaar. Op basis van het advies van deze adviesgroep 

in 2012 vindt in het voorjaar de fusie van Maaskoepel en Woonnet Rijnmond 

plaats. Op 3 april passeert de akte van fusie bij de notaris. De verenigingen 

gaan samen verder onder de naam Maaskoepel. De naam Woonnet Rijnmond 

blijft in gebruik voor het platform waar woningzoekenden terecht kunnen 

voor een passende woning. In 2014 zal de bestuurlijke adviesgroep actief 

worden betrokken bij de volgende stap in de veranderingen van de vereniging 

Maaskoepel. Daarbij komen thema’s als de stemverdeling en contributieregeling 

en de inrichting van Maaskoepel in het kader van de actuele ontwikkelingen aan 

de orde.

Woonruimtebemiddeling

De bestuurlijke adviesgroep woonruimtebemiddeling houdt zich in 2013 bezig 

met de visie op de toekomst van woonruimtebemiddeling. Deze zal een kader 

vormen voor met name:

 » de ontwikkeling van Woonnet Rijnmond, in het bijzonder de ontwikkeling 

van de systemen;

 » de inzet van Maaskoepel bij een nieuwe Huisvestingsverordening die in het 

verschiet ligt.

Transformatie

 » Met de bestuurlijke adviesgroep die voor het thema Transformatie is inge-

steld, worden de strategische keuzes en randvoorwaarden voor de woonvisie 

bepaald. Bij het thema woonvisie zijn de activiteiten van de adviesgroep in 

2013 beschreven. In 2014 zal deze adviesgroep zich voornamelijk richten op 

de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de sociale voorraad.

Bijzondere huisvesting

De bestuurders in deze adviesgroep onderzoeken gezamenlijk de rol die voor 

Maaskoepel is weggelegd op het gebied van bijzondere huisvesting (al die 

groepen die buiten de woonruimtebemiddeling om op de woningmarkt komen 

en de daarmee verbonden problematiek). Eind 2012 concludeert de adviesgroep 

dat er vooralsnog een taak ligt voor Maaskoepel om binnen “ontmoeting en 

kennisdelen” activiteiten te ontwikkelen over dit thema. Dit zou kunnen in de 

vorm van themabijeenkomsten, zo mogelijk in samenwerking met onze parners 

(Aedes, zorginstellingen e.d.). Het bestuur neemt dit advies over. In 2013 

worden een aantal oriënterende gesprekken met instellingen en corporaties 

over het scheiden van wonen en zorg en de decentralisaties gevoerd. Het leidt in 

2013 niet tot concrete bijeenkomsten. In 2014 wordt door de werkorganisatie 

aan ontmoeting en kennisdelen verder inhoud gegeven. In dit kader zijn ook de 

banden met Aedes aangehaald.

Werkgroepen

Onder aansturing van de bestuurlijke adviesgroepen zijn binnen Maaskoepel 

werkgroepen actief waarin medewerkers van de corporaties actief zijn. 

Transformatie van de woningvoorraad

De werkgroep is in 2013 actief  bij de voorbereidingen van de gesprekken over de 

woonvisie, het becommentariëren van onderzoek daarvoor en het aanscherpen 

van het onderzoek naar de ontwikkeling van de woningvoorraad. Ook heeft 

de werkgroep bijgedragen aan de rapportages over de ontwikkeling van de 

woningvoorraad.

http://stadsregio.nl/woonruimtebemiddeling
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Woonruimtebemiddeling

Feitelijk zijn er verschillende werkgroepen actief: 

 » een werkgroep is betrokken bij de vertaling van de visie woonruimtebemid-

deling en de verordening in gezamenlijke spelregels voor de uitvoering van 

de woonruimtebemiddeling;

 » een werkgroep met deelnemers uit de corporaties ondersteunt het 

selectietraject van een nieuw woonruimtebemiddelingssysteem;

 » corporatiemedewerkers zijn (in wisselende samenstelling) actief betrokken 

bij ad hoc werkgroepen in dit kader, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 

no-showregeling.

Bijzondere huisvesting

Op het terrein van bijzondere huisvesting is geen werkgroep actief in 2013. 

Wel wordt gericht op Rotterdam, in nauwe samenwerking met de gemeente, 

instellingen en corporaties gewerkt aan een project gericht op het verminderen 

van de wachtlijst 2e fase urgentie. Daarnaast is Maaskoepel intensief 

betrokken bij de ontwikkeling van een andere aanpak van de ‘uitstroom’ vanuit 

zorginstellingen naar de woningmarkt.

1.5 In gesprek met de leden
Maaskoepel stuurt regelmatig, op daarvoor passende momenten, aan alle leden 

een nieuwsbrief. Daarnaast onderhoudt de directeur-bestuurder van Maaskoepel 

geregeld contact met de bestuurders van de aangesloten corporaties. In 2013 

worden opnieuw alle bestuurders van de ledencorporaties door de voorzitter 

bezocht. In deze jaarlijkse accountgesprekken worden actuele zaken besproken 

en gesproken over de rol en taak van Maaskoepel en de visie daarop van de 

individuele leden.

Ontmoeting

Een bijzondere activiteit van Maaskoepel is het inhoud geven aan ontmoeting 

tussen corporatiemedewerkers onderling en tussen corporaties en andere 

organisaties. Ontmoeting is op zich geen doel. Het is voor Maaskoepel een 

belangrijk middel om onze leden en de medewerkers daarvan betrokken te laten 

zijn bij het vakgebied en om onderlinge uitwisseling en het delen van kennis te 

bevorderen. Het gaat ons om ontmoeting met inhoud.

Studiemiddag Woonlasten 

Een gezamenlijke bijeenkomst van Haaglanden en Rotterdam, met medewerking 

van Maaskoepel (en deelname van SVH) vindt plaats op donderdag 7 maart. 

Ambtenaren en adviseurs van corporaties uit de beide regio’s buigen zich tijdens 

deze studiemiddag over de sterk stijgende energieprijzen die verantwoordelijk 

zijn voor het toenemende aandeel van energielasten in woonlasten. In een vijftal 

parallelsessies van een uur komen tal van aspecten ter sprake, waarmee de 

bezoekers geïnspireerd naar hun dagelijkse praktijk terugkeren. 

Omdenkshow 

Veel enthousiaste geluiden na de omdenkshow die Maaskoepel organiseert op 

23 mei in de Leeszaal Rotterdam West. Een leuke middag die vooral gericht is op 

de communicatiemedewerkers. Omdenken is een denktechniek om problemen 

te veranderen in mogelijkheden. Aan de hand van diverse vermakelijke sketches 

worden de deelnemers uitgenodigd actief te gaan omdenken en vooral in hun 

eigen werk opnieuw te kijken naar wat wél kan.

Cirkelstadtour Heijplaat

Op uitnodiging van Maaskoepel en de stadsregio organiseerde Cirkelstad op 

4 juni een tour door Heijplaat. Focus lag op het streven naar wijken zonder 

afval, zonder uitval. Lopende langs sloop- en braakliggende terreinen zagen 

deelnemers hoe de kringloop door de inzet van Cirkelstad zich sluit in Heijplaat. 

Tijdens de borrel achteraf klonken de deelnemers enthousiast. 

Was u niet bij deze Cirkelstadtour, maar wilt u wel een gratis integraal advies 

van Cirkelstad op uw eigen project, vraag dan een van de nog enkele beschikbare 

vouchers aan bij Maaskoepel.

 

mailto:hholwerda%40maaskoepel.nl?subject=Aanvraag%20Cirkelstadvoucher
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In gesprek met Marc Calon

In de middag van 10 september faciliteert Maaskoepel een gesprek tussen 

bestuurders van de achterban en Marc Calon, voorzitter van Aedes. Dit spitst 

zich met name toe op het onderhandelingsakkoord dat het ministerie met Aedes 

sluit aan het einde van de zomer.

Dat Aedes zich neerlegt bij de verhuurderheffing, die de investeringsruimte van 

corporaties danig beperkt en de huurders met extra huurverhogingen belast, 

leidt tot een pittige, inhoudelijke discussie.

Volleybaltoernooi 

Maaskoepel organiseert in oktober weer een volleybaltoernooi voor de leden. 

Met 15 deelnemende teams was dit een succesvol sportief netwerkevenement.

http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/aedes-voorzitter-calon-herbenoemd.xml
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2013/08/30/afspraken-met-aedes-over-de-woningmarkt.html
http://www.quawonen.com/projecten/onderhoudsprojecten/slim-snel/
http://www.quawonen.com/projecten/onderhoudsprojecten/slim-snel/


Jaarverslag 2013

< terug naar de inhoudsopgave 12

2. Maaskoepel als 
dienstverlenende organisatie

Naast belangenbehartiger voor de corporaties in de stadsregio Rotterdam is 

Maaskoepel ook dienstverlener. Deze dienstverlening ligt in het verlengde van 

de missie van Maaskoepel en ondersteunt corporaties en gemeenten bij het 

vormgeven aan woonruimtebemiddeling, urgentieverlening, huisvesting van 

statushouders en het monitoren van ontwikkelingen op deze terreinen.

Het personeel van Maaskoepel verzorgt de diensten in opdracht van de 

gezamenlijke corporaties én voor andere opdrachtgevers, te weten: SUWR, de 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam, de stadsregio Rotterdam en 

de gemeente Rotterdam.

2.1 Dienstverlening in opdracht van de leden

Woonruimtebemiddeling 

Onder de naam Woonnet Rijnmond biedt Maaskoepel het platform waarop 

aangesloten corporaties hun woningbezit bemiddelen. De medewerkers van 

de afdeling woonruimtebemiddeling van Maaskoepel verrichten hiervoor 

ondersteunende werkzaamheden. Corporatiemedewerkers kunnen met vragen 

terecht bij de helpdesk. In 2013 worden 1.575 vragen gesteld aan de helpdesk 

(2.226 in 2012). Veel van de vragen gaan over de website en de spelregels, zoals 

de inschrijfdatum van een woonpas. 

Woningzoekendenregister

Inschrijven bij Woonnet Rijnmond is gratis. Eind december 2013 staan 

224.003 huishoudens ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. Eind 2012 waren 

dat er nog 222.397. In 2013 zijn 47.664 woningzoekenden (her)ingeschreven, 

46.038 woningzoekenden zijn uitgeschreven. Zie voor meer cijfers over 

woonruimtebemiddeling de bijlage.

Reacties

Vanaf 2012 adverteren de corporaties wekelijks de vrijgekomen woningen. In 

2013 worden 18.467 woningen geadverteerd, tegenover 16.732 in 2012. 

Woningzoekenden kunnen reageren via de website, aan de balie bij de corporatie 

of telefonisch (tegen lokaal tarief). Verreweg de meeste woningzoekenden 

reageren online. In 2013 reageren woningzoekenden in totaal 1.057.784 keer op 

de geadverteerde woningen (959.634 in 2012). Het aantal reacties per woning 

daalt van 63 in 2012 naar 57 in 2013.

Advertenties

De advertentie is voor de woningzoekenden misschien wel de belangrijkste 

informatiebron om te bepalen of ze op de woning reageren of niet. Hoe hoger 

de kwaliteit van de advertentie, des te groter de kans dat woningzoekenden 

op de bij hen passende woning reageren. Begin februari wordt de mogelijkheid 

geïntroduceerd een filmpje te plaatsen bij de woningadvertentie. Deze functio-

naliteit biedt de mogelijkheid woningzoekenden nog beter te informeren over 

het aanbod. In 2013 hebben vijf corporaties bij 49 woningen gebruikgemaakt 

van deze mogelijkheid.

Opleidingen en ondersteuning

Maaskoepel organiseert regelmatig een opleiding van een dagdeel tot een dag 

voor de (nieuwe) gebruikers van WMS. In 2013 worden 13 opleidingen gegeven. 

De cursisten worden tijdens de opleiding onder andere vertrouwd gemaakt met 

WMS, de website en de regionale woonruimtebemiddelingsregels. 

De afdeling woonruimtebemiddeling bezoekt 19 corporaties en informeert 

hun medewerkers over Woonnet Rijnmond, de regelgeving, de website en 

de automatisering. Individuele vragen die leven bij medewerkers worden 

beantwoord en medewerkers krijgen daarmee een soort ‘training on the job’. 

Interessemail

De interessemail biedt corporaties de mogelijkheid kandidaten die bovenaan 

geëindigd zijn een e-mail te sturen met het verzoek de interesse in de woning 
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te bevestigen. Deze functionaliteit is in het leven geroepen om het aantal 

woningzoekenden dat niet komt opdagen na een uitnodiging van een corporatie 

te reduceren en de aanbiedingsgraad te verlagen. Woningzoekenden die 

geïnteresseerd zijn, laten dit weten en maken kans op een uitnodiging om de 

woning te bezichtigen. De woningzoekenden die niet geïnteresseerd zijn, krijgen 

geen uitnodiging voor bezichtiging.

De interessemail wordt in februari voor het eerst verstuurd. Eind september is 

de interessemail geëvalueerd middels diverse enquêtes.  

 » gemiddeld geeft 43 procent van de ontvangers aan geïnteresseerd te zijn in 

een woning; 

 » corporaties bieden woningen gemiddeld bij advertenties met interessemail 

4,5 keer minder aan dan bij advertenties waarbij geen interessemail is 

verstuurd.

 » no-show is 50 procent lager bij advertenties met interessemail dan bij 

advertenties zonder interessemail; 

 » de interessemail is voor de meeste woningzoekenden duidelijk, maar 

gezamenlijk beleid van corporaties kan de interessemail nog duidelijker kan 

maken; 

 » het vermelden op de website in welke fase de woning is in het 

aanbiedproces, kan ervoor zorgen dat dit proces voor de woningzoekende 

duidelijker wordt; 

 » ten slotte blijven we aandacht besteden aan de registratie van afmeldingen 

en no-shows, de bereikbaarheid van de corporatie en het op tijd versturen 

van uitnodigingen. 

No Show

Zeven van de tien genodigde woningzoekenden in de stadsregio Rotterdam 

komen niet opdagen op de afspraak voor het bezichtigen van een woning of 

een intakegesprek. No-show kost corporaties tijd en geld en dupeert de andere 

woningzoekenden. 

In de vergadering van de Algemene Ledenvergadering in december 2012 

besluiten de leden tot de invoering van een maatregel tegen ‘notoire 

no-show’. De regeling wordt inhoudelijk uitgewerkt en geprogrammeerd. Op 

1 oktober 2013 gaat de no-show regeling in. De regeling legt sancties op aan 

woningzoekenden die zich consequent niet afmelden voor een afspraak. De 

corporaties zelf gaan hun bemiddelings- en registratieproces beter inrichten. 

Een uniforme werkwijze is zeer belangrijk voor het slagen van de regeling.

Op 24, 25 en 26 september organiseert Maaskoepel drie no-roadshows voor de 

corporatiemedewerkers en medewerkers van maatschappelijke organisaties. 

Er komen voor deze bijeenkomsten bijna 190 aanmeldingen binnen. Tijdens de 

bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de no-showregeling, het bemiddelings-

proces, de richtlijnen voor de registratie van no-shows in WMS en de wijze van 

beoordelen van no-shows. 

Aansluiting Woonvisie

Maaskoepel streeft naar het integreren van het aanbod van alle corporaties 

in de regio in één voor alle woningzoekenden toegankelijk medium. In de 

stadsregio Rotterdam opereert alleen Woonvisie nog met een eigen systeem. 

Maaskoepel is in gesprek met Woonvisie over toetreding tot het platform van 

Woonnet Rijnmond. Volksbelang Rhoon en Woonvisie Ridderkerk zijn een 

fusie aangegaan per 1 juni 2011 en vormen nu onder de naam Woonvisie één 

corporatie. In afwachting van de toetreding van Woonvisie Ridderkerk heeft 

Woonvisie Rhoon in 2012 en 2013 geen woningen geadverteerd via Woonnet 

Rijnmond. 

Regionaal Vangnet

Het Regionaal Vangnet is een registratiesysteem dat het laatste kansbeleid 

bij de corporaties ondersteunt. Het is een dienstverlening aan de gezamenlijke 

leden. Het beleid gaat in wanneer door de rechter een ontruimingsvonnis 

wegens betalingsachterstand, overlast of wanprestatie aan een huurder 

is afgegeven. In dat geval krijgt de huurder nog een allerlaatste kans 

ontruiming te voorkomen door zich op te geven voor een begeleidings- of 
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ondersteuningstraject. Huishoudens die deze kans niet benutten, worden voor 

drie jaar uitgesloten van huisvesting bij corporaties in de gehele regio. 

Protocol

Het Regionaal Vangnet werkt volgens een vastgesteld protocol dat de 

goedkeuring heeft van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). 

Het registratiesysteem geeft corporaties eveneens de mogelijkheid 

managementinformatie te genereren, zodat ze beter inzicht krijgen in de 

omvang en inhoud van de problematiek van het laatste kansbeleid.

Het systeem is met ingang van 1 januari 2009 operationeel. Vanaf die datum is 

bij Maaskoepel ook een helpdesk actief voor de corporatiemedewerkers die met 

het systeem werken.

Herzien protocol

Uit een evaluatie in 2011 kwam naar voren dat de registratie minder omvangrijk 

dient te worden. In verreweg de meeste gevallen is de begeleiding van cliënten 

na de ontvangst van een ontruimingsvonnis zo positief dat het niet meer tot 

ontruiming komt. Ook bleek dat de registratieduur van drie jaar, door de tijd die 

nodig is voor de begeleiding, te kort is en dat er behoefte aan is om zogenaamde 

‘noorderzonners’ te kunnen registreren. 

In 2013 legt Maaskoepel een door de leden gedragen herzien protocol voor aan 

het College Bescherming Persoonsgegevens. Als dit college zijn goedkeuring 

hecht aan het protocol, kan de ondersteunende applicatie worden aangepast en 

op een nieuwe manier worden gewerkt. Het overleg met het college is in 2013 

nog niet afgerond, daarmee is het doel ‘afronden van dit project in 2013’ niet 

gerealiseerd.

Bijzondere huisvesting

De afdeling bijzondere huisvesting van Maaskoepel richt zich in het bijzonder op 

al die woningzoekenden die via een andere route dan via Woonnet Rijnmond op 

de woningmarkt komen.

De afdeling is vooral actief in dienstverlening aan derden. Binnen Maaskoepel 

is de afdeling betrokken bij beleidsontwikkeling en themabijeenkomsten op het 

werkgebied bijzondere huisvesting. 

Voor ‘bijzondere huisvesting’ worden jaarlijks 20 tot 25 procent van de vrij ko-

men  de woningen in de regio ingezet, een indicatie van het belang van deze vorm 

van huisvesting. 

2.2 Dienstverlening voor externe partijen

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR)

Maaskoepel verzorgt in opdracht van de Stichting de urgentieverlening 

en alle overige daarmee samenhangende werkzaamheden. SUWR heeft 

hiervoor met de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 

dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Maaskoepel heeft een dienst-

verlenings overeenkomst met SUWR. De urgentieafdeling van Maaskoepel 

verzorgt uit naam en in opdracht van SUWR circa 80 procent van alle 

urgentieaanvragen in de stadsregio. 

Zij doet dit in intensieve samenwerking met de corporaties. De corporaties 

verzorgen de intake, SUWR verzorgt de volledige afhandeling en beoordeling 

van de aanvragen. De oplossing van het probleem van urgent woningzoekenden 

moet worden gevonden in het woningaanbod van de corporaties. In opdracht 

van de stichting verzorgt Maaskoepel ook het opstellen van verweerschriften bij 

geschillen.

In 2013 verwerken de medewerkers 1622 aanvragen vanuit de gemeenten 

Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis tegenover ruim 1700 in 

2012. Opnieuw een daling in het aantal aanvragen een zich al enkele jaren 

voortzettende trend in het aantal aanvragen. En reden voor een ingrijpende 

organisatorische ingreep in de afdeling.

Toekomstscenario 

Een niet sluitende begroting op dit bedrijfsonderdeel dwingt tot gewijzigd beleid 

en aanpassing van de organisatie. Begin 2013 presenteert de werkorganisatie 

een rapportage aan het bestuur met een toekomstvisie voor SUWR en de 
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gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering. Op 8 april neemt het bestuur een 

besluit over het toekomstscenario van SUWR. Inspelend op de verwachte 

verdere daling van het aantal urgentieaanvragen als gevolg van de crisis en 

de veranderingen in de woonruimtebemiddeling wordt de afdeling ingericht op 

1200 aanvragen per jaar, te behandelen door een vaste kern van medewerkers 

en een flexibele schil die ingezet wordt wanneer het aantal aanvragen de 1200 

overstijgt. Dit betekent dat aan vier medewerkers wordt meegedeeld dat zij 

(geheel of gedeeltelijk) boventallig worden en het niet verlengen van een vijfde 

arbeidsovereenkomst. 

2e fase

Naast de behandeling van nieuwe aanvragen wordt in 2013 aandacht gegeven 

aan het project “Terugdringen van het aantal urgenten in de 2e fase” in vooral 

de gemeente Rotterdam.

Op de wachtlijst komen huishoudens voor die al lang een urgentie toegewezen 

hebben gekregen, maar die nog steeds geen passende oplossing hebben 

gevonden. In nauwe samenwerking met de Rotterdamse corporaties, de 

gemeente Rotterdam (Individuele Voorzieningen) en MEE wordt gewerkt aan een 

aanpak die als pilot in 2011 is ingezet in de deelgemeente Delfshaven. Met de 

positieve ervaringen die in Delfshaven zijn opgedaan is een structurele aanpak 

voor het probleem van de wachtlijst ontwikkeld die nu ook in andere deelge-

meenten in Rotterdam wordt ingezet. In 2013 wordt bij het reorganisatie plan 

voor de afdeling Bijzondere huisvesting geconcludeerd dat het 2e fase project 

niet valt onder de reguliere werkzaamheden van SUWR en wordt besloten deze 

extra inspanning in de toekomst alleen op verzoek te verrichten, tegen een 

bijzonder tarief.

Dienstverlening aan de gemeente Rotterdam

Maaskoepel verricht in opdracht van de gemeente Rotterdam de ondersteuning 

van het huisvesten van statushouders vanuit de Rotterdamse taakstelling. Het 

regieteam statushouders zorgt voor de match tussen kandidaten die vanuit 

het COA aan de gemeente Rotterdam worden aangeleverd en woningen die 

door de corporaties worden aangeboden. In 2013 worden via het regieteam 152 

personen in Rotterdam gehuisvest (173 in 2012).

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR)

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

Maaskoepel levert, op basis van de afgesloten samenwerkingsovereenkomst 

tussen de deelnemende gemeenten en Maaskoepel, de ondersteuning door een 

ambtelijk secretariaat.

Op grond van de wet- en regelgeving is geschillenbehandeling een 

verantwoordelijk heid van de overheid. Diverse rechterlijke uitspraken onder-

steun en dit beeld. De stadsregio heeft alle gemeentebesturen verzocht aan deze 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam te gaan deelnemen.  

Tot op heden heeft dit geen effect gehad.

In 2013 behandelt de commissie de urgentiebezwaren en de bezwaren woon-

ruimte bemiddeling vanuit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 

De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten voor de behandeling van de 

bezwaren bij de woonruimtebemiddeling. Besprekingen over deelname worden 

gevoerd met de gemeenten Ridderkerk, Albrandswaard en Barendrecht. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het eerste jaarverslag van de 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam.

2.3 Werkgroepen en raden

Key-users overleg

Corporatiemedewerkers die in het dagelijkse werk belast zijn met de 

uitvoering van de woonruimtebemiddeling bespreken iedere twee maanden 

lopende zaken van uitvoerende aard, waaronder de doorontwikkeling van 

de woonruimtebemiddelingsapplicatie WMS, de website en Extranet en de 

uitvoering van de woonruimtebemiddelingsregels in de stadsregio Rotterdam. 

http://www.woonnet-rijnmond.nl
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Redactieraad

De Redactieraad adviseert over de inhoud en de vormgeving van de website 

van Woonnet Rijnmond en andere (digitale) documenten die door Woonnet 

Rijnmond worden opgesteld en uitgegeven. De Redactieraad houdt zich 

ook bezig met de interne en externe communicatie en voorlichting rondom 

activiteiten die centraal worden gerealiseerd. Vanaf 2014 richt de Redactieraad 

zich ook op de Maaskoepel activiteiten, zoals MijnMaaskoepel.

BO-overleg

Corporatiemedewerkers die werken met Business Objects bespreken hun 

ervaringen met Business Objects. Informatie-uitwisselingen, met name 

voorlichting en opleiding zijn de speerpunten in dit overleg. 

Geschillencommissie

De interne Geschillencommissie doet bindende uitspraken over geschillen 

tussen een aangesloten corporatie en Woonnet Rijnmond die verband houden 

met het functioneren van Woonnet Rijnmond. In 2013 werden geen geschillen 

bij de Geschillencommissie ingediend.

http://www.quawonen.com/projecten/onderhoudsprojecten/slim-snel/
http://www.quawonen.com/projecten/onderhoudsprojecten/slim-snel/
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3. Digitale omgeving
3.1 MijnMaaskoepel
In het ondernemingsplan 2012-2016 belooft Maaskoepel een kennisplein 

te ontwikkelen ter ondersteuning van ontsluiting van beschikbare kennis 

en uitwisseling van het gedachtegoed rond leefstijlen en woonmilieus. In 

2013 wordt MijnMaaskoepel ontwikkeld. Dit voor leden toegankelijke digitale 

platform ontsluit al het door corporaties beschikbaar gestelde en door 

Maaskoepel ontwikkelde materiaal en biedt de leden via actieve uitwisseling 

de kans inspiratie en ideeën te kunnen brengen en halen. Onderdeel van 

MijnMaaskoepel zijn Kleurrijk Wonen (over Leefstijlen en woonmilieus) en 

Woningmarktinformatie. De ontwikkeling van dit platform is in 2013 flink 

vertraagd door verschillende oorzaken. In plaats van 2013 gaat MijnMaaskoepel 

in het voorjaar van 2014 live. Voor de lancering en het beheer van deze digitale 

omgeving wordt een nieuwe medewerker digitale communicatie aangetrokken. 

3.2 Website Woonnet Rijnmond 
In de ontwikkeling van het beter faciliteren van het zoekproces van de 

woningzoekenden wordt in 2012 een nieuwe website gelanceerd. In 2013 

wordt deze ruim 3,5 miljoen keer bezocht. Ruim 900.000 keer wordt de website 

bezocht met een mobiele telefoon en bijna 500.000 keer met een tablet. 

Gemiddeld zijn er 69.533 bezoeken per editie (59.396 in 2012). 

Hosting

De relatie met de voormalige leverancier van de website van Woonnet 

Rijnmond is in het voorjaar van 2012 verbroken. Medio 2012 wordt de website 

overgedragen aan Woonnet Rijnmond, een site die niet af is en waarvoor veel 

inzet in het beheer wordt gevraagd. Voor hosting, bouw en ontwikkeling zijn 

nieuwe partijen benaderd. De afwikkeling van het beëindigen van de relatie met 

de voormalige leverancier loopt eind 2013 nog. 

Doorontwikkeling

De nieuwe beheerder van de website van Woonnet Rijnmond doet een voorstel 

de website gefaseerd te herbouwen. Daarbij wordt geadviseerd een visie op de 

in de toekomst gewenste benadering van woningzoekenden te ontwikkelen, die 

onder andere in de website tot uiting zal komen. 

Maaskoepel oriënteert zich daarvoor op systemen en leveranciers uit andere 

regio’s. 

Het bestuur besluit het gehele met elkaar samenhangende platform van 

Woonnet Rijnmond integraal te vervangen op korte termijn, waarmee Woonnet 

Rijnmond na afronding geheel klaar is voor te toekomst. In het voorjaar van 

2014 wordt een leverancier geselecteerd en zal het nieuwe platform van 

Woonnet Rijnmond worden gebouwd: WNR 3.0.

Ondanks het besluit de doorontwikkeling van Woonnet 2.0 te stoppen, worden in 

2013 veel diensten geleverd die de gebruikers ondersteunen in hun dagelijks werk.

Editiewebservice 

Aangesloten corporaties kunnen hun woningaanbod – dat geadverteerd wordt 

op www.woonnet-rijnmond.nl – ook publiceren op hun eigen website. Met de 

introductie van de interessemail levert de beheerder van de website in maart 

2013 een editiewebservice op waardoor de gegevens van de editie automatisch 

ontsloten worden naar de corporaties. De corporaties hoeven daarmee de 

editiegegevens niet meer handmatig op hun eigen website te bewerken. 

3.3 Automatisering

WMS

Maaskoepel gebruikt de applicatie Woning Matching Systeem (WMS) van NCCW 

ter ondersteuning aan het woonruimtebemiddelingsproces. 

Koppelingen met het primaire systeem

Het WMS kent drie standaardkoppelingen, de leegmeld-, acceptatie- en 

aanbiedingskoppeling. Deze koppelingen wisselen automatisch gegevens uit 
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tussen de primaire systemen van de corporaties en Maaskoepel. De koppelingen 

voorkomen dubbel werk voor corporatiemedewerkers en verhogen de kwaliteit 

van de informatie in de database van Woonnet Rijnmond. Dit zorgt voor 

betrouwbare managementinformatie.

Upgrade WMS naar Oracle 11

Het WMS wordt in 2013 overgezet naar een vernieuwde Oracle omgeving, Oracle 

11. Deze nieuwe omgeving zorgt er voor dat een aantal bekende problemen 

van het WMS worden opgelost, zoals het werken met het WMS in een Citrix 

omgeving. 

Corporatiecloud

Het contract van het WMS wordt in 2012 verlengd tot 1 januari 2014 

onder de voorwaarde dat Maaskoepel en NCCW gezamenlijk onderzoek 

doen naar hoe de CorporatieCloud ingezet kan worden ten behoeve van 

de woonruimtebemiddeling. In 2012 wordt gezamenlijk een businesscase 

opgesteld waarbij de nadruk ligt op verbetering van het advertentieproces. In 

2013 wordt de businesscase vertaald in een simulatiemodel. NCCW presenteert 

haar ideeën over de doorontwikkeling van WMS via cloudtechnologie aan het 

bestuur. Het bestuur besluit in maart om de verkenning van de cloudtechnologie 

stop te zetten. Daarmee wordt ook het besluit genomen voor een oriëntatie op 

andere manieren van woonruimte bemiddelen.
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4. De organisatie
4.1 Leden
In 2013 zijn 24 woningcorporaties lid van Maaskoepel, federatie van 

woningcorporaties. Alle leden hebben een vertegenwoordiger in de 

federatieraad. 

De volgende corporaties zijn in 2013 lid van Maaskoepel:

 » 3B Wonen

 » Woonvisie 

 » Havensteder 

 » Laurens wonen

 » Maasdelta 

 » Bouwvereniging Onze Woning

 » Woningbouwvereniging Poortugaal

 » QuaWonen

 » Woningstichting Samenwerking Vlaardingen

 » SOR 

 » Vestia Groep (Rotterdam en Zuid-Nederland)

 » Waterweg Wonen

 » Woningbouwvereniging Hoek van Holland 

 » Patrimonium Barendrecht

 » Woonbron (Rotterdam en Spijkenisse)

 » WoonCompas 

 » Woningbouwvereniging De Goede Woning

 » Woningstichting Eendracht

 » Woonplus Schiedam 

 » Woonstad Rotterdam 

 » De Leeuw van Putten

 » De Zes Kernen

 » Ressort Wonen

 » Woonzorg Nederland (Zuid-Nederland)
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4.2 De organisatiestructuur
Maaskoepel is een vereniging en heeft als hoogste besluitvormend orgaan de 

federatieraad. Elke corporatie heeft in de federatieraad één vertegenwoordiger. 

Het bestuur van Maaskoepel is ingericht volgens het Angelsaksisch model. De 

directeur van de organisatie is tevens voorzitter van de vereniging en voorzitter 

van het bestuur, dat verder bestaat uit een vijftal directieleden van aangesloten 

corporaties.

De organisatie van Maaskoepel kent naast de directeur twee managers, 

die, evenals de directeur, beiden verantwoordelijk zijn voor aansturing van 

personeel. Directeur en beide managers vormen het managementteam. 

4.3 Het bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van Maaskoepel, wat onder meer inhoudt 

dat het bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, 

de strategie, de financiering, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultaten-

ontwikkeling en het beleid ten aanzien van verbindingen. Het bestuur legt 

hierover verantwoording af aan de federatieraad. 

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 krijgt een inhoudelijke en 

een organisatiegerichte portefeuille, zodanig dat er verschillende combinaties 

ontstaan. Dit heeft als doel de continuïteit te waarborgen. 

Het bestuur heeft uitvoerende taken en bevoegdheden. Het stelt jaarplannen, 

beleidsplannen en begrotingen op en bereidt de vergaderingen van de 

federatieraad voor. 

Federatieraad

Bestuur

Regieteam 
statushouders

FinanciënPR & Communicatie 
Woonnet

Bezwarencommissie 
huisvesting regio 
Rotterdam

PersoneelszakenICT Woonnet

Facilitaire zaken inclusief 
huisvesting

ICT Maaskoepel

Regionaal Vangnet

PR & Comminicatie 
Maaskoepel

Directeur-bestuurder

Manager 
Woonruimtebemiddeling

Directeur-bestuurderManager 
Bijzondere huisvesting

Bijzondere  
huisvesting

Belangenbehartiging en 
beleid

Woonruimtebemiddeling

Controller
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Het bestuur bestaat op 31 december 2013 uit de volgende leden:

Naam Portefeuille Datum benoeming Datum aftreden 
evt. datum 
herbenoemen

Datum finaal 
aftreden

Inhoudelijk Organisatorisch

A�M�E� Vermeeren
8 september 1963

Woonruimtebemiddeling Werkorganisatie juni 2011 juni 2014 juni 2018

R�A� van den Broeke 
17 juni 1968

Bijzondere Huisvesting Werkorganisatie juni 2012 juni 2016 juni 2020

M�B� Van Leeuwen
9 mei 1958

Bijzondere Huisvesting Ontmoeting juni 2012 juni 2015 juni 2019

B�J� Pluijmers
4 september 1955

Transformatie Financiën juni 2011 juni 2014 juni 2018

F� van Velzen
24 mei 1964

Woonruimtebemiddeling Financiën juni 2012 juni 2015 juni 2019

W� Rohde
10 oktober 1959

Transformatie Ontmoeting juni 2007 juni 2011 juni 2015

L�W� Bartelse
12 maart 1952

Voorzitter juli 2009 juli 2013 juli 2017
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J.J. Koole krijgt een andere functie binnen Vestia en verlaat het werkgebied van 

Maaskoepel. R.A. van den Broeke treedt op 15 maart 2013 in zijn plaats. Hij 

wordt verkozen middels een digitale stemming van de federatieraad. 

W.B. Rohde heeft tot het einde van het jaar zitting in het bestuur van 

Maaskoepel. Met het aangaan van een nieuwe uitdaging in 2014 laat hij zijn 

post bij Woonbron en zijn bestuursfunctie bij Maaskoepel achter zich. Het 

bestuur dankt de heren Koole en Rohde voor hun inzet. 

Nevenfuncties bestuur Maaskoepel (31 december 2013):

Dhr. R.A. van den Broeke

 » directeur-bestuurder QuaWonen (hoofdfunctie)

 » voorzitter Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard

 » Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Leefbaar Ondernemend 

Platteland

 » Lid van de Raad van Advies van Carrière Instituut Schoonhoven

Dhr. L.W. Bartelse

 » directeur-bestuurder Maaskoepel (hoofdfunctie)

 » voorzitter van de Raad van Commissarissen Rijswijk Wonen

 » voorzitter van de Kamer voor de Binnenvisserij (adviesorgaan van het 

Ministerie van EL&I)

 » directeur/ eigenaar van adviesbureau Two Be B.V.

Mevr. A.M.E. Vermeeren

 » regiodirecteur Centrum/West Woonstad Rotterdam (hoofdfunctie)

 » lid RvT Reinaerde

 » bestuurslid Stichting Prinsenhof (tot 1 maart 2014)

 » bestuurslid van de Stichting Urgentieverlening Woningzoekenden Rijnmond 

(SUWR)

 » bestuurslid Stichting Volkskracht Historische Monumenten Rotterdam

Dhr. W.B. Rohde

 » directeur Concern Center Woonbron (hoofdfunctie)

Dhr. B.J. Pluijmers

 » directeur Strategie & Portefeuillemanagement/plv. bestuurder Havensteder 

(hoofdfunctie) 

lid Board Partners for Healthy Cities

 » vice voorzitter RvC VvE-010

 » vice voorzitter RvT HWW Zorg

 » voorzitter bestuur European Federation for Living

 » lid stuurgroep Ketenintegratie in de Woningbouw (Vernieuwing Bouw) 

Dhr. F.J. van Velzen

 » directeur Wonen bij Maasdelta Groep (hoofdfunctie)

 » bestuurder Maasdelta Commerciële Activiteiten BV

 » bestuurder DEEM BV

 » bestuurder EEM BV

Mevr. M.B. van Leeuwen

 » directeur-bestuurder Patrimonium Barendrecht (hoofdfunctie)

 » bestuurslid Stichting Lentefonds (tot 30 september 2013)

 » bestuurslid Stichting Matchroom Barendrecht

 » bestuurslid Stichting Stalpaert van der Wiele

 » bestuurslid Duurzaamheidskring Barendrecht

 » ambassadeur Stichting Present Barendrecht
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Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder wordt, anders dan de overige bestuursleden, niet 

gekozen uit de leden corporaties van Maaskoepel. Per 1 juli 2009 is Leo Bartelse 

door de federatieraad benoemd tot directeur-bestuurder voor een eerste termijn 

van vier jaar, deze benoeming wordt in 2013 verlengd met vier jaar. Maaskoepel 

heeft de governance code voor de benoeming van de directeur-bestuurder als 

volgt toegepast: 

Volgens de code geschiedt een benoeming voor een periode van maximaal vier 

jaar met de mogelijkheid van verlenging van één periode van nog eens vier 

jaar. De strekking van deze bepaling is dat de overige bestuursleden aan het 

einde van de eerste periode beoordelen en aan de federatieraad adviseren of de 

directeur-bestuurder ook voor volgende bestuursperiode de juiste persoon is om 

Maaskoepel te besturen. Evenals de statuten dat voor de andere bestuursleden 

voorschrijven heeft de directeur-bestuurder dus een maximale zittingstermijn 

van twee perioden van vier jaar.

Naast de jaarlijkse functioneringsgesprekken en beoordeling van de directeur-

bestuurder spelen daarbij ook de toekomstige positie van Maaskoepel en het 

daarvoor wenselijke beleid een rol. Conform de statuten maakt de voorzitter 

geen deel uit van de organisatie van leden corporaties van Maaskoepel. 

Er is geen vicevoorzitter, vervanging zal plaatsvinden aan de hand van de 

portefeuilleverdeling (werkorganisatie) binnen het bestuur. 

Verantwoordelijkheid directeur-bestuurder

De taakverdeling van het bestuur is per 1 juli 2009 aangepast door onderscheid 

te maken tussen een dagelijks bestuur (de voorzitter van het bestuur en 

directeur) en een algemeen bestuur. Het dagelijkse bestuur en de directie 

worden vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder. 

De directeur-bestuurder is, naast zijn bestuurdersverantwoordelijkheid, als 

directeur belast met de uitvoering van de werkzaamheden van Maaskoepel en 

met de leiding aan de hem daarmee ter beschikking staande werkorganisatie. 

Hij is verantwoordelijk voor een tijdige, juiste en volledige uitvoering van 

activiteiten, noodzakelijk ten behoeve van het nastreven van de doelstellingen 

van Maaskoepel, zoals dit jaarlijks in het jaarprogramma wordt vastgelegd. Hij 

is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in het 

goedgekeurde jaarplan en begroting. Hij stelt jaarlijks de risicoparagraaf op 

ten behoeve van de begroting. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor 

de uitvoering van het risicomanagementbeleid dat een keer per vier jaar wordt 

vastgesteld in het bestuur. Hij verstrekt aan het bestuur de kwartaalrapportage 

inclusief een jaarprognose conform de rapportagecyclus van Maaskoepel. Over 

aard en omvang wordt periodiek overlegd tussen de directeur-bestuurder en 

het bestuur. De directeur-bestuurder is verplicht het bestuur van Maaskoepel 

tijdig en op een zodanige wijze te informeren, adviseren, ondersteunen en 

verantwoording af te leggen over zijn taakuitoefening, dat het bestuur zijn 

beleidsbepalende en toezichthoudende taak kan uitoefenen.

Beloning van de directeur-bestuurder en overige bestuurders

De arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder worden met inacht neming 

van de van toepassing zijnde (wettelijke) bepalingen vastgesteld door het bestuur. 

De beloning op jaarbasis voor 2013 ad. 154.262,87 euro bruto, inclusief variabele 

beloning, inhoudingen, reiskosten en inclusief werkgeverslasten, is gebaseerd 

op de beloningscode van VTW en Aedes en ligt beneden de norm voor de maxi-

male beloning van bestuurders. In 2013 is voor de laatste maal sprake van 

een variabele beloning, in het contract voor de volgende periode is dit, zonder 

compensatie, geschrapt. 

De overige bestuursleden krijgen geen vergoeding. 

Selectie- en remuneratiecommissie

Voor de aanstelling van de directeur-bestuurder en bestuursleden wordt 

een selectie- en remuneratiecommissie gevormd die de federatieraad heeft 

geadviseerd bij de benoeming. De commissie bestaat uit de bestuursleden die 

de portefeuille ‘werkorganisatie’ beheren.
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Besluiten door het bestuur

In 2013 heeft zes keer een bestuursvergadering plaatsgevonden en één 

‘strategiemiddag’. Belangrijke besluiten in deze vergaderingen zijn: 

Datum  Besluit

04-02 Het bestuur besluit R.A. van den Broeke (QuaWonen) voor te dragen als 

bestuurslid bij de federatieraad.

04-02 Het bestuur besluit het volgende aangaande de toekomstscenario’s 

voor SUWR:

1. Urgentiebepaling is een blijvend fenomeen, waarbij altijd gemeente 

en corporaties in het spel zullen zijn. Vanuit die gedachte is een 

verbinding Maaskoepel / SUWR een logische, die meerwaarde heeft 

voor beiden.

2. Een minimaal sluitende businesscase is voorwaarde, inclusief 

een risico opslag die in verhouding is met de risico’s van de 

onderneming. 2,5% is daarvoor te laag en zal worden opgetrokken 

naar 5%.

3. Wij zetten in op een flexibele organisatie waarmee de 

schommelingen in de markt beter kunnen worden opgevangen.

4. Met de opdrachtgevers dient het gesprek te worden gevoerd 

over aanpassing van het tarief en bijdrage in de kosten van 

transformatie.

5. Inzet voor de 2e fase zou apart moeten worden beschouwd en apart 

in rekening worden gebracht.

6. Wij zetten in op een doelscenario met een vaste kern gebaseerd op 

1200 aanvragen per jaar en een flexibele structuur waarmee grotere 

aantallen, of extra inzet bij een 2e fase wordt opgevangen.

04-02 Het bestuur besluit de aanpassing van de begroting uit te stellen tot 

meer duidelijkheid bestaat over de effecten van de maatregelen die 

worden getroffen voor SUWR.

08-04 Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van Maaskoepel 

vast.

08-04 Het bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag van Woonnet 

Rijnmond vast.

08-04 Het bestuur stelt de federatieraad voor dat resultaat van Maaskoepel 

wordt toegevoegd aan de voorzieningen.

08-04 Het resultaat van Woonnet Rijnmond wordt toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve.

08-04 Het bestuur besluit de no-show sanctieregeling in te voeren d.m.v. 

een aanpassing in WMS. De enige communicatie aan de klant is 

berichtgeving over de regeling op de site woonnet-rijnmond.nl.

08-04 Het bestuur gaat akkoord met een rechtsgang tegen Koninklijke Joh. 

Enschedé.

08-04 Het bestuur gaat akkoord met het sociaal plan (met inbegrip van de 

besproken wijzigingen).

08-04 Het bestuur gaat akkoord met een vacature van webmaster 

(medewerker digitale communicatie) van 20 uur.

10-06 Het bestuur legt het voorstel tot het aanleggen van een database van 

de woningvoorraad voor aan de federatieraad onder de voorwaarde dat 

dit kan met beperkte inspanning. 

10-06 Het bestuur ondersteunt het plan van aanpak om tot een woonvisie te 

komen.

10-06 Het bestuur stelt het functieprofiel van de directeur-bestuurder vast.

10-06 Het bestuur legt de herbenoeming van Leo Bartelse voor aan de 

federatieraad.

10-06 Het bestuur legt de geconsolideerde begroting voor aan de 

federatieraad.

10-06 Het bestuur stelt het financiële eerste kwartaal van 2013 vast.
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10-06 Het bestuur draagt de visie woonruimtebemiddeling voor aan de 

federatieraad.

10-06 Het bestuur besluit dat Woonnet Rijnmond naar de 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam wel als verwerende 

partij optreedt, maar niet ter zitting verschijnt (dus alleen schriftelijk 

reageert).

10-06 Het bestuur besluit het voorstel tot afschaffen van postversie 

woonkrant-op-maat per 1 januari 2014 voor te leggen aan de 

federatieraad.

10-06 Het bestuur besluit BDO als nieuwe accountant 2013-2015 aan 

te stellen en Deloitte Belastingadviseurs in te blijven zetten op het 

BTW-dossier.

10-06 Het bestuur besluit gemeente Barendrecht toegang te verlenen tot 

WMS.

23-09 Het bestuur stelt de rapportage van het tweede kwartaal 2013 vast.

25-11 Het bestuur gaat akkoord met het voorstel van de belastingdienst over 

BTW-aftrek onder de volgende voorwaarden: Maaskoepel dient op basis 

van het voorstel van de belastingdienst de suppleties (eindafwikkeling 

BTW) over de jaren 2009-2012 in. De jaren 2009-2011 beschouwt de 

belastingdienst na suppletie als afgehandeld. Indien de belastingdienst 

hier niet mee akkoord gaat dan zal Maaskoepel alsnog procederen voor 

een fiscale eenheid met ingang van 2009.

25-11 De rapportage over het derde kwartaal wordt vastgesteld.

25-11 In 2014 wordt geen contributieverhoging toegepast.

25-11 Het bestuur besluit om het voorstel over het gebruik van het 

databestand van de woningvoorraad aan de federatieraad voor te leggen.

25-11 Een besluit over de spelregels woonruimtebemiddeling wordt uitgesteld.

25-11 De brief met daarin de gezamenlijke reactie op de concept verordening 

wordt vastgesteld en aan de federatieraad voorgelegd.

25-11 Het bestuur neigt voor het project WNR 3.0 naar scenario 3 mits de 

kosten binnen budget vallen. 

25-11 De datum van oplevering van WNR 3.0 verschuift naar 1 januari 2015.

25-11 De analyse van de interessemail wordt in de federatieraad 

gepresenteerd.

24-12 Het bestuur kiest in het project WNR 3.0 voor het verder onderzoeken 

van scenario 3.

Besluiten door de federatieraad

De federatieraad komt in 2013 tweemaal bijeen en stelt onder andere de 

begroting, het jaarplan en het jaarverslag vast. Daarnaast wordt met algemene 

stemmen de visie op de woonruimtebemiddeling aangenomen.

15-3 De federatieraad besluit middels een schriftelijke stemming over te 

gaan tot de fusie met Woonnet Rijnmond overeenkomstig het voorstel 

tot fusie.

27-6 De federatieraad besluit tot het gunnen van de opdracht aan BDO 

als nieuwe accountant 2013-2015 en het behouden van Deloitte 

Belastingadviseurs voor het BTW-dossier.

27-6 De federatieraad stelt de jaarstukken van Maaskoepel vast en verleent 

het bestuur décharge.

27-6 De federatieraad stelt de jaarstukken van Woonnet Rijnmond vast en 

verleent het bestuur décharge.

27-6 Het resultaat van Maaskoepel wordt toegevoegd aan de voorzieningen.

27-6 Het resultaat van Woonnet Rijnmond wordt toegevoegd aan de 

voorzieningen.

27-6 Een bedrag van €340.000 dat is besteed aan de website van Woonnet 

Rijnmond wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve 

Doorontwikkeling.

27-6 De federatieraad stemt in met begroting voor 2013 en stelt deze vast.
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27-6 De federatieraad stelt het profiel voor de functie van directeur-

bestuurder vast.

27-6 De federatieraad herbenoemt de heer L.W. Bartelse per 1 juli 2013 in de 

functie van directeur-bestuurder bij Maaskoepel voor een periode van 

vier jaar.

27-6 De federatieraad stelt de visie woonruimtebemiddeling vast.

27-6 De federatieraad besluit tot het afschaffen van de postversie van de 

woonkrant-op-maat per 1 januari 2014.

27-6 De federatieraad besluit een database van gegevens op vhe-niveau 

aan te leggen waarvoor jaarlijks gegevens bij corporaties opgevraagd 

worden door Maaskoepel.

16-12 De federatieraad stelt het jaarplan vast.

16-12 De federatieraad stelt de begroting voor 2014 vast.

16-12 De federatieraad stelt een besluit over de meerjarenbegroting 2015-

2018 uit.

16-12 De federatieraad besluit leden onderling zonder restricties toegang te 

geven tot de database van gegevens op vhe-niveau.

16-12 De federatieraad is akkoord met de schriftelijke reactie van Maaskoepel 

namens de corporaties op de ontwerpverordening en de bijlagen.

16-12 De federatieraad besluit de spoedzoekersmodule (Direct kans) in te 

voeren op 4 maart 2014.

4.3 Risicobeheersing
Maaskoepel kent een governance structuur volgens de principes van de 

governance code voor woningcorporaties, voor zover van toepassing. 

Aanvullend hierop heeft Maaskoepel een klokkenluidersregeling, 

een integriteitscode en een specifiek op Maaskoepel toegepast 

risicobeheersinginstrument.

Het beheersingsysteem met bijbehorende instrumenten biedt voldoende 

mogelijkheden voor goed toezicht op de kwaliteit van het bestuur en 

organisatie. Via het ondernemingsplan, de daarop geënte jaarplannen en de 

jaarlijkse managementreviews zijn het beleid, de strategie en de realisatie van 

doelstellingen met vaste regelmaat aan de orde. Het bestuur voert jaarlijkse 

evaluatie/functioneringsgesprekken met de directeur-bestuurder. Daarnaast 

heeft een bestuursdelegatie een overleg met een medewerkersdelegatie. 

Maaskoepel kent geen OR, de directeur heeft enkele malen per jaar overleg met 

het personeel tijdens een gezamenlijke lunch.

Als instrumenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem hanteert 

Maaskoepel:

 » risicoanalyses van zowel strategische, tactische, als operationele en 

financiële doelstellingen van Maaskoepel;

 » een integriteits- of gedragscode 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 periodieke monitoren en rapportering.

Vanaf 2012 werkt Maaskoepel voor het intern risicobeheersing- en 

controlebeleid met de Balanced Scorecard. Op deze Balanced Scorecard zijn de 

kwartaalrapportages gebaseerd.

4.4 Kerngegevens personeel en organisatie
Op 31 december 2013 zijn 21 (2012: 22) medewerkers in dienst met een 

arbeidsovereenkomst, overeenkomend met 19.08 fte (2012: 19,96 fte). Daarvan 

is de verhouding man/vrouw gemiddeld 35.52 procent man en 64.48 procent 

vrouw. Het ziekteverzuim, berekend op basis van kalenderdagen, is gemiddeld 

10.2 procent (2012: 6,87 procent).

2013 fungeert als proefjaar voor een nieuwe systematiek voor de gespreks-

cyclus voor plannings- voortgangs- en beoordelingsgesprekken, gecombineerd 

met nieuwe functieomschrijvingen gebaseerd op een model van competentie-

beschrijvingen. In het voorjaar van 2014 zal het proefjaar worden geëvalueerd.
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5. Jaarcijfers
5.1 Balans per 31 december 2013
(voor resultaat bestemming) 2013 (in €) 2012 (in €)

Activa

Materiële vaste activa 383.360 498.593

Vlottende activa

Debiteuren 96.076 203.336

Overlopende activa 327.058 392.350

Liquide middelen 1.761.227 1.359.506

Te verrekenen contributie 0 0

Totaal vlottende activa 2�184�360 1�955�192

Totaal activa 2.567.720 2.453.785

Passiva

Eigen Vermogen

Bestemmingsreserve 1.321.696 1.052.568

Totaal Eigen Vermogen 1�321�696 1�052�568

  

Resultaat te bestemmen 524.625 515.010

  

Voorziening loopbaanontwikkelingsbudget 46.682 48.942

Voorziening Sociaal Plan 112.257 

  

Kortlopende schulden  

Crediteuren 283.030 358.080

Overlopende passiva 279.429 479.184

Totaal kortlopende schulden 562�459 837�263

Totaal passiva 2.567.720 2.453.785
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5.2 Staat van Baten en Lasten 2013

 Werkelijk Begroot Werkelijk

 2013 (in €) 2013 (in €) 2012 (in €)

Baten

Contributies 2.642.479 2.582.846 2.597.154

Urgentieteam 951.910 996.394 994.290

Woonnet Rijnmond    649.569

Aedes 50.965 50.965 63.493

Regionale Geschillencommissie 47.565 36.382 38.178

Monitoring   18.000

Statushouders 26.491 26.141 29.272

Overige opbrengsten 2.310 0 2.488

Advertenties  3.217 5.000 1.939

Abonnementen woonkrant op maat 14.831 25.000 34.769

Opleiding 5.800 6.000 9.527

Raadplegen Woonnet   10.000

Voorgaande jaren 25.908 0 22.171

BTW suppletie 2012 54.082 

Risicoreserve SUWR   8.021

Totaal baten 3.825.557 3.728.728 4.478.869
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Lasten

Bureaukosten

Personeel 1.474.784 1.528.985 2.011.380

Directeur - Bestuurder 154.263 166.659

Huisvesting 280.688 294.009 345.118

Bureau 399.363 423.907 561.639

 2�309�098 2�413�559 2�918�139

Algemene kosten

Vergaderkosten 10.313 9.103 49.070

Algemene kosten 146.334 188.441 307.092

 156�647 197�544 356�162

Beleid en Belangen 53.684 182.532

 53�684 182�532

Woonnet

Automatisering  383.360 377.787 358.617

Krant 48.451 67.837 58.400

Website 287.597 362.279 110.599

Diversen WNR 0 23.774 7.822

Projecten 20.674 57.682 179.560

Lasten voorgaande jaren 10.086 0 0

 750�169 889�358 714�998

Diversen 9.128 12.886 11.459

Voorziening Sociaal Plan 133.170

BTW suppletie 2013 2.570 0

Afschrijvingskosten t.l.v. activa 152.677 189.457 547.265

Te verrekenen contributie   2.220

Totaal lasten 3.567.143 3.885.336 4.550.244
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Resultaat voor financiële baten en lasten 258�414 -156�609 -71�373

Financiële baten en lasten

I. Rentebaten 20.329 16.000 25.206

II. Rentelasten 0  432

Resultaat voor inzet bestemmingsreserve 278.743 -140.609 -46.598

Inzet bestemmingsreserveOnttrekking t.b.v. automatiseringskosten 2010 -5.036   -20.144 

Onttrekking doorontwikkeling Woonnet 2.0. -152.677   -547.265 

Onttrekking Voorziening Sociaal Plan -133.170   -2.220 

Dotatie risicoreservering SUWR 45.000   8.021 

Resultaat na inzet bestemmingsreserve 524.625   515.011
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5.3 Waarderingsgrondslagen

Algemeen

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 2013 is opgenomen onder de post overlopende 

passiva als nog te betalen.

Afschrijving

Duurzame activa en computersoftware worden gewaardeerd op een 

bedrijfseconomische grondslag. De economische gebruiksduur is voor 

computerapparatuur drie jaar en voor kantoormeubilair vijf jaar, vanaf een 

investeringsbedrag van € 2.000. Afschrijving op activa gebeurt lineair bij 

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

Maaskoepel, federatie van woningcorporaties en Woonnet Rijnmond per 

1 januari 2013 administratief gefuseerd

De verenigingen Maaskoepel, federatie van woningcorporaties en Woonnet 

Rijnmond zijn met ingang van 1 januari 2013 administratief gefuseerd in 

de vereniging Maaskoepel. De vereniging Woonnet Rijnmond kende dezelfde 

waarderingsgrondslagen. In de vergelijkende cijfers 2012 zijn beide verenigingen 

geconsolideerd.

In december 2012 hebben het bestuur en de federatieraad van Maaskoepel 

ingestemd met het voorgenomen besluit tot een fusie van Maaskoepel met 

Woonnet Rijnmond en met een aantal wijzigingen in de statuten. Belangrijkste 

punt daarin is de invoering van een opzegtermijn van een jaar, waarmee de 

organisatie gelegenheid krijgt zich aan te passen aan een nieuwe situatie. 

Ook zal de bundeling van belangenbehartiging en dienstverlening in één 

lidmaatschap de drempel voor een vertrek uit de vereniging iets verhogen. Na de 

ter inzage legging bij de Kamer van Koophandel heeft de rechtbank Rotterdam 

op 12 februari 2013 een verklaring van geen bezwaar voor de fusie afgegeven. 

Op 15 maart 2013 is de uitslag van de digitale stemming van de federatieraad 

bepaald over het unanieme voorstel van het bestuur over te gaan tot fusie. 

De federatieraad stemde met 93 procent van de stemmen, ruim boven het 

benodigde quorum van 75 procent. De stemming is unaniem voor de fusie met 

Woonnet Rijnmond. De akte van fusie is op 3 april 2013, met terugwerking naar 

1 januari 2013, gepasseerd.

Vergelijking cijfers boekjaren 2013 en 2012 Balans en Staat van baten en 

lasten

De Balans en Staat van baten en lasten van het boekjaar 2012 betreffen een 

cumulatie van de Balans en Staat van baten en lasten van de verenigingen 

Maaskoepel, federatie van woningcorporaties en Woonnet Rijnmond van voor 

de administratieve fusie per 1 januari 2013 zoals vermeld in de goedgekeurde 

jaarrekeningen van deze verenigingen over het boekjaar 2012.
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Terug te vorderen omzetbelasting

Maaskoepel en Woonnet vormen voor het boekjaar 2012 een fiscale eenheid 

voor de omzetbelasting. De automatiseringskosten van beide verenigingen 

worden vanaf het boekjaar 2012 als gemeenschappelijke kosten beschouwd 

waarvan een deel van de BTW volgens de prorataregeling wordt teruggevorderd. 

De omzetbelasting op directe kosten van BTW belaste prestaties worden 

volledig teruggevorderd. Voor de jaren vanaf 1 april 2009 tot en met 2011 

is voor de doorbelasting van gemeenschappelijke kosten aan de vereniging 

Woonnet sprake van de ‘gemene rekening’ constructie, waarvan de BTW op 

basis van de prorataregeling is teruggevorderd. In de jaarrekening zijn de 

suppleties over de jaren 2009-2013 opgenomen die naar verwachting medio 

2014 door de belastingdienst definitief worden beschikt.

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR)

Maaskoepel heeft vaste afspraken gemaakt met SUWR 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 per kwartaal een voorschotnota op basis van 

de urgentieaanvragen van de laatst afgerekende aantallen. Twee maal per jaar 

worden de urgentieaanvragen en medische keuringen afgerekend.

Voorzieningen voor pensioenen

De pensioenen zijn verzekerd bij pensioenuitvoerder SPW (bedrijfstakpensioen-

fonds). Maaskoepel verwerkt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als 

last in de staat van baten en lasten. Voor zover de aan de pensioenuitvoerder 

te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans 

opgenomen. Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de pensioenuit-

voerder te betalen premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 

overlopend actief voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door de pensioen-

uitvoerder of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

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 gereserveerd.

Voorziening sociaal plan

Met ingang van 2013 is een voorziening gevormd voor de uitvoering van het 

sociaal plan in 2013 en 2014.

Bestemmingsreserve

Maaskoepel kent een bestemmingsreserve waaruit investeringen, voorziene en 

onvoorziene uitgaven na separate besluitvorming worden gedekt. De hoogte van 

de bestemmingsreserve wordt periodiek op het gewenste vermogen beoordeeld 

in het kader van de te behalen doelstellingen en bijbehorende risico’s. 
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6. Financiële continuïteit
Maaskoepel wil haar financiële continuïteit waarborgen door het gericht inzetten 

van contributiemiddelen en voldoende inkomsten uit overige dienstverlening. In 

december 2012 stemmen bestuur en federatieraad van Maaskoepel in met het 

voorgenomen besluit tot een fusie van Maaskoepel en Woonnet Rijnmond per 

1 januari 2013. De financiële positie van de vereniging is hierdoor sterker.

Benodigd weerstandsvermogen c�q� bestemmingsreserve 2013

Voor Maaskoepel is het van belang dat zij financiële tegenvallers kan opvangen 

zonder dat de continuïteit direct in gevaar komt of financiële noodmaatregelen 

onvermijdelijk zijn. De hoogte van deze bestemmingsreserve wordt periodiek 

op het gewenste vermogen beoordeeld. Dit alles in het kader van de te behalen 

doelstellingen en bijbehorende risico’s. Voor de bepaling van het benodigde 

weerstandsvermogen zijn de risico’s, voorgenomen activiteiten, investeringen 

en beschikbare middelen inzichtelijk gemaakt. 

Risico’s die betrekking hebben op het weerstandsvermogen zijn onvoorziene 

risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen en van materiële 

betekenis zijn in relatie tot de financiële positie. Hiervoor is een financiële buffer 

in de vorm van reserves noodzakelijk en enige ruimte in de exploitatiebegroting.

Op basis van een risico-inventarisatie en een kansimpact analyse is bepaald 

wat met 90 procent waarschijnlijkheid de omvang van het benodigde 

weerstandsvermogen zou moeten zijn. Daarbij is rekening gehouden met het 

gegeven dat het onwaarschijnlijk is dat de risico’s zich gelijktijdig voordoen. 

Risico’s kunnen met elkaar samenhangen waardoor het uiteindelijke financiële 

effect minder groot zal zijn. Ook geeft dit uitgangspunt de relativiteit van de 

inschatting aan: juist het onverwachte is de oorzaak van grote risico’s, zoals 

extra overheidsheffingen op onze leden. 

In de afgelopen en komende jaren zijn en worden passende maatregelen 

getroffen deze risico’s te beheersen. Het bestemmen van het resultaat 

aan de bestemmingsreserve is nodig om het weerstandsvermogen en de 

investeringsruimte op niveau te houden en daarmee de financiële continuïteit te 

waarborgen. 

De stand van de bestemmingsreserve per 31 december 2013, voor 

resultaatbestemming 2013, is € 1.321.696.

Vergelijkende cijfers verslagjaar 2013 en voorgaande jaren

In onderstaand overzicht zijn de financiële kengetallen van Maaskoepel inclusief 

Woonnet over een periode van 5 jaar opgenomen. Een current ratio vanaf 1,5 is 

gezond. De minimale solvabiliteitseis ligt tussen 0,25 en 0,4.

Financiële kengetallen

    2013  2012  2011  2010  2009  2008

Current ratio  3,88  2,34  1,74  1,43  1,88  2,00

Solvabiliteitsratio  0,51  0,43  0,54  0,33  0,43  0,36

Liquide middelen € 1.761.227  € 1.359.506  € 1.010.140  € 1.003.996  € 932.751  € 893.354 

Jaarresultaat € 524.625  € 515.010  € 485.400  € 86.582  € 103.357  € 245.054 

Eigen vermogen € 1.321.696  € 1.052.568  € 1.409.747  € 906.037  € 879.183  € 590.050 

Totaal vermogen € 2.567.720  € 2.453.785  € 2.596.467  € 2.730.540  € 2.056.054  € 1.653.046 

Vlottende activa € 2.184.360  € 1.955.192  € 1.711.557  € 2.272.638  € 1.536.450  € 1.407.969 

Vlottende passiva € 562.459  € 837.263  € 982.288  € 1.587.547  € 817.995  € 704.120
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Vergelijkende cijfers verslagjaar 2013 en begrotingsjaar 2014

In het begrotingsjaar 2014 is door de verwachte afname van het aantal 

urgentieaanvragen extra inzet uit reserves begroot ten behoeve van de 

uitvoering van het sociaal plan en de desintegratie van de activiteiten van 

urgentieverlening. Ook zijn bezuinigingsmaatregelen en het efficiënter inrichten 

van de bedrijfsvoering voor 2014 en vervolgjaren begroot. In onderstaand 

overzicht zijn opgenomen de realisatie en begroting van het verslagjaar 2013 en 

de jaarbegroting 2014.

(in €) (Totaal) incl.BTW Begroting Jaarrek� Verschil Begroting

 2013 2013 Begroot  2014

   Jaarrek� 

Uitgaven    

Huisvesting 294.009 280.688 13.320 300.743

Salariskosten Directeur-Bestuurder 166.659 154.263 12.396 153.554

Personeelskosten 1.528.985 1.474.784 54.201 1.509.934

Kosten bureau 423.907 399.363 24.544 365.677

Beleid en Belangen 182.532 53.684 128.848 175.002

Vergaderkosten 9.103 10.313 -1.210 10.491

Algemene kosten 188.441 146.334 42.107 162.918

Bestuurskosten SUWR 3.325 3.228 97 3.325

Bezwarencommissie HGR 9.561 5.900 3.661 8.000

Automatisering WNR 377.787 383.360 -5.573 403.819

Krant WNR 67.837 48.451 19.387 6.451

Website WNR 362.279 287.597 74.681 344.939

Diversen WNR 23.774 0 23.774 31.946

Projecten WNR 57.682 20.674 37.007 11.533

Lasten voorgaande jaren WNR 0 10.086 -10.086 0

Doorontwikkeling website WNR 189.457 152.677 36.780 264.910

Risicoreserve SUWR    42.448

BTW-suppletie 2013  2.570 -2.570 0

Voorziening Sociaal Plan  133.170 -133.170 69.097

Totaal kosten 3.885.336 3.567.143 318.193 3.864.787
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 Begroting Realisatie Verschil Begroting

 2013 2013  2014

   Begroot  

   Jaarrek� 

Inkomsten    

Contributies 2.582.846 2.642.479 59.633 2.610.221

Overige opbrengsten inclusief rente 0 2.310 2.310 0

Urgentie 996.394 951.910 -44.484 897.349

Regieteam statushouders 26.141 26.491 349 26.665

Bezwarencommissie HGR 36.382 47.565 11.183 46.672

Aedes 50.965 50.965 0 0

Advertenties  5.000 3.217 -1.783 2.500

Abonnementen woonkrant op maat 25.000 14.831 -10.169 0

Opleiding 6.000 5.800 -200 5.000

Baten voorgaande jaren 0 25.908 25.908 0

BTW-suppletie 2012 0 54.082 54.082 

Totaal Baten 3.728.728 3.825.557 96.829 3.588.407

    

Resultaat voor financiële baten en lasten -156.608 258.414 415.022 -276.380

    

Financiële baten en lasten    

Rentebaten 16.000 20.329 4.329 16.000

    

Resultaat voor inzet reserve -140.608 278.743 419.351 -260.380

    

Bij: Inzet reserve t.b.v. Kosten Sociaal Plan    69.097

Bij: Inzet reserve t.b.v. Desintegratiekosten    257.920

Bij: Inzet reserve Doorontwikkeling Website 189.457 152.677 -36.780 264.910

Bij: inzet reserve t.b.v. Voorziening Sociaal Plan   133.170 133.170 0

Bij: Inzet reserve t.b.v. automatiseringskosten  5.036 5.036 0 0

Af: Dotatie risicoreservering SUWR  45.000 -45.000 0

Resultaat na inzet reserve 53.886 524.626 470.741 331.548
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7. Overige gegevens
Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Bankgarantie Groot Handelsgebouw

De huurovereenkomst met het Groot Handelsgebouw is aangegaan voor de 

duur van tien jaar en loopt tot en met 30 april 2016. Opzegging kan tegen het 

einde van de huurperiode met een opzegtermijn van tenminste 12 maanden 

en anders wordt de overeenkomst voortgezet met telkens een duur van 5 jaar. 

Voortvloeiend uit de huurovereenkomst is met de verhuurder afgesproken, 

dat Maaskoepel een bankgarantie van € 44.900 regelt. De ING heeft een 

bankgarantie verstrekt door blokkering van het bedrag op de spaarrekening. De 

huurverplichtingen van Maaskoepel voor het boekjaar 2014 bedragen € 213.250.

Aanspraken tekorten pensioenvoorzieningen

Maaskoepel is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de 

woningcorporaties (SPW). De door pensioenuitvoerder SPW geschatte 

dekkingsgraad lag in december 2013 op ongeveer 114 procent.

Aansprakelijkheidstelling ICT-leverancier

Maaskoepel heeft een voormalig ICT-leverancier aansprakelijk gesteld voor 

het niet nakomen van haar verplichtingen voor de vervaardiging van en het 

projectmanagement voor de bouw van een nieuwe website in het kader van 

woonruimtebemiddeling.

Gebeurtenissen na balansdatum

Maaskoepel is voornemens in 2014 te investeren in een nieuw integraal 

platform voor het woonruimtebemiddelingssysteem, onder de naam Woonnet 

3.0. De bestemmingsreserve per 31 december 2013 is in deze investering deels 

al in voorzien. Op basis van de parameters van de (meerjaren)-begroting en 

toevoeging van de jaarresultaten aan de bestemmingsreserve is er ‘voldoende 

investeringsruimte voor WNR 3.0’.

Verklaring van het bestuur

Rotterdam, 14 april 2014

Het bestuur van Maaskoepel verklaart hierbij dat alle uitgaven gedaan 

in het boekjaar 2013 in het belang geweest zijn van de uitvoering van de 

volkshuisvesting.

Dhr. R.A. van den Broeke

Dhr. L.W. Bartelse

Mevr. A.M.E. Vermeeren

Dhr. R. Sitton

Dhr. F.J. van Velzen

Mevr. M.B. van Leeuwen

Ben Pluijmers
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Maaskoepel federatie van woningcorporaties te Rotterdam

Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte 

balans per 31 december 2013, de samengevatte staat van baten en lasten, 

met bijbehorende toelichtingen, zijn ontleend aan de gecontroleerde 

jaarrekening van Maaskoepel federatie van woningcorporaties per 6 mei 

2014. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in 

onze controleverklaring van 6 mei 2014. Desbetreffende jaarrekening en deze 

samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben 

plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 6 mei 2014.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist 

op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder 

winststreven. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan 

derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde 

jaarrekening van Maaskoepel federatie van woningcorporaties.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de

gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 

beschreven op pagina 30 van de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de 

samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in 

overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 

810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 

overzichten”.

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang 

zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Maaskoepel 

federatie van woningcorporaties en in overeenstemming met de grondslagen 

zoals beschreven op pagina 30 van de toelichting.

Den Haag, 6 mei 2014

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze,

w.g. J.J. Herst RA
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Bijlage A 
Cijfers woonruimtebemiddeling 
2013

Woonnet Rijnmond beschikt over veel data van woningzoekenden. Hoeveel 

huishoudens staan ingeschreven? Wie zijn de woningzoekenden? Waar komen 

zij vandaan? Op welke woningen reageren zij? En hoe vaak wordt een woning 

aangeboden? Hieronder volgt een overzicht van alle belangrijke kerncijfers uit 

Woonnet Rijnmond.

A1. Inschrijvingen en uitschrijvingen

 2013 2012

Aantal ingeschreven huishoudens 31 december 224.003 222.397

Aantal nieuwe inschrijvingen 47.664 52.278

Aantal uitschrijvingen 46.083 60.253

Aantal reacties 1.057.784 1.048.573

Aantal reagerende huishoudens 67.320 70.617 

Gemiddeld bekijken bezoekers de website 5 minuten

Aantal bezoeken website 3.615.756

Gemiddeld tijd op website 5 minuten

25% meer woningzoekenden ontvangen de woonkrant-op-maat

Woningzoekenden met digitale woonkrant-op-maat op 31/12/2013 82.550

Woningzoekenden met digitale woonkrant-op-maat januari 2013 66.121



2013 2012
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A2. Advertenties en reacties

In 2013 zijn er 18�467 woningen geadverteerd

     

  Advertenties % Reacties Advertenties % Reacties

   (gemiddeld)   (gemiddeld)

55+ woning 4.768 26% 4 4.337 26% 5

Benedenwoning 1.112 6% 83 971 6% 98

Bovenwoning 1.746 9% 85 1.600 10% 89

Eengezinswoning 2.041 11% 106 1.807 11% 124

Flatwoning 7.694 42% 64 7.035 42% 69

Maisonnette 714 4% 113 648 4% 122

Referentiewoning 37 0% 56 4 0% 95

Rolstoelgeschikte woning 21 0% 19 32 0% 27

Servicewoning 334 2% 2 298 2% 3

Totaal 18.467 100% 57 16.732 100% 63



2013

2013

2012

2012
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In 2013 gemiddeld minder reacties per woning

  Advertenties % Reacties Advertenties % Reacties

   (gemiddeld)   (gemiddeld)

Albrandswaard 61 0% 154 71 0% 156

Barendrecht 178 1% 131 168 1% 158

Bernisse 7 0% 101 27 0% 94

Brielle 335 2% 11 347 2% 21

Capelle aan den IJssel 1.083 6% 53 984 6% 51

Hellevoetsluis 741 4% 36 575 3% 48

Krimpen aan den IJssel 337 2% 52 325 2% 45

Lansingerland 250 1% 72 249 1% 76

Maassluis 1.866 10% 17 688 4% 42

Ridderkerk 2 0% 4  0% 

Rotterdam 10.169 55% 64 10.069 60% 64

Schiedam 711 4% 95 732 4% 91

Spijkenisse 1.562 8% 42 1.251 7% 56

Vlaardingen 981 5% 81 1.027 6% 75

Westvoorne 184 1% 41 213 1% 22

Onbekend    6 0% 153

Totaal 18.467 100% 57 16.732 100% 63

In 2013 zijn meer dure woningen geadverteerd

  Advertenties % Reacties Advertenties % Reacties

   (gemiddeld)   (gemiddeld)

Goedkoop 852 5% 105 1.065 6% 105

Betaalbaar laag 7.026 38% 76 7.621 46% 69

Betaalbaar hoog 2.372 13% 68 1.775 11% 85

Duur 8.029 43% 32 6.097 36% 42

Onbekend 188 1% 56 174 1% 46

Totaal 18.467 100% 57 16.732 100% 63
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A3. Actieve woningzoekenden

In 2013 waren 67.320 huishoudens actief op zoek naar een woning. 

Reagerende woningzoekenden naar herkomst gemeente
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In 2013 meer jonge woningzoekenden
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Verdeling gezinssamenstelling gelijk aan 2012
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A4. Verhuringen

In de regio Rotterdam zijn er via Woonnet Rijnmond in 2013 14�825 woningen verhuurd waarvan 60% in Rotterdam
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De helft van de verhuurde woningen is een flatwoning

 Aantal % Gemiddelde  Aantal % Gemiddelde

   inschrijfduur   inschrijfduur

55+ woning 1.948 13% 33 1.965 14% 35

Benedenwoning 1.092 7% 47 1.036 7% 49

Bovenwoning 1.518 10% 37 1.500 10% 36

Eengezinswoning 1.730 12% 50 1.734 12% 57

Flatwoning 7.539 51% 38 7.374 51% 42

Maisonnette 791 5% 37 681 5% 36

Miva woning 7 0% 37   

Onbekend  18 0% 58 19 0% 20

Rolstoelgeschikte woning 22 0% 21 42 0% 13

Servicewoning 160 1% 22 181 1% 27

Totaal  14.825 100% 39 14.532 100% 42

2013 2012
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Aantal verhuurde woningen, met een huurprijs vanaf € 574,44 is met 20% toegenomen  
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Gemiddeld wachten woningzoekenden in 2013 39 maanden op een woning, 3 maanden korter dan in 2012

 

 Aantal % Gemiddelde  Aantal % Gemiddelde

   inschrijfduur   inschrijfduur

t/m 27 jaar 4.262 29% 35 4.302 30% 36

28 t/m 40 jaar 4.097 28% 42 3.727 26% 46

41 t/m 54 jaar 2.907 20% 41 2.782 19% 46

55 jaar en ouder 3.559 24% 40 3.721 26% 42

Onbekend    6 0% 

Totaal 14.825 100% 39 14.538 100% 42

 

Starters wachten 3 maanden korter op een woning dan doorstromers

Doorstromer 7.119 48% 41 7.282 50% 44

Starter 7.605 51% 38 6.885 47% 41

Onbekend 101 1% 38 371 3% 20

Totaal  14.825 100% 39 14.538 100% 42

 

30% van de woningen is direct bemiddeld

Inschrijfduur 9.340 63% 50 9.141 63% 53

Directe bemiddeling 4.759 32% 21 4.660 32% 24

Loting 707 5% 22 715 5% 22

Onbekend 19 0%  22 0% 

Totaal 14.825 100% 39 14.538 100% 42

Woningen die corporaties via directe bemiddeling aanbieden zijn vaak al eerder geadverteerd (1.579 keer in 2013). Vrije sectorwoningen (622 keer) bieden corporaties ook 

vaak aan via directe bemiddeling. 

2013

2013

2013

2012

2012

2012
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A5. Urgenten

Door minder herhuisvestigingskandidaten is het aantal verhuringen aan urgenten in 2013 afgenomen

 Verhuringen % Verhuringen %

RUS-urgent 1.758 12% 1.668 12%

SV-kandidaat 455 3% 751 5%

Totaal 2.213 15% 2.419 17% 

A6. Aanbiedingen

In 2013 zijn er 123�794 aanbiedingen door corporaties gedaan, gemiddeld 8,4 aanbieding per woning
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Eengezinswoningen worden in 2013 het vaakst aangboden

Woningtype  Aantal Aanbiedings- Aantal Aanbiedings-

  graad  graad

55+ woning 9.694 5,0 10.112 5,1

Benedenwoning 9.410 8,6 8.905 8,6

Bovenwoning 11.336 7,5 10.817 7,2

Eengezinswoning 18.160 10,5 19.494 11,2

Flatwoning 68.048 9,0 61.552 8,3

Maisonnette 6.557 8,3 5.544 8,1

Miva woning 7 1,0  

Onbekend (via koppeling) 18 1,0 28 1,5

Rolstoelgeschikte woning 112 5,1 245 5,8

Servicewoning 452 2,8 458 2,5

Totaal 123.794 8,4 117.155 8,1

2013 2012
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In 2013 zijn er 295�013 interessemails verstuurd, bij de helft van de advertenties is geen interessemail verstuurd
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No-show is de belangrijkste weigeringsreden 

Weigering Aantal % Weigering Aantal %

Geen reactie/No-show 68.393 67% Geen reactie/niet op bezichtiging 69.154 72%

Ziet van aanbieding af 15.024 15% Ziet van aanbieding af 9.969 10%

Woning te klein 3.998 4% Overige reden 4.391 5%

Type woning bevalt niet 2.632 3% Woning te klein 3.868 4%

Persoonlijke omstandigheden 2.560 3% Persoonlijke omstandigheden 1.834 2%

Overig 8.984 9% Overig 7.472 8%

Totaal 101.591 100% Totaal 96.688 100%

2013 2012



Jaarverslag 2013

< terug naar de inhoudsopgave A15

A7. Begrippenlijst

Advertenties en reacties: per editie (editie 1 t/m 52)

Verhuurde woningen en aanbiedingen: per jaar

Huurklasse: Een woning met een huurprijs van:

 2013 2012

Goedkoop ≤ € 374,44 ≤ € 366,37

Betaalbaar laag Tussen € 374,45 en € 535,91 Tussen € 366,38 en € 524,37

Betaalbaar hoog Tussen € 535,92 en € 574,35 Tussen € 524,38 en € 561,98

Duur ≥ € 574,36 ≥ € 561,99
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Bijlage B  
Benoemde doelen en activiteiten voor 2013
Doelen en  

activiteiten

Realisatie

Beleid en belangen

Optreden als belangenbehartiger voor de 

leden

 » Onderhouden van de relatie met de leden onder andere door een persoonlijk bezoek van de voorzitter aan alle 

bestuurders van de leden; 

 » Het deelnemen aan stakeholdersbijeenkomsten en bijeenkomsten en onderzoek in het kader van visitatie;

 » Deelnemen aan overleg bij BZK en Aedes over de integratie van de WOZ-waarde in het WWS;

 » Voeren van enkele gesprekken in het kader van de vorming van de Metropoolregio al dan niet samen met SVH. De 

besluitvorming ligt bij de gemeenten;

 » Deelname aan portefeuillehoudersoverleg Wonen van de stadsregio en bestuurlijk overleg met de stadsregio;

 » Gesprek gestart met Aedes in het kader van betaalbaarheid en bereikbaarheid, in aansluiting op een adviesgroep;

 » Ontwikkeling van relatienetwerk met gemeenten. Door tijd en verwachte veranderingen bij verkiezingen in maart 2014 

lagere prioriteit gegeven;

 » Hernieuwde start gemaakt met de ontwikkeling van een netwerk bij zorgpartners. Het heeft nog niet tot andere acties 

geleid.

Beleidsontwikkeling

Transformatie

 » Start van de ontwikkeling van een woonvisie. De ontwikkeling is in de zomer gestopt en omgezet in onderzoek naar 

betaalbaarheid en bereikbaarheid van sociale woningen in de stadsregio;

 » Het faciliteren van woningmarktafspraken op subregionaal niveau, georganiseerd door de stadsregio;

 » Voeren van gebiedsgesprekken om de inbreng van de corporaties in de woningmarktgesprekken op subregionaal niveau 

af te stemmen.
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Beleidsontwikkeling

Woonruimtebemiddeling

 » Het uitvoeren van de woonruimtebemiddeling voor de gezamenlijke corporaties door Woonnet Rijnmond;

 » Ondersteunen van de corporaties daarbij via een helpdesk;

 » Onderzoek naar verbeteren architectuur website leidt uiteindelijk tot de keuze voor een nieuw – integraal – 

woonruimtebemiddelingsplatform (WNR 3.0);

 » Ontwikkeling van een visie op de woonruimtebemiddeling;

 » Vormgeven en ontwikkelen van een PvE voor WNR 3.0;

 » Uitvoeren van een selectieproces van leveranciers voor WNR 3.0 (loopt door in 2014);

 » Ontwikkelen van gezamenlijke spelregels voor de woonruimtebemiddeling WNR 3.0 (loopt door in 2014);

 » Stevige inbreng geleverd bij de totstandkoming van een nieuwe Huisvestingsverordening voor de regio;

 » Eén uitvoeringsorganisatie voor woonruimtebemiddeling. Met Woonvisie zijn verschillende gesprekken gevoerd. Instap 

wordt overwogen met de start van WNR 3.0;

 » Realiseren en implementeren van de no-showregeling;

 » Implementeren van de Interessemail;

 » Inzetten van leefstijlen is niet gerealiseerd. Investeren hiervoor is in het huidige systeem niet meer aan de orde;

 » In 2013 zijn de experimenten met woonruimtebemiddeling voortgezet en uitgebreid.

Regionaal Vangnet  » Voorleggen van protocol aan College Bescherming Persoonsgegevens;

 » Implementeren protocol is nog niet gerealiseerd, in afwachting van goedkeuring door College Bescherming 

Persoonsgegevens.
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Beleidsontwikkeling

Bijzondere huisvesting

 » Er zijn 1622 urgentieaanvragen behandeld door de afdeling in opdracht van SUWR;

 » Voor de afdeling is een saneringsplan opgesteld dat leidt tot halvering van de afdeling. Dit plan is vanaf april in 

uitvoering genomen en loop tot 31 december 2014;

 » De afdeling is actief als trekker en mede uitvoerder in een project om het aantal urgenten op de wachtlijst 2e fase in 

Rotterdam te verminderen;

 » Maaskoepel heeft als “trekker” de Rotterdamse corporaties en zorginstellingen ondersteund bij de ontwikkeling van een 

nieuwe regeling voor de uitstroom vanuit een zorgsituatie naar zelfstandig wonen. Realisatie is voorzien voor medio 

2014;

 » De inventarisatie van bijzondere doelgroepen en hun invloed in de woningmarkt is in 2013 niet meer aan bod gekomen;

 » In opdracht van de gemeente Rotterdam worden door het regieteam 152 asielzoekers bij de corporaties in de stad 

gehuisvest;

 » Door de afdeling wordt namens SUWR verweer gevoerd in bezwaarzaken bij de Rotterdamse bezwarencommissie;

 » De afdeling ondersteunt de bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam;

 » In het kader van de kennisontwikkeling en -deling over urgentieverlening worden twee bijeenkomsten met de regionale 

urgentiemedewerkers georganiseerd.

Bevorderen kennisdelen en -ontwikkelen  » Ontwikkeling digitaal kennisplein MijnMaaskoepel heeft vertraging opgelopen. De start is nu in voorjaar 2014;

 » Van dit kennisplein gaan site als kleurrijk Wonen en woningmarktinformatie deel uitmaken;

 » Naast reguliere bijeenkomsten voor medewerkers themabijeenkomsten georganiseerd voor en met 

corporatiemedewerkers:

 » Omdenken voor de communicatie-medewerkers

 » No show

 » Woonlasten in samenwerking met de stadsregio (voor de metropoolregio)

 » Duurzaamheid, op Heijplaat in samenwerking met Cirkelstad

 » Betaalbaarheid en bereikbaarheid

 » Er zijn geen bijeenkomsten rond Wonen en zorg gerealiseerd in 2013.
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Onderzoek  » Onderzoek naar de doelgroep, samen met de stadsregio;

 » Monitoring van de woonruimtebemiddeling, samen met de stadsregio;

 » Doorontwikkeling van de dashboards, samen met de stadsregio;

 » Ontwikkeling van een voor de leden toegankelijk datawarehouse bij Woonnet Rijnmond.

 » Mystery guest onderzoek onder de leden over de regionale woonruimtebemiddeling, de website van en over Woonnet 

Rijnmond

Financiën  » Realiseren van een minimaal sluitende begroting;

 » Beperken van financiële risico’s en realiseren van bezuinigingen in de bedrijfsvoering.

 

Voor het opstellen van dit overzicht is gebruik gemaakt van het jaarplan 2013 en het jaarverslag. Voor meer informatie wordt u verwezen naar deze stukken.
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