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Voorwoord  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woningmarkt mag zich verheugen in grote publieke belangstelling. Er is -zeker in het westen van 
Nederland- een groot tekort aan woningen in zowat alle categorieën. Dat merken we zeker ook in ons 
eigen Schiedam. Een dergelijke dynamiek brengt kansen én uitdagingen met zich mee. Daarom is het van 
groot belang om na te denken over Schiedam over 15 of 20 jaar. Wat voor stad is Schiedam dan, wie 
wonen er en waar precies? We willen de kansen ten volle benutten, maar geen groepen bewoners uit het 
oog verliezen. En voor een woningcorporatie als Woonplus is daarom nodig om in een gewijzigde context 
opnieuw de eigen positie te bepalen. 
 
Ik ben op 1 juli 2019 gestart als directeur-bestuurder. Voor mij persoonlijk een mooie en spannende 
uitdaging met veel nieuwe collega’s binnen en buiten de organisatie. De eerste maanden waren 
inspirerend en smaken naar meer. Meer Woonplus, meer Schiedammers, meer Schiedam ………   
 
Juist omdat er veel in beweging is doen we er goed aan opnieuw onze uitgangspunten te bespreken over 
onze klantgroepen, state-of-the-art buurtbeheer, vastgoed met toekomstpotentieel en gewenste 
samenwerkingsrelaties. Dat moeten we niet halsoverkop doen en vergt interactie tussen Woonplus en 
onze belangrijkste stakeholders. Bovendien vind ik het belangrijk dat binnen de organisatie eigenaarschap 
ten aanzien van positie en koers ontstaat. Daarvoor zijn gesprekken en tijd nodig. 2020 staat dus ook 
vooral in het teken van voorbereiding en daarna besluitvorming over ons ondernemingsplan, 
portefeuillestrategie en organisatiemodel. Dan kunnen we in 2021 helemaal opgefrist aan de slag!  
 
Daarmee is 2020 wel een overgangsjaar. Het zal het laatste uitvoeringsjaar zijn van Geijkt op de 
Toekomst; het ondernemingsplan uit 2014. Aard en opzet van dit voorliggend jaarplan passen daarom 
nog één keer in de bekende stijl van de afgelopen jaren. 
 
Ik hoop dat iedereen uit dit jaarplan inspiratie put met daarbij twee kernwoorden: afmaken én 
voorbereiden. Dat kan alleen maar tegelijk want ‘de winkel blijft natuurlijk gewoon open’ in 2020! 
 
 
 
Emile Klep 
 
Directeur-bestuurder 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 
 
 
 
 
 

Woonplus staat aan de basis van leefkwaliteit 
 
Woonplus investeert in 2020 volop in de leefkwaliteit in Schiedam. Dat doen we met een 
betrokken team en samen met huurders en partners in de stad. Onze missie is daarbij 
leidend.  
 
Die luidt als volgt: Woonplus is er voor mensen die zichzelf moeilijk kunnen redden op de woningmarkt, 

veelal vanwege economische, maar ook sociale, redenen. Die hebben bij voorkeur een binding met 
Schiedam. Wij bieden onze huurders een passende woning: een woning waarbij mens, woning en 
omgeving zodanig met elkaar worden verbonden dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. Hierbij 

ervaren huurders de huurlasten als redelijk en hun woning en complex als schoon, heel en veilig. 
 
Vernieuwen van ons bezit 
Woonplus neemt verantwoordelijkheid voor en is aanspreekbaar op een goede balans tussen 

betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Om deze huurwoningen voor de 
toekomst beschikbaar te houden voor onze doelgroep hebben we een toekomstbestendige 
woningportefeuille nodig. Dat betekent dat onze woningen ook duurzaam moeten zijn. In 2020 
investeren we volop om ons bezit te vitaliseren en verduurzamen. 
 
Samen voor Schiedam  

Dat doen we niet alleen, maar met onze belanghouders. Een belangrijke partner is natuurlijk gemeente 
Schiedam, met wie wij aan projecten op het gebied van stadsvernieuwing intensief samenwerken. De 
gemeente is net als de afgelopen jaren ook een essentiële partner bij het versterken van onze wijken, 
evenals zorgpartijen, politie en Wijkondersteuningsteams. Die nauwe banden zijn onmisbaar, zeker 
omdat het aantal kwetsbare huurders blijft groeien. Verwarde mensen, gezinnen met schulden, jonge 
alleenstaande moeders en daklozen: voor de huisvesting en begeleiding van deze groepen trekken we 
samen op met onze partners en huurdersvertegenwoordigers.  

 
Oog voor menselijke maat 
Hoewel onze doelen door de jaren heen onveranderd zijn, zijn we bewuster van de manier waarop wij 
samenwerken. Wij willen een proactieve teamspeler zijn, die oog heeft voor de menselijke maat. We 
komen met ideeën en proberen met huurders en partners de leefkwaliteit in Schiedam te verbeteren.  
 
Enthousiast team 

Dat doen wij met een enthousiast team van medewerkers. Die voelen zich betrokken bij Woonplus en 
werken intensief samen om huurders vooruit te helpen. Hierbij krijgen en nemen medewerkers de 
ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. 
 
Strategische ondernemingsdoelstellingen  
De acties die wij daartoe in 2020 oppakken, leest u in dit jaarplan. We beschrijven deze in de 

hoofstukken 4, 5 en 6. Dit doen wij aan de hand van de strategische velden uit ons ondernemingsplan 
2014-2023: 
 
Excelleren in de kerntaak wonen  

Onze focus ligt op het verhuren, beheren, onderhouden en bouwen van sociale huurwoningen. 
Wij willen hierin excelleren en streven daarin naar tevreden klanten.   
  

Vitaliseren van de vastgoedportefeuille  
Wij willen in Schiedam voldoende betaalbare huurwoningen van een goede kwaliteit 
beschikbaar houden. Bij de vitalisering van onze vastgoedportefeuille sturen wij sterk op 
risicobeheersing en rendement. Zo kunnen wij onze kerntaak blijvend uitvoeren.   
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Waardecreatie in een lerende organisatie  
Wij willen een bedrijfsvoering die optimaal is ingericht op waardecreatie. Wij sturen aan op een 
organisatie die continu leert en flexibel inspeelt op nieuwe omstandigheden. De capaciteit zetten wij 
optimaal in met een duidelijk accent op processen met directe impact op rendement. 

 
Per hoofdstuk vatten we de acties eerst samen en lichten we die daarna toe. 
 

Rand voorwaardelijk kader: bedrijfsondersteuning en financiële continuïteit  
Er zijn twee belangrijke randvoorwaarden om onze strategische ondernemingsdoelstelling te 
bewerkstelligen. 
Enerzijds is dat de algemene bedrijfsondersteuning (H6). Die zorgt voor een omgeving waarin 
onze organisatie optimaal kan presteren. Het gaat dan onder meer om ons bedrijfspand, ICT en 
communicatie. 

Anderzijds is dat een gezonde financiële huishouding (H7). Het is belangrijk om onze financiële 
continuïteit te waarborgen en bedreigingen te adresseren. In onze besluitvorming houden wij 
rekening met allerlei externe factoren, zoals de explosief stijgende bouwkosten, de anti-
belastingontwijkingsrichtlijn ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), vennootschapsbelasting 
(VPB), verhuurderheffing en de gevolgen van het woonakkoord.  
 
Opzet jaarplan 

Van doelstelling naar uitvoering 
Door het goed uitvoeren van onze primaire processen - verhuren, beheren, onderhouden en bouwen - 

behalen wij onze (strategische) doelen. Daar sturen wij op en daar richten wij ons op in dit jaarplan.  
Niet onbelangrijk daarbij zijn de prestaties van alle secundaire processen in de bedrijfsvoering, die zich 
vertalen in de prestaties en effecten van onze primaire processen.  
 
KPI’s zijn de kern 

Om te bewaken in hoeverre wij de primaire processen uitvoeren binnen de gestelde kaders (intern en 
extern), is voor elk primair proces een kritische prestatie-indicator (KPI) geformuleerd. Zo’n prestatie-
indicator is samengesteld uit vele onderliggende getallen en geeft aan of het proces goed verloopt of 
dat er op enig onderliggend vlak iets aan de hand is en moet worden bijgesteld.  
Maandelijks volgen wij de KPI’s van de primaire processen via een maandrapportage. Die analyseren wij 
op hun bijdrage aan onze doelstellingen. Daarbij komen de voortgang, trend, afwijkingen, prognoses en 

oplossingen of acties tot bijstelling aan de orde.  
Voor het totaalbeeld vullen wij dit bij enkele primaire processen aan met een subjectieve opinie en 
waardering door onze klanten. Wij bewaken dus niet alleen de resultaten (strategisch doel), maar ook 
het effect (opinie). 
Niet elke doelstelling laat zich vangen in een meetbare prestatie-indicator of maakt deel uit van een 
primair proces. Monitoring gebeurt ook door het volgen van kengetallen, het periodiek bevragen van 

klanten en samenwerkingspartners of het laten verrichten van onderzoek.  

  
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 vatten wij de belangrijkste economische en politieke ontwikkelingen samen die van grote 
invloed (kunnen) zijn op het behalen van ondernemingsdoelstellingen. In de hoofdstukken drie, vier en 
vijf werken wij de ondernemingsdoelstellingen verder uit: 
• per strategische doelstelling de geplande prestatiegegevens (kpi’s) om de doelen te volgen 
• een toelichting erop  

Zoals gezegd ligt de nadruk hierbij vooral op de hoofdstukken 3 en 4. Hoofdstuk 5 werken wij nader uit 
in een interne projectplanning en afdelingsplannen. In hoofdstuk 6 zeggen wij iets over 
bedrijfsondersteuning en in hoofdstuk 7 volgt de financiële vertaling.  
 
2020 Staat in het teken van een nieuw ondernemingsplan 
In 2020 is het moment aangebroken om onze huidige strategische ondernemingsdoelstellingen tegen 

het licht te houden. Zijn de doelstellingen nog houdbaar gezien de wettelijke en maatschappelijke 
ontwikkelingen? De nieuwe regelgeving, woonvisie van de Gemeente, ontwikkelingen van de 
woningmarkt en het duurzaamheidsvraagstuk zijn de belangrijkste pijlers voor herijking van het 

ondernemingsplan. 
In oktober 2019 hebben wij een start gemaakt om te komen tot een nieuw ondernemingsplan. Als 
eerste stap gaan wij onze nieuwe Streefportefeuille 2020-2040 in kaart brengen. 
In de bijlage bij dit jaarplan kijken wij in het kort terug op de doelstellingen uit Geijkt op de Toekomst 

en de realisatie daarvan tot nu. Uit deze terugblik blijkt dat wij de doelstellingen in grote lijnen hebben 
gerealiseerd.   



5 
 

 

 

 

Hoofdstuk 2 

Externe factoren 
 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk schetsen we de ontwikkelingen in de wetgeving en samenleving, die direct 
raken aan Woonplus Schiedam. 
 
Economische ontwikkelingen 
Het herstel van de Nederlands economie zet zich door. Ook in Schiedam profiteren wij daarvan, maar 
binnen onze doelgroep geldt dat niet voor iedereen, de zogenaamde kwetsbare huurder. Daar is dan 
ook een taak voor Woonplus weggelegd om dat zo goed mogelijk te begeleiden. 

 
In de praktijk merken wij dat huurders het steeds lastiger vinden om de huur te betalen. De 
betaalbaarheid van de sociale huurwoningen staat onder druk. Voor een deel heeft dat te maken met de 

gestegen huurprijzen van onze sociale huurwoningen door vernieuwing. Voor een ander deel blijven de 
inkomens van onze klanten achter. Strikte monitoring van betalingsachterstanden is nodig, omdat dit 
een reële indicator is van de mate van betaalbaarheid. 
 

De afgelopen jaren was het beleid van de overheid gericht op zelfredzaamheid. Het doel was ouderen 
en andere kwetsbare groepen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Die groepen blijken zich echter 
moeilijk te kunnen redden. Wij zien meer en meer kwetsbare huurders die zorg en begeleiding nodig 
hebben. Onze signalerende functie wordt daardoor belangrijker. Dat geldt ook voor de samenwerking 
met andere partijen in de wijk, die deze huurders kunnen ondersteunen.  
 

Om te voorkomen dat huurders uitgezet moeten worden in verband met betalingsproblemen en/of 
sociale problemen, zijn wij twee jaar geleden in samenwerking met de gemeente gestart met het 
project preventie huisuitzetting (zie pagina 10: Oog voor bijzondere doelgroepen).  
 
Wetgeving 
Het beleid van de overheid is gericht op verduurzaming van woningen. Duurzaamheid is daardoor een 
vast onderdeel in onze onderhouds-, renovatie- en investeringsprojecten. Deze extra kosten leggen 

beslag op onze totale investeringscapaciteit. Het roept bovendien de vraag op wie de kosten draagt en 
de wie de baten heeft.  
 
Belangrijkste punten Prinsjesdag (bron: AEDES) 
Belastingmaatregelen 
• In de verhuurderheffing komt een structurele heffingsvermindering van 100 miljoen euro per jaar 

om betaalbare woningen te bouwen in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. Om 

voor deze heffingsvermindering in aanmerking te komen, dient de woning een huurprijs te hebben 
onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019). Verhuurders kunnen een 
vrijstelling krijgen van € 25K per woning bij een minimale investering van € 62,5K. De bouw moet 
starten op of na 1 januari 2020. 

• Het tarief vennootschapsbelasting blijft voor 2020 25%. In 2021 wordt dit 21,7%.  
• De overdrachtsbelasting voor niet-woningen stijgt van zes naar zeven procent. Voor woningen blijft 

deze twee procent. Hiermee wil het kabinet de Klimaatwet bekostigen. 
 
Huur- en betaalbaarheidsbeleid 
• Er komt een differentiatie van de inkomensgrenzen bij toewijzing. Het kabinet verlaagt de grens voor 

eenpersoonshuishoudens van € 38K naar € 35K. De grens voor meerpersoonshuishoudens wordt € 
42K. 

• De maximale vrije ruimte bij toewijzing gaat omhoog naar 15% als corporaties, gemeenten en 

huurders gezamenlijk beleid hiervoor vaststellen. Als de lokale situatie of wensen geen aanleiding 
geven tot het maken van beleid hebben corporaties 7,5% vrije toewijzingsruimte. 

• Woningcorporaties kunnen huurders met een hoger inkomen (vanaf € 10K boven de 
toewijzingsgrenzen van € 35K en € 42K) die in een sociale huurwoning wonen een huurverhoging 
van € 50 tot € 100 geven tot maximaal de toegestane huur volgens het woningwaarderingsstelsel. 

• De maximale huursomstijging komt op inflatieniveau. Lokaal kunnen partijen een hogere 
huursomstijging (maximaal één procentpunt hoger) afspreken, als de investeringsopgave voor 

woningcorporaties te groot is voor een inflatievolgende huursomontwikkeling. 



6 
 

• Om sneller in te kunnen spelen op de lokale woonbehoeften en woonwensen werkt het kabinet ook 
een voorstel uit om het verschuiven van woningen tussen de DAEB (diensten van algemeen en 
economisch belang) en de niet-DAEB portefeuilles makkelijker te maken. 

• Woningcorporaties kunnen de niet-gebruikte ruimte uit de vijf procent passend toewijzen meenemen 

naar een volgend jaar. 
• Het kabinet beperkt het aandeel van de WOZ (waardering onroerende zaken) in het puntenstelsel tot 

33%.  

 
Duurzaamheid 
• Het Klimaatakkoord gaat 2020 in. Uitgangspunt daarbij is woonlastenneutraliteit voor kopers en 

huurders, waarbij de kosten voor verduurzaming niet hoger zijn dan kan worden terugverdiend aan 
energiebesparing. 

• Voor corporaties komt € 50 mln. beschikbaar via een deel van de middelen van de Startmotor, een 

plan om 100.000 woningen extra aardgasvrij te maken 
• De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft bestaan tot 1 januari 2023, daarna volgt afbouw tot 

2030. 
• De ISDE (InvesteringsSubsidie Duurzame Energie) krijgt een verlenging met € 100 mln. per jaar. 

Daarnaast wordt de regeling uitgebreid, waardoor isolatie ook voor subsidie in aanmerking komt. 
• Per 1 juli 2020 wordt de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen in de 

regelgeving aangewezen, de NTA8800. Hiermee veranderen de eisen voor nieuwbouw naar eisen 

voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Ook komt er een alternatief voor het vereenvoudigd 
energielabel (VEL). 

 
Vergunninghouders 
• Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan een nieuw 

inburgeringsstelsel voor vergunninghouders, dat in 2021 moet ingaan. Onderdeel daarvan is dat de 
gemeente de huur en andere vaste lasten in de eerste periode rechtstreeks gaat betalen. 

 
Woonoverlast 
• Als vervolg op het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is het Verbindend Landelijk 

Ondersteuningsteam (VLOT) gestart. Tot eind 2020 ondersteunt het VLOT onder meer gemeenten en 
woningcorporaties, bij de aanpak van kwetsbare personen. 

• Voor de aanpak van verward gedrag stelt het kabinet in 2020 in totaal € 41 mln. beschikbaar, en 

vanaf 2021 jaarlijks ruim € 30 mln. Daarvan gaat € 1,4 mln. naar VLOT en € 2,5 mln. naar de opzet 
van een landelijk meldnummer voor verward gedrag. 

• Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een wetsvoorstel om de burgemeester de 
bevoegdheid te geven om een woning tijdelijk te sluiten na het aantreffen van wapens in een woning 
of na beschieting van een woning. Dit in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

 

Wonen en zorg 

• Voor het Programma Eén tegen eenzaamheid en het Programma Langer thuis is in 2020 € 26,5 mln.  
beschikbaar voor subsidies en opdrachten. 

• Voor de Stimuleringsregeling wonen en zorg is € 30 mln. beschikbaar in 2020. Deze is speciaal voor 
de ontwikkeling van nieuwe woonzorginitiatieven. 

 
Gezond en veilig werken 
• In 2020 treedt het wettelijk stelsel voor certificering voor werkzaamheden aan 

gasverbrandingsinstallaties in werking. 
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Hoofdstuk 3 

Excelleren in de kerntaak wonen 
 

 

 

 

 

Tevreden klanten zijn ons streven. In 2020 besteden we aandacht aan het verder 
digitaliseren van onze klantprocessen via het project Contact op maat en het centraal 
klantcontactcentrum (KCC). Door een efficiënter werkproces krijgen we meer ruimte voor 
persoonlijk contact. Voor een groeiend aantal kwetsbare groepen is dat van groot belang. 

Meer dan ooit trekken wij voor deze groep huurders intensief op met de gemeente en 
zorgpartijen. 
 

Strategie Doelstelling 2020 Bewaking via 

Monitoring 

klantentevredenheid 

• Meting klantwaardering een 8 (KCM): 

- Verhuur 

- Dagelijks onderhoud 

- Planmatig onderhoud 

- Incasso 

• Klantcontactcentrum 

• Upgrade telefooncentrale  

• In te zetten middelen: 

- Contact op maat/Klantvolgsysteem & 

interactieve website 

- Nazorg verhuringen 

• Dashboard Klantcontact monitor 

(KCM) 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Aedes-benchmark 

 

 

• Voortgang project Contact op 

maat 

• Dashboard KCM 

Verhuur & Financieel 

en Sociaal beheer 

• Streven naar de juiste match tussen 

woning, huurder en complex: 

- toepassen Rotterdamwet 

- voorlichting huurder 

- zorgen dat de herhuisvesting van de 

diverse projecten tijdig wordt 

afgerond 

 

• Eerstelijns-klantcontact via KCC – 

meer tijd om naar buiten te gaan 

 

 

• Huurachterstand ≤ 1,2 % 

 Actieve contracten ≤ 1,0 % 

 Inactieve contracten ≤ 0,2 % 

• Huurderving ≤ 2,75 % 

• Oninbare huurdebiteuren ≤ 0,5 % 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Maandrapportage 

• Voortgang Prestatieafspraken 

(BO) 

• Wekelijks overleg afdeling huur 

& verkoop 

• Wekelijks overleg 

Stadsvernieuwingsurgenten 

• Voortgang project Contact op 

maat 

 

 

 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 

en T2 

 

Schone, hele, veilige 

complexen 

• Extra inzet mobiele huismeesters 

• Afspraken maken met gemeente: 

- groenvoorziening 

- overlast van ongedierte 

- extra budget voor buitenruimte 

• Buurtbemiddeling 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Prestatieafspraken 
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Strategie • Doelstelling 2020 • Bewaking via 

Oog voor bijzondere 

doelgroepen 

• Taakstelling Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA): 

- Plan van aanpak statushouders voor 

betere match kandidaten en 

woningen 

• Uitbreiden preventie huisuitzettingen – 

doorontwikkelen functie Financieel en 

Sociaal beheer 

• Intensieve samenwerking met 

Wijkondersteuningsteams en 

gemeente  

• Afspraken met de gemeente hoe wij de 

doorstroming van kwetsbare groepen 

kunnen stimuleren 

• Meedenken met gemeente over 

Schiedamse maatschappelijke opvang 

• Maandrapportage 

gemeente/provincie 

• Voortgangsrapportage project 

preventie huisuitzetting 

• Voortgang prestatieafspraken 

 

Monitoring klanttevredenheid 

 
Met metingen aan de slag 

Net als in de voorgaande jaren streven wij naar goede scores op klanttevredenheid. Via het dashboard 
Klantcontactmonitor (KCM) meten wij doorlopend de tevredenheid van vier klantgroepen: nieuwe en 
vertrokken huurders, klanten die een reparatieverzoek hebben ingediend, klanten bij wie planmatig 
onderhoud is uitgevoerd en huurders met een betalingsachterstand.  
In de benchmark 2019 (meetperiode 1-9-2018 t/m 31-07-2019) geven de eerste drie klantgroepen ons 
gemiddeld een 8. Voor 2020 blijft dat cijfer ons streven. Voor Klanten waar planmatig onderhoud is 
uitgevoerd ligt de score in 2019 op een 6,8 en huurders met een betalingsachterstand een 7,5, maar 

voor 2020 streven wij op dit vlak ook naar een 8.  
 
Wanneer klanten verbeterpunten geven én aangeven dat ze gebeld mogen worden, nemen we zelf 
contact op. Zo proberen we te achterhalen waar het fout ging en hoe het beter kan. Die informatie gaan 
we in 2020 nog beter vastleggen. Komend jaar staat namelijk een upgrade van de telefooncentrale op 
de agenda. Met de nieuwe versie kunnen wij rapportages maken en aan de hand daarvan bijsturen.  
 

Daarnaast voeren wij in 2020 een nieuw klantvolgsysteem in, dat bijsturen ook makkelijker maakt. Nu 

verwerken we binnen Woonplus de informatie over klanten nog op verschillende plaatsen in het 
systeem. Het nieuwe klantvolgsysteem bundelt alle klantcontacten en zorgt dat collega’s direct kunnen 
zien wat er speelt bij de klant. Ook gaat er in het nieuwe jaar een kennisbeheerder aan de slag, die de 
klantbeleving en klantbehoefte vertaalt naar bruikbare informatie voor de klant. De beheerder zorgt ook 
dat het kennissysteem actueel is met als doel een tevreden klant en een efficiënte dienstverlening.  

 
Automatisering voor project Contact op maat 
Dit klantvolgsysteem is één van de onderdelen die we in 2020 automatiseren in het kader van project 
Contact op maat. In het vierde kwartaal van 2019 is de aanschaf en invoering in gang gezet van 
Umbrella, een systeem van Embrace. Onderdelen daarvan zijn het klantvolgsysteem, een website en 
een klantenportaal. Optioneel is de intranetomgeving Embrace. Verder investeren wij in de Datarotonde 
van Isres, die verschillende applicaties koppelt. De upgrade van onze telefooncentrale van noemden we 

al. In 2020 gaan we al deze applicaties inrichten, waarmee we aansturen op een soepel en doelmatig 
klantcontact in één klantcontactcentrum (KCC). De tijd die we daarmee besparen, kunnen we inzetten 
om meer naar buiten te gaan. In contact zijn met onze klanten en zichtbaarheid in de wijken. 
 
Samenwerking huurders 

Sinds 2019 werkt Woonplus samen met de Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW). De HOW 
komt op voor de collectieve belangen van huurders van Woonplus Schiedam. Woonplus betrekt de HOW 

bij het beleid, onder andere het huurbeleid, duurzaamheid en het bod op de Woonvisie van de 
gemeente Schiedam (Prestatieafspraken). In 2020 staat de HOW samen met Woonplus voor de 
uitdaging om een brede groep huurders (digitaal) te bereiken en een diverse samenstelling van 
bewonersgroepen te realiseren die een constructieve bijdrage wil leveren aan actuele beleidsstukken.  
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Verhuur, financieel en sociaal beheer 
 
Druk op de woningmarkt 
Ook in 2020 zal de druk op de woningmarkt groot zijn, net als in 2018 en 2019. De stadsvernieuwing in 

Schiedam én in de regio zorgt op de eerste plaats voor een hoog aantal huurders met een 
urgentieverklaring. Woonplus heeft voorgesteld om de stadsvernieuwingsurgenten uit Schiedam een 
(extra) voorrangspositie te geven op de overige groepen. Op de tweede plaats huisvesten wij in 

samenspraak met de gemeente steeds meer huurders met zorgbegeleiding. Ook zijn wij in Schiedam 
voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. En tot slot stimuleert 
de overheid mensen om langer zelfstandig te blijven wonen. Al die factoren zorgen ervoor dat er minder 
huurwoningen voor de reguliere Schiedamse markt beschikbaar zijn.  
Rotterdamwet  
Wij staan voor een duurzame match tussen huurder, woning en buurt. Een passende match biedt  

kansen voor de ontwikkeling van de huurder. Dat geldt zowel voor de bestaande complexen als voor de 
nieuwe sociale huurwoningen die wij in 2020 gaan opleveren. Een eerste maatregel die aanstuurt op 
een goede match is de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (in de volksmond de 
Rotterdamwet). De gemeente heeft deze maatregel in 2019 ingevoerd. Doel is de instroom in bepaalde 
kwetsbare complexen in Groenoord, Oost en Nieuwland beter te regelen. Artikel 9 geeft voorrang aan 
bepaalde beroepsgroepen. Deze regel is in 2019 van kracht geworden. Artikel 10 is de politiescreening, 
die vooral een preventief werking moet hebben. Medio 2020 zullen gemeente en Woonplus de effecten 

evalueren. 
 

Woonfraude 
Een huurwoning niet bewonen, de woning (deels) aan een ander verhuren, huurwoningen gebruiken 
voor (illegale) bedrijfsactiviteiten als het kweken van hennep of prostitutie of ongevraagde inwoning: in 
Schiedam constateren we steeds vaker dit soort woonfraude. In een tijd dat woningzoekenden langer 
moeten wachten op een woning is het extra wenselijk dat alle woningen voor huurders beschikbaar zijn 

en dat de verdeling eerlijk is. Komend jaar zet Woonplus daarom extra in op woonfraude. Samen met 
de gemeente maken wij afspraken over de aanpak en financiën.  
 
Huurderving 
Voor 2020 hebben wij meer huurderving, 2,75% tegen 2,0%, ingerekend dan in de voorgaande jaren. 
Lopende 2019 is gebleken bij de uitverhuistrajecten dat er een aanzienlijke toename van de leegstand 

ontstaat. Voor 2020 is de verwachting dat dit verdere toeneemt door de voorgenomen investeringen en 
de wijze van uitvoering, in bewoonde of onbewoonde staat. 
 
Voorlichting huurder 
Woonplus informeert haar huurders op verschillende manieren. Via onze website maken wij gebruik van 
instructiefilmpjes, onder andere “Bijvullen cv ketel”, ”Hoe voer ik de stekkerproef uit?”, “Wat te doen bij 

burenoverlast”, “Huurachterstand”, “Hoe lever ik mijn woning op” etc.  

In 2020 komen daar instructiefilmpjes bij over energiezuinige woningen met een 
energieprestatievergoeding. 
 
Naast deze instructiefilmpjes zetten we in 2020 flink in op communicatie rondom de energiezuinige 
woningen. Er komt een algemene brochure over energiezuinig wonen en EPV. Per project komen er 
specifieke brochures. Op de website www.duurzaamwoonplus.nl presenteren wij al onze nieuwbouw- en 
renovatieprojecten. Twee energiecoaches gaan de bewoners van deze energiezuinige woningen 

persoonlijk begeleiden. Het wonen in deze energiezuinige woningen vraagt van onze huurders onder 
anderen een ander stook- en ventilatiegedrag dan zij tot nu toe gewend zijn.  
 
Daarnaast informeren wij onze huurders via nieuwsbrieven en folders. Over het algemeen gebeurt dit 
tijdens diverse projecten. 
 

Persoonlijke aanpak 
Bij de vele renovatieprojecten en sloop- en nieuwbouwprojecten in 2019 en 2020 is onze aanpak 
persoonlijk. Het gaat hierbij om een combinatie van voorlichting, huisbezoeken, begeleiding bij 

herhuisvesting en nazorg. Woonmakelaars zorgen dat zij de woonwensen goed in beeld hebben, zodat 
zij huurders die (tijdelijk) moeten verhuizen direct kunnen bemiddelen. Bovendien is er voortdurend 
overleg over de planning van projecten. Hierbij draait het om goed teamwerk tussen de afdelingen 
Vastgoed en Wonen, waarbij de inzet van Sociaal beheer eveneens intensief is. Gezien de positieve 

ervaringen met deze aanpak, gaan wij hier in 2020 mee door. Het wordt een intensief jaar, omdat wij 
ongeveer 150 klanten moeten begeleiden naar een nieuwe, passende woning.  
 
  

http://www.duurzaamwoonplus.nl/
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Schone, hele en veilige complexen 
 
Mobiele huismeesters 
In 2019 hebben wij extra mobiele huismeesters ingezet om ongewenste situaties te signaleren. Zij zijn 

daarnaast het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De ervaringen zijn positief. Daarom breiden we in 
2020 het aantal mobiele huismeesters uit.  
 

Afspraken met Irado en de Gemeente 
Helaas signaleren wij nog regelmatig ratten en vervuiling rondom onze complexen; een hardnekkig 
probleem. Samen met de gemeente en Irado zijn wij in 2019 een proef gestart in de Staatsliedenbuurt. 
Die proef is een combinatie van ongediertebestrijding en groenaanpak. In 2020 maken wij afspraken 
over eenzelfde aanpak in onder meer de Wibautbuurt.  
 

Buurtbemiddeling 
Met de ondertekening van Projectplan Buurtbemiddeling 2019-2022 hebben de gemeente en Woonplus 
buurtbemiddeling begin 2019 nieuw leven ingeblazen. Jaarlijks leveren wij er een financiële bijdrage 
aan. Getrainde vrijwilligers helpen om problemen tussen buren op te lossen en de onderlinge 
communicatie te verbeteren. Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij voorop. Buurtbemiddeling is 
geschikt voor situaties als geluidsoverlast, overlast door kinderen of huisdieren, rommel of vuilnis bij de 
woning of andere irritaties. Zo kan buurtbemiddeling ook in 2020 bijdragen aan een prettiger 

woonklimaat. 
 

Oog voor bijzondere doelgroepen 
 
Preventie huisuitzetting 
Het project preventie huisuitzetting startte als pilot in 2017 met als doel huisuitzettingen van gezinnen 
met kinderen te voorkomen. De menselijke maat is onze drijfveer. De partners in dit project zijn de 

Wijkondersteuningsteams, Stroomopwaarts en de gemeente. Natuurlijk wegen de partners in het 
project de hoge maatschappelijke kosten mee, die het gevolg zijn van uitzetting. De gemeente heeft 
inmiddels een onderzoek ingesteld om de daadwerkelijke besparingen in beeld te brengen. Het gaat 
bijna altijd om zware tot zeer zware casussen. Naast huurachterstanden (signaleringsfunctie) komen we 
armoede, verstandelijke beperking, verslaving, huiselijk geweld, criminaliteit, vervuiling en 
psychiatrische problemen tegen. Gezien deze ervaringen breidt Woonplus in 2020 de aanpak preventie 

huisuitzettingen uit. Dat betekent dat we niet alleen voor gezinnen, maar voor alle doelgroepen 
intensief samenwerken om huisuitzetting te voorkomen. 
 
Bijzondere woningtoewijzing 
Een vergelijkbare vorm van samenwerking met de gemeente en zorg- en welzijnsinstellingen hebben 
we in de commissie bijzondere woningtoewijzing. Dat gaat om onder meer voormalig dak- en 

thuislozen, mensen die eerst begeleid woonden, mensen uit detentie, jongeren, jonge tienermoeders en 

huurders die de Wijkondersteuningsteams aandragen. Woonplus staat garant voor deze huurders zodra 
zij toe zijn aan zelfstandig wonen. Naar verwachting verhuurt Woonplus in 2020 meer dan de helft van 
de woningen aan woningzoekenden die direct bemiddeld worden of een vorm van urgentie hebben.  
 
Statushouders 
Gemeenten zijn het wettelijk verplicht om statushouders te huisvesten. Elk half jaar geeft het rijk aan 
hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is 

verantwoordelijk voor de koppeling van statushouders aan de gemeenten. De provincie houdt toezicht 
op de voortgang. In de afgelopen jaren is een achterstand opgelopen omdat er een mismatch is tussen 
de gekoppelde huishoudens en de beschikbare woningen. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld, 
met als belangrijkste verzoek het koppelen van huishoudens van twee tot vijf personen aan Schiedam.  
 
Tabel: verhuur aan bijzondere doelgroepen in cijfers 

Met wie? Vaste woonplek/directe bemiddeling/toewijzen met 

voorrang in 2020 

Pameijer Stichting 91 woningen - doorlopend 

Enver 59 woningen - doorlopend 

Plusvoorziening 15 woningen 

Elckerlyck 6 woningen - doorlopend 

Overig 6 woningen - doorlopend 

COA 45 woningen 

Garantie na begeleidingstraject/ 

uitstroom instelling/omklappen contract/ 

maatschappelijke opvang 

82 woningen 
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Hoofdstuk 4 
Vitaliseren van de 
vastgoedportefeuille 
 
 
 
 
Net als in 2019 hebben we in 2020 een volle vernieuwingsagenda. Met renovatie, sloop, 
nieuwbouw en onderhoud verbeteren wij samen met onze partners de leefkwaliteit van 
Schiedammers en maken wij persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Bij alle projecten spelen wij 

in op onze duurzaamheidsambitie.  
 

Strategie Doelstelling 2020 Bewaking via 

We vitaliseren onze 

vastgoedportefeuille.  

Investeringsprogramma: opleveringen 

Sloop 160 won.   

Nieuwbouw 56 won.  

Nieuwe locaties 21 won. 

Renovatie  80 won. 

Warmtenet (ready)  132 won. 

 

Onderzoek naar senioren- 

Huisvesting (circa) 180 won. 

 

Onderhoudsprogramma: 8 mln. 

 

Verkoopprogramma: 9 won. 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Vastgoedrapportage Q1, 2 en 3 

 

Vastgoedsturing op 

rendement en risico. 

Het totale financiële 

rendement op de 

vastgoedportefeuille 

moet voortdurend 

hoog genoeg zijn om 

nu en in de toekomst 

de doelgroep te 

kunnen bedienen 

Herijken portefeuillestrategie en 

vaststellen van nieuwe strategielabels 

 

 

CO₂-reductie (gem. circa per jaar): 

- Investeringsprogramma ca. 1.030 ton 

- Onderhoudsprogramma ca. 60 ton 

 

Onderzoek en investeringsafweging 

zonnepanelen 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Vastgoedrapportage Q1, 2 en 3 

• Prestatieafspraken 

 

Vitaliseren vastgoedportefeuille  
 

Investeringsprogramma  
Jaar in, jaar uit hebben wij een flink investeringsprogramma waar collega’s van uiteenlopende 
afdelingen samen uitvoering aan geven. Het begint bij het vooraf informeren van klanten en het 
begeleiden van klanten tijdens werkzaamheden aan het woongebouw en/of in de woning. Soms is het 
nodig dat wij klanten begeleiden naar een andere woning. Andere collega’s begeleiden het proces van 
planvorming tot en met uitvoering of houden ter plekke een oogje in het zeil en zijn vraagbaak voor 
bewoners. Vergeet ook niet de collega’s die de projecten administreren of in andere zin faciliteren. 

In 2020 starten wij in verschillende delen van Schiedam met de uitvoering van (investerings) 
maatregelen. Het merendeel daarvan is in 2020 klaar. Hiermee leveren wij ook dit jaar een bijdrage aan 

de leefkwaliteit in Schiedam en het wooncomfort van onze klanten. 
Voor circa 160 nieuwe of gerenoveerde woningen vinden onze woonmakelaars uit alle geïnteresseerde 
woningzoekenden de klanten bij wie de woning past.  
Wij onderzoeken voor verschillende gebieden de mogelijkheden om in de toekomst nieuwbouw te 

realiseren of woningen toekomstbestendig te maken. Het gaat dan om de Staatsliedenbuurt en 
Groenoord-Zuid. Ook doen wij onderzoek naar nieuwbouw op de locaties Drie Maasstede en Bachplein. 
 
Nul op de Meter (NOM) of NOM-ready 
In 2020 worden de eerste pilot nieuwbouw- en renovatieprojecten NOM of NOM-ready opgeleverd. Dit 
betreft 147 woningen; 46 woningen Fabriplein, 21 woningen Harga Midden en 80 woningen Lorentzlaan. 
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Dat is geen sinecure. Medewerkers vanuit de hele organisatie hebben inspanningen geleverd om niet 
alleen de woningen ‘technisch’ naar NOM te krijgen, maar ook op andere vlakken als organisatie ‘NOM-
ready’ te worden. Denk aan de aanpassing van het huurcontract, de incasso van de 
Energieprestatievergoeding (EPV), de voorlichting aan de nieuwe bewoners en de monitoring van de 

energieprestatie. Door verschillende collega’s is dit enthousiast opgepakt en voorbereid. In 2020 krijgen 
we hier in de dagelijkse praktijk mee te maken.   
 

Bijzonder is dat wij in 2020 NOM-gerenoveerde appartementen opleveren aan de Lorentzlaan. Dat is 
een primeur voor Woonplus. Maar ook in Nederland is NOM bij renovatie van appartementen relatief 
nieuw.  
 
Tabel: investeringsprogramma  

 
 

Onderhoudsprogramma   
Goed onderhoud is belangrijk voor het in-stand-houden van de woningportefeuille. Onvoldoende 
onderhoud kan leiden tot technisch verval met als gevolg overlast voor klanten door gebreken of 
storingen. Maar ook risico’s op (gevolg)schade of risico’s voor de veiligheid en gezondheid van 
bewoners. Goed onderhoud draagt ook bij aan de uitstraling van woningen en woongebouwen. Het 

levert mede daardoor een bijdrage aan de leefkwaliteit.  
 

Voor 2020 hebben wij ca. € 8 mln. begroot, dit is minder dan voorgaande jaren maar dat vindt zijn 

oorzaak in het feit dat 2020 een overgangsjaar is. In de huidige meerjaren onderhoudsbegroting zijn de 

conditiemeting en integratie met duurzaamheidsingrepen op natuurlijke momenten in de activiteiten en 

de planning geoptimaliseerd. Het jaar 2020 gebruiken wij om van start te gaan met een nieuwe cyclus 

op voorgenoemde uitgangspunten en om de inhaalslag te maken van lopende activiteiten.  
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Tabel: onderhoudsprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In 2020 werken wij met onze twee gevelpartners in hernieuwde vorm aan het gevelonderhoud voor het 
jaar 2021. Naast de projectinhoudelijke voorbereiding voor uitvoering in 2021, werken wij gezamenlijk 

aan vier doelstellingen die project overstijgend gelden, namelijk een klantwaardering van 8 of hoger, 
voorspelbaar onderhoud, lagere integrale kosten en tevreden stakeholders.   
 
Verkoopprogramma 
Nog slechts 91 woningen hebben - met inachtneming van de tijdelijke verkoopstop - het label Verkoop. 
Wij schatten in dat wij in 2020 ongeveer negen van deze woningen verkopen. 
 

Vastgoedsturing op rendement en risico 
 

Herijken portefeuillestrategie en vaststellen van nieuwe strategielabels  
Om ook op lange termijn voldoende passende woningen beschikbaar te hebben voor onze klanten 
scherpen wij in 2020 onze vastgoedportefeuillestrategie aan. Dat betekent dat wij een visie vormen 
over hoeveel woningen er in de toekomst nodig zijn, voor wie, in welke buurt en waar deze woningen 
aan moeten voldoen. 

Vanuit deze visie stellen wij een plan op met maatregelen om die toekomstbestendige portefeuille te 
realiseren. Denk aan maatregelen op het gebied van technisch, sociaal en financieel beheer, onderhoud, 
(des)investeringen en aan- en verkoop. Het resultaat is een zogenaamd strategielabel en een plan per 
complex. 

                                                           
1 Verf Advies Centrum 

Activiteit Aantal 
woningen 

Bedrag 2020 Aantal 
Complexen 

VAC1-keuringen  € 64.960  

Vervanging warmtemeters 
Groenoord 

 € 129.920  

Ophogingsprojecten  € 649.600  

Armaturen binnen 14 € 11.050 1 

Binnenschilderwerk 14 € 37.120 1 

Buitenschilderwerk inclusief 
ondergrondherstel 

422 € 1.089.830 30 

Herstel en reiniging in 
combinatie buitenschilderwerk 

366 € 301.540 26 

Entreerenovatie 174 € 649.600 4 

Gevelconstructie 10 € 64.960 1 

Vervangen dakbedekking 15 € 102.240 1 

Aanbrengen fietsenlift 128 € 45.470  

Overloop 2019  € 4.778.710  

Totaal 1.143 € 7.925.000  
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Verduurzamingsmaatregelen 
Wij willen onze sociale huurwoningen ook voor de toekomst beschikbaar houden voor onze doelgroep. 
Daarvoor hebben we een toekomstbestendige woningportefeuille nodig. Onze ambitie is een CO2-
neutrale woningvoorraad in 2050. Het realiseren van die CO2-neutrale woningvoorraad is een grote 

opgave en doen we stap voor stap.  
 
De eerste stap is ervoor zorgen dat we onze woningen duurzaam verwarmen (zonder 

aardgas) en overstappen op elektrisch koken. De omschakeling van aardgas naar duurzame 
warmte gebeurt wijk voor wijk. Per wijk bepalen we welk alternatief voor aardgas de 
beste oplossing biedt voor alle bewoners. 
 
Of aansluiting van onze woningen in Groenoord op een warmtenet haalbaar is, onderzoeken wij samen 
met verschillende partners. In september 2020 moet hierover duidelijkheid zijn. De overige wijken 

stemt Woonplus af op de warmtevisie van de gemeente, die waarschijnlijk klaar is in 2021.  
 
Een effectieve maatregel om meer CO2-uitstoot te reduceren, is het duurzaam opwekken van 
elektriciteit door zonnepanalen. In 2020 onderzoeken wij de mogelijkheden van financiering van de 
installatie van deze panelen op een deel van onze daken.  
 
Hieronder wordt een weergave gegeven van de theoretische CO₂ reductie in het jaar van oplevering. De 

trendlijn laat de lineaire afname per jaar zien om in 2050 CO₂ neutraal te kunnen zijn. 
 

Grafiek; Theoretische gebouw gebonden CO₂ reductie (x 1.000 ton) per jaar 

 
 

In navolgende tabel staat de realisatie theoretische gebouw gebonden CO₂ reductie van op te leveren 

projecten 2020, in totaal ca. 1.050 ton CO₂ reductie. 

 

  

Project Maatregel Aantal 
woningen 

Doel ton CO₂ reductie /jaar 

Voor Na Reductie 

Wetenschappersbuurt 
(fase C) 

Sloop/nieuwbouw 10 NOM 230 -13 -105% 

Fabriplein Sloop/nieuwbouw 46 NOM/NOR 207 -18 -108% 

Harga Midden Nieuwbouw 21 NOM 0 -26 - 

J. Urlusplein e.o. Warmtenet gereed 132 Transitie 
gereed 

430 379 -12% 

Schuttersveld Warmtenet gereed 105 Transitie 
gereed 

244 161 -34% 

Lorentzlaan Vernieuwbouw 80 NOM 340 -82 -124% 

Totaal  394  1.451 401 -72% 
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Hoofdstuk 5  
Waardecreatie in een         
lerende organisatie 
 
 
 
 
Wij sturen aan op een organisatie die continu leert en flexibel inspeelt op nieuwe 
omstandigheden. Dit ‘leren’ faciliteren wij in de bedrijfsvoering. Onze processen richten wij 
er maximaal op in. In 2020 bouwen we voort op de ingeslagen weg en zoeken we daarbij 

nadrukkelijk de dialoog op met onze stakeholders. 
 

Strategie Doelstelling 2020 Bewaking via 

Waardecreatie voor 

klanten 

Zie hoofdstuk 2 Excelleren in de 

kerntaak wonen 

 

Waardecreatie 

vastgoedportefeuille 

Tool maakt vastgoedsturing makkelijker 

 

Digitaliseren onderhoudsproces 

• Portfolio- en assetmanagement 

tool (PAM) 

• Rapportage onderzoek 

digitalisering onderhoudsproces 

Waardecreatie in de 

keten 

Actief stakeholdersmanagement 

 

Proactief samenwerken met huurders 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Vastgoedrapportage Q1, 2 en 3 

• Prestatieafspraken  

• Voortgang project Contact op 

maat 

• Dashboard Klantcontactmonitor 

(KCM) 

• Verslaglegging overleg 

Huurdersbelangenorganisatie 

Woonplus (HOW)  

Lerende organisatie 

versterken. 

Geïntegreerd meten 

 

Crisismanagement 

 

Strategisch personeelsplan 

 

Coachend leiderschap 

 

Focus op ontwikkelen 

 

Vitaliteit 

• Maandrapportages 

• Voortgangsrapportage T1 en T2 

• Medewerkerstevredenheid 

onderzoek 

Behoud goede 

reputatie: minimaal 

een NPS-score van 0 

Positionering nadrukkelijker uitdragen • Dashboard KCM 

• Reputatie onderzoek 

 

Waardecreatie voor klanten  

 

In hoofdstuk 2 is weergegeven hoe wij onze voortgang op dat vlak volgen en bewaken. 
 
Waardecreatie vastgoedportefeuille  
 
Tool maakt vastgoedsturing makkelijker 
De afgelopen jaren hebben wij onze portefeuille- en vastgoedsturing geprofessionaliseerd. Onderdeel 
daarvan is het assetmanagement, de vastgoedsturing op complexniveau.  

In 2019 hebben we een portefeuille- en assetmanagementtool geïmplementeerd. In 2019 lag de focus 
meer op portefeuillesturing. In 2020 zal deze verschuiven naar complexsturing. Het gaat dan om het 
vullen van onze assetmanagementtool en het regelen van de vastgoedsturing op complexniveau. 
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Met deze tool kunnen we sneller verschillende scenario’s doorrekenen, de data van ons vastgoed 
makkelijk en compleet ontsluiten en dynamische rapportages opleveren. Dat maakt sturen op risico en 
rendement eenvoudiger. 
 

Digitaliseren onderhoudsproces 
Digitalisering gaat eveneens in andere processen meerwaarde bieden. Zo zijn er applicaties om 
conditiemetingen te doen, die een-op-een communiceren met onze onderhoudssoftware.  

Sinds 2018 hebben we van elk complex actuele en betrouwbare informatie over de staat van het 
onderhoud en de toekomstige behoefte. Digitalisering is de volgende stap. Die kan ons helpen om de 
workflow efficiënter te doorlopen. Denk aan het efficiënter actualiseren van de meerjaren 
onderhoudsbegroting en de besluitvorming op projectvoorstellen en contracten die we afsluiten met 
partners. Ook intern of extern delen van informatie verloopt dan makkelijker. 
 

Waardecreatie in de keten 
 
Actief stakeholdersmanagement 
We betrekken de buitenwereld zoveel mogelijk bij wat wij (gaan) doen. Dat doen we onder andere door 
actief en gestructureerd stakeholdermanagement. Het werken aan een nieuw ondernemingsplan zien 
we als een uitgelezen kans om stakeholdersmanagement in de praktijk verder vorm en inhoud te 
geven. We gaan stakeholders vragen om met ons mee te denken over de keuzes die wij de komende 

jaren moeten maken. Dat zetten we breed in, variërend van huurders, woningzoekenden, professionele 
belanghebbenden en onze eigen medewerkers. We gebruiken de uitkomsten om te bepalen waar we 

prioriteit aan moeten geven. 
 
Met huurders 
Het jaar 2020 staat duidelijk voor ons in het teken van proactief samenwerken met partners in de stad, 
zoals al genoemd in dit jaarplan. Uiteraard zijn huurders onze belangrijkste stakeholders. In 2020 zullen 

we met name intensief samenwerken met huurders in complexen die een renovatie ondergaan. 
 
Lerende organisatie versterken 
 
Ontwikkelen medewerkers 
We geloven in Woonplus als een lerende organisatie. Een organisatie waar wij met elkaar gebruik 

maken van alle talenten, kennis en kwaliteiten die er zijn.  
 
In 2019 zijn we gestart met een nieuwe opzet voor beoordelen en belonen. Het voeren van het juiste 
gesprek gedurende het jaar is leidend geworden en ontwikkelen is meer centraal komen te staan. We 
hebben daartoe een tool op het gebied van Human Resources (HR) in gebruik genomen. Deze helpt ons 
de ontwikkeling van de medewerker continu in beeld te krijgen en daar richting en invulling aan te 

geven.  

 
In 2020 verfijnen we de HR-tool verder, zodat deze beter aansluit bij wat wij nodig hebben. Verder 
blijven we medewerkers faciliteren zich te ontwikkelen. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van een scala 
aan hulpmiddelen, verwoord in het document ‘geef kleur aan je ontwikkeling’.  
 
Een van die hulpmiddelen is het benutten van ons lidmaatschap van Corporaties in Beweging, een 
samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio. Dit biedt medewerkers door stages, 

trainingen, coaching en projecten de kans te werken aan hun eigen ontwikkeling. Zo kunnen zij hun 
eigen loopbaan beter regisseren. Bovendien verkennen wij samen met de ondernemingsraad hoe een 
doorlopend mobiliteitsplan de ambities in het strategisch personeelsplan kan ondersteunen.  
 
Uit medewerkerstevredenheidonderzoeken (MTO’s) blijkt dat medewerkers ervaren dat Woonplus zich 
verder ontwikkelt als lerende organisatie. Samenwerken over de afdelingsgrenzen heen en het elkaar 

aanspreken lijken daarbij iets achter te blijven. In 2020 verkennen we wat de belemmeringen zijn. Aan 
de hand daarvan kiezen we wat we nodig hebben om verder te groeien.  
 

Vitale en gezonde organisatie 
In 2019 hadden we helaas een te hoog ziekteverzuim. In 2020 willen we eerst de oorzaken achterhalen, 
waarna wij de juiste maatregelen kunnen nemen om het verzuim terug te dringen.  
 

De afgelopen jaren hebben we juist ingezet op vitaliteit, omdat wij geloven dat vitale medewerkers 
meer uit zichzelf halen en beter in balans zijn. We beogen daarmee de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers te verbeteren en zo de continuïteit van de organisatie te verzekeren.  
 
Dat wij in 2020 opnieuw aansturen op die vitale en gezonde organisatie, is zeker. Wij blijven als goede 
werkgever onze medewerkers ondersteunen, bijvoorbeeld door hen te informeren, faciliteren en 
motiveren.  
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Naast een vitale organisatie willen wij ook efficiënt opereren en streven we naar een flexibele 
organisatie, waarin medewerkers continu leren en zich ontwikkelen. Nadat komend jaar het 
ondernemingsplan is herzien, gaan we het strategisch personeelsplan aanpassen om te zorgen dat het 

daarop blijft aansluiten. 
 
Eigenaarschap versterken 

 
Bij een lerende organisatie past leiderschap dat medewerkers eigen verantwoordelijkheid geeft en 
passen medewerkers die zelf oplossingen aandragen. Dit eigenaarschap stimuleren en faciliteren wij. 
Zelfsturend gedrag bij medewerkers vraagt verder om leidinggevenden met een coachende 
leiderschapsstijl.  
 

Coachende leidinggevenden zorgen voor een optimale afstemming tussen organisatiedoelen, 
teamdoelen en de individuele doelen. Zij maken duidelijk welke resultaten zij van de medewerkers 
verwachten en reiken de medewerkers instrumenten en mogelijkheden aan om zich te ontwikkelen. Zij 
geven daarmee medewerkers de ruimte om te excelleren en verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
loopbaan, ontwikkeling en functioneren. 
 
In 2020 werken leidinggevenden verder aan hun vaardigheden op dit gebied, onder andere door 

training en intervisiesessies met elkaar. In een MTO meten we het effect hiervan. 
 

Leren door meten 
In een lerende organisatie helpt een heldere meetlat die prestaties geïntegreerd meet. Die meetlat is 
ons dashboard Klantcontactmonitor. Deze meet onze reputatie, de medewerkerstevredenheid en de 
klanttevredenheid op de primaire processen. Dat gebeurt aan de hand van onderzoeken die kortcyclisch 
of zelfs continu plaatsvinden. Zo kunnen we een kant op sturen die aansluit bij de wensen en 

verwachtingen van onze huurders en andere belanghouders.  
 
In 2020 zetten we deze lijn voort. De resultaten van de metingen delen wij collectief en laten wij aan 
bod komen in werkbesprekingen. Zo benutten wij de waardevolle feedback om als medewerker én als 
organisatie te leren en verbeteren. Uit ons continue reputatieonderzoek onder huurders blijkt dat er een 
mooie uitdaging ligt onze reputatie onder huurders te versterken. We zetten ons in voor een 

rapportcijfer 7 en een Net Promotor Score (NPS) van >0. 
 
Klantgerichtheid/contact met de klant en de staat van de woning zijn volgens de huurders de 
aandachtsgebieden waar verbeterkansen liggen. Wanneer we naar de reputatie vragen direct na een 
contact in één van onze primaire processen is het rapportcijfer en de NPS overigens beduidend beter. 
Een positieve ervaring werkt sterker door op de beeldvorming dan het beeld dat verkregen is uit 

ervaringen in het verleden, uit verhalen van anderen of berichtgeving in de media. Door onze 

positionering en activiteiten in de stad nadrukkelijker uit te dragen, verwachten we een positieve 
bijstelling van het beeld bij deze huurders. 
 
Bij andere stakeholders is onze reputatie significant beter. De visitatie in 2021 zal uitwijzen waar we 
staan. In 2020 vinden de voorbereidingen voor de visitatie over de periode 2017-2020 plaats. Op basis 
van de Governancecode van Aedes en de nieuwe Woningwet worden woningcorporaties namelijk eens 
in de vier jaar gevisiteerd.  

 

Behoud goede reputatie 
 
Een goede reputatie legitimeert ons bestaansrecht en vergroot het draagvlak voor onze activiteiten. Het 
bouwen aan die reputatie, gedreven vanuit een sterke en vitale identiteit, is daarmee een belangrijke 

pijler voor het versterken van de organisatie.  
 
Crisismanagement 
Goede crisiscommunicatie draagt bij aan een goede reputatie van Woonplus. Bij calamiteiten moet 

Woonplus proactief acteren. In 2018 is een nieuw crisismanagementplan vastgesteld. De rollen zijn 
verdeeld, de acties vastgelegd. In 2019 heeft het nieuwe crisismanagementteam een basistraining 
gevolgd en is er aansluitend aan de hand van een simulatie geoefend om het plan in de praktijk te 

toetsen en tegelijkertijd het crisisbewustzijn van de collega’s te versterken. 
 
In 2020 gaat dit team opnieuw oefenen om de vaardigheden te vergroten. Ook hebben we contact met 
de gemeente gelegd om de samenwerking op het vlak van crisismanagement verder vorm te geven. 
Wellicht dat het mogelijk is om aan te sluiten bij een calamiteitenoefening. Daarnaast nodigen we 
ervaringsdeskundigen van buiten uit om ons aan de hand van de praktijk te informeren en te 

inspireren.  
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Positionering nadrukkelijker uitdragen 
Hoewel onze doelen door de jaren heen onveranderd zijn, zijn we bewuster van de manier waarop wij 
samenwerken. Wij willen een meer proactieve teamspeler zijn, die oog heeft voor de menselijke maat. 
Gezamenlijke successen gaan wij beter zichtbaar maken. We komen met ideeën en proberen met 

huurders en partners de leefkwaliteit in Schiedam te verbeteren.  
 
In 2020 gaan we aan die positionering nadrukkelijker invulling geven. Dat doen we door een actief 

persbeleid te voeren, corporate communicatie te versterken en medewerkers uit te dagen om zelf actief 
bij te dragen aan die positionering. Dat doen we stap voor stap. In de eerste instantie zorgen wij dat 
medewerkers in specifieke projecten weten wat die positionering is en hoe zij de communicatie kunnen 
invullen. Op deze manier vertalen wij samen het beleid naar de praktijk.  
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Hoofdstuk 6 

Bedrijfsondersteuning        
 

 

 

 

 

Om de doelen in de drie strategische velden te halen, is een soepele en efficiënte werkwijze 
binnen Woonplus essentieel. Die bedrijfsvoering is de afgelopen jaren voortdurend 
geprofessionaliseerd. Ook voor 2020 hebben we een aantal verbeteringsprojecten gepland, 
onder meer op het gebied van huisvesting, ICT en communicatie. 

 
Planning & Control 
 
Naast de reguliere werkzaamheden in het kader van de planning & control-cyclus en het auditplan 
hebben wij in 2019 veel aandacht besteed aan het door ons geïntroduceerde principe Four lines of 

defence. Dit is een variant van de Three lines of defence. De vierde lijn in ons controleproces is de 
onafhankelijke concerncontroller. 

 
In 2019 zijn wij ermee gestart dat proceseigenaren zelf controles en waarborgen inbouwen die 
voorheen de afdeling Control min of meer uitvoerde. Zo voelt de proceseigenaar zich niet alleen 
verantwoordelijk voor het goed functioneren van het proces, maar ook voor de risico’s en maatregelen 
om die te vermijden. De proceseigenaar legt zo regelmatig verantwoording af in zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve zin. 
Onze doelstelling voor 2020 is om het proceseigenaarschap tegen het licht te houden. We onderzoeken 

of naast MT-leden ook andere collega’s proceseigenaar kunnen zijn. Daarnaast zou elke proceseigenaar 
een In Control-Statement moeten afgeven. 
 
ICT 
 
Systemen en applicaties 

In september 2019 is de upgrade van ons ERP-systeem Empire naar R17 succesvol afgerond. Het 
systeem biedt nu mogelijkheden om te mailen naar klanten via Postex en klanten te laten betalen via 

iDEAL. 
Daarna hebben we na een uitgebreid selectieproces gekozen voor een klantvolgsysteem, website en 
klantenportaal om de digitale communicatie met onze klanten te faciliteren. Het biedt ons 
mogelijkheden om de samenwerking en processen verder te optimaliseren. 
In dit project installeren wij ook de Datarotonde, die applicaties efficiënt en op een gestandaardiseerde 

manier koppelt.  
Om het portefeuille- en assetmanagement verder te professionaliseren hebben we in 2019 de portfolio- 
en assetmanagementtool (PAM) van de Bataviagroep ingevoerd. Met deze applicatie kunnen we in 2020 
scenario’s doorrekenen en zodoende goede keuzes maken voor de portefeuillestrategie. 
In de digitalisering van processen gingen andere woningcorporaties ons voor. Wij vinden het belangrijk 
om te leren van hun ervaringen. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de SWEMP-groep, waarin 
koplopers zijn verenigd.  

 
Functioneel beheer 
Van 2014 tot en met 2019 werkten wij nauw samen met Woonbron op het gebied van het functioneel 
beheer voor onder andere Empire en het documentmanagementsysteem DISKIS. Door wijzigingen in 
organisatie stopt Woonbron vanaf februari 2020 met het functioneel beheer. Wij vangen dit op met een 

combinatie van eigen personeel en inhuur voor specifieke projecten. 

 
Informatievoorziening 
In 2019 hebben we de informatievoorziening onderzocht. De vele ontwikkelingen op het gebied van ICT 
hebben elk hun eigen informatieontsluiting. In maand-, voortgangs- en jaarrapportages willen wij die 
informatie integreren. Een Business Intelligence-tool (BI-tool) kan daaraan bijdragen. Met een BI-tool 
kunnen we rapportages efficiënter maken en de datakwaliteit verbeteren. Dat maakt het voor 
verantwoordelijke managers makkelijk om bij te sturen. In 2020 voeren wij een BI-tool in. 
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Office 365 en digitalisering archief 
In 2018 startten we het Office 365-project. We ronden dat begin 2020 af met het vervangen van de 
pc’s op de werkplekken en door alle nieuwe toepassingen van Office 365 in gebruik te nemen.  
Eind 2019 is de nieuwe archiefstructuur vastgesteld. De lokale netwerkopslag hebben we verplaatst 

naar OneDrive en SharePoint Online. Dat biedt verschillende voordelen. Onze data zijn vanaf iedere 
locatie bereikbaar, Microsoft biedt ondersteuning op lange termijn, wij voldoen aan de laatste 
beveiligingseisen en we hebben op termijn minder lokale hardware nodig voor applicaties en data. 

Ook hebben wij in 2019 het onderzoek naar digitalisering van het fysieke archief afgerond. We hebben 
een externe partij opdracht gegeven om tot digitalisering over te gaan. 
 
Treasury 
 
Voor elke corporatie vormen de gemeente en het rijk een zogenaamde financiële achtervang. In 2019 

zijn wij met de gemeente Schiedam een generieke achtervang overeengekomen. Daardoor hoeven we 
niet meer voor elke lening afzonderlijk de achtervang te regelen met de gemeente. 
In 2020 besteden wij bijzondere aandacht aan onze (beperkte) derivatenportefeuille. Dit omdat wij 
verwachten dat de banken in 2021 hun breakrecht zullen uitoefenen. In 2020 gaan wij daarom een 
financiële buffer in de vorm van liquide middelen van circa € 8,4 mln. aanhouden, in lijn met de 
regelgeving. We onderzoeken de mogelijkheden om de derivaten uit te laten zakken naar andere 
leningsvormen. Zo kunnen we het negatieve effect beperken als banken hun breakoptie uitoefenen. De 

aan te houden liquide middelen hebben wij in de liquiditeiten-prognose meegenomen. 
 

Huisvesting 
 
Begin 2019 heeft de Raad van Commissarissen ingestemd met de aanpak van de verduurzaming van 
het pand. Dit om in 2023 te voldoen aan de eis dat kantoren minimaal label C hebben. 
In het 3e kwartaal 2019 is met name CBRE nog eens gevraagd om alternatieven te onderzoeken en de 

Gemeente nog eens gevraagd naar de mogelijkheden van woningbouw op de huidige locatie zodat we 
uiteindelijk zeker zijn dat de juiste keuze wordt gemaakt. Inmiddels is helder dat woningbouw, onder 
voorwaarden, op de huidige locatie is toegestaan. Daarom is er een project opgestart om te kijken of dit 
de verbouw plannen op losse schroeven zet. 
 
Administratie/regelgeving 

 
Wij volgen ook in 2020 nauwgezet de ontwikkelingen die van invloed zijn op onze registratie en 
administratie, onder meer via deelname aan De Vernieuwde Stad (DVS) en de SWEMP-groep. Samen 
met de toezichthouders heeft de corporatiewereld de afgelopen jaren nieuwe standaarden opgesteld, 
zoals de Standard Business Reporting (SBR) en het Referentie GrootboekSchema (RGS). Die maken 
verantwoording makkelijker. Bovendien draagt de gedetailleerdere registratie bij aan beter 

assetmanagement.  

In 2019 wijzigde de regelgeving over onderhoud en investeringen. Dit betekende dat wij een werkwijze 
die wij drie jaar geleden invoerden, weer hebben teruggedraaid. De grootste wijziging is dat wij het 
onderhoudsbestanddeel van projectmatige renovaties weer als investeringen verantwoorden. Dit heeft 
in 2020 een positief effect op de Interest Coverage Ratio (ICR). 
 
Visitatie 
 

In 2020 zullen wij een partij selecteren, die de visitatie in 2021 voor ons zal uitvoeren. We hebben nog 
een jaar om aan de verbetersuggesties van de vorige visitatiecommissie te werken. Die suggesties 
waren de volgende: 
• Van plan naar uitvoering 
• Investeringscapaciteit vergroten  
• Van reactief naar proactief 

• Laat zien wat je doet 
• Invulling klankbordrol RvC 
• Duidelijke afspraken over kwetsbare huurders 

 
Communicatie 
 
We willen de communicatie naar onze huurders, samenwerkingspartners, belanghouders en de stad 

Schiedam verbeteren. Daarvoor nemen we al onze communicatieactiviteiten, -middelen en processen 
onder de loep. Zo willen we zorgen dat Woonplus duidelijker, sneller, efficiënter en eenduidiger 
communiceert. Het project Contact op maat zal hierin een belangrijke rol spelen: met een kennisbank, 
klantportaal en klantvolgsysteem komt alle informatie van verschillende communicatiekanalen op één 
plek samen. Verder kunnen we meer en beter laten zien waar we ons als woningcorporatie in Schiedam 
hard voor maken. Daarbij hoort een meer proactieve manier van communiceren. We willen alle 
communicatiekanalen die daarbij passen op een goede manier inzetten.    
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Hoofdstuk 7  

Financiële continuïteit 
 

 

 

 

 

Het zogenaamde duurzame businessmodel is ook in 2020 onderdeel van onze strategie. De doelstelling 
van dit businessmodel is het waarborgen van de financiële continuïteit op zowel de korte als lange 
termijn. Onze voorgenomen activiteiten passen bij onze vermogenspositie. Hiermee verkrijgen wij een 
goede beoordeling van de externe toezichthouders. Woonplus voldoet aan beide eisen: de continuïteit is 

gewaarborgd en wij zetten onze middelen in, in het belang van de volkshuisvesting. 
 
Wel willen wij opmerken dat externe invloeden zoals het vraagstuk duurzaamheid, toenemende 
verhuurderheffing, fiscale maatregelen (ATAD), de invoering van het waarde begrip beleidswaarde en 
het in 2019 gesloten woonakkoord onze financiële slagkracht beïnvloeden. 

 
De beleidswaarde en haar ratio’s zijn een belangrijke graadmeter voor onze financiële continuïteit. De 

beleidswaarde voor 2020 daalt ten opzichte van de jaarrekening 2018 van € 646 miljoen naar € 635 
miljoen met als belangrijkste oorzaak het niet langer inrekenen van een extra huurverhoging (inflatie + 
0,5%) vanaf 2020. Desondanks voldoen wij nog ruimschoots aan de parameters zijnde de ICR, Loan to 
Value en solvabiliteit. Ook op de lange termijn is dit geen probleem. De beleidswaarde is ca. 50% van 
onze marktwaarde in verhuurde staat. 
 
Om te komen tot een nieuw ondernemingsplan in 2020, zullen wij intensief aan de slag gaan met het 

uitwerken van een nieuwe portefeuillestrategie, bijbehorend onderhouds- en investeringsprogramma en 
huurbeleid. Om te kijken welke effecten deze beleidskeuzes op onze financiële continuïteit hebben, 
worden scenario’s doorgerekend.  
 

De financiële meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 is een verdere verdieping en uitwerking van het 
duurzame businessmodel. Deze begroting is gebaseerd op marktwaarde. 

 
Wij toetsen onze begrotingsuitkomsten aan de normen die de toezichthouders bepalen. Sinds de 

introductie van beleidswaarde werken wij met de voorlopig ongewijzigde norm voor Loan to Value van 
75% en een solvabiliteit van 20%.  
 
Splitsing DAEB/niet-DAEB  
 

Om de effecten van de splitsing tussen DAEB en niet-DAEB inzichtelijk te maken, hebben we de 
begroting 2020 en verder uitgesplitst, zie pagina 28. 
 
De begroting 2020 geeft de financiële positie van Woonplus in 2020 weer. De financiële positie van 
Woonplus is op te maken uit de winst- en verliesrekening, de balanspositie en de kasstromen. 
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Winst- en verliesrekening (begroting 2019 versus begroting 2020) 

 

 

 

In bovenstaand overzicht is naast de cijfers van het jaarplan 2019 de kolom 2019P opgenomen. Deze 
kolom geeft de te verwachten resultaten over 2019 weer op basis van de waardering van de portefeuille 

op marktwaarde. De afschrijvingen hebben alleen nog maar betrekking op materiële vaste activa ten 

diensten van de exploitatie. De waardeveranderingen (dat zijn de onrendabele investeringen ten 
opzichte van de marktwaarde) en niet gerealiseerde waardeveranderingen presenteren wij apart. 
 
Met dit jaarplan verantwoorden wij de geconsolideerde cijfers van Stichting Woonplus Schiedam en 
Woonplus VvE Beheer B.V. Het jaarresultaat na belasting in 2020 is € 10,8 miljoen negatief. Dit komt 
ten laste van het eigen vermogen. 
 

Toelichting bedrijfsopbrengsten 

 

 
De bedrijfsopbrengsten zijn € 78,1 miljoen. Circa 91% van de bedrijfsopbrengsten bestaat uit 
huuropbrengsten. Daarnaast hebben we onder meer opbrengsten uit de verkoop van bestaand bezit, 
bijdragen in servicekosten en overige opbrengsten. De overige opbrengsten bestaan uit geactiveerde 

productie en doorbelaste administratieve kosten. 
 
Het netto verkoopresultaat is gebaseerd op negen te verkopen woningen. De verkoopvijver is in 2019 
naar beneden bijgesteld. Deze bestaat uit 17 complexen met in totaal nog 91 te verkopen woningen. 
Voor een aantal complexen is een tijdelijke verkoopstop afgekondigd. De reden voor deze bijstelling is 
gelegen in het feit dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van onze portefeuille meer prioriteit heeft 
boven de financiële noodzaak van de verkoop van woningen. Tevens is er rekening gehouden met de 

(in € 1.000) 2019 2019P 2020 2021 2022 2023 2024

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 69.948         69.470         71.330         73.562         75.109         77.794         80.155         

Netto verkoopresultaat 393              431              533              513              566              388              402              

Service bijdragen 4.225           4.597           4.689           4.783           4.878           4.976           5.075           

Overige baten en lasten -              -              -              -              -              -              -              

Overige bedrijfsopbrengsten 1.357           3.354           1.515           1.548           1.582           1.619           1.657           

75.923       77.852       78.067       80.406       82.135       84.777       87.289       

Bedrijfslasten

Afschrijvingen -260            -270            -389            -555            -690            -585            -409            

Waardeveranderingen -10.626       -31.155       -32.349       -5.655         -29.637       -9.384         -32.402       

Einde exploitatie -4.882         -3.770         -8.521         -3.977         -2.914         -6.821         -1.374         

Erfpacht -59              -59              -59              -59              -59              -59              -59              

Lonen en salarissen -5.908         -5.850         -6.250         -6.394         -6.547         -6.711         -6.909         

Sociale lasten -966            -969            -1.039         -1.064         -1.090         -1.116         -1.149         

Pensioen lasten -900            -898            -965            -988            -1.011         -1.036         -1.067         

Overige personeelskosten -1.462         -1.449         -1.131         -1.148         -1.173         -1.207         -1.245         

Onderhoudslasten -25.096       -21.360       -19.491       -18.371       -21.472       -23.126       -18.520       

Leefbaarheid -310            -311            -500            -504            -512            -525            -539            

Overige Bedrijfslasten -9.681         -9.669         -10.166       -9.620         -9.789         -10.027       -10.273       

Overige buitengewone lasten

Service kosten -4.225         -4.597         -4.689         -4.783         -4.878         -4.976         -5.075         

Sector specifieke heffingen -8.020         -7.199         -8.599         -9.073         -9.473         -9.458         -9.028         

-72.395     -87.556     -94.149     -62.191     -89.245     -75.031     -88.049     

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 39.584         25.677         18.023         20.923         24.099         26.062         27.153         

43.112         15.973       1.941         39.138       16.989       35.808       26.393       

Rentebaten 193              -              -              -              5                  26                42                

Rentelasten -9.191         -8.914         -8.882         -16.571       -8.102         -8.543         -8.589         

Belastingen -1.040         -614            -3.819         -2.147         -2.746         -2.545         -4.595         

Jaarresultaat 33.074       6.445         -10.760     20.420       6.146         24.746       13.251       

(in € 1.000) 2020 2019 20 vs 19

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 71.330         69.948         1.382           

Netto verkoopresultaat 533              393              140              

Service bijdragen 4.689           4.225           464              

Overige baten en lasten -              -              -              

Overige bedrijfsopbrengsten 1.515           1.357           158              

78.067       75.923       2.144         
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terugkoop/verkoop VOV, de verwachte realisatie is 6 woningen (4 DAEB, 2 niet-DAEB) met een 
gemiddelde winstmarge van € 25K per woning.  
 
De serviceopbrengsten zijn op basis van reële kasstromen en gelijk aan de kosten omdat het resultaat 

afgerekend wordt.  
 
De overige bedrijfsopbrengsten nemen met name toe doordat de toegerekende vergoeding voor de 

Fondsen nu ook ingerekend worden (ca. € 0,2 miljoen). 
 
Toelichting huuropbrengsten 

 
 
Voor de begroting 2020 is gerekend met een huurverhoging per 1 juli 2020 van 2,6% (inflatie). 
Voorgaande jaren hebben wij, conform Geijkt op de Toekomst, 0,5% extra ingerekend. Maar gezien de 

ontwikkelingen, zoals het Woonakkoord, hebben wij de huurverhoging in de begroting beperkt tot 
inflatievolgend.  

De huursprong als gevolg van verkoop, sloop, renovatie en nieuwbouw bedraagt ca. 0,3%, mutatie 
0,1% en regulier (per 1 juli) 2,1%. De theoretische huuropbrengsten stijgen ten opzichte van de 
begroting 2019 uiteindelijk met € 1,8 miljoen (2,5%). 
 
De huurderving leegstand is € 0,3 miljoen hoger. Dit betreft voor het overgrote deel het sloop- en 

renovatieprogramma. 
 
De huurderving oninbaar is gelijk aan vorig jaar.  
 
Toelichting bedrijfslasten 

 
 

De bedrijfslasten zijn circa € 94,1 miljoen en nemen toe met € 21,7 miljoen.  
 

De afschrijvingen betreft hier alleen nog de afschrijving op de activa ten dienste van de exploitatie. 
 

De toename van de waardeveranderingen (€ 21,7 miljoen) wordt grotendeels veroorzaakt doordat wij 
van diverse projecten het onrendabel al eerder voorzien, met name  in 2020 Wiltonflats (€ 12,7 mln.) 
en  Groenoord duurzame warmte (€ 20,6 mln.). De regel intern geformaliseerd en extern 
gecommuniceerd is daarbij een belangrijke onderlegger. Op basis van deze regel nemen wij, anders dan 

in voorgaande jaren, nu meteen het totale onrendabel van projecten die in fases gerealiseerd worden 

op.  
 

Einde exploitatie, hier wordt inzichtelijk wat de kosten zijn van de afwikkeling van de exploitatie van 
onze sloopcomplexen bij het project Parkweg 2020. De kosten zijn als volgt samengesteld: 
 

(x € 1 mln.) Parkweg 
• Resultaat sloop 9,8 
• Afwikkeling exploitatie -/- 1,9 
• Uitverhuis vergoedingen 0,6 
  8,5 

(in € 1.000) 2020 2019 20 vs 19

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten theoretisch 73.661         71.857         1.804           

Huurderving leegstand -1.951         -1.529         -422            

Huurderving oninbaar -380            -380            -              

71.330       69.948       1.382         

(in € 1.000) 2020 2019 20 vs 19

Bedrijfslasten

Afschrijvingen -389            -260            -129            

Waardeveranderingen -32.349       -10.626       -21.723       

Einde exploitatie -8.521         -4.882         -3.639         

Erfpacht -59              -59              -              

Lonen en salarissen -6.250         -5.908         -342            

Sociale lasten -1.039         -966            -73              

Pensioen lasten -965            -900            -65              

Overige personeelskosten -1.131         -1.462         331              

Onderhoudslasten -19.491       -25.096       5.605           

Leefbaarheid -500            -310            -190            

Overige Bedrijfslasten -10.166       -9.681         -485            

Overige buitengewone lasten -              -              -              

Service kosten -4.689         -4.225         -464            

Sector specifieke heffingen -8.599         -8.020         -579            

-94.149     -72.395     -21.754     
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De lonen en salarissen stijgen met ca. 0,3% door salarisstappen, ontwikkeling van het salaris op 
schaal-/regelniveau. Ten opzichte van 2019 is er ook nog sprake van een CAO- stijging van 5,5%. In 
april 2019 was dat 3,25%, januari 2020 is dat 2,25%. De sociale lasten en pensioenlasten nemen toe 
door deze salarisstijging. Voor 2020 is rekening gehouden met een afname van gemiddeld 3 Fte, dit als 

gevolg van de implementatie van het project Contact op maat. 
 
De overige personeelskosten liggen onder het niveau van de begroting 2019. Dit is voornamelijk terug 

te voeren op de post uitzendkrachten. 
 
De onderhoudslasten vallen € 5,6 miljoen lager uit dan in 2019. Voor planmatig onderhoud is circa 
€ 6,7 miljoen minder begroot, dagelijks onderhoud circa € 0,8 miljoen meer. In deze opgave komen de 
kosten (kasstromen) voor het vervangen van openverbrandingstoestellen niet tot uitdrukking. De reden 
hiervoor is dat deze investering gepaard gaat met een huurverhoging en geactiveerd wordt. Per jaar 

wordt deze post ingeschat op ca. € 200K (100 stuks) en deze is ingerekend tot en met 2028. 
 
(x € 1 mln.) 2020 2019 verschil 
Dagelijks onderhoud: 
KDT 3,5 2,8 0,7 
Klachtenonderhoud 2,9 2,8 0,1 
Mutatieonderhoud 2,0 2,0 0,0 

Dagelijks onderhoud 8,4 7,6 0,8 
 

Planmatig onderhoud:  
Contract onderhoud 1,7 1,4 0,3 
Planmatig onderhoud 8,0 14,7 -6,7 
VvE bijdrage onderhoud 1,4 1,4 0,0 
Planmatig onderhoud 11,1 17,5 -6,4 

 
Totaal 19,5 25,1 -5,6 
 

De overige bedrijfslasten nemen toe met € 0,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn hogere 
belastingen ca. € 0,2 miljoen en aanpassing van de post Projecten directie van € 0,6 miljoen naar € 0,7 
miljoen. Voor de jaren na 2020 is de post Projecten directie verlaagd naar € 0,1 miljoen. Het resterende 
verschil is het gevolg van inflatie. 
 

De servicekosten liggen circa € 0,5 miljoen hoger dan vorig jaar. Deze zijn ingeschat op basis van de 
kasstromen tot en met september 2019. 
 

De sectorspecifieke heffingen hebben betrekking op de verhuurderheffing en de saneringsheffing. Voor 
2020 bedraagt het tarief voor verhuurderheffing 0,562% van de WOZ-waarde sociaal vastgoed. Dit is 

circa € 7,8 miljoen.  
De saneringsheffing is 1% van de netto huuropbrengsten op voorschrift van de toezichthouder, voor de 
jaren 2020 - 2023. Dat is circa € 0,7 miljoen op lopend naar € 0,8 miljoen.  
 

Overige posten winst- en verliesrekening 
 
Niet gerealiseerde waardeveranderingen 

 
De niet gerealiseerde waardeveranderingen hebben betrekking op de positieve herwaardering van de 
portefeuille van -/- € 0,7 miljoen en mutatie op reeds eerder verantwoorde onrendabele investeringen 
van circa € 18,7 miljoen. 
 
Rentelasten 

 
De lagere rentelasten komen voort uit de reguliere aflossingen op openstaande leningen. Dit leidt tot 
lagere rentelasten van circa € 0,1 miljoen. Herfinanciering vindt plaats tegen een lager % binnen de 
kaders van het borgingsplafond. 

In 2021 hebben wij onder de rentelasten de afkoop van de derivaten opgenomen, ca. € 8,4 mln. Zie 
ook in de grafiek ICR. In 2021 blijven wij net boven de norm van 1,4 met 1,44. 
 

Belastingen 
 
Met ingang van 1 januari 2019 is (een deel van) ATAD 1 in werking. Vanaf dat moment zal de per saldo 
verschuldigde rente niet meer in aftrek komen indien die rente meer bedraagt dan 30% van de fiscale 
gecorrigeerde fiscale winst. 
 
Het tarief voor 2020 is 25%, voor 2021 is de verwachting dat dit zal dalen naar 21,7%. 

Naar verwachting zal de te betalen VPB de komende 10 jaar circa € 3,7 miljoen per jaar zijn.  
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Balanspositie 
 

 
 

Wij waarderen de portefeuille integraal op marktwaarde in verhuurde staat.  
De waarde van het sociaal bezit bedraagt eind 2019 circa € 1.153 miljoen en neemt toe tot € 1.183 
miljoen eind 2020. De waardering van het Niet-DAEB bezit blijft nagenoeg gelijk in 2019 en 2020 circa 
€ 47 miljoen.  
Tegenover deze bezittingen staan in 2020 onze langlopende en kortlopende schulden van circa € 325 
miljoen. De langlopende schulden bestaan uit leningen van € 289,8 miljoen en de terugkoopverplichting 

verkoop onder voorwaarde van € 20,2 miljoen. De kortlopende schulden zijn aflossingsverplichtingen op 
de leningen en overige schulden op korte termijn. Het eigen vermogen bedraagt eind 2020 circa € 916 
miljoen. Het balanstotaal komt hiermee uit op circa € 1.294 miljoen eind 2020.  
De toename van de post MVA tdv ca. € 3,6 mln. heeft te maken met de verwachte investeringen in 
onze huisvesting. 

  

(in € 1.000) 2019P 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste activa

DAEB-vastgoed in exploitatie 1.153.472    1.183.223    1.208.980    1.258.163    1.307.822    1.347.606    

Niet DAEB-vastgoed in exploitatie 46.876         46.955         47.066         47.503         47.987         48.951         

Activa VOV 25.770         24.852         23.935         23.017         22.100         21.182         

MVA in ontwikkeling voor eigen expl. 24.397         21.236         41.821         30.639         2.830           349              

MVA ten dienste van de exploitatie 2.778           6.379           7.984           7.294           6.709           6.218           

1.253.293   1.282.645   1.329.786   1.366.616   1.387.448   1.424.306   

Financiele vaste activa

Startlening u/g DAEB-scheiding 5.600           2.800           -              -              -              -              

Latente belasting (verliesverrekening) 1.274           1.072           1.001           896              754              598              

6.874          3.872          1.001          896             754             598             

Vlottende activa

Voorraden -              -              -              -              -              -              

Vorderingen 3.341           3.366           3.385           3.406           3.436           3.466           

Liquide middelen 5.826           4.249           3.428           3.561           3.745           3.340           

9.167          7.615          6.813          6.967          7.181          6.806          

Totaal activa 1.269.334 1.294.132 1.337.600 1.374.479 1.395.383 1.431.710 

Eigen vermogen 926.880       916.120       936.540       942.686       967.433       980.684       

Voorzieningen 38.572         53.162         47.755         46.530         22.881         46.864         

Langlopende schulden 288.501       309.534       338.210       370.208       389.865       389.093       

Kortlopende schulden 15.381         15.316         15.095         15.055         15.204         15.069         

Totaal passiva 1.269.334 1.294.132 1.337.600 1.374.479 1.395.383 1.431.710 
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Kasstromen 

 

 
 

Onze kasstroom uit de operationele activiteiten is € 12,2 miljoen positief in 2020. De kasstromen uit de 
investeringsactiviteiten betreffen ontvangsten uit verkoop van bestaand bezit en de investeringen in 
nieuwbouw en renovaties en zijn € 38,3 miljoen negatief in 2020. De kasstromen uit financierings-
activiteiten betreffen het aantrekken van nieuwe leningen, reguliere- en eindaflossingen per saldo is dit  
circa € 24,6 miljoen positief. Het negatief saldo, circa € 1,6 miljoen, van de kasstromen ultimo 2020 
kunnen wij nog dekken uit de beschikbare liquide middelen.  
 

  

(in €1.000) 2019P 2020 2021 2022 2023 2024

Kasstroom uit operationele activiteiten 14.809       12.202       9.150         14.912       15.494       20.019       

Ontvangsten uit operationele activiteiten 77.424        77.654        80.022        81.700        84.531        87.045        

Huren 69.327         71.304         73.545         75.089         77.764         80.125         

Rente baten -              -              -              5                  26                42                

Overige bedrijfsopbrengsten 3.500           1.661           1.694           1.728           1.765           1.803           

Service opbrengsten 4.597           4.689           4.783           4.878           4.976           5.075           

Uitgaven operationele activiteiten -62.615       -65.452       -70.872       -66.788       -69.037       -67.026       

Erfpacht -59              -59              -59              -59              -59              -59              

Onderhoud -21.360       -19.491       -18.371       -21.472       -23.126       -18.520       

Zakelijke lasten -4.672         -4.936         -4.973         -5.058         -5.181         -5.311         

Overige directie exploitatielasten -436            -445            -449            -456            -468            -480            

Betaalde rente -9.135         -8.946         -16.792       -8.142         -8.393         -8.725         

Heffingen -8.319         -12.216       -11.149       -12.114       -11.861       -13.467       

Personeelskosten -7.856         -8.396         -8.589         -8.795         -9.014         -9.279         

Overige personeelskosten -1.449         -1.131         -1.148         -1.173         -1.207         -1.245         

Overige bedrijfskosten -4.421         -4.643         -4.055         -4.129         -4.227         -4.326         

Leefbaarheid -311            -500            -504            -512            -525            -539            

Servicekosten -4.597         -4.689         -4.783         -4.878         -4.976         -5.075         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.517     -38.383     -42.218     -47.549     -35.737     -20.424     

Ontvangsten investeringsactiviteiten 1.598          1.699          1.166          1.661          909             566             

Verkoopresultaat bestaand bezit 1.598           1.699           1.166           1.661           909              566              

Uitgaven investeringsactiviteiten -28.115       -40.082       -43.384       -49.210       -36.646       -20.990       

Nieuwbouw huurwoningen -13.232       -12.299       -17.519       -28.014       -26.912       -15.120       

Aankoop nieuwbouw huurwoningen -4.231         -520            -1.998         -              -              -              

Verbetering bestaand bezit -9.739         -24.608       -23.159       -21.142       -13.187       -4.569         

Sloopkosten 182              1.335           1.452           -54              3.453           -1.374         

Nazorg en onderzoek -              -              -              -              -              -              

Afkoop erfpacht -490            -              -              -              -              -9                

MVA tdv -605            -3.990         -2.160         -              -              82                

Financieringsactiviteiten 9.778         24.604       32.247       32.770       20.427       -             

Ontvangsten financieringsactiviteiten 20.000        40.680        35.946        46.182        28.856        7.470          

Nieuwe leningen o/g 20.000         40.680         35.946         46.182         28.856         7.470           

Aflossingen leningen u/g -              -              -              -              -              -              

Uitgaven financieringsactiviteiten -10.222       -16.076       -3.699         -13.412       -8.429         -7.470         

Aflossing leningen o/g -10.222       -16.076       -3.699         -13.412       -8.429         -7.470         

Nieuwe leningen u/g -              -              -              -              -              -              

Saldo kasstroom -1.930        -1.577        -821           133            184            -405           

Saldo liquide middelen 5.826         4.249         3.428         3.561         3.745         3.340         
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Financiële kengetallen (beleidswaarde) 

 

Solvabiliteit  Loan-to-value 

 

 

 

 
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het 
eigen vermogen en het totaal vermogen van 
Woonplus. Het geeft de financiële buffer weer voor 
het opvangen van eventuele financiële risico’s en/of 

tegenvallers en de investeringscapaciteit. Het verloop 

van de solvabiliteit in alle jaren voldoet aan de norm 
van minimaal 20%. 
 

De loan-to-value geeft de verhouding weer tussen de 
leningenportefeuille en de waarde van het bezit van 
Woonplus. Het geeft de financiële buffer weer indien 
de leningen moeten worden terugbetaald wanneer 

Woonplus niet aan zijn betalingsverplichtingen kan 

voldoen. Het verloop van de loan-to-value op basis 
van de bedrijfswaarde voldoet alle jaren aan de norm 
van maximaal 75%.  
 

Rentedekkingsgraad (ICR) 

 

 

  

De rentedekkingsgraad ofwel Interest Coverage Ratio 
geeft aan hoe vaak uit de operationele kasstroom de 
rente aan de verschaffers van het vreemd vermogen 
kan worden betaald.  
Het verloop van de rentedekkingsgraad voldoet alle 

jaren aan de norm van minimaal 1,4.  
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Resultatenrekening gesplitst naar DAEB en Niet-DAEB 

  

(in € 1.000)

DAEB N-DAEB Totaal DAEB N-DAEB Totaal DAEB N-DAEB Totaal DAEB N-DAEB Totaal DAEB N-DAEB Totaal DAEB N-DAEB Totaal

Bedrijfsopbrengsten

Huuropbrengsten 66.856       2.614         69.470       68.704       2.626         71.330       70.892       2.670         73.562       72.423       2.686         75.109       75.083       2.711         77.794       77.408       2.747         80.155       

Netto verkoopresultaat 296            135            431            394            139            533            430            83              513            476            90              566            308            80              388            348            54              402            

Service bijdragen 4.597         -            4.597         4.689         -            4.689         4.783         -            4.783         4.878         -            4.878         4.976         -            4.976         5.075         -            5.075         

Overige baten en lasten -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Overige bedrijfsopbrengsten 2.559         795            3.354         677            838            1.515         713            835            1.548         732            850            1.582         752            867            1.619         749            908            1.657         

74.308     3.544       77.852     74.464     3.603       78.067     76.818     3.588       80.406     78.509     3.626       82.135     81.119     3.658       84.777     83.580     3.709       87.289     

Bedrijfslasten

Afschrijvingen -268          -2              -270          -387          -2              -389          -554          -1              -555          -690          -            -690          -585          -            -585          -409          -            -409          

Waardeveranderingen -31.269     114            -31.155     -30.944     -1.405       -32.349     -5.655       -            -5.655       -29.637     -            -29.637     -9.384       -            -9.384       -31.844     -558          -32.402     

Einde exploitatie -3.538       -232          -3.770       -8.521       -            -8.521       -3.531       -446          -3.977       -2.672       -242          -2.914       -6.666       -155          -6.821       -1.374       -            -1.374       

Erfpacht -57            -2              -59            -57            -2              -59            -57            -2              -59            -57            -2              -59            -57            -2              -59            -57            -2              -59            

Lonen en salarissen -5.319       -531          -5.850       -5.673       -577          -6.250       -5.805       -589          -6.394       -5.797       -750          -6.547       -5.944       -767          -6.711       -6.124       -785          -6.909       

Sociale lasten -870          -99            -969          -937          -102          -1.039       -959          -105          -1.064       -1.063       -27            -1.090       -1.089       -27            -1.116       -1.121       -28            -1.149       

Pensioen lasten -812          -86            -898          -876          -89            -965          -897          -91            -988          -985          -26            -1.011       -1.010       -26            -1.036       -1.041       -26            -1.067       

Overige personeelskosten -1.362       -87            -1.449       -1.051       -80            -1.131       -1.065       -83            -1.148       -1.144       -29            -1.173       -1.177       -30            -1.207       -1.215       -30            -1.245       

Onderhoudslasten -21.037     -323          -21.360     -19.065     -426          -19.491     -18.036     -335          -18.371     -20.937     -535          -21.472     -22.742     -384          -23.126     -18.055     -465          -18.520     

Leefbaarheid -303          -8              -311          -487          -13            -500          -491          -13            -504          -499          -13            -512          -512          -13            -525          -526          -13            -539          

Overige Bedrijfslasten -9.308       -361          -9.669       -9.787       -379          -10.166     -9.253       -367          -9.620       -9.366       -423          -9.789       -9.596       -430          -10.027     -9.832       -440          -10.273     

Overige buitengewone lasten -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Service kosten -4.597       -            -4.597       -4.689       -            -4.689       -4.783       -            -4.783       -4.878       -            -4.878       -4.976       -            -4.976       -5.075       -            -5.075       

Sector specifieke heffingen -7.125       -74            -7.199       -8.490       -109          -8.599       -8.963       -110          -9.073       -9.361       -112          -9.473       -9.347       -111          -9.458       -8.940       -88            -9.028       

-85.865   -1.691      -87.556   -90.964   -3.185      -94.149   -60.049   -2.142      -62.191   -87.086   -2.159      -89.245   -73.085   -1.945      -75.031   -85.613   -2.435      -88.049   

Niet gerealiseerde waardeveranderingen 24.349       1.328         25.677       17.329       694            18.023       20.136       787            20.923       23.213       886            24.099       25.121       941            26.062       26.193       960            27.153       

12.792     3.181       15.973     829          1.112       1.941       36.905     2.233       39.138     14.636     2.353       16.989     33.155     2.654       35.808     24.160     2.234       26.393     

Rentebaten -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            5                5                -            26              26              -            42              42              

Rentelasten -8.721       -193          -8.914       -8.753       -129          -8.882       -16.507     -64            -16.571     -8.102       -            -8.102       -8.543       -            -8.543       -8.589       -            -8.589       

Belastingen -613          -1              -614          -3.674       -145          -3.819       -2.064       -83            -2.147       -2.640       -106          -2.746       -2.449       -96            -2.545       -4.417       -178          -4.595       

Jaarresultaat 3.458       2.987       6.445       -11.598   838          -10.760   18.334     2.086       20.420     3.894       2.252       6.146       22.163     2.584       24.746     11.154     2.098       13.251     

20242019P 2020 2021 2022 2023
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Bijlage Terugblik Geijkt op de Toekomst 

 
Doelstellingen: 

 
 

Onderhoud 
 

Niet-planmatig onderhoud (NPO) 
De complexen aan de J. de Wittsingel en A. Ariënsstraat stonden op de nominatie voor sloop, maar 
dat is veranderd. In de afgelopen jaren hebben we daar niet-planmatig onderhoud uitgevoerd. Dit is 
gecombineerd met andere maatregelen. 
 
De aanpak van keuken, douche en toilet (KDT) liep voornamelijk via niet-planmatig onderhoud 
(NPO), namelijk als er een klacht was of als de woning van huurder wisselde. Hiervoor hebben we 

vanaf 2015 aparte onderhoudssjablonen ingericht. Tot nu hebben wij ruim 1.800 keukens, 1.500 
douches en 900 toiletten gerealiseerd. Dit komt uit op een totale investering van circa € 14 mln. In 
sommige gevallen nemen we KDT ook mee in renovatieprojecten, zoals op de Mgr. Nolenslaan. 
 
De standleidingen zijn in diverse complexen aangepakt, onder meer op het Heijermansplein en 
Beethovenplein. Voor 2020 staat de Delflandseweg op de planning. Inmiddels hebben wij de status 

van onze complexen in beeld gebracht. Daardoor kunnen wij de uitvoering voor de komende jaren 
beter plannen dan ten tijde van Geijkt op de Toekomst. 
 

De afgelopen jaren hebben we daarnaast de portieken aangepakt in Groenoord Zuid, J. Strausplein, 
J. de Wittsingel, A. Ariënsstraat, van Hogendorpstraat en H. Bosmanplein. Inmiddels hebben wij 
deze werkzaamheden beoordeeld. De aanpak van de portieken combineren wij met de nominatie 
voor sloop en herontwikkeling. Voor de komende jaren staan het Schuttersveld, Meesterstraat, Min. 

Donkerstraat en Dr. Schaepmansingel nog in de planning. 
 
De elektra en aanpassingen in de meterkast is onderdeel van de referentiekwaliteit. Die nemen we 
mee in het dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud en bij investeringen. 
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Risico van galerijen 

Bij de renovatie van twee flats in Groenoord ontdekten we een probleem met galerijvloeren, wat 
voor een veiligheidsrisico zorgde. Daar bleek dat de betonwapening in de galerijen bij de bouw in 

1966 niet goed is aangebracht. Dat was voor Woonplus een reden om alle complexen met 
vergelijkbare galerijen te laten onderzoeken. In Groenoord bleken 14 van de 22 complexen dit 
probleem te hebben. Een leverancier ontwikkelde een effectieve methode waarmee alle galerijen 
weer aan de normen voldoen. Later hebben we deze ingreep uitgebreid naar de balkons. De aanpak 

heeft circa € 4,6 mln. gekost. Na Geijkt op Toekomst hebben we ook andere risico’s beter in beeld, 
zoals brandveiligheid en legionella. 
 
Risico op asbest 
Asbest is met name na de oorlog veel toegepast. Ook in onze complexen komt het bouwmateriaal 
voor in hecht gebonden vorm. Als dat niet wordt bewerkt, komen er geen schadelijke asbestdeeltjes 
vrij. Waar het wel een risico oplevert, pakken we het probleem individueel of projectmatig aan. 

 
Bezuinigingen 
Sinds Geijkt op de Toekomst hebben we bezuinigd op de personeelskosten en bedrijfskosten. Bij die 
laatste post gaat het om bedrijfskosten exclusief afschrijvingen, waardeveranderingen, onderhoud 
en stook- en servicekosten. In 2014 bedroegen de personeelskosten circa € 7,4 mln. en de 
bedrijfskosten circa € 21,1 mln. In 2018 zijn die bedragen € 7,3 mln. en € 18,7 mln. 

 

Investeringen nieuwbouw 
 
Sloop 
Tussen 2014 en heden hebben wij 365 woningen gesloopt. In 2014 en 2015 hebben wij geen 
complexen gesloopt, want voor de nieuwbouw in die jaren had de sloop al eerder plaatsgevonden. 
Vanaf 2016 hebben wij de volgens plan oude complexen gesloopt. Op die plek zijn nieuwe woningen 

gebouwd voor de projecten Wetenschappersbuurt en Fabriplein. In de periode tot en met 2023 wordt 
het Project Parkweg Midden nog gerealiseerd. Hier gaat het om 304 woningen. Daarmee komt de 
sloop op 669 woningen. 
 
Nieuwbouw 
Het voornemen in Geijkt op de Toekomst was in de periode 2014-2023 296 nieuwe huurwoningen te 
bouwen. Tot nu toe hebben wij 169 woningen gerealiseerd. Dit gaat om Het Kwartet, Groenoord 

Midden, De Velden en de Wetenschappersbuurt Fase A en B. Voor 2020 staan 77 woningen gepland 
in de Wetenschappersbuurt Fase C, het Fabriplein en Harga Midden. Dit zijn in totaal 246 
nieuwbouwhuurwoningen. In de periode 2021-2023 leveren wij nog 159 woningen op in de 
Wetenschappersbuurt Fase D, Harga Midden en Parkweg Midden. Daarnaast kijken we naar de 

ontwikkeling van 180 woningen in samenwerking met Argos. 
 
Investeringen in verbeteringen 

 
In totaal was het de bedoeling om 1.264 woningen aan te pakken met verschillende ingrepen. 
Inmiddels hebben wij 720 woningen aangepakt. Zo renoveerden we 132 woningen aan de Mgr. 
Nolenslaan. 320 Woningen aan het Beethovenplein en Heijermansplein kregen een combinatie van 
planmatig onderhoud en comfortingrepen. Verder kregen bewoners van 268 woningen een 
comfortpakket. Dat zijn complexen aan de J. de Wittsingel, A. Ariënsstraat, Meesterstraat en 

Lorentzlaan.  
De vooraf bedachte aantallen gaan we niet realiseren. De oorspronkelijke insteek was om woningen 
te voorzien van centrale verwarming, mechanische ventilatie, dubbel glas en gevelisolatie, onder 
andere in de wijk Groenoord. Mede door de gedachte van ‘de versnelling’ (ander ambitieniveau voor 
Groenoord Zuid), door uitbreiding van het oorspronkelijke investeringsprogramma en door de 
huidige duurzaamheidsambitie is deze doelstelling achterhaald. 
 

Huurbeleid 

 
Na 2014 hebben wij twee keer een inkomensafhankelijke en elk jaar een inflatievolgende +0,5% 
huurverhoging toegepast. Daarnaast hebben het huurbeleid herijkt en ons bezit in categorieën 
ingedeeld. Daarop is ons aftoppingsbeleid in het sociale huursegment gebaseerd.  
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Verkoop bestaand bezit 

 
De doelstelling was om 60 woningen en rekenkundig 45 woningen per jaar te verkopen. Dit is 

respectievelijk 360 of 270 woningen over een periode van 6 jaar. Tot op heden hebben wij 297 
woningen gerealiseerd. In 2019 hebben wij 5 woningen verkocht, wat een lager aantal is dan onze 
doelstelling. De reden is dat er geen financiële noodzaak meer is en dat de druk op woningmarkt 
toeneemt. Vandaar dat wij onze verkoopvijver beperkt hebben tot nog 91 woningen. Voor de andere 

woningen in de verkoopvijver hebben wij een tijdelijke verkoopstop afgekondigd. 
 

Conclusie 

Kijkende naar bovenstaande toelichting hebben wij in grote lijnen de doelstellingen uit Geijkt op de 

Toekomst gerealiseerd. Maar de veranderingen vooral als het gaat om de woningmarkt, woonvisie en 

verduurzaming van ons bezit zorgen ervoor dat ons ondernemingsplan en de streefportefeuille tegen 

het licht gehouden moeten worden. Het is tijd voor nieuwe ambities en doelstellingen.  
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