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Voor u ligt het jaarplan voor 2022 van 

Woonplus Schiedam. Hierin vindt u een 

overzicht van onze doelstellingen en 

activiteiten. Met dit plan geven we verder 

invulling aan het ondernemingsplan 2021-

2025: ‘Met ons in de buurt’. 

2021: een jaar van betekenis
In 2021 gingen we aan de slag met ons nieuwe 

ondernemingsplan en onze nieuwe portefeuille-

strategie. In dat licht kozen we ook voor een 

organisatieverandering. Op 1 september 

hebben we het reorganisatietraject afgerond 

en zijn we officieel gestart met het nieuwe 

Woonplus. Nu is het tijd om de vertaling 

naar de dagelijkse praktijk te maken, zodat 

we onze forse ambities kunnen invullen. 

Daarbij verwelkomen we ook veel nieuwe, 

enthousiaste collega’s. 

Onze stakeholders onderschrijven onze 

strategie en ambities. Dat heeft een 

visitatietraject door Cognitum in 2021 

bevestigd. We willen bijdragen aan een sterker 

Schiedam en het is fijn dat wordt onderkend 

dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd 

zijn er ook de nodige punten waaraan we 

nog moeten werken. De belangrijkste zijn 

de verbinding met onze huurders, het 

contractmanagement van de onderhouds-

processen en de communicatie met onze 

omgeving. In dit jaarplan 2022 zetten we 

deze gebieden centraal. Dat biedt focus voor 

onze organisatieverandering. We hebben ze 

ondergebracht in vijf kernthema’s. 

Zichtbaar maken wat we doen. Onze stakeholders 

en bredere omgeving krijgen nog onvoldoende beeld 

van onze activiteiten. We moeten daarom beter 

uitleggen waar we voor staan en wat we doen. Aan het 

imago van Woonplus valt nog veel te verbeteren. We 

werken al aan veel bijzondere projecten op actuele 

thema’s. Deze gaan we sterker uitdragen.  

Coalities bouwen voor de buurt. We kunnen onze 

ambities niet in ons eentje waarmaken. Daarvoor 

hebben we goede partners nodig. Samen met de 

gemeente Schiedam moeten we de woonvisie en 

warmtevisie implementeren. Om buurten vorm te 

geven is een goede samenwerking met huurders en 

andere bewoners onmisbaar. En daarnaast is in het 

visitatietraject bevestigd dat ons opdrachtgeverschap 

naar onderhoudsaannemers aandacht behoeft.  

Presteren voor de huurders. In dit thema staat onze 

belangrijkste stakeholder centraal. Een tevreden 

huurder vormt immers onze ‘licence to operate’. 

Middelpunt is hier het klantcontactcentrum. Maar 

belangrijk is het vooral ook om zichtbaar te maken 

dat we hart hebben voor ons werk en onze huurders. 

Door onze procesinrichting en –beheersing te 

verbeteren, willen we onze dienstverlening structureel 

naar een hoger niveau brengen. 

Werken aan de woningen. Hier geven we invulling 

aan de kwaliteitsverbetering van ons vastgoed. 

Daarbij gaat het om meerdere zaken. De energie-

prestatie, de kwaliteit van de binnenkant van onze 

woningen én de veranderende vraag naar woningen. 

Uit deze laatste komt de noodzaak om geschikte 

seniorenwoningen toe te voegen voort. 
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Weten en meten. Binnen dit thema clusteren 

we een aantal initiatieven die betere sturing 

mogelijk maken. Want alleen als we over de 

juiste kennis en informatie beschikken, 

kunnen we doelgericht werken aan het 

verwezenlijken van onze ambities. In dit 

kader hebben we natuurlijk ook cijfermatige 

doelstellingen die aansluiten bij onze 

(meerjaren) begroting. In de bijlagen hebben

we achtergrondcijfers en kwantitatieve 

doelstellingen zo kort en toegankelijk mogelijk 

opgenomen. 

Veel leesplezier. Ik zie uit naar een succesvol 

en samenwerkingsgericht 2022! 

Emile Klep

Directeur-bestuurder
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We breiden onze website uit 

en communiceren actief met 

huurders over onze plannen.

1.1 Vertellen wat we van plan zijn
In ons ondernemingsplan 2021-2025 ‘Met ons 

in de buurt’ hebben we een forse ambitie 

opgesteld voor onze taak in Schiedam. Qua 

aantallen én (energie)kwaliteit van onze 

woningen willen we over een aantal jaren op 

het landelijk gemiddelde zitten. Op dit moment 

heeft een derde van onze voorraad geen 

toekomstwaarde. Dat betekent dat we tot 2050 

ongeveer 3000 woningen moeten slopen. 

Ook zullen we zo’n 300 woningen verkopen. 

Ter compensatie willen we 3800 nieuwe 

woningen bouwen die helemaal aan de eisen 

van de tijd voldoen. Zowel qua doelgroep, 

energieprestatie als ligging. Twee derde van 

onze woningvoorraad heeft wel toekomst-

waarde, maar moet in 2050 CO
2
-neutraal zijn. 

Bovendien moet het onderhoudsniveau (met 

name aan de binnenkant) omhoog. Er is dus 

heel veel werk aan de winkel. 

Onze nieuwbouwopgave levert prachtige 

kansen op om buurten te verbeteren. Kansen 

die we maximaal willen benutten. Daarom 

willen we ons veel meer op buurtniveau laten 

zien. Maar onze ambitie gaat verder dan dat. 

We hebben te maken met een langjarige 

transformatie die we intensief samen met onze 

huurders en andere betrokkenen willen vorm-

geven. Bovendien gaat het naast aantallen en 

kwaliteit van de woningen ook om de locatie 

ervan. Ons ondernemingsplan stelt dat onze 

woningen straks in meer gemengde wijken 

liggen dan nu. Dit vergt een lange adem waar-

bij we financieel scherp aan de wind zeilen. 

We moeten onze omgeving daarin veel meer 

meenemen dan we gewend waren. Waar we 

vroeger in onszelf gekeerd waren, starten we 

nu een open dialoog met de buitenwereld. Die 

voeren we in voor iedereen begrijpelijke taal.

1.2 Buiten zichtbaar en benaderbaar zijn
We stimuleren de aanwezigheid van onze medewerkers 

in buurten en wijken. Daarmee willen we onze veelal 

kwetsbare huurders proactief ondersteunen. Het zijn 

vooral de medewerkers in de operationele functies die 

hieraan invulling geven. Zij hebben een belangrijke 

signaalfunctie. Ze wachten meldingen niet af maar 

laten zich regelmatig zien en komen bij de bewoners 

thuis. Heeft iemand ondersteuning nodig? Dan kunnen 

we dit binnen het gebiedsteam vanuit alle disciplines 

direct oppakken. 

1. Zichtbaar
maken

wat we doen

Onze buurt- en wijkbeheerders hebben vaste 

looproutes. Zo krijgt ieder deel van de wijk 

voldoende aandacht. In 2022 gaan we 

bewoners uitnodigen om een keertje mee te 

lopen. Ook pikken we met onze aanwezigheid 

eerder signalen op van overlast of verkeerd 

woninggebruik. Daardoor kunnen we, samen 

met gemeente en handhavers, woonfraude en 

misbruik van de woningen eerder aanpakken.

Om ontmoetingen te stimuleren, nemen we 

actief deel aan wijkbeheeroverleggen. Dit komt 

de samenwerking met alle partners en 

bewoners in de wijk ten goede. Binnentuinen 

en andere wijkinitiatieven pakken we samen 

met bewoners op. Zo werken we bij binnen-

tuinen met klankbordgroepen en betrekken we 

bewoners bij de uitvoering van onderhouds-

projecten. Communicatie over de planning en 

uitvoering is helder. 

Ook in onze gemengde complexen kiezen 

we voor zichtbaarheid. In zeker 75% van de 

algemene ledenvergaderingen van de VVE’s

is een medewerker van Woonplus aanwezig. 

In deze vergaderingen behartigen wij de 

belangen van onze huurders.

Onze buurt- en wijkbeheerders maken altijd kennis 

met nieuwe huurders. Dit doen ze binnen twee 

maanden nadat iemand de sleutel van zijn of haar 

nieuwe woning heeft ontvangen. Kwetsbare bewoners 

en bijvoorbeeld eenzame bewoners worden 

regelmatig bezocht. We hebben daarnaast zeven 

buurtposten in gebruik. Naar behoefte fungeren deze 

ook als ontmoetingsruimte voor bewoners. De 

drempel om in contact te komen met Woonplus wordt 

op deze manier lager. 
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Buurt- en wijkbeheerders 

maken binnen twee maanden 

kennis met nieuwe huurders.

We zijn aanwezig bij 

minimaal 75% van alle VvE 

ledenvergaderingen.

We nemen actief deel

aan wijkoverleggen.
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1.3 Maatschappelijk ondernemerschap
Woonplussers zijn maatschappelijk betrokken 

en zetten zich in voor een beter Schiedam. 

Zo dragen we ook met veel liefde bij aan de 

ontwikkeling van Schiedamse jongeren. Samen 

met JINC en de betrokken scholen geven we 

invulling aan bliksemstages, taaltrips en 

sollicitatietrainingen. Al onze medewerkers 

krijgen de ruimte om hieraan bij te dragen. 

Daarnaast zetten we als organisatie in op 

minimaal twee stagiaires per jaar. Alle 

opleidingsniveaus zijn welkom.

Als het mogelijk is, maken we gebruik van 

Schiedamse ondernemers en partijen. Zo komt 

onze koffie bij een lokale branderij vandaan. 

Ook werken we voor onze participatieprojecten 

in de buurt met lokale ondernemers. In 2022 

onderzoeken wij de mogelijkheid om 

energiecoaches in te zetten. Deze coaches 

werven wij onder Schiedamse bewoners. 

Verder zetten we veel van ons bedrijfs-

onroerend goed in voor maatschappelijke 

projecten. De Kledingbank is hiervan een mooi 

voorbeeld.

Tot slot onderzoeken we binnen het op te 

stellen inkoopbeleid de mogelijkheid of we, 

middels specifieke eisen en voorwaarden, de 

arbeidsparticipatie van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vergroten. 
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We dragen zo breed mogelijk 

bij aan de ontwikkeling van 

Schiedam(mers).
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2.1 Partnerschap met de gemeente
Woonplus is (vrijwel) de enige aanbieder van 

DAEB-woningen in Schiedam. Ook is Schiedam 

de enige gemeente waarin we actief zijn. Dit 

maakt dat de gemeente en Woonplus op het 

terrein van de volkshuisvesting sterk van 

elkaar afhankelijk zijn. 

In 2021 hebben we succesvol samengewerkt. 

Daardoor zijn de nieuwe woonvisie en 

warmtevisie van de gemeente en ons 

ondernemingsplan en portefeuillestrategie 

goed op elkaar afgestemd. Dit biedt een 

stevige basis voor het invullen van onze 

bijdrage aan een sterk Schiedam. Maar nu we 

samen fors inzetten op herstructurering 

(sloop-nieuwbouw) en menging van wijken, 

hebben we de opgave wel complexer gemaakt.

Woningen van Woonplus maken deels plaats 

voor marktwoningen en onze nieuwe 

woningen komen deels in andere buurten 

terug. Om deze menging over een langere 

periode in goede banen te leiden, zijn 

bestuurlijke afspraken met de gemeente 

nodig. Die willen we in 2022 maken. Er staan 

de komende 10 jaar veel projecten op stapel

op het gebied van sloop-nieuwbouw, 

(geclusterde) seniorenhuisvesting en 

warmtetransitie. Met dit akkoord voorzien we 

deze van een duidelijk kader waaraan beide 

partijen zich gebonden voelen. Een verdere 

uitwerking van dit kader vindt plaats in de 

(twee)jaarlijkse prestatieafspraken. 

2. Coalities
aangaan voor

de buurt

Bij de maatwerkaanpak van gezinnen met 

multiproblematiek gaan we nog een stapje 

verder. Hierbij denken we mee over het 

toekomstperspectief van onze huurders. 

Daarbij hebben we het lef om buiten de 

gebaande paden te opereren. In 2022 willen 

we aantoonbare successen behalen in het 

terugdringen van ondermijnende situaties en 

het verbeteren van toekomstperspectieven.

Om ‘sociale duurzaamheid’ tot stand te 

brengen, is natuurlijk ook een goede 

samenwerking met onze huurders onmisbaar. 

We voelen ons verantwoordelijk voor hun 

woongenot. Maar we kunnen hieraan alleen 

goed bijdragen als we weten waar ze nu écht 

beter van worden. In 2022 willen we daarom 

de betrokkenheid van onze huurders op buurt-

en complexniveau verhogen. Hiervoor zetten 

we onder andere extra in op wijk- en 

buurtbeheer, zoals eerder in dit jaarplan al 

beschreven. Ook bekijken we samen met de 

HOW hoe we huurders kunnen betrekken bij 

het verbeteren van de woonkwaliteit in wijken 

en buurten. Én we houden in 2022 voor het 

eerst een breed huurderstevredenheids-

onderzoek. Dit zullen we met regelmaat 

herhalen.

Doel is om de wensen van onze huurders 

helder in beeld te krijgen zodat we ze kunnen 

vertalen naar doordachte plannen en tastbare 

resultaten. Ook willen we meten of hun 

leefomgeving door die ingrepen daadwerkelijk 

de goede kant op beweegt. 

2.2 Participatie en buurtbeheer 2.0
We krijgen steeds vaker te maken met complexe 

problematiek. Dat maakt optrekken met andere 

maatschappelijke organisaties noodzakelijk. We 

werken samen met partijen die zich richten op wonen, 

zorg en welzijn, maar ook met partners in de 

handhaving en schuldproblematiek. Overlast en 

onveiligheid kunnen we alleen het hoofd bieden door 

samen te focussen op preventie. Persoonlijk contact is 

daarbij de sleutel. We hebben een signaleringsrol 

richting de Wijk Ondersteuningsteams (WOT) en het 

meldpunt vervuilde woningen. Woonfraude, verwarde 

personen en de aanpak van ondermijning pakken we 

samen op. 
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Het afsluiten van zo’n bestuurlijk akkoord is 

belangrijk. De gemeente geeft ons daarmee namelijk 

een duidelijke positie ten opzichte van particuliere 

(grond)ontwikkelaars en vult daarmee haar 

verantwoordelijkheid voor voldoende betaalbare 

woningen in Schiedam in. In het akkoord stemmen

we ook, waar nodig, de inspanningen af voor het 

verwerven van rijkssubsidies voor de ontwikkelingen. 

Voor Nieuwland en Oost werken we samen onder de 

titel Schiedam NODIG. Tot slot is het vanuit het 

oogpunt van efficiëntie belangrijk om projectvoor-

nemens tijdig met elkaar uit te wisselen. Zoals het 

ophogen van straten door de gemeente en 

schilderwerkzaamheden door Woonplus. Deze moeten 

tijdig met elkaar worden afgestemd.

We geven verder vorm

aan de implementatie 

van Schiedam NODIG.

We verzamelen bruikbare 

info en data t.b.v. verhogen 

sociale duurzaamheid.

We maken bestuurlijke 

afspraken met de gemeente 

voor de komende 10 jaar.
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2.3 Opdrachtgeverschap
Van de huur die wij ontvangen, investeren 

we jaarlijks miljoenen euro’s in onze woning-

voorraad. Daarbij werken we samen met 

partners die het werk in de wijken voor ons 

uitvoeren. 

Met onze nieuwe, hoge ambities is het 

belangrijk dat we ons opdrachtgeverschap 

verder professionaliseren. Daarom vormen 

we in 2022 een duidelijke visie op inkoop en 

professioneel opdrachtgeverschap. Op basis 

van deze visie stellen we een inkoopbeleid, 

een ontwikkelkader en een afwegingskader op. 

Ook maken we een begin met het inrichten van 

leveranciersmanagement. 

We hebben al eerder een samenwerking met 

onze PGG-partners ingezet. De afspraken die 

daaruit zijn voortgekomen, implementeren 

we in de werkgroepen. Verder maken we met 

onze partners in het dagelijks onderhoud 

afspraken voor het lopende jaar en  

optimaliseren we het onderhoudsproces. Tot 

slot onderzoeken we nieuwe contractvormen 

voor de samenwerking op de langere termijn. 

Dit doen we vanuit onze visie op inkoop. 

We vinden het belangrijk dat de directe 

omgeving van onze woningen er goed uitziet. 

Daarom stemmen we het groen in onze eigen 

buitenruimte goed af met het gemeentegroen. 
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Om de kwaliteit te bewaken houden we 

schouwrondes. Regelmatig zijn hier ook huurders 

bij aanwezig. 

We vormen een duidelijke 

visie op inkoop en 

opdrachtgeverschap.

We maken afspraken over 

dagelijks onderhoud en 

optimaliseren het proces.
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3.1 Contact met onze huurders
We willen onze huurders zo goed mogelijk 

bedienen. Dat vraagt om het voortdurend 

verbeteren van onze processen en het streven 

naar ‘in één keer goed’. Tegelijkertijd moeten 

we hard werken om de personele bezetting op 

orde te krijgen. Dat maakt het een pittige 

opgave.

Wat huurders belangrijk vinden, is ons 

duidelijk geworden in meerdere klantarena’s. 

In 2022 zetten we daarom in op het verbeteren 

van de kwaliteit van onze communicatie. Zo 

willen huurders na een melding, gesprek of 

huisbezoek goed worden geïnformeerd over 

de voortgang. Wat kunnen ze precies van ons 

verwachten? En wanneer? Ook gaan we 

bijhouden of de geboden oplossing wel 

duurzaam is en toetsen we bij sociale 

meldingen of het woongenot inderdaad is 

hersteld. Dat geldt ook bij herhuisvestings-

trajecten of planmatige ingrepen. De huurder 

wordt tijdig geïnformeerd en weet van begin 

tot eind waar hij aan toe is. De klantscores 

geven ons een beeld of we op de goede weg 

zijn. We streven onderstaande scores na:

Uit het huidige dashboard blijkt dat we de huurder 

professioneel en doelmatig te woord staan binnen 4,5 

tot 5 minuten. We willen echter inzicht krijgen in 

meer gegevens, zoals wachttijd en 'herhaalverkeer’. 

Daarom realiseren wij in 2022 een verbeterde versie 

van dit dashboard. Verder doen we onderzoek naar 

gepaste openingstijden en de doelmatigheid van de 

sociale mediakanalen. Zoals eerder aan de orde 

gekomen, zetten we ook sterk in op het gesprek met 

de huurder in de wijk. 

3. Presteren
voor onze

huurders

3.2 Procesverbetering
We zorgen ervoor dat onze processen gericht 

zijn op efficiency en klantgerichtheid. Hierbij 

houden we als motto dat we het maximale uit 

iedere euro van onze huurder weten te halen. 

Eind 2022 zullen we al onze primaire 

processen geactualiseerd hebben. Ook zijn we 

dan gestart met het beschrijven of actualiseren 

van de ondersteunende processen. Alle 

processen krijgen een proceseigenaar. 

Onze medewerkers van de afdeling Wonen 

volgen in 2022 allemaal een Lean Yellow Belt 

training. De proceseigenaren worden opgeleid 

tot Green Belt. Hiermee borgen we het continu 

verbeteren van de processen binnen Wonen.
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Nieuwe huurders 8

Vertrokken huurders 8

Reparatie 7,5

Incasso 7,5

Planmatig onderhoud 7,5

Ons klantcontactcentrum, ook wel de eerste lijn 

genoemd, wordt ondersteund door een professioneel 

systeem. Hiermee kunnen medewerkers 

binnenkomende vragen in één keer goed oplossen of 

doorzetten aan de juiste persoon. Het is ons streven 

om 70% van de vragen via de eerste lijn op te lossen.  

De afrekening van de stook- en servicekosten is een 

belangrijk onderwerp voor de huurder. In 2022 

moeten onze afrekeningen op tijd de deur uit en 

voorzien zijn van een heldere uitleg. 

We verhogen de kwaliteit 

van vervolgcommunicatie 

naar onze huurders. 

Het KCC dashboard is in 

ontwikkeling en de 

opleverdatum is duidelijk.

We actualiseren al onze 

primaire processen.
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3.3 Hart voor onze huurders
Onze medewerkers hebben oprecht hart voor 

onze huurders. Ze zijn sterk gemotiveerd hen 

te helpen en trekken daarvoor alles uit de kast. 

Als ze zien dat ze het zelf niet kunnen, zorgen 

ze voor een warme overdracht aan een collega 

of externe partner. 

We willen altijd zeker weten dat we er alles aan 

hebben gedaan om een huurder te helpen. 

Daarom onderzoeken we een breed scala aan 

oplossingsmogelijkheden. Komt het 

uiteindelijk tot een nee? Dan kunnen we dit 

aan een huurder duidelijk uitleggen.

We willen onze huurders zo goed mogelijk 

kennen. Daarom gaan we graag het gesprek 

met ze aan. Als medewerkers zien dat 

maatwerk nodig is, zetten ze dit zelf in gang. 

Hun initiatief en gedrevenheid maakt dat 

huurders zich gezien voelen. En serieus 

genomen. Ze hebben het idee dat Woonplus 

ertoe doet, ervaren toekomstperspectief 

en plezier. Dit monitoren we in ons 

huurderstevredenheidsonderzoek.

We willen graag van onze huurders en van 

elkaar leren. Daarvoor zetten we coaching in 

en maken we klantuitslagen bespreekbaar. 

Ook stimuleren we weekstarts en intervisie. 

Hierin betrekken we zowel collega's met direct 

huurderscontact als de meer faciliterende 

collega's. 
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We gaan actief en op eigen 

initiatief regelmatig het 

gesprek met huurders aan.

We werken met weekstarts 

en hebben werkvormen voor 

intervisie ontwikkeld.
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4.1 Gebiedsontwikkeling
Een belangrijke doelstelling in ons 

ondernemingsplan is het bijdragen aan een 

sterk Schiedam met prettige en sociaal 

gemengde wijken. Daarvoor dienen we het 

aantal DAEB-woningen in Groenoord en 

Nieuwland te verminderen. Ter compensatie 

moeten we de voorraad in andere wijken 

uitbreiden. Ook voegen we om die reden niet-

DAEB woningen toe. Dit alles vraagt om 

gebiedsontwikkeling. In veel gevallen gaat het 

hierbij om herstructurering die het 

uitverhuizen en herhuisvesten van onze 

huidige huurders vereist. Dit vinden wij een 

vak apart waarin we graag willen uitblinken.

In 2022 staan we aan het begin van deze 

opgaven. We starten samen met gemeente en 

marktpartijen met het schrijven van een 

gebiedsvisie voor de Staatsliedenbuurt en 

Groenoord Zuid. Hiervoor gaan we in gesprek 

met bewoners en belanghebbenden in beide 

wijken. In deze visie werken we kaders en 

uitgangspunten uit voor thema’s zoals groen, 

bebouwing en verkeer. Tijdens dit traject 

kijken we ook naar onderzoeken op het gebied 

van geluid, bereikbaarheid en ontsluiting. 

Dit zijn belangrijke onderwerpen die invloed 

hebben op de functionele indeling van het 

gebied. Verder kijken we naar de sfeer en 

uitstraling van de openbare ruimte en hoe 

deze optimaal kan worden gebruikt door 

bewoners. En tot slot werken we ook de 

wensen en eisen aan het woonprogramma uit. 

De gebiedsvisie vormt daarmee een 

belangrijke basis voor de richting die we 

kiezen voor de ontwikkelingen in het gebied.

4. Werken
aan de

woningen

In 2022 starten we met voorbereidende 

werkzaamheden voor het project Zon. Doel 

van dit project is het plaatsen van zonne-

panelen op de daarvoor geschikte woningen. 

We onderzoeken welke dakconstructies 

hiervoor het meest geschikt zijn en selecteren 

en contracteren marktpartijen. 

In januari zetten we de uitvoering van de 

eerste fase van ons project Nieuwe Energie 

voor Groenoord voort. De eerste 386 woningen 

worden dan voorbereid voor de aansluiting op 

het warmtenet. Tegelijkertijd voeren we 

isolerende maatregelen uit en noodzakelijk 

planmatig onderhoud. Zowel buiten als 

binnen. Verder halen we toestemming voor de 

volgende 416 woningen bij huurders op. 

Daarnaast geven wij verdere invulling aan ons 

sloop-nieuwbouw programma en leveren we 60 

nieuwbouwwoningen op.

4.2 Verduurzaming
Ons doel is om in 2050 een woningportefeuille te 

hebben die volledig CO
2
-neutraal is. Om die ambitie 

waar te maken kiezen wij bewust voor een 

combinatieaanpak. We zetten primair in op het 

gasloos maken van onze voorraad middels een 

warmtenet. Deze werkzaamheden combineren we met 

gerichte maatregelen tijdens noodzakelijk onderhoud 

zoals na-isolatie. Daarnaast is het noodzakelijk om 

onze woningen voor het elektriciteitsgebruik te 

voorzien van groene stroom.
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4.3 Woonkwaliteit (binnen)
We streven naar een woningvoorraad met 

toekomstwaarde. Hierbij spelen functionaliteit, 

technische kwaliteit en wooncomfort een 

belangrijke rol. Naast ons uitgebreide 

programma voor verduurzaming van onze 

woningportefeuille voeren we daarom 

noodzakelijk (cyclisch) onderhoud aan onze 

woningen. Denk hierbij aan gevelonderhoud, 

schilderwerk, liftonderhoud, cv-vervangingen 

en het opknappen van keukens, douches en 

toiletten.

Ontwikkeling & renovatie 2022 # woningen

Sloop - 92

Terugkoop 5

Nieuwbouw 60

Renovatie & vernieuwbouw 50

Duurzaamheidsinvestering (NEvG) 386

We schrijven een gebieds-

visie voor Groenoord-Zuid 

en de Staatsliedenbuurt.

We contracteren onze 

partners voor ZON en 

zetten NEvG voort.

We starten met het 

herhuisvesten van 

113 huishoudens.
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Met de woonzorgvisie werken we met 

gemeente en zorgpartners aan een 

gezamenlijke aanpak voor de Schiedamse 

woonzorgopgave. Daarna vertalen we onze 

ambities naar concrete prestatieafspraken over 

wonen, welzijn en zorg. Hierbij maken we 

duidelijke afspraken over de verdeling van 

rollen, taken, verantwoordelijkheden en het 

dragen van risico’s.

Jaarplan 2022Om deze doorstroming te bevorderen zijn we al 

eerder gestart met het pilotproject Senioren. 

In dit project werken we samen met gemeente en 

zorgpartners. De bevindingen zijn positief. Daarom 

wordt dit begin 2022 vertaald naar een definitieve 

aanpak. In 2022 stellen we 1/3 van onze 

leeggekomen seniorenwoningen beschikbaar voor 

seniore doorstromers uit een grote Woonplus-woning. 

In 2022 werkt Woonplus ook samen met haar partners 

aan een woonzorgvisie. Deze vormt een belangrijke 

basis voor concrete acties om de groeiende groep 

ouderen voldoende te faciliteren in hun woon- en 

zorgbehoeften. Daarnaast wonen ook mensen met 

een beperking steeds vaker zelfstandig thuis. Ook zij 

hebben meer ondersteuning nodig. Dit vraagt om 

actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn.

Daarnaast starten we een project om de 

kwaliteit en staat van onderhoud van de 

binnenkant van onze woningen op te nemen. 

Dit doen we met behulp van de inzet van 

studenten en een app. Hiermee verbeteren we 

onze datakwaliteit, brengen we de meerjarige 

onderhoudsbegroting (MJOB) op orde en wordt 

ons onderhoud, in samenhang met asset-

management, beter te sturen. Zowel in tijd als 

in geld. Verder hebben we in 2021 mutatie-

wijzers vastgesteld. Hierin staat hoe de 

indeling van een woning moet worden 

aangepast aan de woonwensen van nu en de 

toekomst. De eerste pilot-woningen zijn 

uitgevoerd en we werken aan de invulling en 

besluitvorming rondom kwaliteitsverbetering 

van onze niet-DAEB woningen. 

4.4 Seniorenhuisvesting
Om veel redenen worden we niet langer oud in 

intramurale voorzieningen; we wonen langer 

thuis. Dat heeft grote betekenis voor de 

woonvraag in Schiedam. Ook voor het sociale 

deel daarvan. Tot 2040 is er behoefte aan 

800 extra (deels geclusterde) sociale 

huurwoningen voor senioren in nabijheid van 

of met zorg. In 2022 leveren we daarvan de 

eerste 76 woningen op en starten we met de 

(ver)nieuwbouw van de volgende 76 (37 

nieuwe woningen in Parkweg Midden en 39 

vernieuwde woningen in de Wiltonflats). De 

woningen voldoen aan eisen als een goede 

toe- en doorgankelijkheid en bereikbaarheid 

van dagelijkse voorzieningen. 

Met de toevoeging van extra senioren-

woningen brengen we ook een verhuisketen 

op gang. Hierdoor komen gezinswoningen 

weer beschikbaar voor Schiedamse gezinnen.

We nemen de binnenkant 

van onze woningen op

m.b.v. studenten en een app.

We stellen 1/3 van onze 

seniorenwoningen beschik-

baar voor doorstromers.
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5.1 Van data naar sturingsinformatie
Als woningcorporatie leggen we heel veel data 

vast in onze systemen. Ook onze huurders en 

leveranciers leggen hierin gegevens vast. 

Daarnaast maken we gebruik van externe 

gegevensbronnen. Deze data stellen ons in 

staat om goed sturing te geven aan onze 

organisatie. 

We maken gebruik van business intelligence 

software om deze data om te zetten in 

bruikbare informatie. Hiermee monitoren wij 

de realisatie van ons ondernemingsplan. 

Vanaf begin 2022 hebben we in onze 

verantwoordings- en sturingsrapportages de 

kengetallen en sturingsinformatie beschikbaar 

waarop Woonplus stuurt. In 2022 brengen we 

ook in kaart over welke informatie we graag 

nog meer willen beschikken en zorgen we voor 

het ontsluiten daarvan. De wijze waarop onze 

systemen ons faciliteren, verbeteren we 

continu.

5. Weten
en

meten

Onderhoud & ontwikkeling en de gebiedsteams 

werken samen en zorgen ervoor dat we de 

huurder informeren over de uitvoering en 

planning van onze planmatig onderhouds-

projecten. De waardering van onze huurders 

voor planmatig onderhoud moet in 2022 stijgen 

tot een 7,5.
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5.2 Realisatiegraad MJOB
We hebben voor 2022 een ambitieuze planning voor 

de uitvoering van ons planmatig onderhoud. De basis 

voor onze planning vormt de meerjaren onderhouds-

begroting (MJOB) die we elk jaar aanscherpen. In 2022 

voeren we onderhoud uit aan 169 complexen (bijna 

4300 woningen). Ook inventariseren we onze 

vastgoedrisico’s (asbest, daken, gevels). De 

bevindingen daarvan nemen we mee in onze 

uitvoeringsplannen. 

In de uitrol van ons investeringsprogramma en ons 

cyclisch onderhoud maken we slimme combinaties. 

Zo kunnen we elke euro optimaal benutten en overlast 

voor huurders zoveel mogelijk beperken. 

Cyclisch onderhoud 2022
(bedragen x € 1.000)

Planmatig onderhoud 10.238

Bijdrage planmatig 

onderhoud VvE’s
1.422

Afgekocht onderhoud 

(contractonderhoud)
1.771

Totaal 13.431

Dagelijks onderhoud 2022
(bedragen x € 1.000)

Reparaties 3.500

Mutatie onderhoud 3.500

Keuken/douche/toilet 3.000

Totaal 10.000

Uitsplitsing 

planmatig onderhoud 
(bedragen x € 1.000) bedrag

aantal

complexen

Schilderwerk & gevels 4.914 52

Liften 540 23

Brandveiligheid 1.983 34

Daken 647 7

CV & ventilatiesystemen 1.372 46

Ophoging tuinen 302 3

Hydrofoor 6 1

Vervanging 

hoofdwaterleiding
73 3

Warmtemeters 36 3

Subtotaal 

planmatig onderhoud
9.873 169

Mutatiewijzers (indeling) 165

Stelpost asbestsanering 200 -

Totaal 10.238 169

We sturen op duidelijke 

kengetallen en ontsluiten 

nieuwe sturingsinformatie

We verbeteren de MJOB kwaliteit 

& voeren onderhoud uit binnen 

planning en budget.
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5.3 Assetmanagement
We willen onze strategische doelen realiseren 

en daarbij beheerst de randen opzoeken van 

onze financiële mogelijkheden. Daarvoor is een 

professionele wijze van vastgoedsturing 

noodzakelijk. 

We hebben er voor gekozen om onze 

portefeuille te besturen op basis van de 

principes van portefeuille- en assetmanagement. 

Daar hebben we ook onze organisatie op 

aangepast. In 2021 zijn we gestart met de 

implementatie van assetmanagement en hebben 

we de functies van assetmanager ingevuld met 

nieuwe collega's. Vanaf 2022 toetsen we onze 

strategie jaarlijks bij een derde van de 

complexen. Dit doen we door te bepalen of de 

complexprestatie voldoet aan de 

portefeuillestrategie. Dit betekent dat elk 

complex elke drie jaar wordt geanalyseerd, 

geëvalueerd en er zo nodig wordt bijgestuurd. 

Daarnaast wordt elke vier maanden getoetst of 

de exploitatie in lijn ligt met de begroting.

Daartoe wordt in 2022 een complexmonitor 

ontwikkeld. Hiermee worden alle relevante 

aspecten van complexpresteren in beeld 

gebracht en gemonitord.  

11

We actualiseren 1/3 van de 

beheerplannen en toetsen 3x 

p/jr het exploitatieresultaat.

We ontwikkelen een 

complexmonitor.



Bijlagen

12Jaarplan 2022



Jaarplan 2022 13

Omschrijving Indicator

Tevreden huurder:

Nieuwe huurder

Vertrokken huurder

Incasso

Dagelijks onderhoud

≥ 7,8

8,0

8,0

7,5

7,5

Huurachterstand:

Actieve contracten

PPH 

Inactieve contracten

≤ 1,20%

0,82%

0,18%

0,20%

Huurderving:

ZNO

NCW

≤ 2,11%

2,68%

1,58%

Mutatiegraad: (gemiddeld) 5,7%

Afboekingen oninbaar t.o.v. bruto huuropbrengst:

(bedragen x € 1.000)

≤ 0,50%

380

Dagelijks onderhoud: (bedragen x € 1.000)

Klachtenonderhoud

Mutatieonderhoud

KDT

3.500

3.500

3.000

Woningtoewijzing: 85% / 7,5% / 7,5%

Huisvesting statushouders: 100%

Verkopen bestaand bezit:

≥90% taxatie- en ≥85% WOZ-waarde
≥ 19

Overheveling DAEB => niet-DAEB: 8

Terugkoop VoV: 5

Bijlage 1: indicatoren kerntaak gebiedsteams

Verhuur aan bijzondere 

doelgroepen in cijfers:

Met wie?

Vaste woonplek / directe bemiddeling /

toewijzen met voorrang in 2022

Pameijer Stichting 92 woningen - doorlopend

Enver 40 woningen - doorlopend

Plusvoorziening 15 woningen

Elckerlyck 6 woningen - doorlopend

Overig 2 woningen - doorlopend

Garantie na begeleidingstraject / 

uitstroom instelling / omklappen 

contract / maatschappelijke opvang

ca. 50 woningen
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Bijlage 2: indicatoren ontwikkeling vastgoedportefeuille

Omschrijving Indicator

(des)Investeringen (woningen):

Sloop                                  

Terugkoop VoV t.b.v. exploitatie

Nieuwbouw huur

in eigen beheer

aankoop

Verbetering bestaand bezit

Renovatie

Mutatiewijzer

NEvG

92

5

60

52

8

436

39

11

386

Cyclisch onderhoud: (bedragen x € 1.000)

Contract onderhoud

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud (bijdrage VvE’s)

13.431

1.771

10.238

1.422

Tevreden huurder:

Planmatig onderhoud 7,5


