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1. INLEIDING 

MAATSCHAPPELIJKE BINDING 

De herziene Woningwet, en alles wat daaraan vooraf ging, heeft een behoorlijk impact op de 

volkshuisvesting. De sector is opnieuw op zoek naar haar bestaansgrond en de houding die daarbij past. We 

zien kleinschaligheid en plaatselijke bekendheid daarbij als belangrijke voordelen. Het blijft zaak om er met 

alle maatschappelijke partijen de schouders onder te zetten. Alleen redden we het niet. Uitgangspunt is dat 

wij mét mensen en organisaties werken, in plaats van voor.  

Dit perspectief hebben we vertaald in de titel van ons werkplan voor 2017: ‘Maatschappelijke binding’.  

 

1.1 WERKPLAN 2017  

Het werkplan 2017 is alweer de tweede onder de vlag van het ondernemingsplan 2016-2019. Dit 

ondernemingsplan is onze leidraad voor de werkplannen in de periode 2016 - 2019. Op onderdelen werken we 

het ondernemingsplan uit met medewerkers, huurdersvereniging De Driehoek en maatschappelijke partners. 

In dit werkplan lichten we de ideeën en ambities toe. We hebben bewust gekozen voor een andere opzet. In  

hoofdstuk 1, inleiding, gaan we uitgebreid in op alle (maatschappelijke en politieke) ontwikkelingen waar we 

intern mee werken in 2017. Vanaf hoofdstuk 2 gaan we inhoudelijk in op de ambities en onderwerpen die we 

uit ons ondernemingsplan in 2017 oppakken. Een uitdaging waar we als team graag voor gaan. 

De financiële gevolgen van de keuzes die we in dit werkplan maken zijn uitgewerkt in de financiële 

(meerjaren)begroting en de investeringsbegroting. Een risicoparagraaf completeert het geheel. 

1.2 KERNTAKEN 

De maatschappelijke opdracht is helder. We richten ons op de volgende activiteiten: 

 We bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of aan 
mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden 

 We bouwen, verhuren en beheren maatschappelijk vastgoed als dat een noodzakelijke bijdrage levert 
aan de leefbaarheid in de kernen waar we woningbezit hebben  

 We bouwen, beheren en verhuren zorgvastgoed en leveren daarmee een bijdrage aan de zorgtransitie 
en het langer zelfstandig wonen  

 Samen met huurders, huurdersvertegenwoordiging, overige bewoners en belanghouders werken we 
aan leefbare wijken en dorpen 

1.3 BELEIDSAGENDA WONEN  

Het kabinet heeft in overleg met gemeenten, huurdersorganisaties en sociale verhuurders vier prioriteiten 

benoemd die in elke gemeente spelen en van nationaal belang zijn:  

1. betaalbaarheid en beschikbaarheid  

2. huisvesting van urgente doelgroepen  

3. het realiseren van wonen met zorg en ouderenhuisvesting.  

4. energiezuinige sociale huurwoningvoorraad 

We herkennen het belang van deze onderwerpen en ze staan daarom centraal in ons ondernemingsplan 2016-

2019.  

1.4 BESCHIKBAARHEID  

Het kabinet zet bewust en voortvarend in op het verkleinen van de voorraad sociale huurwoningen. De strikte 

doelgroep afbakening heeft gevolgen voor de omvang van onze vastgoedportefeuille. Op langere termijn 

neemt het aandeel van de sociale huurwoningvoorraad in de gemeente Medemblik licht af. Het huidige 
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aandeel voor Andijk en Wervershoof bedraagt respectievelijk 23 en 25 procent. Dit kan afnemen tot 20 en 

22½ procent. Het aandeel in Zwaagdijk-Oost willen we consolideren (7 procent). Om aan de vraag te kunnen 

voldoen in de gemeente Drechterland, moet het aandeel huurwoningen in de kern Hoogkarspel op langere 

termijn toenemen van 20 tot 23 procent. We willen het huidige aandeel in Oosterblokker en Westwoud 

consolideren (respectievelijk 15 en 11 procent). Om deze uitbreiding en consolidatie te kunnen realiseren, is 

extra nieuwbouw nodig, zeker in de kern Hoogkarspel. Nieuwbouw in andere kernen blijft noodzakelijk om de 

transformatieopgave van onze woningvoorraad te kunnen realiseren (de combinatie van vernieuwing, 

verduurzaming, sloop en verkoop). Genoemde voorraadontwikkeling is inzet van het overleg met gemeenten in 

het kader van de prestatieafspraken. 

1.5 BETAALBAARHEID  

In het ondernemingsplan hebben we vastgelegd dat huurders een huur betalen die is afgestemd op hun reële 

persoonlijke mogelijkheden. We nemen deze stap omdat de woonlastenquote van huurders het afgelopen 

decennium fors is gestegen. We zijn van mening dat we niet kunnen volstaan met een gematigde jaarlijkse 

huurverhoging. We zullen op bewonersniveau maatwerk moeten leveren. Beleidsontwikkeling in die richting is 

niet eenvoudig omdat dit spanning kan opleveren met het systeem voor de regionale woningtoewijzing, het tot 

verdringing kan leiden en het tot een nog hogere instroom kan leiden van de zwaksten uit onze samenleving. 

Wat betekent dat vervolgens voor de wijken en buurten waar we actief zijn? Verder is onduidelijk hoe groot 

het risico is dat we lopen bij wijzigingen in het Huurtoeslagstelsel. ‘Is het verstandig om onze maatschappelijke 

taak nog serieuzer te nemen, dan we al doen of kunnen we beter sturen op instroom van middeninkomens 

voor huurprijzen tussen de hoogste aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens?’ Stevige uitdagingen waarvan we 

de richting en reikwijdte samen met huurdersvereniging De Driehoek zullen bepalen.  

 

Het is noodzakelijk om te blijven hameren op goede afspraken met partijen die een taak hebben bij de 

schuldhulpverlening. Onze inzet voor 2017 bestaat vooral uit preventie in de vorm van actieve benadering bij 

dreigende schulden (‘vroeg erop af’). Daarnaast is begeleiding en educatie over het beperken en voorkomen 

van schulden noodzakelijk. Daarbij hebben we andere partijen nodig. Onderzoek wijst uit dat ernstige 

betalingsproblematiek vooral te maken heeft met beperkte financiële zelfredzaamheid. Regels zijn vaak te 

ingewikkeld en het gedrag van bewoners in nood blijkt veel minder rationeel te zijn dan beleidsmakers denken. 

1.6 HUISVESTING VAN URGENTE DOELGROEPEN  

Urgente doelgroepen krijgen specifieke aandacht en voorrang bij hun huisvesting. Vergunninghouders en 

mensen met een medische indicatie zijn daarvan de grootste groep. Mantelzorgers zijn een nieuwe categorie. 

Verder worden huishoudens met jonge kinderen in echtscheiding als urgent behandeld.  

 

De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is de laatste twee jaar fors toegenomen. In de 

praktijk blijkt echter dat we minder vergunninghouders huisvesten dan we zouden moeten. Reden is dat de 

instroom van vergunninghouders (veel) geringer is dan verwacht. Dit vraagstuk is met verschillende 

onzekerheden omgeven. Er is geen zinnig woord te zeggen over de reële aantallen die we in 2017 moeten 

huisvesten. De houdbaarheid van internationale afspraken zijn onzeker en deze kwestie zal vast en zeker leiden 

tot de nodige verkiezingsretoriek in 2017.  

 

In 2015 is voor de regio West-Friesland een Brede Centrale Toegang (BCT) opgericht. De BCT houdt controle op 

de in- en uitstroom in de Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW). Om te voorkomen dat 

cliënten onnodig lang dure plekken in de MO en BW bezet houden, worden momenteel afspraken gemaakt 

tussen de GGD en regionale woningcorporaties over de uitstroom. Naast aantallen gaat het in de 

samenwerkingsovereenkomst ook over zaken als begeleiding.  
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1.7 LANGER ZELFSTANDIG WONEN / ZORGTRANSITIE  

Langer zelfstandig wonen, ook met beperkingen, is de basis van de zorgtransitie. Het grootste deel van de 

toekomstige zorgbehoevenden wordt daarmee teruggeworpen op eigen middelen en mogelijkheden. In lang 

niet alle situaties is beroep op mantelzorg mogelijk. Geïndiceerde zorg wordt eerder uitzondering dan regel. Dit 

betekent dat we steeds meer mensen met een fysieke- en/of psychische beperking huisvesten. 

 

Tegelijkertijd is de zorgtransitie bij veel zorginstellingen reden voor aanpassing van de zorgstrategie. Dit heeft 

in veel gevallen gevolgen voor de verhuur- of het huisvestingsbeleid. Dit varieert van wijziging van de 

doelgroepen die voor huisvesting in aanmerking komen (niet langer op basis van een indicatie) tot sloop 

(omdat het gebouw ongeschikt is voor transformatie).  

 

In de situatie van verzorgingshuis Sorghvliet te Andijk, leiden deze ontwikkelingen tot sloop. Dit heeft een forse 

impact op de gemeenschap. Wie levert daarna de zorg en welzijn voor zelfstandig wonende ouderen in de in- 

en aanleunwoningen? Wie zorgt in de toekomst voor de maaltijdvoorziening van mensen die nu gebruik maken 

van de ‘open tafel’ in het verzorgingshuis? Zaken die met het oog op de komende dubbele vergrijzing van groot 

belang zijn voor de Andijker gemeenschap. Zaken ook die direct samenhangen met de toekomstige verhuur van 

in- en aanleunwoningen.  

 

De kans is groot dat geschetste ontwikkeling op enig moment ook andere verzorgingshuizen raakt. Daarbij 

moeten we ons realiseren dat we pas aan de vooravond van de ‘echte’ vergrijzingsgolf staan. De realisatie van 

56 appartementen in Bangert Oosterpolder in Zwaag combineert de groeiende behoefte aan vastgoed voor 

ouderen en mensen met een beperking en extramurale zorg. 

1.8 VERDUURZAMING BESTAANDE VASTGOEDPORTEFEUILLE  

We voldoen eind 2020 aan de afspraken van het Energieakkoord (een gemiddelde Energie-Index van ten 

hoogste 1,25). Onze ambities reiken echter een stuk verder (A-label, doch tenminste een B-label).  

Versnelling van de duurzaamheidsaanpak is voor Huurdersvereniging De Driehoek een van de speerpunten in 

haar visie. Zij formuleert dit als volgt: “We willen een optimum vinden tussen betaalbare huren met goed 

wooncomfort en het maatschappelijk belang van adequate energieprestatie verbetering. Het aanpakken van 

achterstanden in kwaliteit van bestaand bezit (met name de goedkope voorraad) heeft daarbij hoge prioriteit, 

boven nieuwbouw.”  

We zijn het eens met de ambitie van De Driehoek om de woningvoorraad verder en sneller te verbeteren. 

Nieuwbouw is daarbij een essentieel instrument, in combinatie met verkoop, sloop en woningverbetering. 

Versnellen van het uitvoeringstempo is belangrijk, maar de mate waarin dat gebeurt kan niet zonder dat dit 

consequenties heeft. Versnelling leidt tot hogere investeringen in de bestaande woningvoorraad en leidt tot 

kapitaalsvernietiging, omdat nog niet afgeschreven goede bouwdelen vervangen worden. De huidige 

elementenaanpak gaat in bijna alle gevallen zonder huurverhoging en leidt tot een betere betaalbaarheid. Het 

is onduidelijk of we dit kunnen volhouden als de investeringen toenemen. We zullen hiervoor in 2017 in 

overleg met De Driehoek scenario’s opstellen. Vooralsnog hebben we het budget voor verduurzaming  met 

ruim 60% verhoogd, naar € 500.000 op jaarbasis voor de komende 10 jaar. Dit budget staat los van de 

investeringen zoals deze ook al zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting.   

1.9 SAMENLEVING IN TRANSITIE 

Er gebeurt enorm veel op samenlevingsgebied. De effecten van een terugtrekkende overheid, het beroep op 

eigen kracht en het langer zelfstandig wonen vraagt om maatschappelijke oplossingen. De uitwerking van de 

3D transitie (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo) is nog volop aan de gang. Waar we kunnen leveren we 
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hieraan een bijdrage. Dat doen we zoveel mogelijk samen met bewoners, vrijwilligers(organisatie) en 

professionals die dit raakt of hierbij betrokken willen zijn. Dit laat onverlet dat participatie voor een groeiende 

groep bewoners te hoog gegrepen lijkt. Voor die groep hebben we extra aandacht. Uitgangspunt daarbij is dat 

we primair verhuurder zijn en secundair een ondersteunende rol hebben. Taken die tot de primaire 

verantwoordelijkheid van andere partijen horen, dragen we over. Dat doen we in goede samenspraak. Bij 

samenlevingsvraagstukken is een specifieke (advies)rol weggelegd voor onze maatschappelijke adviesraad 

(verder: MAR) die we eind 2015 hebben opgericht en huurdersvereniging De Driehoek.  

1.10 MAATSCHAPPELIJKE OPDRACHT  

We signaleren een aantal sociaal maatschappelijke trends die gevolgen hebben voor ons functioneren. We 

hebben hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de ambities in het ondernemingsplan 2016-2019: 

 De samenleving verwacht dat we onze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk invullen en 
verspilling voorkomen. 

 Mens en milieu staan centraal; we constateren een groeiende behoefte aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). 

 De samenleving heeft behoefte aan goede prikkels, dat varieert van het aandringen op de eigen 
verantwoordelijkheid tot het stimuleren van burgerschapsinitiatieven die burgers en de samenleving 
vooruit helpen. 

 We maken onderdeel uit van een netwerksamenleving. Hoewel we een specifieke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben, zijn we ervan overtuigd dat we deze alleen kunnen invullen als we 
samenwerken in een breder maatschappelijk perspectief. 

 
We hebben al met al dus een belangrijke maatschappelijke opdracht te vervullen. Dat kan alleen als we 

dienstbaar zijn. Een eervolle opdracht die een hele hoop plezier kan opleveren en verantwoordelijkheden met 

zich meebrengt. Dat we daarbij gehinderd worden door het kabinetsbeleid is vervelend, maar daar moeten we 

niet te lang bij stil staan. Er zijn voldoende kansen om invulling te geven aan onze maatschappelijke taken op 

een manier die bij ons past; sociaal, betrokken en initiatiefrijk. Door vanuit het perspectief van de klant te 

denken, bewegen we mee vanuit de maatschappelijke tendens. Kennisoverdracht, projectengroepen, 

lunchbijeenkomsten en een hoog opleiding/ontwikkelingsbudget helpen medewerkers zich toe te rusten op 

deze taken.  

Samen met RvT, huurdersvereniging De Driehoek en medewerkers gaan we deze uitdaging graag aan.    

1.11 VISIE OP SOCIAAL WONEN, HUURDERSVERENIGING DE DRIEHOEK 

Met trots hebben we kennis genomen van de visie op sociaal wonen van huurdersvereniging De Driehoek. 

Hiermee heeft de huurdervereniging een duidelijke positie ingenomen in het maatschappelijk debat over de 

invulling van de sociale taak van woningstichting Het Grootslag.  

 

Het moment waarop De driehoek met haar visie naar buiten komt is goed gekozen. De verhoudingen binnen de 

sector zijn gewijzigd met de herziene Woningwet. In haar nieuwe positie is een visie van groot belang om de 

nieuwe verantwoordelijkheden te kunnen dragen en als zelfstandig en gelijkwaardig partner te kunnen 

optreden bij belangrijke onderhandelingen met betrekking tot bijvoorbeeld het opstellen van 

prestatieovereenkomsten. De nadruk van De Driehoek ligt op: 

 Behoud van voldoende betaalbare woningen 

 Een betere verdeling van huurprijzen binnen de woningvoorraad 

 Voldoende kwalitatieve energiezuinige woningen 

 Monitoring en overleg met haar leden om de leefbaarheid te verbeteren  

 Huurprijzen die afgestemd zijn op het inkomen van huurders 

 De aanpak van de kwaliteit van met name de goedkope woningvoorraad heeft hoge prioriteit 
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De Driehoek kiest met deze ambities niet voor voorzichtigheid of gemak. Het is een zelfbewuste keus die 

goed aansluit bij de leidende maatschappelijke thema’s. We constateren tegelijkertijd dat de gemaakte keuzes 

veel extra inzet vraagt van het bestuur van De Driehoek en dat een aantal ambities verder reikt dan ons 

ondernemingsplan. Dit betekent dat we met elkaar een stevige uitdaging hebben voor 2017: 

 Zijn wij in staat om deze ambities waar te maken met onze kleine organisatie? 

 Kan het bestuur van De Driehoek de extra werkzaamheden aan of is daar ondersteuning voor nodig? 

 Hoe verhouden deze ambities zich met de beschikbare middelen (ambities vs betaalbaarheid en 

financiële continuïteit)? 

1.12 ORGANISATIE / BEDRIJFSVOERING 

Veel sectoren, waaronder de onze hebben de laatste jaren steeds sterker te maken gekregen met een 

fenomeen dat het beste geduid kan worden als ‘systeemwereld’. Het is de wereld waarin bureaucratie, targets 

en kaders bepalen hoe we het werk moeten doen. Het heeft geleid tot regelzucht en sturing. Deze elementen 

hebben op zichzelf waarde, maar moeten dienstbaar zijn aan de leefwereld. Het risico is dat we vastlopen in 

regels en bureaucratie terwijl ons alledaags handelen (de leefwereld) gaat over betrokkenheid, menselijke 

relaties, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Mensen staan centraal bij onze bedrijfsvoering; we stemmen 

plannen en initiatieven af op de behoeften van mensen en de samenleving waarin we actief zijn. 

 

Tegelijkertijd heeft het moderniseren en automatiseren van de bedrijfsprocessen, binnen een meer zakelijke 

cultuur, de volle aandacht. Dit lijkt tegenstrijdig met het voorgaande, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het is 

vooral zoeken naar de juiste balans. Onze dienstverlening richt zich op datgene ‘wat echt van waarde is’. Dat is 

zowel een belofte als een interne leidraad. Het is dé manier om ervoor te zorgen dat we de goede dingen doen 

en de bedrijfskosten beperken. Hiermee gaan we in 2016 nadrukkelijk verder.  

1.13 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) 

In het ondernemingsplan hebben we ervoor gekozen om te investeren in lokale sociale duurzaamheid. We 

hanteren het MVO-manifest van MVO-Nederland daarbij als leidraad. We hebben de volgende speerpunten:  

 het investeren in duurzaamheid, zoals het reduceren van energiegebruik en grondstoffen, hergebruik 

en/of gemeenschappelijk gebruik, recycling van materialen en niet in de laatste plaats 

kostenbesparing voor bewoners 

 het stimuleren van leefbaarheidsinitiatieven van bewoners 

 het stimuleren van netwerk- en steunstructuren waarmee we buurt- en dorpsbewoners met elkaar 

verbinden 

 inhoudelijke en programmatische samenwerking met professionals en maatschappelijke   

belanghouders 

 

Als maatschappelijk ondernemer hebben we een voorbeeldfunctie. Duurzaam handelen en gebruik van 

duurzame materialen staat hoog op onze agenda. Dit krijgt ook steeds meer betekenis in de samenwerking met 

bedrijven waarmee we samenwerken. De inzet voor 2017 is MVO te vertalen naar concrete 

uitvoeringactiviteiten. Voor de samenwerkingspartners gaat dat in 2017 vooral nog om voorlichten en 

verkennen. De vrijblijvendheid zullen we na 2017 omzetten in prestatieafspraken.  

1.14 PRESTATIEAFSPRAKEN  

In het voorjaar van 2016 hebben we het volkshuisvestelijk bod uitgebracht op de woonvisie van de gemeenten 

Drechterland en Medemblik. Deze nieuwe formele werkwijze breekt met een bestaand proces van vele jaren. 

Er is tijd nodig om beleidsprocessen op elkaar af te stemmen, er is sprake van een groeiproces. Duidelijk is dat 

de prestatieafspraken ingrijpende gevolgen hebben voor onze jaaragenda en de bedrijfsvoering.  
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Het volkshuisvestelijk bod bestaat uit een overzicht van voorgenomen werkzaamheden op de volgende 

zes beleidsterreinen: 

1. Organisatie en samenwerking 

2. Beschikbaarheid huurwoningen 

3. Betaalbaarheid huurwoningen 

4. Duurzaamheid en woonklimaat 

5. Maatschappelijke opgave 

6. Inzet in kernen, wijken en buurten 

 

Over de uitwerking hiervan wordt inmiddels op ambtelijk niveau gesproken tussen gemeente, 

woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging. We hebben aandacht gevraagd voor het opstellen van 

actuele gemeentelijke visies op de beleidsterreinen wonen en zorg. We vragen verder samenwerking op de 

volgende thema’s: Voorraadontwikkeling, Verduurzaming, Leefbaarheid, Zorg, Opvang en integratie van 

vergunninghouders en andere specifieke doelgroepen (bijv. in de GGZ) en Schuldhulp.  

 

Doelstelling is in een vroegtijdig stadium informatie met elkaar te delen die betrekking heeft op de 

onderwerpen in de op te stellen prestatieafspraken. Afspraken over de wijze van samenwerking, 

beleidsontwikkeling, contactpersonen en het genereren van informatie helpen bij het realiseren van de 

gemeenschappelijke doelstellingen.  

1.15 INVESTERINGSRUIMTE  

De verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting hebben grote invloed op investeringsmogelijkheden in 

bestaand bezit, duurzaamheid en nieuwbouw. Het brengt ook een zekere mate van spanning mee welke 

opgaven de hoogste prioriteit hebben. We moeten bewuste keuzes maken waar we de beschikbare middelen 

aan besteden. Aandachtspunt hierbij is de verkoop van bestaand bezit. We hebben de extra inkomsten van 

verkoop hard nodig voor de financiële continuïteit. De omvang van de investeringsopgaven (nieuwbouw, 

onderhoud en verduurzaming) mag immers niet ten koste gaan van de betaalbaarheid. Verkoop is bovendien 

een noodzakelijk instrument in de transformatieopgave van de vastgoedportefeuille. Nieuwbouw blijft 

noodzakelijk om aan de beschikbaarheid van voldoende huurwoningen te kunnen voldoen. Maar ook het 

verjongen van vastgoed is van groot belang. 

 

De visie van onze huurdersvereniging vraagt om het uitwerken van financiële scenario’s voor de verschillende 

opgaven die we hebben. Dit is een belangrijk punt voor het overleg met huurdersvereniging De Driehoek in 

2017. Doel is samen strategische keuzes te maken die goed zijn voor huurders en woningzoekenden. We 

hebben dit thema uitgewerkt in de investeringsbegroting.   

1.16 RIJKSBEGROTING 2017 

Onder de titel ‘Nederland staat er beter voor’, heeft dit kabinet haar laatste Miljoenennota gepresenteerd 

(mits na de verkiezingen in 2017 tijdig een nieuw kabinet wordt samengesteld).  

“De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 

2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Nederland staat er na 

een aantal zware jaren weer beter voor en publieke voorzieningen blijven ook voor toekomstige generaties 

betaalbaar. Het tij is gekeerd. We hebben weer vaste grond onder de voeten. We kunnen weer verder vooruit 

kijken en investeren in kansen voor mensen”, aldus het kabinet bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017. 

 

De vrolijkheid van het kabinet wordt voor een belangrijk deel ingegeven door de naderende verkiezingen. 

Traditiegetrouw presenteert het aftredende kabinet een positieve boodschap. Er is onmiskenbaar sprake van 

groei en herstel. We constateren echter dat de afgelopen jaren de verschillen tussen bevolkings- en 

inkomensgroepen zijn gestegen. De belangrijkste keuzes van het kabinet voor de sector zijn: 
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 Het vergroten van het aandeel geliberaliseerde huurwoningen voor middeninkomens 

 Beperken van de huuraanpassing (maximaal 1 procent boven inflatie, inclusief harmonisatie) 

 Invoeren van de Huursombenadering 

 Verbetering van de Huurtoeslag  

 Invoeren van een (ver)huurdersbijdrage voor de Huurcommissie 

 Invoeren van een landelijke geschillencommissie voor de sector 

 Verhogen van het aanslagtarief van de Verhuurdersheffing met de mogelijkheid tot een korting. 

 Het bieden van een ondersteuningsprogramma voor de ontwikkeling van een lokale en/of 

meerjarenvisie op het terrein van wonen en zorg. 

De meeste keuzes hebben direct gevolg voor werkplan en begroting. We hebben daarmee rekening gehouden. 

1.17 GOVERNANCE  

We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van bestuur, toezicht en organisatie. Dat doen we aan 

de hand van de Governancecode en vooral door met elkaar in gesprek te gaan over het eigen handelen. Wij 

geloven er niet in dat integriteit kan worden afgedwongen met regels en wetten. Integriteit is alleen te borgen 

als onderdeel van cultuur. Daarom werken we aan het versterken van ons moreel kompas. We zoeken 

nadrukkelijk naar kritisch tegenspel, bij de huurdersvereniging, medewerkers, managementteam, 

maatschappelijke adviesraad en Raad van Toezicht.  

 

RvT en huurdersvereniging De Driehoek spraken dit najaar af dat ze met ingang van heden intensievere 

contacten met elkaar gaan onderhouden. Onderdeel daarvan is dat partijen over en weer meer inzicht willen in 

de inhoudelijke keuzes, motivatie en overwegingen die aan besluitvorming ten grondslag ligt. We zullen hier in 

2017 extra aandacht aan besteden. 

1.18 WAT VAN WAARDE IS  

Ik ben trots op de ontwikkeling van de organisatie en onze maatschappelijke rol. Ik heb het volste vertrouwen 

dat we ook in 2017 een goede bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke vraagstukken. We richten 

daarbij in hoofdzaak op wat moet. Wat kan en mag, vullen we alleen in als dat ook van aanzienlijke 

maatschappelijke waarde is. Van grote waarde is verder de manier waarop wij met elkaar als organisatie in de 

samenleving staan: we zijn gemakkelijk benaderbaar, we zijn respectvol, we zijn te vertrouwen en we zijn 

gericht op samenwerking. Dit zijn essentiële waarden om huurders een goed thuis te kunnen bieden.  

1.19 LEESWIJZER 

In ons streven naar efficiency proberen we de teksten te beperken tot kerninformatie en doelstellingen voor 

2017. In dit hoofdstuk beschreven we de context.  De uitwerking van de voorgenomen activiteiten voor het jaar 

2017 zijn in de volgende hoofdstukken opgenomen:  

2. Verhuur en wonen  

3. Zorg en maatschappelijk vastgoed 

4. Vastgoed, onderhoud en verduurzaming 

5. Organisatie en bedrijfsvoering 

6. Financiële continuïteit  

De volledige begrotingsstukken bestaan uit dit werkplan, de investeringsbegroting, de financiële 

meerjarenbegroting en een risicoparagraaf. 
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1.20 TENSLOTTE 

Dit werkplan is een samenvatting van de ideeën en ervaringen die we binnen de organisatie delen. We danken 

alle medewerkers voor hun inzet bij het tot stand komen van werkplan en begroting. 

We wensen u veel leesplezier. Hebt u vragen of ideeën? We horen ze graag van u! 

 

Wervershoof, 25 oktober 2016 

 
J. Th (Hans) Kröger,  
directeur bestuurder   
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2. VERHUUR EN WONEN 

2.1  INLEIDING 

De transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving zien we volop terug in de volkshuisvesting. 

De groep die voldoende bestedings- en regelkracht heeft, komt niet meer voor een sociale huurwoning in 

aanmerking. Het aandeel huurders met een rugzakje neemt toe. We leveren een concrete bijdrage in het  

waarborgen van de betaalbaarheid1 van huurwoningen door het beperken van diensten en producten tot 

datgene wat een duidelijke bijdrage levert aan de kerntaken. In die situaties waarbij huurders in de 

problemen komen en daar niet op eigen kracht uitkomen, zorgen we voor passende ondersteuning, door 

onszelf of door netwerkpartners. 

 

2.2 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN WE? 

Prioritaire thema’s binnen de sociale volkshuisvesting zijn: 

 Wonen: 

- beschikbaarheid  

- betaalbaarheid  

- huisvesting van urgente doelgroepen 

 

 Leefbaarheid: 

- maatschappelijke vraagstukken als integratie, participatie, overlast en schuldhulpverlening 

- samenwerking in het sociaal domein 

 

2.3 WAT ZEGT HET ONDERNEMINGSPLAN HIER OVER? 

De essentie van het ondernemingsplan voor de onderdelen Verhuur en Wonen kan worden samengevat tot: 

 We zorgen voor betaalbare woningen en goede diensten en dragen daarmee bij aan het welzijn, de 

levenskwaliteit en de zelfbeschikking van huurders en aan de totstandkoming van duurzame lokale 

gemeenschappen. 

 We investeren in inhoudelijke en programmatische samenwerking met professionals en 

maatschappelijke belanghouders. 

 Samen met huurders, overige bewoners en belanghouders werken we aan een goed leef- en 

woonklimaat: dorpen en wijken met goede voorzieningen, waar mensen goed wonen, elkaar kennen 

en bijdragen aan de leefbaarheid.  

 We bevorderen de maatschappelijke integratie van vergunninghouders via informatie en interactie. 

 We nemen afscheid van diensten en producten die geen duidelijke bijdrage leveren aan onze 

kerntaken. Met de versobering van onze dienstverlening zetten we al ons geld in een aanpak om de 

betaalbaarheid te waarborgen.  

 We hanteren een tijdige, actieve en persoonlijke aanpak bij huurschuld. 

 In die situaties waarbij huurders in de problemen komen en daar niet op eigen kracht uitkomen, 

zorgen we voor passende ondersteuning. Woon gerelateerde zaken pakken wij op en zorg 

gerelateerde zaken melden we bij onze samenwerkingspartners. 

 We willen dat huurders die zich niet op eigen kracht redden, gebruikmaken van de beschikbare 

zorgarrangementen. 

                                                                 
1 Als we het over betaalbaarheid hebben, dan gaan wij uit van de huur en de energielasten.  
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2.4 SPEERPUNTEN VOOR 2017 

Onze speerpunten voor 2017 zijn: 

 Verbinding met maatschappelijke vraagstukken en -organisaties: 

-  we werken het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit. Dit varieert   

      van duurzaamheidsmaatregelen, zoals het reduceren van energiegebruik en grondstoffen,  

   hergebruik en/of gemeenschappelijk gebruik, recycling van materialen tot maatschappelijk  

      relevante activiteiten (zie volgende aandachtspunt) en voorbeeldgedrag (we gaan in de ketens   

      waarin we actief zijn nadrukkelijker aan de slag met MVO-activiteiten)  

-  we initiëren activiteiten die zijn gericht op burgerkracht en burgerparticipatie (bijvoorbeeld de   

   ontwikkeling rondom Sorghvliet in Andijk, het Beste Buurt Idee en Grootslag Ondersteuning  

      Bijdrage 

-  we ondersteunen Schuldhulpmaatje, WonenPlus en Seniores Priores 

-  we werken actief samen bij schuldhulpverlening en integratie van vergunninghouders 

-  we pakken woonproblematiek actief aan, onder andere via deelname in het sociaal wijkteam  

-  we gaan actief aan de slag met huurders met problemen, zoveel mogelijk bij hen thuis 

 Uitwerken van leefbaarheidsbeleid in het kader van de prestatieafspraken met gemeenten. Naast 

afspraken over de wijze van samenwerking, stellen we eisen aan bijvoorbeeld onze bijdrage aan 

leefbaarheidsinitiatieven. Deze eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op: 

- het belang voor de leefbaarheid in het dorp en onze huurders 

- de mate van zelfwerkzaamheid en draagvlak 

- de noodzaak en reële kosten van een project 

- de bijdrage van co-financiers 

- de inbreng van huurders- en dorpsvertegenwoordiging (dorpsraad, e.d.). 

 We vernieuwen het opleverproces van vrijkomende woningen (mutatieproces). Inzet is komende 

bewoners meer te betrekken bij het opleverproces en uit te voeren werkzaamheden. 

 We implementeren de gevolgen van de actualisatie van het strategisch vastgoedbeleid in een 

bewonersgerichte uitvoering (sloop, verkoop, e.d.). 

 We leveren en verhuren 78 nieuwbouwwoningen. 

 We gaan nadrukkelijker sturen op de relatie tussen inkomen en huurprijs om de betaalbaarheid te 

kunnen waarborgen. De woonlasten van huurders mogen niet meer bedragen, dan zij redelijkerwijs 

kunnen opbrengen.  

 We herlabelen ons vastgoed. Uitgangspunt is dat we vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen 

met oog voor de specifieke complexkenmerken, bewonersopbouw en leefbaarheid.  
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3. ZORG EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 

3.1 INLEIDING  

We presteren binnen de kaders van de maatschappelijke opdracht die we hebben en bewegen mee met 

sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor maken we verbinding met verschillende belanghouders 

in onze omgeving, zoals bewoners, gemeenten, zorg- en welzijnspartijen. Er liggen de komende jaren 

belangrijke uitdagingen in het verschiet op het terrein van ouderenhuisvesting en zorg. Daarnaast zijn we 

beheerder van divers maatschappelijk vastgoed. Hiermee vervullen we een belangrijke maatschappelijke 

taak bij het behoud van vitale dorpen.   

3.2 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN WE? 

Centrale thema’s voor de sociale volkshuisvesting zijn: 

 Langer zelfstandig wonen / transitie verzorgingshuizen 

 Zorg op afstand 

 Burgerparticipatie  

 Behoud van vitaliteit in dorpen 

 

3.3 WAT ZEGT HET ONDERNEMINGSPLAN HIER OVER? 

Ons ondernemingsplan geeft de volgende richting aan: 

 Met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen investeren we in de herstructurering van zorgvastgoed 

en goede huisvesting van ouderen en andere mensen met een zorgvraag. 

 Samen met zorg- en welzijnspartners bouwen we aan een samenleving waarin ouderen en mensen 

met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

 We werken aan de leefkwaliteit in buurten. 

 We stimuleren netwerk- en steunstructuren die buurt- en dorpsbewoners met elkaar verbinden. 

 

3.4 SPEERPUNTEN VOOR 2017 

Onze speerpunten voor 2017 zijn: 

 We vervolgen het proces rondom de sloop en nieuwbouw van verzorgingshuis Sorghvliet.   

 We participeren in de ontwikkeling van -nieuwe- maatschappelijke steunstructuren, die voorzien in 

hulp en zorg aan ouderen en andere mensen met een zorgvraag in Andijk.  

 We participeren in de planontwikkeling voor de revitalisering van verzorgingshuis Bosmanstaete in 

Venhuizen. 

 Met zorgpartners brengen we het toekomstperspectief van ons overig zorgvastgoed in kaart.  

 Met zorgpartners werken we aan het optimaliseren van de veiligheid in zorgwoningen.  
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4. VASTGOED, ONDERHOUD EN VERDUURZAMING 

4.1 INLEIDING 

We kiezen voor woningen met een hoge toekomstwaarde. De gewenste voorraadtransformatie bepalen we 

op basis van demografische, sociaal-maatschappelijke en financiële overwegingen. De regionale- en lokale 

woonvisie bepalen mede de omvang en de inhoud van de transformatie. We bouwen voornamelijk kleinere, 

levensloopbestendige woningen en appartementen op centrumlocaties. We bouwen en verbeteren zoveel 

mogelijk onderhoudsarm. De toekomstige verduurzaming van de (kern)voorraad krijgt meer aandacht.  

4.2 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN WE? 

De belangrijkste thema’s zijn: 

 Vaststellen omvang en samenstelling toekomstige vastgoedportefeuille 

 Prestatieafspraken / gemeentelijke regie 

 Toenemende druk op onderhoud bestaande woningvoorraad 

 Versnelling verduurzaming vastgoedportefeuille 

 Scenario-ontwikkeling investeringsbegroting (financiering in nieuwbouw, verduurzaming en 

woningverbetering vs inkomensgerichte betaalbaarheid)  

 Nieuwbouw  

 

4.3 WAT ZEGT HET ONDERNEMINGSPLAN HIER OVER? 

Ons ondernemingsplan geeft de volgende richting aan: 

 We stemmen de omvang en samenstelling van de toekomstige kernvoorraad af op de lokale- en 

regionale woonvisie. 

 Voor alle woningen van onze kernvoorraad geldt een goede generieke basiskwaliteit. 

 Het onderhoud aan woningen van de kernvoorraad is goed en doelmatig. Het onderhoud van de niet-

kernvoorraad is sober en doelmatig. 

 We realiseren in de periode 2016 - 2019 tenminste zoveel woningen als we verkopen en slopen. 

 We zetten extra verkoop in om inkomsten te genereren voor het beperken van de leningportefeuille.  

 We voldoen aan de afspraken van het Energieakkoord 2020 (gemiddelde energie-index van 1,25) en 

bouwen en verduurzamen zodat onze woningvoorraad in 2050 energieneutraal is. 

 In samenwerking met huurdersvereniging De Driehoek stimuleren we huurders om hun 

energieverbruik en CO2 uitstoot te verminderen en lasten te besparen. 

 We kiezen bij de energetische verbeteringen van onze woningen voor een elementenaanpak2 op basis 

van het planmatig onderhoud. 

 Bij nieuwbouw realiseren we in principe onderhoudsarme meerfasewoningen. 

 

4.4 SPEERPUNTEN VOOR 2017 

Onze speerpunten voor 2017 zijn: 

 We stellen de omvang en de samenstelling van onze toekomstige vastgoedportefeuille vast. 

 We stellen in 2017 strategische kaders op, zowel ten aanzien van (wens)portefeuille als het 

rendement.  

                                                                 
2 Dit betekent dat één of meerdere bouwdelen (bijvoorbeeld de gevel, het dak, de vloer) en installaties energetisch stevig 

worden verbeterd op het moment dat vervanging of onderhoud nodig is, in plaats van een beperkte verbetering van de 
gehele woning. 
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 We vertalen portefeuillestrategie in een volkshuisvestelijk bod. 

 We werken dit bod met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers uit tot prestatieafspraken. 

 We stellen beleid op voor onderhoud en verduurzaming van kernvoorraad en niet-kernvoorraad. 

 We stellen ontwikkelperspectief op voor bespreekcomplexen3.  

 We realiseren en verhuren: 

- 56 appartementen in Bangert Oosterpolder te Zwaag, gemeente Hoorn 

- 6 meerfasewoningen in plan Reigersborg-noord te Hoogkarspel, gemeente Drechterland 

- 16 meerfasewoningen in plan Westrand te Wervershoof, gemeente Medemblik 

 We verkopen 14 woningen. 

 Outsourcen van het contractonderhoud naar EnergieService Noord-West. 

 We stellen procesafspraken op voor de aansturing van de interne aannemerij. 

 We investeren in LED verlichting voor de verlichting van de woongebouwen. 

 We investeren in PV-panelen op woongebouwen ten gunste van de algemene voorzieningen 

(servicekosten) en energiebesparing van individuele huurders. 

 

 

 

  

                                                                 
3 Complexen die we behouden en waarbij er een ontwikkelopgave is (herstructurering, renovatie, e.d.) 
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5. ORGANISATIE, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

5.1 INLEIDING 

Onze maatschappelijke opdracht is duidelijk ingebed in de Woningwet 2015. Woningcorporaties moeten 
weer dienstbaar worden aan het publiek belang in hun werkgebied. Dat publiek belang komt tot uiting in de 
kerntaak: we bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen of 
aan mensen met een zorgindicatie of aan mensen die door persoonlijke, sociale of andere omstandigheden, 
zoals fysieke of psychische beperkingen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.  
 
Medewerkers en organisatie doen er alles aan om deze visie om te zetten in maatschappelijk verantwoorde 
bedrijfsvoering. Dit doen we volgens het motto ’Wat werkelijk van waarde is’.  
 
Om onze maatschappelijke taak langdurig zelfstandig te kunnen uitvoeren is een goede financiële basis 
nodig. Ons vermogen staat geheel in het doel van onze maatschappelijke taak. Met goede risicobeheersing 
en regelmatige uitvoering van scenario-analyses bewaken we de financiële continuïteit. 
 

5.2 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN WE? 

De belangrijkste thema’s zijn: 

 Voldoen aan de maatschappelijke opdracht 

 Maatschappelijk verantwoord 

 Behoefte aan maatwerk  

 Verbinding  

 Organisatieontwikkeling 

 Aanpassen rapportages 

 Uitwerking gevolgen herziene Woningwet  

 Opzet taakverdeling FEZ en control 

 

5.3 WAT ZEGT HET ONDERNEMINGSPLAN HIER OVER? 

Het ondernemingsplan stelt: 

 We stellen bedrijfsdoelen vast in overleg met Huurdersvereniging De Driehoek, gemeenten, de 

Maatschappelijke Adviesraad en overige belanghouders. We toetsen de keuzes die we maken 

doorlopend, staan open voor feedback en verwerken de essentie daarvan in ons beleid. 

 We betrekken huurders, huurdersorganisaties, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbenden bij de ontwikkeling van dienstverlening en beleid. 

 We houden uitvoeringsgerichte kwaliteitsmetingen, waarvan we inhoud, doel en resultaten 
afstemmen met de huurders(vertegenwoordiging). 

 Met aannemers maken we afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening en overige 

leveringsvoorwaarden. 

 De kosten van de bedrijfsvoering liggen onder het gemiddelde van onze referentieklassen. 

 De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie en we beperken de regels en kaders tot een 

minimum.  

 Waar mogelijk digitaliseren we de dienstverlening. 

 Het aanbestedingsbeleid is gericht op hoge eindkwaliteit, het voorkomen van verspilling, een optimale 

planning en een hoge klanttevredenheid. 

 De ontwikkelingen vragen om de juiste competenties van organisatie en medewerkers:  
- we hebben de medewerkers in huis die de visie en missie onderschrijven en zich goed voelen  bij  
   ruime kaders en autonomie 
- medewerkers  zijn toegerust op hun functie en bereid en in staat om zich continu te ontwikkelen 
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- medewerkers hebben bewegingsvrijheid om zo effectief en efficiënt mogelijk te zijn 
- we hebben de leidinggevenden in huis die de gewenste ontwikkeling kunnen dragen 
- we beschikken over beperkte en werkbare uitvoeringskaders 
- we kijken over functie- en organisatiegrenzen heen en werken effectief samen  

 Om onze maatschappelijke taak langdurig zelfstandig te kunnen uitvoeren is een goede financiële 

basis nodig.  

 Een gezonde financiële continuïteit is noodzaak om betaalbaarheid en investeringen te kunnen 

waarborgen. 

 We blijven voldoen aan de door de toezichthouders gestelde financiële normen. 

 We zorgen voor een goed ingerichte planning en control cyclus binnen de organisatie. 

 

5.4 SPEERPUNTEN VOOR 2017 

Onze speerpunten voor 2017 zijn: 

 We ontwikkelen -nieuw- beleid voor uitvoeringsgerichte kwaliteitsmetingen. Aan welke informatie 

bestaat behoefte bij onze organisatie, huurdersvereniging, RvT en overige belanghouders? Welke 

meetmethoden passen daar het beste bij en wat doen we met de uitkomsten? 

 We gaan aan de slag met voorlichting over het belang en de mogelijkheden van MVO aan 

samenwerkingspartners, aannemers, et cetera. 

 We actualiseren het aanbestedingsbeleid. 

 We werken aan de invoering van een nieuw eigentijds personeelsbeoordelingssysteem.  

 We ontwikkelen en implementeren werkprocessen in het KlantContactCentrum. 

 We voeren een nieuwe vorm in voor de persoonlijke woningoplevering van mutatiewoningen.  

 We voeren een budgetsysteem in voor leefbaarheidsvraagstukken bij team Leefbaarheid. 

 We actualiseren en beschrijven werkprocessen. Waar mogelijk automatiseren we onderdelen om het 

proces te ondersteunen. 

 ICT: 

- we vernieuwen onze website; de site krijgt een andere inrichting, de zoekfunctie krijgt een  

   prominente rol plek en de site wordt informatiever, dynamischer, interactiever en completer 

- we oriënteren ons op een mogelijke overgang naar een nieuw primair automatiseringssysteem  

  (ERP ofwel enterprise resource planning) of het implementeren van wijzigingen in de bestaande  

  opzet  

-  we investeren in effectieve werkprocessen via uitbreiding van het aantal mobiele devices 

- we werken aan digitale veiligheid (Wet datalekken, Privacywetgeving, e.d.) 

 We schaffen de Waarborgsommen af  

 In 2017 maken we beleid ‘van statische naar dynamische investeringsafwegingen’ na vaststelling en 

goedkeuring van dit beleid wordt de organisatie (menskracht en procedures) hierop aangepast. 

 

 


