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1. INLEIDING 

BOUWEN VOOR DE EEUWIGHEID 

De foto op de titelpagina is een beeld van Wervershoof met op de achtergrond Onderdijk. Voor wie een 

beetje bekend is in Wervershoof weet dat daar ons kantoor staat, te midden van nieuwbouw uit de jaren 

zestig en zeventig. De woningen naast ons kantoor waren bijna allemaal sociale huurwoningen. Het is het 

beeld van de wederopbouw en woningnood in een kinderrijk dorp. De lange rijen eengezinswoningen zijn het 

logische gevolg van die periode. De woningen staan nog fier overeind, maar de meeste huurwoningen zijn in 

de loop van de jaren verkocht. Verkoop bood de woningcorporatie(s) financiële ruimte om de betaalbaarheid 

en de kwaliteit van het woningbezit te waarborgen en de woningvoorraad uit te breiden. Dit laatste gebeurt 

tegenwoordig met meer eigentijdse woningen en specifieke zorghuisvesting.  

 

In 2019 is het 100 jaar geleden dat onze voorgangers werden opgericht in Andijk, Hoogkarspel en 

Wervershoof. In 1995 zijn deze kleine woningcorporaties (AWS in Andijk, Sint-Laurentius in Drechterland en 

St. Joseph in Wervershoof) gefuseerd tot woningstichting Het Grootslag. In 2015 volgde nog een fusie met de 

Bosmanstichting uit Venhuizen. Na 100 jaar zijn we nog steeds een kleine corporatie die nog immer een 

belangrijke maatschappelijke rol vervult.  

 

De ontwikkeling van de sociale huursector vanaf 1901 is bepaald geen lineaire lijn. De sector heeft 

hoogtijdagen beleefd, maar ook verschillende crisissen. In de laatste tien jaar zelfs een bouw-, een banken- 

en een systeemcrisis. Dit heeft ervoor gezorgd dat we nu weer dichter bij de oorspronkelijke doelen van de 

Woningwet van 1901 staan. We zijn trots op hetgeen we in de afgelopen honderd jaar gepresteerd hebben 

en we zien met vertrouwen uit naar de komende 100 jaar. We geloven erin dat de sector grote 

maatschappelijke betekenis houdt en een fatsoenlijke oplossing blijft bieden voor mensen die niet op eigen 

kracht in hun huisvesting kunnen voorzien.  

 

1.1 WERKPLAN 2019  

Het werkplan 2019 is alweer de laatste onder de vlag van het ondernemingsplan 2016-2019. Ons 

ondernemingsplan is de leidraad voor de werkplannen in deze periode. In dit werkplan lichten we de ideeën en 

ambities voor 2019 toe. In dit hoofdstuk gaan we kort in op ontwikkelingen die belangrijk zijn voor ons. Vanaf 

hoofdstuk 2 vertalen we deze ontwikkelingen tezamen met de ambities uit ons ondernemingsplan in de 

opgaven voor 2019.  

 

De financiële gevolgen van de keuzes die we in dit werkplan maken zijn uitgewerkt in de (meerjaren)begroting 

en de investeringsbegroting. Een risicoparagraaf completeert het geheel. 

 

1.2 KERNTAKEN 

In ons ondernemingsplan hebben we de volgende 

kerntaken benoemd: 

 We bouwen, verhuren en beheren sociale 

huurwoningen voor mensen met een laag 

inkomen of voor 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. 

                                                                                                                         Eerste paal nieuwbouw zorgcluster Hoogkarspel (VG) 
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 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 KABINETSPLANNEN VOOR WONINGCORPORATIES  
In het Regeerakkoord Rutte III staan de belangrijkste plannen voor woningcorporaties voor de komende jaren:  

1. De kerntaak van corporaties blijft het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan 

mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting 

kunnen vinden.  

2. Vergroten van het aanbod betaalbare huurwoningen in de vrije sector. 

3. De bouwproductie wordt aangejaagd.  

4. Het woningaanbod beweegt mee met de veranderende eisen en wensen (in financiële zin én 

afgestemd op doelgroepen als ouderen, alleenstaanden, vergunninghouders, starters en 

gehandicapten). 

5. De gebouwde omgeving moet verduurzamen; er wordt afscheid genomen van aardgas. 

6. Mensen met een psychische stoornis moeten zoveel mogelijk meedoen in de samenleving. Voor GGZ-

cliënten die buiten een instelling wonen, is een gezamenlijke aanpak nodig van gemeenten, 

zorgaanbieders en verzekeraars, met aandacht voor de omwonenden.  

 

Nationale woonagenda 2018-2021 

Uitwerking van deze voornemens vindt onder andere plaats in de recent gepresenteerde Nationale 

woonagenda 2018-2021. Deze agenda richt zich op samenwerking tussen de overheid en Aedes, Bouwend 

Nederland, IVBN, IPO, NEPROM, NVB-Bouw, NVM, Unie van Waterschappen, Vastgoed Belang, Vereniging 

Eigen Huis, VNG en de Woonbond. Doel is het woningmarktbeleid vorm te geven en de uitdagingen op de 

woningmarkt op de korte en de lange termijn aan te pakken. De drie uitdagingen waar de acties in de Nationale 

woonagenda zich op richten zijn: 

1. het vergroten en versnellen van de woningbouw  

2. het beter benutten van de bestaande voorraad  

3. de betaalbaarheid van het wonen 

 

Genoemde thema’s wijken inhoudelijk niet sterk af van het afgelopen kabinetsbeleid. Dat is niet verwonderlijk 

omdat de volkshuisvestelijke opgaven op de lange termijn meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. 

De meeste aandachtspunten komen direct of indirect terug in de keuzes die wij maken. We stippen de 

belangrijkste zaken aan. 

 

Beschikbaarheid  

De wachttijden voor een huurwoning in ons werkgebied lopen de 

afgelopen jaren snel op. De actieve zoekduur1 voor 

eengezinswoningen en woningen voor een- en tweepersoons 

huishoudens loopt in verschillende kernen op tot meer dan zes 

jaar, waar 24 maanden de afgesproken norm is in de prestatie 

afspraken met gemeenten en huurdersbelangenorganisaties. Uit 

ons portefeuilleplan 2030 blijkt dat we de uitbreidingsambities 

die in de prestatieafspraken zijn opgenomen niet zullen 

realiseren. Het gebrek aan politieke prioriteit en  

onvoldoende bouwlocaties staan deze voornemens in de weg. 

We zijn hier momenteel volop over in de slag met de gemeenten. 

                                                                                                                            Nieuwbouw Meerfasewoningen, Wervershoof 

                                                                 
1 Tijd tussen eerste reactie en uiteindelijke woningacceptatie. 
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Betaalbaarheid  

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

persoonlijke mogelijkheden. Omdat we meer dan 90% van het vrijkomende woningaanbod verhuren aan een- 

en tweepersoons huishoudens en we de keus hebben gemaakt om ons volledig te richten op DAEB-taken, 

betekent dit dat de laagste aftoppingsgrens2 leidend is. In ons ondernemingsplan hebben we de gemiddelde 

streefhuur gemaximeerd op 65% van maximaal toegestaan. In ons portefeuilleplan 2030 kiezen we ervoor om: 

 de huurprijs van 90% van de woningen beneden de laagste aftoppingsgrens te houden 

 de huurprijs van 5% van de woningen tussen de lage en hoge aftoppingsgrens te houden 

 voor de huurprijs van 5% van de woningen een huurprijs vast te stellen tussen de hoge 

aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens  

 

Punt van aandacht is dat de huur- en energiequote van alleenstaanden op een substantieel hoger niveau ligt 

dan bij twee- en meerpersoonshuishoudens. Mede omdat het aandeel alleenstaanden blijft groeien, is dit een 

punt van aandacht voor de uitwerking van de wensportefeuille. Zowel ten aanzien van kleiner bouwen als het 

in 2019 op te stellen betaalbaarheidsbeleid.  

 

Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen in de huurtoeslag en hogere belastingen en heffingen voor de nodige 

problemen. Er ligt een enorme duurzaamheidsopgave die we met de huidige kasstromen onmogelijk kunnen 

bekostigen. Dit betekent dat we genoodzaakt zijn om de kosten van duurzaamheidsingrepen voor een deel 

door te berekenen aan onze huurders. Per saldo moet dit tot lagere woonlasten leiden.  

 

Er is een constant aandeel huishoudens waarbij de betaalbaarheid onder druk staat. Hiervoor hebben we veel 

aandacht. De huidige aanpak van maatwerk, ‘vroeg erop af’ en sociale incasso, levert goede resultaten op. 

Waar we niet tevreden over zijn is de samenwerking met gemeenten op dit punt. We hebben de gemeenten in 

2018 opnieuw aangesproken op het belang van een multidisciplinaire aanpak bij dit soort problematiek. Hier 

lijkt nu eindelijk wat beweging in te komen, mede onder druk van het kabinet en de grote maatschappelijke 

belangen die hiermee zijn gemoeid.  

 

Verder is er natuurlijk het belang van huurmatiging. Onze huursom stijgt in 2019 ten hoogstens met inflatie.  

 

Huisvesting van urgente doelgroepen  
Urgente doelgroepen krijgen specifieke aandacht en voorrang bij hun huisvesting. Binnen de regionale 

huisvestingsverordening zijn vergunninghouders, mensen met een medische indicatie, mantelzorgers, 

echtscheiders en uitstromers uit de Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) als urgentie-

categorieën aangewezen. De urgentie voor vergunninghouders staat onder druk. Als deze urgentie wordt 

afgeschaft, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de huisvesting van vergunninghouders, maar mogelijk 

ook voor andere urgentiecategorieën.  

 

In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitstroom uit de MO en BW. De West-Friese 

woningcorporaties en GWB’s zijn bereid om hiervoor gedurende drie jaar 100 woningen per jaar toe te wijzen. 

Ons aandeel hierin is 13 woningen. De corporaties in West-Friesland hebben aangeven dat zij deze taak serieus 

oppakken. Zij hebben daarbij de voorwaarde gesteld dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt om 

overlast en schuldenproblematiek te voorkomen en dat er acute crisisopvang moet zijn als het misgaat.  

 

De ontwikkeling van de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders is ongewis. In de gemeente 

Medemblik hebben we een voorstand en in Drechterland een achterstand. We hebben hier regelmatig contact 

over met gemeenten. 

 

 

                                                                 
2 In 2018 € 597,30 
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Langer zelfstandig wonen / zorgtransitie  

De reductie van de intramurale capaciteit in de GGZ, de VG en de ouderenzorg zorgt voor een toenemende 

druk op andere vormen van huisvesting. Daarmee neemt de druk op de sociale huursector uiteraard toe. Er is 

een transformatie gaande van verblijf naar wonen, waarin de verouderde groepshuizen en verzorgingshuizen 

niet (goed) meer passen. Veel zorginstellingen hebben hun woon-/zorgstrategie aangepast. Dit varieert van 

wijziging van de doelgroepen die voor intramurale huisvesting in aanmerking komen tot sloop omdat het ‘huis’ 

ongeschikt is voor transformatie. De keus voor sloop speelt concreet bij verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk. 

 

De voorgenomen sloop van Sorghvliet heeft grote impact op de gemeenschap. Wie levert straks de zorg en 

welzijn aan ouderen in de in- en aanleunwoningen? Wie zorgt in de toekomst voor de maaltijdvoorziening van 

mensen die nu gebruik maken van de ‘open tafel’? Allemaal zaken die met het oog op de vergrijzing van groot 

belang zijn voor Andijk. Zaken ook die direct samenhangen met de toekomstige verhuur van in- en 

aanleunwoningen. Reden voor ons om intensief samen te werken met allerlei partijen als inwoners, 

vrijwilligers, zorginstelling en gemeente. Het doel is om na de sloop van het huidige verzorgingshuis te kunnen 

voorzien in goede gemeenschappelijke alternatieven, waar mogelijk geregisseerd vanuit de eigen 

gemeenschap.  

 

 
Ontwerpschets plangebied ‘Lief plekje grond’, Andijk 

 

Verder bouwen wij in verschillende gemeenten en kernen gelijkvloerse woningen en woongebouwen, om in de 

toenemende vraag naar toegankelijke woningen en zorggeschikte woningen te voorzien. Waar mogelijk bieden 

we bewoners maatwerkoplossingen in hun huidige huurwoning om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Als 

dat niet gaat, helpen we ze naar een andere, geschiktere, woning.  

 

Duurzaam vastgoed  
We voldoen in de loop van 2019 aan de afspraken van het Convenant Energiebesparing Huursector3. Het is een 

eerste tussenstap op weg naar een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. In het najaar van 2018 stellen we 

Deel II van onze dynamische vastgoedsturing vast; het Portefeuilleplan. Hierin beschrijven we onze 

transformatieopgave tot 2030 in aantallen, woningtypes en prijsklassen. Het portefeuilleplan biedt tevens een 

doorkijk naar 2050. Dat is nodig met het oog op het voorkomen van regretmaatregelen bij woningen die we op 

langere termijn afstoten.  

 

Duurzaam vastgoed is onderdeel van een brede duurzaamheidsvisie. De bouw is de grootste 

grondstoffengebruiker, de grootste afvalproducent en zorgt voor de meeste CO2-uitstoot. Het is zaak om te 

werken aan een circulair systeem met hoogwaardig hergebruik en recycling. De noodzaak om ons handelen te 

veranderen geldt niet alleen voor onze bouw- en onderhoudsactiviteiten. Er liggen net zo goed kansen bij het 

energie- en materiaalgebruik in ons kantoor en bijvoorbeeld het energiegebruik van gemeenschappelijke 

                                                                 
3 De afspraak dat de gemiddelde energie-index van het woningbezit eind 2020 lager is dan 1,40. 
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voorzieningen in woongebouwen. Daarnaast is het essentieel om te investeren in milieubewuster gedrag 

van aannemers, medewerkers en huurders.  

 

1.4 BREDE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID  

Beschreven duurzaamheidsopgaven sluiten aan bij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid:  

 De samenleving verwacht dat we onze maatschappelijke taken zo goed mogelijk invullen en verspilling 

voorkomen. 

 Mens en milieu staan centraal; er is een groeiende behoefte aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO). 

 Mensen hebben behoefte aan goede prikkels, die variëren van het aandringen op de eigen 

verantwoordelijkheid tot het stimuleren van burgerschapsinitiatieven die burgers en de samenleving 

vooruit helpen. Daarbij moet gezegd dat kwetsbare huurders werkelijk de kans moeten krijgen om 

mee te doen aan de samenleving.  

 We maken onderdeel uit van een netwerksamenleving. We kunnen onze ambities alleen realiseren als 

we samenwerken met andere partijen binnen een breder maatschappelijk perspectief.  

 

Het laatste aandachtspunt wordt steeds belangrijker. Organisaties staan steeds vaker voor gemeenschappelijke 

vraagstukken waarbij zij voor het succes afhankelijk zijn van andere organisaties. Dit daagt hen uit zich met 

elkaar te verbinden rondom de opgave en dit centraal te stellen in hun handelen. Hoe logisch dit ook klinkt, de 

praktijk is meestal anders. Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties vervullen een publieke rol die 

verantwoordelijkheden meebrengt. Zij worden geacht die rol zorgvuldig en juist uit te voeren. Partijen moeten 

daarbij ieder voor zich verantwoording afleggen over de keuzes die zij maken. Daarvoor zijn strikte procedures 

en werkwijzen ontwikkeld die nuttig zijn in de sfeer van beheersing en verantwoording, maar in de weg staan 

als het om samenwerking gaat met andere organisaties die andere werkwijzen en belangen hebben. Dit vraagt 

van partijen om soms vertrouwde systemen, posities en verantwoordelijkheden los te laten. Systemen zijn wat 

ons betreft ondersteunend! We realiseren ons dat dit in praktijk een enorme uitdaging is, net zo goed voor ons. 

Het is wel waar partijen ons op mogen aanspreken en wij hen op proberen uit te dagen.  

 

1.5 LEEFBAARHEID 
Een thema waarop voorgaande vooral betrekking heeft is leefbaarheid. De strikte inkomensnormen voor de 

verhuur van woningen hebben een negatieve invloed op leefbaarheid in buurten en wijken. Concentratie van 

huurders met een ‘rugzakje’ zorgt doorgaans voor een zwakkere sociale structuur. Uit recent onderzoek onder 

corporatiemedewerkers in Nederland komt dit beeld ook duidelijk naar voren. Een toenemend aantal wijken 

staat hierdoor onder druk. Dit speelt bij ons nog niet echt omdat het aandeel sociale huur zeer beperkt is en dit 

aandeel ook nog eens sterk verspreid is. In een aantal ‘problematische buurten’ hebben we het aandeel huur in 

het verleden al afgebouwd waarmee een beter evenwicht is ontstaan.  

 

Voor een groeiende groep bewoners is een positieve bijdrage aan de buurt te hoog gegrepen. Voor die groep 

hebben we extra aandacht. Het uitgangspunt dat we primair verhuurder zijn en secundair een ondersteunende 

rol hebben proberen we zoveel mogelijk toe te passen. De scheidslijn is echter vaag en we hebben er niet de 

werknemers naar om weg te kijken. We proberen meestal positieve interventies te zoeken waarmee we 

huurders kunnen verleiden tot gewenst gedrag. Verder ondersteunen we huurders en buurten met goede raad, 

het Grootslag ondersteuningsbudget, het Beste Buurt Idee en het leefbaarheidsbudget. 

 

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

Een adviesraad waarvan de leden maatschappelijk verbonden zijn en die als klankbord, raadgever en 

uitvoerder optreden bij maatschappelijke processen.  

 

1.6 PRESTATIEAFSPRAKEN  
Eind 2016 hebben we met gemeenten, huurdersvertegenwoordigers en collega corporaties prestatieafspraken 

vastgesteld in de gemeenten Drechterland en Medemblik voor de periode 2017 tot en met 2020. Zoals we 
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hebben voorspeld, is er tijd nodig om beleidsprocessen op elkaar af te stemmen. We trekken de conclusie 

dat dit nog niet heeft geleid tot gedeelde verantwoordelijkheid. Het is nog teveel eenrichtingsverkeer is. De 

corporaties zijn actief bezig met beleidsontwikkeling en uitvoering en sporen de gemeenten ondertussen aan 

om ook hun deel van de afspraken na te komen. Binnen de gemeente Medemblik lijkt dat inmiddels zijn 

vruchten af te werpen. In de gemeente Drechterland gaat het aanzienlijk moeizamer, wat voor een belangrijk 

deel toe te schrijven is aan de ambtelijke fusie. Met name in het sociaal domein en de vastgoedsturing liggen 

stevige vraagstukken waarmee we met gemeenten aan de slag moeten.  

 

1.7 BEDRIJFSVOERING 
We zijn continu in beweging als organisatie. Dat is goed en nodig om aansluiting te houden met allerlei 

maatschappelijke ontwikkelingen. De belangrijkste interne opgaven voor 2019 liggen op het terrein van 

vastgoedsturing, ICT en personeel.  

 

Vastgoedsturing 
Met de vaststelling van het Portefeuilleplan 2030 hebben we een stevige basis voor vastgoedontwikkeling tot 

2030. De keuzes die we hebben gemaakt bieden echter ook richting aan de transformatie naar CO2-neutraal in 

2050. Verduurzaming van ons vastgoed is daarbij uiteraard de grootste en belangrijkste opgave. In 2019 willen 

we op complexniveau vaststellen hoe de route naar CO2-Neutraal er globaal uitziet.  

 

Zoals het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) recent hebben vastgesteld, hebben de 

klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor 

Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord het technisch potentieel 

om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. 

Het PBL geeft echter aan dat voldoende technisch potentieel 

geen garantie is voor een succesvolle realisatie. Zij voegt eraan 

toe dat de werkelijke meerkosten, de lastenverdeling tussen en 

de betaalbaarheid voor burgers en bedrijven, en de effecten op 

milieu, ruimte en werk volledig afhangen van de keuzes voor 

concrete (beleids)instrumenten die de komende maanden 

worden gemaakt. 

 

In goed Nederlands: het wat is met dit voorstel duidelijker geworden, nu komt het aan op het hoe. Het is aan 

de overheid om duidelijke budgettaire en beleidsmatige kaders te schetsen voor de vervolgonderhandelingen 

aan de verschillende Klimaattafels.  

 

De aanpak in de gebouwde omgeving raakt veel Nederlanders het meest direct. De voorstellen van deze tafel 

doen enerzijds een beroep op (individuele) huizen- en kantorenbezitters en stellen anderzijds voor per wijk aan 

de slag te gaan. Dat kan tot forse emissiereducties leiden, mits die 2 benaderingen goed op elkaar worden 

afgestemd. Het is daarom van belang om de wijkaanpak goed aan te sluiten bij de beleidsinstrumenten die op 

individueel niveau prikkels tot verduurzaming geven. De gemeente Medemblik heeft de handschoen opgepakt 

en een werkgroep opgericht (GRIP) waarin de verschillende belanghouders participeren, zoals 

energiebedrijven, afvalverwerkingsbedrijf, gemeente en woningcorporaties. De routekaart naar gasloos die 

gemeenten in 2020 moeten presenteren is hierbij een heel belangrijk kantelpunt.  

 

ICT 

We hebben in het najaar van 2018 onze handtekening gezet onder een 7-jarige overeenkomst met Itris voor 

gebruik van hun automatiseringssysteem (ERP4). Na 23 jaar gebruik van het systeem van het NCCW is dit een 

                                                                 
4 Enterprise Resource Planning is een omvangrijk automatiseringssysteem dat uiteenlopende 

bedrijfsapplicaties integreert en bedrijfsgegevens centraal registreert en opslaat. 
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spannende keus. We weten dat we als organisatie een forse verbeteringsslag kunnen maken met het 

nieuwe systeem en we weten dat de implementatie van een ander ERP-systeem onze hele organisatie raakt en 

een kostbaar, ingrijpend en tijdrovend proces inluidt.  

 

Voor de overgang naar Itris wordt voldoende tijd en budget ingepland voor implementatie en opleiding. Dat 

vraagt een behoorlijk commitment vanuit de organisatie als het gaat om zaken als tijdelijk extra werkuren, 

verbod op verlof gedurende een bepaalde periode, tijdelijke aanpassing van de werkweek, et cetera. Het is aan 

het management om dit proces optimaal te begeleiden.  

 

Personeel en management  
Het is een voortdurende uitdaging om de organisatie beter en sterker te maken. Een van de aspecten daarbij 

dat steeds terugkomt, is het wendbaar houden van de organisatie. Het komt erop neer dat organisatie, MT en 

medewerkers in staat zijn om de snel op elkaar volgende veranderingen te herkennen en hier adequaat en 

efficiënt mee om te gaan. Dit vraagt ook om strategische personeelsplanning gezien ons ouder wordende 

personeelsbestand en de toenemende schaarste aan bepaalde vakmensen.  

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen, interne keuzes en personeelsverloop ligt er de laatste jaren extra druk 

op onze organisatie. Dit zal in 2019 niet anders zijn. Het is zaak om daarin opnieuw de juiste keuzes te maken. 

De kern van goed werknemer- en werkgeverschap zijn de juiste competenties en het nemen van 

verantwoordelijkheid. We hanteren binnen onze organisatie het uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering op de werkvloer plaatsvindt. Dit vraagt om de juiste werkomstandigheden, duidelijke 

doelen, optimale samenwerking en goede coaching.  

 

De carrièreswitch van de manager Klant & Wonen, eind 2018, gecombineerd met ontwikkelingen binnen ons 

vakgebied, toekomstige uitstroom i.v.m. leeftijd en verandering van managementprincipes, vraagt om een 

heroverweging van structuur en systemen.  

 

1.8 VISITATIE 

Volgens de Woningwet moeten corporaties zich eens in de vier jaar laten visiteren. Corporaties die zich nog 

niet hebben laten visiteren, moeten dat uiterlijk 1 juli 2019 hebben gedaan. Dit geldt dus voor ons. De 

bedoeling van visitatie is het bieden van onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van 

woningcorporaties en daarmee bijdragen aan de legitimatie van corporaties en het verbeteren van prestaties. 

Wij zijn tegenstander van verplichte visitatie. Het brengt veel werk met zich mee en de kosten zijn aanzienlijk. 

We zijn daarentegen wel voorstander van prestatiemetingen. We zien het geheel van interne- en externe 

(kwaliteits)metingen, klachtenmanagement, Aedes Benchmark en rapportages van WSW, Aw en onze 

accountant echter als voldoende houvast om aan de gestelde visitatiedoelen te kunnen voldoen.  

 

We hebben ons de vraag gesteld op welke wijze we dan toch voordeel kunnen halen uit het visitatietraject. 

Visitatie onderzoekt onder meer welke lokale maatschappelijke opgaven er zijn en of de corporatie hierin 

voldoende acteert en presteert. Dit oordeel wordt onder andere gevormd door interviews met de belangrijkste 

stakeholders. Hiermee is visitatie een instrument waarmee de lokale samenwerking van corporatie, gemeente 

en huurders kan worden versterkt bij het behalen van gezamenlijke doelen op het gebied van wonen, aldus een 

citaat van de SVWN. Momenteel wordt verkend hoe de effecten van visitatie kunnen worden vergroot in de 

vorm van experimenten. SVWN doet een nadrukkelijke oproep aan corporaties die in 2018 of 2019 gevisiteerd 

worden om aan experimenten deel te nemen. 

 

Wij kiezen ervoor om het experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’ mee te nemen bij onze visitatie. 

Het gezamenlijk functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk krijgt hierbij een meer prominente 

plaats in het onderzoek. Als we dan toch met de billen bloot moeten, dan kunnen we er maar het beste zoveel 

mogelijk waarde uit halen. Deze mogelijkheid sluit bovendien goed aan op de wijze waarop wij onze 

maatschappelijke taken en rollen proberen in te vullen. Een andere overweging is dat visitatie hiermee 



 

 

Voor de eeuwigheid?  | Werkplan 2019 9 

belangrijke informatie kan opleveren voor ons nieuwe ondernemingsplan dat we eind 2019 opleveren: 

wat zijn de maatschappelijke opgaven, waar liggen de prioriteiten en welke accenten zijn daarbij belangrijk 

volgens belanghebbenden? Dit kan onze organisatie handvatten bieden voor de inrichting en de 

bedrijfsvoering. Tenslotte hopen we dat de uitkomsten helpen bij het aanscherpen en verbeteren van de 

samenwerking met belanghebbenden, bijvoorbeeld op het terrein van de prestatieafspraken.  

 

1.9 HUURDERSVERENIGING DE DRIEHOEK 
De samenwerking met huurdersvereniging De Driehoek is van groot belang bij onze koers, beleidsontwikkeling 

en uitvoering. Met haar visie op sociaal wonen heeft De Driehoek eind 2016 aangegeven in welke richting ons 

beleid zich volgens haar moet bewegen. De nadruk ligt volgens het bestuur van HV De Driehoek op: 

 het behoud van voldoende betaalbare woningen 

 een betere verdeling van huurprijzen binnen de woningvoorraad 

 kwalitatieve en 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  

 

In 2017 hebben we met het dagelijks bestuur van De Driehoek de visies van beide organisaties vergeleken. De 

conclusie was dat er heel veel raakvlakken en gemeenschappelijke wensen zijn, maar ook een aantal 

aandachtspunten. Aandachtspunt is het tempo waarin ontwikkelingen zich voltrekken. De Driehoek wil meestal 

sneller resultaat dan wij kunnen leveren. Een belangrijk vraagstuk is verder in hoeverre de ambities die we met 

elkaar hebben matchen met de beschikbare middelen (betaalbaarheid versus financiële continuïteit). Dit zal de 

komende jaren duidelijk worden bij de uitwerking van het duurzaamheidsbeleid.  

 

1.10 GOVERNANCE  

De invoering van de Woningwet 2015 heeft in het algemeen bijgedragen aan verbetering van het rolbewustzijn 

binnen de sector. Centraal staat het vertrouwen van de maatschappij in het intern toezicht van 

woningcorporaties en het gedrag van commissarissen dat hierbij hoort. De toezichthouder wordt gevraagd om 

het beleid en functioneren van de organisatie met betrokkenheid én toch op afstand te beoordelen. Omdat 

goede reflectie niet zonder het juiste inzicht gaat, is er regelmatig contact tussen RvT en MT- of stafleden over 

inhoudelijke vraagstukken als vastgoedsturing, verduurzaming, klachtenmanagement, en dergelijke. Verder 

heeft de RvT jaarlijks contact met huurdersvereniging De Driehoek en de O.R. Gelijk aan het functioneren van 

de treasurycommissie stellen we een werkgroep op voor dynamische vastgoedsturing.  

 

Binnen de organisatie worden steeds meer waarborgen aan compliance gesteld, zonder dat dit verstikkend 

mag werken op de bedoeling: goede dienstverlening aan onze huurders en woningzoekenden. Het blijft lastig 

om hier een goede balans in te vinden.  

 

OOB-status 

Lang was onduidelijk hoe het stond met de beoogde invoering van de OOB-status voor de woningcorporaties. 

In het najaar van 2018 is bekend geworden dat het ministerie van BZK, na consultatie van onder meer de 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw), 

de grens voor toepassing stelt op meer dan 5.000 verhuureenheden. Daar vallen wij dus buiten. Dit betekent 

(gelukkig) dat we niet geconfronteerd worden met bijvoorbeeld strengere eisen voor de accountantscontrole, 

de periode dat een accountantsorganisatie bij desbetreffende OOB-controle ingeschakeld mogen zijn en dat 

bepaalde combinaties van dienstverlening vanuit het accountantskantoor niet langer meer zijn toegestaan. De 

OOB-status heeft uiteraard ook gevolgen voor de wijze van rapporteren door de accountants. Naar 

verwachting zal voor de OOB-organisaties in de sector een uitgebreidere controleverklaring van toepassing zijn. 
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1.11 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

We hebben de afgelopen jaren een gematigd huurbeleid toegepast en gaan ervan uit dat dit de koers blijft voor 

komende jaren. De effecten van de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting zijn van wezenlijke 

invloed op de financiële mogelijkheden van onze organisatie. De opgaven die we de komende jaren hebben in 

nieuwbouw en met name verduurzaming zijn (veel) groter dan onze financiële mogelijkheden. Het WSW 

concludeert in recent onderzoek dat het verduurzamen van woningen naar gemiddeld label A in 2030 voor 

woningcorporaties niet haalbaar is. De combinatie van meer woningen voor de groeiende wachtlijsten en de 

bijdrage aan de klimaatdoelstellingen gaat onherroepelijk ten koste van onze kerntaak: het zorgen voor 

voldoende en betaalbare woningen. Wat dit betreft was er geen goed nieuws op Prinsjesdag 2018. De 

maatregelen voor woningcorporaties pakken per saldo negatief uit.  

We merken tegelijkertijd dat onze transformatieopgave onder druk staat omdat gemeenten een rem op de 

woningverkoop willen. De volkshuisvestelijke opgave vraagt snel om meer woningen. De financiële opgave 

vraagt juist om meer verkopen. Dit is een actueel thema in ons overleg met gemeenten en een serieus punt 

van zorg. De omvang van de grote nieuwbouw- en verduurzamingsopgave mag niet ten koste gaan van de 

betaalbaarheid. Verkoop is tevens een effectief instrument bij de noodzakelijke transformatie van onze 

vastgoedportefeuille.  

 

De begroting voor 2019 komt uit op een positief resultaat van € 3,3 miljoen. In de volgende jaren is voor enkele 

jaren geen sprake van een positief resultaat, dit wordt echter veroorzaakt door afwaardering van nieuwbouw 

naar de marktwaarde in verhuurde staat. Gemiddeld over de jaren 2020-2023 is wel sprake van een ruim 

positief resultaat. Zoals voorgaand jaar al gemeld ontstaat op langere termijn wel meer druk op de beschikbare 

middelen, om de gewenste transformatie van onze vastgoedportefeuille uit te kunnen voeren (vernieuwing en 

verduurzaming). Ten opzichte van de vorige begroting is de druk wel minder groot. Dat heeft met name te 

maken met de positieve resultaten op de woningverkoop (zowel aantallen als prijsniveau) en met de voorlopig 

nog lage rentestanden. Desondanks blijft het risico bestaan dat bij toekomstige rentestijgingen herfinanciering 

een veel hogere rentelast zal gaan betekenen. Dit lange-termijnrisico blijven we nauwlettend monitoren 

middels onze prestatie-indicatoren. Op gebied van treasury en planning van investeringen nemen we waar 

nodig maatregelen om het risico te beperken. 

 

1.12 LEESWIJZER 
De uitwerking van de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2019 is in de volgende hoofdstukken opgenomen:  

2. Verhuur en wonen  

3. Zorg en maatschappelijk vastgoed 

4. Vastgoed, onderhoud en verduurzaming 

5. Organisatie, bedrijfsvoering en financiële continuïteit  

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

meerjarenbegroting en een risicoparagraaf. 

 

1.13 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, 15 oktober 2018 

J. Th (Hans) Kröger,  

directeur bestuurder  
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2. VERHUUR EN WONEN 

 

2.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Verhuur: 

- oplopende wachttijden / een toenemend tekort aan huurwoningen 

- groeiende vraag naar huisvesting van urgente doelgroepen 

 

 Wonen: 

- waarborgen van de betaalbaarheid  

- maatschappelijke vraagstukken als integratie, participatie, overlast en schuldhulpverlening 

- effectievere samenwerking in het sociaal domein 

 

2.2 SPEERPUNTEN VOOR 2019 

 We verhuren onze woningen passend: woningen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens 

verhuren we in principe niet aan huishoudens met recht op huurtoeslag.  

 We leveren en verhuren 41 nieuwbouwwoningen. 

 De gemiddelde jaarlijkse huuraanpassing is gelijk of lager aan het inflatieniveau over 2018.  

 We leggen in overleg met gemeenten vast wat de wederzijdse rollen en taken zijn bij de aanpak van 

schuldhulpverlening en overlast.  

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

 We zorgen voor passende ondersteuning in situaties waarbij huurders in de problemen komen en daar 

niet op eigen kracht uitkomen. Woon gerelateerde zaken pakken wij op en zorg gerelateerde zaken 

melden we bij onze samenwerkingspartners. 

 We werken een nieuwe aanpak voor overlast uit. Huurders doen te snel een beroep op onze 

organisatie bij (over)last. We willen een strikter onderscheid aanbrengen in zaken die we als last 

ervaren en waarbij sprake is van ‘serieuze’ overlast. In de eerste situatie is de huurder zelf 

verantwoordelijk voor de oplossing. In de tweede situatie ondernemen wij stappen, zo nodig in 

samenwerking met derden.  

 We proberen in overleg met gemeenten buurtbemiddeling in te voeren. 

 We nemen deel aan het sociaal wijkteam in de gemeente Medemblik. 

 We zetten ons in voor de uitwerking van de prestatieafspraken t.a.v. visieontwikkeling voor wonen en 

zorg, het formuleren van leefbaarheidsplannen, opstellen convenant schuldhulpverlening en de 

huisvesting en integratie van kwetsbare doelgroepen.  

 We leveren een bijdrage aan activiteiten die zijn gericht op burgerkracht en burgerparticipatie. In het 

bijzonder gaat het hierbij over de ontwikkelingen rondom Sorghvliet in Andijk. Verder continueren we 

het Beste Buurt Idee, de Grootslag Ondersteuning Bijdrage voor kwetsbare huurders, het 

Leefbaarheidsbudget voor individuele woninggerichte huurdersondersteuning om langer zelfstandig te 

kunnen blijven wonen en het leefbaarheidsbudget dat in de prestatieafspraken met gemeenten is 

opgenomen. 

 We ondersteunen Schuldhulpmaatje bij de opleiding van nieuwe vrijwilligers. 

 Opstellen van betaalbaarheidsbeleid als facetbeleid voor dynamische vastgoedsturing. 

 We werken mee aan een onderzoek naar verbetering van het huidige woonruimteverdelingsmodel. 
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3. WONEN EN ZORG EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 

 

3.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Langer zelfstandig wonen (ambulantisering van de zorg) 

 Transitie verzorgingshuizen  

 Uitstroom MO en BW 

 Burgerparticipatie  

 Behoud van vitaliteit in dorpen 

 

3.2 SPEERPUNTEN VOOR 2019 

 We leveren een bijdrage aan de pilot uitstroom maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 

 We zijn betrokken bij de ontwikkeling van hulpstructuren die ouderen in staat stellen om op een 

prettige manier langer en zelfstandig te wonen in het centrum van Andijk, i.v.m. de voorgenomen 

sloop van het verzorgingshuis.  

 We formuleren beleid voor vastgoedsturing van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.  

 We werken met allerlei partijen samen aan de leefkwaliteit in kernen en buurten, waaronder de 

ontwikkeling van dorpsplannen (uitwerking prestatieafspraken).  

 We bieden praktische ondersteuning bij het langer zelfstandig wonen, via maatwerk in de woning of 

ondersteuning bij de verhuizing naar een geschiktere woning (n.b. niet de feitelijke verhuizing, maar 

wel de advisering en zo nodig het inschakelen van andere partijen). 

 We breiden het aandeel zorgwoningen en zorggeschikte woningen uit.  
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4 VASTGOED, ONDERHOUD EN VERDUURZAMING 

 

4.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

 Effectueren voorraadtransformatie volgens portefeuilleplan 2030 

 Vaststellen duurzaamheidsaanpak vastgoedportefeuille op weg naar CO2 neutraal 

 Vaststellen duurzaamheidsbeleid organisatie t.a.v. beheer, energieverbruik en circulair ondernemen 

 Effectief en efficiënt onderhoud 

 Herstructurering en nieuwbouw  

 

4.2 SPEERPUNTEN VOOR 2019 

 Vaststellen duurzaamheidsaanpak op complexniveau. 

 We stellen een brede duurzaamheidsvisie op voor onze organisatie, waaronder: 

- uitwerking routekaart naar CO2 neutraal in 2050 

- ontwikkeling van een elementenaanpak voor het jaarlijkse duurzaamheidsbudget. 

 Vaststellen ingreepniveaus verkoop- en herstructureringsportefeuille. 

 We vergroenen het energiegebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. 

 We maken vervolgbeleid voor circulair ondernemen, hergebruik en recycling.  

 We gaan aan de slag met de uitwerking van nieuwe prestatiegerichte aanbestedingsvormen, gericht 

op proceskwaliteit en energetische prestaties.  

 We zorgen met huurdersvereniging en gemeenten voor goede voorlichting aan huurders over 

duurzamer gedrag en energiebesparing. 

 We plaatsen PV-panelen op woningen.  

 We gaan over tot plaatsing van hybride verwarmingssystemen in onze woningen waarmee we energie 

besparen, de CO2 uitstoot beperken en de woonlasten verlagen.  

 We voldoen in de loop van 2019 aan de ambitie van het convenant energiebesparing Huursector. 

 We doen bewoners van Koopzeker- en Slimmer Kopen® woningen, die in de wensportefeuille het 

scenario verkoop hebben, het voorstel om deze koopvorm om te zetten in definitieve koop. 

 We brengen een volkshuisvestelijk bod uit in de gemeenten Drechterland en Medemblik. 

 We realiseren en verhuren: 

- 10 grondgebonden gasloze driekamerwoningen in Reigersborg-noord te Hoogkarspel, gemeente  

   Drechterland  

- 27 appartementen (gasloos) in een kleinschalige woon-/zorgcluster voor LeekerweideGroep (VG) in 

Hoogkarspel, gemeente Drechterland 

- 4 eengezinswoningen (gasloos) in Zwaagdijk-Oost, gemeente Medemblik. 

 We verkopen 14 woningen. 

 We slopen 24 kleine tweekamerappartementen in Andijk, om plaats te maken voor 32 appartementen 

en gemeenschappelijke voorzieningen voor Beschermd Wonen. 

 We begroten een bedrag van € 3,7 mln. aan planmatig onderhoud, € 0,7 mln. aan dagelijks onderhoud 

en € 0,2 mln. aan mutatie onderhoud. 

 We begroten een bedrag van € 2,0 mln. voor duurzaamheidsuitgaven. 

 We werken een plan uit voor de herstructurering van 15 woningen in het centrum van Hoogkarspel en 

8 woningen in het centrum van Wervershoof. 
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5 ORGANISATIE, BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 

 

5.1 WELKE OPGAVEN ZIEN WE? 

De belangrijkste thema’s zijn: 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 Samenwerken en verbinding (intern en extern) 

 Uitwerken en verbeteren van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties 

 Wendbaar houden van onze organisatie 

 Implementatie nieuwe ERP  

 Compliance, control en governance 

 

5.2 SPEERPUNTEN VOOR 2019 

 We implementeren een nieuw primair automatiseringssysteem (Viewpoint van Itris).  

 We actualiseren en beschrijven werkprocessen.  

 We werken eraan dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn (vakmanschap, veranderbaarheid en 

vitaliteit). We werken daartoe samen met collega corporaties in het Project Loopbaan. 

 We zorgen voor goede dienstverlening, gericht op kwaliteit, het voorkomen van verspilling, een 

optimale planning en een hoge klanttevredenheid. 

 We doen mee aan de Aedes benchmark. 

 We optimaliseren de samenwerking met gemeenten, zorg- en welzijnspartijen. 

 We laten een visitatie uitvoeren naar de prestaties van onze organisatie, conform de Woningwet. 

 We gebruiken de uitkomsten van de visitatie mede voor het opstellen van ons nieuwe 

ondernemingsplan. 

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

 We doen onderzoek naar de beoordelingssystematiek. 

 100 jaar sociale huisvesting in de voormalige gemeenten Andijk, Wervershoof en Drechterland. 

 

 


