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Inleiding 

We hebben ons werkplan 2022 bewust de titel meegegeven; ‘Van kookpunt naar kantelpunt.’ 
En we hebben ook gezien dat er in 2022 daadwerkelijk een kantelpunt is ontstaan. Letterlijk 
stond er in de prestatieafspraken; ‘Met deze prestatieafspraken markeren we een kantelpunt 
in de ontwikkeling van de volkshuisvesting’.  
We hebben weer een ‘eigen’ minister en we spreken landelijk weer over Volkshuisvesting. 
Vandaar de titel van dit werkplan 2023; ‘Het gaat weer over Volkshuisvesting’.  Gelijktijdig zien 
we bij het opstellen van dit werkplan en de meerjarenbegroting dat we nog wel een weg te 
gaan hebben. Maar wij hebben het volste vertrouwen dat we samen die weg gaan plaveien. De 
nieuwe Colleges hebben ook aangegeven dat ze ervoor gaan.  
 
Maar er is een stap noodzakelijk om daadwerkelijk stappen voorwaarts te zetten, we moeten 
in staat zijn om boven ons zelf uit te stijgen, waardoor wij als team gaan vernieuwen door 
samenwerking. Deze koers werken we intern nader uit, maar is de basis voor de externe 
samenwerking om maatschappelijke problemen samen op te lossen. 
 
Samen aan de slag 

We zijn samen verantwoordelijk de missie en visie van onze organisatie te realiseren. De 
kanteling moeten we met beide handen oppakken en niet alleen kijken naar gemeenten, 
provincie en het Rijk. Met dit werkplan willen we duidelijk maken dat we onze energie als team 
gaan inzetten in het vinden van mogelijkheden. Mogelijkheden waar we zelf invloed op 
kunnen en willen uitoefenen. Dat vraagt iets van ons en we moeten ons daarbij niet te veel 
laten beïnvloeden door de buitenwereld. Met eigen kracht, eigen keuzes maken is de 
boodschap. Uiteraard moeten we in gesprek met anderen zoals gemeentebestuurders, 
ambtenaren, collega corporatie bestuurders, zorgpartijen en welzijnspartijen. Dit omdat we 
naast de eigen kracht ook nadrukkelijk de samenwerking moeten opzoeken. Een 
samenwerking waarbij we de vaste contouren los durven te laten en elkaar ondersteunen om 
onze doelen en de maatschappelijke doelen te realiseren. Dat alles onder de vlag dat onze 
(toekomstige) huurders op nummer 1 staan. 
 
In de basis moeten we begrijpen dat ‘kortetermijnoplossingen’ en ‘de markt zal het wel 
regelen’ niet meer volstaat. Het (korte) verleden heeft aangetoond dat we er met lapmiddelen 
en ad-hoc beslissingen niet meer komen. De maatschappelijke opgave is (gigantisch) groot; 
energie, klimaat, stikstof, woningnood, sociale ongelijkheid en de aankomende vergrijzing. 
Maar gelijktijdig moeten we samen ook vaststellen dat onderwerpen als klimaat, woningnood, 
stikstof en vergrijzing dossiers zijn die we al geruime tijd hebben zien aankomen, alleen zijn 
deze (politiek en maatschappelijk) te veel ‘genegeerd’.  
 
Om de juiste besluiten te kunnen nemen, is het belangrijk om te weten waar we samen 
naartoe werken. Zonder eindpunt in zicht wordt het nemen van besluiten een exercitie, die 
alleen is gericht op de korte termijn. Dat moeten we dan ook loslaten. Onze opdracht aan 
elkaar is simpel, we moeten werken aan een win-win situatie en daarom bereid zijn om buiten 
de eigen kaders mee te denken en compromissen te sluiten. Om tot een win-win situatie te 
komen moet je de wensen en belangen van anderen niet alleen kennen, maar vooral 
begrijpen. Daarvoor is goed naar elkaar luisteren, begrip hebben voor elkaars belangen en 
buiten de eigen kaders denken noodzakelijk.  
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Door de diverse belangen samen te brengen en te bekijken (niet onderhandelen) tot er een 
compromis is gevonden, ontstaan nieuwe inzichten met nieuwe en betere oplossingen. Dat 
vraagt iets van onze organisatie, maar zeker ook van de anderen waarmee we samen werken. 
 
We maken ons zorgen dat in 2023 het aantal huurders met schulden zal toenemen door de 

sterk gestegen energieprijzen. Dit kan ook leiden tot meer werkdruk. We beraden ons of meer 

ondersteuning nodig is. De zorg voor onze (toekomstige) huurders mogen we samen met de 

Huurdersraad nooit uit het oog verliezen. 

We zien door de energiearmoede dat er een grote druk ontstaat bij onze huurders voor het 
versneld nemen van duurzaamheidsmaatregelen. We hebben onze routekaart aangepast en in 
de meerjarenbegroting opgenomen dat huurders met een hoge energienota versneld worden 
geholpen met (tijdelijke) isolatiemaatregelen. Hierdoor kunnen we ons gedwongen zien om 
toch ‘regret’ maatregelen te moeten treffen, om de huurders zoveel als mogelijk te 
ondersteunen. 
 
Ik heb het volste vertrouwen dat we als team Het Grootslag ons blijven inzetten om onze eigen 
doelen te behalen, maar zeker ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke 
doelen. Ik dank de medewerkers, leden van de Huurdersraad en raad van toezicht voor hun 
inbreng en wens iedereen gelijktijdig de kracht om anders te denken en te handelen voor het 
gemeenschappelijk belang. Want begin bij jezelf, alvorens we deze vraag ook kunnen stellen 
aan gemeentebestuurders en andere bestuurders. 
 
Visitatie en ondernemingsplan 
In 2023 laten we weer een visitatie uitvoeren en daarna gaan we werken aan een nieuw 
ondernemingsplan. Begin 2020 hebben we onze huidige ondernemingsvisie opgesteld. De 
strategische koers (welke we jaarlijks evalueren) en ambities zijn nader uitgewerkt in de 
werkplannen en dat is ook gedaan voor dit werkplan 2023. Hiermee werken we aan onze 
vertaling van de maatschappelijke opgaven op het terrein van de sociale volkshuisvesting. 
 
Prestatieafspraken en Nationale prestatieafspraken 
We hebben uiteraard de prestatieafspraken met de gemeenten Medemblik en Drechterland 
verwerkt in de begroting en het werkplan. Naar onze mening moeten we samen met de 
andere ondertekenaars de huidige prestatieafspraken aanpassen aan de regionale uitwerking 
van de Nationale Prestatieafspraken. Hier zullen we ons voor inzetten. 
 
Conclusie 
Wij denken dat we onze maatschappelijke ambities waar kunnen maken binnen onze 
budgetten en personele mogelijkheden. Hierbij werken we samen met de andere partijen aan 
de landelijke prestatieafspraken én blijven we financieel gezond op de lange termijn. Uiteraard 
zijn hier nog veel vraagtekens bij, welke investeringsmogelijkheden resteren ons na 2030?  
De duurzaamheidsopgave hebben we redelijk goed in kaart, alleen de stijgende bouwkosten 
kunnen op termijn leiden tot problemen. Dus wat mij betreft bouwen voor de 
beschikbaarheid, woningen versneld verduurzamen en blijven werken aan een goede balans 
van kwaliteit en betaalbare huurprijzen. Een uitdaging waar we samen voor staan.  
 
Hans Kröger, Directeur bestuurder  
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Nationale Prestatieafspraken, wat betekent dat voor ons? 

Met de komst van de Nationale Prestatieafspraken zetten we samen een stap voorwaarts en 
dat geeft voor de toekomst een goed gevoel. 
 
Door de komst van de Nationale Prestatieafspraken zijn Aedes, Woonbond, VNG1 en de 
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, de volkshuisvestelijke opgave 
overeengekomen. We hebben nu lokaal de opdracht om de afspraken daadwerkelijk handen 
en voeten te geven. Aedes heeft voor ons de prestatieafspraken ondertekend en de VNG heeft 
dit gedaan voor de gemeenten. We hebben een gezamenlijke taak en opdracht om de 
afspraken, zoals nader uitgewerkt in hoofdstuk 2, binnen de eigen organisatie en West-
Friesland te realiseren. De regie ligt in handen van de Rijksoverheid en de afspraken bieden 
ons en de gemeenten voldoende randvoorwaarden om onze werkzaamheden waarvoor wij 
ooit voor zijn ontstaan goed en verantwoord te kunnen uitvoeren. Ook het IPO2 heeft namens 
de provincies het ambitieniveau van de prestatieafspraken onderschreven. De provincies gaan 
deze afspraken nader uitwerken in een reality check als basis voor de definitieve regionale 
woondeals en leveren deze voor 1 oktober aan bij de minister. We hebben vastgesteld dat de 
provincie zelf contact heeft gezocht met de corporaties om een reality check op te stellen over 
de realisatie van het aandeel sociale huurwoningen. In het samenwerkingsverband Thuis 
boven Amsterdam (TbA)3 werken we dit als corporatiebestuurders verder uit in de komende 
periode. Omdat de deadline van 1 oktober gehaald moet worden is duidelijk dat we weinig 
nieuws mogen verwachten. Hoogkarspel-Zuid wordt niet genoemd en we weten dat plannen 
tegenwoordig jaren duren alvorens de eerste palen de grond in gaan. In PWW4  verband 
hebben we een gezamenlijk aanbod gedaan voor de realisatie van de 30% sociale 
huurwoningen. 
 
We realiseren ons dat het opstellen van de Nationale Prestatieafspraken en het opstellen van 
dit werkplan zich afspeelt in turbulente en onzekere tijden. Dat is uiteraard ook terug te lezen 
in dit werkplan en in de meerjarenbegroting. 
 
De turbulente en onzekere tijd wordt veroorzaakt door veel factoren als;  
- sterk gestegen bouwkosten; 
- de stikstofcrisis; 
- de oorlog in Oekraïne; 
- de woningnood en daarmee zeer lange wachttijden; 
- de leefbaarheid die sterk onder druk staat;  
- de kloof tussen arm en rijk die groter wordt- 
- de opdracht dat in 2050 de woningen CO2 neutraal moeten zijn; 
- het aantal asielaanvragen, hierdoor meer vergunninghouders; 

 
1 VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten. 
2 IPO: Interprovinciaal Overleg (Het IPO is een vereniging van, voor en door de provincies, vergelijkbaar 
met de VNG voor de gemeenten) 
3 Thuis boven Amsterdam is een samenwerkingsverband van 13 woningcorporaties uit de Woonregio 
Noord-Holland-noord (bij ons beter bekend als de regio’s Kop van Noord-Holland, West-Friesland en 
Noord-Kennemerland)  
4 PWW: Platform West-Friese Woningcorporaties 
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- de huisvesting van mensen uit Oekraïne, en; 
- de grote groep mensen met inkomensproblematiek (die tussen wal en het schip dreigen te 
geraken, wanneer we niet samen optrekken).  
 
Daarbij zijn er ook onzekere factoren die een belangrijke rol spelen bij het opstellen van onze 
doelen en middelen en die van invloed zijn op de te maken keuzes. Denk hierbij aan 
betaalbaarheid, aanpassing huurtoeslag, de hoge inflatie en zeer sterk stijgende energielasten.  
We moeten, zoals ook al in de inleiding is beschreven, samen verder en van ons mag worden 
verwacht dat we voldoende kwaliteiten hebben om op basis van realisme en een goed 
aanpassingsvermogen onze werkzaamheden binnen onze kaders en mogelijkheden te kunnen 
uitvoeren. Een uitdaging voor de komende jaren die we graag aangaan. 
 
We verwachten dat er in 2023 meer duidelijk wordt en we komen met beleidswijzigingen, met 
hierbij inzicht in de risico’s en de financiële gevolgen. Uiteraard betrekken de Huurdersraad bij 
beleidswijzigingen.  
 
We hebben dit hoofdstuk bewust toegevoegd aan ons werkplan, omdat de impact groot is 
voor de gehele organisatie. Hierdoor staan zaken soms dubbel in het werkplan. 
 
Beschikbaarheid 

We hebben in PWW verband een aanbod gedaan aan de regio, wat voor ons in ieder geval 
betekent dat Het Grootslag jaarlijks 50 nieuwe sociale huurwoningen wil bouwen tot 2030, bij 
voorkeur binnen de huidige gemeenten waar we nu al werkzaam zijn. Maar omdat we spreken 
over een gezamenlijk bod, mag niet worden uitgesloten dat we straks ook mee werken in 
andere gemeenten.  
 
Minister De Jonge voor VRO5 heeft aangegeven minimaal 30% sociale woningen per gemeente 
te willen realiseren. Dat betekent dat in zowel de gemeente Drechterland als in Medemblik het 
aantal sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten meer dan 30% moet zijn. Dit omdat het 
gemiddelde in beide gemeenten lager is dan de genoemde 30%. Hier ligt een opdracht waar 
Het Grootslag graag voor wil gaan. Om aan te geven waar we het over hebben boven op de 
realisatie van de nieuwbouwwoningen: 

➢ Drechterland 8.410 woningen. Aandeel sociale huurwoningen6 21% = 1.766 woningen. 
Wanneer we uitgaan van 30% betekent dat een tekort van 757 woningen.  

➢ Medemblik 19.211 woningen. Aandeel sociale huurwoningen 24% = 4.610 woningen. 
Wanneer we uitgaan van 30% betekent dat een tekort van 1.153 woningen. We zullen 
die 30% zeker in 2030 niet halen, maar we hebben nog wel een achterstand weg te 
werken, dit werken we nader uit bij de prestatieafspraken. 

 
 
 
 
 

 
5 VRO staat voor: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
6 Binnen de gemeente Drechterland opereren we samen met De Woonschakel. 
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Hoe kunnen we meer betaalbare (koop)woningen toevoegen? 
 

• In 2023 gaan we onderzoeken of we verkopen met MGE-constructie (verkopen met 
een verlaagde koopprijs die bij terugkoop verrekend wordt) weer gaan introduceren 
binnen het bestaande woningbezit, maar ook in nieuwbouw.  

• We onderzoeken daarnaast of we huurders voorrang gaan geven bij de verkoop van 
onze woningen. 

• Om het aanbod van sociale huurwoningen op korte termijn te vergroten zetten we ook 
in op flexwoningen: woningen die verplaatsbaar zijn en geplaatst worden op tijdelijk 
beschikbare locaties. Zodoende kan op korte termijn iets gedaan worden aan de 
oplopende tekorten aan sociale huurwoningen door de afwezigheid van voldoende 
nieuwbouw.  

• Daarnaast volgen we nauwlettend de resultaten van onderzoeken naar de 
mogelijkheden van het splitsen van eengezinswoningen tot appartementen voor 1- of 
2-persoonshuishoudens en of dit een reële optie is. 

 
Verduurzaming 

Het moge duidelijk zijn dat wij als sector een koplopers rol hebben in de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving.  
 
In de prestatieafspraken staat dat we totaal tot en met 2030:  

➢ 675.000 woningen isoleren, en; 
➢ 450.000 bestaande woningen aardgasvrij maken.  

Wanneer we deze cijfers vertalen naar onze omvang betekent dit dat we 818 woningen 
moeten isoleren en deze daarmee zodanig toekomst (2050) gereed maken. Tot en met 2030 
hebben we dit voor 523 woningen begroot. Door het vervallen van de verhuurdersheffing 
kunnen we wellicht woningen die na 2030 begroot zijn naar voren halen. Dit wordt in 2023 
verder uitgewerkt. 
Verder moeten we 545 woningen aardgasvrij maken. Momenteel zijn 342 woningen uit ons 
bezit al gasloos. Daar zitten ook de recente nieuwbouwwoningen tussen. Van het bestaande 
bezit gaan we tot en met 2030 nog minimaal 221 woningen gasloos maken. Als gevolg van de 
isolatiewerkzaamheden wordt dit aantal wellicht nog groter. 
 
In de prestatieafspraken staat dat uiterlijk in 2028: 

➢ Alle woningen met een E-, F- of G-label zijn verbeterd.  
Hier zijn we als Het Grootslag al druk mee bezig we hebben nu nog: 
- 29 woningen met een E label  
- 7 woningen met een F label 
- 5 woningen met een G label 
 
Een deel van deze woningen bevindt zich in complexen aan de Woudlust in Westwoud en de 
Simon Koopmanstraat in Wervershoof. Deze woningen worden binnen enkele jaren gesloopt 
en vervangen door nieuwe woningen. De overige woningen worden voor 2028 verbeterd met 
dak- en/of gevelisolatie en/of voorzien van een hybride warmtepomp. Deze woningen zullen 
dan minimaal in EPA-klasse C komen. 3 woningen hebben een laag label door de eigen 
verwarmingsinstallatie van de bewoners. Met hen gaan we in gesprek om te komen tot een 
labelverbetering voor 2028. 
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In de prestatieafspraken staat dat vanaf 2030: 
➢ Cv-ketels die aan vervanging toe zijn worden vervangen door een hybride 

warmtepomp of een ander duurzamer alternatief.  
Wij zijn al in 2018 met dit beleid gestart. Uiteraard gaan we hiermee door. 
 
In de prestatieafspraken staat verder dat: 

➢ Huurders geen huurverhoging krijgen na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter 
energielabel.  

In het werkplan en binnen de meerjarenbegroting hebben we opgenomen dat we versneld 
gaan verduurzamen op meerdere vlakken. Waarbij de basis is dat we de woningen met een 
hoger energieverbruik met voorrang aanpakken, voor zover we die mogelijkheden hebben. 
Hiermee wijken we even bewust af van onze routekaart. Bij maatregelen moet je denken aan: 

• Het isoleren van daken en gevels van meerdere complexen wordt eerder ingepland. 

• Er worden extra complexen aangeschreven voor zonnepanelen. 

• Er worden meer complexen en woningen voorzien van een hybride cv-systeem. Dit 
doen we door cv-ketels die nog niet het einde van hun theoretische levensduur 
hebben bereikt, uit te breiden met een warmtepomp. 

• Ongeveer 600 woningen hebben nog geen geïsoleerde begane grondvloer. Deze 
bewoners krijgen een aanbieding voor het laten aanbrengen van bodemisolatie. 

 
Verder verwijzen wij voor onze onderhoudsplannen naar het hoofdstukken Onderhoud 2023 
en duurzaamheid.  
 
Betaalbaarheid 

Dit lazen we in het NRC  op 9 september 2022:  

 
‘We hebben het hele weekend niks gegeten’ 
Een leerling van 11 jaar werd maandag duizelig in de klas en had hoofdpijn. “Hij is niet ziek, 
sorry maar ons geld was vrijdag op”, vertelde de moeder aan een ouderconsulente van de 
school. 

 
In 2021 voerde de Rijksoverheid de Wet eenmalige huurverlaging (2021) in. Minister De Jonge 
kondigde recent een tweede Eenmalige wettelijke huurverlaging (2024) aan. Hoewel wettelijke 
huurverlagingen uiteraard voor veel huishoudens de betaalbaarheid van het wonen verbetert, 
zijn er ook neveneffecten. De Wet eenmalige huurverlaging uit 2021 hield in de praktijk ook 
niet altijd rekening met de Woningwet (2015). Het toepassen van wettelijke huurverlagingen 
op willekeurige peildata zoals nu ad hoc gebeurt, staat haaks op het toetsen op huur en 
inkomen bij de toewijzing van een huurwoning, zoals vastgelegd in de Woningwet (2015).  
We bewegen zo meer naar een stelsel van inkomenshuren: niet de woning, maar het inkomen 
bepaalt – op toets-momenten – de huurprijs. Ongeacht waar en hoe je woont. Die correcties 
maken het lastig voor woningcorporaties om consequent huurbeleid te voeren en ook om uit 
te leggen hoe huurprijzen tot stand komen. 
 
Het is belangrijk om in de sociale huursector voldoende passende woningen en passende 
huurprijzen te bieden voor verschillende doel- en inkomensgroepen. Dat mag en kan beter. 
Het onderzoek geeft stof tot nadenken over de manier waarop we dat nu (willen) doen. Dat 
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we in Nederland huurders met een laag inkomen kwalitatief goede huisvesting bieden, is een 
groot goed, maar zouden we ook geen ondergrens moeten hanteren voor de huurprijs van het 
grotere en duurdere – vaak ook luxere – sociale vastgoed? 
 
Leefbaarheid 

In de Nationale Prestatieafspraken wordt van de corporaties gevraagd ‘door te gaan met een 
actieve betrokkenheid in de aanpak van problemen in de fysieke leefomgeving, zowel in eigen 
bezit als daaromheen, in samenwerking met maatschappelijke partners in het sociale- en 
veiligheidsdomein.’ 

Nadruk wordt gelegd op een buurt- en wijkgerichte aanpak; investeringen in wijk- en sociaal 
beheer in de wijk. ‘Er moet geïnvesteerd worden in het realiseren van buurtkamers, waar 
corporaties, gemeenten en zorg-, welzijns- en veiligheidspartijen samen met bewoners lokaal 
verankerd zijn. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in activiteiten die bijdragen aan de 
sociale samenhang en ontmoeting in de wijk tussen bewoners.’  

• We gaan dit in 2023 nader uit werken en onderzoeken waar we mogelijkheden hebben 
om wooncomplexen te realiseren met een algemene ontmoetingsruimte. 

• Omdat we meer mogen doen in het kader van leefbaarheid, gaan we in 2023 
evalueren wat we doen op dit vlak en waar we kunnen verbeteren. 

 
Hoe zien wij de samenwerking en uitvoering? 

De leefbaarheid in wijken met veel sociale huurwoningen staat onder druk. Het strikte 

inkomensbeleid voor de sociale huursector en de extramuralisering7 van kwetsbare inwoners 

zorgen ervoor dat we in de sociale huursector steeds meer mensen huisvesten met 

uiteenlopende sociale problemen. Hiermee neemt de sociale draagkracht in huurwijken af.   

• Het Grootslag werkt nauw samen met zorg- en welzijnsorganisaties zoals 

Vrijwilligerspunt, Seniores Priores, Wonen Plus en Buurtbemiddeling. Alleen door 

samenwerking kunnen we de problematiek het hoofd bieden. 

Maar we zoeken nadrukkelijk ook de samenwerking in het kader van de nieuwbouw en 
duurzaamheid. 

• We gaan sterker samenwerken met collega corporaties om de grote opgave van de 
nieuwbouw samen uit te voeren, we hebben in PWW verband al een gezamenlijk bod 
gedaan richting de gemeenten. 

• We gaan in bouwteam8 werken om samen te zoeken naar betaalbare duurzame 
woningen, dat doen we bij nieuwbouw, maar ook bij renovatiewerkzaamheden. 

• We trekken samen met gemeenten op in het kader van de klimaat adaptie 
 
 
 

 
7 Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een zorginstelling (intramurale zorg, waar 
iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden in de zelfstandige (huur)woning.  
8 Een bouwteam is een samenwerkingsmodel, waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de 
ontwerp werkzaamheden, daarbij zijn kennis inbrengt, en na het ontwerpproces als eerste en 
vooralsnog als enige een aanbieding mag doen voor de uitvoering. 
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Klant & Wonen 

Verhuur   

Het doel is om minimaal 200 woningen opnieuw te verhuren aan woningzoekenden in 2023.  
Dit door inzet op doorstroming, flexwoningen en het beperken van verkoop van 
huurwoningen. De verwachting is dat er 10% tot 20% meer woningen muteren door het 
doorstroommodel. Door het met voorrang aanbieden van 10% tot 20% van de vrijkomende 
huurwoningen aan doorstromers (huurders die hun huurwoning leeg achterlaten) blijkt het 
aanbod met nagenoeg eenzelfde percentage te stijgen. In 2023 zetten we hier dan ook volop 
op in streven we naar 20% meer mutaties.  
 
Daarnaast zijn er de volgende ontwikkelingen/voornemens voor 2023: 

• Er komt in 2023 in regionaal verband een onderzoek of er nog andere maatregelen zijn 
die de doorstroming van senioren naar kleinere woningen kunnen bevorderen. 

• Verkoop van huurwoningen wordt gematigd. We verkopen maximaal 10 woningen. 

• We streven ernaar om in 2024 28 appartementen te verhuren aan de Juliana-
/Tuinstraat in Hoogkarspel. Dit betreft een sloop/nieuwbouw project. 

• Door onze terugkoopverplichting (de zgn. MGE-constructie9) zijn in het verleden 77  
woningen verkocht. De verwachting is dat er 3 woningen teruggekocht worden in 
2023. Na terugkoop wordt er ook bij deze woningen het besluit genomen of we deze 
vervolgens gaan verhuren of verkopen, ook hier de voorkeur voor verhuur.  

• Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen. Het Grootslag biedt 13 
woningen aan: 6 in Drechterland en 7 in Medemblik.    

• Het huisvesten van statushouders als bijdrage aan de taakstelling van de gemeenten 
waarin Het Grootslag werkt. We verwachten in 2023 23 personen in Drechterland en 
28 personen in Medemblik te huisvesten. Vertaald betekent dat 9 woningen in 
Drechterland en 11 woningen binnen de gemeente Medemblik (10% verhuringen).  

• Via de regionale Urgentiecommissie worden urgenties afgegeven. De verwachting is 
dat dit rond de 20 (10%) verhuringen betreft.  

• Er is een regionaal convenant afgesloten voor het huisvesten van ex-gedetineerden in 
een sociale huurwoning. De verwachting is dat dit rond de 2 (1%) verhuringen betreft. 

• In 2023 willen we ons beleid over de toewijzing van jongerenwoningen herijken en 
vastleggen. 

• We gaan in 2023 ons (extramurale) woningbezit doorlopen of het seniorenlabel bij alle 
nu aangewezen wooncomplexen nog wel passend is. 

• We presenteren uiterlijk 1 mei een Verhuurverslag over het voorgaande jaar. 
 
Leefbaarheid  

We willen bewoners een prettige woonomgeving bieden: een omgeving die schoon, heel en 
veilig is en waar bewoners prettig met elkaar samenleven. Daarom streven we naar een goede 
mix van verschillende bewoners, woningtypes, prijsklassen en koop- en huurwoningen. In onze 
aanpak staat de menselijke maat voorop en we hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare 

 
9 Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een prijs verlagende constructie. Het biedt 
consumenten de mogelijkheid om een sociale huurwoning te kopen. Wij hebben dat in het verleden 
gerealiseerd door Koopzeker en SlimmerKoop constructies. 



  

 Werkplan 2023 | Het gaat weer over Volkshuisvesting|11  

huurders. We kiezen voor een persoonlijke benadering en brengen zaken vanuit samenwerking 
tot stand.  
 
Schuldhulpverlening 

We spannen ons in om schuldenproblemen bij onze huurders vroegtijdig te signaleren. We 

gaan op huisbezoek, bieden betalingsregelingen aan, en zoeken de samenwerking met 

maatschappelijke partners voor hulp aan deze huurders. Huurachterstanden melden we bij de 

gemeente als de huurder daar geen bezwaar heeft. Dit zijn we verplicht sinds 2021. 

• Huisuitzettingen vinden alleen bij uitzondering plaats; het doel van onze aanpak is een 

schuldenvrije huurder en daarmee het voorkomen van huisuitzetting.   

• We maken ons zorgen dat in 2023 het aantal huurders met schulden zal toenemen 

door de sterk gestegen energieprijzen. Dit kan ook leiden tot meer werkdruk. We 

beraden ons erop of er meer ondersteuning nodig is. Het is een belangrijk speerpunt. 

Klachtenmanagement  

In het kader van goed Governance brengt het bestuur ten minste eenmaal per jaar verslag uit 
aan de raad van toezicht over de ingediende klachten bij de corporatie en de 
verbetervoorstellen. We zijn een lerende organisatie en hechten daarom veel belang aan het 
klachtenmanagement. De tussentijdse rapportages worden in 2023 besproken met een 
werkgroep van de Huurdersraad en het jaarverslag wordt gepresenteerd aan de Huurdersraad. 
Er wordt veel aandacht geschonken aan het registreren, opvolgen en rapporteren van de 
klachten. Naast de klachtenrapportage over het aantal, soort en wijze van afhandeling van 
klachten aan de raad van toezicht, worden ook de managers geïnformeerd over de inhoud van 
de klachten. Met die informatie kunnen de managers de kwaliteit van dienstverlening 
verbeteren. 
 
KWH  

Met onze deelname aan het KWH10 kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening aan 
huurders meten. Dit met als doel het verbeteren van onze dienstverlening waar nodig. KWH-
metingen zijn ook de input voor de Aedes Benchmark. We hebben een medewerker speciaal 
belast met het bewaken van de kwaliteit, het klachtenmanagement en de processen.  
In de afgelopen jaren namen wij alleen deel aan de QuickScan van KWH. Het blijkt dat we met 
de QuickScan niet goed kunnen sturen op de kwaliteit van onze dienstverlening. Omdat we 
optimaal willen sturen op onze kwaliteit van dienstverlening breiden we vanaf 2023 het 
onderzoek onder huurders door KWH uit. Dit betekent dat de huurder meer vragen voorgelegd 
krijgt, zodat wij een beter inzicht en beeld krijgen over de wensen.  
 
Procesbeschrijvingen 

Klantwaardering kun je alleen meten gezien vanuit de klant en niet door afdelingsgericht te 
kijken naar je klantwaardering. Daarvoor zijn procesbeschrijvingen nodig, waarbij centraal 
staat: wie is de klant van het proces en wat wil de klant? Hoe beleeft de klant zijn ‘klantreis’? 
Concreet: hoe beleeft bijvoorbeeld een vertrekkende huurder het hele proces van 
huuropzegging en woningoplevering? Processen zodanig inrichten dat de klant tevreden is en 

 
10 Landelijk kennis- en kwaliteitscentrum voor en door woningcorporaties 
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je tegelijk je interne voordelen realiseert, zoals een efficiëntere werkwijze en het reduceren 
van fouten. De processen die we in 2023 als eerste vanuit deze gedachte gaan beschrijven en 
verbeteren zijn: 

• Processen verhuren en huuropzegging (Aedes Benchmark: woning verlaten) 

• Proces Aanbieden en verhuren (Aedes Benchmark: woning betrekken)  

• Proces interne communicatie en samenwerken (ICT) 

• Proces Hoe communiceren we met onze huurders 

• Proces nieuwbouw 
 

Vastgoedontwikkeling 

Welke opgaven zien we? De vastgoedontwikkeling is nader uitgewerkt in de 
investeringsbegroting en de meerjaren-onderhoudsbegroting, de belangrijkste opgaven staan 
hieronder vermeld: 

• Afnemende beschikbaarheid aannemers/personeel (uitvoering staat onder druk)  

• Beschikbaarheid van uitvoerende partijen om het instandhoudingsonderhoud, de 
verduurzaming en nieuwbouw te realiseren 

• Afnemende vakkennis in de bouwkolom (kwaliteit staat onder druk)  

• Prijsexplosie materiaal en arbeid (financiële continuïteit staat onder druk)  

• Herziening van de verkoopstrategie en verkoopvijver 

• Beperkte locaties om nieuwbouwprojecten te realiseren 

• Ambtelijke beschikbaarheid voor de beoordeling en coördinatie van onderhoud- en 
nieuwbouwplannen. 

 
Onderhoud 2023  

• Vaststellen en vastleggen van ingreepniveaus voor vastgoed dat onderdeel uitmaakt 
van onze verkoop- en herstructureringsportefeuille (gedeeltelijk al vastgelegd). 

• Meer overleg en samenwerking met gemeenten en omgevingsdiensten voor het 
ontwikkelen van een praktische werkwijze voor Milieuwetgeving (voor onderdelen als 
Flora- en Faunawet op onderhoudswerkzaamheden en nieuwbouw). 

• Intern proces omtrent milieuwetgeving (flora- en fauna regelgeving) optimaliseren en 
verwerken in interne werkprocessen.  

• Optimalisatie onderhoud gebouwen en installaties van BOG, MOG en VvE’s. 

• Nieuw beleid schrijven voor badkamer- en keukenvervanging bij mutatie en algemeen. 

• Ontwikkelen van een werkwijze om de technische staat van het vastgoed van Het 
Grootslag inzichtelijk te maken door een conditiemeting conform de NEN2767. 

• Oriëntatie voor een softwarepakket voor de meerjaren-onderhoudsbegroting (MJOB). 

• Nieuwe systematiek opzetten voor het magazijnbeheer. 

• Met gerichte acties de woningcartotheek up to date krijgen en houden. 
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Verduurzaming  

• Opstellen afsprakenkader gemeenten en Welstand duurzaamheidsconcepten 
nieuwbouw en renovatie  

• Ontwikkeling van beleid t.a.v. het gebruik van natuurlijke bronnen, vermindering van 
afval en recycling. 

• Versnelling maken met de verduurzaming van het woningbezit wat mogelijk is door de 
beschikbaar gekomen middelen vanuit de vervallen verhuurderheffing. 
Duurzaamheidsmaatregelen: cv-ketels vervangen door (hybride) warmtepompen, 
dakrenovaties, aanbrengen van pv-panelen, aanbrengen van gevelisolatie en 
aanbrengen bodemisolatie. 

 
Nieuwbouw 

• Sloop bestaande woningen aan de Julianastraat/Tuinstraat in Hoogkarspel en starten 
met de bouw van 28 appartementen – start begin 2023 en oplevering begin 2024 

• Ontwikkeling en realisatie 16 appartementen op het voormalige Asonia-terrein in 
Andijk – oplevering 2025 (staat nu on-hold vanwege de uitspraak van het Didam-
arrest). 

• Ontwikkelen en realisatie 11 Bebo’s Slotlaan Wervershoof – oplevering 2024 

• Ontwikkelen en realisatie 12 appartementen MFA Westwoud – oplevering 2024 

• Ontwikkelen en realiseren i.o.m. gemeente Drechterland en sportverenigingen een 
bouwplan voor bestemmingsplan Woudlust Westwoud 

• We doen onderzoek naar de transformatiemogelijkheden in de bestaande 
vastgoedportefeuille (optoppen, splitsen, e.d.) 

• Oriëntatie met gemeenten op kwetsbare buurten en wijken i.v.m. mogelijke 
wijkontwikkeling  

• Actualisatie van de wensportefeuille 2030, a.d.h.v. Opgaven en Kaders 2021  

• We ontwikkelen beleid voor nieuwbouw voor middeninkomens (geparkeerd in 2022 in 
verband met de nieuwe nationale prestatieafspraken) 

 
Wonen met zorg en maatschappelijk vastgoed  

Omdat we betrokken zijn bij de ontwikkeling van een Knarrenhof, zijn we intern op zoek naar 

een passende oplossing voor de eigen kenmerkende dorpen en wijken. We zijn intern een 

nieuw woonconcept aan het uitwerken waardoor (vitale) ouderen actief en betrokken kunnen 

wonen in een woon-leefgemeenschap binnen een dorp. We onderzoeken met de doelgroep 

wat nodig is om gelukkig te wonen en het sociale samenleven aansluit om samen te wonen in 

zelfstandige appartementen met een sociale huiskamer voor de eigen bewoners en omgeving. 

Hiermee ondersteunen ze elkaar en kunnen hierdoor langer zelfstandig blijven wonen, waar 

nodig met zorg. De woning wordt hierop tijdens de bouw al op aangepast voor zover mogelijk. 

 
We spreken met zorgpartijen over de ontwikkeling van het zorgvastgoed voor in de toekomst. 
Dat hebben we recentelijk gerealiseerd in Andijk met Omring, in Hoogkarspel met Wilgaerden 
Leekerweidegroep en in Hoorn met Philadelphia zorg. In Hoorn zijn we bezig met nieuwe 
plannen en hiervoor zijn we in gesprek met Esdege-Reigersdaal en Omring. Maar we hebben 
ook plannen voor het realiseren van een complex voor toekomstige huurders met een 
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beperking uit het autistisch spectrum. Deze gaan geheel zelfstandig wonen, maar we houden 
hierbij rekening met zo min mogelijk prikkels. 
 
Om het langer en beter zelfstandig te kunnen blijven wonen te bevorderen willen we bij de 
nieuwbouw zoveel als mogelijk hier rekening mee houden. We zijn nu al actief met het: 
 

• 0ntwikkelen en realisatie 18 zorgappartementen en dagbehandeling Reaal Hoorn – 
oplevering 2024/2025 

• Realiseren van een ‘Knarrenhof’  in de gemeente Hoorn – oplevering 2025 

• Oriëntatie op de realisatie ‘Knarrenhof ’ in Hoogkarspel – oplevering 2024/ 2025 

• Oriëntatie en realisatie van een ‘wooncomplex voor ouderen’ in Andijk – oplevering 
2024/ 2025 

• De verdere realisatie  van de herstructurering Sorghvliet Andijk - ‘Lief plekje grond’ 
(met oog voor gemeenschappelijke voorzieningen; fysiek en sociaal) – oplevering 2025 

 

Huurdersraad, participatie, samenwerking en prestatieafspraken  

Huurdersraad 

Het meenemen van huurders in onze keuzes is van essentieel belang. We ervaren dat de 
inzichten en ervaringen van huurders een noodzakelijke aanvulling zijn op onze beleidskeuzes 
en dat deze zorgen voor draagvlak en onderling vertrouwen. We hebben behoefte aan 
inspraak van huurders bij strategische keuzes en beleidsontwikkeling. In het voorjaar van 2021 
hebben we een Huurdersraad geïnstalleerd. Deze raad heeft 16 leden. We vergaderen 
minimaal vijfmaal per jaar met de hele Huurdersraad en er zijn 7 werkgroepen waarin 
verschillende onderwerpen diepgaander worden behandeld. Denk aan strategisch 
vastgoedbeleid, bedrijfsvoering, prestatieafspraken Beste Buurt Idee, klachten, e.d. Eind 2022 
evalueert de Huurdersraad de werkwijze van de werkgroepen met advies van De Woonbond. 
Dit kan ertoe leiden dat de indeling en werkwijze van de werkgroepen verandert.  
 
Participatie 

 
Bewonerscommissies 

Huurdersparticipatie vindt ook plaats in de verschillende bewonerscommissies van 
woongebouwen. We overleggen met enige regelmaat met deze commissies. Daarnaast 
organiseren we om de 2 jaar een speciale bewonerscommissiedag. We hebben deze in 2022 
gehouden. 
Maatschappelijke Adviesraad 

De Maatschappelijke Adviesraad (MAR) komt 2x per jaar bijeen en bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de maatschappelijke partners waar wij mee samenwerken. De MAR 
fungeert als maatschappelijk klankbord. De belangrijkste taak is het adviseren over de sociale 
en maatschappelijke koers van onze organisatie. Wij gebruiken de input van de MAR voor 
toetsing en herijking van beleid.   
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Belanghouders bijeenkomsten 

We hebben in 2022 bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de bewonerscommissies 
en de gemeenteraadsleden voor de gemeenten Drechterland en Medemblik. In 2023 laten we 
weer een visitatie uitvoeren, waar onze belanghouders bij betrokken worden. Het 
visitatierapport is de basis voor een nieuw ondernemingsplan. We organiseren in de 2e helft 
van 2023 bijeenkomsten om ook input op te halen bij onze belanghouders.  
 
 
Samenwerking  

De opgaven waaraan we werken zijn groter dan we met onze organisatie aankunnen. We staan 
voor belangrijke opgaven als het vergroten van het aanbod van sociale huurwoningen die 
betaalbaar blijven voor de laagste inkomens, het werken aan leefbare wijken waar onze 
huurders prettig kunnen blijven wonen, en tot slot het realiseren van een woningvoorraad die 
past bij de doelgroep van nu en de toekomst, waaronder een zeer grote 
verduurzamingsopgave.  
Om deze opgaven te kunnen realiseren zoekt Het Grootslag steeds meer de samenwerking 
met maatschappelijke partners. Alleen door samenwerking kunnen we deze opgaven aan.  
 
Samenwerken werkt het beste als we onze ambities verbinden met die van andere partijen. 
Daarom hebben we de volgende ambities geformuleerd voor samenwerking: 
• Duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van de verschillende 

samenwerkingspartners 
• Duidelijkheid over de contactpersonen en de bereikbaarheid van organisaties 
• Opstellen van samenwerkingsafspraken met de belangrijkste partners 
• Onderzoek naar inkoopvoordelen voor onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw 
 
 
Wonen Plus 

Onze huurders behoren steeds vaker tot groepen die, vanwege leeftijd of 
gezondheidsproblemen, moeite hebben met klusjes in en rond de woning. We stellen onze 
huurders graag in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. We hebben een 
overeenkomst afgesloten met Mee & De Wering om bij huurders die 65 jaar of ouder zijn, 
chronische ziek zijn of kampen met een lichamelijke beperking, woongerelateerde 
werkzaamheden te verrichten. Hiervoor ontvangt Mee & De Wering van Het Grootslag een 
jaarlijkse prestatievergoeding.  
 
Vrijwilligerspunt  

Het Grootslag heeft in 2021 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Vrijwilligerspunt 
West-Friesland. Vrijwilligerspunt werkt regionaal en staat voor het verbinden van partijen en 
het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerspunt weet welke stichtingen en 
verenigingen er zijn in West-Friesland. Zo kan zij ervoor zorgen dat hulpvraag en aanbod goed 
bij elkaar komen. Wanneer er leemten zijn in het aanbod neemt Vrijwilligerspunt actie om 
deze op te lossen. We onderzoeken samen met Intermaris, De Woonschakel, Vrijwilligerspunt 
en WerkSaam de mogelijkheden van een gezamenlijke inkoop van maatschappelijke diensten 
uit de regio voor onze huurders. Hierbij valt te denken aan zwaardere tuinklussen en 
verhuishulp voor huurders die dat niet zelfstandig kunnen organiseren. 
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Buurtbemiddeling 

In de gemeente Drechterland maken we gebruik van Buurtbemiddeling door Stichting 
Netwerk. Buurtbemiddeling wordt ingezet bij lichte vormen van woonoverlast. Doelen van de 
buurtbemiddeling zijn het verminderen van woonoverlast, escalaties voorkomen en het 
herstellen van de onderlinge communicatie tussen bewoners.   
Ook in 2023 zetten we deze samenwerking voort met Stichting Netwerk en de gemeente 
Drechterland. We doen dit op basis van een samenwerkingsconvenant Buurtbemiddeling. 
Buurtbemiddeling wordt in onze regio alleen aangeboden in de gemeenten Stede Broec, 
Enkhuizen en Drechterland (SED). De ondertekenaars zijn dan ook: de SED-gemeenten; de 
corporaties Welwonen, De Woonschakel en Het Grootslag; de politie en Stichting Netwerk.  
 
Seniores Priores 

Seniores Priores is een vereniging voor en door ouderen in Westwoud. De vereniging 
organiseert sociale activiteiten voor ouderen uit Westwoud. Daarnaast verzorgt zij een 
buurtbus voor vervoer van ouderen naar omliggende dorpen. Wij ondersteunen Seniores 
Priores met een jaarlijkse bijdrage voor activiteiten voor onze huurders.  
 
Platform Woningcorporaties West-Friesland (PWW) 

Het Platform Woningcorporaties West-Friesland is een samenwerkingsverband van vier 
woningcorporaties uit de regio: Het Grootslag, Intermaris, WelWonen en De Woonschakel. In 
dit verband worden initiatieven ondernomen die van belang zijn voor de volkshuisvesting in de 
regio. Denk hierbij ook aan de regionale woningtoewijzing door Woonmatch. 
 
Thuis boven Amsterdam (samenwerkingsverband binnen de Volkshuisregio Noord-Holland-
Noord.) 

Het Grootslag neemt deel aan Thuis Boven Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband van 
13 corporaties in Noord-Holland Noord. De corporaties hebben de gezamenlijke ambitie om te 
zorgen voor voldoende betaalbare woningen die aan de woonbehoeften in de regio voldoen. 
Het samenwerkingsverband stemt zaken op elkaar af en is gesprekspartner voor de regio’s en 
gemeenten. Daarbij heeft het samenwerkingsverband oog voor de overloop uit de 
Metropoolregio Amsterdam en speciale aandacht voor de sub regionale verschillen. 
 
Prestatieafspraken 

We hebben eind 2020 nieuwe prestatieafspraken vastgesteld met gemeenten en 
huurdersvertegenwoordiging voor de periode 2021 tot en met 2024. Met de colleges hebben 
we goede gesprekken gevoerd en samen zijn we tot de conclusie gekomen dat het met de 
uitvoering van de afspraken anders moet en beter kan. Het gaat daarbij vooral om proactief 
handelen en eigenaarschap (verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van de 
gezamenlijke afspraken). De lokale prestatieafspraken omvatten zes thema’s: 
 
1: Organisatie en samenwerking 
2: Beschikbaarheid huurwoningen 
3: Betaalbaarheid huurwoningen 
4: Duurzaamheid en woonklimaat 
5: Maatschappelijke opgave 
6: Inzet in kernen, wijken en buurten 



  

 Werkplan 2023 | Het gaat weer over Volkshuisvesting|17  

 
Jaarlijks brengen we ons volkshuisvestelijk bod (activiteitenoverzicht) uit bij gemeenten. 
Daarin leggen we vast op welke wijze we bijdragen aan het gemeentelijke 
volkshuisvestingsbeleid in het komende kalenderjaar met een doorkijk voor de jaren daarna.  
De nadruk ligt hierbij vooral op de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen. Voor 
zowel Drechterland als Medemblik hebben we harde aantallen opgenomen voor de uitbreiding 
van de voorraad sociale huurwoningen voor de periode 2021-2030, respectievelijk 525 
woningen (bruto: totale bouwopgave, exclusief verkoop en sloop) en 400 woningen (netto). 
Het gaat hierbij om een opgave voor de hele gemeente en alle betrokken woningcorporaties.  
 
Woonzorgvisies en prestatieafspraken 

Per 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht een woonzorgvisie te hebben met de lokale 
behoefte. Dit wordt dan meegenomen in de lokale prestatieafspraken. Een onderdeel van deze 
woonzorgvisie is de leefomgeving en voldoende aanbod van voorzieningen. 
In de Nationale Prestatieafspraken staat: ‘Om te borgen dat er op lokaal niveau voldoende 
sociale huurwoningen zijn met een betaalbare huur voor huishoudens met een inkomen tot 
120% sociaal minimum moet dit in de prestatieafspraken worden vastgelegd op basis van de 
behoefte die blijkt uit de in 2024 verplichte woonzorgvisies.’  
 
Kortom, de Nationale Prestatieafspraken zijn van grote invloed op de lokale prestatieafspraken 
voor de komende jaren. Voor 2023 zal dit echter nog niet direct gevolgen hebben.   
 

Bedrijfsvoering 

Organisatie  

Als organisatie moeten we voortdurend schakelen naar de toekomst en vaker dan ooit 
moeilijke en conflicterende keuzes maken, mede door de versnelde digitale transformatie en 
de noodzaak om te verduurzamen en te bouwen en gelijktijdig zorgdragen dat onze woningen 
betaalbaar blijven voor onze doelgroep. We hebben binnen de organisatie korte lijnen en een 
gezonde ambitie met een duidelijke visie. We moeten alert blijven en veerkracht hebben, dat 
zijn voorwaarden om nu en later relevant te blijven als sociale verhuurder. 
 
Om ambities waar te maken en toekomstbestendig te zijn, heb je inzichten nodig, vertaald 
naar concrete acties. We koersen nog meer dan voorheen op eigen kracht en sturen op de 
toekomst. Dat betekent, niet wachten maar nú iets doen. We zien gelijktijdig dat personeel 
krijgen en behouden al een moeilijker opgave wordt.  
 
Een van de middelen die we inzetten is het automatiseren van werkzaamheden. Processen 
worden doorgelicht met de Scrum methode, waarbij de positie van onze (toekomstige) 
huurders op nummer 1 staat. Waarbij we ook kijken naar in hoeverre we de digitale 
transformatie verder tot ontwikkeling kunnen brengen binnen onze organisatie. We zijn wel 
realistisch en handelen naar onze omvang en mogelijkheden.  
 
 
Naast de reguliere werkzaamheden staan de volgende onderwerpen centraal in 2023: 
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• We gaan onze processen actualiseren, en waar mogelijk automatiseren 

• We gaan ons kantoorpand extra verduurzamen 

• We onderzoeken verder naar de mogelijkheden om de digitale transformatie te 
versnellen 

• We gaan de in- en externe communicatie verbeteren, zodat we de snelle wijzigingen 
directer kunnen communiceren met de medewerkers, Huurdersraad, 
bewonerscommissie en (toekomstige) huurders 

• We hebben aandacht voor zaakgericht werken, data op orde is hiervoor voorwaarde 
 
Personeel  

De afgelopen periode hebben we veel in- en uitstroom van personeel gehad; grotendeels door 
pensionering, maar ook omdat medewerkers nieuwe uitdagingen aangaan. Dit betekent dat er 
veel nieuwe medewerkers in de organisatie gekomen zijn. De uitdaging is aan deze groep de 
kernwaarden en gewenste identiteit van Het Grootslag over te brengen, zodat we het 
gewenste niveau van dienstverlening kunnen (blijven) bieden.  
Verder zien we diversiteit ook als belangrijk aandachtspunt: bij voorkeur is onze organisatie 
een weerspiegeling van de samenleving. In de huidige krappe personeelsmarkt is het echter 
lastig om hier goed invulling aan te geven. Naast de reguliere werkzaamheden staan de 
volgende onderwerpen centraal in 2023: 

• Voortzetten deelname Project Loopbaan, met aandacht voor diversiteit: hoe zorgen 

we er als sector voor dat o.a. jongeren ons als aantrekkelijke werkgever zien? 

• Actualiseren strategisch HR-beleid, personeelsbeleid en secundaire 

arbeidsvoorwaarden (mede op basis van de evaluatie van het SPP-traject); 

• Actualiseren functiebeschrijvingen. 

 
ICT  

We zijn in toenemende mate afhankelijk van de werking van onze ICT-omgeving. Het streven is 
dat de ICT-omgeving zo goed mogelijk de werkprocessen ondersteunt en onze medewerkers in 
staat stelt goede dienstverlening te bieden aan onze huurders en woningzoekenden. Dit 
betekent ook dat de medewerkers moeten beschikken over de juiste digitale kennis en 
vaardigheden. Met gerichte opleidingen en een goed gevulde kennisbank geven we onze 
medewerkers de mogelijkheid dit op peil te brengen en houden.  Naast de reguliere 
werkzaamheden staan de volgende onderwerpen centraal in 2023: 

• Implementeren klantportaal; 

• Afronden migratie intranet en samenwerkingssites naar Office 365 platform (start in 

2022); 

• Opleiden medewerkers voor Office 365. 

 
Bedrijfsvoering en Financiële continuïteit  

In 2022 zijn Nationale Prestatieafspraken overeengekomen, waarin onder andere de 
afschaffing verhuurderheffing is opgenomen. Tegenover deze lastenverlichting staat 
versnelling van verduurzaming en nieuwbouw en specifieke afspraken over betaalbaarheid en 
leefbaarheid. De Nationale Prestatieafspraken zijn vooral op hoofdlijnen gemaakt, hoe dit 
financieel uitpakt voor Het Grootslag is niet eenvoudig te voorspellen. Daarom zullen we dit in 
2023 nauwgezet monitoren. Samen met de onzekerheden die nu al spelen (hoge inflatie, 
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beschikbaarheid van mensen en middelen etc.) zorgt dit voor een minder goed voorspelbare 
financiële prognose. Met diverse scenario’s brengen we de mogelijke gevolgen in kaart, zodat 
we de juiste beleidskeuzes kunnen maken. 
Verder zoeken we naar mogelijkheden om onze bedrijfsvoering nog efficiënter te laten 
verlopen, door slimmer gebruik van onze systemen. Het zaakgericht werken is hier een goed 
voorbeeld van. Naast de reguliere werkzaamheden staan de volgende onderwerpen centraal in 
2023: 

• Monitoren besteding vrijgekomen middelen uit afschaffing Verhuurderheffing 

• Uitbreiden zaakgericht werken naar meerdere werkprocessen 

• Oriënteren op contractbeheer en inkoopbeheer via modules in Viewpoint 

Speerpunten 2023 

➢ Versneld verduurzamingsmaatregelen treffen 

Versnelling maken met de verduurzaming van woningen voor huurders met hoge 
energielasten.  
 

➢ Maximaal aanbod van sociale huurwoningen 

Het doel is om minimaal 200 woningen opnieuw te verhuren aan woningzoekenden in 2023.  
Dit door inzet op doorstroming, flexwoningen en het beperken van verkoop van 
huurwoningen.  
 

➢ Extra inzet op schuldhulpverlening 

Schuldhulpverlening zal in 2023 van grote betekenis zijn door de gestegen energieprijzen en 
inflatie. Er wordt extra ingezet op dienstverlening. We gaan meer huisbezoeken afleggen, 
bieden maatwerk, mogelijk capaciteitsverhoging in de formatie. Dit alles is nauwe 
samenwerking met de gemeenten. 
 

➢ Interne en externe communicatie verbeteren 

Wijzigingen directer communiceren met de medewerkers, Huurdersraad, raad van toezicht, 
bewonerscommissie, (toekomstige) huurders en belanghouders. 
 

➢ Klantenportaal actief 

Voor 1 juli 2023 is het basismodel van het klantenportaal actief. 
 

➢ Office 365 platform in gebruik 

In 2023 migreren we intranet en samenwerkingssites naar Office 365 platform en trainen we 
de medewerkers in het gebruik daarvan. De kennisbank is up to date in juli 2023.  
 

➢ Data op orde en zaakgericht werken 

Met gerichte acties de woningcartotheek up to date krijgen en houden. 
Eind 2023 zijn de badkamers, keukens, rookmelders, in de woningcartotheek gereed en is de 
checklist onderhoudsverdeling huurder/verhuurder voor maatschappelijk- en bedrijfsmatig 
vastgoed (BOG/MOG) geactualiseerd. 
In 2023 hebben we de conditiemeting voor ons gehele woningbezit in Andijk gereed.  


