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Vooraf
Dit meerjarenbeleidsplan van Woonpartners Midden-

zorg; en duurzaamheid. Wij ontvingen bovendien veel

Holland komt uit in een periode van ingrijpende

reacties via Facebook, Twitter en LinkedIn. Die input is

economische,

waar mogelijk verwerkt in dit document.

demografische,

ruimtelijke

en

technologische veranderingen. Ze hebben grote
invloed op het wonen en op de manier waarop het

De toekomst voorspellen is maar weinig mensen

wonen wordt georganiseerd.

gegeven. We hoeven maar terug te kijken op de laatste
vijf jaar om te zien hoeveel verrassende ontwikkelingen

Woningcorporaties hebben bovendien te maken met

zich kunnen voordoen. Dit meerjarenbeleidsplan gaat

de nieuwe Woningwet. Die beperkt het werkdomein

uit van de voornemens voor de komende vijf jaar en

en schrijft voor hoe corporaties overleggen met

bevat drie financiële varianten.

belanghouders en hoe ze verantwoording afleggen.

Daarnaast worden vier scenario’s gemaakt voor de

De ontwikkelingen op de woningmarkt gaan snel. Dat

ontwikkeling van de woningvraag in ons werkgebied

geldt ook voor nieuwe woondiensten met behulp

op de middellange termijn tot 2030. U treft in dit

van nieuwe communicatiemiddelen en digitalisering.

meerjarenbeleidsplan

Woonpartners Midden-Holland speelt hierop in. Dit

scenario’s aan. De komende tijd willen we ze met onze

meerjarenbeleidsplan draagt daarom als titel: Het

belangrijkste belanghouders verder uitwerken. We

Nieuwe Wonen 2017-2021.

zullen bij elk scenario benoemen wat de belangrijkste

de

contouren

van

deze

uitdagingen en noodzakelijke aanpassingen zijn voor
We hebben onze visie en missie geactualiseerd

onze organisatie.

en aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
Een

belangrijke

plaats

krijgt

de

ontwikkeling

Wij toetsen onze ambities en opgaven jaarlijks en waar

van de woningvraag in ons werkgebied en de

nodig stellen we ze bij. Dat doen we in de jaarlijkse

huidige en toekomstige samenstelling van onze

biedingen op de diverse gemeentelijke woonvisies.

huurwoningvoorraad.

Onze belanghouders, in het bijzonder de gemeenten
in ons werkgebied en onze huurdersorganisatie

Er wordt nog veel te weinig gebouwd om te voorzien

Huurdersbelangen Regio Hollands Midden (HRHM),

in de groeiende vraag naar woningen in de Randstad.

vragen we daarbij om advies en input. Op die manier

Zowel in de koop- als in de huursector in Midden-

spelen we samen zo flexibel mogelijk in op nieuwe

Holland groeit het aantal woningzoekers snel. Ons

vraagontwikkelingen en trends.

werkgebied is extra aantrekkelijk door de geringe
afstand naar Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Schiphol.

Ik hoop en verwacht dat de partijen die we de afgelopen

Voor Woonpartners Midden-Holland bieden deze

periode hebben gesproken om dit beleidsplan te

omstandigheden volop kansen en uitdagingen voor de

formuleren, hun inbreng in dit plan herkennen. Bovenal

komende jaren.

hoop ik dat u met ons mee wilt blijven werken en
denken om onze ambities te realiseren.

Dit beleidsplan is op een interactieve wijze tot stand
gekomen. Daar zijn we trots op. Huurders, gemeenten,

Waddinxveen, 19 december 2016

ketenpartners en leveranciers hebben ons in vier
levendige bijeenkomsten gewenste accenten aan-

Woonpartners Midden-Holland

gereikt en suggesties geleverd om onze dienstverlening
te

verbeteren.

Drie

onderwerpen

hebben

we

vervolgens in aparte themabijeenkomsten met de
belanghouders verder uitgewerkt: huurdersdeelname

René Mascini

in het woningbeheer; de organisatie van wonen en

directeur-bestuurder
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1. Visie
1.1 Inleiding
Woonpartners Midden-Holland is een maatschappelijke onderneming. Het werkkapitaal is bijeengebracht
door de huurders, maatschappelijke organisaties en de overheid. Woonpartners is een private organisatie
die volkshuisvestelijke activiteiten ontplooit, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijke opdracht.
Woonpartners is werkzaam in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.
Wij opereren in de driehoek van kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. De
gewenste kwaliteit en het aantal huurwoningen met een betaalbare prijs leggen we vast in afspraken met
gemeenten en onze huurdersorganisatie HRHM. De overheid biedt met de Woningwet het wettelijk kader.
Brancheorganisatie Aedes heeft haar visie voor de sector voor de komende jaren verwoord in het document
Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners. In ons beleidsplan maken we op onderdelen gebruik
van dit visiedocument en geven we een uitwerking voor onze organisatie.

1.2 Ontwikkelingen
De voortschrijdende digitalisering en robotisering
veranderen onze manier van leven, werken en
recreëren ingrijpend. Informatietechnologie wordt
leidend bij het bepalen van risico’s en het nemen van

een snel groeiend aantal burgers. Deze grote thema’s
bepalen rechtstreeks onze welvaart en ons welzijn. En
ook hoe, waar en met wie wij in de toekomst wonen.

1.4 Lokale veranderingen

beslissingen. Meer dan ooit kunnen markt of overheid

De samenstelling van de bevolking van bestaande

opgaven niet alleen oppakken. We klimmen op uit

wijken verandert de komende jaren in hoog tempo. De

een crisis die de samenleving lang in zijn greep heeft

samenleving individualiseert verder. De leefbaarheid en

gehouden. Lagere én middeninkomens staan onder

cohesie van buurten staan mede hierdoor onder druk.

druk door een stapeling van maatregelen. Een groeiend

Straten en pleinen zijn niet meer de vanzelfsprekende

aantal huurders heeft bovendien geen vast inkomen uit

ontmoetingsplaatsen. Die rol is overgenomen door de

arbeid. Inkomensonzekerheid, inkomensongelijkheid

sociale media. Ontwikkelingen in het Midden-Oosten

en ongelijkheid tussen lager en hoger opgeleiden

en Afrika hebben via de sociale media direct effect

nemen toe. Huishoudens worden kleiner. Het aantal

op inwoners in ons werkgebied en daarmee op het

een- en tweepersoonshuishoudens groeit. Ook het

leefklimaat. Door de snelle veranderingen voelen veel

aantal ouderen stijgt de komende jaren snel. Starters

mensen zich minder veilig en groeit het onbehagen.

komen niet of moeilijk aan woonruimte en de komst

De legitimiteit van overheid en instellingen kalft af. Dat

van vluchtelingen zorgt voor een nog grotere vraag

geldt ook voor woningcorporaties. De leefbaarheid

naar betaalbare woningen.

en vernieuwing van wijken en buurten is vooral in
communicatief opzicht een veelzijdige en pluriforme

1.3 Wereld in beweging

opgave geworden.

Open marktgebieden als Europa, en Nederland
in het bijzonder, ervaren direct de gevolgen van

Zorg wordt meer buiten de muren van de instellingen

ontwikkelingen op wereldschaal, zoals de opkomst

geleverd, bij voorkeur aan huis (extramuralisering).

van nieuwe economieën en machtscentra. Door

De vergrijzing neemt toe en vraagt om andere

gewapende conflicten en economische verschillen

woonvormen. Mensen blijven langer thuis wonen. De

verplaatsen mensen zich over de aardbol, op zoek

Nederlandse burger zélf verandert ook snel. Veel mensen

naar veiligheid en een beter bestaan. Wereldwijde

zijn beter thuis in de (digitale) netwerkmaatschappij

klimaatverandering is de optelsom van de activiteit van

en vinden makkelijker zelf hun weg. Dat dwingt
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organisaties om flexibel en snel te communiceren.

huizen neerzetten. Een internetaanbieder voor het

Communicatie ligt vaker digitaal vast. Digitalisering

onderhuren van woningen. Een schoonmaakbedrijf dat

biedt onze organisatie kansen om beter en efficiënter

zelf voor migranten de huisvesting regelt. Initiatieven

te werken. Eigen verantwoordelijkheid voor leven

die succesvol kunnen zijn en daarmee grote impact

en welzijn en behoefte aan individuele expressie zijn

hebben.

belangrijke en doorzettende trends. Huurders willen
meer zeggenschap over hun woning en verlangen een

Digitale en technische ontwikkelingen gaan het wonen

adequate dienstverlening.

steeds meer raken. Denk aan de zelfdenkende woning,
apps waarmee je op afstand installaties kunt bedienen,

Onze doelgroep groeit in de nabije toekomst. Met een

maatwerk en lage productiekosten dankzij 3D-printing.

verdere trek naar de Randstad groeit de vraag naar

Op het gebied van duurzaamheid zien we innovatieve

huurwoningen in ons werkgebied. Door de vergrijzing

trends. Caring is sharing: producten die steeds meer

en de toename van een- en tweepersoonshuishoudens

gemeenschappelijk worden gebruikt. Dat is vaak ook

neemt het aantal huishoudens snel toe. Dit vraagt

efficiënter en goedkoper. Het accent ligt in de toekomst

om maatwerk. We willen dan ook af van het keurslijf

minder op (langdurig) bezit en meer op (tijdelijk)

van landelijke wetgeving. Het is voorstelbaar dat na

gebruik. In die zin is huren een toekomstbestendige

zorg, jeugd en werk ook het woonbeleid meer wordt

optie.

gedecentraliseerd. Dat zou onze organisatie meer
kansen bieden om met lokale en regionale partners
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naar oplossingen op maat te zoeken.

1.5 Innovaties

1.6 Corporatiemodel
De

hier

geschetste

ontwikkelingen

gaan

ons

bedrijfsmodel meer en meer bepalen. We kunnen
er niet van uit gaan dat het huidige corporatiemodel

Vernieuwing verloopt vaak niet langs rechte lijnen.

zonder aanpassingen houdbaar blijft. Zeker nu de

Kleinschalige onverwachte ideeën kunnen grote

rente laag is en naar verwachting nog wel even laag

gevolgen hebben. Een trendbreuk veroorzaken, nieuwe

zal blijven, zijn er commerciële partijen die concurreren

speelvelden creëren en traditionele markten op hun kop

op een deelaanbod van corporaties. Ze dragen

zetten. In onze sector zien we deze ontwikkelingen ook.

bijvoorbeeld marktgedreven oplossingen aan voor

Een bank en een woninginrichter die zelf betaalbare

startershuisvesting, woningen voor statushouders of

seniorenwoningen en bieden aan om onderdelen van

Goed rentmeesterschap betekent dat we niet alleen

onze diensten over te nemen. Dat hoeft niet erg te zijn

op de korte termijn maatschappelijk willen presteren.

maar houdt ons scherp. Zolang het de ontwikkeling van

Met onze huurwoningen en het woningbeheer van

wijken en buurten maar niet schaadt.

vandaag willen we ook een zinvolle bijdrage leveren
aan de maatschappij van morgen. We willen het

1.7 Hervorming van de woningmarkt

maatschappelijk vermogen in stand houden en het
dividend in overleg met de samenleving inzetten.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
constateert in haar rapport Wonen in verandering (juni

Met de verhuurderheffing heeft de rijksoverheid

2015) dat de arbeidsmarkt, de economie en de zorg

een omvangrijke belasting voor onze huurders

steeds meer dynamiek vertonen. Samenlevingsvormen

geïntroduceerd. Door de heffing kunnen we veel

zijn diverser en veranderlijker geworden. Steeds

minder investeren. De heffing gaat ten koste van de

meer mensen werken in hun woning of krijgen

betaalbaarheid van het wonen en van noodzakelijke

zorg aan huis. De woningmarkt gaat gebukt onder

investeringen in huurwoningen. Daarmee komt de

structurele problemen. In het huidige systeem wordt

duurzaamheid en leefbaarheid van wijken en buurten in

het eigenwoningbezit door de overheid fiscaal

het geding. In die zin is het niet een verhuurderheffing

gestimuleerd. Wat nodig is, is een beperktere vorm van

maar eerder een huurdersheffing. Inmiddels gaat een

vraagondersteuning die geen verschil maakt tussen

kwart van de huuropbrengsten op aan belastingen. Wij

huur- en koopwoningen.

zouden dit geld voor huurders en huurwoningen willen

Zo’n hervorming leidt ongetwijfeld tot een andere

behouden om nog meer te investeren in de opgaven

rolverdeling van de spelers op de markt, waaronder

op het gebied van het Nieuwe Wonen.

ontwikkelaars, verhuurders, beleggers en zorgpartijen.

1.8 Nieuwe Woningwet

1.9 Verbonden met de samenleving
Wonen is lokaal. Dat was en blijft het uitgangspunt.

De nieuwe Woningwet geeft niet alleen criteria

Woonpartners legt haar concrete activiteiten en

waaraan corporaties moeten voldoen, maar schrijft ook

prestaties vast in samenspraak met gemeenten en

voor hoe zij zich moeten verantwoorden. De regels zijn

huurdersorganisaties. We zijn aanspreekbaar op de

zeer gedetailleerd. De komende jaren zullen we verder

afspraken die wij hier maken. Conform de Woningwet

ervaring opdoen met de regels en administratieve

zijn we begonnen met de intensivering van het overleg

voorschriften. Daar waar ze in de weg staan van

met lokale belanghouders in de driehoek corporatie,

praktische oplossingen, moeten die regels wijken of

huurders en gemeenten. We willen toekomstbestendige

aangepast worden. Bij onze verantwoordelijkheid

prestatieafspraken maken die de ontwikkeling van de

hoort ook dat we regels ter discussie stellen die het

regio bevorderen.

werk belemmeren of onmogelijk maken. We blijven
daarbij creatief. Uiteindelijk gaat het erom dat we
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid optimaal
vervullen.
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2. Missie
2.1 Inleiding
De missie van Woonpartners Midden-Holland is het richtsnoer voor onze activiteiten. Aan onze missie meten
we af in hoeverre de organisatie effectief is. Mede op basis van de inbreng van onze belanghouders in zeven
dialoogsessies en de reacties via de sociale media hebben we onze ambities en strategische doelstellingen
geactualiseerd. We hebben ook onze missie opnieuw geijkt en waar nodig herzien.

Missie

Woonpartners biedt naast sociale huurwoningen ook

Woonpartners Midden-Holland zorgt vraaggericht voor

10 procent van haar woningen aan met een huur tussen

betaalbaar en toekomstbestendig wonen voor mensen

€ 711,- en circa € 950,-. Aan deze woningen is in onze

die (tijdelijk) niet zelfstandig in hun woonbehoefte

regio een tekort en deze woningen zijn passend voor

kunnen voorzien. Woonpartners Midden-Holland heeft

huishoudens met een lager middeninkomen. Met deze

geen winstoogmerk. Woonpartners Midden-Holland

woningen bevorderen we de doorstroming uit sociale

investeert vooral in de gemeenten Gouda, Waddinxveen

huurwoningen en daarmee de beschikbaarheid van

en Zuidplas in huurwoningen en daarmee verbonden

woningen in het sociale segment. Voor woningen boven

overig vastgoed. Woonpartners werkt samen met

de huurtoeslaggrens4 geldt geen inkomensrestrictie.

huurders, gemeenten en maatschappelijke organisaties

Huurders

aan leefbare en toekomstbestendige buurten en wijken.

Woonpartners krijgen voorrang bij de toewijzing van

vanuit

een

sociale

huurwoning

van

woningen van Woonpartners in dit prijssegment.

2.2 Maatschappelijke opgave
Onze kernopgave is het zorgen voor goed en
betaalbaar wonen voor alle mensen die aangewezen

2.3 Vier thema’s en vier waarden in ons
werk en handelen

zijn op onze huurwoningen. Dat zijn op de eerste plaats

In gesprekken met onze huurders en belanghouders

huishoudens met een bescheiden inkomen en mensen

blijkt dat gemeenschappelijke waarden van groot

die vanwege een sociale, medische of psychische

belang zijn. We hebben de voor ons belangrijkste

oorzaak niet zelf woonruimte kunnen vinden. Tot

waarden in vier thema’s geclusterd.

bijzondere aandachtsgroepen in ons werk behoren
dak- en thuislozen en verblijfsgerechtigden.

1.Verbonden met de samenleving
Woningzoekenden die bij aanvang van het huurcontract

We willen dienstbaar zijn. Aan de samenleving als

recht hebben op huurtoeslag komen in eerste instantie

geheel en in het bijzonder aan onze huidige en

in aanmerking voor een betaalbare sociale huurwoning

toekomstige huurders. We werken daarbij graag samen

tot de hoogste aftoppingsgrens (maximaal € 628,-

met onze belanghouders. Zo zijn we verbonden

prijspeil juli 2016).

met de samenleving. Die verbondenheid vraagt een

1

transparante en aanspreekbare houding. Een houding
Woningzoekenden met een laag middeninkomen

die uitnodigend en bescheiden is en herkend wordt

krijgen tot 1 januari 2021 extra toegang tot de sociale

door onze omgeving.

2

sector. Dit is ook wel bekend als de ‘80-10-10 regeling’ .
3

1 Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst, onderdeel huurtoeslag.
2 Een huishoudinkomen tussen € 35.739,- en € 39.874,-, prijspeil 1-1-2016.
3 Op grond van art. 48 Woningwet dient 90% van de vrijkomende sociale huurvoorraad toegewezen aan huishoudens met een inkomen beneden
€ 35.739,-. De Minister mag daarvan afwijken. Voor een periode van 5,5 jaar na 1-7-2015 kan op grond van artikel 16, lid 1, sub a Btiv dit percentage
verlaagd worden naar 80%. Toegelaten instellingen moeten om voor die verlaging in aanmerking te komen overeenkomstig artikel 48, lid 5
Woningwet een verzoek richten aan de Minister.
4 € 710,68 (prijspeil 2016, op dit niveau bevroren tot en met 2017).
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2. Maatschappelijke opgaven

woningen met goed rentmeesterschap beheren. Dat

We willen bijdragen aan een maatschappij waarin

betekent effectief, efficiënt en kostenbewust werken en

iedereen naar vermogen meedoet. Een samenleving

scherp oog hebben voor betaalbaar wonen. Ook voor

die niemand uitsluit. Een maatschappij waar iedereen

toekomstige generaties. Zodat mensen ook over vijftig

kan wonen. Wij voelen ons verantwoordelijk om

jaar goed kunnen wonen.

hieraan samen met andere partijen inhoud te geven.
We hebben oog voor de leefbaarheid in onze wijken

4. Wendbaar en verbonden

en buurten. We signaleren knelpunten in de wijken en

We kunnen de toekomst niet voorspellen. We

zorgen dat de juiste partijen onze informatie krijgen

kunnen onze organisatie wél zo inrichten dat we snel

voor preventie en vroeg-signalering.

kunnen inspringen op nieuwe ontwikkelingen en op
veranderingen in de vraag van onze huurders. Met een

Woonpartners Midden-Holland verzorgt het sociaal

open en initiatiefrijke houding kunnen we wendbaar

beheer van huurwoningen en wijk- en buurtgebonden

zijn. Met een sterk netwerk van partners dat verbindt

vastgoed. We hebben oog voor de behoeften en

en versterkt.

problemen van onze bewoners. Lokaal en regionaal zijn
we actief in de ketens wonen-zorg-welzijn en wonenopleiding-werk.
Bij ons komen de belangen van onze huurders op

12

de eerste plaats, maar we hebben ook oog voor het
collectieve belang.

3. Beheer maatschappelijk vermogen

2.4 Samenwerking huurders en
gemeenten
Woonpartners streeft naar een raamovereenkomst
en prestatieafspraken met elk van de gemeenten en
de HRHM voor een beleidsperiode van vier tot vijf
jaar. In de raamovereenkomst benoemen we doelen
op hoofdlijnen en maken we procesafspraken. De
gesprekken met belanghouders moeten leiden tot

Corporaties beheren een belangrijk deel van de

goede en breed gedragen prestatieafspraken. Ambitieus

Nederlandse woningvoorraad. Wij zijn ons bewust

en realistisch. We spannen ons tot het uiterste in om

van de waarde van dit sociale vastgoed voor de

deze afspraken te realiseren. Als de doelen niet haalbaar

samenleving, ons maatschappelijk vermogen. En

blijken of de omstandigheden veranderen, gaan we

van de verplichting die daarbij hoort: dat we onze

opnieuw in gesprek. Vanuit onze positie spreken we

ook andere partijen aan op hun verantwoordelijkheid,
zodat we vanuit een gedeeld belang de doelen kunnen
realiseren. Prestatieafspraken zijn wederkerig. Ze
vragen ook een eigen inzet van huurdersorganisatie,

2.5 Ketenpartners
Ons streven is om goed contact te houden met onze
ketenpartners, zoals gemeenten, huurderorganisatie

bewonerscommissies én gemeenten.

HRHM, bewonerscommissies, maatschappelijk werk,

Alle gemeenten waarin Woonpartners actief is,

elkaar wensen en mogelijkheden bespreken, zodat er

hebben een actuele woonvisie of een woonagenda.
Jaarlijks brengt Woonpartners na overleg met de
huurdersorganisatie HRHM vóór 1 juli een bod uit
op de in de woonvisie of woonagenda verwoorde
volkshuisvestelijke opgave. In het bod beschrijven
we de voorgenomen activiteiten en de daaruit af
te leiden voorraadontwikkeling voor het volgende
begrotingsjaar, met een indicatie voor de vier jaren
daarna.

thuiszorg, huisartsen, politie en justitie. We willen met
een goede samenwerking kan ontstaan. Waar we al
samenwerken, kan dit worden versterkt met digitale
ondersteuning. We moeten elkaar kunnen aanspreken
waar dit nodig is. Dit zorgt voor een betere afstemming.
Ook in de regio zoeken we goede samenwerking.
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3. Portefeuillestrategie
3.1 Inleiding
Bij het bepalen van onze portefeuillestrategie hebben we gekeken naar de demografische en
marktontwikkelingen, ons bestaande bezit en de wensen van onze belanghouders. Op basis hiervan is een
wensportefeuille tot stand gekomen. We hebben strategische doelstellingen geformuleerd om van onze
huidige naar de gewenste portefeuille te komen. Onze wensportefeuille heeft een tijdshorizon van tien jaar
(2017-2026). De huidige beleidsperiode kijkt vijf jaar vooruit (2017-2021). Daarom zijn aan het einde van de
huidige beleidsperiode niet alle doelstellingen uit de wensportefeuille gerealiseerd.
Van ons bezit ligt 99 procent in Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Eén procent van onze woningen staat in
Alphen aan den Rijn. Vanwege het beperkte aandeel in de laatste gemeente, kijken we bij de demografische
en marktontwikkelingen vooral naar de andere drie gemeenten.

3.2 Demografische ontwikkelingen
De komende jaren groeit zowel de bevolking als het aantal huishoudens in onze gemeenten. Dit blijkt uit de regionale
bevolkings- en huishoudensprognose 2017-2040 van het Planbureau Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). In al onze gemeenten neemt het aandeel senioren toe. In 2040 is het aandeel senioren in de totale
bevolking 28 procent. Procentueel is de groei in Zuidplas het grootst.
Tabel. Demografische ontwikkeling 2017-2040
Bevolkingsgroei
2017-2014

Aandeel 65+
2017 2040

Groei Huishoudens
2017-2040

Gouda

4%

18%

28%

5%

Waddinxveen

4%

20%

28%

10%

Zuidplas

7%

18%

29%

15%

4%

18%

28%

9%

Huishoudens
Zowel de eenpersoons- als de meerpersoons-huishoudens nemen toe. In totaal komen er 5.400 huishoudens bij tot
2040. De grootste groei vindt plaats in Zuidplas, zowel procentueel als absoluut (+2.600 huishoudens).
Tabel. Ontwikkeling van het aantal huishoudens 2017-2040 (x 1.000)
Eenpersoons huishoudens
2017 2040
∆
in %

Meerpersoons huishoudens
2017 2040
∆
in %

Totaal
∆
in %

Gouda

12,1

11,6

-0,5

-4%

20,2

22,4

2,2

11%

1,7

5%

Waddinxveen

3,4

4,2

0,8

24%

7,6

7,9

0,3

4%

1,1

10%

Zuidplas

4,6

6,9

2,3

50%

12,5

12,8

0,3

2%

2,6

15%

20,1

22,7

2,6

13%

40,3

43,1

2,8

7%

5,4

9%

Gouda heeft van de drie gemeenten de meeste eenpersoonshuishoudens. In vergelijking met de andere twee
gemeenten is de Goudse bevolking ook jonger. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Gouda neemt tot 2040 iets af.
De groei zit vooral in het aantal meerpersoonshuishoudens.
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Inkomensgroepen 2014

26%

Inkomensgroepen 2024

Secundaire

48%

26%

Primaire

46%

Middeninkomens

14%

16%

Hogere inkomens

12%

12%

(*)primaire doelgroep zijn de huurders met een inkomen tot de huurtoeslaggrens
secundaire doelgroep zijn de huurders met een inkomen tot de liberalisatiegrens
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In Waddinxveen en Zuidplas wordt vooral een

afname bij de hogere inkomens, worden geen grote

toenemende vraag verwacht naar woningen voor

verschuivingen verwacht in de onderlinge verhouding

eenpersoonshuishoudens.

tussen de inkomensgroepen in onze gemeenten.

Zo’n 40 procent van de alle huishoudens in ons

Huishoudens

werkgebied woont in een huurwoning. Circa 31

inkomensgroepen zijn de belangrijkste doelgroep voor

procent van deze huurders huurt een woning bij

onze sociale huurwoningen. De middeninkomens

Woonpartners. We willen ons marktaandeel laten

vormen de belangrijkste doelgroep voor onze

groeien en voorzien in de groeiende vraag naar sociale

markthuurwoningen. De hoge inkomens behoren niet

en vrijesectorhuurwoningen.

tot onze doelgroep.

Marktonderzoek

De vraag naar woningen in ons werkgebied zal

Onderzoeksbureau RIGO heeft in opdracht van

toenemen. De stijging doet zich vooral voor onder de

Woonpartners een marktverkenning uitgevoerd. Dit

oudere eenpersoonshuishoudens en starters. Daarnaast

onderzoek bevestigt dat het aantal huishoudens in

is er vraag van huishoudens die willen doorstromen.

de regio Midden-Holland stijgt. Behalve een toename

Per gemeente zijn er verschillen in de vraag naar

van 2 procent in de secundaire inkomensgroep(*) en

woningtypes en prijsklassen.

uit

de

primaire

en

secundaire

In Gouda is vooral meer vraag naar betaalbare en

doelstellingen geformuleerd. Hierbij hebben we

duurdere eengezinshuurwoningen en naar duurdere

rekening gehouden met de prestatieafspraken met

huurappartementen. In Waddinxveen is er vooral

huurdersorganisatie HRHM en met de gemeenten in

vraag naar duurdere huurappartementen rond de

ons werkgebied. De doelstellingen betreffen:

liberalisatiegrens. Daarnaast is er vraag naar betaalbare
eengezinswoningen. In Zuidplas is er een tekort aan
huurwoningen in diverse categorieën. Er is vooral vraag
naar meergezinswoningen, met een accent op het
duurdere deel.
Als de economie zich gunstig ontwikkelt en de rente
laag blijft, zullen waarschijnlijk meer huishoudens

- De omvang van de woningvoorraad
- De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen
- De verduurzaming van de woningvoorraad op basis
van het energielabel

buiten de sociale huursector willen wonen. Zeker is dit
echter niet. Huren heeft ook voordelen. Het huren van
een woning is flexibel, terwijl de huurder geen omkijken

- De beschikbaarheid van seniorenwoningen en zorgwoningen

heeft naar het onderhoud. Goed onderhouden
woningen kunnen in de toekomst de concurrentie

Deze strategische doelstellingen vertalen we naar

beter doorstaan.

doelstellingen voor de vastgoedvoorraad.

Woonpartners wil, rekening houdend met de verwachte

Beschikbaarheid

marktontwikkelingen, haar bezit vernieuwen en beter

In de eerste plaats wil Woonpartners huisvesting

afstemmen op de vraag naar kleinere woningen voor

bieden aan huishoudens die niet zelfstandig in

jonge starters en ouderen. Woonpartners voorziet

hun woningbehoefte kunnen voorzien. Binnen ons

daarbij een groeiende vraag van de middeninkomens

marktaandeel zorgen we voor voldoende betaalbare

naar vrijesectorwoningen in de prijsklasse van € 711,-

huurwoningen in de gemeenten Gouda, Waddinxveen

tot € 950,-.

en Zuidplas.

3.3 Strategische keuzes

In de tweede plaats biedt Woonpartners zoveel
mogelijk keuzevrijheid, ook in duurdere huurwoningen.

Op basis van de missie, visie en demografische

Dit draagt bij aan differentiatie in de woningportefeuille,

ontwikkelingen heeft Woonpartners haar strategische

en dat verbetert de leefbaarheid in de wijken. Daarnaast
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dragen duurdere huurwoningen bij aan een financieel

Betaalbaarheid

gezonde bedrijfsvoering.

Woonpartners voert een gematigd huurbeleid. Het

Zolang er onvoldoende woningen zijn voor huishoudens
met lage middeninkomens, streeft Woonpartners naar
een woningvoorraad waarbij 10 procent geprijsd is als
vrijesectorwoning.

in verhouding tot hun kwaliteit te laag geprijsd zijn,
te verhogen tot 85 procent van de maximaal redelijke
huur. In de beleidsperiode heeft ten minste 75 procent
van alle sociale huurwoningen een huurprijs onder de

Woonpartners wil het huidige volume sociale

hoogste aftoppingsgrens (€ 628,- prijspeil 1-7-2016).

huurwoningen handhaven. Door woningverbetering

Ook bij nieuwbouw willen we 75 procent van de sociale

en nieuwbouw stijgt de gemiddelde kwaliteit van de

huurwoningen een huurprijs geven onder de hoogste

sociale huurwoningen. Verkoop en overheveling van

aftoppingsgrens.

sociale huur naar markthuur compenseren we door
nieuwe woningen te bouwen.
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streven is om bij mutatie de huur van woningen die

Woonpartners gaat in haar huurbeleid uit van
huuraanpassingen gebaseerd op de kwaliteit van de

We bouwen en kopen uitsluitend in de woningmarkt-

woningen. Om te zorgen dat voldoende woningen

regio waar Woonpartners actief is. We richten ons hierbij

beschikbaar blijven voor de verschillende doelgroepen

op de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas.

en scheefwonen te voorkomen, wijzen we de woningen

De komende vijf jaar (2017-2021) verwachten we

toe volgens het inkomen conform de landelijke wet- en

minimaal zeshonderd nieuwe sociale huurwoningen

regelgeving (op dit moment: 80-10-10, zie paragraaf

op te leveren. Voor de periode 2021-2026 zijn nog geen

2.2).

nieuwbouwwoningen ingerekend. Met aantrekkelijke
(nieuwbouw)woningen willen we huurders verleiden
om door te stromen.

We zien in de huursombenadering meer kansen om de
prijs-kwaliteitsverhouding in de bestaande voorraad in
evenwicht te brengen, dan in het inkomensafhankelijk
huurbeleid.

Duurzaamheid
Woonpartners wil met energetische maatregelen het
gemiddelde energielabel van haar bezit brengen van
energielabel C (Energie-Index: 1,79) naar energielabel B
(Energie-Index: 1,25). We verwachten dit uiterlijk in 2026
gerealiseerd te hebben.

Wonen en Zorg

voorraad te behouden, willen we de komende

In nauwe samenwerking met zorgpartijen zoekt

beleidsperiode ruim vierhonderd nultredenwoningen

Woonpartners, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid,

toevoegen

naar mogelijkheden om een passend woonaanbod

zijn geschikt voor senioren en ook voor andere

te creëren. Woonpartners levert de woning, de

doelgroepen.

zorgpartijen de zorg. We streven ernaar om tot 2021

aan

de

voorraad.

Deze

woningen

Parkeerplaatsen en bedrijfsonroerendgoed

circa 120 nieuwe zorggerelateerde woningen toe te

Woonpartners investeert in principe niet in nieuwe

voegen aan de voorraad.

parkeerplaatsen en maatschappelijk vastgoed, tenzij dit

Senioren

maatschappelijk zeer noodzakelijk is en een dergelijke

Woonpartners bevordert dat ouderen zoveel en zo lang

investering past binnen de wet- en regelgeving.

mogelijk zelfstandig kunnen wonen in gemêleerde

Het huidige maatschappelijke vastgoed blijven we

wijken. Om tegemoet te komen aan de groeiende

exploiteren.

vraag naar seniorenwoningen en tegelijk een flexibele

3.4 Wensportefeuille
Uitgaande van het marktonderzoek en de bovenomschreven doelen streeft Woonpartners naar een evenwichtig
aanbod voor woningzoekenden in de te onderkennen marktsegmenten. Woonpartners gaat uit van onderstaande
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wensportefeuille.
Huidigeportefeuille
2016
Beschikbaarheid
Huurklasse
Goedkoop
1.360
Bereikbaar
5.136
Betaalbaar
574
Vrije sector
265
7,355
Parkeerplaatsen 591
MG/BOG (M2) 20.878

18%
70%
8%
4%

Betaalbaarheid
Netto vs maximale huur 18%
Passend gehuisvest		 70%
Financieel
Rendement DAEB		 2,4%
Rendement niet-DAEB		 3,4%

Gemeente
Gouda
Waddinxveen
Zuidplas
Alphen a/d Rijn
Woningen geschikt voor:
Senioren (nultreden)
Wonen en Zorg

Transformatie

Beschikbaarheid
Huurklasse
Gemeente
Goedkoop		 Gouda
75%
Bereikbaar		 Waddinxveen
Betaalbaar		15%
Zuidplas
Vrije sector		 10%
Alphen a/d Rijn

38%
46%
15%
1%
100%
45%
1,9%

Kwaliteit
Huurdersoordeel		7,9
Conditiemeting (NEN)		 2,1
Energielabel (EI)		C (1,79)
PKVW		55%

Wens portefeuille
2026

Nieuwbouw
Sloop
Aan/Verkoop
Bestaande Bouw
Duurzaamheid
Exploitatiebeleid

Parkeerplaatsen		591
MG/BOG (M2)
20.878

Betaalbaarheid
Netto vs maximale huur 85%
Passend gehuisvest		 90%
Financieel
Rendement DAEB		 3,0%
Rendement niet-DAEB		 3,5%

Woningen geschikt voor:
Senioren (nultreden)
Wonen en Zorg

38%
44%
17%
1%
100%
55%
5%

Kwaliteit
Huurdersoordeel		8,0
Conditiemeting (NEN)		 2,5
Energielabel (EI)		B (1,25)
PKVW		80%

3.5 Transformatieopgave
Om te komen van de huidige naar de gewenste portefeuille is een transformatie nodig. De tabel geeft een overzicht
van de investeringen die we voor de komende tien jaar hebben ingerekend:
Categorie

aantal
2017-26

Uitgaven in € mln
2017-26

Nieuwbouw huur *)

585

-86

Sloop huurwoningen

-62

-1

Aankoop woningen

25

-5

-200
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Verkoop woningen
Bestaand bezit
Energetische maatregelen

ntb

*) Voor de periode na 2021 is nog geen nieuwbouw ingerekend

-110
-22

Nieuwbouw huurwoningen

vastgesteld.

Na een periode van stagnatie heeft Woonpartners de

onveranderd: een gemengde woningvoorraad op wijk-

nieuwbouwproductie stevig opgevoerd. Vanaf 2008

en buurtniveau, bevorderen van eigenwoningbezit

is de nieuwbouwproductie gestegen. In de komende

en het genereren van middelen voor investeringen.

beleidsperiode verwachten we circa zeshonderd

Woonpartners continueert dit verkoopprogramma.

nieuwe sociale huurwoningen op te leveren.

De komende vijf jaar bestemmen we geen nieuwe

Tot en met 2015 hebben we vooral nieuwe woningen

woningcomplexen voor verkoop. Woningen die

opgeleverd in het duurdere deel van het sociale

vrijkomen in de complexen die al aangewezen zijn voor

huursegment (huurprijs € 650,- tot € 711,- per maand) en

woningverkoop, verkopen we. Opnieuw verhuren is

een beperkt deel in de vrije sector. Deze woningen zijn

een optie voor woningen die te lang te koop staan.

De

motieven

voor

verkoop

zijn

relatief groot en bedienen onder andere doorstromers
We verwachten de komende tien jaar gemiddeld

vanuit de goedkopere woningen.

twintig woningen per jaar te verkopen. Gezien de
Vanwege de toenemende vraag naar betaalbare

gunstige verkoopmarkt denken we de eerste periode

sociale huurwoningen concentreren we ons nu

jaarlijks meer dan twintig woningen te verkopen, en

voornamelijk op het bereikbare segment, juist beneden

daarna minder.

de hoogste aftoppingsgrens van de huurtoeslag. We
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brengen de stichtingskosten omlaag door slimmer

Aankoop

in te kopen en woningen te bouwen met kleinere

Woonpartners koopt bestaand vastgoed aan als dit

woonoppervlakten dankzij slimme indelingen van de

de woningportefeuille versterkt. Daarnaast kopen we

woningplattegronden. We werken hierbij nauw samen

in beperkte mate woningen aan als dit in het kader

met onze ketenpartners.

van toekomstige gebiedsontwikkeling gewenst of
noodzakelijk is.

Naast het toevoegen van extra sociale huurwoningen

Bestaande bouw

is er ook behoefte aan vervanging van verouderde

Om onze huurders te bedienen met een passende,

woningen. We verwachten beperkt oude woningen

betaalbare woning die schoon, heel en veilig is,

te slopen voor nieuwbouw. Van de opgeleverde

hebben we in 2015-2016 onze portefeuille tegen het

nieuwbouw is 20 procent zorggerelateerd. 70 procent

licht gehouden. Alle complexen zijn in kaart gebracht

zijn nultredenwoningen die geschikt zijn voor senioren.

op de relevante aspecten, zoals technische kwaliteit,
woonkwaliteit en populariteit. We hebben hierbij

Aan- en verkoop

gebruik gemaakt van een complexmonitor die door
adviesbureau RIGO is ontwikkeld en in samenwerking

Verkoop

met Woonpartners verder verfijnd. Op grond hiervan

Woonpartners heeft in overleg met de gemeenten

zijn de complexen ingedeeld naar marktperspectief en

waar zij actief is jaren geleden haar verkoopprogramma

verhuurbaarheid, en naar rendement en kwaliteit.

Tabel. Op te leveren nieuwbouw per gemeente per huurklasse
Goedkoop

Bereikbaar

Betaalbaar

Totaal

Gouda

10

216

56

282

Waddinxveen

10

49

6

65

0

159

79

238

20

424

141

585

Zuidplas
Totaal

De uitkomst van deze beoordeling is dat 64 procent van

Huurdersoordeel

onze voorraad redelijk tot goed presteert en gewoon

Het oordeel van de huurder over een (nieuwe) woning,

doorgeëxploiteerd kan worden. 6 procent van de

uitgevoerde reparaties en onderhoud zegt iets over

woningcomplexen kunnen we beter verhuren als we

de kwaliteitsbeleving. Woonpartners streeft op alle

ze openstellen voor een bredere doelgroep. Voor de

labelonderdelen naar een huurdersoordeel van 8,0.

restende 30 procent van de woningcomplexen zijn
aanvullende maatregelen voorzien of al genomen. In

Duurzaamheid

het overgrote deel van de gevallen gaat het om (kleine)
beheermaatregelen.
Pas
Vo
o
en rkom
erg
iev onno
erb di
rui g
k

conditiemeting is het instrument om objectief

Pas reserend fossiel
energieverbruik efficiënt toe

de norm, hoe beter de kwaliteit van het complex.
Een norm van 3 staat voor een redelijke kwaliteit, een
onze complexen is een conditiemeting uitgevoerd. De
gemiddelde NEN-norm komt uit op 2,1. Geen van onze
complexen heeft een norm boven de 3.
Begin 2018 is de conditie van alle woningcomplexen
vastgesteld. Aansluitend wordt het kwaliteitsbeleid op
de bouw- en installatiedelen herijkt.

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)

me

3

installatiedelen van gebouwen te meten. Hoe lager

r za

en uniform de fysieke kwaliteit van bouw- en

2

1

NEN 2767 is de norm voor conditiemeting. De

norm van 2 voor een goede kwaliteit. Bij driekwart van

uu
kd
elij
og toe
l m ie
ee erg
zov en

Conditiemeting (NEN 2767)

TRIAS ENERGETICA
Om de opwarming van de aarde te beperken, moet het
gebruik van fossiele brandstoffen omlaag. Dit kunnen
we bereiken door minder gas te verbruiken, zonneenergie op te wekken en de energieprestatie van
woningen te verbeteren, volgens de principes van de
Trias Energetica (zie afbeelding). Bijkomend voordeel
is dat door een lager energieverbruik de woonlasten
verminderen.

55 procent van onze huurwoningen draagt het PKVW.

Bij deze ontwikkeling liggen veel kansen op het

Onze doelstelling is dat in 2026 80 procent van onze

gebied van ketensamenwerking en professioneel

woningen het keurmerk heeft.

opdrachtgeverschap. Door samen met de bouwwereld
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te innoveren en besparingen te realiseren, kunnen we

1.

meer doen tegen minder kosten.
Woonpartners investeert in uitbreiding van de

milieu brengen dan de natuur kan verwerken.
2.

woningvoorraad. Tegelijk trekken we de komende tien
jaar jaarlijks 2 miljoen euro uit om de energieprestatie
van het bestaande bezit te verbeteren.
Voor een beter milieu moeten we ook grondstoffen
hergebruiken en afvalstromen verminderen. Het

Niet meer en sneller chemische stoffen in het
milieu brengen dan de natuur kan verwerken.

3.

De natuur niet sneller afbreken dan de tijd die
nodig is om te herstellen.

4.

Geen dingen doen waardoor we mensen beperken
in het vervullen van hun basisbehoeften.

kabinet heeft een stip op de horizon gezet: in 2050
moet Nederland een circulaire economie hebben.

Niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het

Om dit te bereiken gaan we:

Daarbij gelden naar analogie van de Trias Energetica
drie aspecten:
1.

Gebruik minder bouwmaterialen.

2.

Gebruik alleen zo duurzaam mogelijk geproduceerde bouwmaterialen en gebruik die zo efficiënt

1.

Visie ontwikkelen en bewustwording bevorderen

2.

Inzicht verkrijgen in de huidige situatie

3.

Innovatieve oplossingen bedenken

4.

De oplossingen toepassen.

mogelijk met oog voor hergebruik in de toekomst.
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3.

Maak efficiënt gebruik van grondstoffen en beperk

Aanpak

restafval maximaal.

We gebruiken minder fossiele brandstoffen langs

Vanaf 2017 is de circulaire economie ons uitgangspunt
bij aanbestedingen van zowel nieuwbouw als
onderhoud. Het circulair werken gaan wij stapsgewijs
implementeren op basis van de vier principes van ‘The
Natural Step’:

twee wegen. Allereerst pakken we conform de Trias
Energetica energieverliezen aan. We treffen bijvoorbeeld
isolerende maatregelen en passen zuiniger installaties
toe. Vervolgens zoeken we duurzamere alternatieven
voor de opwekking van energie en de productie van
warmte.

Ambities
Energielabel/Energie-Index
Woonpartners heeft het Convenant Energiebesparing
Huursector onderschreven. Hierin staat dat de
corporatiesector haar bezit in 2020 gemiddeld op
het energielabel B wil hebben. Wij voorzien dat
Woonpartners eerst in 2026 gemiddeld op een EnergieIndex van 1,25 zit (voorheen label B). Een knelpunt is
dat huurders niet altijd bereid zijn om via de huur bij te
dragen aan energiebesparende en comfortverhogende
maatregelen. Dat maakt het ingewikkeld om de
verbetermaatregelen uit te voeren bij het gepland
onderhoud.

Uitfasering aardgas
De aardgasvoorraad is eindig en het uitstoten
van CO2 voor de verwarming van gebouwen is
uiterlijk in 2050 verboden. Dat betekent het einde
van de gasgestookte verwarmingsketels in de
woningvoorraad. Woonpartners heeft in de afgelopen
vier jaar de individuele verwarmingsketels vervangen
door HR+-ketels. Over circa vijftien jaar zijn deze aan
vervanging toe. Alternatieve verwarmingsbronnen
zijn warmtenetten, warmtepompen (water/water,
lucht/water) en warmte/koudeopslag. In de komende
beleidsperiode zetten we een programma op om te
komen tot een effectief en efficiënt alternatief voor de
huidige gasketels.

Nieuwbouw
In de nieuwbouw volgen we het bouwbesluit. Dat
voorziet er in dat woningen in 2020 moeten voldoen aan
een EPC van 0. Verwacht mag worden dat de wettelijke
eis uiteindelijk uitkomt op zelfvoorzienende, zogeheten
nul-op-de-meterwoningen. We onderzoeken in de
komende beleidsperiode op welke wijze we dergelijke
woningen eerder kunnen ontwikkelen binnen een
verantwoord economisch kader. Daarbij maken
gebruik van de mogelijkheden die de wet over de
energieprestatievergoeding biedt om van huurders een
energievergoeding te vragen voor deze ultrazuinige
woningen.

Exploitatiebeleid
Huurbeleid
Woonpartners voert een gematigd huurbeleid. In
langjarig perspectief houden we rekening met enerzijds
de betaalbaarheid voor de doelgroepen en anderzijds
de onderhoudssituatie en uitbreiding/vernieuwing
van de voorraad. Dat is een gevoelig evenwicht. We
maken optimaal gebruik van de huursombenadering
om verschillen in prijs-kwaliteitsverhouding tussen
woningen te verkleinen. Als een woning leegkomt
waarvan de huur laag is in verhouding met de kwaliteit,
vragen we aan de nieuwe huurder een hogere huur. We
houden hierbij rekening met de toegestane gemiddelde
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huurverhoging. Per saldo blijven we binnen kaders van

1 januari 2017 worden gescheiden in DAEB- en niet-

het vigerende huurbeleid.

DAEB-taken. De Woningwet geeft corporaties een
aantal mogelijkheden om de scheiding door te voeren.

Huren zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Omdat

Woonpartners kiest voor een administratieve scheiding,

we te maken hebben met diverse onzekerheden,

waarbij we achthonderd huurwoningen in de niet-

zoals de hoogte van de verhuurderheffing en de

DAEB-tak plaatsen. Deze keuze past het beste bij onze

inflatieontwikkeling, evalueren we het huurbeleid

portefeuillestrategie. De scheiding van activiteiten leidt

jaarlijks.

niet tot wijzigingen in ons beleid.

Lastenbeleid

3.7 Portefeuilleresultaat

Het lastenbeleid is gericht op een marktconform niveau
van de exploitatie en beheerlasten. Hierbij gebruikt

In het voorafgaande is de portefeuillestrategie

Woonpartners de Aedes Benchmark als toetspunt.

beschreven. Ook de transformatiemaatregelen zijn
weergegeven. Deze paragraaf geeft een overzicht

3.6 Scheiden van DAEB en niet-DAEB

van

het

portefeuilleresultaat

op

de

dimensies

beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en financieel.

In 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht
geworden. Een onderdeel van de Woningwet is dat

Beschikbaarheid

woningcorporaties taken moeten scheiden. Ze moeten
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zich concentreren op hun kerntaken. Dit zijn de in de
Woningwet omschreven Diensten van Algemeen

Huurklasse

Economisch Belang (DAEB). Tot DAEB-activiteiten

De komende vijf jaar worden bijna tweehonderd

behoren het beheren en bouwen van sociale

woningen toegevoegd aan de sociale voorraad en

huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed,

groeit het totaal aantal woningen naar circa 7.800.

en specifieke diensten voor de leefbaarheid.

Woonpartners streeft ernaar om circa 75 procent
van de sociale huurwoningen onder de tweede

Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector,

aftoppingsgrens (bereikbaar) te verhuren. Zo houden

koopwoningen en commercieel vastgoed behoort niet

we voldoende woningen bereikbaar voor onze primaire

tot de taken van een wooncorporatie. Het is in eerste

doelgroep.

instantie aan marktpartijen om dat te doen. Toch kunnen
zich situaties voordoen waarbij woningcorporaties

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van

niet-DAEB-activiteiten blijven ontplooien. Bijvoorbeeld

de middeninkomens, neemt het aandeel vrije sector

het verhuren van vrije sector huurwoningen wanneer

huur toe, om uiteindelijk op 10 procent uit te komen.

marktpartijen onvoldoende aanbod hebben.

De verwachting is dat dit percentage pas na 2030
wordt gerealiseerd. 90 procent van onze voorraad blijft

De activiteiten van woningcorporaties moeten per

beschikbaar als sociale huurwoning.

Tabel. Huidige, verwachte en wensportefeuille per huurklasse
Woonpartners Totaal
Stand 2016
Huurklasse

aantal

%

Ultimo 2021
aantal

%

w

Wens
2026

Goedkoop (< € 410)

1.360

18,5%

975

12,6%

Bereikbaar (€ 410 - € 587/629)

5.136

69,8%

5.294

68,2%

574

7,8%

995

12,8%

15%

6,4%

10%

Betaalbaar (€ 629 - € 711)
Sociaal voorraad
Vrije sector (≥ € 711)
Totale voorraad woningen

7.070
284
7.355

75%

7.264
3,9%

500
7.764

Tabel. Woningen voor doelgroepen
Stand 2016
aantal
Senioren (nul-treden)

Ultimo 2021

%

aantal

%

w

Wens
2026

3.322

45%

3.771

49%

55%

Zorg gerelateerd

142

1.9%

266

3,4%

5%

Jongeren (< 23 jaar)

229

3.1%

267

3,4%

5%

Voorraad voor bijzondere doelgroepen

nultredenwoningen. Deze zijn geschikt voor senioren.

Onze woningen maken we zoveel mogelijk geschikt

De komende jaren groeit het aantal nultredenwoningen

voor meerdere doelgroepen. Dan kunnen we ons

tot 49 procent van onze voorraad.

aanbod bij wijzigingen in de vraag relatief eenvoudig
aanpassen aan een nieuwe doelgroep. Met de

Wonen met zorg

gemeenten en de HRHM hebben we afgesproken dat

Op dit moment is maar een beperkt deel van ons bezit

we de slaagkansen van de diverse doelgroepen en

zorggerelateerd. De komende jaren neemt het aantal

inkomensgroepen monitoren. Als de slaagkansen grote

zorggerelateerde woningen toe met circa 120. Het

verschillen vertonen, worden de toewijzingscriteria

merendeel (95%) wordt via nieuwbouw gerealiseerd.

aangepast.

Daarnaast passen we bestaande woningen aan voor
bewoning door mindervaliden.

Ons bestaande bezit is al gelabeld voor één of
meerdere bijzondere doelgroepen. De komende jaren

Jongeren

verwachten we een toenemende vraag naar woningen

Momenteel is ruim 3 procent van onze voorraad

die geschikt zijn voor senioren, zorg en jongeren. De

gelabeld voor jongeren onder de 23 jaar. Woonpartners

tabel laat zien welk deel van onze voorraad geschikt is

wil dit aandeel geleidelijk vergroten en jonge starters

voor deze doelgroepen en de wensportefeuille.

meer kansen bieden. Daarbij zullen meer woningen
via loting worden toegewezen. Omdat we woningen

Seniorenwoningen

geschikt willen maken voor meerderde doelgroepen

Woonpartners heeft op dit moment 2.120 huurders

en ook meer kleinere woningen bouwen, neemt het

van 65 jaar en ouder. We hebben ruim 3.300

woningaanbod geschikt voor jongeren geleidelijk toe.
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Betaalbaarheid

•

hoog voor een sociale huurwoning.

Woonpartners wil jaarlijkse huurstijgingen zoveel
mogelijk beperken. Daarmee dragen we bij aan de
betaalbaarheid. Omdat huren onze belangrijkste

•

ning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens.

onzekerheden zijn, evalueren we jaarlijks het huurbeleid.

De basis voor de huurprijsvaststelling bij mutatie is een
streefhuur van 85 procent van de maximaal redelijke
huur op basis van het woningwaarderingsstelsel. Onze
huidige netto maandhuur bedraagt gemiddeld 74
procent van de maximaal redelijke huur. De komende
vijf jaar stijgt dit percentage tot gemiddeld 78 procent
in 2021.

In de gemeenten waar Woonpartners actief is,
wordt 18 procent van de sociale huurwoningen
bewoond door mensen met een te hoog inkomen
(landelijk 13,8%). 8 procent van de huurders woont
in een te dure huurwoning (landelijk 14,6%). In de
lokale Woningmonitor is ook de scheefheid van
collega-corporaties opgenomen. In Waddinxveen is
Woonpartners de enige sociale verhuurder. De cijfers
voor dure scheefheid (4,7%) zijn hier lager, maar voor

Passend gehuisvest

goedkope scheefheid hoger (21,4%) dan het landelijk

De lokale woningmonitor (www.waarstaatjegemeente.

gemiddelde.

nl) geeft inzicht per gemeente in het percentage
huishoudens dat gehuisvest is in een woning met een
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Dure scheefheid: een huishouden hoort tot de
doelgroep voor huurtoeslag en woont in een wo-

inkomsten zijn en aan de uitgavenkant een aantal

Maximaal redelijke huur

Goedkope scheefheid: het huishoudinkomen is te

huurprijs die past bij het huishoudinkomen. Het betreft
hier alleen huishoudens in corporatiewoningen. Voor
de gemeenten waarin Woonpartners actief is, komt
dit in 2014 uit op gemiddeld 74 procent (landelijk: 72
procent).

Sinds 2016 moeten corporaties ten minste 95% van
de huishoudens met recht op huurtoeslag passend
toewijzen. Als er meer markthuurwoningen komen, zal
het percentage huishoudens dat passend is gehuisvest
toenemen. We streven ernaar dat in 2021 minimaal 85
procent van onze bewoners passend is gehuisvest.

Een huishouden is passend gehuisvest indien het niet

Kwaliteit

scheef woont. Er zijn twee vormen van scheefheid:

Met

goedkope scheefheid en dure scheefheid.

Woonpartners naar een kwaliteit van redelijk tot goed

de

eerder

genoemde

NEN-norm

streeft

voor onze woningen. De tabel geeft het resultaat weer
van energiemaatregelen en het veiliger maken van de
woningen.

Stand 2016
Energielabel
A++/A+

aantal

Ultimo 2021

%

aantal

%

74

1%

388

5%

A

763

10%

1.165

15%

B

1.139

15%

1.553

20%

C

1.889

26%

2.717

35%

D

1.587

22%

776

10%

E

1.143

16%

1.087

14%

F

362

5%

78

1%

G

146

2%

-

-

Geen label

252

3%

-

-

Totaal

7.355

100%

7.764

PKVW

4.071

55%

5.358

Financieel

w

Wens
2026
30%
55%
15%

100%
69%

100%

Rendement

Om onze doelstellingen te realiseren is een financieel

gemiddelde

Wens

rendement nodig. Hierbij worden eventueel overtollige

2017-21

2026

middelen op het niet-DAEB-bezit ten gunste gebracht

DAEB

2,4%

3,0%

van onze sociale doelgroep.

niet-DAEB

3,4%

3,5%

Totaal direct rendement

2,6%

3,2%

Woonpartners streeft naar een gewogen direct
rendement van 3,0% op de DAEB-portefeuille en 3,5%
op de niet-DAEB-portefeuille in 2026. Om bij te dragen
aan de betaalbaarheid is voor de beleidsperiode
rekening gehouden met een lager rendement, namelijk
2,4% (DAEB) en 3,4% (niet-DAEB).
Direct rendement is onder meer nodig om het bezit te
financieren en de vervangingsvraag in te vullen, zodat
we vergelijkbaar bezit behouden. Verder willen we
ons bezit uitbreiden om tegemoet te komen aan de
stijgende vraag. De tabel geeft een overzicht van het
directe rendement in de DAEB- en de niet-DAEB-tak en
het totale rendement.

In de niet-DAEB-tak zitten meer vrijesectorwoningen.
Hiervoor hoeven we geen verhuurderheffing af te
dragen. Daardoor ligt het directe rendement hier hoger.
Het huidige directe rendement is lager dan de wens.
Hiermee dragen we optimaal bij aan de betaalbaarheid
van de woningen. Het huidige rendement is toereikend
om de bestaande voorraad in stand te houden en de
transformatieopgave de komende vijf jaar uit te voeren.
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4 Scenario’s en investeringsruimte
4.1 Financieel beleid
In dit hoofdstuk vindt u de hoofdlijnen van ons financieel beleid. Een gezond financieel beleid is een
randvoorwaarde om de portefeuillestrategie te realiseren. Woonpartners heeft een gezonde financiële
huishouding. Het financieel beleid is erop gericht om de continuïteit te waarborgen en onze ambities waar
te maken. Het financieel beleid van Woonpartners ligt vast in het financieel reglement, dat de kaders en
richtlijnen geeft voor het uitvoeren van het beleid.
Om de financiële continuïteit te waarborgen, zorgen wij ervoor dat zowel de DAEB- als de niet-DAEB-tak
financieel levensvatbaar is.
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ICR
DSCR
Solvabiliteit (MW beklemd)
Solvabiliteit (MW)
LTV (BW)
Dekkingsratio (MW)
Direct rendement (MW)

DAEB

Niet-DAEB

≥ 1,4
≥ 1,0
≥ 20%
--≥ 75%
≥ 70%
---

≥ 1,8
≥ 1,0*
--≥ 40% en ≥ 60%**
≥ 75%
≥ 70%
regionaal*

MW = marktwaarde, BW = bedrijfswaarde * signaleringsnorm ** maximum solvabiliteit niet-DAEB alleen op moment van scheiding

Bron: Finance Ideas

4.2 Financiële ratio’s
De grafieken tonen de ontwikkeling van de verschillende financiële ratio’s in de komende jaren.
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De interest coverage ratio (ICR) geeft aan in welke mate

De debt service coverage ratio (DSCR) geeft aan of de

de organisatie kan voldoen aan haar renteverplichtingen.

operationele kasstroom voldoende is voor aflossingen

Voor de prognoseperiode in de eerste vijf jaar wordt

en renteverplichtingen.

een weging toegepast. De prognoseperiode van jaar
6 t/m 10 wordt ongewogen per jaarschijf beoordeeld.

Voor de prognoseperiode in de eerste vijf jaar wordt
een weging toegepast. De prognoseperiode van jaar

De normstelling is voor niet-DAEB (≥1,8) hoger dan

6 t/m 10 wordt ongewogen per jaarschijf beoordeeld.

voor DAEB (≥1,4). De norm is hoger omdat niet-DAEB

De toetsing aan de normstelling vindt voor beide

op termijn bij mogelijke (her-)financiering zelfstandig

tijdvakken apart plaats. De (gewogen) DSCR moet in

ongeborgde financiering moet kunnen aantrekken.

beiden takken minimaal 1,0 zijn.

DAEB

DAEB

De DAEB-tak heeft een gewogen ICR van 2,6. Alle jaren

De DAEB-tak-heeft een gewogen DSCR van 1,7 en

blijft ICR boven de gestelde norm van 1,4. De daling van

voldoet ruimschoots aan deze norm. Het verloop is

de ICR vanaf 2020 komt voor een belangrijk deel doordat

vergelijkbaar met het verloop van de ICR.

we vanaf 2020 vennootschapsbelasting betalen.

Niet-DAEB

Verder in de toekomst slinkt onze investerings-

De niet-DAEB-tak heeft een gewogen DSCR van 1,1 en

portefeuille, en hiermee de leningenportefeuille. Dit

voldoet hiermee aan de norm. Omdat we overtollige

heeft een gunstig effect op de ICR. Herfinancieringen

middelen inzetten om de interne lening versneld af te

tegen een hogere rente verlagen de ICR.

lossen, blijft de DSCR rond de norm van 1,0.

Niet-DAEB

Solvabiliteit

De niet-DAEB-tak heeft een gewogen ICR van 5,1. Alle

De solvabiliteit geeft aan in welke mate de organisatie

jaren blijft de ICR boven de gestelde norm van 1,8. De

gefinancierd is met eigen vermogen. Een hoog eigen

niet-DAEB-tak is vooral gericht op het aflossen van de

vermogen is een buffer voor zowel operationele als

interne lening. Hierdoor dalen de rentelasten en stijgt

marktrisico’s.

de ICR.
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DAEB

DAEB

De solvabiliteit in de DAEB-tak mag niet onder de 20%

Het bezit met de hoogste kwaliteit is overgebracht naar

komen. Hierbij wordt gekeken naar de solvabiliteit op

de niet-DAEB tak. Samen met het gematigde huurbeleid

basis van de beklemde marktwaarde.

heeft dit een nadelig effect op de bedrijfswaarde. In

De beklemde marktwaarde wordt berekend door uit te
gaan van:
1.

Doorexploiteren in plaats van uitponden bij hogere waarde.

2.

De streefhuur in plaats van de markthuur.

2018 komt Loan to value op basis van de bedrijfswaarde
uit op 73% en ligt hiermee tegen de norm van de
Autoriteit woningcorporaties.
Niet-DAEB
Doordat de niet-DAEB vooral gericht is op het aflossen
van de interne lening, daalt de loan to value de
komende jaren.

De solvabiliteit blijft ruim binnen deze norm.

Dekkingsratio (marktwaarde)

Niet-DAEB

De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de

De solvabiliteit in de niet-DAEB-tak mag niet onder

schuld en de waarde van het onderpand. Dit onderpand

de 40% komen. Op het moment van schrijven (ultimo

heeft een bepaalde waarde bij gedwongen verkoop.

2016) geldt een bovengrens van 60%. De solvabiliteit is

32

ultimo 2016 55%. Doordat we schuld aflossen, stijgt de

Om de dekkingsratio te bepalen, wordt in de DAEB-

solvabiliteit.

tak gekeken naar de verhouding van de netto lening
(= bruto lening gecorrigeerd voor interne lening) ten

Loan to value

opzichte van de marktwaarde. De dekkingsratio moet

De loan to value geeft aan in welke mate het

onder het gestelde maximum van 70% blijven.

bezit is gefinancierd met leningen. De Autoriteit
woningcorporaties beoordeelt loan to value op basis
van bedrijfswaarde. De loan to value mag de gehele
prognoseperiode niet hoger zijn dan 75%. In de
DAEB-tak geldt dit percentage voor de netto lening
(gecorrigeerd voor interne lening).

Voor de niet-DAEB-tak geldt dezelfde norm.
De dekkingsratio is in beide takken ruim voldoende.
Ook de dekkingsratio in de DAEB-tak op basis van de
bruto lening blijft gedurende de hele prognose onder
de 40%.

Direct rendement

renteontwikkeling en inflatie de belangrijkste zijn.

Bij de beoordeling van het (ontwerp)voorstel toetst de

De vraag naar woningen is tamelijk constant en kan

Autoriteit woningcorporaties of de allocatie van het

lang van te voren worden voorspeld, zolang de overheid

vermogen tussen beide takken het maatschappelijk

niet al te bruusk ingrijpt. Omdat de minister het

vermogen mogelijk aantast. Dit kan het geval zijn bij

huurprijsbeleid bepaalt, is de inkomenskant moeilijker

een onnodig laag rendement (op vastgoed) in de niet-

te beïnvloeden.

DAEB-tak. Hierdoor zijn er minder kasstromen naar
de DAEB-tak. Daarnaast beperkt het lage rendement

Hieronder een overzicht van de grootste bedreigingen

de inbreng van de interne lening. Dit zorgt voor een

die impact kunnen hebben op onze financiële

hogere allocatie van eigen vermogen van DAEB naar

mogelijkheden.

niet-DAEB.
In het voorlopige beoordelingskader ging de Autoriteit
woningcorporaties uit van een signaleringsnorm van
3,5% voor de niet-DAEB-tak. In het definitieve kader is
de norm regio-afhankelijk. Het gewogen gemiddelde
directe rendement voor de komende vijf jaren komt uit
op 2,4% in de DAEB-tak en 3,4% in de niet-DAEB-tak.

Deflatie of lange termijn inflatie
Woonpartners gaat voor haar meerjarenbegroting
uit van de lange termijn inflatieverwachting van de
Europees Centrale Bank (ECB). Deze bedraagt gemiddeld
2% op jaarbasis. In werkelijkheid is de laatste jaren de
inflatie lager. Ook op dit punt volgt Woonpartners de
kortetermijnverwachtingen van de ECB. Hieronder een
overzicht van de inflatieverwachting die we hanteren in

4.3 Kansen en bedreigingen

onze meerjarenbegroting:

Een woningcorporatie is een politiek gevoelig en
kapitaalintensief bedrijf. De politieke gevoeligheid

Inflatieverwachting

2016

2017

2018

2019 2020 e.v.

0,2%

0,6%

1,1%

1,5%

2,0%

vloeit voort uit het belang dat wonen nu eenmaal heeft.
Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte.

Omdat

Politici willen invloed hebben op het huisvestingsbeleid.

inkomstenbron is en de huurstijging op grond van

De financiële gevoeligheid heeft vooral te maken

rijksbeleid inflatievolgend is, heeft een lagere inflatie

met bewegingen op de kapitaalmarkt, waarvan de

direct gevolgen voor onze inkomsten.

de

huuropbrengst

onze

belangrijkste
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2017

2018

2019

2020

2021

2022 e.v.

10 jaar staat

0,10%

0,93%

1,76%

2,59%

3,42%

4,25%

Opslag geborgd

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

Geborgde rente

0,85%

1,68%

2,51%

3,34%

4,17%

5,00%

Rentestijging

Overheidsheffingen

De huidige rente staat historisch laag. Hierdoor kan

De

Woonpartners tegen een gunstig rentetarief leningen

beïnvloedbare bedrijfslasten weten te verlagen.

aantrekken. Bij een stijgende rente wordt de vrije

Ook de komende jaren blijven we inzetten op

kasstroom om te investeren kleiner en mogelijk zelfs

efficiencyverbetering.

negatief. We beperken dit risico met goed financieel

sector geconfronteerd met een toename van de

beheer (treasurymanagement) en door contracten

overheidsheffingen (verhuurderheffing, WOZ-belasting,

voor de langere termijn te sluiten met verschillende

btw, vennootschapsbelasting, leges). Inmiddels gaat

aflooptijden. In onze doorrekening is voor nieuwe

25 procent van onze huurinkomsten in een of andere

leningen en renteconversies uitgegaan van de volgende

vorm naar de overheid. De belastingen zijn bovendien

rentepercentages.

gekoppeld aan de waardeontwikkeling van het

afgelopen

jaren

heeft

Woonpartners

Tegelijkertijd

wordt

de

de

vastgoed. In onze prognoses is ervan uitgegaan dat
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De renteverwachting is gebaseerd op de rente van

de overheidsheffingen de komende jaren niet minder

een 10 jaar staatslening plus een opslag van 0,75%

worden. De extra uitgaven aan de overheid remmen

Daarnaast wordt een ingroei verondersteld naar een

de mogelijkheden om te investeren in nieuwbouw en

lange termijn rente van 5,0%. De ingerekende rentes

woningverbetering, waaronder de energieprestatie.

komen overeen met de parameters van de Autoriteit
woningcorporaties.

In de verschillende slechtweerscenario’s houden we er
rekening mee dat één of meer van deze bedreigingen
zich de komende jaren voordoen.

Hieronder een overzicht van de grootste financiële

voor de huurder. Afgelopen zomer heeft de minister

kansen van Woonpartners.

dit nogmaals bevestigd in een overzicht van de
Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties. Dit is

Vennootschapsbelasting

een indicatief bedrag dat aangeeft in welke mate een

Sinds 2008 betalen woningcorporaties vennootschaps-

corporatie financiële ruimte heeft om bestedingen

belasting. Een van de redenen om dit in te voeren

te doen boven de reeds voorgenomen plannen. De

was dat geen onderscheid gemaakt kon worden

doorrekening is gebaseerd op de plannen van 2016

tussen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten. Hierdoor

t/m 2020 en houdt geen rekening met wijzigingen in

ontvingen corporaties mogelijk staatssteun op niet-

de marktomstandigheden (zoals een toename van de

DAEB-activiteiten. Ze hadden hiermee een voordeel

verhuurderheffing of lagere inflatie). De indicatieve

op andere bedrijven die wel vennootschapsbelasting

bestedingsruimte voor Woonpartners is klein, zeker in

betalen. Nu corporaties een scheiding moeten

vergelijking met andere corporaties.

aanbrengen tussen DAEB- en niet-DAEB-activiteiten is
de grondslag vervallen om vennootschapsbelasting te
heffen in de DAEB-tak. Indien de overheid besluit om
de vennootschapsbelasting voor de DAEB-tak af te
schaffen, levert dit de komende tien jaren in totaal 45
miljoen euro minder uitgaven voor Woonpartners op.

Om binnen de ratio’s te blijven is een extra huurkorting
van maximaal € 158.000,- mogelijk. Dit komt neer op
circa € 20,- per huurder per jaar. Landelijk gezien is dit
erg laag. Ook de additionele investeringsmogelijkheden
van Woonpartners zijn beperkt. Dit bevestigt dat
Woonpartners in de periode 2017-2021 maximaal
bijdraagt aan de uitvoering van haar maatschappelijke

Verhuurderheffing
Woningcorporaties betalen verhuurderheffing aan de

taak.

overheid. Woonpartners betaalt in 2017

Voor de periode na 2021 zijn nog geen nieuwbouw-

5 miljoen euro verhuurderheffing, oplopend tot ruim 6

projecten ingerekend. Dit is voor een belangrijk deel het

miljoen euro per jaar. Per saldo betekent dat circa 1,5

gevolg van onzekerheden in onze omgeving. Voor onze

maandhuur als verhuurderheffing naar de overheid

analyses zijn verschillende scenario’s doorgerekend:

gaat. Als de overheid de verhuurderheffing verlaagt,

een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en

krijgen we meer ruimte om te investeren. Een verlaging

een optimistisch scenario.

van 1 miljoen euro geeft een investeringsruimte van
1.

circa 20 miljoen euro.

4.4 Scenario’s en investeringsruimte
In de komende vijf jaar leveren we bijna zeshonderd
nieuwbouwwoningen op. Onze huurstijging blijft
beperkt. Hiermee dragen we maximaal bij aan de
beschikbaarheid van woningen en de betaalbaarheid

Pessimistisch scenario -> De inflatie is structureel
laag en niet hoger dan 1,0%. Dit heeft een klein
positief effect op onze lasten en een groot negatief effect op onze huurinkomsten. We moeten
ons beleid aanpassen om binnen de ratio’s van de
Autoriteit woningcorporaties te blijven en onze investeringsopgave uit te voeren.

Tabel. Indicatieve bestedingsruimte van Woonpartners per gemeente:
Nieuwbouw
x € 1000

Verbetering
x € 1000

Huurkorting
x € 1000

Gouda

3.840

2.270

56

Waddinxveen

5.240

3.090

77

Zuidplas

1.640

969

24

72

43

1

10.792

6.372

158

Alphen a/d Rijn
Totaal
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2.

Verwacht scenario -> Alle actuele verwachtingen
voor inflatie, verhuurderheffing, renteontwikkeling, etc. zijn ingerekend. Binnen de ratio’s van de
Autoriteit woningcorporaties kunnen we tussen
2021 en 2026 in totaal tweehonderd extra nieuwbouwwoningen aan onze voorraad toevoegen.

3.

Optimistisch -> De overheid schaft de vennootschapsbelasting op de DAEB-activiteiten af. Woonpartners heeft ruimte om ruim vierhonderd nieu-

4.6 Middellange termijn scenario’s
(2020-2030)
We hebben onze belanghouders gevraagd wat
zij als belangrijkste onzekerheden zien voor een
woningcorporatie in ons werkgebied. Zo kwamen we
tot twee kernonzekerheden:
•

Economische ontwikkeling

•

Digitalisering

we woningen te bouwen. Samen met de eerder
genoemde tweehonderd woningen groeit onze

Economische

ontwikkelingen

beïnvloeden

het

voorraad tussen 2021 en 2026 dan met zeshon-

woongedrag van mensen. In tijden van economische

derd woningen.

neergang stijgt de vraag naar goedkope woningen. Zit
de economie in de lift, dan is er meer belangstelling

4.5 Toekomstscenario’s
Om meer grip te krijgen op de toekomst, is met
behulp van EY en Jester gestart met een verkenning
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van vier scenario’s die zich binnen het werkveld van
Woonpartners kunnen voordoen. Aan de hand van

voor duurdere woningen met meer comfort. Dit is niet
nieuw. Maar het is wel een belangrijke onzekerheid.
Digitalisering is wél een nieuwe ontwikkeling. Het is
hoogst onzeker welke invloed dit zal hebben op onze
dienstverlening. Dát het invloed heeft, is wel zeker.

deze scenario’s voor de middellange termijn (5-15

Als we deze twee aandachtsvelden in een assenkruis

jaar) willen we ons voorbereiden op de toekomst. Als

zetten, ontstaan er vier gebieden, met elk een specifieke

zo’n situatie zich voordoet, hoe kunnen wij daar dan

kenschets van de samenhang en de invloed die dat

op anticiperen en reageren? In de beleidsperiode van

heeft op ons werkterrein.

dit meerjarenbeleidsplan zullen we ons hier nader in

Elk kwadrant laat zich vertalen in een denkbare

verdiepen, mede als voorbereiding op het volgende

ontwikkelingsrichting over een termijn van zo’n vijf tot

meerjarenbeleidsplan.

vijftien jaar, met daarbij het effect op de woningmarkt en

Sterke digitalisering
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Stabiele economie +

Instabiele economie +

Sterke digitalisering

Sterke digitalisering

Stabiele

Instabiele

economie

economie
Stabiele economie +

Instabiele economie +

Gematigde digitalisering

Gematigde digitalisering

Gematigde digitalisering

op de wijze waarop wij onze dienstverlening inrichten.

afgeschermd deel van de website kunnen ketenpartners

Het laat zich raden dat bij een stabiele economie en

en belanghouders reageren op de verschillende

sterke digitalisering de marktsituatie heel anders is dan

scenario’s en voorbeelden.

bij bijvoorbeeld een instabiele economie en gematigde
digitalisering.

In het voorjaar van 2017 gaan we samen met onze
belanghouders de onzekerheden van de toekomst

De vier scenario’s staan schetsmatig uitgewerkt op

nader verkennen. Op grond van die verkenning zullen

onze website. Daarbij staan typeringen en artikelen die

we doeltreffende strategieën bedenken. Zo willen we

de mogelijke ontwikkeling van Gouda, Waddinxveen

ervoor zorgen dat onze huurders ook in de toekomst

en Zuidplas tussen 2020 en 2030 beschrijven. Op een

verzekerd zijn van betaalbare en goede woningen.

5. Dienstverlening en bedrijfsvoering
Wij zijn het aan onze huurders verplicht om de dienstverlening zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren.
Woonpartners wil het wonen betaalbaar houden. Dat vereist keuzes in de dienstverlening aan onze klanten.
De dienstverlening gaat de komende jaren steeds meer langs digitale weg, met een groter gebruik van de
sociale media. We zullen steeds vaker communiceren met onze klanten via webdiensten en serviceapps.

Klanten kunnen ons digitaal, telefonisch, schriftelijk én

Markthuurwoningen worden bovendien aangeboden

fysiek bereiken. Wij volgen de voorkeur van onze klant,

via Funda en Pararius.

en beïnvloeden deze door snellere en completere
communicatievormen te ontwikkelen. De digitalisering

Woonpartners verwacht dat haar huurders op tijd het

van onze dienstverlening biedt kansen om klanten

juiste bedrag betalen. Maar wie in problemen komt,

beter van dienst te zijn. Woonpartners wil bestaande

kan rekenen op hulp. Het huurincasso-proces blijft

klanten ook voor een volgende woning aan zich binden.

erop gericht om klanten met financiële problemen
vroegtijdig de helpende hand te bieden. We willen

Inmiddels hebben alle klanten hun eigen huurders-

deurwaarders-

en

gerechtelijke

kosten

zoveel

portaal op ‘Mijn Woonpartners’. Daar kunnen zij zien hoe

mogelijk voorkomen. Woonpartners onderschrijft de

het met zijn huurbetalingen zit, de puntentelling van de

uitgangspunten genoemd in het Ethisch manifest Van

woning inzien, een reparatieverzoek doen of een klacht

Schulden naar Kansen5 opgesteld door de landelijke

indienen. Waar dat een meerwaarde biedt voor onze

coalitie van schuldeisers.

huurders willen we de digitale dienstverlening via het
huurdersportaal uitbreiden. De informatie over onze

Schoonmaak, het elektraverbruik van algemene

dienstverlening is voor een deel digitaal verkrijgbaar.

ruimtes en vaak ook tuinonderhoud worden via de

Dit bouwen we de komende jaren uit.

servicekosten aan de huurder doorbelast. Door taken
en werkzaamheden te bundelen, kunnen we scherp

We willen niet alleen de concrete dienstverlening

inkopen. We geven huurders een rol in de bepaling

verbeteren. We willen ook beter bereikbaar zijn en

van de werkzaamheden en de controle daarop. Zo

snel antwoord geven op vragen. We monitoren

realiseren we een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de

het mailverkeer en sociale media, zoals Twitter en

huurder tegen de laagst mogelijke kosten.

Facebook. Vragen die ons langs deze kanalen bereiken,
beantwoorden we zo snel mogelijk via datzelfde

De huurder kan meekijken of een aannemer zich aan de

medium. In al onze uitingen wijzen we klanten op

afspraken houdt en meedenken welke werkzaamheden

de mogelijkheid om digitaal met Woonpartners te

in welke frequentie uitgevoerd moeten worden.

communiceren. Voor klanten die niet of nog niet hun

Uiteraard kan de huurder er ook voor kiezen om

draai hebben gevonden op de digitale snelweg, blijft

werkzaamheden zelf uit te voeren.

de traditionele dienstverlening gewoon bestaan.
Alle huurwoningen worden regionaal aangeboden

5.1 Huurdersparticipatie en
belangenbehartiging

via één woonruimteverdeelsysteem. Op dit moment

De Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM)

werkt Woonpartners met Woningnet. In de komende

is sinds begin 2016 de koepelorganisatie voor (bijna) alle

periode vergelijken we dit systeem opnieuw op prijs

bewonerscommissies die bij Woonpartners Midden-

en kwaliteit met andere digitale woningintermediairs.

Holland actief zijn. Er is nu één stevige gesprekspartner

In de toekomst bieden we onze sociale huurwoningen

voor zowel de corporatie als de gemeenten waar

aan

Woonpartners woningen verhuurt. De HRHM behartigt

via

het

beste

regionale

verdeelsysteem.

5 http://www.deltalloydfoundation.nl/wp-content/uploads/2016/01/Ethisch-manifest.pdf
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de belangen van alle huurders van Woonpartners

ruimtes van het wooncomplex betreft en daar waar

Midden-Holland. Voor Woonpartners is het belangrijk

onze contacten met ketenpartners behulpzaam

om te weten wat de huurders vinden van het beleid

kunnen zijn. Om problemen te voorkomen worden

en zaken als beheer en dienstverlening. Samenwerking

professioneel opgeleide vrijwilligers ingezet, zoals bij

met

buurtbemiddeling. Woonpartners gelooft in duurzame

de

huurdersbelangenorganisatie

en

de

bewonerscommissies dient daarmee meerdere doelen.
Samen voeren we het overleg met de gemeente over
de prestatieafspraken.

5.2 Ontwikkelingen in Dienstverlening
Leefbare buurten en wijken
De

HRHM

zorgt

voor

samenwerking met goed vastgelegde afspraken.

5.3 De woning moet bij de huurder
passen
Wonen met een zorgvraag
Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

de

georganiseerde

zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de toewijzing

belangenbehartiging bij beleidszaken. Daarnaast is het

van zorgfaciliteiten aan ouderen en gehandicapten.

van belang dat huurders actief betrokken zijn bij hun

Het uitgangspunt is dat zowel (jong-) gehandicapten

eigen woonomgeving. Woonpartners stelt middelen ter

als ouderen zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk

beschikking om samen met de bewoners de woningen,

kunnen blijven wonen. Hierbij wordt een groter beroep

wooncomplexen en directe woonomgeving schoon,

gedaan op familie en buren.

heel en veilig te houden.
Veel ouderen kunnen zonder noemenswaardige
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Wij zien het als onze taak om vooral in die wijken

problemen oud worden in hun huidige woning. Met

waar het ‘goed wonen’ in het geding komt extra

een beperkte aanpassing in of aan de woning kunnen

inspanningen te leveren, samen met de bewoners.

zij nog langer zelfstandig blijven.

Bijvoorbeeld door een huismeester in te zetten. Of
door fysieke maatregelen te nemen tegen vandalisme

Een klein, maar groeiend deel van de (alleenstaande)

of maatregelen die het makkelijker maken om de

ouderen heeft behoefte aan een andere woonvorm

omgeving schoon en veilig te houden. In wijken waar

doordat hun zelfredzaamheid afneemt. Voorheen

het gewoon goed wonen is, kunnen de inspanningen

konden zij verhuizen naar een verzorgings- of

beperkt blijven.

verpleeghuis. Nu zijn deze ouderen eerder aangewezen
op een andere woning, waar ze minder last hebben van

Huurders willen een concrete bijdrage leveren.

hun beperking. Zo kunnen zij langer zelfstandig wonen,

Woonpartners wil daar in samenspraak met de

eventueel met daarop afgestemde zorg.

bewonerscommissies

op

inspelen.

Medewerkers

van Woonpartners zullen minder tijd op kantoor

Deze ontwikkeling betekent ook dat meer mensen met

doorbrengen en vaker de bewoners opzoeken en met

de eerste verschijnselen van dementie of psychische

hen in gesprek gaan. Zo weten we beter wat er speelt

problemen zelfstandig wonen. Woonpartners streeft

in de wijk en de complexen. Bovendien versterken we

ernaar om met de ketenpartners sluitende afspraken

op deze manier het netwerk van contactpersonen. De

te maken zodat ouderen met dementie zelfstandig

inzet van moderne digitale communicatiemiddelen

kunnen blijven wonen, zolang dat ook écht veilig kan.

draagt hieraan bij.

We passen onze informatievoorziening hierop aan, in
samenwerking met onze ketenpartners in de wijk. We

Overlast is van alle tijden. Kwesties van overlast

organiseren onder meer voorlichtingsbijeenkomsten

zijn in de eerste plaats een zaak van de bewoners

over veiligheid.

zelf.

Woonpartners

neemt

verantwoordelijkheid

voor die gevallen waar de veiligheid of regelgeving

Samen met onze ketenpartners willen we over

in het geding is, daar waar het de gezamenlijke

voldoende passende woningen beschikken voor deze

groep ouderen. Daarbij levert de corporatie de woning

Kwaliteit van de woning

en de zorgorganisaties de benodigde zorg. We willen

Uitgangspunt bij het kwaliteitsbeleid is dat de

ook woonvoorzieningen bieden voor mensen met

woningen en de directe omgeving ‘schoon, heel en

een tijdelijke zorgvraag, bijvoorbeeld voor herstel na

veilig’ zijn en blijven. We hanteren voor de reguliere

een operatie. Voordeel is dat familie en mantelzorgers

voorraad

altijd in de buurt zijn. De huisarts bepaalt of kortdurend

(minimum, basis, plus) gekoppeld aan de hoogte van

eerstelijns verblijf nodig is. Voor dit aangepast verblijf

de huurprijs van de woning. Daarnaast introduceren wij

realiseren we twee short-staywoningen in het Anne

een vierde kwaliteitsniveau gericht op doelgroepen die

Frank-woongebouw in Waddinxveen.

tijdelijke huisvesting of noodopvang nodig hebben op

drie

verschillende

kwaliteitsniveaus

alternatieve locaties tegen zeer lage kosten.
Er is beperkt behoefte aan woningen die geschikt
zijn voor mensen in een rolstoel. In overleg met de
gemeenten passen we bestaande woningen aan met
geld uit het Wmo-budget. We wijzen deze woningen
toe in overleg met de gemeenten.
In complexen en buurten waar veel senioren wonen,
biedt Woonpartners ruimte aan voor activiteiten voor
en door bewoners. Dit helpt eenzaamheid voorkomen
en bevordert de zorgzaamheid voor elkaar. De
activiteiten worden gedragen door vrijwilligers. De
huurders betalen voor de voorziening een bijdrage
in de servicekosten. Woonpartners heeft een speciale
taakgroep voor de dienstverlening rond wonen en zorg.

Onderhoud aan de woningen
We onderhouden onze woningen om klanten
betaalbare en passende woningen te kunnen bieden.
Woningen die schoon, heel en veilig zijn. We doen dit
sober en doelmatig. De onderhoudsuitgaven toetsen
we aan de Aedes benchmark CBC. We streven er bij
het onderhoud naar om maximale kwaliteit voor onze
huurders in te kopen tegen minimale kosten. Dat is de
belangrijkste doelstelling van ons onderhoudsbeleid.
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We hanteren bij het onderhoud de volgende prioriteiten:
1.

Wet- en regelgeving (= veilig)

2.

Conditie en technische staat (= schoon en heel)

We willen onze bedrijfsvoering bij onderhoud
verbeteren. We streven naar collectieve inkoop van
contracten voor het onderhoud aan cv-installaties,
riolering, liften en mechanische ventilatie en voor
schilderwerk en schoonmaak. Daarbij sluiten we

3.

Wensen

eenduidige prestatie- en beheercontracten af met
opdrachtnemers. We passen de interne organisatie hier

Jaarlijks leggen we in de onderhoudsbegroting en
het activiteitenprogramma vast welke complexen
de hoogste prioriteit hebben voor (planmatig)
onderhoud. Waar mogelijk combineren we dit met
kwaliteitsverbeteringen gericht op energiebesparing
en veiligheid (PKVW, constructie, brand, asbest). In de
beleidsperiode van 2017-2021 trekken we per jaar 2
miljoen euro uit voor energiebesparende maatregelen.
Zoals dak-, gevel- en vloerisolatie, HR++-beglazing,
HR+-ketels en PV-panelen. Ook verbeteren we (brand)
veiligheid en ventilatie en nemen we maatregelen om
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asbest- en legionellaproblematiek te beheersen.
Onderhoud aan woningen brengt tijdelijk overlast voor
de bewoners. Dat kunnen we niet altijd voorkomen,
maar wel minimaliseren. We benaderen onze klanten
persoonlijk en benutten het onderhoud om klanten te
spreken en te horen. Zo willen we onze dienstverlening
continu verbeteren en de klantwaardering vergroten.

op aan. We gaan inkopen op basis van professioneel
contract- en leveranciersmanagement (CLM). De
competenties die hiervoor nodig zijn, verkrijgen we
door extern advies en door de medewerkers regie en
inkoop op te leiden en te trainen. Waar mogelijk werken
we hierbij samen met drie andere corporaties in de
regio, zodat we voordeliger kunnen inkopen.
De opdrachtnemers laten we vooral door de klanten/
huurders beoordelen. Na elke beoordeling spreken we
verbetervoorstellen af met deze opdrachtnemers. We
monitoren de resultaten van de verbetervoorstellen. In
samenspraak met de HRHM onderzoeken we of we een
‘klankbordgroep onderhoud’ vanuit de klanten kunnen
starten.
Voor het reparatie- en mutatieonderhoud (binnen
en buiten) hebben we in eerdere jaren al contracten
afgesloten met een aantal externe opdrachtnemers.
Deze contracten gaan we na evaluatie op onderdelen
aanscherpen. We nemen zelf reparatieverzoeken in.

Klanten kunnen nu al via de website een reparatieverzoek

(gedateerdheid) vragen we van de huurder een

indienen. Uiterlijk 1 januari 2018 willen we starten met

eigen

een vernieuwde, beter gestroomlijnde web-intake voor

inbouwpakketten moeten worden vernieuwd vanwege

onze huurders.

de slechte staat van standleidingen en/of rioleringen in

bijdrage

in

de

comfortverbetering.

Als

de vloer, pakken we dit projectmatig aan. De huurder
Onze eigen onderhoudsdienst gaat zich specialiseren.

hoeft hiervoor geen bijdrage te betalen. Daarnaast

We maken er een flexibele onderhoudsdienst van die

inventariseren we de wensen voor andere onderdelen

niet concurreert met de externe aannemers, maar

in de woning (binnenkozijnen en -deuren, hang- en

aanvullend opereert. De onderhoudsdienst richt zich

sluitwerk, stucwerk, schilderwerk) en gaan we na hoe

vanuit optimale klantbediening vooral op:

we de dienstverlening kunnen verbeteren.

•

Calamiteiten, zoals liftopsluiting, brand, brandmeldinstallaties en lekkages

•

Veiligheidskeuringen

5.4 Inkoopsamenwerking GHC

•

Goede werking basisvoorzieningen

•

Om inkoopvoordelen te realiseren en de prijs-

Specifieke vragen van de klant over onderhoud

•

kwaliteitverhouding voor onze huurders te verbeteren,

Verhelpen kleine ongemakken

•

is in 2016 een inkoopsamenwerking gestart van de vier

Klant helpen met kluswoningen (advies en bege-

Groene Hart Corporaties (GHC): Woonpartners Midden-

leiding)

Holland, Mozaïek Wonen, Qua Wonen en wonenCentraal.

Specialistisch (monumenten)werk

In de beleidsperiode werken we gezamenlijke inkoop

•

uit voor onderhoud aan riool, centrale verwarming,
Het

planmatig

onderhoud,

groot

onderhoud

en renovaties voeren we bij voorkeur uit met

liften, schilderwerk en mechanische ventilatiesystemen.
We passen de interne organisatie aan aan deze koers.

opdrachtnemers met VGO-keur. We hanteren hierbij de
principes van resultaatgericht samenwerken (RGS). Naast
het gebruikelijke onderhoud voeren we maatregelen
uit

voor

energiebesparing

kwaliteitsverbeteringen,

(comfortverbetering),

constructieve

kwaliteit,

asbestverwijdering en brandveiligheid. Voorafgaand
aan het onderhoud informeren wij bij onze huurders
naar de staat van de woningen. Dit oordeel verwerken
we waar mogelijk in het project. Daarbij betrekken we
de bewonerscommissie en de huurderskoepel. Die
treden op als ambassadeur voor het project en de
maatregelen.

5.5 Aanbesteding en evaluatie
In deze beleidsperiode zijn er naar verwachting minder
onderhoudsprojecten die enkel- of meervoudig worden
aanbesteed. Bij voorkomende onderhoudsprojecten
selecteren wij aannemers die eerder voor ons hebben
gewerkt en na evaluatie als beste aannemer naar voren
zijn gekomen. Bij voorkeur aannemers met VGO-keur.
Daarbij speelt beleving en beoordeling van huurders
een belangrijke rol.
Ook herijken we het cyclische jaarproces om onze

Het inbouwpakket (keuken, douche, toilet) pakken

groslijst met leveranciers bij te werken. Dit doen we waar

we aan op basis van individueel verzoek. Afhankelijk

mogelijk in samenwerking met de andere corporaties.

van levensduur, technische staat en uitstraling
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6 Organisatieontwikkeling & governance
Een flexibele opstelling en een goede antenne voor de ontwikkelingen om ons heen zijn belangrijke eisen die
we stellen aan de hele organisatie en daarmee ook aan onze medewerkers.
Woonpartners staat nog maar aan het begin van

werken door gezond te leven, open te staan voor

fundamentele veranderingen in de dienstverlening.

veranderingen en noodzakelijke opleidingen te volgen.

Dit zal hoge eisen stellen aan de wendbaarheid en het
opleidingsniveau van onze medewerkers en bereidheid
om zich bij te scholen. Dat geldt ook voor onze
toeleveranciers en ketenpartners. Medewerkers moeten
meegaan met de tijd en de nieuwe mogelijkheden
omzetten in praktische werkwijzen om ‘het Nieuwe
Wonen’ inhoud te geven.
Het is te verwachten dat de corporatiesector te maken
krijgt met marktverstorende ideeën die het gebruikelijke
businessmodel volledig op zijn kop zetten. We zien dit
bijvoorbeeld in ander sectoren met Uber en Airbnb.
De digitalisering kan grote gevolgen hebben voor de

Woonpartners wil niet zelf aan de basis staan van alle
innovaties. Als zich vernieuwende mogelijkheden
voordoen, willen we daar wel snel gebruik van maken.
Dat dwingt ons tot een andere manier van denken
en werken. Niet zelf zoeken naar totaaloplossingen,
maar profiteren van kleine of grote verbeteringen van
anderen. We moeten openstaan voor vernieuwing en
kennis nemen van ontwikkelingen bij andere aanbieders
en vervolgens keuzes durven maken. Die houding is
cruciaal om in te spelen op snelle veranderingen.

6.3 Strategische personeelsplanning

manier waarop we functioneren. De communicatie en

Op basis van het meerjarenbeleidsplan gaan we de

nieuwsgaring via de sociale media zijn nu al niet meer

strategische personeelsplanning actualiseren met de

weg te denken. Ze hebben een snel groeiende impact

te verwachten functies en de te verwachten formatie.

op het dagelijks handelen van alle medewerkers.

De eerste stap in dit proces, de vlootschouw, hebben

6.1 Woonpartners en Human Resources
Versterken van het werkgeversmerk Woonpartners
Midden-Holland
Woonpartners wil een goede, efficiënte en klantgerichte
organisatie zijn. Daarvoor hebben we gemotiveerde
en excellent opgeleide medewerkers nodig. Om
goed en snel in vacatures te voorzien, is versterking
van onze organisatie en werkgeversmerk (‘branding’)
noodzakelijk.

6.2 Duurzaam personeelsbeleid en
wendbare medewerkers
Bij HR-management gaat het er in de eerste plaats
om dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Dat
vereist dat organisatie en leidinggevenden realistische
en voldoende uitdagende afspraken maken met
medewerkers over hun dagelijkse werkzaamheden
en loopbaanontwikkeling. Van de medewerkers
verwachten we dat zij aan hun duurzame inzetbaarheid

we in 2016 gezet. Dit heeft een overzicht opgeleverd
van de kwaliteit van de huidige bezetting. De komende
jaren werken we aan de match tussen de toekomstige
behoefte en de beschikbare medewerkers. Daarbij
gaan we uit van natuurlijk verloop. Medewerkers
die een andere werkgever vinden of met pensioen
gaan, worden de komende vijf jaar in 50 procent van
de gevallen vervangen. Daarbij bieden we mogelijk
tijdelijke arbeidscontracten aan. Voor strategische
functies binnen het bedrijf hebben we aanvullend
beleid. Excellent presterende medewerkers binden
we voor langere tijd aan ons door uitdagend werk en
goede arbeidsvoorwaarden te bieden.

6.4 Competentiemanagement
In 2016 hebben we onze competentieset laten
actualiseren naar de inzichten van de ‘Easycratie’, zoals:
•

Focus verschuift naar ontwikkeling van sterktes
(positieve psychologie).

•

Teamniveau wint aan belang en organiseert haar
eigen feedback (zelfsturing).
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•
•
•

Van

top-down

(tekentafel)

naar

bottom-up

(organiseren rond de aanwezige talenten).

We zijn wendbaar om in te spelen op veranderingen.

Plezier in het werk wordt vergroot als de juiste

We kunnen ons aanpassen aan de veranderende wereld

competenties aanwezig zijn.

en aan de eisen van onze huurders en belanghouders.

Een goede verstandhouding tussen leidinggevenden en medewerkers is cruciaal voor het
succes van de organisatie.

•

Competentiemanagement betekent een leven
lang leren.

•

Feedback op gedrag als continu proces.

Aan de bestaande competentieset zijn drie nieuwe
competenties toegevoegd: wendbaar, innovatief en cocreatie. Daarbij kiezen we in de regel voor de dialoog
om succesvol gedrag te stimuleren en medewerkers uit
te dagen om te excelleren.

Kerncompetenties en functiecompetenties
Voor de komende beleidsperiode vormen de kern-
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Wendbaarheid

competenties de basis voor ons gedrag en handelen,
zowel intern als extern.

Klant- en servicegerichtheid
De klanten (huurders) staan in onze organisatie op de
eerste plaats. We kunnen hen alleen optimaal bedienen
als we klant- en servicegerichtheid tot de kern van ons
handelen maken.

Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen is onze grondhouding in contacten
met onze huurders, maar ook met ketenpartners en
collega’s. Deze competentie is onlosmakelijk verbonden
aan onze positie als private onderneming met een
maatschappelijke taak.

Resultaatgerichtheid
In de steeds veranderende omgeving houden we focus
en behalen we op een efficiënte wijze de resultaten
en doelen die we ons gesteld hebben. We zijn
resultaatgericht.

Samenwerkingsgerichtheid
Samen werken we aan de doelen van de organisatie.
Samen bereiken we meer. Gezamenlijk belang gaat
boven individueel belang.
Om de nieuw gekozen kerncompetenties te versterken,
bieden we medewerkers stimulansen om zich te
(blijven) ontwikkelen. Bij de werving en selectie van
nieuwe medewerkers is het beschikken over de
kerncompetenties een criterium. Om te bepalen welke

rol eenieder binnen onze organisatie in de toekomst

Digitalisering

kan vervullen, zullen we de competentieprofielen

Onze activiteiten en dienstverlening zullen verder

opnieuw beoordelen en aanpassen. Vanaf 2018 gaan

digitaliseren. De ontwikkelingen gaan snel, al is er veel

we met nieuwe competentieprofielen werken.

onzeker over de uiteindelijke impact op de samenleving,

6.5 Leven lang leren

organisaties en individuen. Wij volgen nauwlettend
de ontwikkelingen en de werkbare opties om onze

Woonpartners moet wendbaar zijn en veranderingen

dienstverleningen en bedrijfsvoering nog strakker te

aangrijpen als kansen. Dat vraagt van de medewerkers

organiseren. Meer met minder, en ook nog beter.

dat ze aan hun ontwikkeling blijven werken en een leven
lang leren. Deze trend zet definitief door. Woonpartners

Huurders en woningzoekers zullen efficiënter en

stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor medewerkers

effectiever hun gegevens kunnen inzien en wijzigen.

die zich willen ontwikkelen. Dat zullen we meer dan

Dat vraagt verdere investeringen in bestaande systemen

tot nu toe aanmoedigen en faciliteren. We stimuleren

en blijvend zoeken naar slimmere oplossingen. Met als

dat medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan

doel beheersing van de kosten. We willen de kennis en

opstellen, maar dit blijft hun vrije keuze. Een aanvraag

kunde van digitalisering bij medewerkers vergroten. Dit

uit het eigen loopbaanontwikkelingsbudget wordt

zal terugkomen in de opleidingsinspanningen.

altijd goedgekeurd. Ook het digitale leren (e-learning)
krijgt een prominente rol in onze organisatie. Hierdoor

Zelfsturing en leiderschap versterken

kunnen we onze werkwijze vereenvoudigen en de

De nieuwe tijd vraagt daadkrachtige zelfsturende

verantwoordelijkheid voor opleiden en ontwikkelen

medewerkers en versterking van regie en leiderschap

duidelijker beleggen.

bij

leidinggevenden.

voorbeeldfunctie

en

Zij

hebben

immers

een

zijn

verantwoordelijk

voor

De belangrijke ontwikkelthema’s voor de komende

de resultaten van de afdeling. We zetten in op het

jaren zijn:

versterken van (persoonlijk) leiderschap van het

•

Digitalisering

middenkader. Daarbij kan gebruik gemaakt worden

•

Leiderschap & persoonlijk leiderschap

van het loopbaanbudget. We zullen ook coaching als

•

Professioneel opdrachtgeverschap & inkoop

middel inzetten.

47

Waarderen, beoordelen en belonen

mogelijkheid voor een traineeship van één of twee jaar.

De huidige functiebeschrijvingen zijn statisch en geen

Bij gebleken geschiktheid kan een trainee doorgroeien

toonbeeld van wendbaarheid. In de toekomst zullen

naar een reguliere functie. Daarnaast geven wij

we minder vanuit functies redeneren en meer vanuit

kansen aan mensen die niet aan het arbeidsproces

de rollen en taken die een medewerker vervult. Daarom

kunnen deelnemen en een stageplaats zoeken. We

laten we ons functiehuis en de waardering opnieuw

gaan ons ook inzetten om binnen de kaders van de

beoordelen, met als doel een eenvoudigere en

participatiewet mensen een kans te geven die door een

toekomstbestendige systematiek. Op langere termijn

arbeidsbeperking niet of moeilijk aan het werk komen.

gaan we kijken of we de beoordelingssystematiek
kunnen vereenvoudigen en waar nodig aanpassen.

6.6 Planning & Control cyclus
Het meerjarenbeleidsplan is het kader voor de

Gezondheid en vitaliteit

komende jaren. Jaarlijks worden op basis van de laatste

De gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers

inzichten de financiële gevolgen doorgerekend voor

is primair hun eigen verantwoordelijkheid. Als goed

de komende tien jaar. Hiermee kunnen we bewaken

werkgever wil Woonpartners hieraan waar mogelijk en

dat onze langetermijndoelstellingen ook daadwerkelijk

redelijk bijdragen. Onder ons gezondheidsmanagement

gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd worden

vallen

hierbij verschillende scenario’s doorgerekend.

verzuimbeleid

arbeidsomstandigheden,
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en
Risico-

verzuimpreventie,
Inventarisatie

&

-Evaluatie (RI&E), vitaliteitsbeleid en toekomstbestendig

Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma en begroting

loopbaanbeleid. Dit willen we samen met de

opgesteld die zijn afgeleid van het meerjarenbeleidsplan.

medewerkers tot stand brengen, zodat we vitaler en

In het activiteitenprogramma staan de doelstellingen

gezonder aan onze doelen kunnen werken. We blijven

voor het komende jaar. De begroting is de financiële

tweejaarlijks de medewerkerstevredenheid monitoren.

vertaling van het activiteitenprogramma. Periodiek
toetsen we of de gestelde doelen behaald zijn.

Talentscouting en ontwikkeling

Dit gebeurt onder meer in maandrapportages,

Wij geven kansen aan nieuw talent door (v)mbo-, hbo-

tertiaalrapportages en het jaarverslag. In het jaarverslag

en wo-stageplaatsen aan te bieden. Getalenteerde

wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde

afgestudeerden op hbo-plusniveau bieden we de

doelen van het afgelopen jaar.

6.7 Organisatie & GRC
Woonpartners werkt overeenkomstig de Governance-
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6.8 Governance, Risicomanagement &
Compliance (GRC)

code woningcorporaties van koepelorganisatie Aedes.

Governance: het geheel van beleid, procedures en

Conform de code ‘pas toe of leg uit’ leggen we in ons

maatregelen om een organisatie te kunnen

jaarverslag helder uit waar en waarom we van de

laten functioneren in overeenstemming met

code afwijken. In het kader van governance hanteert

haar strategische doelstellingen.

Woonpartners de volgende uitgangspunten:
•

•

en maatregelen gericht op het systematisch
We passen de Aedes Code en de Governancecode

identificeren van risico’s, het nemen van

woningcorporaties toe.

mitigerende maatregelen en het rapporteren

We geven praktisch vorm en inhoud aan de governancestructuur.

•

•

over het functioneren van risicomanagement
aan de leiding;
Compliance: het voldoen aan wet- en regelgeving, dan

We anticiperen proactief op veranderende wet- en

wel: het geheel van maatregelen en procedures

regelgeving.

dat er zorg voor draagt dat een organisatie

We passen onze ondernemingsstructuur niet adhoc aan op grond van al dan niet fiscale motieven.

•

Risicomanagement: het geheel van procedures

voldoet aan wet- en regelgeving en daarover
verantwoording aflegt.

We leggen open en transparant verantwoording af

Woonpartners voert een helder beleid en hanteert

over de manier van werken aan de interne en ex-

duidelijke

terne belanghouders.

organisatie te laten functioneren in overeenstemming

procedures

en

maatregelen

om

de

met de strategische doelstellingen. De Woningwet
•

Onze bedrijfsvoering is sober maar doelmatig (effi-

en de Governancecode 2015 stellen nieuwe eisen

ciënt en effectief ).

aan de governance van de organisatie. Van de

Raad van Commissarissen (RvC) wordt een actieve,

ontwikkelingen met betrekking tot de risicomodellen

toezichthoudende rol verwacht met een sterke focus

van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de

op onafhankelijkheid, eisen van geschiktheid, de

Autoriteit woningcorporaties en de mogelijke integratie

benoemingstermijn, integriteit en besluitvorming. Het

van beiden, worden betrokken in de eigen ontwikkeling

jaarverslag is een belangrijk verantwoordingsdocument

van het risicomanagement. Op het gebied van risico

waarin op transparante wijze wordt gepubliceerd over

en control is een samenwerkingsverband opgezet

de ontwikkeling en uitwerking van de governance

met drie andere Groene Hart Corporaties. Doel van de

in relatie tot de Woningwet en de Governancecode.

samenwerking is het verbeteren van de bedrijfsvoering

De leden van de RvC zijn respectievelijk in 2017

door schaalvoordelen te benutten, kennis en ervaringen

en 2018 aftredend en herbenoembaar. Bij de

uit te wisselen en concrete tools te ontwikkelen.

herbenoemingen zal conform de regelgeving een
zogeheten fit & proper test worden uitgevoerd.
Het integer handelen van de medewerkers van

Governance

Risk

Woonpartners, het bestuur als de leden en de RvC
is een voorwaarde voor een goed functionerende
governancestructuur.

Het

integriteitsbeleid

van

Woonpartners is vastgelegd in een integriteitscode
voor medewerkers en een code voor leveranciers. Deze
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Compliance

zijn in 2016 beide geactualiseerd.

Risicomanagement
Het risicomanagement bij Woonpartners heeft zich de

Door de toenemende blootstelling aan interne

afgelopen jaren ontwikkeld tot een goed functionerende

en

methode om de strategische en operationele risico’s te

steeds belangrijker onderdeel van de dagelijkse

identificeren en te beheersen. Risicomanagement krijgt

bedrijfsvoering. Niet alleen omdat we ons extern

ook de komende beleidsperiode hoge prioriteit. De

moeten verantwoorden, maar juist omdat risico’s ook

externe

risico’s

is

risicomanagement

een

kansen kunnen bieden. Althans, als Risicomanagement,

risicomanagement (inclusief mitigerende maatregelen)

Governance en Compliance geïntegreerd zijn in een

en de betrouwbaarheid van het risicoprofiel.

groter geheel.

Compliance (onder meer intern toezicht)
In de komende jaren realiseert Woonpartners een

De interne toetsing op het naleven van regelgeving,

GRC-framework (Governance, Risk management &

implementatie van nieuwe regels en goede werking

Compliance). GRC is de geïntegreerde combinatie

van de beheermaatregelen is geborgd door de interne

van processen en structuren om de activiteiten

audits door de controller. De komende beleidsperiode

van informatie te voorzien, te sturen, te managen

onderzoeken we of we de efficiency en effectiviteit van

en te monitoren. Met een geslaagde GRC is de

de monitoring en auditing van de interne beheersing

bedrijfsvoering aantoonbaar ‘in control’ en ontstaat

kunnen vergroten met nieuwe tools. Daarbij zullen on-

er een beter en transparanter inzicht in risico’s. Door

der andere ontwikkelingen in de IT en IT-audits worden

deze integratie is het mogelijk om de integrale werking

betrokken (zoals geautomatiseerde fact finding, data-

en de betrouwbaarheid van het totale beschreven

mining, digitale documentering van controles, registra-

systeem te beoordelen. Dit kan in de vorm van een

tie en follow-up).

‘Governance Statement’ die opgenomen wordt in
de externe verslaggeving (zoals het jaarverslag). De
ambitie is om deze verklaring voor het eerst af te
geven over het boekjaar 2020. De reeds bestaande
en afgegeven ICS (In Control Statements) worden op
toetsingsniveau geoptimaliseerd. Een ICS maakt het
mogelijk om een uitspraak te doen over de opzet, het
bestaan en de werking van het beschreven systeem van

Bij de interne audits wordt bekeken of we gebruik
kunnen maken van zogeheten auditteams (al dan niet
vanuit de samenwerking met de andere Groene Hart
Corporaties). Een en ander zal er mede aan bijdragen
dat het risicobewustzijn steviger verankerd wordt in de
cultuur van de organisatie.
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GRC-Framework

Dit is echter niet eenvoudig (en onderhevig aan
subjectieve inzichten). Vast staat dat het risicobewustzijn binnen Woonpartners zal toenemen. Het
wordt daarmee een belangrijk sturingsinstrument in
de realisatie van doelstellingen. De discussies worden
concreter en de inzet van mitigerende maatregelen
effectiever en efficiënter.
Zo zullen we de komende jaren verder vorm geven aan
het GRC-framework. Het framework wordt geïntegreerd

De ontwikkeling en implementatie van een GRC-

in de reguliere bedrijfsprocessen. De toepassing en het

framework maakt het mede mogelijk om op

monitoren zullen we periodiek evalueren.

operationeel niveau bewuster de risicobereidheid te
bepalen.
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