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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Ondernemingsplan van de Woningstichting. Met dit ondernemingsplan slaan we 

een nieuwe koers in.  

De volkshuisvesting verandert. Jarenlang is er gesproken over ingrijpende hervorming van de 

woningmarkt. Kabinet Rutte II heeft daar nu vorm aan gegeven. Voor corporaties heeft dit geleid 

tot nieuwe regelgeving. Ook de economische crisis heeft haar sporen nagelaten in de 

woningmarkt. Woningcorporaties moeten zich op grond van de Woningwet 2015 richten op het 

bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of 

aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. 

Ondanks de maatschappelijke beweging van een terugtrekkende rijksoverheid worden toch meer 

regels gesteld. De gemeente krijgt op lokaal niveau een steeds belangrijkere rol in het domein 

van wonen, zorg en welzijn. Daarnaast ontvouwt zich de participatiemaatschappij.   

Een nieuwe koers is dan nodig. De ontwikkelingen binnen en buiten de Woningstichting vragen er 

om met elkaar grondig na te denken over wat de opgaven van de Woningstichting zijn en haar 

focus moet zijn. Dit is uitgewerkt en vastgelegd in dit ondernemingsplan. In dit ondernemingsplan 

worden onze opgaven benoemd en  zijn deze vertaalt  in onze doelstellingen. In de jaarplannen 

en de begroting worden de doelstellingen en daaraan verbonden kritische succes factoren en 

prestatie indicatoren vervolgens jaarlijks verder uitgewerkt.  

Ondertussen staan we niet stil en zijn we al aan de slag gegaan met nieuwe uitdagingen op het 

gebied van participatie, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg en 

welzijn. Zo is in 2017 een imago onderzoek uitgevoerd door KWH: ‘de Woningstichting heeft een 

positief imago onder haar huurders’ en zijn recent de prestatieafspraken met de gemeente, in 

overleg met huurders, vastgesteld.  

We blijven in beweging voor onze maatschappelijke opgaven, we doen dit samen, bewust en 

vindingrijk.  

 

Wilfried Stribos 

a.i. Directeur / Bestuurder 
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1. Koers én Ondernemingsplan 
 

Voor u ligt de integrale versie van zowel de Koers als het Ondernemingsplan. Begin 2017 heeft 

de Woningstichting haar nieuwe koers ‘Vanuit onze kerntaak: Visie & Missie’ gepresenteerd aan 

haar medewerkers en de gemeente. Hierin zijn de volkshuisvestelijke opgaven verwoord. In het 

verlengde daarvan heeft er een sterkte-zwakte analyse van de Woningstichting plaatsgevonden 

en zijn de doelstellingen voor de komende periode geformuleerd. Dit resulteert in de strategie van 

de Woningstichting: hoe gaan wij onze opgaven aanpakken. Het is verwoord in doelstellingen die 

de Woningstichting de komende vier jaar (uiterlijk in 2020) wil bereiken, waarbij ook is 

aangegeven hoe zij dit wil realiseren (financieel, personeel en organisatie). 

1.1 De totstandkoming van dit ondernemingsplan    
De inhoud van dit ondernemingsplan is gemaakt met de ‘kerngroep’. De kerngroep bestond uit de 

bestuurder a.i., management, afdelingshoofden en enkele sleutelfunctionarissen. Om de 

tussenresultaten te toetsen en informatie op te halen zijn er bijeenkomsten geweest, te weten 

één met de RvC, één met onze belanghouders (huurders, gemeente en netwerkpartners)  en een 

viertal met onze medewerkers. 

 

Ontwikkelingen en scenario-planning 

Voor de Koers zijn eerst de ontwikkelingen in de sector, landelijk, regionaal en lokaal die voor de 

Woningstichting van belang zijn, geïnventariseerd en geanalyseerd. We hebben gekeken naar de 

trends en naar onzekere ontwikkelingen om te ontdekken wat de koers van de Woningstichting in 

deze nieuwe tijd moet zijn. 

 

In een bijeenkomst met de RvC zijn deze besproken en is vervolgens via de methode van 

scenario-planning aan de hand van twee onzekere ontwikkelingen de toekomst verkend. Als 

belangrijkste onzekere ontwikkelingen zijn benoemd de omvang van de doelgroep (groei of krimp 

na 2020
1
) en de onzekere ontwikkeling van de (financiële) inmenging van de overheid met de 

woningcorporatie. Hierbij was de tegenstelling: blijft de woningcorporatie een publieke organisatie 

(met huurtoeslag, met verhuurderheffing enz.) of wordt de woningcorporatie een particuliere 

organisatie, zonder huurtoeslag, verhuurderheffing en zonder inmenging van de rijksoverheid. Dit 

heeft tot vier scenario’s geleid.  

 

Per scenario is in de kerngroep een strategie voor de Woningstichting uitgewerkt: Wat zou de 

Woningstichting moeten doen als dit scenario zich zou voordoen? Het heeft inzicht gegeven in de 

flexibiliteit die wordt gevraagd van beleid en aan de organisatie. Het leverde ook het inzicht op 

dat de aandacht voor de sociale volkshuisvestelijke vraagstukken niet ten koste mag gaan van de 

aandacht voor vastgoedopgaven of andersom: het vinden van het juiste evenwicht is in alle 

scenario’s aan de orde. 

 

  

                                                           
1
 Het woningmarktonderzoek van ABF uit 2015 gaf aan dat krimp of groei van de doelgroep na 2020 in de 

gemeente Wageningen niet is te voorspellen. 
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Tafelkleeddialoog met belanghouders (huurders, gemeente en netwerkpartners)  en 

medewerkers  

De ontwikkelingen zijn getoetst in een medewerkersbijeenkomst, waarna deze in de 

belanghouders bijeenkomst zijn gepresenteerd. Aan de belanghoudersbijeenkomst namen 

huurders, medewerkers en bestuurders  van de gemeente Wageningen en zorg en 

welzijnsorganisaties in Wageningen deel. In deze belanghoudersbijeenkomst (oktober 2016) zijn 

vervolgens via de methode van de ‘tafelkleeddialoog’ de belanghouders op vier thema’s 

geraadpleegd.  

 

Vier thema’s de rode draad door de Koers en het Ondernemingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

De uitkomsten van de tafelkleeddialoog zijn vervolgens in een bijeenkomst met de medewerkers 

besproken. Al deze input is gebruikt voor de beschrijving van de opgaven van de Woningstichting 

zoals deze in de nieuwe koers ‘Vanuit onze kerntaak: Visie & Missie’ zijn opgenomen en zijn 

opgenomen in hoofdstuk 3.  

 

SWOT-analyse 

Het ondernemingsplan geeft in het verlengde van de nieuwe koers aan welke strategie de 

Woningstichting voor ogen heeft, gezien haar sterktes en zwaktes, om haar opgaven aan te 

pakken. De sterkte-zwakte analyse in relatie tot de ontwikkelingen vormt de basis van het 

ondernemingsplan. Het eind 2016 gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek is een 

belangrijke input voor deze sterkte-zwakte analyse geweest. 

 

In dit ondernemingsplan zijn op de 4 thema’s de opgave (zoals deze in de koers is verwoord) 

vertaald in doelstellingen. Vervolgens zijn de randvoorwaardelijke opgaven en doelstellingen 

geformuleerd: de financiële, de personele en de organisatorische. De doelstellingen zijn voor 

zover dit mogelijk was, in ‘doel door doen’ termen geformuleerd en waar mogelijk meetbaar 

gemaakt. 

   

Kerncompetenties  

In de bijeenkomst met medewerkers in het voorjaar van 2017 zijn vervolgens de competenties 

geïnventariseerd die medewerkers van belang achten, gezien de opgaven van de 

Woningstichting. Hiervan hebben we onze kernwaarden afgeleid. 

Onze kernwaarden zijn:  

 Samen,  

 Bewust,  

 Vindingrijk. 
Deze worden in  het laatste hoofdstuk van dit ondernemingsplan verder uitgewerkt.  

 

  

Vier thema’s: 

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

2. Leefbaarheid 

3. Wonen, zorg en welzijn 

4. Duurzaamheid 
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Prestatieafspraken 

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de koers en het ondernemingsplan zijn ook de 

prestatieafspraken met de gemeente opnieuw opgesteld. Dit heeft geleid tot een min of meer 

synchrone ontwikkeling van ondernemingsplan en prestatieafspraken. De prestatieafspraken 

passen binnen de doelstellingen van de Woningstichting. 

 

1.2. Het vervolg: PDCA en beweging  
In het ondernemingsplan is de koers in doelstellingen geconcretiseerd. Doelstellingen waar we de 

komende vier jaar aan werken. Intern wordt het ondernemingsplan ieder jaar vertaald in 

jaarplannen, afdelingsplannen en persoonlijke plannen. In deze plannen worden de acties en te 

behalen resultaten geconcretiseerd en meetbaar gemaakt. Door omstandigheden heeft de 

oplevering van dit ondernemingsplan circa een halfjaar vertraging opgelopen en daarmee ook de 

PDCA  cyclus. Ondertussen zijn er al wel acties in gang gezet die op het ondernemingsplan 

aansluiten en is de ontwikkeling van de organisatie opgepakt die past bij de ambities van de 

nieuwe koers. 

 

Dit ondernemingsplan is niet in ijzer gegoten. Jaarlijks zal in de voorbereiding van de jaarplannen 

worden stilgestaan bij de realisatie van het ondernemingsplan. De jaarplannen worden daarbij op 

de realisatie en ontwikkelingen getoetst. Dit kan leiden tot bijstellingen van het 

ondernemingsplan. Bijstellingen die dienstbaar zijn aan het realiseren van de nieuwe koers: 

 ‘Vanuit onze kerntaak: visie en missie’. 

 

De financiële impact van dit ondernemingsplan wordt vertaald in de jaarlijks op te stellen 

meerjarenbegroting. De jaarplannen vormen hiervoor de concrete input. De meerjarenbegroting 

dient te voldoen aan de financiële randvoorwaarden zoals opgenomen in dit ondernemingsplan. 

Binnen de financiële mogelijkheden willen we zo onze volkshuisvestelijke prestaties op korte, 

maar ook op lange termijn maximaliseren.  

We verantwoorden over de realisatie van onze jaarplannen, en daarmee ons ondernemingsplan, 

in ons jaarverslag en onze jaarrekening. 

 

1.3. Leeswijzer 
Eerst vindt u onze missie in hoofdstuk 2. Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 3 de belangrijkste 

landelijke ontwikkelingen voor de Woningstichting waarna aan de hand van de belangrijkste 

vraagstukken ingegaan wordt op de situatie in Wageningen. Hier zijn de opgaven en de rol die de 

Woningstichting wil en wettelijk kan spelen beschreven op de vier thema’s: 

1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

2. Leefbaarheid 

3. Wonen, zorg en welzijn 

4. Duurzaamheid  
 

Zo komt de bijdrage in beeld die de Woningstichting wil leveren aan de volkshuisvesting in 

Wageningen in de vorm van doelstellingen die zij zich zelf stelt op deze thema’s.  

 

Om deze volkshuisvestelijke doelstellingen te realiseren zijn financiën, goede medewerkers en 

een adequaat ingerichte organisatie een noodzakelijke voorwaarde. In hoofdstuk 4 is vervolgens 

de opgave in personele, organisatorische en financiële zin uitgewerkt en vertaald in 

doelstellingen.    
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2. Vanuit de kerntaak: onze missie 
 

 

Wat bedoelen we hiermee? 

 

Betaalbare en duurzame woningen 

We zetten in op verduurzaming van onze woningen, waarbij we inzetten op stabilisering of 

verlaging van de woonlasten van onze bewoners. 

 

Thuis in de buurt 

Ons streven is een goed huis in een prettige buurt waar mensen zich thuis voelen en zich kunnen 

ontplooien. We zijn proactief in de buurt aanwezig om problemen te voorkomen of snel te 

signaleren en deze samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners op te pakken. Iedereen 

levert hier vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage aan.  

 

Transparant, maatschappelijk en financieel verantwoord  

Wij zetten ons in om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te creëren voor onze huurders. 

We hebben een gezonde financiële basis nodig om onze maatschappelijke rol en bijdrage goed 

in te vullen. Dit doen wij door goed rentmeesterschap, waaronder een verantwoord huurbeleid en 

scherpe bewaking van kosten voor beheer en onderhoud. Wij vertellen duidelijk en begrijpelijk 

over onze financiële positie en de maatschappelijke bijdrage die we leveren. 

  

 

‘Samen thuis in de buurt’ 
 

Wij beheren en bouwen betaalbare en duurzame woningen voor mensen die door inkomen of 

andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting kunnen voorzien.  

 

Wij bieden een thuis voor onze bewoners in de buurt, een plek waar men prettig woont. Dit 

doen we samen met bewoners, gemeente en netwerkpartners.  

 

Wij werken op een transparante, maatschappelijk en financieel verantwoorde manier. 



 

Koers  en ondernemingsplan de Woningstichting  27 oktober 2017  9 

 

 



 

Koers  en ondernemingsplan de Woningstichting  27 oktober 2017  10 

 

3. Vanuit onze missie:  

de opgaven en doelstellingen van de Woningstichting 

 

De wereld van de woningcorporaties is  veranderd en blijft in beweging als gevolg van 

economische-, sociale-, demografische-, technologische-, ecologische- en politieke 

ontwikkelingen. De belangrijkste trends vatten we hieronder samen.  

Vanuit deze algemene ontwikkelingen heeft de Woningstichting haar volkshuisvestelijke opgaven 

in de gemeente Wageningen verkend. De opgaven hebben we verwoord in de vier thema’s: 

 Betaalbaarheid & Beschikbaarheid 

 Leefbaarheid 

 Wonen, Zorg en Welzijn 

 Duurzaamheid 
Per thema is de invloed van de ontwikkelingen in Wageningen beschreven, wordt aangegeven 

hoe de Woningstichting tegen de problematiek aankijkt en is de opgave geformuleerd. Gegeven 

die opgave is de positie van de Woningstichting geanalyseerd en zijn de doelstellingen van de 

Woningstichting voor de komende vier jaar geformuleerd.  

 

3.1. De belangrijkste ontwikkelingen 
De woningmarkt 

De woningmarkt heeft de afgelopen jaren als gevolg van de wereldwijde crisis op slot gezeten. 

Met name de koopwoningmarkt heeft flink te lijden gehad van deze crisis. De aanscherpingen 

voor het verkrijgen van een hypotheek en dalende verkoopprijzen brachten de doorstroming van 

de huur- naar de koopmarkt tot stilstand. Ook de doorstroming binnen de huurmarkt nam af 

vanwege huurharmonisatie bij mutatie. Door toename van de werkloosheid en daling van veel 

inkomens, maar ook door wijziging van de huishoudenssamenstelling (meer één- en 

tweepersoonshuishoudens, meer samengestelde gezinnen) die de corporaties huisvesten nam 

de druk op de (sociale) huurmarkt toe. Als gevolg van de hervorming van de woningmarkt kunnen 

nadere ingrepen komen in de huurtoeslag en/of hypotheekrenteaftrek. Hierdoor verwachten we 

dat de woningmarkt voorlopig nog niet tot rust zal komen. 

Gelijktijdig grijpt de overheid via regelgeving steeds verder in op de sociale huurwoningmarkt. Na 

de Europese regelgeving met betrekking tot de inkomensgrenzen en het scheiden van wonen en 

zorg, worden er nu ook eisen gesteld aan de woningtoewijzing vanuit betaalbaarheidsprincipes
2
. 

Hierdoor dreigen er  groepen  tussen wal en schip te vallen, zoals bijvoorbeeld de 

middeninkomens. 

 

Doelgroepen 

Wij zijn er voor mensen die door inkomen of andere omstandigheden moeilijk in hun huisvesting 

kunnen voorzien. Binnen deze algemene doelgroep, zien we landelijk de volgende trends met 

betrekking tot de samenstelling van de doelgroep
3
:  

 toename van het aantal eenpersoonshuishoudens 

 toename van het aantal samengestelde huishoudens 

 toename pensioengerechtigden gezien de opbouw van de  babyboomgeneratie   

 een toestroom van statushouders  

 toename van zorgvragers (door extramuralisering van de zorg en langer zelfstandig wonen) 

                                                           
2
 De overheid hanteert hier de NIBUD normen voor. 

3
 Bron: Prof. Dr. J.J.(Jan) Latten 
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 toename van het aantal huishoudens dat net boven de inkomensgrens verdient en ‘tussen 

wal en schip valt´ wat betreft huisvestingsmogelijkheden.  
 

Economie 

De economie herstelt zich van een zware crisis. De digitalisering brengt een fundamentele 

verandering teweeg in ons dagelijks doen en laten. Een nieuwe economie ontwikkelt zich waarin 

meer wordt gedeeld, waarin gebruik belangrijker wordt dan eigendom of bezit, waarin 

digitalisering zowel verbinding als collectiviteit faciliteert. Digitale platforms met vraag en aanbod 

(zoals Airbnb, buurtapps zoals Peerby.com (gereedschap delen)), krijgen een rol in de economie. 

Daarnaast heeft de crisis een enorme innovatie-impuls gegeven aan de van oudsher traditionele 

bouwsector. Ook vanuit deze hoek wordt met innovatieve bouwconcepten en ketensamenwerking 

meer aandacht besteed aan de vraag van de klant. 

De noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en leven neemt toe. Er ontstaat, ook 

los van politieke druk, bij grote groepen van de bevolking, aandacht voor het milieu. Bij de 

verduurzaming van onze economie gaat het onder andere om terugdringen van het 

energieverbruik, om hergebruik van materialen, om verlaging van de CO2 footprint. 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. De energietransitie staat hoog op 

de agenda.  

De participatiemaatschappij, als vervanging van de verzorgingsstaat, vraagt steeds meer inzet uit 

en in de lokale samenleving. Het ontstaan van coöperatieve samenwerkingsverbanden is hier 

een voorbeeld van.  

 

De samenleving  

In deze tijd zien we ook community’s op buurtniveau ontstaan, zoals ‘Voor je buurt’: ze gebruiken 

crowdfunding om acties in de buurt op touw te zetten, of ‘Zorgvoorelkaar’: dit is een online 

platform waar mensen elkaar kunnen vinden en helpen. We zien ook dat niet iedereen kan 

meedoen, niet iedereen is zelfredzaam en er dreigt een tweedeling in de samenleving. Er is een 

groeiende groep die de aansluiting mist in opleiding en kansen en die problemen heeft met het 

vinden van betaalbare huisvesting
4
.  

 

De corporatiesector 

Woningcorporaties zijn ondernemingen met een volkshuisvestelijke, maatschappelijke opdracht.  

In de sector zien we dat corporaties de afgelopen jaren fors zijn afgeslankt, dat er bij vele een 

rem zat op de investeringen en dat er een focus ligt op efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.  

Daarnaast zijn we geconfronteerd met een kwetsbaar imago, hebben we te maken met steeds 

veranderende regelgeving en een toenemende complexiteit van de vraagstukken die voor ons 

liggen.  

 

3.2. Betaalbaarheid en Beschikbaarheid 
De Woningstichting bezit en verhuurt ongeveer 90% van de zelfstandige sociale huurwoningen in 

Wageningen (cijfers ultimo 2016). Tweejaarlijks wordt in samenwerking met de gemeente 

Wageningen door ABF kwantitatief marktonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van 

het laatste onderzoek uit 2015 verwachten wij dat het aantal huishoudens dat tot onze doelgroep 

(primair en secundair
5
) behoort in Wageningen nog groeit tot 2020. Vanaf 2020 verwachten we 

een afname.  

                                                           
4
 Bron: Visie Aedes, april 2016 

5
 De secundaire doelgroep betreft de lage middeninkomens. 
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De landelijke ontwikkelingen die we zien, verwachten we ook in Wageningen. Dus houden we 

rekening met de verdunning van huishoudens, het scheiden van wonen en zorg en de toestroom 

van statushouders.  

Het is belangrijk om de ontwikkeling van de huishoudens te monitoren om hierop te kunnen 

anticiperen met de omvang van de beschikbare voorraad woningen, zowel DAEB (woningen met 

een huurprijs tot aan de liberalisatiegrens) als niet-DAEB (woningen in het geliberaliseerde 

segment). Het woonruimteverdeelsysteem (Woningnet: www.Huiswaarts.nu) laat zien we dat het 

aantal actief woningzoekenden in de afgelopen jaren is afgenomen. Nog niet duidelijk is of er 

voldoende woningen vrijkomen en of deze vrijkomende woningen ook de gewenste woningen 

zijn. Zoveel mensen, zoveel woonwensen, zoals 

 huren of kopen,  

 bestaand of nieuwbouw,  

 wonen op kamers of centraal wonen,  

 huis met tuin of appartement 

 of wonen met service en zorg voor ouderen en hoogbejaarden dan wel voor mensen met een 

lichamelijke en/of geestelijke beperking. 
De één wil wonen in het centrum van de stad en de ander in de wijk waar hij of zij al jaren woont.  

In Wageningen zien wij dat huishoudens met middeninkomens (vooral gezinnen) vaak een 

beroep op ons doen. Zij kunnen binnen Wageningen moeilijk een woning met een passende 

huur- of koopprijs vinden. Uit het ABF onderzoek van 2015 blijkt dat een groot deel van deze 

middeninkomens al een woning van ons huren.   

Ons eerste aandachtspunt is en blijft om de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van de 

benodigde voorraad aan sociale huurwoningen in stand te houden en de kwaliteit daarvan ook 

voor de toekomst te waarborgen.  

Beschikbaarheid 

We blijven onderzoeken wat de kwalitatieve vraag naar sociale huurwoningen in Wageningen is 

en hoe dit zich verhoudt met het bestaande aanbod. Kwaliteit bieden betekent voor ons een 

aanbod van voldoende, goede, veilige en betaalbare woningen. Voldoende verwijst naar het 

aantal woningen in verhouding tot de omvang van onze doelgroep. Goed en veilig verwijst naar 

de behoefte aan kwaliteit. Een goede kwaliteit draagt tevens bij aan het behoud van de 

vastgoedwaarde van ons bezit. Daarbij moeten we voldoende dynamiek in ons bezit houden om 

te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. 

  

Betaalbaarheid 

De betaalbaarheid van het wonen is en blijft voor onze huidige en toekomstige bewoners een 

belangrijk aandachtspunt. Bij de woningtoewijzing is betaalbaarheid uitgangspunt, maar de 

betaalbaarheid is ook een vraagstuk voor zittende bewoners. Het gaat hierbij om betaalbaarheid 

van de totale woonlasten. 

  

http://www.huiswaarts.nu/
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De opgave Betaalbaarheid en Beschikbaarheid: 

 

3.2.1 Doelstellingen  
 

 
 

Als grootste sociale verhuurder in Wageningen houden we het aantal betaalbare huurwoningen 

op peil en bieden we graag mensen een keuze voor een huis waarin zij zich thuis voelen. De 

betaalbaarheid van sociale huurwoningen, en het aantal daarvan dat beschikbaar blijft voor 

mensen met recht op huurtoeslag, is cruciaal. 

De Woningstichting kiest ervoor om de woonlasten van haar huurders betaalbaar te houden door 

een gematigd huurprijsbeleid en door investeringen in energetische verbetering. We investeren in 

bestaande woningen om deze toekomstbestendig te maken en we vernieuwen de 

woningvoorraad door woningen te slopen of te verkopen en hiervoor nieuwe woningen terug te 

bouwen.  

Beschikbaarheid 

Ons doel is dat we in 2020 iedere actief woningzoekenden die tot onze doelgroep behoort binnen 

een jaar aan een passende woning kunnen helpen. Uit het zoekgedrag van een woningzoekende 

blijkt of iemand actief zoekende is. Een passende woning betekent dat de omvang van een 

huishouden overeenkomt met het aantal kamers in een woning, met een betaalbare huurprijs.  

We zetten hier in ieder geval de volgende gerichte acties op:  Verleiden tot doorstroming om de 

slagingskansen te laten stijgen. 

 Inzetten opbrengst van de verkoop van woningen voor het toevoegen van sociale 

huurwoningen. 

 Bij nieuwbouw ligt de nadruk op bouwen voor kleinere huishoudens.  

 Het opstellen van het strategisch portefeuilleplan in 2017, het jaarlijks bijstellen en realiseren 

van dit plan. 

 In 2017 verwerven we inzicht in de woonbehoefte van woningzoekenden en zittende 

huurders. 

 In 2018 onderzoeken we alternatieve woonvormen. 

 

  

Doelstellingen Betaalbaarheid en Beschikbaarheid 

1. In 2020 vindt iedere actief woningzoekende binnen een jaar een passende woning. 

2. In 2020 woont minimaal 75% van onze doelgroep bij ons met een acceptabele woonlast 

(mede in relatie tot duurzaamheid).  

 

De Woningstichting ziet het als haar opgave met name huurwoningen met een huurprijs onder 

de liberalisatiegrens* te bouwen en beheren. Deze woningen moeten functioneel en 

prijsflexibel zijn met het oog op de differentiatie binnen de doelgroep, maar ook vanwege de 

verwachte afname in de vraag naar woningen na 2020. Zo kunnen we in de toekomst 

passende huisvesting blijven leveren. 

 
*de liberalisatiegrens markeert de huurprijs waarboven geen huurtoeslag wordt verstrekt. Het is de grens van 
de gereguleerde sociale huursector.   
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Betaalbaarheid 

Betaalbaarheid is een begrip waar veel definities en invullingen voor bestaan. Het gaat in elke 

definitie over een verhouding tussen huishoudinkomen en woonuitgaven.  

Wij kiezen voor een invulling van het begrip betaalbaarheid op basis van de adviezen van het 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Hiermee wordt op basis van de samenstelling 

van het huishouden en het inkomen de acceptabele woonlast bepaald. Omdat wij als 

woningverhuurder, de meeste invloed hebben op de huurprijs en het energetische niveau van de 

woning, bestaat ons doel voor de bepaling van de woonlast uit deze twee componenten. Wij 

willen huurders een passende woning bieden, maar huurders kiezen uiteindelijk zelf waar ze 

gaan wonen en blijven wonen en hebben zelf ook invloed op hun woonlasten. Wij willen het liefst 

100%, maar minimaal 75% van onze doelgroep de mogelijkheid geven om met een acceptabele 

woonlast bij ons te wonen. 

 

Wij zetten meerdere instrumenten in om de Betaalbaarheid te beïnvloeden, zoals: 

 Het verlagen van de energielasten: enerzijds door aanpassingen in/aan de woning zelf en/of 

door het gedrag van huurders te beïnvloeden. 

 Verantwoord huurbeleid. 

 Een weloverwogen verdeling van de huurverhogingen. 

 Het ondersteunen bij inkomensterugval van huurders. 

 Het leveren van goede informatie aan woningzoekenden (aan de voorkant) om tot een 

passende woningkeuze te komen. 

 Het bewaken van de samenhang tussen kosten en opbrengsten van een woning bij 

nieuwbouw en renovatie. 

 Woonlastengarantie bij aanvraag energetische maatregelen door huurder. 

 

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren 

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

Voldoende 
woningen 
beschikbaar 

Iedere actief 
woningzoekende krijgt 
binnen een jaar een 
passende woning 
toegewezen. 

Moet oplopen 2017/2020 x x x x Meeteenheid 
maken in 2017, 
1

e
 meting in 

2018 

  Omvang kernvoorraad 
(tot inkomensgrens 
€43.876,-) 

100% 2018/2020  5.050 5.050 5100 5.100 Bron: 
Strategisch 
beleid, 
woonvisie/ 
prestatieafsprak
en 

 Omvang niet-Daeb Maximaal 400 
(zie scheidings-
voorstel) 

2017 160 170 180 190 Afhankelijk van 
omvang 
noodzakelijke 
kernvoorraad 
(SVB) 

 Prestatieafspraken 
gemeente 
gerealiseerd  

100% 2017/2020 x x x x Worden jaarlijks 
geactualiseerd. 
 

Voldoende 
woningen 
betaalbaar 

SVB: omvang 
voorraad per 
toewijzingscategorie 
staat in verhouding tot 
de behoefte 

Streven 90% 2018/2020 x x x x Monitor met 
gemeente in 
2017 te 
ontwikkelen: 
aantal, type en 
prijsklasse voor 
de diverse 
doelgroepen 

 Meting woonlasten 75% op of onder 
NIBUD norm 

jaarlijks x x x x Meetinstrument 
ontwikkelen. 
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3.3. Leefbaarheid 
De leefbaarheid in onze buurten komt onder druk te staan door maatschappelijke ontwikkelingen. 

De nieuwe Woningwet dwingt ons tot versobering van onze uitgaven in leefbaarheid en de 

rijksoverheid legt de verantwoordelijkheid van leefbaarheid steeds meer terug bij de gemeente en 

bewoners. De aanwezigheid van mensen met psychische of sociale problematiek in een buurt 

kan een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en het woongenot van andere bewoners. 

Wij zien het als onze taak om samen met zorg- en welzijnspartners proactief in te spelen op de 

huisvesting van deze bewoners. Zodat alle bewoners prettig en veilig kunnen wonen. 

Wageningen kent niet de grootstedelijke problematiek van eenzijdig gebouwde buurten. In 

eenzijdig gebouwde buurten bestaat het risico op verslechtering van leefbaarheid vanwege de 

clustering van kwetsbare groepen door de toewijzingsregels.  

Leefbare buurten zijn van belang voor bewoners om prettig en veilig te kunnen wonen, maar ook 

om de waarde en de verhuurbaarheid van onze woningen te behouden.  

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners in een prettige woonomgeving wonen, zodat ze niet 

alleen een huis, maar ook een thuis hebben. Een plek waar bewoners plezierig en veilig wonen 

en waar ze samen verantwoordelijkheid nemen voor hun buurt.  

 

Als woningcorporatie zijn we samen met onze netwerkpartners actief in de buurt en staan we 

dicht bij de bewoners die er wonen. 

 
De opgave op leefbaarheid: 

Wij zijn proactief in buurten en bij woningtoewijzing om bij te dragen aan een prettige en veilige 

woonomgeving (en problemen te voorkomen of tijdig te signaleren). We stimuleren en faciliteren 

dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woonomgeving. Dit doen we 

samen met bewoners en onze netwerkpartners. 

3.3.1. Doelstellingen 

 

Om deze doelstellingen te bereiken maken wij gebruik van een aantal instrumenten, zoals 

buurtbeheerplannen, tuinenbeleid en zetten we buurtbeheerders en woonconsulenten in. 

Daarnaast willen we de komende jaren een actieve, faciliterende rol ontwikkelen om huurders te 

betrekken bij de leefbaarheid in de buurt en wijk.  

De allerbelangrijkste factor bij leefbaarheid is de samenwerking, wij kunnen het niet alleen, we 

hebben de buurtbewoners hierbij hard nodig. Bewoners betrekken bij hun woonomgeving kan 

bijvoorbeeld door huisregels door bewoners te laten opstellen of nieuwe buren hun verhaal te 

laten vertellen hoe het werkt in deze buurt. Hieraan werken we samen met onze netwerkpartners als 

gemeente en welzijn- en zorginstellingen. 

Doelstellingen Leefbaarheid 

1. In 2020 is voor iedere buurt de leefbaarheid minimaal een 7,5. 

2. In 2018 hebben we in alle buurten een buurtbeheerder en woonconsulent die bekend zijn bij 

minimaal 70% van onze huurders. 

3. In 2020 voelen bewoners zich nog meer verantwoordelijk voor hun woonomgeving en 

ontstaan hierdoor bewonersinitiatieven waar wij ze bij ondersteunen. 
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Meten is weten 

We doen in 2018 een nulmeting leefbaarheid per buurt (10 puntschaal) en op basis daarvan 

kijken we wat de huidige situatie is. Vervolgens beschrijven we in het buurtbeheerplan wat de 

gewenste situatie is (dit bespreken we samen met bewoners en netwerkpartners, in buurt of 

wijkpanel) en welke activiteiten er moeten plaatsvinden om tot de gewenste situatie te komen. In 

2020 toetsen we of dit is gelukt. 

 

Met een buurtbeheerder en woonconsulent in al onze buurten laten we ons gezicht zien. Dit geeft 

een veilig en vertrouwd gevoel bij bewoners en dat levert een bijdrage aan de leefbaarheid in 

buurten. Dit toetsen we door de bekendheid van de buurtbeheerder en woonconsulent in de buurt 

te meten.  

In de nulmeting leefbaarheid toetsen we ook of bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun 

woonomgeving. In 2020 zien we of dit is toegenomen en of er meer bewonersinitiatieven zijn 

ontstaan.  

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren 

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

leefbaarheid Leefbaarheidsmeting 
per buurt 

7,5 op 10-
puntschaal 

0-meting  x    

   Meting     x  

 Buurtbeheerplannen 
opstellen 

100% in 2020 2017/2019 x x x x Prestatie-
afspraak 
samen 

 Buurtbeheerplannen 
gerealiseerd 

 2018/2020  x x x  

 Bekendheid 
buurtbeheerder en 
woonconsulent 

Minimaal bij 70% 
huurders bekend 

2018-2020  x x x Jaarlijkse 
meting 

 Bewonersparticipatie Minimaal 1 
bewonersinitiatief 
per buurt per jaar 

2017-2020  x x x Per jaar 
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3.4. Wonen, zorg en welzijn 
Zoals in de rest van Nederland zien we ook dat in Wageningen de woonvraag van mensen met 

een zorgbehoefte toeneemt. Volgens onderzoek van ABF wonen er in 2015 ongeveer 3.400 

huishoudens van 65 jaar en ouder in Wageningen, dit aantal groeit tot 5.050 in 2030. Gelijktijdig 

merken we een toenemende vraag van jongere mensen die zorg of begeleiding nodig hebben en 

zelfstandig moeten wonen. Zowel deze ouderen als jongeren zoeken perspectief in zelfstandig 

wonen in een woonomgeving die uitdaagt tot ontwikkelen, ontmoeten, ontspannen en ontplooien. 

De Woningstichting is geen zorg- of welzijnsorganisatie, maar werkt intensief samen met diverse 

zorg- en welzijnspartners, gemeente én bewoners. Samen met de gemeente en zorg- en 

welzijnspartners kijken we wat nodig is en maken we hier concrete afspraken over. Het gaat niet 

alleen om woningaanpassingen en zorggeschikte woningen, maar ook om voorzieningen in de 

woonomgeving en het stimuleren van burgerinitiatieven. Naast verhuur aan particulieren, 

verhuren we ook aan netwerkpartners zoals RIBW, Zideris, ’s Heerenloo en Opella.  

 

Wij ondersteunen de gedachte dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven 

wonen. Dit hoeft niet altijd in de huidige woning te zijn. Samen met de bewoners zoeken we naar 

de best passende oplossing. 

De opgave op wonen, zorg en welzijn: 

Wij willen er samen met gemeente, zorg en welzijnspartners en in overleg met onze bewoners 

voor zorgen dat onze (oudere) huurders zelfstandig kunnen blijven wonen, waar nodig met 

behulp van zorg en welzijn. (langer zelfstandig blijven wonen wil niet zeggen langer in hetzelfde 

huis blijven wonen) 

 

3.4.1. Doelstellingen  
Doelstellingen wonen zorg en welzijn: 

 

1. In 2020 kennen onze bewoners die een zorgvraag hebben, onze mogelijkheden voor 

passende huisvesting, indien nodig met dienstverlening op maat in samenwerking met onze 

partners, om zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

2. In 2020 woont door het verleiden tot doorstromen 20% minder 1/2 –persoonshuishoudens 

van 75+ in een 4-kamerwoning of meer. 

3. In 2018 hebben we, op basis van onze portefeuillestrategie en het kwalitatief 

woningmarktonderzoek, onze portefeuille gelabeld naar zorgkwaliteit/leefstijl (woon 

technische kwaliteit en de daarbij behorende voorzieningen in het complex en/of directe 

woonomgeving).  

 

Wij huisvesten huishoudens die een zorgvraag hebben (de bijzondere doelgroep) met voorrang 

om het leven van bewoners een positieve impuls te geven en maatschappelijke kosten te 

besparen. Deze maatschappelijke kosten betreffen bijvoorbeeld kosten die anders vanuit de 

verschillende zorgbudgetten extra moeten worden ingezet, of kosten die vanuit de 

Woningstichting zouden moeten worden gemaakt voor ver(nieuw)bouw van de woning. 

We bereiken deze doelstelling ook door bewoners met een (latente: een nog niet zichtbare 

zorgvraag die er mogelijk op korte termijn wel aan zit te komen) zorgvraag tijdig te verleiden tot 

doorstroming. Dit betreft met name onze oudere bewoners die in een grotere, vaak 

grondgebonden woning wonen. We willen ze verleiden door ze te informeren en door onze 

seniorenadviseur actief te laten bezoeken. De seniorenadviseur onderzoekt de behoefte van de 

bewoner op het gebied van welzijn, zorg en wonen en zet de benodigde acties uit.  
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Visie-ontwikkeling met netwerkpartners 

We vinden het belangrijk juist voor de toekomst te komen tot een goede afstemming tussen vraag 

en aanbod. De Woningstichting zet zich al jaren in voor diverse vormen van verzorgd 

wonen/wonen plus Naar de toekomst toe is onderzoek nodig op basis waarvan we, met zorg- en 

welzijnorganisaties en gemeente een visie kunnen ontwikkelen op hoe ons aanbod op de meest 

efficiënte wijze kan aansluiten op deze kwalitatieve vraag. Een gezamenlijke visie, die recht doet 

aan de eigen verantwoordelijkheden. Hiervoor is inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van 

welzijn en zorg, én samenwerking met onze maatschappelijke partners cruciaal.   

 

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren 

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

Wonen met 
zorg en 
welzijn. 

Bewoners kennen de 
mogelijkheden van de 
Woningstichting 

meting 100% 2017/2020   x x  

 Doorstromen bewoners 
75+ uit grondgebonden 
woning. 

Minimaal 12 per 
jaar 

2017/2019 x x x x  

 Visie op wonen en zorg opstellen 2017 x    Zie ook 
prestatie-
afspraken 

 Woningportefeuille 
gelabeld op 
zorgkwaliteit en leefstijl 

100% van de 
woningen 

2017/2018  x    

 

3.5. Duurzaamheid 
In Wageningen staat duurzaamheid hoog op de agenda. Hierin gaat de gemeente verder dan de 

landelijke ambities en doelstellingen. Zij wil energieneutraal zijn in 2030.  

Op het gebied van duurzaamheid zelf, zien we dat de technische innovatie snel gaat en steeds 

betaalbaarder wordt. Gelijktijdig zien we dat de kosten van de innovaties hoog zijn als deze 

innovaties zelf nog in ontwikkeling zijn (de kopgroep).  

 

Ondertussen wordt de energietransitie en de circulaire economie wel steeds belangrijker: de 

opgave is om energieverbruik en CO
2
 uitstoot te verminderen, en circulair bouwen en hergebruik 

van materialen te stimuleren.  

Volgens de Trias Energetica vereist de energietransitie:  

 beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan  

 maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen  

 maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen 

 

De Woningstichting wil duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit doen wij 

onder meer door onze bestaande woningvoorraad te verduurzamen en nieuwe woningen 

duurzaam te bouwen.  

  

Bij duurzaam beheer en ontwikkeling zien we het belang van de 4 P’s van Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen:  

 Profit: wat zich ook vertaalt in betaalbaarheid voor onze huurders 

 People: comfort huurder 

 Planet: omgeving 

 Participatie: samen  

  

We werken mee aan de ambities van de gemeente Wageningen om de energietransitie vorm te 

geven. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid bij te dragen aan een duurzame samenleving. 
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Wij maken zoveel mogelijk gebruik van reeds beproefde concepten en staan open voor 

innovatieve technische oplossingen. 

Onze ambities zullen wel moeten passen binnen de (financiële) mogelijkheden van onze 

huurders.  

 

Woonlasten in relatie tot duurzaamheid 

Betaalbaarheid van onze woningen is voor onze bewoners van wezenlijk belang. Daarom zetten 

wij duurzaamheidsmaatregelen af tegen de totale woonlasten van onze bewoners. De 

Woningstichting neemt hierin haar verantwoordelijkheid door te investeren in duurzame 

(technologische) toepassingen. Ook zetten we ons samen met de netwerkpartners, actief in om 

bewustwording van bewoners te vergroten en gedrag te beïnvloeden. 

De opgave op duurzaamheid:  

 

 
 

 

3.5.1. Doelstellingen 

 

Wij spelen als maatschappelijke organisatie en als opdrachtgever voor onderhoud, nieuwbouw, 

woningverbetering en (her)ontwikkeling een belangrijke rol in de energietransitie van 

Wageningen. We zien duurzaam ondernemen als een combinatie van sociale, ecologische en 

bedrijfseconomische uitgangspunten. We zijn vindingrijk in het toepassen van energetische 

voorzieningen, alternatieve energiebronnen en duurzame producten. Dit moet wél leiden tot het 

stabiliseren of verlagen van de woonlasten van onze bewoners. We doen dit samen met onze 

bewoners, onze netwerkpartners en de gemeente.   

 

Met bewoners 

Om de doelstellingen te realiseren is samenwerking vereist. Wij zijn hierbij afhankelijk van onze 

bewoners en verwachten dat ook zij een steentje willen bijdragen. Daarom geven we bijvoorbeeld 

voorlichting over hoe woonlastenverlaging mogelijk is door bewustwording en  energiezuinig 

gedrag. Voor sommige energetische investeringen berekenen we een huurverhoging door. Maar 

ook hierbij houden we rekening met de totale woonlasten.  

 

 

 

 

Wij zetten in op verduurzaming van onze woningen, onder de voorwaarde dat de 

woonlasten van onze bewoners stabiliseren of verminderen. 

 

Doelstellingen duurzaamheid 

1. De huidige gemiddelde energie index is 1,61 (gelijk aan ‘’oude’’ label C) en in 2021 is deze 

gelijk aan of lager dan 1,40 (gelijk aan “oude” label B). We investeren de komende jaren in 

energetische verbeteringen van onze woningen. Onze inzet leidt tot een reductie van CO2 

uitstoot en energieverbruik en tot opwekking van energie.  

2. 75% van onze bewoners is in 2019 zich bewust van de mogelijkheden hoe energiegebruik 

kan bijdragen aan het stabiliseren of verlagen van hun woonlasten en weet welke bijdrage 

zijzelf en wij hieraan kunnen leveren (mede in relatie tot betaalbaarheid). 
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Het beperken van het energieverbruik in de woningen leidt tot lagere energielasten en daarmee 

tot lagere totale woonlasten voor de bewoners. Wij streven naar een win-win situatie voor een 

schonere wereld en de portemonnee van de huurder. 

 

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren 

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

Duurzame 
woningen 

Energie index totale 
bezit 

Van 1,61 naar 1,4 
in 2021 

2017-2020 x x x x  

 Stabilisering of 
verlaging van de 
woonlasten door 
investering in energie 

Woonlasten 
niveau daalt  

2017-2020 x x x x Meetinstrument 
ontwikkelen 

 Milieubeleidsplan  Opgesteld in 
2017 

2017 x    Zie ook 
prestatieafspraken 

  realisatie 2017/2020  x x x  
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4. De Woningstichting 
 

Met de wettelijke verankering van haar doelstellingen is een woningcorporatie een organisatie 

met een maatschappelijke taak. Wij zien het als onze opdracht om mensen te voorzien in een 

goede woning in een prettige buurt. De Woningstichting is actief in Wageningen, naast de 

studentenhuisvester Idealis en Woonstede. De Woningstichting is echter veruit de grootste  

aanbieder  van sociale huurwoningen, niet zijnde studentenhuisvesting en wij voelen daarom 

nadrukkelijk  de verantwoordelijkheid om onze huurders zo goed mogelijk te bedienen. We 

maken de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht, van zorgen voor naar zorgen dat. Onze 

diensten worden op maat geleverd, we denken mee en bieden ondersteuning, waarbij de huurder 

kiest voor digitaal, telefonisch, per post of persoonlijk contact.  

Onze huurders kunnen digitaal, telefonisch, per post of persoonlijk met ons in contact komen. ‘De 

huurder kiest kanaal’; wij handelen alle aanvragen op dezelfde manier af, onafhankelijk via welk 

kanaal het verzoek is binnen gekomen. Wij doen wel aan kanaalsturing, waarmee we huurders 

proberen te verleiden om hun zaken digitaal te regelen.  

 

De recente versterking van de positie van de huurdersorganisaties en van de gemeente betekent 

een veranderende rolverdeling. We zien dat de prestatieafspraken een wettelijke verankering 

hebben gekregen, waarmee de gemeente naast haar toezichthoudende taak een 

sturende/richtinggevende rol kan oppakken. De huurdersorganisaties zitten aan tafel bij het ”bod” 

en bij de prestatieafspraken, en kunnen op deze wijze hun invloed uitoefenen. Dit is de formele 

situatie.  

  

De Woningstichting wil oprecht verbonden zijn met haar bewoners en hun buurt. We voelen ons 

verantwoordelijk de hiervoor beschreven opgaven samen met sociaal maatschappelijke en 

andere netwerkpartners en met bewoners op te pakken. Ieder vanuit zijn eigen rol en 

kerncompetenties. We stellen kwalitatieve eisen aan onze netwerkpartners: alleen dan kan de 

samenwerking tot bloei komen. We schuwen daarbij niet, binnen de grenzen van de regels, alle 

mogelijkheden te benutten: het gaat om de bedoeling. 

 

Vanuit onze kerntaak bieden we goede en veilige woningen in gedifferentieerde buurten. Dit doen 

wij door te investeren in de kwaliteit van onze woningen. Daarnaast investeren we in leefbare 

buurten waar bewoners zich thuis kunnen voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zelf de regie 

kunnen nemen. Hierbij bieden wij, waar nodig, ondersteuning. Afhankelijk van de ontwikkelingen 

in de markt groeit of krimpt ons woningaanbod. We willen daarom flexibel zijn om snel en 

adequaat in te spelen op steeds veranderende marktvraag en regelgeving.  

Dit vraagt veel van onze organisatie. De financiële continuïteit, de personele- en de 

organisatorische kwaliteit zijn de noodzakelijke randvoorwaarden om onze volkshuisvestelijke 

doelstellingen te realiseren. In dit hoofdstuk komen deze achtereenvolgend aan bod.  
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4.1. Financiële randvoorwaarden 
 

 

Een goede financiële positie is geen doel op zich, maar wel de belangrijkste randvoorwaarde 

waarbinnen wij onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke taken kunnen uitvoeren. Dit doen 

wij door goed rentmeesterschap, waaronder een verantwoord huurbeleid, een scherpe bewaking 

van kosten voor beheer en onderhoud, verantwoorde investeringen voor nieuwbouw, en gedegen 

risicomanagement.  

Wij willen ons vermogen inzetten voor maximale volkshuisvestelijke prestaties op korte, maar ook 

op lange termijn. Wij dienen te voldoen aan de externe financiële kengetallen zoals vastgesteld 

door het WSW en de AW (zie bijlage). Sterke financiële ratio’s zijn goed, maar te ver boven de 

norm betekent dat we onze financiële middelen niet optimaal volkshuisvestelijk in zetten. Daarom 

definiëren we ook maximale normen waar mogelijk.  

Verantwoorden vooraf en achteraf 

Transparant verantwoorden gaat verder dan voldoen aan de wettelijke eisen. Wij maken 

inzichtelijk wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen. We betrekken onze belanghouders 

(huurders, gemeente en netwerkpartners) vooraf en leggen verantwoording af achteraf van 

maatschappelijke en financiële resultaten van grote investeringen en activiteiten in onze buurten. 

Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld vooraf onze jaarplannen, scenario-analyse met een 

transparantie-tool, bod op de woonvisie en de prestatieafspraken. Wij verantwoorden ons 

achteraf onder andere in bijeenkomsten, nieuwsbrieven en ons jaarverslag 

Minimale rendementseisen 

Het is belangrijk voor de waarborging van onze duurzaam gezonde financiële positie dat 

vastgoedinvesteringen en na-investeringen voldoen aan vastgestelde minimale rendementseisen. 

Maximale bovengrens voor Daeb bezit wordt bepaald door de doelstellingen van betaalbaarheid. 

We willen het maximaal te behalen rendement relateren aan de doelstellingen van 

betaalbaarheid, met andere woorden niet de huren maximaal verhogen om een zo hoog mogelijk 

rendement te behalen, maar eerst kijken naar de betaalbaarheid van het wonen. 

 

Wij willen financieel gezond zijn en verantwoorden ons op transparante wijze. 

Doelstellingen 

1. De Woningstichting voldoet minimaal (ondergrens) aan alle financiële ratio’s van het WSW 

en AW. In 2017 stellen wij naast de ondergrenzen door WSW en AW ook maxima aan 

onze financiële kengetallen om optimaal volkshuisvestelijk te kunnen investeren 

(maatschappelijk rendement). In 2020 voldoen wij aan deze maximale normen.. 

2. Wij verantwoorden ons transparant over de maatschappelijke en financiële resultaten van 

onze investeringen en activiteiten.  

3. Wij hanteren bij investeringen in vastgoed een basis (verantwoorde) rendementseis bij 

sociaal vastgoed en een marktconforme rendementseis bij commercieel vastgoed (niet-

DAEB.). 

4. We verlagen onze beheerlasten waar het mogelijk en verantwoord is. In 2020 behoren we 

tot de B-categorie in de Aedes benchmark voor wat betreft de beheerlasten van de 

referentiegroep middelgrote corporaties. 
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Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering 

Wij blijven werken aan een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Dit moet leiden tot 

aantoonbaar lagere bedrijfslasten. Dit gaat niet ten koste van onze ambitie, de kwaliteit van onze 

dienstverlening, medewerkerstevredenheid of voldoen aan wet- en regelgeving. Wij waren in 

2016 volgens de Aedes Benchmark een C-corporatie in de categorie middelgrote corporaties. 

Uiterlijk in 2020 hebben wij onze beheerlasten zodanig verlaagd dat wij tot de B-categorie 

behoren.  

 

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren 

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

Financieel 
gezond 

Voldoen aan eisen 
WSW en AW 

100% 2017/2020 x x x x Zie bijlage 

 Voldoen aan 
rendementseisen met 
risico opslag  

100% 2017/2020 x x x x Korte termijn 
normen 

 Opstellen maximale 
normen 

 2017-2018 x x    

  Realiseren 
2018/2020 

  x x x In 2020 
gerealiseerd 

 Transparante 
verantwoording 

100% score bij 
gemeente, 
huurders en 
netwerkpartners 

2017/2020 x x x x Meting nog te 
definiëren. 

 Doelmatige 
bedrijfsvoering 

B op de 
benchmark Aedes 
in 2020 

2020 x x x x Jaarlijkse meting 
laat verbetering 
zien. 

 

4.2. Personele en organisatorische randvoorwaarden 
 

 
 
Onze organisatie en medewerkers blijven zich ontwikkelen. De koers en dit ondernemingsplan 

geeft daar richting aan: wat wij buiten willen bereiken moeten we binnen samen al voor elkaar 

hebben.  

 

Willen we optimale prestaties van de Woningstichting realiseren, dan gaat dat altijd samen met 

optimale inzetbaarheid van haar medewerkers. Wij streven “Goed Werkgeverschap” na met 

tevreden, bevlogen en betrokken medewerkers die trots zijn op onze organisatie. In 2016 hebben 

we een medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren (score van 7,5) waaruit 

verbeteracties worden opgepakt. In 2018 laten we opnieuw zo’n onderzoek uitvoeren.  

 

  

Wij zijn samen, bewust, vindingrijk.  

Doelstellingen 

1. Onze medewerkers zijn trots op de Woningstichting. 
2. Wij zijn transparant (open communicatie). 
3. Wij maken afspraken (en leggen deze vast) met bewoners, gemeente en netwerkpartners 

over ieders inzet en gewenste resultaten. 
4. Wij hebben een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering in 2020, waar het 

kwaliteitsbeleid onderdeel van is. 
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Kernwaarden: Samen, Bewust, Vindingrijk 

Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie. Ze geven houvast aan 

medewerkers voor de manier van werken en houding en gedrag worden erdoor bepaald. Het 

werken met kernwaarden verhoogt de kwaliteit en consistentie van de organisatie. 

 

Samen 

De Woningstichting is verbonden met de buurt, medewerkers van de Woningstichting zijn dichtbij. 

Wij werken met plezier samen met elkaar, met bewoners, gemeente en netwerkpartners, en 

stellen ons collegiaal op Samenwerking tussen huurders, gemeente, netwerkpartners en 

organisatie staat centraal, iedereen draagt zijn steentje bij. We zoeken naar de win-win situaties, 

delen de successen en dragen samen de tegenslagen.   

 

Bewust 

We zijn bewust en transparant over onze keuzes, deze kunnen we ook verantwoorden (nee is 

ook een antwoord). We nemen onze verantwoordelijkheid en zijn ons bewust van onze 

maatschappelijke rol. De huurders, gemeente en netwerkpartners kunnen vertrouwen op de 

Woningstichting, we zijn betrouwbaar en houden ons aan gemaakte afspraken. We blijven leren, 

stellen vragen, luisteren zonder te (ver)oordelen.  

 

Vindingrijk 

We werken oplossingsgericht (samen) en tonen lef. Daarbij durven we verantwoord grenzen op 

te zoeken. Huurders, gemeente en netwerkpartners ervaren ons als proactief. We zijn flexibel en 

goed in het samen bedenken van passende oplossingen (maatwerk).  

Wij hebben een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering 
We maken bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke 

en economische effecten hiervan. Daarbij zetten wij ons in voor het milieu, de gezondheid en het 

welzijn van onze medewerkers en passen wij energiezuinige en duurzame materialen toe voor 

onze bedrijfsmiddelen. We streven naar een kwaliteit van dienstverlening die duurzaam is. We 

stellen een strategisch meerjaren personeelsbeleid op waarin we ook de instrumenten benoemen 

die nodig zijn om de gewenste organisatiecultuur en onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren. 

Ook het personeelsbeleid is gericht op duurzame inzetbaarheid, duurzaamheid van interne 

processen en samenwerking met netwerkpartners. Goed werkgeverschap is hiermee onderdeel 

van onze duurzame bedrijfsvoering. 

Kritische succesfactoren en kritische prestatie indicatoren  

KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

Duurzame 
bedrijfsvoering 

Strategisch 
meerjaren 
personeelsbeleid 

Volledig 
geïmplementeerd 
in onze 
bedrijfsvoering 

2018 x x x x Na implementatie 
opnemen in de 
PDCA-cylcus 

 Medewerkers-
tevredenheid 7,5 

>7,5 2017/2020 x x x x Score dWs vs 
benchmark: 
Bevlogenheid 
7,5/7,5 
Betrokkenheid 
7,6/7,6 
Tevredenheid 
7,4/7,3 

 Kernwaarden 
gerealiseerd  

>80% van de 
medewerkers 

2017/2019 x x x x Maandelijks 
gespreksonderwerp 
Ieder jaar meten 
onder medewerkers   
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KSF KPI score Realisatie 2017 2018 2019 2020 opmerking 

 Imago onderzoek 
netwerkpartners 

80% positief en 
bekend met 
kernwaarden 

2017/2019 x  x  Iedere 2 jaar 
benchmark, 0-
meting in 2017 

 Samenwerking 
netwerkpartners 

standaard 
halfjaarlijkse 
evaluatie 
ontwikkelen 
(kwaliteitsmeting) 

2017/2018 x x   Kernwaarden 

90% positief   x x x Kwaliteitsmeting 

 Imago onderzoek 
huurders (KWH) 

Dicht bij de 
huurders >3,7 
Lokale 
betrokkenheid 
>3,7 
 

2019   x  Iedere twee jaar 
benchmark, 0- 
meting 2017= 3,5  
(5 puntsschaal) 

 Kwaliteit 
dienstverlening 

>7,5 2017/2019 x x x x Benchmark Aedes= 
A 

 Visie duurzame 
bedrijfsvoering 
integraal ontwikkeld 
in 2020 

100% 2017/2020 x x x x  

 Prestatieafspraken 
met 
netwerkpartners 

60-80%  2017/2018 x x   Ook over 
duurzaamheid. 
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A. Bijlage bij financiële doelstellingen 

 
De financiële positie van de Woningstichting is gezond. De huidige financiële positie ten opzichte 

van de normen van het Waarborgfonds Sociale Woningcorporaties (WSW) en de Autoriteit 

Woningcorporaties (AW) ziet er als volgt uit: 

 

 

In onze meerjarenbegroting voldoen wij in alle jaren aan deze financiële ratio’s. Omdat bijsturing 

op korte termijn minder mogelijk is dan op langere termijn, hanteren we intern een risico-opslag 

bovenop de normen van WSW/AW voor de eerste 5 jaar van de meerjarenbegroting. Uiterlijk in 

2020 ligt, als gevolg van het aantrekken van langlopende leningen, tenminste één van onze 

financiële ratio’s tussen de minimale en de maximale gedefinieerde grenzen. Dit is reeds 

verwerkt in de huidige meerjarenbegroting  (2017), waar na 10 jaar tenminste één van de 

kengetallen zich ontwikkeld naar de ondergrenzen van de AW/WSW normen. 

Rendementseisen 

Hiervoor hanteren we de IRR, rekening houdend met verhuurderheffing, eigen normen voor 

beheer en onderhoud en vastgoedstrategie. Per typen vastgoed zijn verschillende normen 

gedefinieerd. Voor na-investeringen ontwikkelen we in 2018 nog aparte normen. Voor de 

rendementseisen worden alleen minimale eisen gedefinieerd.  

 

Beheerlasten 

Dit betekent dat we een besparing op onze beheerlasten per VHE moeten realiseren van meer 

van € 250 per VHE (o.b.v. benchmark 2015). Binnen de referentiegroep middelgroot bevinden wij 

ons aan de ondergrens. Dit betekent dat het voor ons moeilijker is om de beheerlasten per vhe te 

verlagen dan corporaties die zich aan de bovengrens van de referentiegroep bevinden.  

 

  

                                                           
6
 Aan het eind van deze bijlage vindt u deze begrippen nader toegelicht. 

Financiële kengetallen
6
 norm WSW/AW 

Werkelijk 

2015 2016 

Interest coverage ratio > 1,4 2,7 2,1  

DSCR > 1 2,0  1,6 

Loan to value (bedrijfswaarde) < 75% 61%  68% 

Loan to value (marktwaarde) nvt 24%  24% 

Solvabiliteit (bedrijfswaarde) > 20% 39%  38% 

Solvabiliteit (marktwaarde) nvt 75%  75% 

Dekkingsratio (Lening / WOZ) < 50% 16%  17% 
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Begrippenlijst 

 

Begrip Definitie / omschrijving 

Autoriteit Woningcorporaties Toezichthouder voor woningcorporaties. Houdt toezicht op functioneren van 
individuele woningcorporaties in Nederland en rapporteert over de sector als 
geheel. De Aw valt onder de Minister van Wonen en Rijksdienst. 

Beheerlasten De beheerlasten bestaan uit de lonen en salarissen, de sociale lasten en 
pensioenlasten en de overige bedrijfslasten.  

DAEB (en niet-DAEB) Er is sprake van DAEB (Dienst van Algemeen en Economisch Belang) als 
overheden specifieke verplichtingen opleggen aan de organisatie die de 
dienst aanbiedt en daarbij (eventueel) financieel bijspringen, om ervoor te 
zorgen dat deze dienst op de gewenste wijze wordt aangeboden. 

Debt Service Coverage Ratio 
(DSCR) 

Geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten en aflossingen 
verdient. Het wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de 
betalingscapaciteit van een onderneming in verhouding tot de financiële 
verplichtingen.  

Dekkingsratio De verhouding tussen de langlopende leningen en de WOZ waarde van het 
vastgoed. 

Interest Coverage Ratio (ICR) Geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. Het 
wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit van een 
onderneming in verhouding tot de interestlasten. Verschil met de DSCR is 
dat bij de ICR geen rekening wordt gehouden met aflossingen. 

Kengetal Een verhoudingsgetal dat inzicht geeft in de situatie en/of ontwikkeling.  De 
verhouding tussen twee gegevens wordt hierbij vaak uitgedrukt in een 
percentage. Kengetallen worden veel gebruikt om financiële analyses uit te 
voeren. 

Loan to value De verhouding tussen de langlopende leningen en de waarde van het 
vastgoed.  

Rendement Opbrengst van een investering of activiteit in verhouding tot de kosten 
gedurende een bepaalde periode. 

Rentmeesterschap Begrip uit de christelijke ethiek. Het financiële en zakelijke beheer voeren 
over onroerende goederen van iemand anders (de maatschappij). Maar ook 
als mens de taak hebben om goed voor de aarde te zorgen waarop hij leeft. 
Er wordt feitelijk duurzaamheid en  maatschappelijk verantwoord 
ondernemen bedoeld. 

Solvabiliteit 
 

Het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen (balanstotaal) 
ultimo het boekjaar. 

Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW) 

Fonds dat borg staat bij leningen die corporaties op de kapitaalmarkt 
aangaan voor sociale woningbouwprojecten. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Interest

