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2015 in cijfers

2015 in cijfers
Wooncorporatie Woonbron is werkzaam in de Zuidvleugel van de Randstad.
Met 45.299 woningen en 4.303 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard,
Delft en Dordrecht zorgen wij in gevarieerde wijken voor passende huisvesting voor
hen die ons nodig hebben. Woonbron werkt in een dynamische omgeving. Wat van een
corporatie wordt gevraagd, is de komende jaren heel anders dan in het afgelopen
decennium. In een omgeving die ons voor uitdagingen stelt, willen wij bovenal goed
volkshuisvestelijk blijven presteren voor onze bewoners. De nadruk ligt daarbij op
het beheren, renoveren en bouwen van sociale huur- en goedkope koopwoningen
met een passende woonkwaliteit, betaalbaarheid en goede service naar klanten.
Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen. Vandaag voor morgen.

45.299 €39,2

mln

BC

woningen in bezit

uitgegeven aan onderhoud

Aedes Benchmark

7,3

93,1%

3.415

rapportcijfer van onze
bewoners

verhuringen onder de
liberalisatiegrens

nieuwe huishoudens komen
huren bij Woonbron
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2015 in cijfers

Figuur 1 Het bezit van Woonbron (wooneenheden)
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Voorwoord
Raad van Bestuur
Over ons presteren in het jaar 2015 zijn we tevreden. In 2015 is Woonbron
meerdere keren positief beoordeeld. Wat we ons hebben voorgenomen,
is vaak gerealiseerd. Waar we nog achterblijven bij onze doelstellingen
zetten we stappen in de goede richting. Er is echter geen reden om
achterover te leunen. Ook voor komend jaar zijn er grote opdrachten,
waarmee we met vol enthousiasme met onze partners aan de slag gaan.
Een 7 voor Woonbron: een mooi cijfer! De visitatiecommissie die het afgelopen jaar Woonbron onder
de loep nam gaf ons op veel punten een steun in de rug voor de weg die we zijn ingeslagen. De omslag
die we afgelopen jaren maakten op het gebied van bedrijfsvoering, de focus op onze kerntaak en het
zo goed mogelijk uitvoeren daarvan vormden aanleiding voor goede cijfers. Er is veel waardering voor
de grote verbeteringen in onze eigen organisatie en financiën. Daar zijn we trots op.
Tegelijk geeft het visitatieoordeel ons duidelijke opdrachten om te blijven werken aan verdere
verbeteringen voor onze huurders en andere belanghouders. De oproep om de maatschappelijke
belangen van ons werk niet uit het oog te verliezen nemen we ter harte, hoe belangrijk de aandacht voor
onze interne organisatie ook is en blijft. Uiteindelijk zijn het immers de huurders waar we voor werken, en
dragen we door onze marktaandelen in steden en wijken een grote verantwoordelijkheid voor het beheer
van de buurten waarin we actief zijn.
De nieuwe woningwet die medio 2015 van kracht werd, stelde nieuwe kaders waarbinnen we moeten
werken aan deze opdrachten. Ter voorbereiding op deze nieuwe werkelijkheid hadden we in 2014
al ons nieuwe Bedrijfsplan 2015 - 2017 ‘Passie voor de kerntaak’ opgesteld. Afgelopen jaar was het
eerste jaar waarin we volgens de uitgangspunten van dit plan werkten. Met meer aandacht voor
betaalbaarheid, het garanderen van ongestoord woongenot, grotere beheerkracht en blijvende
aandacht voor het beperken van onze bedrijfslasten sloot onze focus naadloos aan op de beweging
die de woningwet afdwingt.
De slingerbeweging die waarneembaar is in de regelgeving voor de corporatiesector slaat nu erg
door naar regelen, controleren en beheersen. De Raad van Commissarissen heeft de interne
beheersing sterk benadrukt als prioriteit. De nieuwe Woningwet en de BTIV geven gedetailleerde
richtlijnen voor de interne organisatie en verantwoording. De accountant let uiteraard scherp op de
administratieve organisatie en naleving. En de politiek geeft tot op uitvoeringsniveau aanwijzingen
over zaken als leefbaarheidsbudgetten, woningtoewijzingen, sponsoring en huurbeleid.
Daarnaar hebben wij ons te voegen, ook al vinden wij het soms doorgeschoten in strengheid en
risicomijding. Het is de politieke en actuele realiteit dat zonder compliance en beheersing we niet
gelegitimeerd zijn voor onze maatschappelijke opdracht.
In die maatschappelijke opdracht ligt ons hart: Woonbron zorgt in gevarieerde wijken voor passende
huisvesting voor hen die ons nodig hebben. Voor onze bewoners zijn wij partner in prettig wonen.
Vandaag voor morgen.
Zowel naar gemeenten als huurders zoeken we de aansluiting en willen we presteren. Daarin gaat
het om het goed zijn in renovaties, actief sociaal beheer, realiseren van projecten en om reparaties,
verhuur en incasso. Dat stelt ons voor uitdagingen als bijvoorbeeld het Prachthuis, de huisvesting
van statushouders, de aanpak van woonoverlast en verduurzaming van onze woningen. Voorbeelden
waarbij de interne beheersing en de regelgeving ons niet verder helpen, maar die wel vragen om
ondernemerschap, innovatie en creativiteit. We blijven zoeken naar de mogelijkheden om dit in onze
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werkwijze te blijven verankeren. Onze bewoners verwachten dat van ons. Een goede balans tussen
interne beheersing en ondernemerschap is dan ook waar wij ons voortdurend op richten.
In 2015 is Woonbron meerdere keren positief beoordeeld. De Autoriteit Woningcorporaties en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw waren gunstig in hun oordeel. De accountant deelde onze
conclusie dat de aanpak van ons verbeterprogramma voor de interne beheersing geslaagd is en
de geplande resultaten grotendeels behaald zijn. En het oordeel van de visitatiecommissie na hun
onderzoek geeft ons reden om trots te zijn.
Over ons presteren in het jaar 2015 zijn we als bestuur tevreden. Wat we ons hebben voorgenomen,
is op veel vlakken ook gerealiseerd. Waar we nog achterblijven bij onze doelstellingen zien we dat
veel stappen in de goede richting zijn gezet. Die resultaten en de positieve beoordelingen zijn geen
reden om achterover te leunen. Ook voor komend jaar liggen er grote opdrachten op ons te wachten,
bijvoorbeeld om goed invulling te geven aan de toestroom van vluchtelingen. Dat doen we net als het
afgelopen jaar met onze bevlogen medewerkers en onze betrokken bewoners, die we voor hun inzet
van harte bedanken.

Raad van Bestuur Woonbron
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen
Richard Sitton
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Over Woonbron
Woonbron behoort tot de 10 grootste corporaties van Nederland. We
beheren 45.299 wooneenheden (inclusief verkocht onder voorwaarden)
en 4.303 overige vastgoedeenheden in Delft, Dordrecht, Nissewaard en
Rotterdam. Zorgen voor passende huisvesting in gevarieerde wijken voor
hen die dat nodig hebben staat centraal in onze missie. “Partner in prettig
wonen” noemen we dat. We willen goede resultaten neerzetten voor onze
bewoners en voor de steden waarin we werken. Onze solide en zakelijke
bedrijfsvoering zijn erop gericht dat we dit nu en in de toekomst goed doen.

Werkgebied
Ons werkgebied bevindt zich in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en in de Drechtsteden.
In deze regio met ruim 2,5 miljoen inwoners en meer dan 1 miljoen woningen werken wij in vier
gemeenten die we bedienen vanuit vijf regio’s: Delft, Dordrecht, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam
IJsselmonde/Prins Alexander en Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse. Elke regio wordt bediend vanuit
een eigen regiokantoor en een aantal wijkposten.
De verschillende gemeenten in ons werkgebied hebben elk hun eigen ontwikkeling en opgave.
In Delft is sprake van bevolkingsgroei en daarmee van druk op de woningmarkt. Rotterdam is
populairder dan ooit wat zich uit in een grote aantrekkingskracht. Opvallend is dat er aanzienlijke
verschillen bestaan tussen de wijken in de stad, met uiteenlopende druk op de woningmarkt. In
Nissewaard en Dordrecht is juist sprake van ontspanning in de woningmarkt en richten de vragen
zich veel meer op vraagstukken als vergrijzing en het matchen van de woningvoorraad aan de vraag.
In het hele werkgebied is sprake van een relatief wat lager dan gemiddeld opleidingsniveau en van
veel kleine huishoudens.
Delft is een populaire gemeente die met de TU ook een steeds prominentere rol gaat spelen voor hoger
opgeleiden. Woonbron is een grote speler op de woningmarkt met zo’n 20% van de in totaal 45.500
woningen in de stad. Die woningen worden door ons verhuurd of zijn door ons onder voorwaarden
(met terugkoopgarantie) verkocht. Onze grootste wijken zijn Poptahof en Gillis, beide vrij stedelijk van
karakter in vergelijking met de rest van Delft.
Dordrecht is de grootste stad in de Drechtsteden. Ongeveer 15% van de 53.000 woningen in Dordrecht
is door ons verhuurd of onder voorwaarden verkocht. Onze grootste wijken zijn Dordrecht-West
(Wielwijk en Crabbenhof) en de Vogelbuurt.
Spijkenisse kenmerkt zich door veel grondgebonden woningen in de Rotterdamse regio. Vanaf tweede
helft jaren ’70 werd Spijkenisse een groeikern waar vooral eengezinswoningen werden gebouwd
voor woningzoekenden uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, op zoek naar een huis met een tuin.
Onze 3.200 woningen in Spijkenisse zijn iets minder dan 10% van de totale voorraad in de gemeente
Nissewaard.
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In Rotterdam zijn we actief in een aantal gebieden in de stad. Hoogvliet vervult in de woningmarkt
een zelfde functie als Spijkenisse: sub-urbaan wonen in de directe nabijheid van de grote stad. We
bezitten hier zo’n 30% van de 16.000 woningen. In dezelfde omgeving zijn we duidelijk aanwezig
in het dorp Pernis en hebben we bijna alle woningen in het oude dorp van Heijplaat in bezit. In de
stadswijken op Rotterdam Zuid zijn we alleen actief in Carnisse waar we zo’n 650 woningen bezitten.
In Delfshaven is een kwart van de woningen aan Woonbron verbonden. Ongeveer 25% daarvan is
onder voorwaarden verkocht, de overige woningen worden door ons verhuurd. Vooral in Het Nieuwe
Westen, een levendig stedelijk woonmilieu, de wijk Delfshaven en in Schiemond is ons marktaandeel
hoog; in laatstgenoemde wijk zelfs 100%.
In Groot IJsselmonde en de Beverwaard hebben we een hoog marktaandeel van ongeveer 40% van
de in totaal 18.000 woningen. Daarnaast bezitten we woningen in Oud IJsselmonde. Dit zijn groene
woonwijken met eengezinswoningen en appartementen in een groene stedelijke omgeving. In Prins
Alexander hebben we in de wijken met een vergelijkbaar profiel en woningen (Ommoord, Zevenkamp
en Nesselande) maar met een beperkter marktaandeel.
Tot slot hebben we in Rotterdam verspreid door de stad nog beperkt bezit in de oude stadswijken van
Noord (Blijdorp, Liskwartier), Overschie en het centrum.

Tabel 1 Woningen Woonbron
Woningen
Woonbron ultimo 2015

Huurwoningen

Overige
verhuurde
wooneenheden

Woningen Woningen leeg
verkocht onder uit terugkoop en
voorwaarde
nieuwbouw

Totaal

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Nissewaard

7.573
5.711
18.842
3.207

253
382
416
0

1.153
1.205
5.616
628

36
68
203
6

9.015
7.366
25.077
3.841

Totaal

35.333

1.051

8.602

313

45.299
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Organisatie
De Woonbron-organisatie bestaat sinds de reorganisatie die in 2015 werd afgerond uit vijf regio’s die
zorgdragen voor het dagelijks beheer van de woningen. Daarnaast zijn er centrale afdelingen voor
diverse processen. Voor de klant zijn ons centrale klantcontactcenter (KCC), de onderhoudsdienst, het
VvE-beheer en de woonruimtebemiddeling van groot belang. We kiezen bewust voor het in eigen
beheer houden van deze zaken zodat we maximale controle hebben over de kwaliteit die onze klanten
van ons krijgen. Daarmee zijn we iets groter, maar niet duurder, dan corporaties die veel uitbesteden.
Bij elkaar werken ongeveer 560 medewerkers dagelijks aan het prettig wonen van onze klanten.

Figuur 2 Organisatiestructuur Woonbron
Klant
Regio
Dordrecht

Regio Rotterdam
Delfshaven

Regio
Delft

Regio Rotterdam IJsselmonde/Prins Alexander

Regio Rotterdam
Zuid-West/Spijkenisse

Service &
Dienstverlening’

Centrale financiële
administratie

VvE Beheer

Onderhoud

Woonruimtebemiddeling
(verhuur en verkoop)

Tijdelijk wonen

Directieteam
Interne
dienstverlening
Staf
Raad van
Bestuur
Raad van
Commissarissen

De stafafdelingen houden zich bezig met Vastgoedsturing, strategie & beleid, communicatie,
juridische zaken, het secretariaat en finance & control. De interne dienstverlening betreft
informatievoorziening & automatisering, personeel & organisatie en facilities.

Omgeving
De samenleving vraagt veel van corporaties. Met de omslag die we de afgelopen jaren hebben
gemaakt, zowel in ons takenpakket als in onze organisatie, zijn we goed toegerust op het
beantwoorden van die vraag. De vraag naar betaalbaar wonen kunnen we waarmaken doordat
we onze financiën op orde hebben. Dat er in 2015 geen saneringsheffing werd gevraagd om
noodlijdende corporaties te ondersteunen, hielp hierbij. De verhuurderheffing blijft echter fors
drukken op de financiële ruimte die we beschikbaar hebben. In 2015 betaalden we in totaal €16,8 mln.
aan verhuurderheffing. Dat maakt dat we keuzes moeten maken over de bestemmingen van onze
maatschappelijke euro’s die we immers maar één keer kunnen uitgeven. Met vraagstukken
op het gebied van onderhoud en renovatie van bestaande woningen, de noodzaak om de woningen
duurzamer te maken, de wens om de woningportefeuille te vernieuwen door nieuwbouw en het
langer zelfstandig laten wonen van ouderen zijn er vele bestemmingen waaraan we onze middelen
kunnen uitgeven. Die keuzes maken we, in goed overleg met onze huurdersvertegenwoordigingen
en externe belangenhouders.
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DrieKamerModel
Woonbron hanteert het DrieKamerModel om de afwegingen te maken voor de inzet van haar
middelen. We onderscheiden drie kamers: Vermogen, Vastgoed en Maatschappelijk. Door de
belangen van de kamers steeds tegen elkaar af te wegen, ontstaan heldere besluiten. De opgaven
die we in elk van de kamers hebben, komen aan bod in de volgende hoofdstukken.
Wanneer de kasstromen in de organisatie op basis van de drie kamers worden gescheiden, levert dit
een transparant beeld op van de financiële inzet en resultaten per rol. In onderstaand figuur zijn deze
kasstromen weergegeven.

Figuur 3 Driekamermodel geldstromen Woonbron (x € mln.)
2015
2014
Leefbaarheid

Bijdrage huurverlaging
Bijdrage onderhoud
Bijdrage beheer
Investeringsbijdrage
Bijdrage Koopgarant

56 56
7 8
4 9
14 10
9 10

1

2

Maatschappelijke
kamer

Maatschappelijk budget

Investeringsbudget 23 17

Vastgoedkamer
Dividend

Onderhoud
Beheer
Verhuurderheffing
Investeringen

37
62
14
37

41
63
15
28

Huurinkomsten
223 219
Verkoopopbrengsten 25 16

211 201

91 96

Vermogenskamer
Mutatie
liquide middelen

Algemene kosten (overhead)
Saneringsheffing
Overige uitgaven
Rentelasten
Aflossing leningen

8

0

10 11
0 7
1 7
51 52
43 10

In dit overzicht is te zien dat ons vastgoed in 2015 een dividend genereerde van € 211 mln.
Dit dividend bestaat uit de marktconforme netto kasstroom uit huurexploitatie (direct
rendement) en de kasstroom uit verkopen (gerealiseerd indirect rendement). Vanuit onze rol als
vermogensbeheerder stellen we een deel van dit dividend beschikbaar aan de Maatschappelijke
kamer. Dit maatschappelijke budget bedraagt voor 2015 € 91 mln. Het restant van het dividend wordt
door de Vermogenskamer gebruikt om de rentelasten en diverse overige kosten te betalen en om de
leningenportefeuille af te bouwen. Ook is een bedrag van € 23 mln. verstrekt aan de Vastgoedkamer
ten behoeve van marktconforme, rendabele investeringen. De Maatschappelijke kamer heeft het
maatschappelijk budget, na aftrek van de gerealiseerde leefbaarheidsuitgaven, beschikbaar gesteld
aan de vastgoedkamer als bijdrage voor huurverlaging (€ 56 mln.), extra onderhoud (€ 7 mln.),
intensiever beheer (€ 4 mln.), onrendabele investeringen (€ 14 mln.) en Koopgarantkortingen
(€ 9 mln.).
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Verslag Raad van
Commissarissen
Voorwoord voorzitter Raad van Commissarissen
Het jaar 2015 was in vele opzichten het jaar waarin Woonbron concrete resultaten heeft geboekt op
de weg van de visie “ vooruit naar de kerntaak”. Het was het eerste jaar van de realisatie van het
nieuwe meerjarige bedrijfsplan, ook het jaar waarin de reorganisatie en de afslanking is voltooid en
het jaar waarin extra is ingezet op verbetering van het interne beheer. De RvC heeft in zijn toezichtrol
scherp op deze prioriteit ingezet. Daarbij kwam de noodzakelijke prioriteit om de implementatie van
de nieuwe Woningwet met alle aanverwante besluiten ter hand te nemen.
Vanuit zijn toezichthoudende rol beoordeelt de Raad van Commissarissen de prestaties van Woonbron
in 2015 positief. We hebben ervaren dat de organisatie na een ingrijpende reorganisatie in rustiger
vaarwater is gekomen. Gelijktijdig zien we duidelijke verbeteringen in de interne beheersing en de
bedrijfsvoering. De besluiten die aan ons zijn voorgelegd zijn goed onderbouwd en belicht vanuit de
maatschappelijke-, financiële- en vastgoedbelangen. Steeds duidelijker zien we ook de bestuurlijke
afweging die daarbij door het directieteam en de RvB zijn gemaakt om tot een beslissing te komen.
Dit helpt onze inzichten te versterken.
We waarderen hoe in 2015 de projectenportefeuille en de bijbehorende risico’s zijn gereduceerd.
Projecten en samenwerkingsovereenkomsten vanuit het verleden zijn doelgericht afgebouwd of
overgedragen aan andere partijen of gemeenten. Hiermee volgt het bestuur de ingezette weg
vooruit naar de kerntaak.
De visitatie in 2015 geeft een positief beeld van Woonbron, dat voor ons goed herkenbaar is. De
aandachtspunten die door de visitatiecommissie zijn genoemd, herkennen wij evenzeer. Met name
het vinden en vasthouden van de goede balans tussen aandacht voor de gezonde interne beheersing
en bedrijfsvoering enerzijds, en de inzet voor externe maatschappelijke resultaten anderzijds, heeft
ook onze nadrukkelijke aandacht. Nu de interne beheersing en de financiële positie van Woonbron op
orde zijn, hebben wij er vertrouwen in dat de aandacht die nodig is voor de bewoners, buurten
en wijken waar Woonbron voor werkt, de aandacht krijgen en houden die zij verdienen.
Gebaseerd op het door ons gevoerde toezicht en op rapportages van derden, spreekt de RvC zijn
waardering uit voor de door Woonbron in 2015 geleverde prestaties en bedankt hiervoor bestuur en
medewerkers. Bijzondere waardering spreekt de RvC uit voor de extra bijdrage die daarbij geleverd
wordt door de leden van de OR (vanuit de medewerkers) en de leden van de bewonerscommissies
en de CPRW (vanuit de huurders en eigenaars). Zij vervullen, ieder vanuit hun eigen positie, een
belangrijke rol in het succesvol reilen en zeilen van Woonbron.

Hans van der Vlist
Voorzitter Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren van het bestuur, de algemene
gang van zaken binnen de organisatie, de financiële continuïteit en de uitvoering van het beleid.
Op de website Woonbron.nl zijn diverse documenten te vinden die de samenstelling, beloning en
werkzaamheden van RvC en Raad van Bestuur (RvB) gedetailleerd weergeven. De RvC geeft aanvullend
op het verslag van de organisatie hierin de grote lijn weer.
De RvC bestaat uit zeven personen. In 2015 is de samenstelling van de Raad niet veranderd. Wel heeft
een van de leden zijn vertrek per 1 februari 2016 aangekondigd in verband met het aanvaarden van een
bestuursfunctie bij een andere corporatie.
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Werkwijze en legitimatie RvC
Ook gedurende het jaar 2015 is de RvC is in haar volle omvang kritisch en onafhankelijk geweest.
Over dit jaar hebben noch transacties plaatsgevonden waarbij sprake is geweest van tegengestelde
belangen tussen de stichting en de leden van de RvC, noch tussen de stichting en het bestuur.

Commissies
De RvC kent drie commissies die het werk van de RvC voorbereiden: de commissie maatschappij, de
remuneratiecommissie en de auditcommissie. De personele samenstelling van de commissies en hun
taakgebieden zijn weergegeven in bijlage 7 ‘Beloning en samenstelling RvC’. Daarnaast is er in 2015 ad
hoc een commissie ingesteld voor de werving en selectie van twee nieuwe commissarissen. In deze
commissie nemen twee leden van de CPRW deel om het voordrachtsrecht van de huurdersorganisatie
te waarborgen.

Legitimatie
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten zijn omschreven. De werkwijze van
de raad is beschreven in het reglement RvC. Hierin is opgenomen dat de raad werkt met separate
commissies. De commissies hebben eigen reglementen. De commissies faciliteren en adviseren de
raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de
raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad onverlet.
In een toezichtkader heeft de raad uitgewerkt hoe hij deze visie in de praktijk wil brengen. Het
toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het
geheel van spelregels die de RvC bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Het toezicht is gebaseerd
op de statuten, de integriteitscode, de klokkenluidersregeling, het verbindingenstatuut, het
bestuursreglement, het directiereglement, het reglement voor de RvC en de governancecode.

Governancecode
Op 1 mei 2015 is de vernieuwde governancecode voor woningcorporaties ingevoerd.
Deze geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. De vernieuwde code
is mede opgesteld vanuit het besef dat de kwaliteit en de transparantie van bestuur en toezicht aan
hogere normen moeten voldoen. Zo speelden maatschappelijke en politieke ontwikkelingen mee bij
de herziening van de code, denk maar aan de parlementaire enquête en de nieuwe Woningwet, en
aan alle discussies daaromheen.
In de vernieuwde code is er meer aandacht voor cultuur en gedrag, passend bij transparante en
integere organisaties. Het belang van (toekomstige) bewoners en andere direct belanghebbenden
blijft daarbij voorop staan. De gemeente en de huurdersorganisaties krijgen een uitdrukkelijker positie
in de nieuwe code. In dat kader heeft bijvoorbeeld een medewerker van de gemeente Rotterdam een
presentatie gegeven en met de leden van gedachten gewisseld tijdens de tweedaagse van de RvC.
De RvC van Woonbron onderschrijft de code. Woonbron leeft de Governancecode Woningcorporaties
2015 na. Op één punt wijkt Woonbron af van de code. De RvC heeft de bestuurders voor onbepaalde
tijd benoemd in verband met de continuïteit van Woonbron. Deze afwijking is overigens wel in
overeenstemming met het overgangsrecht van de governancecode.
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Inhoud van het toezicht
Algemeen

De RvC vergaderde in 2015 zeven maal in aanwezigheid van de RvB, waaronder een tweedaagse
bijeenkomst. De vergaderingen zijn door alle leden bijgewoond.
Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden met de huurdersorganisatie Concernparticipatieraad
Woonbron (CPRW) en de Ondernemingsraad (OR).
Gedurende de overleggen van de RvC kreeg een aantal onderwerpen in 2015 extra aandacht:
• Visitatie (van opdracht tot aan eindrapport)
• Interne beheersing
• Actualisatie governance structuur i.v.m. Woningwet en Governancecode
• Verminderen van risicoprojecten, waaronder de verkoop Spaanseweg 20 en de
voorbereiding van de verkoop van de Schiehal
• Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
• De voorgenomen verkoop van woningen door het Wooninvesteringsfonds (WIF)
• Woonbron en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
• Tussentijdse evaluatie visie (2015-2023), bedrijfsplan (2015-2017)
• Totstandkoming jaarplan (2016)
• De afronding van de reorganisatie
• De implementatie van de governancecode
• De implementatie van de nieuwe Woningwet waaronder de splitsing van DAEB en
niet-DAEB en de vorming van woningmarktregio’s
• De veranderingen in het interne en externe toezicht
• Realisatie woningen in de Zuidplaspolder
• Vaststellen van het jaarverslag 2014
De RvC wordt door de RvB geïnformeerd door middel van begrotingen, kwartaalrapportages
en jaarverslagen. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en
beoordelingen van officiële instituten zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en
Centraal Fonds Volkshuisvesting (sinds 1 juli 2015 Autoriteit Woningcorporaties). Gegeven de
volkshuisvestelijke opgave van Woonbron is de financiële weerbaarheid, uitgedrukt in solvabiliteit
en financieringsruimte, een aspect waarover intensief van gedachten wordt gewisseld. Daarnaast
krijgt het risicomanagement veel aandacht.

Goedkeuring operationele en strategische doelstellingen
In de vergaderingen zijn, zoals in de statuten beschreven, de onderdelen over de planningen controlcyclus door de RvB ter goedkeuring voorgelegd. Dit betreft de begroting 2016, de
meerjarenbegroting 2016 - 2025, het jaarverslag, de jaarrekening en de portefeuillestrategie.

Bedrijfsvoering

De RvC heeft aandacht besteed aan diverse onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting
en bedrijfsvoering. Hierbij moet worden gedacht aan:
• Jaarrekening en jaarverslag
• Huurbeleid en huurverhoging
• Betaalbaarheid en beschikbaarheid
• Voortgang van de organisatieontwikkeling
• Risicomanagement
• Kwartaal-managementrapportages
• Project- en investeringsvoorstellen (nieuwbouw in de Poptahof (2x), Vogelplein,
VVE055, renovatie Vogelbuurt, Alsem/Koriander)
• Overleg met de accountant
• De managementletter
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De rapportages van de externe accountant bevatten een licht positief maar kritisch oordeel over de
kwaliteit van de interne beheersing. De RvB heeft hierop met project EVI (evenwichtige verbetering
interne beheersing) op verzoek van de RvC extra ingezet in 2015, zulks tot tevredenheid van de
accountant en de RvC.

Doelen corporatie en verslaggevingsproces
De planning- en controlcyclus van Woonbron functioneert goed en genereert toereikende informatie
voor de toezichthoudende taak van de commissarissen. De specifieke doelen die de organisatie zich
in een jaar stelt, worden in goed meetbare prestatie-indicatoren gedefinieerd en er wordt bijgestuurd
als daar aanleiding toe is. Verandering van omgeving – zoals wijziging van wetgeving – wordt
systematisch bijgehouden en de implementatie van veranderingen wordt beheerst.

Strategie en risico’s
De RvC en RvB onderkennen beiden dat de financiële prognoses voor de corporatiebranche, Woonbron
niet uitgezonderd, dwongen tot versnelde beperking van investeringen en bedrijfskosten. Over de
keuzes om de bestaande woningen energiezuiniger te maken en bewoners met lagere inkomens te
blijven bedienen, bestaat overeenstemming. De methodiek van waardesturing van het vastgoed en
de daarop gerichte organisatie brengen een zakelijke benadering en een oriëntatie op de vraag naar
diverse soorten woonmilieus bij elkaar. Het risicobeheersingsysteem heeft wederom extra aandacht
gehad. Naast toereikende controle en beveiligingsconstructies zoekt Woonbron veiligheid in een open
bedrijfscultuur waarin integriteit regelmatig als een vanzelfsprekend onderwerp aan de orde wordt
gesteld. De RvC acht dat een wijze aanpak.

Kwaliteit maatschappelijke verantwoording
In 2015 is de werkwijze over agendering en verantwoording van de maatschappelijke taken van
Woonbron geïntensiveerd. Alle regio’s organiseerden uit doelmatigheidsoverwegingen gezamenlijk
hun verantwoordingsdag. De bijeenkomsten werd goed bezocht, de deelnemers vertegenwoordigen
een breed scala aan belanghouders en de discussie was steeds levendig en relevant. De gehele
RvC was hierbij aanwezig. Op lokaal niveau functioneert de maatschappelijke inbedding en
verantwoording voldoende via de bewonerscommissies en de CPRW als huurdersorganisatie.
De participatie van huurders bij het beleid van Woonbron is van groot belang. Onderzocht wordt
hoe de CPRW extra ondersteund kan worden bij haar werkzaamheden.

Samenwerking en verbindingen
Ondernemingsraad

Met de OR heeft de voltallige RvC overleg gevoerd in 2015, net als in voorgaande jaren. Dit overleg
vond kort voor de evaluatie van de bestuursleden plaats. De functie van het overleg is enerzijds
het bevorderen van convergerende visies op de continuïteit van Woonbron, anderzijds om een
verstandhouding te faciliteren waarin signalen gemakkelijk met elkaar worden gedeeld.

CPRW

Met de CPRW vindt ieder jaar overleg plaats door de commissarissen die zijn voorgedragen door de
bewonersorganisaties. Zij koppelen hun ervaringen terug aan de gehele RvC. Daarnaast is in 2015 voor
het eerst door de voltallige RvC met de CPRW overlegd. De functie van de overleggen is gelijk aan het
overleg met de OR.
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Verbindingen

Met externe verbindingen onderhouden de leden van de RvC geen directe contacten. Toezicht vindt
plaats via de verantwoording van het bestuur. De statuten en reglementen van verbindingen waarin
Woonbron overwegend zeggenschap heeft, worden zodanig ingericht dat het toezicht van de RvC op
het bestuurshandelen verplicht doorwerkt in de verbinding. De uitgangspunten van de besturing van
verbindingen is vastgelegd in een verbindingenstatuut.

Functioneren RvC
In 2015 heeft de RvC haar eigen functioneren besproken. De verbeterpunten zijn opgenomen in een
verslag. De RvC heeft een remuneratie-, een auditcommissie en een commissie Maatschappij. Er is in
2015 ad hoc een werving- en selectiecommissie gestart in verband met de werving van twee nieuwe
commissarissen in 2016. De RvC onderschrijft de verplichting tot Permanente Educatie van de VTW en
heeft met elkaar afspraken gemaakt over het volgen van opleidingen.

Functioneren RvB
De RvB wordt gevormd door Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen en Richard Sitton. Vanaf 1 juli 2013
functioneert het bestuur in de huidige samenstelling. De RvC constateert in dit bestuur een zakelijke
en resultaatgerichte samenwerking met elan. De verschillende persoonlijkheden brengen het team
in evenwicht en er is onderling respect.
Het bestuur opereert als collectief naar de RvC, medewerkers, overige organisatieonderdelen en
externe partijen. Onze indruk is dat er bij medewerkers en management draagvlak is voor dit bestuur.
Het bestuur realiseert de gestelde doelen in voldoende mate en stelt realistische en relevante nieuwe
doelen. Het bestuur verstrekt ruimhartig informatie aan de RvC, zowel op eigen initiatief als op
verzoek.

Beloningen
De omvang van de bezoldiging en vergoedingen van de leden van de RvB vallen binnen de norm van
de Wet Normering Topinkomens. De leden van de RvC zijn in 2015 beloond conform de beloningscode
voor de honorering van woningcorporaties die per 1 juli 2010 in werking trad.
Dat de toepassing van het doorlopend sociaal plan bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomsten voor medewerkers die Woonbron als gevolg van de reorganisatie hebben verlaten
voor twee medewerkers boven de WNT-norm is uitgekomen, was voor de RvC aanleiding stil te
staan bij het belang dat bestaande rechten moeten worden gehonoreerd.
Voor de gedetailleerde beloningsstructuur verwijzen wij naar bijlage 6 en Woonbron.nl.

Lidmaatschappen
De leden van de RvC zijn lid van de VTW en ontvangen diverse vaktijdschriften en brochures. De leden
worden daarnaast in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen.
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Strategie en governance
Gemeenten
De relatie met gemeenten verandert door de nieuwe woningwet. De
prestatieafspraken met gemeenten krijgen een belangrijker status en
ook het proces om tot prestatieafspraken te komen is aan meer regels
gebonden. In 2015 hadden we diverse momenten van afstemming met de
vier gemeenten waarin we werken, over zowel de algemene uitgangspunten
als over specifieke projecten. We leverden in Delft, Dordrecht, Nissewaard
en Rotterdam onze zienswijzen op de woonvisies die in voorbereiding zijn.
In Nissewaard spraken we daarbij ook mee over de regionale woonvisie voor
Voorne-Putten.
Prestatieafspraken maakten we in Rotterdam voor de jaren 2015 en 2016. Belangrijk in die afspraken
is onze bijdrage aan de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. We spraken af dat
ten minste 70% van onze verhuringen behoren tot het segment onder de hoogste aftoppingsgrens.
Daarnaast maakten we afspraken over duurzaamheidsmaatregelen, onze inzet op Rotterdam Zuid
en de inzet van wijkconciërges in meerdere wijken in navolging van het succes in Oud Mathenesse.
Ook zegden we toe om in het Nieuwe Westen een aantal grotere woningen vrij te verkopen of te
liberaliseren om zo het aandeel kansrijke gezinnen in de wijk te vergroten, een speerpunt van het
College van Burgemeester & Wethouders.
In Dordrecht spraken we in Drechtsteden-verband met gemeenten en andere corporaties over de
Prestatieafspraken Lange Termijn (PALT). Dit moet begin 2016 resulteren in een gezamenlijke regionale
én een lokale set afspraken. Belangrijkste onderwerp in Dordrecht is de voorraadontwikkeling, waarbij
aanzienlijke aantallen woningen zullen worden gesloopt en we, in het kader van vernieuwing van
onze woningportefeuille, andere woningentypen terug zullen bouwen. Ook zullen we afspraken
maken over onze inzet in de Sociale Wijkteams (teams van professionals die in de wijk bewoners
helpen met vragen en het zien van kansen op het gebied van bijvoorbeeld schulden, dagelijkse
structuur of psychische gezondheid).
Met Nissewaard zijn de gesprekken over nieuwe prestatieafspraken eveneens gestart. Deze zullen in
de eerste helft van 2016 tot concrete overeenkomsten leiden. De gesprekken hebben vooral betrekking
op de omvang en de kwaliteit van de sociale huurwoningvoorraad, de gewenste ontwikkeling daarin
en de beschikbaarheid van woningen voor woningzoekenden uit de gemeenten Nissewaard zelf.
Voor Delft zijn de afspraken van belang die op regionaal niveau in Haaglanden werden gemaakt.
Die afspraken hebben vooral betrekking op de ontwikkeling van de voorraad en op de sturing op
wachttijden en beschikbaarheid van woningen. Komend jaar zullen we ook met de gemeente Delft
prestatieafspraken maken, op basis van de nieuwe woonvisie die aldaar in voorbereiding is. Dan
kunnen we onze bijdrage ook concreet invullen.
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Vanwege het toenemende belang van de afspraken met gemeenten definieerden we in ons
bedrijfsplan al een kritieke prestatie-indicator (KPI) voor de tevredenheid van gemeenten. Over het
jaar 2015 stuurden we wethouders en betrokken ambtenaren voor het eerst een korte enquête om
hun tevredenheid over het nakomen van afspraken door Woonbron te peilen. Gemiddeld is de
tevredenheid met 6,9 net lager dan onze doelstelling van 7,0. Hierbij valt op dat drie van de vier
gemeenten onze inzet waarderen met een beter cijfer, de tevredenheid van de gemeente Delft is
lager. De resultaten bieden ons aanleiding om in overleg te gaan met alle vier de gemeenten.

Tabel 2 Tevredenheid nakomen prestatieafspraken per gemeente
Gemeente

Delft
Dordrecht
Nissewaard
Rotterdam
Gemiddeld

Tevredenheid nakomen prestatieafspraken

6,0
7,0
7,5
7,0
6,9

Georganiseerde bewoners
De Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) is de vertegenwoordiging van onze bewoners,
waarmee Woonbron volgens de Overlegwet - afstemt. Naast een halfjaarlijks overleg vond op diverse
momenten afstemming plaats over een breed scala aan onderwerpen. Adviezen werden onder meer
uitgebracht op de voorgenomen huurverhoging, het nieuwe streefhuurbeleid en het jaarplan van
Woonbron voor 2016. Inhoudelijk is er intensief gesproken over de duurzaamheidsvisie en voortgang
van de daarbij horende maatregelen. In september is er een gezamenlijke training gevolgd door
de leden van de CPRW en onze gebiedscoördinatoren en regiomanagers, om de toepassing van de
Overlegwet voor iedereen helder op het netvlies te krijgen. Deze geslaagde training van de
Woonbond werd breed gewaardeerd.
In december bereikte ons het droevige bericht dat de heer Jan de Kraker was overleden. Hij was reeds
vele jaren voorzitter van de CPRW en daarmee voor ons een belangrijke en gewaardeerde partner.

Nieuwe Woningwet
Het afgelopen jaar stond volop in het teken van grote veranderingen in de regelgeving voor
corporaties. De inwerkingtreding van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 vormde het sluitstuk van een
intensieve periode waarin veel van het functioneren van corporaties ter discussie stond. De resultaten
van de parlementaire enquête naar de corporaties kregen op vele plekken een verankering in de wet,
die corporaties meer richt op de kerntaken van de sociale woningbouw en toezicht en tegelijk sturing
van rijks- en lokale overheid op het werk van de corporaties versterkt.
Woonbron is goed voorbereid op de wetswijzigingen. Om alles in goede banen te leiden en steeds te
voldoen aan nieuwe regels op momenten dat deze in werking treden, is een projectteam Woningwet
ingericht. Begin 2015 werd het projectplan goedgekeurd en de implementatie in gang gezet. Met
onze keuzes in het bedrijfsplan 2015-2017 ‘Passie voor de kerntaak’ namen we al een voorschot op de
nieuwe regelgeving door ons te richten op onze kerntaken. Dit zijn de in de Woningwet omschreven
Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk
vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije
sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Deze activiteiten worden als
niet-DAEB bestempeld. Volgens de Woningwet moeten deze activiteiten worden gesplitst. In 2015
namen we al een besluit dat we willen komen tot een administratieve scheiding van deze activiteiten.
Gezien onze beperkte ambities in het niet-DAEB segment en ons beperkte bezit daarin, ligt dit meer
voor de hand dan de andere optie die de wet biedt: een juridische splitsing. De eerste concepten
van deze scheiding zijn doorgerekend. Dit laat zien dat zowel onze Daeb- als niet-Daeb-woningen
financieel gezond zullen presteren. Alles is in gereedheid om het definitieve splitsingsvoorstel in 2016
tijdig aan onze toezichthouders toe te sturen.
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Daarnaast namen we in 2015 een aantal besluiten ten aanzien van deelnemingen en verbonden
ondernemingen, zodat we ook op dat gebied voldoen aan de nieuwe regels. Zo besloten we tot
ontmanteling van Stichting de Plint, die onder meer een hotel en een eetgelegenheid in Dordrecht
exploiteert, en werd besloten tot de verkoop van de Schiehal in Delft, die een niet-toegestane activiteit
vormt.
Ondanks alle voorbereidingen worden we nog voortdurend geconfronteerd met uitwerkingen,
reparaties en verschillende interpretaties van de nieuwe regelgeving. Dit geeft veel onzekerheid en
werkdruk. De regelgeving is bijzonder gedetailleerd en de complexiteit is hoog. Daarom zoeken we
veel samenwerking met andere corporaties hierop, onder andere binnen de samenwerking van De
Vernieuwde Stad.

Visitatie
In 2015 werd de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie uitgevoerd bij Woonbron over de periode
2011-2014. Dit was een turbulente periode waarin veel veranderde binnen onze organisatie. De
reorganisatie die in 2013 werd ingezet en de bedrijfsstrategie die eerder dan voorzien werd gewijzigd
naar meer focus op de kerntaak zorgden voor een duidelijke positieve kentering over de onderzochte
periode. Het eindoordeel van de visitatiecommissie van Ecorys laat dit duidelijk zien. Er is veel
waardering voor de omslag die we hebben gemaakt en de manier waarop onze cijfers sindsdien
de goede richting op bewegen. Wij zijn content met de eindcijfers die we kregen. Tegelijk volgt uit
de visitatie een aantal opgaven voor verdere verbetering die we oppakken om betere resultaten te
behalen. Gemiddeld scoren we een 7 in de visitatie, en daarmee zijn we content. Het biedt een goede
basis voor de verdere verbeteringen waaraan we permanent werken.

Tabel 3 Scores visitatie 2011-2014 Woonbron
Perspectief

Presteren naar Opgaven en Ambities
Presteren volgens Belanghebbenden
Presteren naar Vermogen
Presteren ten aanzien van governance

•

Visitatieoordeel

7,3
7,4
6,4
7,0

Ten eerste is er de opdracht om aandacht te blijven richten op de maatschappelijke opgaven,
ondanks de grote aandacht die de interne organisatie vraagt.
• Omdat we in vier verschillende gemeenten met verschillende maatschappelijke en
volkshuisvestelijke vraagstukken werken, is aandacht voor lokaal maatwerk van belang.
• Belanghebbenden, met name gemeenten en huurders, hebben, zoals ook in de nieuwe woningwet
is vastgelegd, een belangrijke positie. Externe partners hebben behoefte om met ons in gesprek
te zijn en invloed uit te oefenen. Aan ons de opdracht om hierop in te spelen.
• De bedrijfslasten zijn de afgelopen jaren fors verlaagd en de efficiency wordt steeds beter.
De komende jaren moet deze trend worden doorgezet.
• Woonbron vervult verschillende taken zelf, waar andere corporaties ze hebben uitbesteed.
We moeten duidelijk uitleggen en legitimeren waarom we ervoor kiezen om het zelf te doen.
• De afgelopen jaren was er volatiliteit te zien in de onderhoudskosten. Er waren forse afwijkingen
van de begroting bij zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud. Om bewoners meer houvast
te geven met onze onderhoudsplannen, is het van belang om strakker te plannen en de planning
beter vast te houden.
Met deze aanbevelingen wordt een actieplan gemaakt om de leerpunten om te zetten in
daadwerkelijke verbeteringen voor onze bewoners en andere belanghebbenden.
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Financieel resultaat
Woonbron presteerde over 2015 met een operationeel resultaat van € 44,8 mln. financieel
aanmerkelijk beter dan over 2014 ( € 25,1 mln.) De EBITDA als een gangbare maatstaf voor het
vergelijken van financiële prestaties bedroeg over 2015 € 98,9 mln. Dat is een verbetering van € 19,7
mln. ten opzichte van 2014 (€ 79,2 mln.) en een hoger resultaat van € 6,0 mln. ten opzichte van de
begroting voor 2015 (€ 92,9 mln.).
Daarmee komt de Interest Coverage Ratio (ICR) uit op 1,92. Dat is duidelijk beter dan het resultaat
over 2014 (1,57) en de begroting voor 2015 van 1,74. Deze positieve resultaten zijn vooral veroorzaakt
door lagere bedrijfslasten en rentelasten.

Beoordeling door toezichthouders
Van verschillende externe partijen kregen we in 2015 gunstige oordelen. Het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) oordeelde positief over de financiële ontwikkeling van Woonbron. Het WSW
merkt op dat Woonbron nog niet op alle financiële ratio’s volledig aan de norm voldoet maar dat
dit op basis van de cijfers over 2014 en prognoses voor de komende jaren wel het geval zal zijn.
Het WSW, dat onze leningen borgt, bevestigde tevens de borgbaarheid van onze organisatie. Dit
betekent dat Woonbron binnen de beschikbare ruimte (relatief gunstige) leningen kan aantrekken
met WSW-borging. Deze ruimte volstaat. Daarnaast beoordeelde het WSW onze ‘business risks’.
Het oordeel is eveneens positief. Het WSW spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop
afgelopen jaren veel is verbeterd. Aandacht wordt gevraagd voor het tijdig opleveren van
de bijgestelde portefeuillestrategie (begin 2016) en het verder professionaliseren van ons
risicomanagement. Beide staan hoog op onze agenda voor 2016.
De Autoriteit Woningcorporaties (Aw), voorheen het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV),
beoordeelde ons zowel financieel als volkshuisvestelijk. De Aw is positief over onze financiële ratio’s
en de ontwikkeling daarvan. Na zeven jaar wordt de aanvullende monitoring waaraan Woonbron
voorheen was onderworpen, beëindigd. Er zijn geen redenen voor interventies van de zijde van de Aw.
Onze inzet om de financiële gezondheid te verbeteren, werpt dus zijn vruchten af. Volkshuisvestelijk
benoemde de Aw geen bijzonderheden. Wel vervalt het specifieke toezicht op onze grondposities,
omdat dit door de nieuwe woningwet wordt ondervangen.
Aedes publiceerde de nieuwe benchmark voor corporaties. Op de rangschikking op basis van
de bedrijfslasten scoorden we, net als een jaar eerder, in categorie B, de middelste van de drie
categorieën. Onze bedrijfslasten daalden in 2015 verder tot € 970 per verhuureenheid. Onze aanpak
levert resultaat op: enkele jaren geleden waren we nog een fors duurdere corporatie. We blijven
uiteraard alert omdat ook andere corporaties hun bedrijfslasten lieten dalen, tot gemiddeld € 925
per verhuureenheid.
Ten aanzien van de klanttevredenheid bleef de waardering van klanten gelijk. Desondanks eindigden
we in (de bovenkant van) categorie C, waar we een jaar eerder nog in de betere B-categorie vielen.
Deze lichte relatieve achteruitgang verwachten we het komende jaar te keren door onze gerichte
inzet op het verbeteren van onze dienstverlening. In onze eigen klantmetingen zien we eind 2015
al aanzienlijke verbeteringen.

Wooninvesteringsfonds (WIF)
In het verleden heeft Woonbron woningen overgedragen aan het Wooninvesteringsfonds (WIF).
De bestuurders van het WIF hebben, vanwege de financiële problemen van dit fonds, in 2014 besloten
om het grootste deel van de woningen te verkopen aan een belegger. Woonbron heeft zich, als
grootste certificaathouder van het WIF, verzet tegen deze verkoop. Wij waren van mening dat de
verkoop financieel verre van optimaal was en dat de volkshuisvestelijke belangen voor de gemeenten
waarin de WIF-woningen staan, onvoldoende werden gewaarborgd. De rechter besliste echter dat de
certificaathouders geen zeggenschap hadden over de verkoop, waarmee de facto de verkoop werd
goedgekeurd.
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Nadat duidelijk werd dat al onze bezwaarpogingen werden afgewezen en de herfinanciering niet zou
worden doorgezet, hebben we plan B aangepakt: de inhoudelijke bezwaren tegen de deal aanpakken.
Er is onder meer een huurdersvereniging opgericht, waarmee recht wordt gedaan aan de positie van
de huurders van de bewuste woningen. De relatie tussen de gemeenten en de koper is vastgelegd
waarbij deze zijn vastgoedbeleid met betreffende gemeenten bespreekt. Woonbron nam 55 woningen
over in de gemeente Delft, die daarmee behouden blijven voor het sociale huursegment.

Statushouders
In de loop van 2015 nam de toestroom van vluchtelingen naar Nederland fors toe. Dit kwam nog
niet direct tot uiting in hogere aantallen statushouders waarvoor we een taakstelling kregen van de
gemeenten. We hebben dan ook grotendeels aan onze opdracht voor huisvesting van statushouders
voldaan. Omdat in 2016 wel een aanzienlijke stijging van het aantal statushouders in ons werkgebied
wordt verwacht, hebben we een taskforce statushouders ingericht. Dit team heeft alle mogelijkheden
voor huisvesting in kaart gebracht, daarbij rekening houdend met de gevolgen voor de slaagkansen
voor de reguliere woningzoekenden. Vooralsnog voorzien we geen problemen, maar alertheid
is geboden en alternatieve vormen van huisvesting zullen bij een veel hogere toestroom van
vluchtelingen in 2016 noodzakelijk zijn. Door vroegtijdig aan de slag te gaan, zijn we hier volledig op
voorbereid en kunnen we zowel onze reguliere klanten als woningzoekenden met een urgentie en
statushouders voorzien van een goede woonruimte.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Carnisse is ‘onze’ wijk binnen het gebied van het NPRZ. Met de aankoop van 50 woningen van
Havensteder versterkten we onze positie in deze wijk. Met zo’n 650 woningen in de wijk (inclusief
veel onder voorwaarden verkochte woningen) zijn we goed in staat om de rol van betrokken buurman
te vervullen, omdat we in nagenoeg elke straat in de wijk een duidelijke positie hebben. Binnen de

Wijkconciërges
geven bewoners
weer vertrouwen
De wijkconciërge is een onmisbare
schakel tussen bewoners, gemeente
en andere organisaties in de wijk.
Dit bewees de wijkconciërge in
Oud-Mathenesse in Rotterdam. Hij was
de eerste. Nu zijn er vier: twee conciërges
nemen Carnisse voor hun rekening,
één is actief op Coolhaveneiland.
Hun doel: buurtbewoners weer
vertrouwen geven.

Nieuwe
sten
overeenkom
vinden
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Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) nemen we de verantwoordelijkheid om noodzakelijk onderhoud
uit te voeren en om voldoende onderhoudsreserves te laten opbouwen. Samen met de gemeente
Rotterdam stelden we ook een tweetal wijkconciërges aan in Carnisse. Zij combineren de rol van
complexbeheerder voor Woonbron met de rol van beheerder van de gemeente voor de wijk als geheel.
Vanuit een nieuwe wijkpost zullen zij werken aan het versterken van het beheer in de wijk. Dit model
werkt reeds enkele jaren succesvol in Oud Mathenesse, en kopiëren we daarom in overleg met de
gemeente naar andere delen van de stad.
Daarnaast spraken we met de gemeente af om onze bijdrage aan VVE010 tot en met 2018 te leveren.
Deze organisatie zorgt, met name op Zuid, voor het activeren en ondersteunen van VvE’s. Naar
aanleiding van deze bijdrage, die ook door drie andere Rotterdamse corporaties wordt geleverd,
werden vragen gesteld in de Tweede Kamer, aangezien VVE010 ook volledig particuliere VvE’s
ondersteunt. Ook deed de Autoriteit Woningcorporaties onderzoek, waaruit de beslissing volgde
dat de corporaties de gemaakte afspraken tot en met 2018 mogen nakomen, ondanks dat dit niet
meer aansluit bij de gewijzigde wettelijke regels.
In 2015 hadden we veel discussie met de gemeente Rotterdam over onze rol in het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), specifiek bij het aanpakken van de particuliere woningvoorraad op
Zuid. Ons standpunt is helder: dit is de verantwoordelijkheid van particulieren en kredietverstrekkers,
niet van corporaties. Wij vinden het niet uitlegbaar dat middelen van onze huurders besteed
worden aan huiseigenaren die zelf niet of onvoldoende in hun bezit investeren. De gemeente denkt
hier anders over en is van mening dat de nieuwe woningwet juist aanknopingspunten biedt om
corporaties op Zuid ook in de particuliere voorraad te laten investeren. De uiteenlopende meningen
zijn benoemd in de prestatieafspraken, met de afspraak hierover later tot een beslissing te komen.
We leverden wel onze bijdrage aan het opstellen van business cases voor de aanpak van de
particuliere voorraad. Voor in totaal twaalf projecten rekenden we samen met de collega’s van
de andere corporaties en de gemeente de kosten en opbrengsten door van aankoop en sloop van
particulier bezit en de bouw van nieuwe, ruimere woningen op de vrijgekomen kavels. Voor Woonbron
ging het met name om projecten in Carnisse. De onrendabele investeringen die moeten worden
gedaan zijn erg groot. Wij hebben gesteld dat we onze expertise inzetten, maar niet zonder meer zelf
zullen investeren in deze projecten. Wel zoeken we naar een manier om de reële opbrengsten van de
vermindering verhuurderheffing 1) in te zetten ten bate van Carnisse, die wel bij onze rolopvatting als
corporatie past. Daarover zijn gesprekken gestart aan het eind van 2015.

Woonvisie Rotterdam
Op 1 maart 2016 is de woonvisie van de gemeente Rotterdam vastgesteld door het college van B&W.
Hoewel deze nog definitief door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, moeten wij rekening
houden met de uitgangspunten in deze concept-woonvisie. De visie gaat uit van een aanzienlijke
vermindering van de goedkope woningvoorraad in Rotterdam in de komende 15 jaar, met 20.000
woningen. Het betreft huurwoningen met een huur tot de hoogste aftoppingsgrens, dan wel
koopwoningen tot een WOZ-waarde van €140.000. De helft van de afname is beoogd door sloop
in de particuliere voorraad op Rotterdam Zuid, en nog eens 5.000 in de rest van de stad. Daarnaast
wordt liberalisering van 10.000 woningen voorzien, alsmede de nieuwbouw van 5.000 woningen in
het goedkope segment. De huidige woningvoorraad van Woonbron bevindt zich voor een groot deel
in het genoemde prijssegment. Wij verhuren ongeveer 70% van onze woningen onder de tweede
aftoppingsgrens. In onze portefeuillestrategie voorzien we, in de aanloop naar de splitsing van onze
Daeb- en niet-Daeb-activiteiten, dat ongeveer 10% van ons bezit in Rotterdam geliberaliseerd kan
worden. Met onze overige plannen handelen we in lijn met de genoemde getallen in de woonvisie.
Verschil van inzicht kan er wel zijn over het tempo van de afname en de mate waarin dit geforceerd,
dan wel geleidelijk gebeurt. Onze plannen gaan uit van het laatste.
De woonvisie stelt ook verwachtingen aan de corporaties over de beschikbaarheid van voldoende
betaalbare woningen in de verschillende prijssegmenten (tot de kwaliteitskortingsgrens, de beide
aftoppingsgrenzen en de liberalisatiegrens). Hoewel de beschikbaarheid mede afhankelijk is van de

1

Door in Rotterdam Zuid te investeren komen corporaties onder voorwaarden in aanmerking voor een verlaging van
de verhuurderheffing die alle corporaties en particuliere verhuurders met meer dan tien woningen in het sociale
segment betalen
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mutatiegraad in onze voorraad, kunnen we op grond van historische gegevens vaststellen dat we
kunnen voldoen aan de beschreven beschikbaarheidswensen van de gemeente. Tot slot vraagt de
woonvisie ons om financieel bij te dragen aan de herstructurering van goedkope particuliere
voorraad op Rotterdam Zuid, in combinatie met de genoemde sloop van 10.000 woningen. Ons
standpunt is dat dit de verantwoordelijkheid is van de particuliere eigenaren en hun financiers en
dat het niet uit te leggen valt dat geld van onze huurders wordt besteed aan particulier bezit. Wij zijn
dan ook niet voornemens om hiervoor middelen vrij te maken, anders dan de aftrek verhuurderheffing
die we conform eerdere afspraken wel investeren op Zuid. Dit is als zodanig in
onze meerjarenbegroting verwerkt.

Ontwikkelingen na balansdatum
Tijdens een standaardcontrole eind februari 2016 is asbest aangetroffen in een van de woningen
van een woongebouw in IJsselmonde. Vervolgens hebben we ook andere woningen laten
onderzoeken. Dit onderzoek wijst uit dat in dit woongebouw asbest aanwezig is in delen van het
stucwerk. We hebben de resultaten van het onderzoek besproken met de GGD. We hebben zowel
in bewoonde als in leegstaande woningen luchtmonsters laten nemen. Er zijn nergens verhoogde
waardes aangetroffen. De GGD geeft aan dat het gezondheidsrisico klein is en er geen directe
ingrijpende maatregelen nodig zijn. De GGD stelt dat de risico’s vrijwel altijd voortkomen uit de
blootstelling aan hoge concentraties asbest (gedurende een lange periode). Van hoge concentraties
is hier geen sprake. De bewoners kunnen in hun woning blijven in afwachting van een plan van
aanpak waarin wordt aangegeven hoe het asbest wordt verwijderd.
Bij geen van de eerdere asbestinventarisaties is de asbest in het stucwerk naar boven gekomen.
Het stucwerk is ook nooit eerder als een verdacht materiaal gezien door gekwalificeerde bureaus.
Het complex omvat 360 woningen waarvan er 35 verkocht zijn. Het complex is daarmee ook een
VvE. Bij een derde van de woningen hebben we te maken met bewoners ouder dan 80 jaar. Aangezien
naast dit asbestprobleem er in het gebouw ook problemen zijn met legionella en de standleidingen
is besloten om een gecombineerd plan van aanpak te maken. Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt.
In het najaar van 2016 wordt een definitief plan van aanpak verwacht dat er op gericht is om de
exploitatie van het woongebouw voort te zetten. Ten behoeve van het voorkeursscenario zijn
berekeningen gemaakt die op dit moment de beste schatting geven van de verwachte kosten.
Deze kosten zijn opgenomen in de jaarrekeningcijfers 2015. Uiteraard bestaat er hierbij een zekere
schattingsonzekerheid die als acceptabel wordt beschouwd.

Factsheets

Lokale
kwaliteiten
versterken

Factsheet

Delft

Delft
Woningvoorraad

Energielabels

Eind 2015
1.153

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens
Verkocht onder voorwaarden

1.662

243
776

A++labels
A+labels
A labels
B labels
C labels
D labels
E labels
F labels
G labels

735

4.157

Binnenste ring 2014
Buitenste ring 2015

Totaal 8.726

Voorraadmutaties 2015

Duurzaamheidsmaatregelen
2015

Opgeleverde nieuwbouwwoningen
Aankoop
Terugkoop verkocht onder voorwaarden
Verkoop onder voorwaarden
Vrije verkoop
Sloop
Totale voorraadmutatie
Renovaties groot (> € 15.000)
Overige renovaties

0
55
83
138
16
0
5
75
519

Aantal afgemelde
woningen

5.165

310

Betaalbaarheid

Verhuringen naar huurprijs

2015

Regulier tijdelijk

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens

reguliere verhuur

Aantal woningen met
zonne-energie

136
318
96
98
25

tijdelijke verhuur

-

Verhuringen < 618 als % van totaal
% passend toegewezen
Verhuringen conform EU-norm
Gemiddeld % huurverhogingen
% huursomstijging door harmonisatie

82%
86%
94%
2,10%
0,60%

Onderhoud

THuisvesting bijzondere doelgroepen
2015

Planmatig onderhoud
Niet-planmatig onderhoud
Onderhoudsbijdragen aan VvE's

€ 3.031.215
€ 3.667.709
€ 2.556.336

Totaal onderhoud

€ 9.255.260

Achtervang WSW-geborgde leningen

2015

Verhuringen aan bijzondere doelgroepen

0

Gehuisveste statushouders
Taakstelling
% taakstelling gerealiseerd

78
74
105%

Huisuitzettingen
2015

WOZ-waarde
Achtervang
Dekkingsratio

€ 1.021.278.000
€ 237.295.424
23,2%

2015

Op grond van huurachterstand
Op grond van overlast

24
0

Totaal

24

Duurzaamheidsmaatregelen
Gemiddelde
energie-index

2,17

Leefbaarheidsuitgaven

Labelstappen

117

Aantal CV-ketels
vervangen door
HR-ketels

16

Vervangen openverbrandingstoestellen

79

Highlights DELFT
•
•
•
•

Groot onderhoud in de Poptahof is gestart: we knappen ruim 500 woningen op
In de Gillisbuurt zijn diverse maatregelen genomen met aantoonbaar positief effect op het
leefklimaat in de wijk
Burenwervingsactie voor woningen waar weinig animo voor is. Buren werven hun eigen buur
en krijgen daar een kleine beloning voor. Er zijn al 10 aanmeldingen.
Samenwerking met PerspeKtief, waarin complexbeheerders hun clienten begeleiden bij werk
aan schoon, heel en veilig in Tanthof, Harnaschpolder, Westerkwartier en Krakeelpolderweg.

Totale uitgaven
(exclusief personeel)

€

215.388

Factsheet

Dordrecht

Dordrecht
Woningvoorraad

Energielabels

Eind 2015
1205

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens
Verkocht onder voorwaarden

1290

257
332

A++labels
A+labels
A labels
B labels
C labels
D labels
E labels
F labels
G labels

405

3427
Binnenste ring 2014
Buitenste ring 2015

Totaal 6.916

Voorraadmutaties 2015

Duurzaamheidsmaatregelen
2015

Opgeleverde nieuwbouwwoningen
Aankoop
Terugkoop verkocht onder voorwaarden
Verkoop onder voorwaarden
Vrije verkoop
Sloop
Totale voorraadmutatie
Renovaties groot (> € 15.000)
Overige renovaties

40
0
83
65
32
16
14
0
104

Aantal afgemelde
woningen

6.411

127

Betaalbaarheid

Verhuringen naar huurprijs

2015

Regulier tijdelijk

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens

reguliere verhuur

Aantal woningen met
zonne-energie

49
244
39

292
44
1

95
27

4
45

tijdelijke verhuur

Verhuringen < 618 als % van totaal
% passend toegewezen
Verhuringen conform EU-norm
Gemiddeld % huurverhogingen
% huursomstijging door harmonisatie

80%
76%
95%

Onderhoud

Huisvesting bijzondere doelgroepen
2015

Planmatig onderhoud
Niet-planmatig onderhoud
Onderhoudsbijdragen aan VvE's

€ 2.551.035
€ 2.947.954
€ 1.036.692

Totaal onderhoud

€ 6.535.681

Achtervang WSW-geborgde leningen

2015

Verhuringen aan bijzondere doelgroepen

21

Gehuisveste statushouders
Taakstelling
% taakstelling gerealiseerd

56
79
71%

Huisuitzettingen
2015

WOZ-waarde
Achtervang
Dekkingsratio

€ 534.438.600
€ 125.073.251
23,4%

2015

Op grond van huurachterstand
Op grond van overlast

50
6

Totaal

56

Duurzaamheidsmaatregelen
Gemiddelde
energie-index

1,96

Labelstappen

180

Leefbaarheidsuitgaven
Aantal CV-ketels
vervangen door
HR-ketels

113

Vervangen openverbrandingstoestellen

23

Highlights Dordrecht
•
•

Housing First: samenwerking met Trivire, Sociale Dienst en Leger des Heils om snel woningen
aan te bieden en zorg te organiseren voor cliënten van het Leger des Heils. Dit helpt de
zelfredzaamheid van de mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt.
De verbetering van de Vogelbuurt kreeg volop gestalte:
•	Ondertekening sociaal plan ‘Sloop en groot onderhoud’ met Stichting Vogelbuurtbelangen
en Bewonersraad Dordrecht.
•	Aanpak woonoverlast door screening aspirant-huurders met Gemeente en Politie voor
een aantal straten in de Vogelbuurt.
•	Fysieke aanpak woningen: besluit tot nieuwbouw van 36 appartementen aan het Vogelplein,
start onderhoudsaanpak eengezinswoningen Hart Zuid en Hart Noord en voorbereiding
sloop Hart Noord
•	Bijna 400 huisbezoeken om de plannen met bewoners te bespreken.

Totale uitgaven
(exclusief personeel)

€

275.703

Factsheet

Nissewaard

Nissewaard
Woningvoorraad

Energielabels

Eind 2015
628

94

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens
Verkocht onder voorwaarden

1210

226

A++labels
A+labels
A labels
B labels
C labels
D labels
E labels
F labels
G labels

703

974
Binnenste ring 2014
Buitenste ring 2015

Totaal 3.835

Voorraadmutaties 2015

Duurzaamheidsmaatregelen
2015

Opgeleverde nieuwbouwwoningen
Aankoop
Terugkoop verkocht onder voorwaarden
Verkoop onder voorwaarden
Vrije verkoop
Sloop
Totale voorraadmutatie
Renovaties groot (> € 15.000)
Overige renovaties

0
0
26
18
20
0
-12
0
0

Aantal afgemelde
woningen

1.342

611

Betaalbaarheid

Verhuringen naar huurprijs

2015

Regulier tijdelijk

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens

reguliere verhuur

Aantal woningen met
zonne-energie

8
32
32
150
23

tijdelijke verhuur

-

Verhuringen < 618 als % van totaal
% passend toegewezen
Verhuringen conform EU-norm
Gemiddeld % huurverhogingen
% huursomstijging door harmonisatie

29%
18%
99%

Onderhoud

Huisvesting bijzondere doelgroepen
2015

Planmatig onderhoud
Niet-planmatig onderhoud
Onderhoudsbijdragen aan VvE's

€ 1.654.201
€ 1.172.798
€ 248.892

Totaal onderhoud

€ 3.075.891

Achtervang WSW-geborgde leningen

2015

Verhuringen aan bijzondere doelgroepen

0

Gehuisveste statushouders
Taakstelling
% taakstelling gerealiseerd

57
40
143%

Huisuitzettingen
2015

WOZ-waarde
Achtervang
Dekkingsratio

€ 402.388.000
€ 69.419.387
17,3%

2015

Op grond van huurachterstand
Op grond van overlast

6
1

Totaal

7

Duurzaamheidsmaatregelen
Gemiddelde
energie-index

1,63

Labelstappen

158

Leefbaarheidsuitgaven
Aantal CV-ketels
vervangen door
HR-ketels

151

Vervangen openverbrandingstoestellen

0

Highlights nissewaard
•
•

Door kozijnvervanging zijn 88 woningen in de wijk De Akkers in aanzien en in comfort flink
opgeknapt. Dubbel glas werd vervangen door HR++ glas.
Veel projecten uit het Wijkuitvoeringsplan Spijkenisse ZuidWest zijn uitgevoerd:
•	Sleetse plekken in de wijk zijn opgeknapt, zichtlijnen zijn aangebracht waardoor het
openbaar gebied én veiliger én ruimtelijker geworden is.
•	Door middel van placemaking zijn onze bewoners uit de complexen Borstelgras en
Schaduwgras betrokken bij de herinrichting van een overlastgevend voetbalveld direct
gelegen naast de woongebouwen.
•	Veel aandacht is besteed aan het empoweren van bewoners. Waar mogelijk wordt eigen
regelkracht van de bewoners uit de wijk benut.

Totale uitgaven
(exclusief personeel)

€

61.722

Factsheet

Rotterdam

Rotterdam
Woningvoorraad

Energielabels

Eind 2015
< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens
Verkocht onder voorwaarden

3.217

5.616

796
2.343

A++labels
A+labels
A labels
B labels
C labels
D labels
E labels
F labels
G labels

9.851
2.635

Binnenste ring 2014
Buitenste ring 2015

Totaal 24.458

Voorraadmutaties 2015

Duurzaamheidsmaatregelen
2015

Opgeleverde nieuwbouwwoningen
Aankoop
Terugkoop verkocht onder voorwaarden
Verkoop onder voorwaarden
Vrije verkoop
Sloop
Totale voorraadmutatie
Renovaties groot (> € 15.000)
Overige renovaties

21
51
330
277
165
0
-4
350
546

Aantal afgemelde
woningen

18.665

46

Betaalbaarheid

Verhuringen naar huurprijs

2015

Regulier tijdelijk

< Kwaliteitskortingsgrens
< Aftoppingsgrens laag
< Aftoppingsgrens hoog
< Liberalisatiegrens
> Liberalisatiegrens

reguliere verhuur

Aantal woningen met
zonne-energie

271
672
171
357
115

tijdelijke verhuur

40
29
2
-

Verhuringen < 618 als % van totaal
% passend toegewezen
Verhuringen conform EU-norm
Gemiddeld % huurverhogingen
% huursomstijging door harmonisatie

72%
69%
96%
2,10%
0,60%

Onderhoud

Huisvesting bijzondere doelgroepen
2015

Planmatig onderhoud
Niet-planmatig onderhoud
Onderhoudsbijdragen aan VvE's
Totaal onderhoud

€ 7.239.398
€ 7.822.144
€ 6.772.266
€ 21.833.808

Achtervang WSW-geborgde leningen

2015

Verhuringen aan bijzondere doelgroepen

42

Geleverde woningen voor statushouders
Taakstelling
% taakstelling gerealiseerd

95
107
89%

Huisuitzettingen
2015

WOZ-waarde
Achtervang
Dekkingsratio

€ 2.166.867.500
€ 940.046.333
43,4%

2015

Op grond van huurachterstand
Op grond van overlast
Totaal

103

Duurzaamheidsmaatregelen
Gemiddelde
energie-index

1,89

Labelstappen

1.267

Leefbaarheidsuitgaven
Aantal CV-ketels
vervangen door
HR-ketels

360

Vervangen openverbrandingstoestellen

38

Highlights Rotterdam
•
•
•
•
•

•

85
18

In Delfshaven kamers die vrij kwamen na opzegging door een onderwijsinstelling direct weer
verhuurd aan studenten en jonge statushouders.
In Sluiskreek werden woningen verhuurd aan Pameijer, waar zij hun cliënten huisvesten en
begeleiden. Winst voor alle partijen.
Prachtwoningen opgeleverd in Hoogvliet: ruime gezinswoningen zonder onrendabele top.
Inbraakwerende maatregelen in Beverwaard en Zevenkamp: conform prestatieafspraken ruim
200 woningen op PKVW-niveau . Ook met extra lichtpunten, gepantserd glas en spiegels de
veiligheid verbeterd.
Op diverse plekken werden woningen verbeterd:
• Renovatie van Zes Hoog gestart
• 55 woningen in de Peellandstraat, gerenoveerd in bewoonde staat
• 140 woningen gerenoveerd in de Sagenbuurt
• In Delfshaven van een aantal panden de achtergevels en balkons hersteld
In een aantal wijken samen met de gemeente de wijkconciërge aangesteld. In Carnisse,
Coolhaveneiland en Oud Mathenesse zorgen zij voor beheer van onze complexen en van de wijk.

Totale uitgaven
(exclusief personeel)

€

1.003.513
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Service & Dienstverlening
Onze klanten waarderen onze dienstverlening veel vaker met een acht dan
we van tevoren hadden verwacht. De mate waarin onze klanten Woonbron
aan zouden bevelen (de Net Promoter Score) is desondanks niet behaald.
De overstap naar online dienstverlening blijft vooralsnog achter op onze
doelstelling. We verwachten echter wel dat de klant de komende periode
die overstap gaat maken doordat we de bekendheid ervan vergroten en
meer diensten online aanbieden. Tot slot zien we dat we de belofte aan de
klant om tijdig terug te bellen boven verwachting hebben kunnen realiseren.
De verschillende prestatie-indicatoren worden hierna verder toegelicht.
Tabel 4 Scores prestatie-indicatoren Service & Dienstverlening
Prestatie-indicator

KPI: Net Promotor Score (NPS)
% terugbelverzoeken binnen acht uur afgehandeld
Het aandeel klanten dat ons een 8 of hoger geeft
Aandeel online afgehandelde verzoeken

Doel 2015

Gerealiseerd 2015

-5
60%
10%
10%

-21
68%
48%
4,7%

Net Promotor Score
Binnen Woonbron wordt de Net Promotor Score (NPS) 1) gemeten op zeven processen. Na doorlopen
van deze processen wordt aan de klanten direct een enquête verstuurd. In al deze onderzoeken is de
vraag opgenomen hoe waarschijnlijk het is dat de klant Woonbron zou aanbevelen.
We zien een groot verschil in tevredenheid en positieve aanbeveling tussen de verschillende
processen. Zo beveelt de nieuwe huurder Woonbron veel vaker aan dan de eigenaar in een VvE. Vooral
bij nieuwe huurders en nieuwe kopers zien we een verbetering van de NPS score in de loop van 2015.
Dat komt mede door verbeteringen in onze werkwijze bij het verhuren en verkopen. Bij nieuwe klanten
is de relatie tussen het rapportcijfer voor de dienstverlening en de NPS heel direct, omdat de klant
simpelweg nog weinig historie met onze organisatie heeft. Bij andere klanten zien we dat deze de
mate van aanbevelen ook laten afhangen van ervaringen uit het verleden. Mede daardoor blijkt de
beïnvloeding van de NPS een zaak van langere termijn dan we van tevoren hadden verwacht.

1

De NPS, de Net Promotor Score, is de meeteenheid waarmee we de loyaliteit van klanten meten. Dit wordt gedaan
aan de hand van de vraag “hoe waarschijnlijk is het dat u Woonbron zou aanbevelen bij vrienden of bekenden?”.
Op basis van de antwoorden worden klanten in drie groepen verdeeld: criticasters, passieven en promotors. De NPS is
het aandeel promotors min het aandeel criticasters.
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Klantcontactcenter
Na de introductie in het najaar van 2014 heeft onze klantenservice via een Klantcontactcenter
(KCC) - dat de eerstelijnsdienstverlening verzorgt voor bijna 50.000 klanten - in 2015 bewezen zo’n
verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. In totaal kwamen er in 2015 bijna 270.000 telefoontjes
binnen bij onze klantenservice. Daarnaast handelt zij zo’n 7.500 klantenbrieven en e-mails per jaar af.
Onze bereikbaarheid was met 93% bijna op de doelstelling van 95%. Het servicelevel - de mate
waarin klanten binnen 30 seconden ook echt een medewerker aan de lijn krijgen - ligt met 70% net
onder onze doelstelling. We zien in deze cijfers wel een gestage verbetering gedurende het jaar.
Waar we trots op zijn is dat ons jonge team medewerkers in staat is gebleken om klanten
enthousiast te krijgen over onze dienstverlening. Nagenoeg de helft van onze klanten waardeert
de dienstverlening met een 8 of hoger. Vooraf durfden we de lat nog niet zo hoog te leggen. De
uitgangspunten dat de gesprekskwaliteit leidend is (niet een bepaalde tijd) in de klantbediening en
dat de klantadviseur van Woonbron moet beschikken over de juiste informatie om klanten in één keer
goed te helpen, betalen zich in het eerste jaar al terug. Er is nog veel te verbeteren, onder andere in de
samenwerking tussen het KCC en de overige onderdelen van Woonbron, maar dit geeft een
goede basis om onze ambitie van ‘enthousiaste klanten’ over een breed front ook echt te realiseren.
We willen het telefoonverkeer verder terugdringen, tot iets minder dan 240.000 telefoontjes op
jaarbasis. In 2012 waren dat er nog bijna 360.000. Dat we nu nog meer telefoontjes krijgen dan we
uiteindelijk beogen wordt veroorzaakt door meerdere aspecten:
1 De discipline om de afspraken met de klant na te komen moet beter. Dat zorgt nu nog voor veel
herhaalverkeer van klanten die een telefoontje van Woonbron hadden verwacht.
2 Daarnaast handelen we onvoldoende online af. Na de start eind 2014 bereikt nu 4,7% van de
klantvragen ons online, een lichte groei sinds de start. Online betalingen tellen overigens in
dit cijfer niet mee, terwijl die wel veel gedaan worden. In feite ligt het percentage dus hoger.
Voor 2016 geldt een ambitie om met online dienstverlening te groeien naar 15%. Die
verdrievoudiging heeft onze topprioriteit.

Klantfocus
In de dienstverlening door de 2e lijn (andere organisatieonderdelen dan onze klantenservice) zien we
vergelijkbaar positieve resultaten. Hoewel er wel een duidelijk verschil is tussen de waardering van
huurders en eigenaren.

Tabel 5 Tevredenheid klanten Woonbron

Huren woning
Reparatieverzoeken
Telefonisch contact
Kopen woning
Evaluatie VvE
Totaal

Rapportcijfers 8+

Gemiddelde tevredenheid
over medewerkers

63%
60%
47%
43%
22%
48%

7,6
7,2
7,1
7,2
5,8
7,0

Binnen Woonbron wordt hard gewerkt aan klanttevredenheid en het naleven van de klantwaarden
(persoonlijk, zichtbaar, betrouwbaar, deskundig en adequaat). Zo hebben we ingezet op
betrouwbaarheid naar de klant door onze terugbelafspraken steeds beter na te komen.
Vanaf het voorjaar van 2015 meten we de kwaliteit van onze dienstverlening op vijf hoofdprocessen:
verhuren, verkopen, reparatieverzoeken, dienstverlening door VvE’s en telefonisch contact. In de loop
van 2015 is daar de dienstverlening rondom de uitvoering van planmatig onderhoud aan toegevoegd.
En zijn de voorbereidingen getroffen om in 2016 te starten met het meten van de tevredenheid van
vertrokken huurders.
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Enthousiaste klanten
We streven naar enthousiaste klanten. Tegelijkertijd willen we
efficiënter werken. Daarom veranderden we onze dienstverlening
de afgelopen twee jaar drastisch. Enerzijds organiseren we het
klantcontact efficiënter, onder meer door het werken met een
centraal klantcontactcentrum en het aanbieden van digitale
diensten zodat de klant zelf zijn zaken kan regelen wanneer hij
dat wenst. Anderzijds verbeteren we de klanttevredenheid, met
name door de klant positief te verrassen en het contact écht
persoonlijk te maken. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. De klant
waardeert onze inspanningen in bijna 50% van alle gevallen met
een 8 of hoger. Een resultaat
waar we uiteraard heel blij
mee zijn. De eerlijkheid
gebiedt echter te melden dat
een te groot deel - ruim 20%
- van onze overige klanten
onze inspanningen nog met
een onvoldoende beoordeelt.
Het moet dus nog beter en
dat kán ook.

Liefde
o
het eer p
s
klantco te
ntact

In deze metingen staat het principe van ‘closed loop feedback’ centraal. Dit betekent dat
de klant direct na het contact met onze organisatie om zijn mening wordt gevraagd. Dat
geeft ons de kans om bij feedback onmiddellijk actie te nemen. Daarmee zorgen we dat processen
worden aangescherpt en medewerkers zich bewust worden van het effect van hun handelen op de
tevredenheid van onze klant. Zo wordt de feedback van de klant een aanjager in de organisatie om
een klantgerichtere cultuur te krijgen. De 48% van onze klanten die ons beoordeelt met een 8+ zal
door een steeds klantgerichtere benadering daarom nog aanzienlijk kunnen stijgen in het komende
jaar. Een mooi voorbeeld daarin is de meting van de nieuwe eigenaren. Hier is het aandeel nieuwe
eigenaren dat een acht of hoger geeft in de loop van 2015 toegenomen van 37% naar 59%. Deze
verbetering is vooral behaald door interventies in onze processen en een groeiend bewustzijn van
medewerkers.

Aedes benchmark

Het klantoordeel over reparatieverzoeken, en de ervaringen van nieuwe en vertrokken huurders zijn
bepalend voor onze score in de Aedes benchmark. Door nieuwe huurders worden we ook ten opzichte
van het branche gemiddelde heel positief beoordeeld. Het oordeel na een reparatieverzoek wijkt niet
heel veel af van het branche gemiddelde, maar valt toch in de C-categorie. Het oordeel van vertrokken
huurders blijft duidelijk achter op het branche gemiddelde. Hier ligt dan ook een verbeteropgave
voor komend jaar om het C-oordeel van 2015 tenminste te verbeteren richting een B-oordeel op het
onderdeel kwaliteit.
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Klantcontactpunten
Voorheen waren de woonwinkels in onze regiokantoren leidend in onze dienstverlening. Dit is
inmiddels verschoven naar telefoon en internet. Woonbron heeft haar woonwinkels omgebouwd tot
klantcontactpunten. Daar lieten we in 2015 klanten die naar onze regiokantoren kwamen zien hoe ze
hun vraag het snelst en meest efficiënt aan ons kunnen doorgeven. Deze klantcontactpunten waren
dagelijks een dagdeel geopend, bemand door gastheren en -vrouwen en mede door de verbeterde
toegang via telefoon en internet daalde het aantal mensen dat langskwam op een regio tot een fractie
van wat we in de winkels gewend waren. Op basis van deze ervaring zijn de regiokantoren in Delft
en Zuidwest/Spijkenisse eind 2015 gesloten en zullen de andere kantoren in 2016 volgen. Klanten die
minder digitaal vaardig zijn blijven we ruimte bieden om een afspraak te maken op het regiokantoor
om hun zaken mondeling te bespreken. Zo nodig, bijvoorbeeld in geval van een beginnende
huurachterstand, nemen we proactief contact op met de klant via onze complexbeheerders.

Geschillencommissie
De geschillencommissie Wonen Zuid-Holland beoordeelt op aangeven van de klant het handelen
of nalaten daarvan door Woonbron. Deze commissie zorgt daarom voor blijvende scherpte van
Woonbron op het uitvoeren van haar taken.
In 2015 ontving de geschillencommissie 21 Woonbron-gerelateerde klachten. Twee klachten
resteren nog van 2014. Van deze 23 klachten zijn er twee tijdens de procedure opgelost, één klager
is doorverwezen naar de regionale Commissie Woonruimteverdeling, drie klachten zijn niet in
behandeling genomen omdat de klager niet reageerde en twee klachten zijn niet ontvankelijk
verklaard. Over drie klachten moet de geschillencommissie nog een uitspraak doen. Acht klachten
werden gegrond verklaard, in vier gevallen achtte de commissie de klacht ongegrond.
We zijn nog niet geheel tevreden met het feit dat een aantal geschillen gegrond zijn verklaard,
omdat we vinden dat we eerder in het proces andere stappen hadden kunnen zetten. Elke klacht
levert daarom leerpunten op die ons helpen om zaken in het vervolg beter aan te pakken.
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Betaalbaarheid,
beschikbaarheid en
bemiddeling
We werkten in 2015 aan de betaalbaarheid van het wonen voor onze
huurders door de jaarlijkse huurverhoging te beperken voor de groepen
die dat het meeste nodig hebben en door ons streefhuurbeleid naar
beneden bij te stellen (lagere huurprijzen voor nieuwe klanten). We zijn
voorbereid op nieuwe regelgeving vanuit de passendheidstoets. Deze
toets bepaalt of huurders een woning krijgen toegewezen die ze kunnen
betalen. We haalden onze doelstelling ten aanzien van de beschikbaarheid
van betaalbare woningen. Achter de schermen werkten we aan verdere
efficiency in ons verhuur- en verkoopproces. Het effect hiervan zien we
terug in een beperkte leegstand. Tot slot zien we dat onze zoektocht naar
tijdswinst in het proces niet leidt tot minder tevreden klanten.
Bijna tweederde van de nieuwe huurders beoordeelt onze dienstverlening
met een 8 of hoger.

Prestatie-indicatoren
Op de volgende pagina zijn de prestatie-indicatoren weergegeven. Ten opzichte van ons bedrijfsplan
zijn de prestatie-indicatoren aangescherpt. In het bedrijfsplan werd nog uitgegaan van het
aandeel verhuringen aan huurders met recht op huurtoeslag waarvoor we de huur aftopten op de
huurtoeslaggrens. Deze definitie is in 2015 ingehaald door de aankondiging van de passendheidstoets. We kiezen ervoor om als prestatie-indicator de wettelijke norm van 95% passend toewijzen
aan te houden.
Daarnaast werd in het bedrijfsplan het oordeel van nieuwe huurders en eigenaren samengevat in
één prestatie-indicator. Met het beschikbaar komen van de resultaten in 2015 merkten we dat het
beter is om onderscheid te maken in deze twee groepen. Het oordeel van nieuwe huurders vormt ook
onderdeel van de Aedes benchmark, terwijl de nieuwe eigenaren daar buiten beschouwing blijven.
Alle doelstellingen zijn ruim behaald. En worden hierna kort toegelicht.
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Tabel 6 Scores prestatie-indicatoren Betaalbaarheid, beschikbaarheid en bemiddeling
Prestatie-indicator

KPI: % vrijkomende huurwoningen jaarlijks met
een netto huurprijs onder de aftoppingsgrens van
de huurtoeslag
% verhuringen aan de huurtoeslagdoelgroep
passend toegewezen 1)
% Leegstand
% nieuwe klanten dat verhuurproces met een
8 of hoger waardeert
% nieuwe klanten dat het verkoopproces met een
8 of hoger waardeert

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

67%

72%

n.v.t.
3,0%

70%
2,5%

43%

65%

43%

49%

Betaalbaarheid – beperkte huurverhoging voor de groep die dit het beste kan gebruiken

De huurverhoging in 2015 was een voortzetting van het beleid van 2014. De kaders van het Rijk
waren ongeveer dezelfde. Dit bood wederom de mogelijkheid om de jaarlijkse huurverhoging boven
inflatie en inkomensafhankelijk door te voeren. De mogelijkheden om de huur te verhogen, varieerden
daarmee in 2015 (bij een zeer lage inflatie van 1,0%) van 2,5% voor huurders met een inkomen onder de
€ 34.229 tot 5% voor huurders met een inkomen boven de € 43.786.
Wij hebben van de geboden mogelijkheden gebruik gemaakt, maar net als vorig jaar met een
belangrijke uitzondering. Huurders met een inkomen onder € 34.229 die een woning huren
met een huur tussen de lage aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens (€ 577 - € 711) hebben een
inflatievolgende huurverhoging gekregen. Ruim 10% van onze huurders viel binnen deze groep.
Dit leidde uiteindelijk bij ongeveer 4.600 huurders tot een daadwerkelijk beperktere huurverhoging.
De huurverhoging kwam gemiddeld uit op 2,1%, in lijn met het landelijke gemiddelde beeld.
Met deze matiging hebben we invulling gegeven aan ons voornemen gericht te werken aan de
betaalbaarheid van het wonen voor de groepen die dat het meest nodig hebben.
Betaalbaarheid – aanpassing woningwaardering actief doorgevoerd in voordeel huurder

Met ingang van 1 oktober 2015 is de systematiek van de woningwaardering gewijzigd. Met deze
aanpassing gaat de waardering van huurwoningen meer rekening houden met de marktwaarde
van een woning. Een aantal onderdelen in de woningwaardering (woonvorm, woonomgeving,
hinderlijke situaties en punten voor schaarstegebieden) – dat de hoogte van de maximaal redelijke
huur bepaalt – is vervangen door punten voor de WOZ-waarde.
Door deze wijziging kwam in sommige gevallen de netto huur van een huurder in een gereguleerde
woning (huurprijs onder €710,68) boven de nieuwe maximale huurprijs uit. Volgens de regeling kan
de huurder dan om een huurverlaging vragen. Wij hebben besloten daar niet op te wachten. De
huurprijs voor die huurders is naar beneden aangepast. Dit gaat om circa 1.300 huurders, met een
totale neerwaartse bijstelling van de maandhuur van €25.000, gemiddeld ruim €19 per woning per
maand.
De potentiële maximale huurprijs is voor heel Woonbron gemiddeld iets gestegen (+3%). Veel
stijgers treffen we in Delft. Dordrecht heeft daartegenover de meeste dalers.
Betaalbaarheid – huurbeleid aangepast op slaagkans doelgroep

In 2015 is gewerkt aan een nieuw huurbeleid. Daarbij is veel aandacht geweest voor de betaalbaarheid
van de woningen. Specifiek is rekening gehouden met de norm voor passend toewijzen per 1 januari
2016. Deze norm schrijft voor dat huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrenzen een

1	Passend toewijzen was in 2015 nog niet van toepassing maar wordt hier als referentie vermeld. Vanaf 2016 moeten
corporaties 95% passend toewijzen. De benodigde maatregelen voor de toename van passend toewijzen zijn in 2015
genomen.
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woning gaan huren onder de voor hen geldende aftoppingsgrens; voor kleine huishoudens een
woning onder de lage aftoppingsgrens (€576 in 2015) en voor grotere huishoudens een woning
onder de hoge aftoppingsgrens (€618). De norm is dat 95% van deze groepen een woning onder
de betreffende aftoppingsgrens krijgt. 1)
Met het nieuwe huurbeleid gaan we meer streefhuren ‘aftoppen’ op de grenzen uit de huurtoeslag.
In ongeveer een derde van de verhuringen wordt volgend jaar de huurprijs afgetopt. Daarmee
verzekeren we onze klanten ervan dat er voldoende betaalbaar aanbod voor diverse doelgroepen
beschikbaar blijft.
In het laatste kwartaal zijn we begonnen met het aanbieden van vrijkomende woningen met de
nieuwe huurprijs. Daarmee zorgen we ervoor dat Woonbron direct bij de inwerkingtreding van
de wettelijke regeling van passend toewijzen aan de passendheidsnorm voldoet.

Pracht, maar geen praal
In 2015 leverden we de laatste van 33 ‘Prachthuizen’ op
in de wijk Oudeland in Hoogvliet. De nieuwe, ruime
en energiezuinige eengezinswoningen realiseerden
we zonder onrendabel te investeren.
We slaagden hierin – in geval van de woningen in
Hoogvliet – mede dankzij een nauwe samenwerking
met de gemeente Rotterdam en aannemer Waal.
Voor onze doelgroep is het lastig om een betaalbare
eengezinswoning te vinden. Deze Prachthuizen
brengen daarin verandering.
De Prachthuizen sluiten naadloos aan op onze missie:
het zorgen
voor passende
huisvesting
voor hen die
ons nodig
hebben.

Passe
n
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passe s,
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d

1	De huurtoeslag compenseert het verschil tussen de huur die de huurder op basis van zijn inkomen kan betalen en de
feitelijke huurprijs. De mate waarin deze het verschil compenseert, wordt bepaald door een aantal door de overheid
vastgestelde grenzen: de aftoppingsgrenzen. Hoe hoger de huur, hoe meer de toeslagontvanger naar verhouding zelf
moet betalen.
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figuur 4 Beschikbaarheid – ruim aanbod voor de doelgroep
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In 2015 zijn ruim 3.400 huishoudens een woning van ons gaan huren. Hiermee hebben we ongeveer
200 meer woningzoekenden dan een jaar eerder aan een woning kunnen helpen. Uit het diagram
blijkt de prijsverdeling van de verhuringen. De doelstelling om 67% van de woningen te verhuren
onder de hoge aftoppingsgrens is met 72% ruim behaald; 62% van de verhuringen bleef onder de
lage aftoppingsgrens. Daarmee voldoen we ook aan de afspraken met Delft en Rotterdam om 70%
van de woningen te verhuren onder de hoge aftoppingsgrens.
In 2015 is primair gestuurd op het verhuren van sociale huurwoningen aan de doelgroep met
een inkomen tot €34.911. Vanaf 1 juli is er voor vijf jaar tijdelijk ruimte om 10% van de sociale
huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een inkomen tussen €34.911 en €38.950. Wij
maakten in 2015 geen gebruik van deze tijdelijke regeling en hebben in de woonruimtebemiddeling
niet actief aangestuurd op het verhuren aan middeninkomens. In onze woningmarkten zijn voor
deze groepen alternatieven beschikbaar, waardoor wij ons kunnen richten op de doelgroep van sociale
huurwoningen. In 2015 is 95,5% van de sociale huurwoningen verhuurd aan de doelgroep tot € 34.911
(prijspeil juli 2015).
In het najaar zijn we van start gegaan met passend toewijzen aan de huurtoeslagdoelgroep. In 2015
is circa 70% van de huurtoeslag doelgroep passend gehuisvest. Vanaf 2016 moeten we 95% van deze
doelgroep in een passende woning huisvesten. Hiervoor zijn in 2015 reeds alle benodigde maatregelen
voorbereid. Dit gebeurt met een combinatie van strikter toewijzen en de eerder genoemde aanpassing
van het huurbeleid. Met die laatste maatregel zorgen we ervoor dat we in vergelijkbare mate de
huurtoeslag doelgroep aan een woning blijven helpen.

Beschikbaarheid koopwoningen

Naast de ruim 3.400 huishoudens die een woning van ons zijn gaan huren, hebben 731 huishoudens
een woning van ons gekocht. Dit betreft vaak woningen die voorheen ook al verkocht waren, maar die
we terugkochten om vervolgens opnieuw te verkopen. Deze wederverkopen vormen ruim 60% van
onze verkopen in 2015.
Het merendeel van de verkochte woningen heeft een verkoopprijs onder de €180.000 en is daarmee
bereikbaar met het inkomen van de corporatie doelgroep. Bovendien is 70% van de woningen verkocht
onder Koopgarant- of Koopcomfortvoorwaarden. Hierbij hebben de kopers ook de zekerheid dat
Woonbron de woning in de toekomst weer terugkoopt.
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figuur 5 Beschikbaarheid koopwoningen
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In 2015 heeft de stichting Opmaat voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2016 te stoppen met
het keuzeconcept Te Woon. De leidende uitgangspunten in Te Woon waren keuzevrijheid voor klanten
met lagere (midden) inkomens, het bieden van een wooncarrière en empowerment van huurders en
kopers. Deze principes passen steeds minder bij de dagelijkse praktijk van de corporatie. Het einde
van Te Woon betekent overigens niets voor de koopvarianten die we binnen Woonbron kennen. We
blijven naast onze vrije verkopen (geen terugkoopplicht voor Woonbron), woningen aanbieden in de
Koopgarant of Koopcomfort vorm.

Bemiddeling – efficiëntere organisatie

In 2015 hebben we belangrijke stappen gezet in het zo efficiënt mogelijk werken aan het verhuurproces. Het verhuurproces is aangepast op het uitgangspunt van aansluitend verhuren; dus zonder
leegstand tussen twee opeenvolgende huurcontracten. Woningzoekenden worden hiermee sneller
aan een woning geholpen. Ook is gewerkt aan een gestandaardiseerd verhuurproces voor alle vijf onze
regiokantoren. Een gestandaardiseerd proces maakt het bijvoorbeeld makkelijker om medewerkers
tussen regio’s uit te wisselen. Daarmee kunnen we pieken in werkbelasting of plotselinge situaties
gemakkelijker opvangen, hetgeen eveneens bijdraagt aan snellere en herkenbaarder dienstverlening
aan de klant.
Ook de vernieuwing van de website van Woonnet Rijnmond draagt in de regio Rotterdam bij aan het
efficiënter werken. Het nieuwe systeem biedt een veelheid aan mogelijkheden die het oude systeem
niet kende. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om dagelijks te adverteren in plaats van het
wekelijks adverteren. In Dordrecht sloten we ons in 2015 aan bij het regionale verdeelsysteem voor
de Drechtsteden Woonkeus. Hierdoor steken we geen energie meer in een eigen verdeelsysteem en
meer woningzoekenden weten ons te vinden.

Bemiddeling – leegstand teruggedrongen

Gedurende het jaar is de leegstand verder teruggedrongen, onder andere door meer woningen
aansluitend te verhuren. Door een deel van de vrijkomende woningen eerder te adverteren lukt het
om de nieuwe huurders in contact te brengen met de vertrekkende huurders. Mutatieonderhoud
wordt eerder ingepland waardoor het direct na vrijkomen van de woning kan worden uitgevoerd.
De huurderving door leegstand lag aan het begin van het jaar op 2,9%, en komt voor heel 2015 uit
op 2,5%. Hiermee is het doel van 2015 ruim behaald.

Bemiddeling – bijzondere doelgroepen vooral in het teken van statushouders

Met de grote instroom van vluchtelingen in 2015 is de aandacht voor bijzondere doelgroepen in
2015 uitgegaan naar de huisvesting van statushouders. In de gemeenten Dordrecht en Rotterdam is
het niet gelukt om de taakstelling te realiseren; overigens speelt dit niet alleen bij Woonbron. Deze
gemeenten hebben als geheel de taakstelling niet kunnen realiseren. In Delft en Nissewaard is de
Woonbron taakstelling behaald en is zelfs een voorsprong voor 2016 gerealiseerd.
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tabel 7 Huisvesting statushouders per gemeente
Taakstelling 2015
Woonbron

Gerealiseerde
taakstelling 2015
Woonbron

Saldo 2015

79
74
40
107

56
78
57
95

-/-23
+4
+17
-/-12

Dordrecht
Delft
Nissewaard
Rotterdam 1)

Ook de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen is in 2015 doorgegaan. Het betreft hier de 1)
huisvesting van een groep die behoefte heeft aan extra ondersteuning of zorg in het zelfstandig (gaan)
wonen. Tot deze doelgroep rekenen we mensen die tijdelijk onvoldoende in staat zijn eigen keuzes
te maken en (nog) niet zonder meer zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden zijn tienermoeders,
daklozen, ex-verslaafden en (ex)-psychiatrisch patiënten. In Nissewaard zijn er geen bijzondere
doelgroepen gehuisvest. In Rotterdam gaat het om 42 verhuringen, en in Dordrecht om 21 verhuringen.

Bemiddeling – enthousiaste nieuwe klanten

In 2015 vragen we de klantervaring met de bemiddeling op een andere manier dan voorheen. Ook onze
doelen zijn opnieuw geformuleerd en richten zich op het aandeel enthousiaste klanten (die een 8 of
hoger geven) in plaats van op een gemiddeld rapportcijfer.
Veel nieuwe huurders blijken enthousiast over onze dienstverlening in het proces; onze doelstelling
van 43% van de huurders die ons een 8 of hoger geeft, is met 65% ruim behaald. Nieuwe eigenaren zijn
in mindere mate enthousiast dan nieuwe huurders (circa de helft beoordeelt ons met een 8 of hoger).
Dit neemt niet weg dat ook voor die groep de doelstelling van 43% voor 2015 wel ruim behaald is.

1)	In Rotterdam worden taakstelling en realisatie in aantal woningen berekend, in de andere gemeenten in aantal
personen. Daarom ontbreekt een totaaltelling.
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Beheerkracht

Presteren op beheerkracht is misschien wel de belangrijkste rol van de
corporatie. Het bieden van een ongeschonden woongenot aan onze
bewoners door daarbij partner te zijn op het niveau van de woning, het
complex en de buurt is een cruciale kerntaak. Het is de reden waarom
Woonbron als uitgangspunt heeft om zichtbaar en aanwezig te zijn
in al haar wijken. Onze dienstverlening aan de klant leveren we vanuit
lokale kantoren. Dat is nodig. Het kennen van de wijk en de buurten, het
kennen van het netwerk, het contact met de bewoners, het begrijpen van
de problematiek is voorwaardelijk voor het presteren op beheerkracht.
Woonbron wil zich nu en in de toekomst op dit onderwerp onderscheiden.
Beheerkracht geven wij op een aantal verschillende manieren inhoud. Wij zorgen dat onze complexen
schoon, heel en veilig zijn en spreken bewoners daarop ook aan. Woonoverlast wordt aangepakt en
de overlastgever in het uiterste geval uit de woning gezet. Wij zorgen voor goed VvE-beheer en helpen
de eigenaren het complex op orde te houden. Onze klanten moeten de huur betalen, maar als daar
stagnatie in ontstaat spreken wij de klant snel aan en helpen desgewenst. Beheerkracht krijgt in
2016 nog meer kleur en inhoud.

tabel 8 Scores prestatie-indicatoren Beheerkracht
Kern Prestatie-indicatoren

KPI: % complexen die ‘goed’ scoren
op schoon, heel en veilig
% renderende VvE’s
% klanten dat VvE beheer een
8 of hoger geeft
% Oninbare huur

Realisatie 2014

Doelstelling 2015

Realisatie 2015

N.v.t.
%

N.v.t.
60%

65%
93%

40%

22%

1,25%

1,37% 1)

%
1,38%

Schoon, heel en veilig 1)
Een belangrijk doel van beheerkracht is dat onze complexen schoon, heel en veilig zijn. De regiokantoren zijn ingericht om dit te realiseren. Afgelopen jaar is daar in de verschillende regio’s veel
energie in gestoken. Wij willen dat dit meetbaar en eenduidig is. Daarom is het afgelopen jaar gewerkt
aan een normering. Daarvoor is de samenwerking gezocht met externe partij die veel ervaring heeft
met het meten van schoon, heel en veilig in de openbare ruimte en in winkelcentra en openbaar
vervoer. Bijna alle complexen zijn in dit kader aan het einde van het jaar bezocht en beoordeeld op

1	Eind 2015 is een voorziening genomen voor afboekingen van oninbare bedragen uit eerdere jaren, met name voor
oninbare deurwaarderskosten. Met deze voorziening komt de oninbare huur op 1,91%. Gedurende 2015 is dus
een lichte daling van de oninbaarheid gerealiseerd, die eenmalig door deze voorziening wordt vertekend.
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ruim veertig onderdelen, zoals de toegankelijkheid van gangen, liften en trappenhuizen en de mate
waarin de gemeenschappelijke ruimten schoon en heel zijn. Dit is uitgevoerd aan de hand van een
kwaliteitscatalogus.
De nulmeting laat zien dat 65% van onze portieken voldoet aan de normen die we stellen op het
gebied van schoon, heel en veilig. Van de complexen die niet voldoen, zijn er in veel gevallen slechts
één of twee aspecten die niet voldoen. Hierop nemen we direct actie. In andere complexen is meer
werk te verrichten om ze op het gewenste niveau te brengen. Daar waar nodig kunnen investeringen
worden gedaan om het complex op een aanvaardbaar basisniveau te brengen. In 2016 meten wij de
voortgang. Onze complexbeheerders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in dit proces.
In 2015 hebben wij niet stilgezeten en is al veel aan dit thema gedaan. In Spijkenisse zijn bewoners
aangesproken op hun tuinonderhoud en zijn boetes uitgedeeld. In Carnisse is geïnvesteerd in een
extra schoonmaak van de portieken, waarna de bewoners weer worden aangesproken op hun gedrag.
In Delft zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de buurt ingezet om het niveau schoon, heel
en veilig omhoog te krijgen. In Delfshaven heeft het accent gelegen op veiligheid en is geïnvesteerd in
het verbeteren van verlichting. In Dordrecht zijn bewoners, meer dan in het verleden, aangesproken
op het leeghouden van portieken. Dat geeft positieve maar uiteraard ook negatieve reacties van
bewoners. Vanwege het woongenot van het grootste deel van de bewoners die wel hun steentje
bijdragen aan een prettige woonomgeving vinden we de maatregelen zeer verdedigbaar.

Portieken schoon,
heel en veilig
Voor haar bewoners is Woonbron de partner in prettig
wonen. De onderhoudskwaliteit van onze woningen
heeft hier grote invloed op. Hierbij gaat het niet alleen
om het technisch onderhoud, maar ook om de beleving
van bewoners. We hebben afgelopen jaar zo’n 2.000
portieken onderzocht en combineerden in de meting
de objectief gemeten kwaliteit met een subjectief
bewonersoordeel. 65% van onze portieken voldoet aan
de normen die we stellen op het gebied van ‘schoon,
heel en veilig’. Bij de overige portieken ondernemen
we actie om ze op het gewenste niveau te krijgen.

Genot,
geen ged
oe

Woonoverlast
Het aanpakken van woonoverlast is een speerpunt van Woonbron. In 2015 is over de regio’s heen
veel meer sturing geweest op de wijze waarop dit wordt opgepakt. De processen zijn afgestemd en
effectiever gemaakt. In totaal werden 25 woningen ontruimd vanwege overlast. Dat is het zelfde
aantal als in 2014. Er was wel een verschuiving zichtbaar: in Rotterdam steeg het aantal ontruimingen
door overlast van 12 naar 18, in Dordrecht halveerde het aantal ontruimingen juist van 12 naar 6. Op
dit moment is niet goed meetbaar wat de daadwerkelijke effecten zijn en of de klant zich door ons
gesteund voelt. Dat gaan wij in 2016 regelen door processen te volgen en de bewoners die onder
woonoverlast te lijden hebben, te vragen naar hun ervaringen.
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Onze sociaal beheerders hebben een belangrijke rol in dit proces. Daarbij hebben zij de steun van de
Expert Bijzondere Interventies die ervaring heeft met de aanpak van zware overlast. De accenten van
de aanpak van woonoverlast verschillen per regio. In Spijkenisse is het aandachtspunt illegale verhuur
en hennepkwekerijen. In IJsselmonde ligt het accent op de doorlooptijd: woonoverlastdossiers moeten
binnen drie maanden zijn afgerond. Delfshaven zet het accent op een goede samenwerking met de
politie en dossiervorming.
In een aantal regio’s is het accent ook verlegd naar de voorkant van het proces en wordt de nieuwe
klant bij de intake voor de eerste verhuur meer gescreend en wordt met een aftersales ook na een paar
maanden bezien of de bewoner goed zijn plek heeft gevonden. Deze lijn geldt voor meerdere regio’s.
De komende jaren is de aanpak van woonoverlast een van onze speerpunten.
Met de gemeente Rotterdam, de politie en de andere Rotterdamse corporaties ondertekenden we in
2015 een nieuw convenant om woonoverlast goed aan te pakken. We houden hier kritisch vinger aan
de pols, omdat vanwege privacy de overlastgever soms meer bescherming lijkt te genieten dan de
slachtoffers van woonoverlast. Dat is niet onze inzet: wij willen dat de slachtoffers worden beschermd
en geholpen. In 2016 evalueren we met de gemeente en de politie de werking van het convenant om
vast te stellen of het daadwerkelijk leidt tot bescherming van de slachtoffers en het sneller oplossen
van overlast. De ervaringen uit 2015 nemen we hierin mee. Naast de ons inziens erg grote nadruk op
privacy van overlastveroorzakers maken wij ons zorgen over de wijkteams die nog niet overal goed
functioneren, de grote moeite die we hebben om psychiatrische hulp te krijgen voor bewoners die
problemen veroorzaken door hun mentale toestand en het achterblijven van de handhavingskracht
van de overheid om deze problemen het hoofd te bieden. Het wordt voor onze medewerkers daarom
steeds lastiger om hun werk goed te doen en het woongenot van anderen te borgen.
Ook in Nissewaard en Dordrecht werkten we samen met politie en gemeente om te komen tot
convenanten voor het tegengaan van woonoverlast.

Leefbaarheid
Onze kennis van de buurten waarin we werken maakt het mogelijk om heel gericht te investeren in
leefbaarheid. Afgelopen jaar is de aanpak in de regio’s meer gelijkgeschakeld, zodat er meer dan in
het verleden eenduidigheid ontstaat over de aspecten waarin wordt geïnvesteerd. Daarbij beperken
we ons tot de leefbaarheidsuitgaven die nog zijn toegestaan volgens de nieuwe woningwet.
In Rotterdam is er conform de prestatieafspraken met de gemeente in een groot aantal complexen
geïnvesteerd in nieuw hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, om
inbraken te voorkomen. In Carnisse is een wijkpost geopend om daarmee meer zichtbaar te zijn
voor onze bewoners. Ook in Delft is geïnvesteerd in het verhogen van de veiligheid. Samen met de
gemeente is dit onder andere in Buitenhof gedaan.
Vanuit het leefbaarheidsbudget, samen met een subsidie van de gemeente Rotterdam, namen we
maatregelen in Zevenkamp en IJsselmonde om het hang- en sluitwerk te verbeteren. Ongeveer 200
woningen voldoen hierdoor ook aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

tabel 9 Leefbaarheid begroot versus realisatie
Leefbaarheidsbudget (€)

Begroting 2015
Realisatie 2015

Delft

Dordrecht

Nissewaard

Rotterdam

Totaal

470.500
215.388

377.400
275.703

204.550
65.522

1.466.050
1.042.546

2.518.500
1.599.160

Incasso
Op gebied van incasso waren er in 2015 grote veranderingen. Gestart is met het maken van een
Plan van Aanpak om het werk efficiënter en effectiever uit te voeren. Dit voerden we gefaseerd uit.
Het aantal deurwaarders brachten we terug van vijf naar twee. Met die twee deurwaarders zijn
afspraken gemaakt om meer als partners in het incassoproces naar onze bewoners samen te werken.
Belangrijkste doelen zijn het voorkomen dat inzet van een deurwaarder nodig is en het voorkomen
van een ontruiming. Het effect is zichtbaar met een daling van 25% van het aantal huisuitzettingen

56

Woonbron jaarverslag 2015

| Beheerkracht

als gevolg van huurachterstanden. In 2015 was dit zware middel 165 keer nodig, terwijl we er 185
hadden verwacht. In 2014 waren er nog 221 ontruimingen vanwege huurachterstanden. Het aantal
uitzettingen door overlast bleef gelijk met 25.
Afgelopen jaar is gestuurd op oninbare huur als percentage van de huursom en op het voorkomen
van ontruimingen. Wij voegen in 2016 daaraan toe het percentage bewoners met betalingsachterstand in het eerste jaar na verhuur en het percentage van de huur van zittende huurders
met achterstand. Op die manier kunnen we beter sturen en eerder ingrijpen.
Voor afboekingen van oninbare huur was ons doel om te dalen tot 1,25% van de huursom. Aan de
start van het jaar ontwikkelde dit zich snel in de verkeerde richting. Lopende het jaar was er sprake
van een trendbreuk in positieve zin. Aan het einde van het jaar kwamen we uit op 1,37% oninbare
huur. Wij hebben onze nieuwe deurwaarder een schouw laten maken van de verhaalbaarheid
van huurachterstanden van onze vertrokken huurders. Daaruit blijkt dat we moeten afboeken op
de deurwaarderskosten die in het verleden zijn gemaakt en die niet verhaalbaar zijn. Het totale
percentage oninbare huur komt door deze eenmalige tegenvaller op 1,91% in 2015, waarvan 1,37%
huurachterstanden en 0,54% oninbare deurwaarderskosten uit het verleden.

VvE-beheer
De speerpunten in het VvE-beheer in 2015 waren verbetering van onze dienstverlening, rendabel
VvE-beheer en transparantie naar de klant. Er is al in 2014 afscheid genomen van circa 65 markt VvE’s
waarin wij geen bezit hadden, waarvoor we door de nieuwe Woningwet geen werkzaamheden meer
mogen verrichten. Woonbron beheert nu ongeveer 300 VvE’s. In elk van deze VvE’s bezit Woonbron zelf
woningen. Enkele markt VvE’s resteren nog omdat sprake is van een bouwkundige eenheid met VvE’s
met Woonbronwoningen.
In 2015 is gestart met het digitale dienstverleningsonderzoek via tevreden.nl. Eigenaren worden
na de VvE-vergadering bevraagd. Woonbron VvE Beheer scoort veel lager op de klanttevredenheid
dan Woonbron in het algemeen. Dit resulteert in een NPS score van -59. De doelstelling was -25. De
dienstverlening moet dus beter. Daarover zijn het afgelopen jaar op managementniveau afspraken
gemaakt, waarbij elke betrokken afdeling zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast evalueren onze
VvE-beheerder en opzichter samen elke ledenvergadering en geven verbeterpunten aan. De regierol
van de VvE-beheerder is van belang. De beheerder moet zaken in een vroegtijdig stadium signaleren
en regisseren.
Rendabel VvE-beheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze afdelingen VvE Beheer,
administratie en onderhoud. Het VvE-beheer is nog niet geheel rendabel. Dit is wel te realiseren met
het efficiënt inzetten van de opzichter, wat in 2016 zijn beslag krijgt. Met de administratie is de slag
naar rendabele inzet al gemaakt.
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Op basis van onze portefeuillestrategie werkten we in 2015 aan het
realiseren van onze vastgoeddoelstellingen. Conform deze strategie
werken we aan de vernieuwing van de woningvoorraad, het op peil houden
van de onderhoudskwaliteit, het verbeteren van rendement waar dit
achterblijft en afbouw van risico’s. We willen tijdig inspelen op toekomstige
kwaliteitsvragen. Jaarlijks doorlopen we onze vastgoedsturingscyclus.
Allereerst worden dan de resultaten uit de praktijk gescoord en
gecombineerd met de omgevings- en marktanalyse. Op basis hiervan
worden de beleidslabels voor de diverse deelterreinen bijgesteld en ons
investeringsprogramma herijkt. Dit traject doorliepen we de afgelopen twee
jaar steeds intensiever en gedetailleerder. Door de versterking van met name
de tactische laag van meten en bijsturen op een laag schaalniveau - de
laag van het ‘assetmanagement’ - is de dagelijkse uitvoering goed in lijn
met de strategie.
Om de paar jaar worden ook onze gebiedsvisies herijkt. In 2015 is gewerkt aan een aantal nieuwe
gebiedsvisies die met name in de periode na 2018 tot nieuwe investeringen zal leiden (onder andere
Kreekhuizen, Groenenhagen-Tuinenhoven en Sportdorp in Rotterdam). Deze worden in 2016 in
besluitvorming gebracht. Uiteraard spelen de bewonersorganisaties hierbij ook een belangrijke rol.
Bijzondere aandacht ging in 2015 uit naar de vertaling van de door de overheid ingevoerde
Passendheidstoets naar ons huurprijsbeleid. De Passendheidstoets, waarbij woningzoekenden
met recht op huurtoeslag geen woning meer toegewezen mogen krijgen boven de zogenaamde
aftoppingsgrens, zorgde voor een omvangrijke bijstelling van ons huurbeleid. Veel woningen zijn
in streefhuur verlaagd om slaagkansen en afzet op peil te kunnen houden voor diverse soorten
huishoudens. Ook is in 2015 voorgesorteerd op de DAEB- / niet-DAEB-splitsing van ons vastgoed. In
2016 moeten we immers vanuit de Herziening Woningwet ons vastgoed scheiden in een gereguleerd
deel en een (potentieel) geliberaliseerd deel. Dit vergt ingrijpende keuzes in alle complexen in relatie
tot de gemeentelijke woonvisies en gebiedsvisies en de vraag naar sociale woningen.
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Kernprestaties
In ons jaarplan 2015 namen we ons de volgende kernprestaties voor op het gebied van onze
vastgoedportefeuille.

tabel 10 Scores prestatie-indicatoren Vastgoedkwaliteit
Prestatie-indicator

KPI: % jaarlijkse woningvernieuwing en -verbetering
% risicosegment binnen totale
voorraad uit portfolioanalyse
Aantal woningen in Product
Marktcombinaties met een
direct rendement >1%
Aantal gerealiseerde
energielabelstappen in
de bestaande voorraad
% uitgevoerde planmatig
onderhoudsactiviteiten t.o.v.
plan (incl. VvE-onderhoud) 1)
% klanten dat ons een 8 of hoger
geeft voor reparatieverzoeken

2014

Begroting 2015

Realisatie 2015

N.t.b.

2%

1,3%

35%

29%

26%

77%

93%

1.500

1.200

1.722

64%

65%

76%

56%

60%

58%

75%

Jaarlijkse woningvernieuwing en -verbetering
Onze doelstelling ‘2% jaarlijkse woningvernieuwing en -verbetering’ is erop gericht de totale
portefeuille voldoende eigentijds te houden en daarmee het rendement gezond te houden.
De totale kasstroom van ons investeringsprogramma (IP) was in 2015 begroot op € 49,4 mln,
exclusief huisvesting en ICT. Daarbij werd ervan uitgegaan dat op basis van onverwachte
omstandigheden en afhankelijkheid van derden, 75% realisatie zou plaatsvinden. Dit is tevens
inclusief de begrote uitgaven aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, waarvan de uitgaven
gekoppeld zijn aan teruggaven op basis van de korting Verhuurderheffing voor Rotterdam Zuid.
Financieel komen we met een realisatie van € 37,7 miljoen 1) (inclusief NPRZ en exclusief huisvesting
en ICT) boven de verwachte 75% uit. Echter, de realisatie van de voorgenomen 2% vernieuwing en
verbetering is lager uitgekomen, namelijk op 1,3% (490 woningen op een totaal aantal van ca. 36.700
woningen ultimo 2015). Dit komt omdat realisatie lager is op nieuwbouw en ingrijpende verbetering
en er meer lichte renovaties en andere investeringen zijn geweest. We zien op projectniveau verder
een aantal grote oorzaken voor de onderschrijding van de investeringsbegroting:
• Een aantal grote projecten is in de planning doorgeschoven vanwege langere voorbereiding.
Dit betreffen met name de opknapbeurt van 519 appartementen in Poptahof Delft, de eerste fase
van de renovatie ‘project 6 hoog’ in de Tuinenbuurt IJsselmonde Rotterdam en de renovatie van
de Mijerstraat in Delft.
• Op duurzaamheidsinvesteringen is minder uitgevoerd dan begroot (zie paragraaf Duurzaamheid).
Het is onze opgave om de realisatiegraad van het investeringsprogramma verder te verhogen,
door het eerder uitsluiten van onzekerheden en tegenvallers.
In elke gemeente hadden we specifieke uitvoeringsbesluiten in voorbereiding. Over veel
ingrepen namen we ook daadwerkelijk besluiten, zoals hieronder weergegeven.

1

Dit is exclusief GREX-investeringen, die wel in de jaarrekening worden verantwoord.
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Duurzame renovatie
Mijerstraat Delft in volle gang
In de Ministerbuurt in Delft investeren we zo’n 3 miljoen
aan de renovatie van 75 woningen aan de Kuyperweg, Mijerstraat
en Kappeyne van de Copellostraat. De aanpak voorziet in
onderhouds- en isolerende maatregelen.
Dit biedt bewoners meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Goed voor het milieu
én de portemonnee. Met de
aannemer (Smits Vastgoedzorg)
zijn resultaatgerichte afspraken
gemaakt over de uit te voeren
werkzaamheden.

Grote
stappe
n,
fijn
thuis

Vastgoedprojecten per gemeente
In Dordrecht werken we aan renovatie en sloop/nieuwbouw in de Vogelbuurt. Het uitvoeringsbesluit tot de bouw van 36 appartementen aan het Vogelplein namen we aan het einde van
het jaar. De besluitvorming van de renovatie van 305 appartementen en eengezinswoningen in
de Vogelbuurt is vertraagd naar het eerste kwartaal van 2016. Wel is reeds gestart met aanpak
van funderingen en asbestsanering in deze buurt.
De opknapbeurt van 104 woningen aan de Van Aerssenstraat is gestart in 2015. In Dordrecht
stonden verder de sloopbesluiten van 172 woningen op het programma. Dit is nog eens zorgvuldig
tegen het licht gehouden in het kader van afspraken over de sociale kernvoorraad en de extra
behoefte aan huisvesting voor statushouders. De conclusie was dat de plannen grotendeels
doorgang kunnen vinden. Er is wel enige vertraging in de planning ontstaan. Besloten werd tot
sloop van in totaal 80 woningen in Crabbehof aan de Colijnstraat. In 2015 werd een eerste blok
gesloopt. De 40 nieuwbouwappartementen aan de Isaac Sweersstraat in Dordrecht werden in
2015 opgeleverd.
In Delft is de transformatie van de wijk Poptahof een operatie waar Woonbron jarenlang
gestaag aan doorwerkt. We startten de opknapbeurt van 519 woningen en namen het besluit
tot de renovatie van 99 appartementen in gebouw De Kievit. Daarnaast namen we de renovatie
van appartementen en eengezinswoningen aan de Mijerstraat en omgeving in uitvoering. De
nieuwbouw van 28 appartementen aan de Kloosterkade is vertraagd.
In Rotterdam startten in 2015 opknapbeurten in galerijflats in de wijk Westpunt, woongebouw
de Kulk en portiekflats Oudeland in Hoogvliet, en in de Pupillenbuurt in Delfshaven. Tot meer
ingrijpende renovaties is besloten in de Marthalaan in Oudeland Hoogvliet, de Peellandstraat in
Beverwaard en de galerijflats in de Tuinenbuurt in IJsselmonde (‘6-hoog’). In Rotterdam zijn geen
woningen gesloopt. Wel zijn ter afronding van de SOK Oudeland woningen die op de nominatie
staan om in de toekomst gesloopt te worden, leeg overgedragen aan de gemeente Rotterdam.
De nieuwbouw van het project Huis op Zuid in 2015 is door de gemeente herontwikkeld, omdat
het project in zijn aard niet meer binnen onze kerntaak van de woningwet valt. We zullen hier
alleen nog de sociale woningen uitnemen.
De renovatie/verduurzaming van een kleine 140 appartementen in de Sagenbuurt in Oud
IJsselmonde werd in 2015 opgeleverd. Ook kon de 1e fase van de Peellandstraat in Beverwaard
al worden opgeleverd.
Door de relatief jonge voorraad in Nissewaard is ons investeringsprogramma hier beperkt.
Het op peil houden van de voorraad verloopt veelal via de onderhoudsbegroting en
duurzaamheidsinvesteringen. De geplande aanpak van eengezinswoningen in de wijk
Snoekenveen is verschoven naar 2016.
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Tabel 11 Realisatie uitvoeringsbesluiten 2015.

Tussen () steeds de aantallen begroot in het jaarplan 2015.
Soort activiteit
Aantal woningen

Aantal nieuwbouwwoningen
Aantal renovaties >= 15.000
Aantal gerenoveerde
woningen < 15.000
Aantal gesloopte woningen

Woonbron

Delft

Rotterdam

Dordrecht

Nissewaard

36
(96)
454
(987)
1169
(1.211)
80
(186)

0
(28)
75
(174)
519
(519)
0
(0)

0
(32)
350
(412)
546
(588)
0
(14)

36
(36)
(0)
(305)
104
(104)
80
(172)

0
(0)
(0)
96
0
(0)
0
(0)

Risicosegment markt

Onze vastgoedinvesteringen dragen bij aan risicoreductie van onze vastgoedportefeuille.
Deze reductie meten we onder andere aan de hand van het zogenaamde risicosegment: een
combinatie van marktaantrekkelijkheid van de buurt en de marktprestatie van een wooncomplex
(verhuurbaarheid, verkoopbaarheid). Het risicosegment, dat begin 2015 (over het jaar 2014) op 35%
gemeten werd in onze portfolio-analyse, willen we de komende jaren omlaag brengen door onze
ingrepen in de voorraad, ons verhuur- en verkoopbeleid en onze inzet in de buurt. Over 2015 komt
het risicosegment uit op 26%. Daarin zijn de uitkomsten van de landelijke ‘Leefbaarometer’ 2015
verwerkt. De verbetering ten opzichte van 2014 wordt met name veroorzaakt door betere afzet bij
verhuur en verkoop. De aantrekkelijkheid van de wijken is iets afgenomen, met name door een andere
methodiek in de Leefbaarometer 2015. Aangezien we als corporaties juist in de buurten met grotere
leefbaarheidsuitdagingen actief zijn, zal er overigens altijd een substantieel risicosegment blijven.
Dat is immers onze opgave.

Behaald resultaat in de bestaande exploitatie
Ons doel is met onze portefeuille een bescheiden, maar duurzaam gezond rendement te behalen.
Het directe rendement over 2015 bedraagt 3,8%. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte
van het directe rendement dat in 2014 werd gerealiseerd (3,2%). De verbetering is het gevolg van
de gestegen opbrengsten uit verhuur. Als gevolg van huurverhogingen en gedaalde leegstand waren
de huuropbrengsten aanzienlijk hoger. Tegelijkertijd was het kostenniveau lager dan in 2014; op
personeelskosten, apparaatskosten, VvE-bijdragen en onderhoud waren aanzienlijke dalingen te
zien. De daling op personeels- en apparaatskosten zijn het gevolg van onze reorganisatie. De lage
onderhoudskosten en VvE-bijdragen hebben een meer incidenteel karakter.
Onze rendementsdoelstellingen en -metingen willen we op een steeds lager schaalniveau in de
organisatie toepassen. Daartoe passen we onze informatiesystemen en kostenverdeelsystematiek
aan. In 2016 ontwikkelen we dit verder door.
In het jaarplan 2015 stelden we als doel dat 77% van onze woningen een rendement van meer dan 1%
heeft. Als gevolg van de rendementsverbetering die in 2015 is gerealiseerd, is deze doelstelling ruim
behaald. In 2015 heeft circa 93% van de woningen een direct rendement van meer dan 1% op productmarktcombinatie-niveau. Onze rendementsdoelstellingen scherpen we in 2016 verder aan, ook per
voorraadsegment.

Waardeontwikkeling portefeuille
Woonbron was jarenlang deelnemer aan de IPD Nederlandse Corporatie Vastgoedindex
(voorheen Aedex) en waardeert vanaf de jaarrekening 2012 haar bezit op marktwaarde in verhuurde
staat. In 2014 stapten we over van deelname aan de benchmark naar het inrichten van ons eigen
waarderingssysteem (taxatiemanagementmodel). In 2015 zijn we hierop volledig overgeschakeld.
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In drie taxatierondes is gedurende het jaar in totaal een derde deel van de vastgoedportefeuille
getaxeerd. De te hanteren generieke paramaters worden afgestemd met de andere Rotterdamse
corporaties en hun taxateurs, zodat er sprake is van een gemeenschappelijk beeld van de
marktontwikkelingen. Voor de gehele portefeuille werden de basisgegevens geactualiseerd en de
actuele marktomstandigheden zijn verwerkt in de algemene uitgangspunten. Dit geeft geleid tot
een ongeveer gelijkblijvende waarde van de portefeuille. De woningen stijgen licht in waarde als
gevolg van de betere marktomstandigheden. Er vinden meer transacties plaats op de woningmarkt,
zowel individuele transacties als transacties op de beleggingsmarkt. Dit heeft als gevolg dat
de huizenprijzen weer stijgen en de rendementen die beleggers verwachten dalen. Ook de
toekomstverwachtingen zijn optimistischer. Echter de waarde van de bedrijfsmatig onroerend goedportefeuille blijft achter. De marktomstandigheden rond dit bezit zijn minder rooskleurig dan rond
de woningportefeuille.

Onderhoud
In 2015 hebben we bijna € 41 mln. aan onderhoud uitgegeven inclusief de VvE-onderhoudsbijdragen.

tabel 12 Onderhoudsuitgaven
Onderhoudslasten (1.000 €)

Planmatig onderhoud (PO)
Niet planmatig onderhoud (NPO):
• Vraaggestuurd onderhoud
• Reparatieverzoeken
• Mutatie onderhoud
VvE bijdrage:
Planmatig onderhoud (PO)
Reparatieverzoeken
Totaal lasten onderhoud

Realisatie 2014

Begroting 2015

Realisatie 2015

€ 11.144

€ 16.806

€ 15.226

€ 3.910
€ 8.917
€ 8.986

€ 5.269
€ 8.335
€ 7.241

€ 1.821
€ 8.427
€ 5.490

€ 9.167
€ 2.655
€ 44.780

€ 7.126
€ 2.496
€ 47.274

7.956
€ 2.658
€ 41.577

De dotatie aan VvE’s is de bijdrage voor de onderhoudsreserve van de VvE’s. Deze kan afwijken van de
daadwerkelijke uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden.
In 2015 hebben we het onderhoud financieel beter voorspelbaar gemaakt door verfijning van
budgetmethoden en nieuwe analyse- en sturingsinformatie. Onder andere lag de focus op structurele
analyses van niet planmatig onderhoud met conclusies voor het planmatig onderhoud. Voor het
contractmanagement stelde we een nieuwe werkwijze op die we in 2016 invoeren.
We stelden ons verder een aantal een aantal klantresultaten ten doel, die we als volgt realiseerden:
• 58% van onze klanten geeft ons een 8 of hoger voor het afhandelen van repartieverzoeken
(doel was 60%).
• 66% van onze klanten bellen we binnen 8 werkuren terug, ten opzichte van doelstelling van 60%.
• 65% van de planmatige onderhoudsactiviteiten – ook voor VvE’s en duurzaamheid – hebben we
afgerond. Uiteindelijk kregen we 76% van de projecten gereed.
• We besteedden 82% van ons budget voor onderhoud, waarmee we 76% van de voorgenomen
projecten realiseerden. Dat we minder dan 100% uitgeven en uitvoeren heeft vele oorzaken. Soms
blijken plannen niet nodig, ziet een VvE er van af, of is een derde waarvan we afhankelijk zijn nog
niet gestart. Dat laatste speelt bijvoorbeeld als gemeenten een riool moeten vervangen voordat
wij zelf een project uitvoeren.
• Herzien van 400 conditiemetingen afgerond in 2015. Dit is gerealiseerd conform NEN2767 en
resulteerde in nieuwe meerjarenonderhoudsbegrotingen.
We zijn in algemene zin tevreden over het behalen van de meeste van de gestelde klantdoelen, maar
we zijn ons er ook van bewust dat we moeten blijven verbeteren om hogere doelstellingen te kunnen
bereiken.
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In 2015 hebben we ook een nieuw Kwaliteitsbeleid Vastgoed opgesteld. Dit bevat een bijstelling
van onze visie op de vastgoed- en onderhoudskwaliteit (voor casco en interieur, voorzieningen en
uitrusting) die we willen bieden en de doorvertaling naar instrumenten voor Woonbronmedewerkers
op de werkvloer. Deze nieuwe kwaliteitsvisie is tevens de basis voor ons programma van eisen bij
renovatie en nieuwbouw.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid boekten we tal van goede resultaten. Met onderhoud, vervangen
van Centrale Verwarmingsketels (CV-ketels) en door renovaties werden veel woningen energiezuiniger,
ondanks wijzigingen in regelgeving die verduurzaming niet eenvoudiger maken. De introductie van de
Passendheidstoets en veranderingen in de systematiek van het energielabel hadden grote invloed op
de terugverdienmogelijkheden van duurzaamheidsingrepen. Binnen de mogelijkheden werkten we
verder aan maatregelen die voor onze huurders een lagere energierekening kunnen opleveren.
In 2015 was ons streven om 1.200 labelstappen in onze voorraad te zetten en hiermee specifiek
woningen met een E-, F- of G-label aan te pakken. In 2015 is dit doel ruim behaald met 1.722
labelstappen. Deze stappen zijn hoofdzakelijk gezet door de vervanging van oude Verbeterd
Rendementsketels (VR-ketels), open verbrandingstoestellen en renovaties.
Ook bij onderhoudswerkzaamheden zijn verbeteringen aangebracht die eind 2015 nog niet allemaal
als labelstap zijn geregistreerd. Hierdoor mist nog een aantal stappen. In praktijk hebben we er dus
meer dan 1.722 gezet. 1)

tabel 13 Labelstappen - plan versus realisatie
Budget activiteiten onderhoud 2015

Planmatig onderhoud
CV ketels (VR + open verbranding)
Mutatie onderhoud
Zonnepanelen
Innovaties (Build4U) en Growing Green
Renovatie
Totaal

•
•

•

Plan 2015

Realisatie 2015

250
700
50
120
4
400
1.524

- 1)
936
183
35
8
560
1.722

Het CV-vervangingsprogramma lag op koers. Over 2015 vervingen we planmatig 140 open
verbrandingsketels en 640 VR-ketels. Hiermee behaalden we 936 labelstappen in 2015, ruim meer
dan gepland.
In de mutatie-aanpak werken we vooral op basis van totaalpakketten, om effectief en efficiënt tot
energiezuiniger woningen te komen. In 2015 is gewerkt aan een top 10 van pakketten met als doel
te komen tot ingreepvoorstellen voor een groot deel van onze voorraad. Dat kan ook betekenen
dat mutatie juist geen geschikt moment van verduurzaming is voor een bepaald complex. In het
reguliere mutatieonderhoud worden naast CV-ketels ook vloerisolatie en (beperkt) dubbel glas
toegepast. In 2015 behaalden we bij mutatie 183 labelstappen, eveneens ruim meer dan begroot.
Qua opgeleverde renovaties behaalden we in 2015 in ieder geval in de Sagenbuurt fase 1
(IJsselmonde) 560 stappen. Aanvullend zetten we 8 labelstappen door twee innovatiewoningen
in Delft en IJsselmonde.

Voor extra duurzaamheidsinvesteringen namen we in de onderhoudsbegroting voor 2015 een
bedrag van € 7,9 miljoen op (exclusief renovaties). De uitvoering bleef daarbij achter. Door nieuwe
regelgeving zijn vraagstukken ontstaan rondom uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen bij
planmatig en mutatie-onderhoud. Daar is minder geïnvesteerd dan beoogd. Door de persoonlijke
benadering van bewoners in de zonnepanelenprojecten gaat dit ook langzamer dan vooraf bedacht.
Het blijkt lastig om bewoners te overtuigen van het rendement. Daarnaast is de evaluatie van een
passiefwoningrenovatie (Built4U) nog gaande, waardoor het eventuele vervolg nog niet in gang

1

Registratie na onderhoudswerkzaamheden is onvolledig.
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gezet is. Dit namen we wel in de begroting op. De uiteindelijke realisatie over 2015 was daardoor
€ 3,7 miljoen. Desondanks zetten we wel veel meer labelstappen dan begroot.

tabel 14 Labelstappen per gemeente
Gemeente

Aantal labelstappen

Rotterdam
Nissewaard
Delft
Dordrecht

1.267
158
117
180

Eind 2015 hadden de meeste woningen in onze voorraad een label C, gevolgd door de categorie D.
De gemiddelde energie-index van onze voorraad bedroeg eind 2015 1,71.

Figuur 6 Energielabels 2015
A++
A+
G

B

A

F

E

C

D

Aantal A++ labels

2

Aantal A+ labels

6

Aantal A labels

1.006

Aantal B labels

4.592

Aantal C labels

13.855

Aantal D labels

10.787

Aantal E labels

5.836

Aantal F labels

2.341

Aantal G labels

1.445

Het Nader Voorschrift zorgt ervoor dat onze voorraad in potentie is verslechterd. De impact van
het Nader Voorschrift is voor Woonbron heel fors, omdat vanuit de nieuwe systematiek gebouwen
met een collectieve CV-ketel veel slechter beoordeeld worden dan voorheen. Onze E-, F-, en
G-labelwoningen zouden hierdoor weer potentieel met enkele duizenden toenemen in plaats van af.
Weliswaar is het huidige label 10 jaar geldig, maar het bemoeilijkt verbeteringrepen aanzienlijk. In
2015 onderzocht we hoe we alsnog kunnen zorgen voor labelverbetering. Aansluiting op (duurzame)
warmtenetten lijkt hier een goede optie te zijn. Het gebruik van restwarmte via een warmtenet levert
een forse reductie in C02-uitstoot op. Het is van belang voor Woonbron dat bestaande warmtenetten
in Rotterdam en Dordrecht beter benut kunnen worden. In 2015 is begonnen met een onderzoek
om collectieve installaties aan te sluiten op warmtenetten. Het programmabureau Warmte is een
strategische en tactische samenwerking om warmtenetten te realiseren, meer haalbaar te maken
en te verduurzamen.

Innovaties en samenwerken

Door diverse samenwerkingsverbanden blijft Woonbron aangehaakt bij de trends en ontwikkelingen
op het snel ontwikkelende duurzaamheidsgebied. Daarnaast willen we kleinschalig een aantal
vernieuwingen uitproberen. Indien succesvol worden nieuwe werkwijzen geïntroduceerd en
geïntegreerd binnen het bedrijf.
In 2015 zijn twee passieve renovatieprojecten uitgevoerd: Built4U en Growing Green. Het doel van
deze pilots was om te onderzoeken of deze renovaties - waarbij de woning alleen nog maar gebruikt
maakt van elektriciteit en de energievraag drastisch wordt beperkt - een passend product zijn voor
Woonbron. Begin 2016 volgt de evaluatie van de Built4U-woning. Dit resultaat zullen we ook leggen
naast de resultaten van de ‘nul op de meter’-activiteiten, waar Woonbron tot op heden niet bij is
aangesloten.
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Gedrag in de woning bepaalt voor een groot gedeelte het daadwerkelijke verbruik. In 2015 besloten
we om energiemonitoring te gaan onderzoeken. Samen met Eneco en hun product Toon onderzoekt
Woonbron in 2016 wat het effect is van energiemonitoren.
De gemeente Rotterdam zet in op verduurzaming van de bestaande voorraad - zowel van particulier
bezit, als van corporatiewoningen en gemengd bezit in VvE’s - binnen het project Versnelling010. In de
periode 2014-2018 neemt Woonbron circa 775 woningen binnen dit programma voor haar rekening en
neemt deel aan kennissessies. Binnen het Europese subsidieprogramma CEB/Elena willen Woonbron
en de andere drie Rotterdamse corporaties daarnaast hun strategische, tactische en operationele
kennis over de verduurzaming van hun woningvoorraad delen en gezamenlijk verder ontwikkelen.
In dit programma neemt Woonbron het thema ‘VvE’s’ en ‘Verduurzaming’ voor haar rekening.
De Groene Huisvesters verenigt de koplopers in verduurzaming vanuit de corporaties. Door kennis
onderling te delen ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingen tussen diverse partijen. Door
de samenwerking met Aedes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijven de koplopers op de
hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen deze - waar nodig - worden beïnvloed.
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Woonbron is een sociaal, zakelijke woningcorporatie met elan. Met onze
medewerkers zetten wij in 2015 een aantal belangrijke stappen op het
gebied van cultuur en organisatiestructuur. Na de structuurwijziging
door een reorganisatie kreeg een groot aantal medewerkers een andere
functie, vaak ook op een andere locatie. We hebben een appel gedaan op
de inzet, kennis en kunde van onze collega’s om efficiënter en effectiever te
werken. Er is veel gevraagd en gegeven om onze klantbediening verder te
professionaliseren.

Succesbepalende factoren
•
•
•
•

Onze medewerkers zijn competent.
Onze medewerkers zijn betrokken bij Woonbron.
Management en medewerkers behalen hun resultaten.
Formatiereductie verloopt volgens doelstelling.
Op elk van deze punten zetten we in 2015 goede stappen.

Inzet en resultaat reorganisatie
In 2012 kozen we voor een gefaseerde veranderaanpak in de jaren tot en met 2015. De gevolgen voor
de organisatiestructuur waren groot en de reorganisatie trok een stevige wissel op onze medewerkers.
Om daar goed op voorbereid te zijn, werd de personele impact van ons veranderplan uitgewerkt in
afzonderlijke deelplannen en vertaald naar mobiliteitsbeleid en uitvoeringsregelingen. Zorgvuldigheid
voor klant en medewerker stond hierbij voorop.
Nadat eind 2012 de directeuren en regiomanagers zijn benoemd, gaven we in de loop van 2013
uitvoering aan het centraal plaatsen van de financiële administraties en het centraliseren van
Onderhoud. In 2014 implementeerden we de deelplannen met betrekking tot de vijf regiokantoren,
Service & Dienstverlening (KCC), centraliseren verkoop, VvE-beheer, Woonruimtebemiddeling en de
eerste fase van de staffuncties. In 2015 implementeerden we het laatste deelplan van de reorganisatie,
waarin de staf op een andere wijze is georganiseerd en samengesteld.
Er was goed en zakelijk overleg met onze ondernemingsraad over deze veranderplannen, die tot grote
veranderingen in de uitvoering van onze dienstverlening leidden. Ondanks die veranderingen zijn veel
van onze voorgenomen plannen en resultaten gerealiseerd. Onze medewerkers verdienen daarvoor
een groot compliment.
De reorganisatie zetten we in om Woonbron efficiënter te laten werken en de bedrijfslasten te laten
dalen, wat samenhangt met de ambitie om de dienstverlening naar onze klanten te verbeteren.
Implementatie van de uiteindelijk vastgestelde plannen resulteerde in een geleidelijke daling van
de bezetting. Begin 2015 telde Woonbron 602 fte. Doelstelling voor 2015 was om op een gemiddeld
aantal fte uit te komen van 593. Per 31 december 2015 is de bezetting met bijna 558 fte ruim onder

65

66

Woonbron jaarverslag 2015

|

Interne organisatie

deze doelstelling, zodat geconcludeerd kan worden dat we voor lopen op de planning.
De reorganisatieplannen kenden een krimpopgave met een geleidelijke teruggang in formatie en
het gaat iets sneller dan we hadden voorzien. Soms hebben we lastig te vervullen vacatures. Op de
voor onze bewoners zo belangrijke onderhoudsinzet was hiervan sprake. Eind 2015 was er zicht op
vervulling van alle vacatures per begin 2016.
Bij de start van de reorganisatie stelden we vast dat een formatieve reductie van minimaal 100 fte
haalbaar was. Inmiddels is gebleken dat we geleidelijk aan toch nog wat verder gaan krimpen. We
voorzien vooralsnog voor 2017 een formatie-omvang van 560 fte. Dit is een krimp van 124 fte ten
opzichte van 2013 en 214 fte ten opzichte van 2010.
Zeker in een periode van te realiseren personele reductie gaan we kritisch om met het inhuren van
tijdelijk personeel. Primair helpen we elkaar in de organisatie. Naast het financiële voordeel levert
dit ook meer mentale flexibiliteit van medewerkers op, het bevordert het lerend vermogen van de
organisatie en levert werkplezier op. Daarnaast werken we ook met duale leerwerkplekken, het
(tijdelijk) inzetten van voormalige stagiairs, het uitwisselen van medewerkers met collega-corporaties
en het bieden van korte arbeidsovereenkomsten, bijvoorbeeld voor vervanging tijdens
een zwangerschapsverlof.
Doordat we een sterke focus hadden op het werven van vooral taakvolwassen nieuwe collega’s én
doordat we als gevolg van de reorganisatie afscheid moesten nemen van veel collega’s, bleek dat we
bijna geen collega’s meer hadden die jonger waren dan 25 jaar. We hebben een aantal maatregelen
genomen om de instroom van jongeren te stimuleren. Dit initiatief bestaat uit drie pijlers: stage,
traineeship en Woonbron Young.
Er deden in 2015 59 stagiairs bij Woonbron hun stage of eindopdracht. Gemiddeld blijven ze ruim
vier maanden bij ons. Een aantal van onze collega’s is vakbekwaam in het begeleiden van stagiairs.
In 2015 waren er daarnaast zes trainees werkzaam bij Woonbron die aan vooraf vastgestelde
opdrachten werkten. Voor Woonbron Young (voor medewerkers tot 35 jaar) zijn een leerlijn en een
persoonlijk ontwikkelprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. Ook kijken we bij de werving en selectie
bewust naar de mogelijkheid om jongere mensen voor ons bedrijf te interesseren.

Cultuur en (persoonlijk) leiderschap
Directie en management ontwikkelden in 2015 een eigen portfolio waarin persoonlijke groei,
ambitie en ontwikkeling worden weergegeven, samen met feedback en assessment, zodat ze de
kwaliteitsontwikkeling van de eigen loopbaan kunnen bewaken. Interne stagedagen van managers
op andere afdelingen dragen bij aan wederzijds inzicht, kennisuitwisseling en begrip.
Er is een aantal managers gestart met een individueel ontwikkeltraject in de vorm van een combinatie
opleiding/coaching. Bijna de helft van onze medewerkers volgde een functie-gebonden opleiding:
een investering van € 475.000. Daarnaast besteedden medewerkers in 2014 uit hun individuele
loopbaanbudget ruim een kwart miljoen euro, vooral aan opleidingen (59%) en aankoop van extra vrije
uren (40%, alleen mogelijk voor medewerkers van 55 jaar en ouder). Een Management Developmenttraject voor 16 leidinggevenden is door alle deelnemers met succes afgerond.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, social return on
investment en diversiteit
We hebben in 2015 het beleid vastgesteld om onze ambities op het gebied van diversiteit te realiseren.
2015 is vooral gebruikt voor het verzamelen van informatie en indrukken over hoe we het nu doen
en hoe we onze beleidsvoornemens vertalen, wat we daarin belangrijk vinden en wat we allemaal al
doen. Er zijn afspraken gemaakt met onze samenwerkingspartners over onze kaders met betrekking
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook werken we met een aantal leveranciers die
uitsluitend werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
In totaal hebben we via het Werkgeversservicepunt in 2015 voor ongeveer € 240.000 gecontracteerd
aan Social Return On Investement (SROI) verplichtingen. Dat scheelt uitkeringen voor minimaal zes
personen. Ook de metingen voor schoon, heel en veilig in al onze portieken is voor een deel uitgevoerd
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door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 geef we hier een volgende impuls aan om
meer resultaat te boeken. De eerste contracten voor het nieuwe jaar sloten we in 2015 en geven een
goede indicatie dat dit daadwerkelijk zal lukken.

Onze medewerkers
In 2015 heeft een tweede ‘personeelsverkenning’ plaatsgehad, bedoeld als foto van de organisatie:
‘wie zijn we en waar staan we?’ Dit is gerelateerd aan onze ambities naar onze klanten én om te
weten waar we de komende jaren op moeten sturen om de organisatie daar beter op af te stemmen.
Deze verkenning is vooral bedoeld als analyse van de kwalitatieve bezetting en is ook ingezet voor
de ontwikkeling van onze medewerkers en de opleidingsplannen. Daarnaast wordt op basis van
de informatie uit de personeelsverkenning gewerkt aan de doelstelling om elke medewerker te
stimuleren zijn talenten en competenties te ontwikkelen voor persoonlijke groei.
In 2015 is in samenwerking met een MBO-instelling een leerlijn ontwikkeld voor alle complexbeheerders, waardoor deze collega’s in 2 jaar een MBO diploma gaan behalen. De start is in 2016.
Binnen het eind 2014 in gebruik genomen nieuwe personeelsinformatiesysteem zijn in 2015
de eerste onderdelen voor employee zelfservice (inzage personeelsdossier, digitale loonstrook)
geïmplementeerd en is verlofregistratie voorbereid (ingebruikname in 2016). Ook voor de servicing
van het management zijn de eerste stappen gezet om de manager te laten beschikken over de nodige
stuurinformatie.
Het ziekteverzuimpercentage (4,06%) ligt boven ons streefcijfer van 3,5%. De meldingsfrequentie
bedraagt 0,82 en is daarmee lager dan voorgaande jaren. Er zijn zorgen over dit te hoge
verzuimpercentage en daarom namen we in 2015 een aantal maatregelen. Er is vitaliteitsbeleid
(verzuimbeleid met een sterke focus op het zich bewust zijn van de positieve effecten van gezond
leven en werken) geïmplementeerd, de aandacht voor ARBO is verder versterkt en begin 2016 start
een nieuwe bedrijfsarts. Er is geïnvesteerd in duurzame inzetbaarheid door aan de oudere collega’s en
de collega’s met fysiek zwaarder werk een arbeidsmarktfitheidsscan aan te bieden. Vijftien collega’s
maakten daar gebruik van. Daarnaast is er continue focus op de werkbelasting. In de sociaal-medische
overleggen wordt per locatie aandacht besteed aan fysieke en mentale belasting van medewerkers.

Catalogus
In 2014 hebben we een catalogus gemaakt van besparingsvoorstellen om onze bedrijfslasten te
verlagen. In totaal bevat de catalogus 90 kleine en grote besparingsideeën, zoals het terugdringen
van de huisvestingslasten of het verbeteren van diverse bedrijfsprocessen. Deze ideeën zijn uitgewerkt
tot concrete voorstellen, inclusief een geschatte besparing. In 2015 startte de implementatiefase. Eind
2015 onderzochten we bijna de helft van alle voorstellen of implementeerden die in de organisatie.
De geschatte omvang van deze voorstellen bedraagt € 5 mln. op jaarbasis (in tijd en geld) en € 2 mln.
eenmalig. Met de implementatie van de voorstellen gaan we vanaf 2015 en 2016 besparen op onze
bedrijfslasten. Daarna kan de daadwerkelijk gerealiseerde besparingsomvang worden bepaald. De
overige voorstellen uit de catalogus worden in 2016 opgepakt. Het plan is om in 2018 een nieuwe
besparingsronde uit te voeren.

Evenwichtige verbetering interne beheersing
De constateringen in de managementletter 2014 van de accountant en de eigen ambitie van
Woonbron om beter te sturen op prestaties en te verantwoorden over onze resultaten, vormden de
aanleiding voor een versneld uitvoeren van het bestaande programma ‘Evenwichtige Verbetering
van de Interne Beheersing’ (EVI). Begin 2015 zijn tien clusters van verbetervoorstellen projectmatig
opgepakt, zowel aan de zachte als harde kant van de interne beheersing.
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Eind 2015 kijken we met trots terug op de resultaten die met die versnellingsopgave zijn behaald.
De belangrijkste resultaten zijn:
• Integratie proces- en risicomanagement: de verbeterde processen, waar risicomanagement een
integraal onderdeel van uitmaakt, worden geborgd in de organisatie. De verbinding is gelegd en
de eerste processen zijn aangepakt.
• Risicomanagement: met diverse workshops en trainingen voor alle managementniveaus is
commitment, bewustwording en een gedeelde aanpak voor risicomanagement gecreëerd.
Over de voortgang van de beheersmaatregelen wordt gerapporteerd.
• Onderhoud: de operationele risico’s zijn gereduceerd als gevolg van verschillende acties op
het gebied van risicomanagement en sturing in de verbeterde processen. Bijvoorbeeld; de
dossiervorming is aantoonbaar verbeterd, het nieuwe interne controleplan Onderhoud wordt
uitgevoerd, conditiemetingen zijn afgerond en de sturing op de uitgaven wordt beter beheerst.
• Planning & Control: de tijdigheid en kwaliteit van sturings- en verantwoordingsinformatie is
verbeterd. Met als voorbeelden snellere maandrapportages, betere kwaliteit van analyses in
kwartaalrapportages en een jaarplan 2016 en meerjarenbegroting met een betere onderbouwing.
• Cultuur en leiderschap: de aanpak heeft binnen de verschillende onderwerpen tot een versnelde
verandering in houding en gedrag geleid. Zoals een meer zakelijke houding van verantwoordelijk
management bij het opstellen van deelbegrotingen, de besluitvorming over procesverbetering en
een meer kritische houding naar elkaar over resultaten en onderliggende analyses.
De interne en externe toezichthouders delen onze conclusie dat de versnelling geslaagd is en de
doelen grotendeels zijn gerealiseerd. Tevens onderschrijft de accountant dat een belangrijk product
van de versnelling de integrale aanpak is geweest waardoor er een synergie effect is bereikt. Wij
constateren dat de focus van de uitgevoerde acties voor een belangrijk deel heeft gelegen op de
kaderstelling en de opzet van beheersingsmaatregelen. Conform planning ligt er naar de toekomst
een opgave als het gaat om verdere implementatie en het blijvend vaststellen van de werking van
de getroffen maatregelen.
Met de vorderingen die zijn gemaakt, groeit ook het inzicht dat verbetering een continu proces is.
De focus voor de komende periode ligt op het voortbouwen van datgene wat met de versnelling is
gerealiseerd, op het verder vergroten van het kritisch vermogen en het continu blijven verbeteren.

De beste werkgever
In 2015 startten we – na de personele reorganisatie – een verkenning in de verdere ontwikkeling van
ons werkgeverschap. We keken in een viertal werkgroepen naar de mogelijkheden om voor onze
werknemers een hele goede en aantrekkelijke werkgever te zijn. De werkgroepen leverden plannen
en suggesties op om mee aan de slag te gaan. Daarna is in 2015 Great Place to work geselecteerd dat
meet hoe we worden ervaren als werkgever en wat we kunnen doen om een nog betere werkgever te
worden. Begin 2016 komen de resultaten hiervan beschikbaar.
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Woonbron als
vermogensbeheerder
De Vermogenskamer (zie Driekamermodel eerder in dit jaarverslag)
draagt zorg voor de continuïteit van Woonbron door te sturen op een
gezonde ontwikkeling van ons eigen vermogen. Dit eigen vermogen heeft
enerzijds een bufferfunctie (ter dekking van risico’s) en anderzijds een
bestedingsfunctie (de bekostiging van financieel onrendabele activiteiten).
De omvang van het eigen vermogen is voor een groot deel afhankelijk van
de waardeontwikkeling van het vastgoed. Gezien de volatiliteit van de
waardeontwikkeling en de snel veranderende externe omstandigheden is
een grotere vermogensbuffer nodig dan voorheen. In relatieve zin moet het
eigen vermogen derhalve worden versterkt.
In samenhang hiermee bepaalt de Vermogenskamer ook de gewenste ‘leverage’: de mate waarin
Woonbron vreemd vermogen aantrekt. Daarnaast draagt de Vermogenskamer zorg voor de
financierbaarheid (kredietwaardigheid) van Woonbron, door borgbaar te blijven volgens de criteria
van het WSW.
Om ons voorgenomen beleid te kunnen realiseren, moeten we dus voldoende middelen uit het eigen
vermogen kunnen vrijmaken. We doen dit door een zo positief mogelijk operationeel resultaat na
te streven. Net als vorig jaar moesten we in 2015 een aanzienlijk deel van ons operationele resultaat
afdragen in de vorm van verhuurderheffing. Door de impact hiervan op het operationeel resultaat
neemt de noodzaak de bedrijfslasten te reduceren verder toe.

Succesbepalende factoren
•
•
•

De financiële continuïteit is gewaarborgd: we hebben voldoende buffervermogen om nu en in de
toekomst maatschappelijke activiteiten te kunnen uitvoeren en om risico’s te kunnen afdekken.
We worden door de sectorinstituten als kredietwaardig en solvabel beoordeeld.
Er zijn voldoende middelen beschikbaar om het voorgenomen beleid uit te voeren.

Woonbron hanteert in haar Jaarplan 2015 de volgende (kern) prestatie-indicatoren om hierop te
sturen:
• Een Interest Coverage Ratio (ICR) van minimaal 1,74.
• Een Loan to Value (LtV) op bedrijfswaarde van maximaal 73,5%.
• Een EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) van
minimaal € 92,9 mln.
• Een leningenportefeuille met een maximale omvang van € 1.392 mln.
We wisten deze prestatie-indicatoren ruimschoots te realiseren. Woonbron staat er financieel
gezond voor. Onze ICR steeg in 2015 van 1,57 naar 1,92, waar 1,40 de ondergrens is die het WSW stelt.
De leningenportefeuille is afgebouwd van € 1.402 mln. ultimo 2014 naar € 1.359 mln. ultimo 2015. De
LtV op bedrijfswaarde komt ultimo 2015 uit op 67,4% en blijft daarmee onder het maximum dat WSW
aan deze ratio stelt (75,0%). De solvabiliteit op bedrijfswaarde (geen prestatie-indicator in 2015, maar
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wel een belangrijke ratio) bedraagt ultimo 2015 23,9%. Deze verbeterde ten opzichte van verslagjaar
2014 (21,0%) en voldoet bovendien aan de ondergrens van WSW (20,0%).

Jaarresultaat
Het jaarresultaat van Woonbron bedraagt over 2015 € 3,1 mln. positief. In 2014 bedroeg het resultaat
€ 114,1 mln. positief. De belangrijkste verklaring voor dit verschil is het effect van marktontwikkelingen
waarop wij weinig invloed kunnen uitoefenen. Zo wordt het jaarresultaat sterk beïnvloed door de al
of niet gunstige marktwaardeontwikkeling van onze vastgoedportefeuille. In 2014 was er een positief
effect van € 96,2 mln. In 2015 is het effect van die marktwaardeontwikkeling op het jaarresultaat
€ 4,8 mln. positief. Een betere indicatie voor ons financiële presteren is daarom het resultaat uit
operationele activiteiten. Daarbij laten we de effecten van de marktwaardeontwikkelingen, overige
waardeveranderingen van immateriële vaste activa en de vastgoedportefeuille en de effecten vanuit
verkopen en belastingen buiten beschouwing. Het operationele resultaat over 2015 bedraagt € 44,8
mln. positief. Dat is een stijging van € 19,7 mln. ten opzichte van 2014 (€ 25,1 mln).
De EBITDA over 2015 bedraagt € 98,9. mln. en is met € 19,7 mln. verbeterd ten opzichte van 2014
(€ 79,2 mln.).
De rentelasten namen in 2015 met € 1,0 mln. af in vergelijking tot 2014, met name als gevolg van een
afname van de leningenportefeuille. Het saldo van de rentelasten en –baten bedraagt voor 2015 € 51,5
mln. Afgezet tegen de EBITDA resulteert dit in een rentedekkingsgraad (ICR) van 1,92. Voor 2015 was
1,74 begroot en de realisatie bedroeg in 2014 1,57.

Vermogenspositie
Woonbron waardeert haar vastgoed op de balans sinds 2012 op marktwaarde in verhuurde staat.
De totale marktwaarde van de activa in exploitatie ultimo 2015 bedraagt € 3,26 mld., (ultimo 2014:
€ 3,26 mld.). Het Eigen Vermogen van Woonbron op basis van marktwaardewaardering bedraagt eind
2015 € 1,98 mld. (ultimo 2014: € 1,97 mld.). Daarmee realiseert Woonbron een solvabiliteit van 45,6%.
De solvabiliteit is gelijk gebleven ten opzichte van 2014.

Tabel 15 Vermogenspositie Woonbron op basis van marktwaardewaardering

Eigen vermogen (x € 1 mln.)
Solvabiliteit

2015

2014

1.978
45,6%

1.975
45,6%

Op basis van bedrijfswaarde vertegenwoordigt ons bezit een waarde van € 2,02 mld. (ultimo 2014:
€ 1,91 mld.). Deze waardering leidt tot een solvabiliteit van 23,9%.

Beoordeling Aw – solvabiliteit en draagkracht vermogen

Sinds 2013 maakt de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw, voorheen het Centraal Fonds
Volkshuisvesting) een integrale beoordeling van de financiële positie van corporaties. Hierbij wordt
gekeken naar zes toezichtterreinen, waaronder de terreinen ‘solvabiliteit’ en ‘draagkracht vermogen’.
De Aw gaat bij haar beoordeling uit van het volkshuisvestelijk vermogen 1), zijnde het eigen vermogen
van Woonbron gebaseerd op de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde . Het volkshuisvestelijk
vermogen van Woonbron bedraagt ultimo 2014 € 502 mln. (de Aw baseert haar oordeel over 2015
op verslagjaar 2014). Dit is circa 18,1% van het balanstotaal.

1	Dit is de bedrijfswaarde van ons bezit, die de Aw uniformeert om te komen tot een gelijk oordeel in
gelijke omstandigheden.
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Om tot een oordeel over de solvabiliteit per ultimo 2014 te komen, zet de Aw het volkshuisvestelijk
vermogen op balansdatum vervolgens af tegen de minimaal benodigde risicobuffer. Deze buffer
bepaalt de Aw, als zijnde de vertaling van onzekerheden omtrent de geprognosticeerde ontwikkeling
van het eigen vermogen.
Om tot een continuïteitsoordeel voor de komende vijf jaren te komen (‘draagkracht vermogen’)
beoordeelt de Aw of de vermogensontwikkeling, die het gevolg is van voorgenomen activiteiten uit
de meerjarenbegroting 2015 - 2024, voldoende is om de hieraan verbonden risico’s op te vangen.
Het volkshuisvestelijk vermogen wordt hiervoor afgezet tegen de berekende waarde van de minimale
risicobuffer op twee momenten: ultimo 2017 en ultimo 2019.

Tabel 16 Aw: volkshuisvestelijk vermogen en minimaal benodigde risicobuffer
x € 1.000

Volkshuisvestelijk vermogen
Benodigde Risicobuffer

2014

2017

2019

502.531
306.837

556.145
300.076

608.736
467.192

Evenals in 2014 kreeg Woonbron in 2015 een positief solvabiliteits- en continuïteitsoordeel van de Aw.
Dit volgt uit het feit dat het volkshuisvestelijk vermogen op alle momenten groter is dan de benodigde
risicobuffer. In onderstaande figuur is het verloop van het volkshuisvestelijk vermogen van Woonbron,
uitgedrukt in solvabiliteit, afgezet tegen de ondergrens zoals geformuleerd door de Aw.

Figuur 7 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen volgens Aw
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Financierbaarheid
Om de financiële continuïteit te waarborgen en onze maatschappelijke ambities te kunnen realiseren,
is het van belang dat we al onze activiteiten kunnen financieren. Dit betekent in eerste instantie dat
we voldoende middelen uit het eigen vermogen moeten kunnen vrijmaken. We doen dit door een
zo positief mogelijk operationeel resultaat na te streven en een gezonde balans te houden tussen
verkopen en investeren. Daarnaast moeten we toegang tot de kapitaalmarkt behouden.
Om geborgde financiering aan te kunnen trekken, dienen we minimaal aan de eisen van WSW te
voldoen. Met het risicobeoordelingsmodel dat WSW in 2014 invoerde, worden jaarlijks de financiële
positie en risico’s van corporaties beoordeeld. De score die hieruit komt, wordt samen met de omvang
van de leningenportefeuille gebruikt voor het vaststellen van het borgingsplafond. In augustus 2015
ontving Woonbron de borgbaarheidsverklaring en het borgingsplafond. Exclusief het vrijgegeven
volume voor het vormen van een liquiditeitsbuffer voor de derivaten met een break clausule (zie
verder onder ‘risicomanagement en interne beheersing’) bedraagt het borgingsplafond ultimo 2015
€ 1.394 mln. Hier is Woonbron met € 1.359 mln. ruimschoots onder gebleven, zelfs inclusief een reeds
aangetrokken lening van € 20 mln. die in januari 2016 wordt gestort. In oktober 2015 rondde WSW de
integrale beoordeling van Woonbron af middels een analyse van onze business risks. De toonzetting
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van de beoordelingsbrief is positief. WSW constateert dat onze financiële positie is versterkt en
dat Woonbron voortvarend aan de slag is en blijft met interne en externe ontwikkelingen.
Woonbron vulde haar financieringsbehoefte in 2015 volledig in met door WSW verstrekte borging.
De leningenportefeuille van Woonbron is in 2015 met circa € 43 mln. gereduceerd, terwijl een afname
van € 10 mln. was begroot. De gemiddeld gewogen rentecoupon over de per ultimo 2015 opgenomen
leningen bleef met 3,71% gelijk, terwijl een stijging was begroot.
Om ook in de toekomst borgbaar te blijven, streeft Woonbron ernaar haar financiële fundament
verder te verstevigen. Optimalisatie van de ratio’s blijft dan ook onze prioriteit, evenals het verder
afbouwen van onze leningenportefeuille.

Risicomanagement en interne beheersing
Woonbron werkt continu aan verbetering van processen en gebruikt hierbij risicomanagement en
interne beheersing. We zijn kritisch op onszelf en willen die zaken op tafel krijgen die nodig zijn
om volgende verbeterstappen te zetten. In 2015 heeft de nadruk gelegen op het programma voor
een evenwichtige verbetering van de interne beheersing (EVI). Met dat programma zijn verdere
verbeteringen gerealiseerd in onder andere procesmanagement, planning & control, auditing en
risicomanagement.

Strategische risico’s
De strategische risico’s zijn bij het opstellen van het bedrijfsplan geïdentificeerd en in 2015
geactualiseerd. Ze worden beheerst door maatregelen die zorgen dat we ze ondervangen, dan wel
door te zorgen dat we voldoende zijn voorbereid wanneer de risico’s zich daadwerkelijk manifesteren.
In bijlage 4 zijn de onderkende strategische risico’s opgenomen en nader toegelicht. Op hoofdlijnen
zijn de beheersmaatregelen die we per strategisch risico treffen benoemd. Per kwartaal rapporteren
we over de effectiviteit van de beheersmaatregelen in onze interne verantwoordingsrapportages.

Financieringsrisico’s

In het treasurystatuut van Woonbron, dat we medio 2015 actualiseerden, benoemden we de kaders
voor het beheersen van financieringsrisico’s. Deze risico’s worden periodiek door de Treasurycommissie
besproken en leiden, waar nodig, tot een bijstelling van de uitgangspunten die we in ons jaarplan
opnemen.
We hanteren een actieve monitoring ten aanzien van onze leningen- en derivatenportefeuille. Onze
leningenportefeuille brachten we in 2015 in omvang terug. Onze derivatenportefeuille wijzigde in
2015 niet. De nominale waarde van de derivaten bedraagt € 304 mln. per eind 2015. Dit is 22,4% van
de totale leningenportefeuille. Woonbron maakt gebruik van derivaten om het renterisico op variabele
rentefinanciering af te dekken. Alle door Woonbron afgesloten derivaten (uitsluitend payer swaps)
zijn gekoppeld aan specifieke leningen, zodat er sprake is van een effectieve hedge. Het aangaan van
nieuwe derivaten wordt beperkt tot de mogelijkheden zoals opgenomen in het treasurystatuut en de
‘Beleidsregels gebruik derivaten door toegelaten instellingen’ (hierna: de Beleidsregels Derivaten), die
op 1 juli 2015 zijn opgegaan in het ‘Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ (BTIV).
Over elke treasurytransactie neemt het bestuur een besluit na advisering door de Treasurycommissie,
waarin ook een externe deskundige zitting heeft. Ook vindt ten aanzien van elke transactie steeds
integrale toetsing plaats door de afdeling Control.

Break clausules

Woonbron heeft negen derivaten (met een totaalvolume van € 148,25 mln. nominaal) waarvoor met de
banken een break clausule is overeengekomen. Dit houdt in dat deze derivaten op een vooraf bepaalde
datum worden afgewikkeld tegen de dan geldende marktwaarde. Deze kan positief, negatief of nihil
zijn, hetgeen liquiditeitsconsequenties kan hebben. De break clausules vinden contractueel plaats in
de jaren 2019 t/m 2022. Voorafgaand aan het moment van de break kunnen partijen overeenkomen
om de break clausule te verlengen of buiten werking laten verklaren. Ook kan Woonbron in de aanloop
naar de break clausule de transactie zelf afwikkelen op een moment dat de rentecurve gunstig is voor
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Woonbron. Indien de tegenpartij de break clausule wil afwikkelen op het moment dat de marktrente
veel lager is, is er sprake van een negatieve marktwaarde die door Woonbron moet worden betaald.
Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de liquiditeiten van Woonbron. Een jaar voorafgaand
aan een break clausule dient Woonbron daarom een liquiditeitsbuffer aan te houden, die conform
de Beleidsregels Derivaten c.q. de BTIV groot genoeg is om de negatieve marktwaarde te voldoen
bij een daling van de rentecurve met 2%. Aangezien de eerste break clausule zich medio juli 2019
voordoet, moet Woonbron vanaf het 3e kwartaal van 2018 een buffer aanhouden. Woonbron heeft
in mei 2015 een plan van aanpak bij WSW ingediend, waarin Woonbron WSW verzoekt om op basis
van het eigenmiddelenbeleid borgingsruimte vrij te geven voor het opbouwen van deze benodigde
buffer middels het aantrekken van variabele hoofdsomleningen. WSW heeft deze borgingsruimte
vrijgegeven, mede omdat uit het plan van aanpak blijkt dat de financiële ratio’s van Woonbron in
dit scenario aan de normen blijven voldoen. Woonbron monitort de benodigde omvang van de
liquiditeitsbuffer elk kwartaal. Hiermee is op basis van de huidige inzichten het derivatenrisico
voldoende beheerst.
Woonbron heeft sinds 2009 gekozen voor break clauses bij het aangaan van langjarige renteswaps in
plaats van de Credit Support Annex (CSA). De CSA kan namelijk acute liquiditeitsvraagstukken creëren.

Woningen Verkocht onder Voorwaarden

Een bijzondere post op onze balans is de voorraad woningen Verkocht onder Voorwaarden (VoV)
en de terugkoopverplichting die hier aan de passivazijde uit voortvloeit. De druk vanuit externe
toezichthouders, om een eventueel risico uit hoofde van deze voorraad af te wenden, is groot en het
beïnvloedt onze solvabiliteit nadelig. Daarom hebben we een maximum gesteld aan de omvang van
de VoV-voorraad van € 1 mld. We bouwen onze VoV-portefeuille de komende jaren af door woningen
vaker vrij (zonder voorwaarden) te verkopen dan wel door teruggekochte VoV-woningen te gaan
verhuren.

Operationele risico’s
De beheersing van de operationele risico’s vindt op twee manieren plaats. Aan de ene kant vindt de
beheersing plaats door middel van preventie. Deze preventie bestaat uit het opstellen, onderhouden
en optimaliseren van de werkprocessen in combinatie met het uitvoeren van risicoanalyses en het
formuleren van beheersmaatregelen. Aan de andere kant vindt de beheersing achteraf plaats door
detectie. Door het uitvoeren van gerichte, verbijzonderde interne controles geven we invulling aan
deze maatregel. In 2015 heeft de opzet van het risicomanagement een extra impuls gekregen met het
programma EVI. Met externe ondersteuning zijn trainingen verzorgd voor managers en controllers
en worden planmatig vanuit de doelstellingen en de strategische risico’s op tactisch en operationeel
niveau de bestaande beheersmaatregelen aangescherpt in samenhang met de “risicobereidheid”.
Dit verbetertraject loopt door in 2016. Het beleidskader voor risicomanagement is vastgesteld in 2015
en het kader voor de verankering van de beheersmaatregelen in de processen is bepaald.
Daarnaast voert de interne auditfunctie (op basis van het jaarplan audit) onderzoeken uit naar opzet,
bestaan en werking van de genomen beheersmaatregelen. Voorbeelden in 2015 zijn de operational
audits naar projecten en treasury en het naleven van de Europanorm.
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Scorecard
Omschrijving KPI

KPI: Waardering gemeenten over nakomen prestatieafspraken
KPI: NPS (Net Promotor Score)
% terugbelverzoeken binnen acht uur afgehandeld
Het aandeel klanten dat ons een 8 of hoger geeft
Aandeel online afgehandelde verzoeken
KPI: % verhuringen met een huur onder de hoge aftoppingsgrens
% verhuringen aan de huurtoeslagdoelgroep passend
toegewezen
% Leegstand
% nieuwe klanten dat verhuurproces met een 8 of hoger
waardeert
% nieuwe klanten dat verkoopproces met een 8 of hoger
waardeert
KPI: % complexen die goed scoren op schoon, heel en veilig
% renderende VvE’s
% complexen waar complexbeheer wordt doorberekend
% klanten dat VvE beheer een 8 of hoger geeft
% oninbare huur
KPI: % jaarlijkse woningvernieuwing en -verbetering
% risicosegment binnen totale voorraad uit portfolioanalyse
Aantal gerealiseerde energielabelstappen in de bestaande
voorraad
Aantal woningen in PMC’s met een direct rendement >1%
% uitgevoerde planmatig onderhoudsactiviteiten t.o.v. plan
(inclusief VvE-onderhoud)
% klanten dat ons een 8 of hoger geeft voor reparatieverzoeken
KPI: ICR
LtV
EBITDA
Omvang lening portefeuille

Realisatie 2015

Jaarplan 2015

6,9
-21
68%
48%
4,70%
72%

7,0
-5
60%
10%
10%
67%

70,0%
2,50%

n.v.t.
3%

65%

43%
43%

49%
65%
93%
-22%
1,91%
1,30%
26%

n.v.t.
60%
45%
40%
1,25%
2%
29%

1.722
80%

1.200
77%

76%
58%
1,92
67,4%
98,9 mln.
1,359 mld.

65%
60%
1,74
73,5%
92,9 mln.
1,392 mld.
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Afkortingen en begrippen
BTIV
Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting
DAEB	
Dienst van algemeen- economisch belang, oftewel niet-commercieel
gefinancierd
EBITDA
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
ICR
Rentedekkingsgraad (Interest Coverage Rate)
IPD
Investment Property Databank
Labelstap	
De verbetering van een woning naar het volgende energielabel
Voorbeeld: van F naar E is één labelstap, van F naar D is twee stappen
Leefbaarometer
Meetinstrument voor de leefbaarheid, www.leefbaarometer.nl
LTV
Loan-to-value (verhouding tussen hoogte van een lening en actuele waarde
van vastgoed)
MGE
Maatschappelijk Gebonden Eigendom
MJP
Meerjarenplanning (ook wel MJB = meerjarenbegroting)
NPS
Net Promotor Score, mate waarin men een organisatie of dienst zou aanbevelen
KPI
Kritieke Prestatie Indicator
Passendheidstoets	
Toets om te zorgen dat een woningzoekende een woning toegewezen krijgt
die hij kan betalen met zijn inkomen
PMC
Product markt combinatie
Statushouders
Voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning
Streefhuur	
Deel van de maximale huurprijs van een woning, waar de ontwikkeling van
de huurprijs beleidsmatig naartoe streeft, weergegeven in percentage van de
maximale huurprijs
SVB
Strategisch Voorraad Beheer
Vpb
Vennootschapsbelasting
VvE
Vereniging van Eigenaars
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Kengetallen
2015

2014

2013

2012

2011

Bezit
Woningen / woonwagens
Hiervan: huurwoningen
verkochte MGE/Koopgarant woningen
Bedrijfsruimten, garages, overig (aantal)
Huurwoningen DAEB
Huurwoningen NIET DAEB
Aantal woningen gesloopt

45.299
36.697
8.602
4.303
34.317
994
16

45.310
36.639
8.671
4.315
35.322
1.317
18

45.385
36.753
8.632
4.288
35.901
852
374

45.388
37.280
8.108
4.019
36.329
951
232

45.326
37.889
7.437
3.866
37.149
740
506

In beheer
Markt VvE's
Woonbron VvE's
Hierbinnen: huurwoningen
verkochte MGE/Koopgarant woningen
Woningen in beheer
Overig in beheer

4
311
13.480
6.100
226
183

71
310
12.465
6.661
227
184

70
308
12.750
6.326
232
185

70
317
13.573
6.118
257
190

106
312
13.364
5.635
1.656
195

326
278
604

301
358
659

416
415
832

468
380
848

483
437
920

3,23

3,33

3,02

2,88

3,55

3,73

3,96

3,62

0,56

0,5

0,3

0,3

21,0

20,9

25,1

25,3

45,6
1,57

45,6
1,52

44,1
1,26

47,2
1,42

Kwaliteit (x € 1)
Kosten planmatig onderhoud per vhe
Kosten niet-planmatig onderhoud per vhe
Totaal kosten onderhoud per vhe
Het verhuren van vhe's
Huurachterstand in % van jaarhuur en
vergoedingen
Huurderving in % van jaarhuur en
vergoedingen
Continuïteit
Liquiditeit
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
(bedrijfswaarde)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
(marktwaarde)
ICR

3,46
2,54

0,52
23,9
45,6
1,92
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Balans en Winst & Verlies per woning (x € 1)
Eigen vermogen (marktwaarde)
Voorzieningen
Totale opbrengsten
Kapitaalslasten
Overige bedrijfslasten
Renteresultaat
Saldo buitengewone baten-lasten
Jaarresultaat (marktwaarde)
Personeelsbezetting
Aantal formatieplaatsen per 1.000 woningen
Aantal formatieplaatsen per 1.000 huurwoningen regulier beheer en leefbaarheid
Totaal aantal formatieplaatsen inclusief
deelnemingen
Hiervan voor:	Regulier beheer en leefbaarheid
Interne aannemerij
VvE-beheer
Woonbron Ontwikkelbedrijf
De Rotterdam
Woonbron Makelaars
Verkopen bestaand bezit
Gemiddelde omzet Koopgarant (x € 1)
Gemiddelde omzet wederverkopen (x € 1)
Gemiddelde omzet vrije verkopen (x € 1)
Gemiddelde omzet Koopcomfort (x € 1)
Aantal Koopgarant
Aantal wederverkopen
Aantal vrije verkopen
Aantal Koopcomfort
Verkoopomzet (x € 1.000)
Vastgoedwaarden en leningen
Gemiddelde marktwaarde woningen (x € 1)
Gemiddelde bedrijfswaarde woningen (x € 1)
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x € 1)
Totaal omvang lange leningen o/g (x € 1.000)
Gemiddelde rentepercentage leningen
Aantal opgeleverde renovatiewoningen
Aantal gerealiseerde labelstappen

2015

2014

2013

2012

2011

43.666
1.177
5.493
2.228
3.265
-1.136
0
68

43.587
537
5.302
1.786
3.516
-1.113
0
2.518

41.002
751
5.372
1.683
3.688
-1.129
-1.464

42.462
1.483
5.274
1.503
3.771
-1.186
0
-3.419

45.944
1.297
5.369
1.676
5.370
-1.222
0
-3.673

10,3

10,7

14,0

15,2

15,3

13,3

13,4

13,4

13,6

488

493

501

517

14
0
0
0
-

96
15
0
0
0
-

105
16
24
0
0
15

114
36
30
43
15
13

117
37
37
36
13
13

90.739
99.546
113.710
138.329
101
449
143
38
76.652

104.427
95.041
124.816
90.157
123
339
56
39
55.569

100.626
89.542
131.533
41.179
495
380
21
28
94.969

101.274
94.053
160.279
56.354
621
397
20
22
104.675

99.472
92.327
95.048
34.375
571
333
262
33
113.581

12,8
468
92

85.257
82.557
83.898
85.552
87.255
47.220
48.016
53.633
50.193
51.493
109.860 108.425 119.536 125.247 124.184
1.359.347 1.402.709 1.411.274 1.455.966 1.450.752
2,85%
2,92%
2,85%
3,01%
3,52%
236
600
151
327
24
1.722
3.406
3.395
1.581
2.295
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Risicoparagraaf
Strategische risico’s

Nadere toelichting

Maatregelen

Politiek-bestuurlijke omgeving:
regelgeving

De regelgeving van het Rijk heeft
grote invloed op de corporaties. Door
onvoorspelbaarheid en ontbreken van
continuïteit is niet altijd duidelijk waarop
Woonbron zich moet voorbereiden.

Met behulp van de omgevingsmonitor is
Woonbron steeds tijdig op de hoogte van
politieke en bestuurlijke ontwikkelingen
die van invloed zijn. Daardoor kan tijdig op
nieuwe regelgeving worden ingespeeld.
Via de vele netwerken waarin Woonbron
participeert en de directe contacten met
beleidsmakers en de wetgever beïnvloedt
Woonbron de uitkomsten van politieke
besluitvorming. Doordat Woonbron
zelf een heldere strategie heeft en
uitdraagt, zijn we ook een volwaardige
gesprekspartner.

Politiek-bestuurlijke omgeving:
lokaal bestuur

Per 2015 zijn de WGR+ regio’s opgeheven.
Hierdoor is er geen formeel platform
meer om regionale afspraken te
maken. Het risico is dat de afzonderlijke
gemeenten ieder hun eigen doelstellingen
formuleren en nastreven. Met name in de
prestatieafspraken met de verschillende
gemeenten en in de regio-indeling van de
woningmarkten kan dit de uniformiteit
van Woonbron bedreigen.

Woonbron onderhoudt intensieve
contacten met alle gemeenten in
ons werkgebied, zowel ambtelijk als
bestuurlijk. Daarnaast vindt er veelvuldig
afstemming plaats met de andere
corporaties. Hierdoor zijn wij in staat
om prestatieafspraken en regels t.a.v.
woonruimteverdeling te beïnvloeden en
te bewaken dat er sprake is van werkbare
en voldoende uniformiteit.

Woningmarktontwikkeling

De woningmarkt vormt een bedreiging
voor onze verkoopdoelstellingen.

Alternatieve exploitatiestrategieën
worden tijdig berekend en afgewogen
indien verkoop stagneert of toeneemt.
Ons verkoopbeleid wordt
steeds afgestemd op de actuele
woningmarktsituatie. Het concurrerend
aanbod wordt door verkoopmakelaars
goed in beeld gebracht.

Demografische ontwikkelingen

Door veranderingen in de
bevolkingssamenstellingen, de
veranderende huishoudenssamenstelling
en de veranderende eisen die aan het
wonen worden gesteld, lopen we risico’s
dat delen van ons bezit niet meer aan de
vraag voldoen. Dit kan leiden tot leegstand
van zowel huur- als koopwoningen.

Door permanente monitoring van de
woningmarktontwikkelingen weten
we waar in ons werkgebied welk
type woning gevraagd wordt. Waar
nodig nemen we maatregelen om
ons bezit (opnieuw) aantrekkelijk te
maken, o.a. door beslissingen in het
investeringsprogramma en labellen
van woningen.
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Strategische risico’s

Nadere toelichting

Maatregelen

Imagoschade

De corporatiesector ligt onder het
vergrootglas. Er is dus veel aandacht voor
mogelijke misstanden. Afwijkingen van
regels en maatschappelijk aanvaarde
standaarden kunnen op ongewenste
wijze in de media komen en imagoschade
aan Woonbron berokkenen. Hoewel de
effecten zich lastig laten peilen, kan dit
verstrekkende gevolgen hebben.

Woonbron conformeert zich aan diverse
codes, zoals de Aedes Governance Code.
Daarnaast is er continu aandacht voor
het werken volgens de vigerende wet- en
regelgeving. Doordat we ons richten op
de kerntaak, is er ook minder sprake van
mogelijke misstanden. Daarmee wordt
het risico dat Woonbron imagoschade
oploopt verkleind.
Woonbron heeft een communicatiefunctie ingericht die pro-actief signaleert
op risico’s en het management
ondersteunt bij potentiële kans op
imagoschade.

Woonbron voert projecten uit en
participeert in deelnemingen die risicovol
kunnen zijn. Deze risico’s zijn gelegen
in tijd en geld, maar ook op imago. Bij
(grote) deelnemingen is van sprake van
aanzienlijke financiële risico’s en zijn
we sterk afhankelijk van de markt en/
of marktpartijen. Bij projecten uit het
investeringsprogramma ligt de nadruk
meer op het risico van imago. Fouten
in het proces van bewonersparticipatie
en onzorgvuldigen op technisch vlak
(bijvoorbeeld de aanpak van asbest),
kunnen grote gevolgen hebben voor het
imago van Woonbron.

Deelnemingen: Woonbron weegt voor
het aangaan van een verplichting in een
deelneming aan de voorkant de risico’s
af. Middels periodieke rapportages wordt
actief gemonitord en gestuurd.

Frauderisico

Woonbron loopt het risico dat inbreuk
wordt gedaan door management
en medewerkers in processen die
ogenschijnlijk goed werken. Dit raakt o.a.
de integriteit van informatie(systemen),
toegangsbeveiliging, diefstal, waardoor
fysiek en intellectueel eigendom in
verkeerde handen kan vallen. Vanwege de
lopende reorganisatie, die gepaard gaat
met overdracht van activiteiten, taken,
bevoegdheden en grote impact heeft
op medewerkers Woonbron, is dit risico
groter.

Er is continu aandacht voor de actualiteit
van processen, bevoegdhedenschema’s,
toegang tot systemen en toepassing van
het vier-ogen-principe waar nodig.

Liquiditeitsrisico

Woonbron moet te allen tijde kunnen
voldoen aan haar verplichtingen en
eventuele tegenvallers kunnen opvangen.
Onvoldoende liquiditeiten kunnen dit
belemmeren.

Jaarlijks wordt de benodigde
liquiditeitsbuffer herijkt en aangehouden.

Verliezen op projecten en
deelnemingen

Projecten: middels adequate
projectcontrol wordt actief gestuurd
op risico op tijd en geld. Imagorisico’s
worden beheerst door verbetering
van de interne procedures op het
gebied van calamiteitbeheersing,
bewonersparticipatie en communicatie.
Door het evalueren van projecten worden
de interne processen bij voortduring
aangescherpt.
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Strategische risico’s

Nadere toelichting

Maatregelen

Kredietrisico

Woonbron loopt dit risico voor wat betreft
het aanhouden van creditgelden en
beleggingen en ten aanzien van derivaten
met een positieve marktwaarde.

Het beleggingsbeleid van Woonbron is dat
er niet gespeculeerd wordt. De overtollige
liquiditeiten worden uitsluitend geplaatst
bij kredietwaardige tegenpartijen
(minimale credit rating = A).

Renterisico

De komende jaren blijft de rentelast
van Woonbron, ondanks een daling van
de leningportefeuille, vrij stabiel. Dit
komt door de conservatieve budgetrente
waarmee gerekend wordt.

Indien de rente stijgt zal Woonbron,
zonder dat dit ten koste gaat van de
operationele kasstroom, profiteren van
de positieve marktwaardeontwikkeling
van de derivatenportefeuille en de
basisrenteleningen. Het ingezette beleid
heeft Woonbron derhalve onafhankelijk
gemaakt van de ontwikkeling van de
kapitaalmarktrente.

Toegang tot de financieringsbronnen

Hoewel Woonbron op de langere termijn
minder afhankelijk wil worden van
geldverschaffers en sectorinstituten, is
Woonbron voor de financiering van haar
DAEB-investeringen de komende jaren
nog aangewezen op het door het WSW
beschikbaar te stellen faciliteringsvolume.
Bij (financiële) tegenvallers kan de situatie
zich voordoen dat Woonbron niet aan alle
door de WSW gestelde ratio’s kan voldoen.
In dat geval kan Woonbron niet meer
geborgd lenen.

Een actieve periodieke monitoring op de
relevante (financiële) ratio’s, geïntegreerd
in de managementrapportages, waardoor
het tijdig nemen van maatregelen om bij
te sturen wordt gefaciliteerd.

Economische ontwikkelingen

Tegenvallende economische
ontwikkelingen kunnen leiden tot
een slechtere financiële situatie van
onze huurders. Daardoor kunnen
betalingsproblemen voor de huur
ontstaan, met grotere huurachterstanden
en liquiditeitsproblemen voor Woonbron
tot gevolg

Met gericht huurbeleid zorgt Woonbron
voor een goed aanbod aan betaalbare
huurwoningen, die door gerichte
bemiddeling toegewezen worden aan
de huishoudens waarvoor deze woning
qua huurprijs passend is bij het inkomen.
De optimalisatie van het incassoproces
heeft tot doel om sneller in te grijpen
en oplopende huurachterstanden te
voorkomen.

Vastgoedkwaliteit

Woonbron verbetert onvoldoende door
nieuwbouw waardoor leeftijd en kwaliteit
degradeert en grote onderhoudsuitgaven
en investeringen nodig zijn om het
gewenste niveau te behouden.

Woonbron beschikt over actuele en met
haar omgeving afgestemde investeringsen onderhoudsprogramma’s waardoor de
noodzakelijke vernieuwing plaatsvindt en
de staat

Technische risico’s in de woningen
(negen plagen) zijn onvoldoende in beeld
waardoor onverwachte investeringen
nodig zijn en veiligheidsrisico’s gelopen
worden.

Woonbron verricht planmatig
conditiemetingen, technische scans en
gerichte onderzoeken naar technische
onvolkomenden en borgt de uitkomsten
in het planmatig onderhoudsprogramma.
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Strategische risico’s

Nadere toelichting

Maatregelen

Interne organisatieontwikkeling

Als het daadwerkelijk, dagelijks
handelen vanuit klantenthousiasme,
risicobewustzijn en kwaliteitsbesef
onvoldoende van de grond komt, dan
zal de in het bedrijfsplan beoogde
transformatie naar ‘operational excellence’
niet worden bereikt en gerealiseerd.

Externe toetsing op de gerealiseerde
veranderdoelen en aanpak van de
cultuuromslag met een periodieke
voortgangsbewaking in het DT van het
ontwikkelprogramma.

Als we in onvoldoende mate beschikken
over informatie op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, ontstaat het risico
dat de benodigde kwaliteit in de uitvoering
van processen niet wordt gerealiseerd,
waardoor klanttevredenheid afneemt en
klachten toenemen.

Woonbron beschikt over moderne
tools en een systeem van
managementinformatievoorziening
waardoor medewerkers pro actief kunnen
inspelen op vragen, wensen en behoeften
van haar huurders en het management
op geaggregeerd niveau stuurinformatie
heeft.

Met benchmarks zal steeds nadrukkelijker
in beeld worden gebracht in hoeverre wij
in staat zijn om onze kosten te beheersen.
Als wij in die vergelijkingen met andere
corporaties slechter scoren, ontstaat het
beeld dat wij ondoelmatig omgaan met
het geld van onze huurders. Dat kan leiden
tot ontevreden huurders en imagoschade.

Gerichte sturing op het bereiken van
de gewenste positie in de Benchmark
bedrijfslasten van Aedes is van belang om
de vereiste resultaten te bereiken. Met
structurele (verantwoordings)rapportages
worden de budgetverantwoordelijken
gestimuleerd om hun bijdrage te leveren
aan de benodigde kostenbeheersing en
-reductie.

Beheersing bedrijfslasten
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Overzicht van verbindingen
Woonbron kan belangrijke invloed hebben in andere ondernemingen door daarin financieel te
participeren, in het bestuur of de directie deel te nemen, zeggenschap te hebben bij bestuursbenoemingen of overwegende invloed uit te oefenen op het beleid ervan. Over deze invloed geven
we informatie, of het nu BV’s, NV’s, stichtingen of VOF’s zijn. Het overzicht hieronder geeft dit beeld
op hoofdlijnen. Nadere informatie is te vinden in de jaarrekening 2015. Een dochtermaatschappij
is altijd een verbonden onderneming, maar een verbonden onderneming niet altijd een
dochtermaatschappij.
Verbindingen conform jaarverslag 2014

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Rol van Woonbron
in deelneming

% aandelen

Dochters/deelnemingen geconsolideerd
Woonbron ZPP Exploitatie BV
Woonbron ZPP Beheer BV
Buurtbeheerbedrijf Spijkvliet BV
Woonbron Holding BV
Woonbron Energiek BV
Stichting Grondexploitatiemaatschappij Poptahof

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft

BV
BV
BV
BV
BV
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00% 1)

Rotterdam

BV

Bestuurder

33,33%

Rotterdam
Dordrecht
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

BV
NV
NV
NV
vof

Bestuurder
Aandeelhouder
Aandeelhouder
Aandeelhouder
Vennoot

20,00%
22,00%
3,00%
0,33%
50,00%

Rotterdam
Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse
Amersfoort

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

50%
50%
100%
33%
100%

Spijkenisse
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Utrecht
Rotterdam
Weesp
Den Haag
Rotterdam
Dordrecht
Delft

Stichting
Stichting
Vereniging
Vereniging
Vereniging
Stichting
Stichting
BV
Vereniging
Vereniging
Stichting
Vereniging

Bestuurder
Commissaris
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Secretaris
Bestuurder
Aandeelhouder
Lid
Lid
Lid
Lid

100%

Deelnemingen niet geconsolideerd
WOM Mathenesserkwartier BV
GebiedsOntwikkelingsMij Zuidplaspolder
Beheer BV (is beheerder van cv)
Stadsherstel Drechtsteden NV
Stadsherstel historisch Rotterdam NV
Warmtebedrijf Infra NV
Vastgoed Woonhotel Rotterdam vof
Overige verbindingen
Stichting WOM de dichterlijke vrijheid
Stichting Vastgoed Service (Delft)
Stichting De Plint
Stichting Talent voor Rotterdam
Stichting Exploitatie Kantoorpand Oberonweg 1
Stichting Opmaat (voorheen stichting
Koopgarant en platform Te Woon)
Stichting Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing
Stichting VVE010
Vereniging ’t Klimophof Nesselande
Vereniging Bevertuinen
Vereniging Dignapark
Stichting Duurzaamheidsmeter
Stichting Beheer De Nieuwe Nachtegaal
Woningnet Marktdiensten B.V.
Aedes Vereniging van Woningcorporaties
Maaskoepel, Federatie van Woningcorporaties
Stichting Woonkeus Drechtsteden
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)

1

100% zeggenschap
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bijlage 6

Beloning en
nevenfuncties RvB
De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur is per april 2012 overeenkomstig WNT
vastgesteld op € 238.775,- op jaarbasis. De voorzitter heeft voor het jaar 2015 echter vrijwillig afgezien
van € 8.301,- van zijn bezoldiging rekening houdend met de maatschappelijk en politiek brede
wens tot matiging van bestuurderssalarissen in publieke en semi-publieke sector. De bezoldiging
past hiermede binnen het gestelde maximum van de WNT 2015, zijnde € 230.474 (Wet Normering
Topinkomens).

Pensioenpremies OVP en VPL

Voor een topfunctionaris die in 1950 of later is geboren én die na 1 januari 1998 bij een
woningcorporatie in dienst is getreden, wordt wel een werkgeversbijdrage betaald, maar ontstaat
nooit een aanspraak op een uitkering voortvloeiend uit de OVP of VPL. Omdat er nooit een aanspraak
of uitkering plaats zal vinden, hoeven de premies, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, niet
te worden meegenomen in de bezoldiging van de topfunctionaris aangezien zij niet leiden tot een
verrijking.

OVP

De OVP-premie is de premie voor de overgang vroegpensioen. De medewerker dient geboren te zijn
voor 1950 om nog gebruik te kunnen maken van het recht om eerder uit te mogen treden. Is dit niet
het geval dan kan de medewerker geen aanspraak maken op vervroegde uittreding.

VPL

In 1998 is als onderdeel van de Vroegpensioenregeling de zogenaamde ingroei-VUT-regeling bedacht.
Deze regeling is voor werknemers die al voor 1998 pensioen opbouwden en dat tot op heden
ononderbroken hebben gedaan. Deze werknemers konden namelijk geen volledig vroegpensioen
opbouwen (van 25 tot 60-jarige leeftijd). Met de ingroei-VUT-regeling worden deze werknemers
gecompenseerd, zodat ze mogelijk toch een volledig vroegpensioen hebben op 60-jarige leeftijd.
Maar sinds 2006 is de ingroei-VUT-regeling, gelijk met de vroegpensioenregeling, komen te vervallen.
De rechten die voortvloeien uit de ingroei-VUT-regeling zijn omgezet naar een ‘voorwaardelijk recht op
extra Flexpensioen’ voor werknemers die na 1949 zijn geboren, voor 1998 pensioen opbouwden en dat
tot op heden onafgebroken hebben gedaan.
Bovenstaande betekent voor zowel de voorzitter als de vice voorziter, die na 1950 zijn geboren én
die na 1 januari 1998 bij Woonbron in dienst zijn getreden, dat de premies OVP en VPL niet tot de
bezoldiging hoeven te worden meegenomen aangezien zij niet leiden tot een verrijking. 1)

Naam/Functie

B. Wijbenga (voorzitter)
R. Sitton (vicevoorzitter)
Totaal 2015

Datum in
dienst

Beloning

Door
werkgever
betaalde SV
premies

Belastbare
kostenvergoedingen

1/4/2011
1/3/2001

€ 214.547
€ 174.689 1)

€ 9.049
€ 9.049

€ 15.927
€ 15.663

€ 230.474
€ 190.352

€ 389.236

€ 18.098

€ 31.590

€ 420.826

1	Stijging beloning is ter compensatie van het niet opbouwen van pensioen boven de € 100.000

Voorziening
betaalbaar op
termijn

Beëindigingsuitkeringen

WNT
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Overzicht (neven)functies Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen
Functies die voortvloeien uit de hoofdfunctie:

•
•
•
•
•

Lid van het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad
Voorzitter werkgroep Ordening van De Vernieuwde Stad
Lid AVA GOM Zuidplaspolder
Commissaris GEM Poptahof Delft
Voorzitter Groene Huisvesters

Overige functies:

•
•
•
•

Lid Raad van Toezicht Stichting Abrona te Huis Ter Heide
Voorzitter van het “Liberaal Netwerk voor het Maatschappelijk Middenveld”
Bestuurslid VNO Rotterdam, voorzitter Bouwpower
Lid Raad van Commissarissen RAV Kennemerland

Overzicht (neven)functies Richard Sitton
Functies die voortvloeien uit de hoofdfunctie:
• Commissaris Buurtbeheerbedrijf Spijkvliet BV
• Voorzitter Raad van Commissarissen VvE 010
• Lid Raad van Commissarissen GEM Poptahof namens de Gemeente Delft
• Bestuurslid Maaskoepel, tevens vicevoorzitter

Overige functies

•
•
•
•
•
•

Lid bestuur stichting Historisch Delfshaven
Penningmeester Stichting 010 Woonfocus
Voorzitter De Kringen Rotterdam
Voorzitter v.v. Spijkenisse
Penningmeester bestuur ONS
Lid adviesorgaan PBO – SMPVP

De gewezen bestuurders Jan Hauwert en Johan Over de Vest hebben met ingang van 1 juli 2013 hun
bestuurlijke functie overgedragen. 1)
Naam/Functie

J. Over de Vest 1)
J. Hauwert
Totaal 2015

Datum in
dienst

Uren

Beloning

Door
werkgever
betaalde SV
premies

Belastbare
kostenvergoedingen

Voorziening
betaalbaar op
termijn

1-2-1995
1-2-1981

36
36

€ 27.000
€0

€ 2.262
€ 9.049

€ 7.047
€ 77.000

€ 3.912
€ 15.648

€ 38.160
€ 92.648

€ 27.000

€ 11.311

€ 84.047

€ 19.560

€ 130.808

1	J. Over de Vest is vanaf 8 december 2014 tot 1 oktober 2015 gedetacheerd geweest bij een andere corporatie.
De bovengenoemde bedragen betreffen de restant periode in 2015

Beëindigingsuitkeringen

WNT
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bijlage 7

Beloning en
samenstelling RvC
De vergoeding van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar per lid € 15.000. Voor de voorzitter
bedraagt de vergoeding per jaar € 22.500. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en
het bestuur of de commissarissen. De bezoldiging voor de RvC leden is aangepast overeenkomstig de
VTW norm. De algemene ledenvergadering van VTW heeft een bindende beroepsregel vastgesteld
voor een substantiële matiging in de bezoldiging van toezichthouders in de corporatiesector. De
beroepsregel houdt rekening met de intentie van de WNT-2 om toezichthouders substantieel beter
te belonen, omdat toezichthouden steeds professioneler wordt en de laatste jaren steeds meer tijd
vergt, de risico’s groter zijn geworden en de eisen veel strenger zijn geworden. De VTW-norm is voor
leden 7,7% van maximum bezoldiging bestuurder (op basis van geldende bezoldigingsklasse) en voor
de voorzitter 11,55%. Voor Woonbron betekent dit voor de leden 7,7% van € 203.400 (behorende bij
bezoldigingsklasse I), zijnde € 15.662. De vastgestelde honorering van € 15.000 valt hier binnen. Voor
de voorzitter geldt 11,55% van € 203.400, zijnde € 23.493. De honorering van de voorzitter is vastgesteld
op € 22.500.
Samenstelling commissies
per ultimo 2015

Functie

R

De heer mr. J. van der Vlist

lid RVC vanaf 18 september 2012,
voorzitter vanaf 5 november 2012

R

Mevrouw drs. J.J.T. van den
Hul-Omta

A
C
A
C
A

De heer ir. R.G. Campen
Mevrouw drs. C.P.M. Doms
De heer drs. M.J.H. Jetten
De heer R.B. de Haas
De heer mr. dr. F.P. de Rooij

lid RvC vanaf 2 oktober 2009,
plaatsvervangend voorzitter
vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 10 december 2012
lid RvC vanaf 1 december 2012
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009

Herbenoemd
per

Treedt af op

Herbenoembaar

Honorering

18-09-2016

Ja

€ 22.500

02-10-2013

02-10-2017

Nee

€ 15.000

02-10-2012

02-10-2016
10-12-2016
01-12-2016
02-10-2017
02-10-2016

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000

02-10-2013
02-10-2012

Totaal
Samenstelling commissies per ultimo 2015
R = Remuneratiecommissie
C = Commissie maatschappij
A = Auditcommissie
De RvC werkt met een viertal commissies. Tot de taak van de commissies behoren de activiteiten die in
hieronder zijn weergegeven.

Werving en selectiecommissie
Leden: mw. J.J.T. van den Hul-Omta (voorzitter), mw. C.P.M. Doms, dhr. J. van der Vlist
• het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen
• het doen van voorstellen voor (her)benoemingen

€ 112.500
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Remuneratiecommissie
Leden: mw. J.J.T. van den Hul-Omta (voorzitter), dhr. J. van der Vlist
De Remuneratiecommissie doet (van tijd tot tijd) voorstellen aan de Raad betreffende:
• het houden van toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en
benoemingsprocedures voor het hoger management
• het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van de omvang en samenstelling van de Raad en het
bestuur en het – indien nodig – doen van voorstellen voor (wijziging van) de profielschetsen
• het ten minste eenmaal per jaar beoordelen van het functioneren van individuele commissarissen
en bestuurders en het rapporteren hierover aan de Raad
• het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het bestuur
• de bezoldiging van individuele bestuurders
• de vergoeding van de leden van de Raad en zijn voorzitter en vicevoorzitter
• de permanente educatie

Commissie Maatschappij
Leden: Mw. C.P.M. Doms (voorzitter), dhr. R.B. de Haas
Het houden van toezicht op:
• De totstandkoming van de Prestatieafspraken, de verantwoordingsdag en het jaarverslag ter
voorbereiding van de RvC vergadering
• Voorbereiding van investeringen vanuit de maatschappelijke kamer
• Jaarlijkse bespreking van het concept jaarplan en de onderbouwing van de maatschappelijke
opgave daarin, ter voorbereiding van de RvC vergadering
• de relatie met stakeholders

Auditcommissie
Leden: dhr. M.J.H. Jetten (voorzitter), dhr. F.P. de Rooij, dhr. R.G. Campen
Het houden van toezicht ten aanzien van:
• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de
naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscodes
• de financiële informatieverschaffing
• de rol en het functioneren van de interne audit functie
• indien nodig, het uitbrengen van advies aan de Raad ten behoeve van het opstellen van de
voordracht tot benoeming van de externe accountant
• de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid,
de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de corporatie
• de financiering van de corporatie
• het bespreken van de jaarrekening en het accountantsverslag, het jaarverslag, de
kwartaalrapportages, de begroting en het ter accordering voorleggen van deze documenten
aan de Raad
• het – tezamen met de externe accountant – adviseren van de Directie bij het opstellen van het
werkplan van de interne auditor en het kennis nemen van de bevindingen van de interne auditor
de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants
Voor meer informatie verwijzen we u naar de website, rubriek ‘Transparantie’ (https://goo.gl/B9HdVJ).
U vindt hier onder andere de statuten en reglementen, de profielschetsen RvC en het schema van
aftreden.

Woonbron jaarverslag 2015

| Beloning en samenstelling RvC

Mr. J. van der Vlist (Hans)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
		
		
		
Educatie
Benoeming
		
		
Rol
		
		
Profiel

1952
Secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voorzitter RvC Parnassia Groep
- Lid RvT Stichting Intermin
- Voorzitter bestuur ICTU
- Voormalig voorzitter RvC Woningcorporatie Qua Wonen
- Voormalig vicevoorzitter RvC Rabobank Utrechtse Waarden (en een rechtsvoorganger)
PE-punten in verslagjaar
4
Aanvang 1e termijn
18 september 2012
Einde huidige termijn
18 september 2016
Herbenoembaar
Ja
Voorzitter
m.i.v. 5 november 2012
Lid Remuneratiecommissie
m.i.v. 18 september 2012
Lid werving & selectiecommissie
m.i.v. 17 november 2015
Deskundigheid
Governance & Juridisch

Mevr. Drs. J.J.T. van den Hul-Omta (Jannie)
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
		
		
		
		
		

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

1948
Zelfstandige
- Voorzitter RvC ROC Rivor te Tiel
- Lid RvC Protestants Theologische Universiteit te Groningen en Amsterdam
- Lid Regiocommissie Rivierenland
- Voormalig Voorzitter Verus (voorheen: Besturenraad Christelijk Onderwijs)
- Secretaris Interprovinciaal Overleg, portefeuille zorg, cultuur en onderwijs
- Oud Gemeenteraadslid Den Haag en Geldermalsen en oud lid Eerste Kamer (CDA)
-	Toezichthouder in Zorg, Onderwijs en Volkshuisvesting (voorheen: Cito, Ipabo,
Kentalis ‘s Heerenloo, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein en Utrecht)
		
- Voormalig lid RvC Kleurrijk Wonen
		
- Voormalig visitator woningcorporaties via Raeflex
Educatie
PE-punten in verslagjaar
14
Benoeming
Aanvang 1e termijn
2 oktober 2009
		
Aanvang 2e termijn
2 oktober 2013
		
Einde huidige termijn
2 oktober 2017
		
Herbenoembaar
Nee
Rol
Vicevoorzitter
2 oktober 2009
		
Voorzitter remuneratiecommissie
2 oktober 2009
		
Voorzitter werving & selectiecommissie m.i.v. 17 november 2015
Profiel
Deskundigheid
Representant van maatschappelijke 		
					
organisaties
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Mr. Dr. F.P. de Rooy (Frans)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
		
Educatie
Benoeming
		
		
		
Rol
Profiel

1946
Zelfstandige
- Directeur Holland Ambassador Groep
- Voorzitter bestuur Stichting Neys van Hoogstraten
- Voormalig Global Head Legal van ING Real Estate
PE-punten in verslagjaar
2
Aanvang 1e termijn
2 oktober 2009
Aanvang 2e termijn
2 oktober 2012
Einde huidige termijn
2 oktober 2016
Herbenoembaar
Nee
Lid Auditcommissie
M.i.v. 1 oktober 2014
Deskundigheid
Juridische Zaken

Drs. M.J.H. Jetten (Guillaume)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		

1968
Zelfstandig ondernemer
- Lid RvT, voorzitter Audit Committee Albert Schweitzer ziekenhuis
- Lid RvC Zeeland Seaports

Educatie
Benoeming
		
		
Rol
Profiel

PE-punten in verslagjaar
Aanvang 1e termijn
Einde huidige termijn
Herbenoembaar
Voorzitter Auditcommissie
Deskundigheid

6
1 december 2012
1 december 2016
Ja
M.i.v. 1 december 2012
Financiën en control

R.B. de Haas (Ron)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
Educatie
Benoeming
		
		
		

1958
Zelfstandig ondernemer
- Voorzitter RvC Woningcorporatie SSW
- Directeur Gemeenschappelijk Glas Amsterdam BV
PE-punten in verslagjaar
62
Aanvang 1e termijn
2 oktober 2009
Aanvang 2e termijn
2 oktober 2013
Einde huidige termijn
1 februari 2016
Herbenoembaar
Nee

Rol
		
		
Profiel

Voorzitter begeleidingscommissie
visitatie
Lid commissie maatschappij
Deskundigheid

Van 1 januari 2015 tot
31 december 2015
M.i.v. 1 oktober 2015
Vastgoed &Woningmarkt
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Ir. R.G. Campen (Renko)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
		

1946
Zelfstandige
- Lid RvC B&A adviesgroep
- Adviseur nieuwbouw KWR Water Cycle Research Institute
-	Actief in diverse adviescommissies op het gebied van stedelijke ontwikkeling,
infrastructuur en ontwikkelingssamenwerking
- Lid bestuur Nationaal Monument Kamp Amersfoort
- Lid Raad van Advies Share Business - kennis internationaal duurzaam verbinden
- Voormalig voorzitter RvB DHV
PE-punten in verslagjaar
2
Aanvang 1e termijn
2 oktober 2009
Aanvang 2e termijn
2 oktober 2012
Einde huidige termijn
2 oktober 2016
Herbenoembaar
Nee
Lid Auditcommissie
M.i.v. 1 oktober 2014
Deskundigheid
Vastgoedontwikkeling en -beheer

		
		
		
Educatie
Benoeming
		
		
		
Rol
Profiel

Mevr. Drs. C.P.M. Doms (Karin)
PERSOONLIJKE GEGEVENS

GEGEVENS M.B.T. RVC WOONBRON

Geboortejaar
Functie
Overige nevenfuncties
		
		
		
		
		

1968
Directeur/eigenaar WenD Management
- Voorzitter Platform voor Innovatie in Toezicht
- Lid RvC Rabobank De Langstraat
- Vicevoorzitter RvT Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse in Tilburg
- Visitator woningcorporaties via Raeflex
- Voorzitter SATI Stichting Aandachtsmeditatie in Tilburg
-	Voormalig lid RvC en voorzitter commissie corporate governance bij
Casade Woondiensten in Waalwijk
PE-punten in verslagjaar
9
Aanvang 1e termijn
10 december 2012
Einde huidige termijn
10 december 2016
Herbenoembaar
Ja
Voorzitter Commissie Maatschappij
m.i.v. 4 maart 2013
Lid Werving en selectiecommissie
m.i.v. 17 november 2015
Deskundigheid
Volkshuisvestelijk

Educatie
Benoeming
		
		
Rol
		
Profiel
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Colofon
Een uitgave van
Woonbron

Postbus 2346
3000 CH Rotterdam

www.woonbron.nl

Redactie
Team Communicatie Woonbron

Concept en vormgeving
Cascade - visuele communicatie bv, Amsterdam

Druk
Boom+Verweij, Mijdrecht

woonbron
Postbus 2346
3000 CH Rotterdam
www.woonbron.nl
Woonbron heeft regiokantoren in:
- Delft
- Dordrecht
- Rotterdam Delfshaven
- Rotterdam IJsselmonde-Prins Alexander
- Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse

