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2013 in cijfers

Wooncorporatie Woonbron is werkzaam in de Zuidvleugel van de Randstad.
Met 45.385 woningen en 4.288 overige vastgoedeenheden in Rotterdam,
Spijkenisse, 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.
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2013 in cijfers

Figuur 1 Het bezit van Woonbron
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Voorwoord Raad van Bestuur

Woonbron kijkt terug op 2013 als een jaar van verandering. Een jaar van
zelfreflectie. Een jaar waarin we ons oplijnen om slagvaardig te kunnen
acteren in een wereld die andere eisen stelt dan voorheen. De sector bevindt
zich (opnieuw) in een transitieproces en de overgang is heftig dit keer. Maar
hoewel haar praktijk en haar positie verandert, staat het voortbestaan van
de wooncorporatie allerminst ter discussie. Anno 2013 is de huisvesting van
mensen met een kleine beurs nog steeds onze kerntaak.
Beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid van woningen voor
woningzoekenden die in de markt niet kunnen slagen, is onverminderd onze
opdracht gebleven. Maar een maatschappelijke alleskunner of pinautomaat
zullen we, kunnen we en willen we niet langer zijn. Woonbron nam in 2013
afscheid van het oude om het nieuwe te kunnen omarmen. En zet zo een stap
vooruit naar haar echte sociale kern en maatschappelijk gelimiteerde kerntaak.
Een taak die we zo goed willen uitvoeren dat onze huidige en toekomstige
bewoners enthousiast over Woonbron zijn.

Wat was, durven loslaten
Toezicht wordt aangescherpt, de rol van de gemeente versterkt en het taakgebied wordt beperkt. Dat is
moeilijk en voor velen zelfs uiterst lastig. Maar we moeten vernieuwen, de bakens verzetten, opdat we
voor de samenleving onze toegevoegde waarde weten te behouden. Maatschappelijke verhoudingen
laten zich niet bevriezen. Het is wennen aan de nieuwe tijd. Maar zij die slechts een status quo willen
verdedigen, leveren per definitie een verloren strijd. Wat was, moeten we durven loslaten.

Resultaat
Afgelopen jaar heeft Woonbron operationeel goed gedraaid, + € 43,2 mln. De kasstroom uit
operationele activiteiten is in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012. Daar staat een negatieve
ontwikkeling van de waarde van ons vastgoed tegenover. Uiteindelijk leidt dat voor 2013 tot een
resultaat van - € 66,4 mln tegenover - € 155,2 mln in 2012. De solvabiliteit is met 44% gelijk gebleven
ten opzichte van vorig jaar. De vooruitzichten van een voorzichtig herstel van de woningmarkt en
daarmee ook de waarde van ons vastgoed, stemmen ons positief. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft de
komende periode.
De eerste helft van het jaar werd gekenmerkt door een pas op de plaats waar het ging om nieuwe
investeringen in onze gebieden. Door te veel onzekerheden (verhuurderheffing, saneringsheffing,
verkoopprogramma, novelle woningwet) was het op dat moment niet verantwoord om besluiten te
nemen rond nieuwe investeringen. We hebben daarom besloten tot een investeringspauze van een jaar.

Positieve kasstroom,
negatief resultaat
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We richten ons qua proces voor het overgrote deel op de renovatie van de eigen bestaande voorraad.
Het tijdig en binnen budget realiseren van de projecten heeft daarbij onze hoogste prioriteit. In 2013
werd een aantal projecten afgerond. Met de oplevering van Campus Hoogvliet, de Superkubus in
Rotterdam en het tweede deel van Amber in Delft leveren we een grote bijdrage aan de fysieke en
sociale dynamiek van wijk en stad. Het woonplezier van onze huurders is duidelijk toegenomen ten
opzichte van voorgaande jaren. Het aantal huisuitzettingen is, tegen de landelijke trend in, gedaald.
In de zomer van 2013 is ss Rotterdam definitief verkocht en overgedragen aan WestCord. We zijn
blij dat het schip in Rotterdam blijft, maar ook opgelucht dat hiermee een eind komt aan onze
betrokkenheid bij dit omstreden project. Een investering als in ss Rotterdam zal niet meer worden gedaan.

Reorganisatie
We streven naar een nieuwe balans tussen onze maatschappelijke opgave, het genereren van
inkomsten daarvoor en de organisatie waarmee we de opgave uitvoeren. We versmallen onze
maatschappelijke taakopvatting door de focus op het wonen en minder dan voorheen op sociaal
economische programma’s en samenlevingsopbouw. Woningen ontwikkelen, laten we in de toekomst
aan de markt over. Onze verdere verzakelijking uit zich in het fors snijden in onze kosten.
Bij aanvang van de reorganisatie in 2012 werd een formatieve reductie beoogd van 100 fte. We hebben de
reorganisatie voortvarend aangepakt. Omdat dat kon en omdat het moet. Per balansdatum 2013 gaan we
uit van een hogere reductie, de prognose is 130 fte. De reorganisatie gebeurt in zeer goed en nauw overleg
met de OR. Zij leveren een grote constructieve bijdrage om de organisatie opnieuw vorm te geven.
In 2013 zijn we overgegaan van zeven vestigingen naar vijf regio’s. De vijf verantwoordelijke directeuren
hebben onder andere een vliegende start gemaakt met het maken van prestatieafspraken met
gemeenten en we hebben grote stappen gezet in de verbetering van ons dienstverleningsproces. Met de
overgang van een driehoofdig naar tweehoofdig bestuur, vindt het afslanken ook in het bestuur van de
organisatie plaats. Vanaf 1 juli 2013 vormt Richard Sitton samen met Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen,
bestuursvoorzitter, een collegiale Raad van Bestuur. Bestuursleden Jan Hauwert en Johan Over de Vest
traden per die datum af als bestuurslid.

Betaalbaarheid
In 2013 hebben we, het landelijk huurbeleid volgend, voor het eerst sinds jaren meer dan inflatie
gevraagd bij de jaarlijkse huurverhoging. Tevens is de hogere huurverhoging voor huishoudens met
een inkomen (over 2011) boven € 33.614 doorgevoerd. Dit doen we omdat een groot deel van ons bezit
qua huurprijzen nog ver af zit van de streefhuren die we nieuwe huurders ook in rekening brengen.
We begrijpen dat huishoudens met hogere inkomens extra huurverhoging krijgen, maar houden de
betaalbaarheid daarbij scherp in de gaten.
We zijn ons terdege bewust van het feit dat voor een deel van onze bewoners de vaste lasten erg hoog
worden. Dat trekken we ons aan. Hoewel we niet de enige ‘veroorzaker’ van hoge lasten zijn, nemen
we wel mede de verantwoordelijkheid om wonen betaalbaar te houden. Met onze partners willen we
meer grip krijgen op wie de groepen in de knel precies zijn en welke oplossingen passend zijn. Dat kan
ook het bemiddelen naar een meer betaalbare woning inhouden.
Wij danken ieder die ons geholpen heeft bij de bereikte resultaten. Tegelijkertijd zijn wij ons er
van bewust dat nu en in de komende jaren veel inspanning gevraagd wordt van medewerkers en
belanghouders om blijvend te kunnen zorgen voor onze bewoners en wijken en specifiek voor hen die
extra aandacht nodig hebben.
Woonbron stapt met elan de toekomst in. Positief en vanuit ons sociaal maatschappelijk hart kiezen
we voor zakelijk verantwoorde oplossingen in plaats van beperkingen.
Raad van Bestuur Woonbron
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen
Richard Sitton

Hoge inkomens gaan
meer betalen
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Verslag Raad van
Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het functioneren
van het bestuur, de algemene gang van zaken in de organisatie, de
financiële continuïteit en de uitvoering van het beleid. Waar het jaarverslag
verantwoording biedt, met een doorkijk naar een ruimere periode buiten het
verslagjaar, is het RvC-verslag bij uitstek de plaats waar de vogelvluchtvisie
kan worden verwoord. Meerdere RvC-verslagen achter elkaar geven in
retrospectief een beeld van werkzaamheden, omgeving, visie en keuzen
van Woonbron, vanuit het perspectief van de interne toezichthouder. In
vogelvlucht zien wij dat Europese regelgeving en landelijke regels meer en
meer de werkzaamheden van Woonbron beïnvloeden. Samenwerking met
belanghouders wordt steeds belangrijker. Samen staan wij voor de taak het
wonen van onze doelgroep mogelijk te maken.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Op de website Woonbron.nl zijn diverse documenten te vinden die de samenstelling, beloning en
werkzaamheden van RvC en RvB gedetailleerd weergeven. In dit verslag geven wij de grote lijn weer.
De RvC bestaat uit zeven personen overeenkomstig de statuten. In oktober 2009 is de raad geheel
vernieuwd. Toen is bepaald met het oog op de continuïteit, dat drie leden benoemd zijn voor een
periode van drie jaar en de overige leden voor vier jaar. Allen met de mogelijkheid van herbenoeming
voor een tweede termijn van vier jaar, in lijn met de statuten. In 2013 waren twee leden volgens het
rooster aftredend, te weten de heer De Haas en mevrouw Van den Hul-Omta. Beide leden hebben zich
desgevraagd beschikbaar gesteld voor een herbenoeming. De herbenoeming heeft, waar gewenst in
overleg met de CPRW, plaatsgevonden.
In het verslagjaar 2013 heeft mevrouw P.M. Buurma-Haitsma tot 1 juli 2013 als stagiair een aantal van
de vergaderingen van de raad bijgewoond.
De Raad van Commissarissen bestaat uit:
De heer mr. J. van der Vlist, voorzitter
Mevrouw drs. J.J.T. van den Hul-Omta, plaatsvervangend voorzitter
De heer ir. R.G. Campen, lid
De heer R.B. de Haas, lid
De heer mr. dr. F.P. de Rooy, lid
Mevrouw drs. C.P.M. Doms, lid
De heer drs. M.J.H. Jetten, lid
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Werkwijze RvC
Ook gedurende het jaar 2013 is de RvC in haar volle omvang 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.

Toepassen governance code

Woonbron leeft de governance code – de regels van goed bestuur – van de sector na. Waar van de
code wordt afgeweken, wordt dat in dit verslag vermeld en gemotiveerd. De statuten, integriteitscode,
klokkenluiderregeling, de beschrijving van de governance structuur, het directiereglement, het
reglement voor de RvC, de jaarrekening en het jaarverslag alsmede de samenstelling van de RvC en
het schema van aftreden, zijn gepubliceerd op woonbron.nl.

Inhoud van het toezicht
Algemeen

De RvC heeft in 2013 negen maal vergaderd in aanwezigheid van de RvB. Daarnaast hebben overleggen
plaatsgevonden met de verenigde bewonersorganisaties (CPRW) en de Ondernemingsraad (OR).
Gedurende de overleggen van de raad heeft een aantal onderwerpen in 2013 extra aandacht gekregen:
• de totstandkoming van het bedrijfsplan;
• de voortgang van de reorganisatie;
• de gevolgen van de novelle;
• de veranderingen in het intern en het extern toezicht;
• het besturingsmodel veranderen naar unit matrix model;
• de verkoop en overdracht van de aandelen van de vennootschap Rederij De Rotterdam B.V.
aan WestCord Hotels;
• realisatie woningen in de Zuidplaspolder;
• vaststellen van het jaarverslag 2012;
• CFV rapportages over de omvang van het vermogen en de impact van de verhuurderheffing
en saneringsheffing;
• instelling van een commissie Maatschappij;
• overname van twee projecten van Vestia;
• overgang van een driehoofdig naar tweehoofdig bestuur;
• benoeming van een nieuwe bestuurder;
• het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
• de fusie tussen Woonbron Makelaars B.V. en Stichting Woonbron.
• klanttevredenheid
• betaalbaarheid
• benchmarking
• drie kamer-model
De RvC wordt door de RvB geïnformeerd door middel van begrotingen, kwartaalrapportages,
jaarverslagen en specifiek over volkshuisvestelijke aangelegenheden middels het Strategisch
Voorraadbeleid. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en
beoordelingen van officiële instituten zoals het WSW en CFV. Gegeven de volkshuisvestelijke opgave
van Woonbron is de financiële weerbaarheid uitgedrukt in solvabiliteit en financieringsruimte, een
grootheid waarover intensief van gedachten wordt gewisseld. Daarnaast krijgt het vraagstuk van
risicomanagement veel aandacht.

Goedkeuring operationele en strategische doelstellingen

In de vergaderingen zijn, zoals in de statuten beschreven, de onderdelen over de planning & control
cyclus door de RvB ter goedkeuring voorgelegd. Dit betreft de begroting 2014, de meerjarenbegroting
2014-2023 (inclusief investeringsprogramma), het jaarverslag 2012, de jaarrekening 2012, het treasury
jaarplan en de portefeuille strategie inclusief het financieel meerjarenperspectief.
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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;
• voortgang van de organisatieontwikkeling;
• risicomanagement;
• kwartaal-managementrapportages;
• project- en investeringsvoorstellen;
• overleg met de accountant;
• de management letter.
De rapportages van de externe accountant bevatten naast een overwegend positief oordeel over de
kwaliteit van de organisatie, ook kritische opmerkingen. De RvC heeft erop toegezien dat die
opmerkingen zijn opgepakt en uitgewerkt.

Functioneren RvB

Op 1 juli 2013 is Richard Sitton tot de Raad van Bestuur toegetreden. Samen met Bert Wijbenga van
Nieuwenhuizen vormt hij het tweehoofdig bestuur van Woonbron. Jan Hauwert en Johan Over de
Vest hebben per dezelfde datum hun taken als bestuurder overgedragen. Met de oud-bestuurders zijn
afspraken gemaakt om lopende projecten zorgvuldig over te dragen.

Doelen corporatie en verslaggevingsproces

De planning- & controlcyclus van Woonbron functioneert goed en genereert toereikende informatie
voor de toezichthoudende taak van de raad. 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

RvC en RvB onderkennen beiden dat de financiële prognoses voor de corporatiebranche, Woonbron
niet uitgezonderd, dwingen tot versnelde beperking van investeringen en bedrijfskosten. Over de
keuzen om bestaande woningen energiezuiniger te maken en mensen 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 risicobeheersingssysteem 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

Agendering en verantwoording van de maatschappelijke taken van Woonbron zijn lokaal verankerd.
De nadruk ligt dan ook op verantwoording en invloed op de agendering in de vijf regio’s. Bij de
verantwoording- en agenderingsbijeenkomsten in de regio was in 2013 tenminste een commissaris
en een lid van de Raad van Bestuur aanwezig. De bijeenkomsten zijn goed bezocht, de deelnemers
vertegenwoordigen een breed scala aan belanghouders en de discussie was steeds levendig en
relevant. Op lokaal niveau functioneert de maatschappelijke inbedding en verantwoording goed.
De RVC heeft diverse bezoeken afgelegd in het werkgebied van woonbron. In projecten, wijken en
buurten heeft zij zich laten informeren over ontwikkelingen en realisaties van de voorgenomen
aandachtspunten van beleid.
De RvC heeft op 17 juni 2013 besloten tot instelling van een commissie Maatschappij. De commissie
heeft als taak gekregen de bespreking van de vergadering van de Raad van Commissarissen voor te
bereiden vanuit de invalshoek van de maatschappelijke opgave die Woonbron heeft te vervullen.

Lokale agendering en
verantwoording

Woonbron jaarverslag 2013
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Samenwerking en verbindingen
OR

Met de ondernemingsraad (OR) heeft de voltallige RvC overleg gevoerd in 2013, 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 verenigde bewonersorganisaties (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. De functie van het overleg is gelijk aan het overleg met de
ondernemingsraad.

Verbindingen

Met externe verbindingen onderhouden de RvC-leden 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 wordt vastgelegd in een verbindingenstatuut.

Functioneren
Functioneren RvC

In 2013 heeft de RvC ook haar eigen functioneren besproken aan de hand van een van tevoren
rondgezonden vragenlijst waarmee gespreksonderwerpen zijn geïnventariseerd. Een en ander is in
overleg verbeterd.
De RvC heeft een presidium, een remuneratie-, een auditcommissie en een commissie Maatschappij.

Functioneren RvB

Vanaf 1 juli 2013 functioneert het bestuur in de huidige samenstelling. De RvC constateert in dit
college een zakelijke en op maatschappelijk resultaatgerichte samenwerking, met elan. De inbreng
van de verschillende persoonlijkheden in het team zijn 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 voor. 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 Wet Normering Topinkomens (WNT). De twee bestuurders die in het verslagjaar 2013 hun
bestuurlijke functie hebben neergelegd en een tijdelijke adviesfunctie hebben aanvaard, maken
gebruik van het overgangsrecht zoals verwoord in de WNT.
De leden van de RvC zijn in 2013 beloond conform de beloningscode voor de honorering van
woningcorporaties die per 1 juli 2010 in werking is getreden.
Voor de gedetailleerde beloningsstructuur verwijzen wij naar Bijlage 5 van dit jaarverslag
en woonbron.nl.

De verenigde
bewonersorganisaties
en OR in verbinding
met RvC
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Tot slot
Gebaseerd op het door haar gevoerde toezicht en op rapportages van derden, spreekt de RvC haar
waardering uit voor de door Woonbron in 2013 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 ondernemingsraad (vanuit de medewerker) en de leden van de bewonerscommissies en
de CPRW (vanuit de huurder). Zij vervullen, ieder vanuit hun eigen positie, een belangrijke rol in het
succesvol reilen en zeilen van Woonbron.
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Over Woonbron

Woonbron is een van de grotere wooncorporaties van Nederland met
45.385 woningen en 4.288 overige vastgoedeenheden in Rotterdam,
Delft, Dordrecht en Spijkenisse. Onze missie is het zorgen voor passende
huisvesting in gevarieerde wijken voor hen die dat nodig hebben. Hart voor
klant en stad is de rode draad in de bedrijfsvoering.

Werkgebied
Woonbron heeft haar werkgebied in de Zuidvleugel van de Randstad. De Zuidvleugel strekt zich uit
van de Leidse en Haagse regio, via Rijnmond tot aan de Drechtsteden. In deze regio staan meer dan
een miljoen woningen en wonen zo’n 2,5 miljoen mensen. Woonbron is actief in Delft, Dordrecht,
Rotterdam en Spijkenisse. Ons bezit in deze gebieden hebben we ondergebracht in vijf regio’s: Delft,
Dordrecht, Delfshaven, IJsselmonde-Prins Alexander en Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse. Elke regio
heeft een regiokantoor en/of diverse wijkposten.
Terwijl de bevolking van Delft naar verwachting nog zal doorgroeien en afgelopen jaar haar 100.000ste inwoner heeft mogen verwelkomen, zijn de verwachtingen dat de bevolking van Spijkenisse en
Dordrecht afneemt. Deze laatstgenoemden wacht ook een sterk vergrijzende bevolking. De bevolking
van de Zuidvleugel kenmerkt zich door een iets lager opleidingsniveau dan gemiddeld in Nederland,
met als gevolg daarvan ook vaak een beperkt inkomen. Verder valt op dat de Zuidvleugel een relatief
jonge bevolking kent met veel kleine huishoudens.
De gemeente Delft is een populaire gemeente om te wonen met 45.500 woningen. Woonbron is een
belangrijke speler op de Delftse woningmarkt doordat één op de vijf woningen in de gemeente is
verbonden aan Woonbron. Poptahof en Gillis zijn onze grootste buurten, met een vrij stedelijk karakter
voor een middelgrote gemeente als Delft.
Van de circa 33.000 woningen in de deelgemeente Delfshaven (Rotterdam) is bijna een kwart
verbonden aan Woonbron. Het is voornamelijk een levendig stedelijk woonmilieu. Het grootste deel
van het bezit ligt in het Nieuwe Westen waar het marktaandeel ook aanzienlijk is. Ook in de buurten
Delfshaven en Schiemond (100%) is het marktaandeel fors tot allesomvattend.
De gemeente Dordrecht maakt deel uit van de regio Drechtsteden en heeft een duidelijke
woningmarktrelatie met de Rotterdamse regio. Ongeveer 15% van de ruim 53.000 woningen in de
gemeente Dordrecht is verbonden aan Woonbron. Vooral in Dordrecht-West (in de wijken Wielwijk en
Crabbehof) en in de Vogelbuurt, heeft Woonbron een groot marktaandeel.
De gemeente Spijkenisse biedt het suburbane grondgebonden wonen in de stadsregio Rotterdam.
Ruim 10% van de 32.000 woningen in de gemeente Spijkenisse is verbonden aan Woonbron.
Hoogvliet (Rotterdam) heeft een vergelijkbare functie in de regionale woningmarkt als Spijkenisse.
Bijna 30% van de ruim 16.000 woningen is verbonden aan Woonbron. Daarnaast hebben we bijna alle
woningen van het havendorp Heijplaat in bezit en een duidelijk marktaandeel
in het andere havendorp Pernis.

Delft, Dordrecht,
Rotterdam en
Spijkenisse
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IJsselmonde (Rotterdam) is een rustig suburbaan compact woongebied, dat zich kenmerkt door een
combinatie van grondgebonden woningen en appartementen in een groene omgeving. Woonbron
heeft bezit in Oud IJsselmonde en bezit ongeveer 40% van de ruim 18.000 woningen in GrootIJsselmonde en Beverwaard.
Prins Alexander (Rotterdam) is Woonbron actief in vergelijkbare woonmilieus
in Ommoord, Zevenkamp en Nesselande. Het marktaandeel in deze buurten is beperkt.
Daarnaast heeft Woonbron verspreid bezit in Rotterdam. Dit bezit bevindt zich vooral in de oude
stadswijken van Noord (Blijdorp, Liskwartier, etc.) en Zuid (Eilandenbuurt, Vogelbuurt, etc.). In de
gezamenlijke aanpak van Rotterdam Zuid (NPRZ) ligt onze focus op Carnisse.

Dynamische omgeving
Corporaties werken in een dynamische omgeving. De woningmarkt en de economie lijken weliswaar
op te krabbelen, maar het herstel is nog fragiel. In 2013 is de Verhuurderheffing ingevoerd. Voor 2013
nog een gering bedrag (€ 0,6 mln), maar dit gaat groeien tot een forse € 26 mln voor Woonbron en in
totaal € 1,7 miljard voor de hele sector in 2017. Daarnaast worden de bedrijfslasten verzwaard met de
saneringsheffing van het CFV.
De parlementaire enquête die in 2014 afgerond zal worden, wierp al zijn schaduw vooruit. Het
publieke en politieke vertrouwen in de sector is op de proef gesteld. De transparantie van de sector
neemt toe, waar wij een groot voorstander van zijn. Er wordt door de corporatiesector versneld werk
gemaakt van het vergroten van de efficiëntie, de effectiviteit en de lastenverlaging. De hoofdtaken van
de corporaties worden naar verwachting in 2014, na een lange tijd van onzekerheid, vastgelegd in de
definitieve Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting van de Woningwet. Dit zal leiden
tot een verdere begrenzing van onze activiteiten.
We kunnen de maatschappelijke euro maar één keer uitgeven. Er liggen claims vanuit de samenleving
op het gebied van betaalbare huren, duurzaamheidsinvesteringen, nieuwbouw en renovatie. Dit vergt
keuzes die we transparant en in overleg met onze maatschappelijke belanghouders blijven maken.
Woonbron heeft het afgelopen jaar fors ingezet op het herzien van haar organisatie als antwoord
op de dynamiek in onze omgeving. Eind 2014 zal Woonbron grotendeels werken volgens de beoogde
nieuwe structuur en cultuur. Dan staat een organisatie die meer functioneel maar óók lokaal is
ingericht via breed samengestelde gebiedsteams.

Drie prestatiegebieden in balans
Corporaties hebben als opgave een gezonde balans te behouden tussen maatschappelijk en financieel
presteren. In tijden van economische voorspoed en groei ging dat haast vanzelf. Nu vergt het meer
prioritering, keuzes en transparantie. Daar moeten we beter in worden. Buiten kijf staat dat we vinden
dat de hybride-organisatie past bij de noden van de sociale sector. Juist door de maatschappelijke
en financiële opgave in een hand te beleggen, ontstaat de prikkel om de beperkte middelen zo goed
mogelijk in te zetten.
De drie prestatievelden van een corporatie duiden we langs het ‘DrieKamerModel’ 1):
• Maatschappelijke kamer: het uitvoeren van onrendabele maatschappelijke prestaties die niet
opgepakt worden door de markt;
• Vastgoedkamer: het uitvoeren van efficiënt vastgoedbeheer met een goed direct en indirect
rendement;
• Vermogenskamer: het continueren van het corporatievermogen en de financierbaarheid van
nieuwe activiteiten.

1)

*Ortec’s DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept

Transparant en
in overleg

Woonbron jaarverslag 2013

| Over Woonbron

De doelstellingen uit de verschillende kamers moeten in balans met elkaar behaald worden. De balans
die gekozen wordt is een bestuurlijke keuze die in lijn moet zijn met de totale visie.
Woonbron wil ten behoeve van organisatiesturing en transparantie haar doelstellingen en prestaties
op deze rollen steeds scherper in beeld brengen, met name ook in kasstromen. Daarom hebben we in
dit jaarverslag ook deze rollen in onze verantwoordingsopzet gekozen: we gaan achtereenvolgend in
op onze maatschappelijke prestaties, vastgoedprestaties en vermogensprestaties.
Natuurlijk is de klanttevredenheid integraal onderdeel van al deze prestaties. Omdat we dit extra
willen belichten, starten we dit jaarverslag in het volgende hoofdstuk met de klanttevredenheid: wat
vindt onze klant van onze inspanningen in 2013?
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In 2013 heeft Woonbron haar nieuwe klantvisie vastgesteld. Hierin
hebben we geconstateerd dat we stabiel een gemiddeld rapportcijfer 7
halen bij ons klanten, maar dat we nauwelijks meer vooruitgang hierin
boeken. Ook is sprake van een aantal hardnekkige verbeterpunten,
waarop de klanttevredenheid onder de 7 blijft. Om verder te groeien en
tegelijkertijd ook doelmatiger te worden zal echt een grote transformatie
nodig zijn in onze inrichting van de dienstverleningsprocessen en in onze
klantbedieningscultuur. Deze beoogde transformatie is in 2013
vastgelegd in een nieuwe klantvisie en ook doorvertaald in de
uitvoeringsplannen van de reorganisatie.
In de Klantvisie 2013-2015 staat centraal dat Woonbron een hoge klantprestatie wil leveren door in
al haar dienstverleningscontacten en handelen de klant meer dan tevreden te stellen: we gaan voor
enthousiaste klanten. Dit is een belangrijke leidraad in ons reorganisatieproces. Woonbron heeft in
2013 met gebruik van een klantonderzoek vijf klantwaarden beschreven die leidend zijn voor haar
handelen. Zo willen wij dat klanten ons als betrouwbaar en deskundig ervaren en verwachten wij
enthousiasme van klanten door zichtbaar te zijn, adequaat te handelen en bovenal persoonlijk te zijn.
Klanten sneller tevreden stellen, hoeft niet meer te kosten. Door klachten efficient op te lossen is onze
klant tevreden en maken wij minder (onnodige) kosten. Het gaat ons niet alleen om het oordeel over
onze service en dienstverlening. Uiteraard gaat het ook over het woonplezier dat klanten ervaren.

Figuur 2 Klantwaardenhuis
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We streven naar
enthousiaste klanten
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Succesbepalende factoren
Woonbron heeft eerder onderstaande succesbepalende factoren benoemd voor haar rol
van dienstverlener.
• Onze dienstverlening is goed;
• Onze bewoners wonen met plezier;
• Onze bewonersorganisaties zijn tevreden over de samenwerking;
• Nieuwe bewoners passen bij het woonmilieu;
• Huurders en eigenaren wonen succesvol samen in gemengde complexen;
• Onze dienstverlening ontsluiten wij digitaal.

Dienstverleningsresultaten
Woonbron voert op veel van haar processen klantonderzoek uit om de tevredenheid trendmatig te
volgen. Zo hebben in 2013 bijna 2.300 klanten hun mening gegeven over de afhandeling van een
reparatieverzoek en bijna 400 klanten over het uitvoeren van een onderhoudsproject. Daarnaast
hebben ruim 800 nieuwe huurders en bijna 300 nieuwe eigenaren aangegeven hoe ze het proces
van verhuring/verkoop hebben ervaren. De klanttevredenheid over deze processen in het geheel is
vrij stabiel en ligt meestal rond de 7+. In 2013 is voor het derde jaar het eigen dienstverleningslabel
ingevuld met resultaten uit verschillende klantonderzoeken. Net als in voorgaande jaren geeft de klant
ons op veel fronten hoge rapportcijfers, maar halen we onze eigen gestelde normen te vaak niet. Geen
van de regio’s heeft het label helemaal behaald. Van alle gemeten labelonderdelen voor alle regio’s
werd 58% met een positief resultaat afgesloten; dat is een vergelijkbaar niveau met vorig jaar.
In het najaar van 2013 is het tweejaarlijkse algemeen bewonersonderzoek uitgevoerd. Bijna 900
huurders en ruim 150 eigenaren hebben hun mening gegeven over de dienstverlening van Woonbron
of Triant (onze VvE-beheerder). Gemiddeld geven huurders Woonbron een 7,2 voor de dienstverlening
in het algemeen; 13% van de huurders geeft ons een onvoldoende. Eigenaren van een Woonbron
appartement geven voor het VvE-beheer door Triant gemiddeld een 6,3; 29% van de respondenten
geeft een onvoldoende voor de dienstverlening van Triant in zijn algemeen.
In dit onderzoek is ook voor het eerst gevraagd of men Woonbron dan wel Triant zou aanbevelen aan
vrienden en kennissen. Dit is een veel gebruikte indicator voor het enthousiasme van klanten over
een organisatie. Uit onze eerste meting blijkt dat we een kwart van onze huurders als ambassadeur
voor Woonbron mogen beschouwen. Tegelijkertijd is een bijna even grote groep niet positief. Bij de
eigenaren zien we een beperkte groep ambassadeurs (minder dan 10%), terwijl ruim de helft van de
eigenaren Triant niet zou aanbevelen. Het beperkte aandeel ambassadeurs voor Triant heeft onze zorg
en aandacht. In het reorganisatiedeelplan van Triant is dit punt expliciet benoemd, inclusief te nemen
acties om de dienstverlening te verbeteren.

Tabel 1 Gemiddelde rapportcijfers voor proces in het algemeen

Reparatieverzoeken
Nieuwe huurders
Nieuwe eigenaren

2013

2012

7,3
7,3
7,2

7,4
7,3
7,2

Klanttevredenheid
stabiel rond 7+
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Geschillen

Woonbron is aangesloten bij de geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid. Alle klanten (huurders
en kopers/eigenaren) kunnen zich tot de commissie wenden als zij een geschil hebben met de
corporatie dat naar hun idee niet naar tevredenheid wordt opgelost.
In 2013 ontving de geschillencommissie tien Woonbron gerelateerde klachten. Uit 2012 stonden
nog drie klachten open. In totaal heeft de geschillencommissie dertien klachten afgehandeld. Van
deze afgehandelde klachten zijn er vier tijdens de procedure opgelost. Van de uiteindelijke negen
uitspraken zijn er vier gegrond en een gedeeltelijk gegrond verklaard, dat is 31% (exclusief gedeeltelijk
gegrond geschil). De typering van de dertien afgehandelde klachten is: 31% overlast, 46% technisch/
onderhoud, 15% financieel en 8% overig. De tijd tussen indiening en afhandeling was gemiddeld
57 dagen.

Tabel 2 Aantal klachten afgehandeld door geschillencommissie

Delfshaven
Delft
Dordrecht
Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse
IJsselmonde-Prins Alexander
Triant/Woonbron Makelaars
totaal

1)

2013

2012

3
0
6
1
3

3
7
4
6
1

1)

1)

13

25

Regio Delft had over 2013 géén geschillencommissiezaken en laat daarmee samen met de regio
Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse een grote relatieve verbetering zien.
De analyse van Woonbron is dat jaarlijks circa 0,2‰ (promille) van onze klanten een beroep
doet op de gratis geschillencommissie (in 2012 was dit 0,5‰). Vergeleken met de overige bij de
geschillencommissie aangesloten corporaties is dat laag. Woonbron vindt elk geschil vervelend,
en wil iedere klacht gebruiken om lering uit te trekken. De aantallen zijn echter te klein om er
tendensen uit te halen.
Naast de geschillencommissie kunnen klanten met specifieke klachten over ‘toewijzing’ terecht
bij de regionale Commissie Woonruimteverdeling. Bij de Huurcommissie kunnen klanten terecht
voor o.m. huurverlaging bij onderhoudsgebreken en als er bezwaar gemaakt wordt tegen de
huurverhoging en de servicekosten. Klachten over het energielabel kunnen ingediend worden bij het
VROM klachtenloket en vervolgens bij de algemene geschillencommissie Consumentenzaken. En voor
bezwaren tegen een Koopgarant-taxatie bij de Taxatiecommissie.
Het feit dat er een geschillencommissie is die op aangeven van de klant ons handelen of het nalaten
daarvan beoordeelt, houdt Woonbron scherp in het uitvoeren van haar taken en draagt op deze
manier bij aan het optimaliseren van de dienstverlening. Dit wordt onderstreept doordat er voor het
derde jaar op rij een flinke afname is te zien van het aantal geschillen en het gering aantal gegrond
verklaarde zaken.

1)

Aantallen zijn verwerkt in de cijfers van de regio’s.
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Woonplezier
In het eerder genoemde tweejaarlijkse algemeen bewonersonderzoek is aan huurders ook gevraagd
in hoeverre zij woonplezier ervaren. Ten opzichte van twee jaar geleden is het woonplezier duidelijk
toegenomen. De groep die aangeeft (erg) plezierig te wonen, is duidelijk toegenomen. Het aandeel
huurders dat aangeeft (erg) onplezierig te wonen, is licht afgenomen. Het is vooral de groep die twee
jaar geleden een neutraal antwoord gaf, die in 2013 kleiner is geworden.

Figuur 3 Woonplezier
100%

2%

90%

9%

80%
70%

8%
14%

23%

Ik woon (erg)
onplezierig
Ik woon niet plezierig/
niet onplezierig

60%
50%
40%

Weet ik niet

55%
49%

Ik woon plezierig
Ik woon erg plezierig

30%
20%
10%
0%

23%

17%

2011

2013

Tevredenheid bewonersorganisaties
De bewonersorganisaties zijn een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van Woonbron.
Zij werken samen in de Concern Participatie Raad Woonbron (CPRW).
Op concernniveau worden adviezen gevraagd en gegeven. Ook organiseren de bewonersorganisaties
en Woonbron in samenspraak themabijeenkomsten. In 2013 zijn er twee overleggen geweest met de
Raad van Bestuur. Onderwerpen waren onder meer voortgang reorganisatie, voortgang duurzaamheid
en huurverhoging.
Jaarlijks vragen we de bewonersorganisaties in een paar vragen stil te staan bij de samenwerking
van het afgelopen jaar en dat ook met een rapportcijfer te waarderen. Dit jaar hebben bijna alle
organisaties een oordeel gegeven en dat resulteert in onderstaand beeld over 2013. We zien blijvende
waardering voor de samenwerking, maar in een aantal regio’s is het cijfer lager dan vorig jaar. Dit
hangt vooral samen met de reorganisatieperiode waarin het soms nog even zoeken is naar een
vernieuwde samenwerking.

Tabel 3 Waardering bewonersorganisaties 2013
Regio

Bewonersorganisatie

Delfshaven
Delft
Dordrecht
Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse
IJsselmonde-Prins Alexander

Bewonersraad Woonbron Delfshaven
Bewonersorganisatie Delft
Bewonersraad Woonbron Dordrecht
Bewonersvereniging De Samenwerking
VBC’s IJsselmonde en Prins Alexander

totaal

2013

2012

8,0
9,0
7,3
8,0
7,3

8,0
9,0
8,0
8,0
8,0

7,9

8,2
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Nieuwe bewoners en woonruimtebemiddeling
In 2013 zijn ruim 3.200 nieuwe huishoudens een woning gaan huren bij Woonbron. De gemiddelde
leeftijd van een nieuwe huurder is 38 jaar. Bijna één op de vier nieuwe huurders is jonger dan 25 jaar.
In Hoogvliet is het aandeel jongeren met bijna 40% in 2013 het hoogst. Dit heeft vooral te maken met
de oplevering en de verhuur van de Campus Hoogvliet. De gemeente Spijkenisse kent het grootste
aandeel verhuringen aan 55-plussers.
Ruim 900 huishoudens zijn in 2013 eigenaar geworden van een Woonbron woning waarbij wij een
terugkoopverplichting hebben. Het zijn vooral twintigers die een woning gekocht hebben; ruim de
helft van de kopers is jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van een koper is 33 jaar.

Figuur 4 Leeftijdsverdeling nieuwe bewoners
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We zijn ons ervan bewust dat een verhuizing voor zowel een nieuwe klant als onze huidige bewoners
een grote gebeurtenis is. Daarom is het van belang dat een goede keuze voor een bepaalde woning en
een woonmilieu wordt gemaakt, waar men zich qua woongedrag prettig voelt.
Om beter te begrijpen welke voorkeuren klanten voor woonmilieus hebben, maakt Woonbron
gebruik van een leefstijltypering. Deze passen we ook toe in ons beheer en bij onze investeringen in
het vastgoed.
Bij het begeleiden van woningzoekenden naar een nieuwe woning zijn de systemen waarmee wij
werken niet meer toereikend. Een betaalbare woning is in veel van onze gebieden nog een schaars
product en vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen zijn er vooral ‘woonruimteverdeelprocessen’
ontstaan, waarbij voor het goed bemiddelen voor nieuwe klanten te weinig gelegenheid
is. In Dordrecht werkt Woonbron al enige tijd met het POL-model, waarbij uitgebreide
kennismakingsgesprekken gevoerd worden en een match gemaakt wordt met behulp van leefstijlen.
In Delft, Rotterdam en Spijkenisse moeten automatisch gegenereerde lijstjes afgehandeld worden,
zonder op zoek te kunnen gaan naar een passende match tussen woningzoekende en de nieuwe
woning in een bepaald woonmilieu. In 2013 is in de Stadsregio Rotterdam gewerkt aan een nieuwe
regionale verordening die meer ruimte biedt voor bemiddeling. Ook worden voorbereidingen getroffen
om vanaf 2015 met een nieuw automatiseringssysteem te werken. In de regio Haaglanden (Delft) is in
2013 met een nieuw woonruimtebemiddelingssysteem gestart. Dat zal vanaf 2014 de meer gewenste
vormen van woonruimtebemiddeling beter ondersteunen.
Woonbron heeft gewerkt aan de visie op woonruimtebemiddeling. De bemiddelpilot in de dorpen
Heijplaat en Pernis is geëvalueerd. De ervaringen zijn positief vanuit zowel nieuwe klanten, als voor
huidige dorpsbewoners en medewerkers. Met wat kleine aanpassingen zetten we deze werkwijze dan
ook voort in 2014. Voor een andere pilot in Beverwaard is een tussentijdse evaluatie opgesteld. Ook
hier zien we tevredenheid. Het oordeel van huidige bewoners is op de schaal van deze wijk minder
snel duidelijk dan in een wat kleiner dorp. We verwachten dat dit op de langere termijn effect zal
hebben op aspecten als leefbaarheid en woonplezier.

Leefstijlen helpen
bij het begrijpen van
woon-voorkeuren
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Gemengd beheer en VvE’s

Woonbron voert vanaf 2001 Te Woon, waardoor huurders in een groot deel van de voorraad in de
gelegenheid zijn geweest hun woning te kopen. Ook bij leegkomst zijn woningen verkocht. Inmiddels
zijn er 8.632 bewoners met een Koopgarant- of Koopcomfortcontract van Woonbron. Het gevolg van
dit beleid is dat huurders en particuliere eigenaren in onze wooncomplexen en buurten door elkaar
heen wonen en in appartementsgebouwen de Vereniging van Eigenaars aan het roer staat. Woonbron
is dan mede-eigenaar in de VvE.

Huurders en eigenaren
wonen door elkaar

De afgelopen jaren heeft Woonbron ervaren dat dit gemengde beheren een essentieel andere
werkwijze vergt in alle processen. Het is nu meer en meer gemeengoed geworden, maar stelt ons
op een aantal gebieden qua efficiency en effectiviteit nog wel voor uitdagingen. Uitdagingen die
onderdeel zijn van de Woonbronbrede reorganisatie, waarin het VvE-beheer een deelproject is.

Triant

Woonbron heeft VvE-beheerder Triant in haar organisatie. In 2013 heeft Triant 374 VvE’s beheerd. Dit
doet Triant in de rol van bestuurder, maar ook als beheerder. Triant bestuurt niet alleen de VvE’s waarin
Woonbron bezit heeft. Zij beheert ook VvE’s voor collega-corporaties en markt-VvE’s.
VvE beheer heeft inmiddels een vaste plek op de politieke agenda. Vanuit de overheid komt er steeds
meer druk op het verbeteren van VvE beheer, vanwege het kooprecht en door de problematiek in de
grote steden met het disfunctioneren van VvE’s. De vraag naar goede en betrouwbare VvE beheerders
en de vraag vanuit VvE beheerders om erkenning als professionals wordt hiermee steeds groter. Er is
een convenant gesloten tussen professionele partijen en gemeente Rotterdam ter verbetering van het
beheer en de daarbij horende voorlichting. Triant heeft dit mede ondertekend en ondersteunt het van
harte.

Tabel 4 VvE portefeuille Triant

Delft
Delfshaven
Dordrecht
Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse
IJsselmonde-Prins Alexander

Markt VvE’s
Collega-corporatie VvE’s
Totaal

VvE’s

Eenheden

Gemiddeld
aantal
appartementen
per VvE

Verdeling
o.b.v.
aantal VvE’s

Verdeling
o.b.v.
eenheden

54
102
54
39
55
304

3.975
4.973
2.619
2.271
5.238
19.076

74
49
49
58
95
63

18%
34%
18%
13%
18%
100%

20%
27%
14%
12%
27%
100%

32
38

1.378
3.479

43
92

374

23.933

64

Digitale dienstverlening
Om tot een stijging van onze klanttevredenheid, digitale dienstverlening en efficiency te komen, is
Woonbron in 2013 de voorbereidingen gestart voor een gezamenlijk Klant Contact Center (KCC). Vanuit
dit KCC willen we, zoveel mogelijk, in één keer de vraag goed afhandelen en onze afspraken nakomen
en monitoren. Een goede kennisbank van waaruit klantadviseurs klantvragen kunnen beantwoorden,
is daarvoor van belang. Ook is vanuit klantperspectief gekeken hoe de dienstverlening en processen
verbeterd moeten worden.
De start van het nieuwe KCC staat gepland voor het najaar van 2014. Vanaf dat moment zal onze klant
een grote toename in de digitale mogelijkheden bij Woonbron ervaren.
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Woonbron als
maatschappelijk ondernemer
Woonbron wil in de rol van maatschappelijk ondernemer primair de
passende huisvesting voor de sociaal economische doelgroep van beleid
verzorgen. Daarnaast ook tijdelijk, dan wel door signalen en activeren
van derden extra ondersteuning bieden aan kwetsbare wijken en minder
zelfredzame mensen. Ons maatschappelijk budget wordt met name besteed
aan het betaalbaar houden van huur- en goedkope koopwoningen, beheeren leefbaarheidsactiviteiten in onze wijken en onrendabele investeringen in
nieuwbouw en renovatie.
De rol van de maatschappelijke kamer is dat we naast de huisvesting van lage inkomens en
speciale doelgroepen ook een uitdrukkelijke taak hebben in de leefbaarheid in en rondom onze
wooncomplexen. Daartoe zetten we huismeesters en complexbeheerders in en extra sociaal beheer
waar nodig om te zorgen voor schone, hele en veilige woningen en buurten.
Anders dan in het vorige decennium zijn wij van mening dat wij ons daarbij moeten beperken tot onze
opdracht (passend en prettig wonen) en onze competenties (beheer en woonruimtebemiddeling).
Dit heeft consequenties voor de wijze waarop wij in onze wijken en gebieden werken. Door onze
aanwezigheid in de wijken en de contacten die onze medewerkers hier dagelijks hebben met
bewoners, signaleren wij problemen vaak als eerste. Wij hebben onze brede rolopvatting verlaten en
richten ons als maatschappelijk ondernemer weer meer op zaken die dichter bij het wonen liggen en
op schoon, heel en veilig. Wij zorgen dat in plaats van voor. Hiervoor investeren wij in een doeltreffend
netwerk van organisaties met gedreven medewerkers in onze wijken.

Succesbepalende factoren
•
•

Onze ketenpartners waarderen de samenwerking met Woonbron.
Wij leveren ons aandeel aan huisvesting met begeleiding

Onrendabel investeren in nieuwbouw en renovatie
Het is niet langer vanzelfsprekend om onrendabel te investeren in nieuwbouw en renovatie. Alle inzet
moet erop gericht zijn om de ‘business case’ zo gezond mogelijk te maken. Uiteraard is onrendabel
investeren gezien de aard van onze opgave niet geheel te vermijden, maar de omvang en alternatieve
aanwendingsmogelijkheden worden in een meer open dialoog met onze belanghouders afgewogen.
Omdat wij minder budget beschikbaar hebben, zijn wij selectief in de activiteiten die wij ontwikkelen.
Onze prioriteit ligt op schoon, heel en veilig in de directe omgeving van ons vastgoed. De activiteiten
die wij als maatschappelijk ondernemer ontplooien, mogen in principe financieel verlieslatend zijn
mits het maatschappelijk rendement aantoonbaar is en opweegt tegen dit verlies.

Prioriteit is schoon,
heel en veilig
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Voor 2013 namen wij ons voor om de aandacht te verschuiven naar meer preventief werken en zo
te voorkomen dat mensen in de knel komen. Daarom besteedden wij extra aandacht aan (nieuwe)
klanten bij wie wij het risico op (financiële) problemen hoog inschatten. Waar nodig schakelen wij
hulp in om problemen op te lossen of begeleiding bij het wonen te leveren.

Betaalbaarheid
Het verschil tussen de markthuur die gevraagd kan worden en de huur die wij in rekening brengen, is
de maatschappelijke subsidie aan betaalbaarheid. Het is onze opgave die subsidie zo effectief mogelijk
te besteden.
In 2013 hebben we voor het eerst sinds jaren de mogelijkheid gekregen meer dan inflatie te vragen bij
de jaarlijkse huurverhoging. Tevens is de hogere huurverhoging voor huishoudens met een inkomen
(over 2011) boven € 33.614 ingevoerd. Dit doen we omdat een groot deel van ons bezit qua huurprijzen
nog ver af zit van de streefhuren die we nieuwe huurders ook in rekening brengen. Tevens vinden we
het terecht dat huishoudens met hogere inkomens sneller een reële huurprijs gaan betalen. Er zijn
specifieke segmenten in onze doelgroep voor wie de woonquotes hoog worden. Hoewel we niet de
enige ‘veroorzaker’ van een hoge woonquote zijn, nemen we wel mede de verantwoordelijkheid om
wonen betaalbaar te houden.
Met onze partners willen we meer grip krijgen op wie de groepen in de knel precies zijn en welke
oplossingen passend zijn. Dat kan ook het bemiddelen naar een meer betaalbare woning inhouden.
Daarnaast stellen wij ons vooral ten doel onze kosten snel terug te dringen, en een efficiëntere
organisatie neer te zetten.
Ook in 2013 hebben we bijgedragen aan leefbare wijken en het ondersteunen van bewoners die in
de knel komen. Hiervoor zijn wij in toenemende mate aangewezen op een effectieve samenwerking
met partners in onze wijken. Daarnaast is de verwachting dat bewoners zelf meer initiatief nemen
en zaken zelf oppakken. ‘Participatiesamenleving’ is niet voor niets het woord van het jaar 2013. Deze
nieuwe nadruk op ‘burgerkracht’ is terecht en in lijn met wat Woonbron beoogt. Maar niet alle burgers
en zeker niet alle bewoners van corporatiewoningen zijn voldoende zelfredzaam. Daarom blijft er
een behoefte om mensen met een beperkte draagkracht te ondersteunen door op een zakelijke
manier samen te werken met andere organisaties waaronder de overheid. Hoe dan ook vraagt dit om
nieuwe manieren van ‘slim’ samenwerken. Niet meer vanuit een breed zorgaanbod maar specifieker
aanvullend op wat burgers en bewoners zelf kunnen doen.

Verhuringen onder liberalisatiegrens

Uit onderstaande tabel blijkt dat bij 91% van de verhuringen onder de liberalisatiegrens de klant
een inkomen heeft binnen de wettelijke norm. Woonbron voldoet daarmee aan de wettelijke norm,
waarbij geldt dat 90% moet worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal
€ 34.229 (2013).

Tabel 5 Aantal nieuwe verhuringen onder liberalisatiegrens
Aantal
Aantal
nieuwe verhuringen onder
verhuringen liberalisatiegrens
2013
(huurprijs max.
€ 681, 02)

Aantal
Aandeel huisverhuringen aan
houdens onder
huishoudens met
€ 34.229 t.o.v.
inkomen onder verhuringen onder
€ 34.229 liberalisatiegrens

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

773
988
1.622
228

631
608
1.365
209

573
511
1.268
199

91%
84%
93%
95%

totaal

3.611

2.813

2.551

91%

Nadruk op
burgerkracht
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Sociale koop

Ons product is in eerste instantie ‘huisvesting’. Dat kan een sociale huur- dan wel sociale koopwoning
zijn. Met verkoop wil Woonbron een doelgroep bedienen die anders niet in staat zou zijn een
woning te kopen. Met Koopgarant hebben we een product waarmee we onze woningen met korting
aanbieden. Hiermee bedienen we de doelgroep, maar zien we af van het realiseren van de volledige
marktwaarde van de woning. De doorstroom in woningen wordt hierdoor vergroot.
Deze woningen bieden we met speciale voorwaarden aan als we daarmee een gat tussen de
huurmarkt en de reguliere koopmarkt kunnen overbruggen. Het gaat om een groep die kan en
wil kopen, maar waarvoor de risico’s begrensd moeten worden. Een corporatie kan deze groep de
opstap naar de koopmarkt bieden. Ons Te Woon-beleid, waar huur- en koopvormen naast elkaar een
dynamische corporatievoorraad vormen, vinden we voor specifieke buurten en woongebouwen nog
uiterst geschikt. Maar dit zijn we minder algemeen gaan toepassen dan in de afgelopen tien jaar.
Daar waar kopers het vangnet niet nodig hebben en woningen geen rol hebben voor onze sociale
vastgoedportefeuille, verkopen wij zonder voorwaarden.
In lijn met de totale reorganisatie wordt ook ons verkooporgaan Woonbron Makelaars
ondergebracht binnen Woonbron als nieuwe centrale verkoopafdeling. In 2013 zijn Woonbron
en Woonbron Makelaars gefuseerd.
De voorwaarden bij Koopgarant zijn een korting bij aankoop, een winst- en verliesdeling bij terugkoop
(de zogenaamde ‘fair value’) en een terugkooprecht en -plicht.
De prijs wordt vastgesteld door een vorm van onafhankelijke taxatie. Daar is door de koper niet over
te onderhandelen. Vooral daarom wordt er, als er meerdere geïnteresseerden zijn, geloot onder de
kandidaten. Het blijkt dat Koopgarant vooral wordt gebruikt door mensen die startend zijn op de
(koop)woningmarkt en hiermee een goede kans zien om met de gunstige voorwaarden en beperkte
risico’s een woning te kopen.
In 2013 heeft Woonbron op deze manier in totaal 924 woningen en overige eenheden verkocht.
We maken onderscheid tussen wederverkopen – koopwoningen die terug verkocht worden aan
Woonbron en die we weer verkopen – en eerste verkopen – huurwoningen die voor het eerst verkocht
worden. In september 2013 hebben we op basis van een evaluatie van het verkoopbeleid, besloten om
de verkopen te temporiseren. De realisatie verkopen is daardoor lager dan begroot.

Tabel 6 Verdeling verkopen onder voorwaarden en vrije verkoop
Gerealiseerd 2013

Begroot 2013

Wederverkopen Koopgarant en Koopcomfort
Koopgarant 1e verkoop
Koopcomfort 1e verkoop
Vrije verkopen

380
495
28
21

414
570
14
10

Totaal

924

1.008

Betalingsproblemen en huisuitzettingen

De economische crisis leidt ertoe dat meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
Dit blijkt ook uit de toegenomen huurachterstanden in vergelijking met 2012. Een groeiende groep
klanten is aan het overleven. In het ergste geval leiden huurachterstanden tot huisuitzetting.
Woonbron zette in 2013 nog actiever dan voorgaande jaren in op het voorkomen en bestrijden van
betalingsproblemen van onze klanten en het voorkomen van huisuitzettingen. Door onze nieuwe
klanten actief te adviseren over woonlasten en samen met hen budgetprognoses te maken, verlagen
wij de kans op betalingsproblemen. Als duidelijk is dat iemand moeite gaat krijgen de huur te betalen,
bijvoorbeeld bij een grote schuld zonder saneringsafspraken, bieden wij in uiterste gevallen geen
huurcontract aan en begeleiden wij naar (schuld)hulpverlening.
Wij voeren een strikt maar sociaal incassobeleid. Mensen met beperkte middelen mogen niet in een
situatie terecht komen van oplopende schulden. Het beleid van Woonbron maakt nog steeds een
onderscheid tussen ‘niet willers’ en ‘niet kunners’. Voor de laatste categorie wordt alles in het werk

Koopgarant populair
onder starters
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gezet met onze partners zoals de afdeling sociale zaken van de gemeente om uitzetting te voorkomen.
Wat effectief blijkt, is het vroegtijdig en persoonlijk benaderen van mensen die de huur niet betalen.
Waar nodig begeleiden wij klanten naar (schuld-) hulpverlening.
Het aantal huisuitzettingen in 2013 is gedaald ten opzichte van 2012. Dit wijkt gunstig af van de
landelijke trend van een stijging in het aantal huisuitzettingen. Onze daling werd ondanks de crisis
door de preventieve maatregelen, een actief incassobeleid en het begeleiden van mensen naar
hulpverlening gerealiseerd. De huurachterstanden waren in 2013 met € 7,2 mln wel hoger dan in 2012
toen deze € 6,3 mln bedroegen.

Tabel 7 Ontruimingen op basis van huurachterstand
2013

2012

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

25
67
110
13

27
54
156
15

totaal

215

252

Naast ontruimingen op basis van betalingsachterstand worden sommige bewoners via de rechter
gedwongen uit hun huis geplaatst vanwege ernstige overlast. Onder deze categorie vallen ook illegale
onderhuur en wietteelt. Dit aantal steeg licht in 2013.

Tabel 8 Ontruimingen op basis van overlast
2013

2012

Ontruimingen op basis van overlast

27

23

Totaal

27

23

Sociaal beheer
Huisvesting bijzondere doelgroepen

Het grootste deel van onze bewoners is in hoge mate zelfredzaam. Voor hen volstaat het bieden
van passende huisvesting. Een klein deel van onze bewoners heeft echter behoefte aan extra
ondersteuning of zorg. Wij rekenen het tot onze (kern)taak hier, zo nodig met partners, voor te
zorgen. Tot deze ‘bijzondere doelgroepen’ rekenen wij mensen die tijdelijk onvoldoende in staat
zijn eigen keuzen te maken en (nog) niet zonder meer zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden zijn
tienermoeders, daklozen, ex-verslaafden, (ex)-psychiatrisch patiënten.
Wij namen ons in 2013 voor om, zoals ieder jaar, ons redelijk aandeel te leveren in de huisvesting
van bijzondere doelgroepen in de gemeenten waar wij actief zijn. Het gaat om vooraf met
gemeenten en zorginstellingen afgesproken aantallen passende woningen voor mensen met
acute huisvestingsproblemen of die (gaan) wonen met begeleiding. Woonbron werkt daarbij
altijd samen met maatschappelijke organisaties en concentreert zich daarbij op huisvesting
maar zorgt ervoor voldoende inzicht te hebben in het werkgebied van haar partners in de keten
wonen-leren-werken-zorg.
In totaal leverden wij 189 woningen aan bijzondere doelgroepen (waarvan 37 aan statushouders).
Dit zijn er iets meer dan in 2012. In alle gemeenten voldeden wij daarmee aan onze, met de lokale
overheid vooraf bepaalde, taakstelling.

Bijzondere
doelgroepen krijgen
extra steun
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Tabel 9 Geleverde reguliere woningen aan bijzondere doelgroepen (inclusief statushouders)
Aantal leveringen
2013

Waarvan
statushouders

Aantal leveringen
2012

Delft
Dordrecht
Rotterdam
- Hoogvliet
- Delfshaven
- IJsselmonde
- Prins Alexander
Spijkenisse

23
106
91
30
18
22
21
5

Nvt
Nvt
33
6
5
14
8
4

21
52
99
24
14
34
27
11

Totaal

225

37

183

Woonbron sloot in 2013 met zeven zorginstellingen in de regio Rijnmond samenwerkings
overeenkomsten. Deze overeenkomsten werden door de vier grote corporaties gezamenlijk en in
overleg met zorginstellingen opgesteld. Met deze overeenkomsten legden wij scherper vast wat de
wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden zijn. Dit is conform ons voornemen in 2012 om
met een kleiner aantal samenwerkingspartners intensiever en zakelijker samen te werken.

Voorbeelden van projecten bijzondere doelgroepen
In 2013 realiseerden we ook enkele projecten voor wonen met begeleiding.

Rotterdam – Talent voor Rotterdam

Woonbron is mede initiatiefnemer van Talent voor Rotterdam (TvR), een samenwerking tussen
onderwijsinstellingen, werkgevers, hulpverlening en corporaties. De doelen van TvR zijn een
lagere schooluitval en een betere aansluiting van school en arbeidsmarkt. TvR biedt coaching
en indien nodig een rustige woonplek aan talentvolle jongeren die, veelal door een instabiele
thuissituatie, dreigen uit te vallen. TvR is een privaat initiatief en wil financieel onafhankelijk
van de gemeente opereren. TvR werkt in branchegerichte ‘werkmaatschappijen’. Begin 2013
startte ‘Talent voor Zorg’ in Rotterdam IJsselmonde.

Delft – Kamers met Kansen/Talent voor Zorg en Welzijn

Alweer voor het derde jaar bieden wij jongeren een veilig thuis in het Kamers met Kansen
project. Een samenwerking tussen gemeente Delft, Jeugdformaat, Kwadraad Maatschappelijk
Werk, ROC Mondriaan en Participe. Vanuit een solide thuisbasis en met begeleiding kunnen
jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, hier werken aan de afronding van hun opleiding
of op zoek gaan naar werk. In totaal zijn 21 kamers beschikbaar. Dit jaar was de bezettingsgraad
70%. Jeugdformaat begeleidde de jongeren. Deze inzet werd uit een subsidie voor beperking
van schooluitval betaald. Met ingang van 1 januari 2014 stopt deze subsidiestroom en daarom
maakt Kamers met Kansen in 2014 plaats voor een nieuw concept, namelijk ‘Talent voor
Zorg en Welzijn’. ROC Mondriaan, Jeugdformaat, Woonbron en werkgevers in de zorg werken
hierin samen. Het project is bedoeld voor jongeren die naast een opleiding in de zorg ook een
stageplek hebben. Het biedt hen de gelegenheid om vanuit een stabiele woonsituatie een
goede start op de arbeidsmarkt te kunnen maken.
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Leefbaarheid
De mate waarin corporaties verantwoordelijkheid dragen voor leefbaarheid staat ter discussie.
Deze discussie was eind 2013 nog niet afgerond. Duidelijk is dat van corporaties wordt verwacht dat
zij ‘dichter bij huis blijven’ en dat hun inzet op dit prestatieveld meer in het verlengde moet liggen van
het wonen. De ingezette programma’s voor kwetsbare wijken vergen een lange adem. Alle partijen
moeten de inzet versoberen en dichter bij hun expertise blijven. Creatieve samenwerking biedt
kansen om meer met minder te bereiken. Grootschalige programma’s worden waar nodig versmald
naar kleinschalige initiatieven. Zelfredzaamheid wordt meer gestimuleerd. Bewoners mogen zelf
initiatieven nemen en verder brengen. Het aandeel van de professionals is kleiner en zal slimmer
moeten worden ingezet. De maakbaarheid komt niet van grote organisaties, maar juist vanuit
bewoners.
In de strategie van Woonbron blijft onze maatschappelijke rol een bewuste keuze. De inzet op
leefbaarheid is immers van directe invloed op het woonplezier. En woonplezier verbetert uiteindelijk
de aantrekkelijkheid van buurten. Woonbron heeft door de beperktere mogelijkheden minder ingezet
op de sociaaleconomische initiatieven en meer ingezet op schoon, heel en veilig. We blijven vanuit
onze plicht voor rustig woongenot stevig inzetten op leefbaarheid maar de aandacht verschuift meer
naar de fysieke aspecten van het wonen rond schoon, heel en veilig. Woonbron zorgt ervoor dat
mensen geholpen worden door ketenpartners en doet het minder zelf.
In onderstaande tabel zijn onze uitgaven op leefbaarheid weergegeven. Deze zijn lager dan vorig jaar.

Tabel 10 Uitgaven op leefbaarheid
(in € mln)

2013

2012

Uitgaven leefbaarheid

2,4

3,3

Totaal

2,4

3,3

Voor het monitoren van de ontwikkeling van de leefbaarheid is de Leefbaarometer een bruikbaar
instrument. Deze indicator heeft een landelijke dekking en bepaalt elke twee jaar op basis van
49 indicatoren de leefbaarheidssituatie. De indicatoren zijn onderverdeeld in zes onderliggende
dimensies: woningvoorraad, publieke ruimte, voorzieningen, bevolkingssamenstelling, sociale
samenhang en veiligheid. De Leefbaarometer is samengesteld uit objectieve gegevens uit landelijke
registraties. Dit in tegenstelling tot de informatie over buurtontwikkeling uit de Grote Woontest (zie
jaarverslag 2012) die geheel is gebaseerd op uitspraken van respondenten.
De ontwikkeling van de leefbaarheid over de periode 2008 – 2012 (volgende meting in 2015
beschikbaar) geeft voor de gebieden waar Woonbron haar bezit heeft een rustig beeld. De
ontwikkeling is in de meeste gebieden stationair (niet verbeterd of verslechterd) met een licht
positieve ontwikkeling op deelgebieden.
Spijkenisse vertoont als geheel een stabiel beeld met een positieve ontwikkeling in het gebied
Zuidwest. Zuidwest is een van de aandachtsgebieden van Woonbron in Spijkenisse.
In Rotterdam Ommoord is een licht positieve ontwikkeling te zien rond de zogenaamde Knikflats.
Hier voerde Woonbron een grootschalige renovatie uit die in 2009 werd afgerond. Met de fysieke
verbetering steeg ook de leefbaarheid.
Delft en IJsselmonde geven als geheel een stabiel beeld.
In de regio Delfshaven, al jarenlang een aandachtsgebied, blijft de leefbaarheid stabiel met
uitzondering van een deel van Coolhaveneiland en delen van Overschie waar het iets verslechterde.
In Dordrecht vertonen delen van Wielwijk een negatieve ontwikkeling. In deze gebieden zetten wij de
komende jaren wederom stevig in op leefbaarheid en weerbaarheid.
In IJsselmonde is een aantal ‘kantelwijken’ benoemd. Met sociale en fysieke ingrepen geven we deze
wijken extra aandacht.

Leefbaarheid is
van invloed op
woonplezier
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Convenant instroombeperking
In een aantal wooncomplexen in de deelgemeente IJsselmonde waar de leefbaarheid onder druk
staat, worden beperkingen gesteld aan de vestiging van nieuwe huurders zonder inkomen uit werk en
huurders met een overlastverleden. Met deze maatregelen krijgen de buurten en woningblokken een
adempauze en wordt voorkomen dat de leefbaarheid er verder onder druk komt te staan.
De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Instroom Kantelbuurten IJsselmonde 2014. Dit
convenant is in november getekend door de vier Rotterdamse corporaties, de deelgemeente
IJsselmonde en de gemeente Rotterdam. In het convenant staan meerdere sociale, fysieke en
economische maatregelen om de leefbaarheid in de kantelbuurten te verbeteren. Het gaat hier deels
om versterking en aanscherping van bestaande maatregelen en om nieuwe tijdelijke maatregelen. De
beperking van de instroom valt in deze laatste categorie.
De beperkingen die worden opgelegd aan de instroom zijn van tijdelijke aard. Zodra de leefbaarheid
zich herstelt, wordt de instroombeperking opgeheven.

Samenwerken en maatschappelijk ondernemen
Woonbron wil haar eigen inzet scherper afbakenen en waar mogelijk zaken overlaten aan partners en/
of bewoners. ‘Slim samenwerken’ betekent voor ons meerwaarde realiseren terwijl ieder zijn eigen taken
uitvoert. Doordat dit op slimme wijze wordt samengebracht, ontstaat er extra maatschappelijk rendement.

Voorbeelden Slim Samenwerken
Delft - Mensen kansen op werk bieden

Onderhouds- en renovatiebedrijf PlusKlus is onderdeel van Stichting Stunt, een re-integratieen activeringsorganisatie in Delft. Alweer twee jaar werken de Delftse corporaties en de
gemeente Delft samen in dit grensoverschrijdende project. Het leerwerkbedrijf voert onder
andere kleine aanpassingen (opplussen) uit in woningen voor ouderen, waardoor deze
65-plussers langer comfortabel in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Bij PlusKlus
werken mensen die door omstandigheden niet zo gemakkelijk aan een baan komen. Ze doen
hier werkervaring op, krijgen meer zelfvertrouwen en worden sociaal vaardiger. In de meeste
gevallen lukt het goed om deze mensen naar regulier werk te leiden. Niet onbelangrijk is dat
de bewoners dik tevreden zijn met deze dienst. Medewerkers van Woonbron kregen opvallend
veel complimenten van de bewoners bij wie PlusKlus over de vloer is geweest.

Dordrecht - Samenwerking in de wijk

De sociale wijkteams bestaan nu in drie Dordtse wijken: Wielwijk, Crabbehof en NieuwKrispijn. Het doel van deze teams is om de inzet die verschillende partijen in de diverse wijken
hebben beter af te stemmen en te coördineren, om zo dubbel werk te voorkomen. Woonbron
heeft in 2013 zwaar ingezet om de samenwerking met deze teams op zoveel mogelijk terreinen
te intensiveren. Dit gaat niet altijd even snel, de sociale kaart van Dordrecht is ingewikkeld, en
vraagt een lange adem.

Rotterdam Delfshaven - Gezamenlijk opdrachtgeverschap

De wijkconciërge in Oud Mathenesse is een mooi voorbeeld van gezamenlijk
opdrachtgeverschap op het gebied van leefbaarheid en weerbaarheid. Hij wordt
gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Stadstoezicht en Woonbron en zet zich namens
drie opdrachtgevers in voor alle bewoners. Voor de bewoners in Oud Mathenesse is zijn
aanwezigheid van groot belang. Dat hebben zij al meerdere malen spontaan kenbaar gemaakt.

Rotterdam Beverwaard - Gezamenlijke aanpak binnenterrein en achtertuinen

In de Beverwaard pakten bewoners, Woonbron en de deelgemeente gezamenlijk de tuinen
en het achterpad aan. Complexbeheerders van Woonbron hebben samen met bewoners
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en OMR (maatschappelijke activering) de tuinen geruimd om deze te voorzien van een
privacy scherm en ligusterhaag. De deelgemeente heeft dit project ondersteund met de
levering van duurzame achterpadverlichting op zonne-energie. De lampen werken met
een bewegingssensor. Deze extra verlichting zorgt voor een beter veiligheidsgevoel in de
achterpaden.
De omwonenden en bewoners lieten ons weten heel blij te zijn met het behaalde resultaat.
Op twee andere binnenterreinen starten in 2014 dezelfde werkzaamheden.

Spijkenisse - Coproductie bewoners en Woonbron

In de wijk Waterland is Woonbron in samenwerking met een vrijwilliger gestart met een
uitleenservice voor tuingereedschap. Tuinonderhoud is voor veel bewoners in deze buurt
niet vanzelfsprekend en om hen te stimuleren toch aandacht aan hun tuin te besteden, is
de berging van een voormalige modelwoning in de wijk ingericht als uitleenpunt voor het
tuingereedschap. In de modelwoning is een knutselclub voor kinderen uit de buurt gevestigd
die door vrijwilligers wordt gerund. Beide projecten worden naar volle tevredenheid van de
bewoners voortgezet in 2014.

Sponsoring
Woonbron ontvangt bijna dagelijks aanvragen voor verschillende en zeer uiteenlopende goede doelen
en sponsoring. Wij beperken ons tot sociaal-maatschappelijke doelen die in relatie staan tot onze
sector en een direct gewin opleveren voor de leefbaarheid van onze bewoners en/of in onze wijken.
Sponsoring is daarmee gericht op de doelgroep van beleid. Ons sponsorbeleid is daarmee in lijn met
de Bbsh en de MG 2001-26.
Voorbeelden van activiteiten waar Woonbron in 2013 wel een bijdrage leverde:
• Halloweenfeest, Sinterklaas en Koninginnedag in Pernis; gedragen door enthousiaste vrijwilligers
en vanwege bezoekers van buiten goed voor bekendheid en imago van Pernis;
• Moestuinproject Heijplaat voor kinderen van de basisschool: samenwerking tussen basisschool de
Klaver, de volkstuinvereniging, de vereniging van wijkbewoners Heijplaat en Woonbron. Resultaat
is een positieve samenwerking, meer voorzieningen en natuureducatie voor kinderen;
• Opknappen ‘Beverzuilen’ in Beverwaard: een bewoner van Beverwaard nam het initiatief om
de ‘Beverzuilen’ in de wijk te laten restaureren. Dit initiatief is door Woonbron gefinancierd
en ondersteund door een plaatselijke kunstenaar. Drie basisscholen hebben de groepen 5, 6, 7
en 8 opdracht gegeven een ontwerp te maken. Een jury koos 32 ontwerpen en vol trots gingen
de kinderen aan de slag. Uiteindelijk is het resultaat op 12 juni 2013 onthuld. Resultaat is meer
betrokkenheid van ouders en kinderen bij de wijk en een beter aanzien van de buitenruimte.
Uitzondering op de regel zijn enkele contracten die een langere looptijd kennen en daardoor ook
afgelopen jaar nog actief waren. Het gaat om:

Borneo Initiative

Woonbron heeft in 2010 een sponsorcontract gesloten met het Borneo Initiative. Dit is ontstaan vanuit
de gedachte dat corporaties gezamenlijk een bijdrage leveren aan duurzame houtproductie door
zichzelf te verplichten alleen FSC-hout bij bouw en renovatie te gebruiken. Om dit te promoten en
te ondersteunen is Woonbron hiervan sponsor in de periode 2010-2014, jaarlijks € 5.000. 2014 is het
laatste jaar van het contract.

Roparun

Als grote en maatschappelijk betrokken organisatie in Rotterdam leveren wij een bijdrage aan
de Roparun. De Roparun is een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam waarbij medewerkers in
teamverband een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen met kanker.
De Roparun is een niet weg te denken evenement in Rotterdam. De bijdrage van € 20.000 dekt alle
kosten die voor de deelname worden gemaakt. Wij zien dit bedrag dan ook niet als sponsoring maar
als een donatie voor een maatschappelijk doel. 2014 is het laatste jaar dat de donatie Roparun op deze
manier plaatsvindt.
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Buitenland
Binnen het kader van de ministeriële regelgeving mag Woonbron 3‰ van haar balanstotaal besteden
aan internationale projecten. Gemeten naar het balanstotaal op 31-12-2012 betrof dit een plafond van
€ 1.310.141. Woonbron is hier in 2013 met een totaaluitgave van € 71.214 ruimschoots onder gebleven.
De activiteiten van Woonbron in het buitenland gaan over het ondersteunen van het opzetten van een
wooncorporatie in Armenië, Bulgarije en Roemenië. In Zuid-Afrika heeft Woonbron een samenwerkingsrelatie
met de Cape Town Community Housing Company (CTCHC). We ronden deze in eerdere jaren gemaakte
afspraken zorgvuldig af. Onder meer door informatie-uitwisseling, training en advisering.

Verkoop ss Rotterdam
In de zomer van 2013 heeft Woonbron ss Rotterdam overgedragen aan WestCord Hotels. Daarmee
was de verkoop van het stoomschip officieel rond. WestCord Hotels is een solide en geschikte partij
met veel expertise op het gebied van horeca. Woonbron vindt het een groot voordeel dat het schip
behouden blijft voor Rotterdam en dat WestCord de intentie heeft om de leer-werkplekken op het
schip door te zetten.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) beslaat meerdere wijken in Rotterdam Zuid met
het accent op zeven focuswijken. Woonbron focust zich op Carnisse (Vogelbuurt, Eilandenbuurt en
Pleinweg), waar wij zelf bezit hebben, maar denkt ook mee over de aanpak van de Mijnkintbuurt.
Er is vooral gewerkt aan de uitwerking van de handelingsperspectieven naar ontwikkelingsstrategieën.
Daarnaast is veel aandacht gegaan naar de verminderingsregeling van de verhuurderheffing in relatie
tot investeringen op Rotterdam Zuid. Er is een prognose ingeleverd van investeringen door Woonbron
tot 2020 die voor de korting in aanmerking kunnen komen. In 2014 en 2015 willen wij € 41,8 mln
investeren in Zuid. Dat levert een additionele investeringsmogelijkheid van € 6,2 mln op (door de
verminderingsregeling van de verhuurderheffing). Deze zijn in het investeringsprogramma van
Woonbron opgenomen.
Aan het einde van 2013 is wetgeving voor de verhuurderheffing in het parlement aangenomen. Daarbij
is ook een wettelijke basis voor een verminderingsregeling aangenomen. Die verminderingsregeling
geeft veel aandacht aan investeringen op Rotterdam Zuid. Corporaties kunnen voor bepaalde
investeringen een vermindering krijgen voor de te betalen verhuurderheffing.
Naast Rotterdam-Zuid zijn ook verminderingsmogelijkheden geboden voor investeringen in bepaalde
krimpgebieden en het transformeren van kantoor- naar woonruimte.

Social Return On Investment (SROI)
Woonbron realiseert extra maatschappelijk rendement uit haar bedrijfsvoering door een aanvullende
voorwaarde te stellen bij het aanbesteden van werk. Woonbron vraagt bedrijven die opdrachten
voor haar uitvoeren een deel van het werk uit te laten voeren door mensen uit een leer-werktraject
of op een andere manier een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit principe heet Social
Return on Investment (SROI). Normaal gesproken stellen we dit deel op vijf procent van de totale
aanneemsom. Daarnaast maken we specifieke (branchegerichte) afspraken. Een voorbeeld daarvan
is de overeenkomst die Woonbron in september 2013 tekende met Schilder^sCOOL waarbij beide
partijen afspraken dat twintig procent van de arbeidsuren voor schilderwerk wordt uitgevoerd door
leerlingschilders om zo meer jonge mensen te kunnen opleiden tot vakman of vakvrouw.
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Zijn we klaar
voor de toekomst?
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De samenleving is volop
onderhevig aan verandering. Het
kabinet bezuinigt en hervormt en
maatschappelijke organisaties zijn
op zoek naar passende antwoorden.
Hoe blijft de wijk leefbaar, nu en in
de toekomst? Waar begint en eindigt
de taak van een maatschappelijke
organisatie? Welke kansen biedt
samenwerken? Wat moet er
gebeuren met het oog op de
toekomst? Woonbron ging op zoek
naar antwoorden en sprak met
bestuurders uit de sectoren zorg,
onderwijs, veiligheid en wonen.
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“Zorgen voor
een goed
sociaal
klimaat
is onze
gezamenlijke
opgave”
Ids Thepass,
bestuursvoorzitter Laurens
Een verhuizing naar een verzorgingshuis. Voor
veel ouderen is het een noodzakelijk kwaad.
Iedereen blijft het liefst zo lang mogelijk in
zijn eigen vertrouwde omgeving wonen. Toch
probeert zorgorganisatie Laurens ouderen voor
wie dat niet meer gaat een veilig en warm
alternatief te bieden. Het aanbod varieert van
zorg aan huis en zelfstandige woonruimte
met zorg tot huiselijke wooncentra en
woongroepen. “Het belangrijkste is dat
iedereen zich thuis voelt bij ons”, zegt
bestuursvoorzitter Ids Thepass.

Flexibel inspelen op wensen
Je ergens thuis voelen, betekent voor iedereen
iets anders . Zeker in multiculturele steden
als Rotterdam, Spijkenisse, Dordrecht en
Delft. Thepass: “We merken dat mensen
tegenwoordig mondiger zijn. Vaak zijn ouderen
uitstekend in staat om aan te geven welke
zorgbehoefte ze hebben. En hoe ze die het liefst
ingevuld zien. Dat betekent voor Laurens dat
we niet aan kunnen komen met een standaard
aanbod, maar flexibel moeten inspelen op deze
wensen. Gelukkig doen we dat graag.”
Contact en aandacht
Hoewel er veel veranderingen op stapel staan
in de zorg, hebben de ouderen daar volgens
Thepass tot nu toe nog niet zoveel van gemerkt.
Behalve in de huishoudelijke hulp. De gemeente
heeft hiervoor namelijk nieuwe partijen
gecontracteerd. Veel ouderen zijn daardoor hun
vertrouwde huishoudelijke hulp kwijt. Natuurlijk
komen daar goede mensen voor terug, maar een
band opbouwen als er steeds iemand anders
langskomt, is lastig. “Terwijl juist dat beetje
contact en aandacht heel belangrijk is voor de
mensen”, benadrukt Thepass.
Verantwoordelijkheid anders invullen
De meeste wijzigingen komen nog. Zo zullen
steeds meer mensen die zorg nodig hebben
langer thuis blijven wonen, omdat zij geen
indicatie voor een verzorgingshuis krijgen. Zelf
zo’n plek betalen, is voor de meeste mensen
te duur. Thepass: “De interessante vraag is of
we dit als samenleving kunnen compenseren.
Willen we met elkaar een sociaal netwerk om
deze mensen heen vormen, dan moet iedereen
leren zijn verantwoordelijkheid hierin op een
andere manier in te vullen.”
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‘Samenredzaamheid’
Thepass is hier optimistisch over. Bezuinigen
is natuurlijk lastig, maar het zorgt er ook voor
dat zowel mensen als organisaties eindelijk
eens over de schutting kijken. Je wordt in
elkaars armen gedreven en komt samen tot
creatieve oplossingen. Zelf hielp Thepass zijn
schoonouders bijna een halfjaar lang vier
avonden per week bij het naar bed gaan toen
ze wat ouder werden. Dat ging ten koste van de
tijd die hij aan zijn gezin en werk kon besteden.
Thepass: “Toch waren dit zowel voor mij als
mijn schoonouders waardevolle momenten.
Meer ‘samenredzaamheid’ is een goede
beweging, maar de concessies die je hiervoor
moet doen zijn soms moeilijk. En het vraagt om
wezenlijk andere rolpatronen.”
De menselijke schaal
Formele en informele netwerken in de wijk
vormen daarbij volgens Thepass dé sleutel tot
succes. Buurtbewoners en professionals kunnen
elkaar leren kennen en vertrouwen, zeker in de
wat kleinschaligere buurten. In het verlengde
daarvan omarmt hij de gedachte achter de
wijkteams: “Het is cruciaal dat wij als grote
organisaties op gebied van wonen, onderwijs,
zorg en veiligheid, anticiperen op wat er leeft
in de wijk. Dat vraagt om lef en concessies: niet
het interne beleid is hierbij bepalend, maar de
inbreng van iemand uit het sociale wijkteam.”

“Onderwijs
is een zorg
wekkend
dossier”
Rob Fens, directeur Wolfert
van Borselen scholengroep en
voorzitter schoolleidersplatform
De school als een baken van orde en rust,
leerlingen die met een diploma op zak hun
carrière starten… Goede scholen hebben een
positieve invloed op de leefbaarheid in onze
wijken. Het onderwijs staat echter aan de
vooravond van grote veranderingen. Komend
schooljaar wordt het passend onderwijs
ingevoerd en voor 2015 staat de decentralisatie
van de jeugdzorg op stapel. Rob Fens, voorzitter
van het schoolleidersplatform en directeur van
de Wolfert van Borselen scholengroep, maakt
zich zorgen over de gevolgen.
Invoering passend onderwijs
Met het nieuwe schooljaar in zicht, nadert
de invoering van het passend onderwijs. Per
1 augustus 2014 zullen leerlingen met een
zorgvraag worden opgevangen in het reguliere
onderwijs. Rob Fens: “Dit heeft grote gevolgen,
zowel voor leerlingen als voor docenten.
Kinderen die extra zorg nodig hebben, komen
steeds vaker in een gewone klas terecht.
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Soms kan een docent dit opvangen, maar in
veel gevallen ook niet. De zorgtaak kan heel
specialistisch zijn. We moeten beseffen dat dit
niet op de docent kan worden afgeschoven.”
Onderwijzen primaire taak
Fens benadrukt dat onderwijzen de primaire
taak moet blijven. “Natuurlijk hebben docenten
ook een opvoedkundige taak, maar dit moet
niet de overhand krijgen. Dat is wel het
geval wanneer docenten extra zorg moeten
bieden. Je moet er als school voor waken dat
de kwaliteit van het onderwijs nooit in het
geding is. Alle leerlingen moeten volledig
aan hun trekken komen.” Volgens Fens moet
de toekomst uitwijzen wat aanvaardbaar is.
“Er zitten grenzen aan het aantal leerlingen
met een specifieke zorgvraag in de klas.” Het
is nog onduidelijk hoeveel zorgleerlingen
daadwerkelijk doorstromen naar het reguliere
onderwijs. “Ik vind het moeilijk een voorspelling
te doen, het blijft droogzwemmen. Maar dat er
een extra beroep wordt gedaan op de scholen is
duidelijk.”
Samenwerken
Scholen bereiden zich daarom zo goed mogelijk
voor op de invoering van het passend onderwijs.
“We werken samen met scholen in de regio. De
expertise die nodig is, halen we gezamenlijk
in huis. Experts worden ingeschakeld voor het
inwinnen van advies en voor assistentie in de
klas. Dit moet de docent meer ruimte geven.
Extra hulp heeft natuurlijk wel een kostenplaatje,
en het is nog maar de vraag of het budget – na
alle bezuinigingen – toereikend is.”

Jeugdzorg in 2015
De transitie naar passend onderwijs valt samen
met een andere ingrijpende verandering: de
decentralisatie van jeugdzorg. “Deze combinatie
van ontwikkelingen maakt onderwijs tot
een zorgwekkend dossier”, vindt Fens. “De
gemeenten nemen vanaf 2015 de jeugdzorg
over, maar ze hebben vaak geen idee om welke
taken het gaat. De signalen die ik opvang,
zijn zorgwekkend zowel vanuit gemeenten
als zorginstellingen. Bij jeugdzorginstellingen
vallen massaal ontslagen waardoor de
expertise verdwijnt. Het kabinet wendt
intussen elke vorm van discussie af. Er wordt
te gemakkelijk gezegd dat scholen en ouders
deze taken wel kunnen overnemen. Er zijn veel
kinderen met psychische problemen, dat vereist
specialistische aanpak.”
School als veilige haven
Volgens Fens is dit alles van invloed op de
leefbaarheid in de wijken, waar de school een
centrale positie inneemt. “Niet dat ik enorme
onrust verwacht, maar het staat vast dat er
grote veranderingen aankomen. Dit zal impact
hebben achter de voordeur en op straat.
We moeten er met z’n allen voor zorgen dat
kinderen met een zorgvraag goed worden
opgevangen, zowel thuis als op school. De
school is voor veel leerlingen een veilige haven
en staat garant voor rust en voorspelbaarheid.
Dit moet zo blijven.”
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“Rotterdam
veiliger maken
lukt alleen
door samen te
werken”
André Vervooren, directeur
Veiligheid gemeente Rotterdam

Veiligheid begint volgens André Vervooren met
een fijn huis en een plezierige wijk. De directeur
van de Directie Veiligheid van de gemeente
Rotterdam merkt het iedere keer weer: “In
gesprekken met mensen over veiligheid, gaat
het al snel over hun directe woonomgeving.
Is er degelijk hang- en sluitwerk, is de buurt
netjes en schoon, hoe is de verkeerssituatie?
Het zijn allemaal zaken die een bijdrage leveren
aan de veiligheidsbeleving.”
“Ik wandel regelmatig door verschillende wijken
van Rotterdam”, vertelt Andre Vervooren, zelf
opgegroeid en woonachtig in de Maasstad. “Je
krijgt dan al snel een indruk van hoe een wijk
ervoor staat. Dat hoor je van de mensen in de
buurt, de bewoners op straat en ondernemers,
maar je ziet het ook aan de huizen zelf. Hangen
er naambordjes op de deur, zien de kozijnen er
netjes uit, zijn de gordijnen open of dicht? Dat
zegt vaak iets over de anonimiteit in een wijk.”
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‘Veiligheid raakt alles’
Vervooren is al ruim 25 jaar professioneel
betrokken bij de veiligheid in ‘zijn stad’. Hij
werkte jarenlang bij de politie en sinds drie
jaar is hij directeur van de Directie Veiligheid
van de gemeente. “Veiligheid raakt alles”,
benadrukt hij. “Rotterdam is de afgelopen
jaren veel veiliger geworden. Dat hebben
we voor elkaar gekregen door met heel veel
partijen samen te werken. We komen van ver,
maar samen hebben we veel bereikt.” Een
duidelijk voorbeeld daarvan is de ontwikkeling
van het stationsgebied van Perron Nul, een
pleisterplaats voor heroïneverslaafden, tot het
huidige, volledig vernieuwde Centraal Station.
Cijfers versus gevoel
Dé opgave voor de komende jaren is volgens
Vervooren dan ook vasthouden wat is bereikt.
Maar daarnaast moet er extra aandacht
zijn voor de veiligheidbeleving van de

Rotterdammers. Die blijkt namelijk gek genoeg
geen gelijke tred te houden met de objectieve
cijfers. Hoewel de veiligheid is verbeterd,
ervaren veel mensen dat nog niet zo, terwijl het
er uiteindelijk toch om te doen is dat mensen
zich prettig voelen in de stad.
Van veiligheidsindex naar wijkprofiel
Vervooren: “Het wijkprofiel waarmee we
sinds kort werken, geeft ons meer inzicht in
de beleving van de veiligheid. Het wijkprofiel
maakt onderscheid in de objectieve
(geregistreerde) en subjectieve (gevoelde)
veiligheid. Voorheen bekeken we de veiligheid
in onze wijken alleen met de veiligheidsindex.
Dankzij het wijkprofiel zien we nu niet alleen in
een oogopslag hoe veilig het is, maar brengen
we ook meteen de fysieke en sociale situatie in
beeld. Het geeft daarmee een meer integraal
zicht op wat er in de wijken speelt.”
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De Buurt Bestuurt
Burgerparticipatie is enorm waardevol bij het
veiliger maken van straten en buurten in de
stad. “Vaak begint de inbreng van bewoners
met klachten”, vertelt Vervooren. “Het is de
kunst om dit om te zetten in partnerschap en
gezamenlijke afspraken.” Ruim zestig Buurt
Bestuurt-comités spelen daarbij een cruciale
rol: professionals en bewoners maken samen
een top drie van problemen die in hun wijk
als eerste moeten worden aangepakt en
bepalen welke inzet daarvoor nodig is. Ondanks
bezuinigingen moeten we hierin blijven
investeren, vindt Vervooren.

“Focus op
onderhoud,
sociale inzet
beperken”

Wooncarrière essentieel
Weten wat er speelt en sturen op naleving zijn
belangrijke onderdelen van het Rotterdamse
veiligheidsbeleid. Maar volgens Vervooren
is dat alleen onvoldoende. “Wil je duurzame
resultaten boeken dan moeten we als
ketenpartners verder kijken. Het gaat erom
dat de basis in de stad op orde is. We moeten
zorgen dat mensen hier goed kunnen wonen
én werken. Zo kunnen we het ons niet
permitteren dat steeds meer jongeren zonder
startkwalificatie van school gaan. Kinderen
kansen bieden, in hen investeren en hen
behouden voor de stad is essentieel. En deze
nieuwe generatie een wooncarrière bieden in
hun vertrouwde wijk hoort daar ook bij.”

De woonsector maakt een grote transitie door.
Het speelveld verandert en woningcorporaties
zijn op zoek naar de rol die ze nu - en in de
toekomst - moeten spelen. Woonbron verlegt
de focus naar het bestaand bezit. Eerst
renoveren en onderhouden, dan pas nieuwe
woningen bouwen of aankopen. Nieuwbouw
wordt ook nauwlettend afgestemd op de vraag.
De sociale functie komt steeds meer in het
teken te staan van ‘signaleren’.

Bert Wijbenga, voorzitter
Raad van Bestuur Woonbron

Transitie
De crisis op de woningmarkt bereikte in
2013 haar dieptepunt, maar in het eerste
helft van 2014 lijkt sprake van herstel. Door
diverse kabinetsbesluiten, waaronder de
verhuurdersheffing, is de financiële ruimte voor
corporaties echter beperkt. Woonbron maakte
een pas op de plaats. “De investeringen stonden
bijna een jaar ‘on hold’ en daarnaast hebben we
het beleid ingrijpend aangepast.
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Woonbron stond in 2013 synoniem
voor: (re)organisatie in transitie”, aldus
bestuursvoorzitter Bert Wijbenga. “We zijn blij
dat we nu weer vooruit kunnen kijken.”
Prioriteit aan onderhoud
Woonbron focust zich op het bestaande
bezit, daarna wordt er pas gekeken naar
uitbreiding van het aanbod. “Dat zou ook de
volgorde móeten zijn”, zegt Wijbenga. “Door
bezuinigingen zijn onderhoudswerkzaamheden
op te veel plaatsen te lang uitgesteld. We zijn
blij dat we hier nu prioriteit aan kunnen geven
en pakken het in één keer goed aan.” In 2014 is
er ook weer ruimte voor nieuwe investeringen.
“Op het programma staan de afronding
van Schiemond-renovatie en de aanpak van
de Meijerstraat in Delft, de Vogelbuurt in
Dordrecht en de Beverwaard.”
Betaalbaarheid versus beschikbaarheid
Voor Woonbron is de betaalbaarheid van
wonen een focuspunt. “Woningen werden de
laatste jaren steeds mooier en groter, maar daar
is steeds minder behoefte aan. Wij laten ons
woningaanbod zo goed mogelijk aansluiten op
de besteedbare inkomens. Een goed voorbeeld
daarvan zijn de betaalbare studio’s van de
Campus Hoogvliet, waar veel vraag naar is. En
woningen die we bieden aan arbeidsmigranten.
Zij willen zo goedkoop mogelijk wonen,
maar wel netjes en veilig.” Nieuw zijn ook
de Prachthuizen, die vanaf eind 2014 worden
opgeleverd. Ruime huizen met een tuintje,
voor een maximale huurprijs van 699 euro.
“We zien al jaren dat bewoners die iets meer te
besteden krijgen, wegtrekken uit de kwetsbare
wijken. Zij verhuizen naar de randgemeenten.

Met de Prachthuizen blijft deze krachtige groep
behouden voor de buurt. Daar worden de
wijken sterker van.”
Sociale inzet
Woonbron richt zich steeds meer op de
kerntaak: wonen. “Natuurlijk blijven wij
zorgen voor de leefbaarheid in de portieken,
binnentuinen en wijken. Maar we beperken
onze sociale inzet. Op gebied van werken,
leren en leven signaleren en mobiliseren we,
maar we betalen niet meer. Als we armoede
of gezinsproblemen zien, dan trekken we aan
de bel bij betrokken instanties. Dit signaleren
is al heel lang een speerpunt van Woonbron
en zit in de routine van onze medewerkers.
Alleen deden we te veel zelf. Vroeger waren
woningcorporaties ‘duizenddingendoekjes’. We
deden van alles wat niet onze taak was. Andere
organisaties vonden het wel best. Die tijd is
voorbij. Gelukkig is hier veel begrip voor.”
Samen het vangnet vormen
Woonbron blijft ook in de toekomst actief in
de wijken. Samenwerking is hierbij volgens
Wijbenga een speerpunt, zeker gezien de
decentralisatie van de zorg in 2015. “De
verhouding tussen de samenwerkende partijen
op lokaal niveau verandert. Om onze meest
kwetsbare klanten zo goed mogelijk te kunnen
helpen, zijn we in gesprek met de gemeenten
over de stap naar gebiedsgerichte sociale
teams. Teams die de Woonbron-huismeesters
en gebiedsteams informeren, zodat we onze
inspanningen effectief kunnen afstemmen.”
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Woonbron en
vastgoedsturing
Woonbron is ook een vastgoedbedrijf met een lange termijn perspectief.
We moeten zodanig sturen op onze voorraad dat het maatschappelijke
en financiële rendement nu en in de toekomst is geborgd.
In onze vastgoedsturing zijn we aan het verzakelijken. We maken duidelijk wat het marktconforme
rendement van onze vastgoedportefeuille is en welke keuzes we maken om dit rendement niet te
realiseren ten behoeve van maatschappelijk rendement. De buitenwereld vraagt terecht ook om deze
transparantie.
De rol van de vastgoedkamer bij Woonbron is te sturen op optimalisatie van direct rendement nu en in
de toekomst via de portefeuille. Het gaat om opbrengstmaximalisatie, kostenverlaging en investeren
om toekomstige rendementen te kunnen halen. Ons directe rendement versterken we door verlaging
van onze lasten, het verhogen van onze efficiency en door huurharmonisatie en huurverhoging. Verder
stuurt de vastgoedkamer op de waardeontwikkeling van de portefeuille, het indirecte rendement.
De waardeontwikkeling van het vastgoed is een maatstaf voor de kwaliteit en samenstelling van de
portefeuille. Daarnaast ontstaat waardeverandering door de prijsontwikkeling in de markt. Verder
treedt waardeverandering op door investeren, desinvesteren en sloop. Bij onze vastgoedsturing is het
ook van belang in te spelen op vastgoedrisico’s in de toekomst. Met vastgoedsturing door middel van
onze portefeuillestrategie, het investeringsprogramma, onze gebiedsvisies en ons dagelijks beheer
werken we hier aan.

Succesbepalende factoren
•
•
•

We realiseren voldoende direct en indirect rendement
Verminderen E, F en G labels
Onze investeringen zijn in balans met de desinvesteringen

Portefeuillestrategie, gebiedsvisies en pmc-labels
De woningmarktontwikkelingen en de onzekerheden in onze politiek-bestuurlijke omgeving
vroegen om een integrale heroverweging van de portefeuillestrategie en de gebiedsvisies. Naast
de stagnatie op de koopmarkt is met name de aangekondigde verhuurderheffing van grote invloed
op onze investeringsmogelijkheden. De portefeuillestrategie van Woonbron geeft de gewenste
ontwikkeling van de woningvoorraad en de prestaties van de gebieden weer. De portefeuillestrategie
is kaderstellend voor gebiedsvisies, complexbeleid, beheeractiviteiten en investeringsprojecten. De
herziening van de strategie hebben we in 2013 uitgevoerd. Dit is gepaard gegaan met een tijdelijke
investeringspauze. Als gevolg hiervan is het in het jaarplan beoogde investeringsprogramma maar
zeer ten dele uitgevoerd in 2o13.

De waarde
ontwikkeling van
ons vastgoed is een
belangrijke maatstaf
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In het afgelopen jaar zijn tevens de belangrijkste gebiedsvisie, locatievisies, projecten en programma’s
vastgesteld. Het gaat daarbij om de vaststelling van voorkeursstrategie per gebied.
Dit betreft:
• Gebiedsvisie Beverwaard
• Gebiedsvisie Oudeland
• Gebiedsvisie Dordrecht West
• Gebiedsvisie Poptahof
• Gebiedsvisie Vogelbuurt
• Locatievisie Sagenbuurt
• Locatievisie 6-hoog
• Programmavisie Carnisse (NPRZ)
• Startnotitie Prachthuizen
• Programma Duurzaamheid 2013-2015
• Programmavisie Oud Mathenesse
Deze nieuw vastgestelde visies hebben weer voeding gegeven aan het nieuwe
investeringsprogramma. Het investeringsprogramma geeft alle projecten weer die Woonbron van plan
is uit te voeren en waarvoor investeringen noodzakelijk zijn.

Markt- en exploitatielabels

Omdat de portfoliostrategie, de gebiedsvisies en het investeringsprogramma in 2013 herijkt zijn,
was het ook nodig om de labels van onze Product Markt Combinaties (pmc’s) integraal te herzien.
Alle woningen van Woonbron zijn onderverdeeld in pmc’s, die Woonbron met een bepaald doel
en op grond van specifieke gemeenschappelijke kenmerken als een geheel beschouwt.
Deze groepen met woningen krijgen beleidskenmerken mee (labels) om te zorgen dat de
vastgoedstrategie bereikt wordt.
Bij de herijking lag de focus op:
• Het aanbrengen van een verschuiving in de verkoopstrategie;
• Aanscherping van noodzakelijke uitzonderingen in het streefhuurbeleid;
• Bijzonderheden in de beheeropgave vastleggen;
• Het nagestreefde energielabel gecombineerd met de handelingsvrijheid bij mutatie herijken in
combinatie met het na te streven niveau van onderhoud.
Eind 2012 waren 45.114 woningen opgenomen in een pmc, eind 2013 waren dat er 45.385. De groei
heeft met name te maken met het feit dat diverse nieuwbouwprojecten aan de pmc’s zijn toegevoegd.
In totaal zijn 8.632 woningen verkocht onder voorwaarden binnen deze portefeuille, waarvan 8.315
onder Koopgarantvoorwaarden en 317 onder Koopcomfortvoorwaarden.
Woonbron hanteert vijf marktlabels:
1 Doorexploiteren; Dit is de reguliere exploitatievorm. Hieronder vallen naast reguliere
huurcomplexen, ook de complexen met een Te Woon-exploitatie.;
2 Investeren; Dit zijn de pmc´s waarbij Woonbron het voornemen heeft te investeren in de komende
tien jaar;
3 Afstoten via vrije verkoop; Als een woning vrijkomt, zullen we de woning verkopen en dat betekent
dat Woonbron (langzamerhand) afscheid neemt van dit pmc;
4 Sloop: Dit zijn pmc’s waarbij Woonbron het gebouw daadwerkelijk wil slopen;
5 Beheer voor derden: Woonbron is zelf geen eigenaar van dit pmc, maar voert alleen het beheer
van de huurwoningen. Een andere partij is de eigenaar.
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Tabel 11 Verdeling naar marktlabels

Woningen in pmc’s
Doorexploiteren
Investeren
Sloop
Afstoten middels vrije verkoop

2013

2012

45.385
68%
10%
5%
16%

45.114
73%
15%
8%
3%

Het spreekt voor zich dat de meeste pmc’s van Woonbron het label ‘doorexploiteren’ hebben. De
andere labels komen maar in beperkte mate voor. De wijziging van de gebiedsvisies in Hoogvliet,
Poptahof en Dordrecht West heeft geleid tot een daling van het aandeel woningen met een sloop- of
investeringslabel. De verschuiving van maatschappelijk gebonden verkoop naar vrije verkoop heeft tot
gevolg dat het aandeel woningen met het label doorexploiteren is gedaald.

Tabel 12 Verdeling wooneenheden in pmc’s

Woningen in pmc’s
Met verhuurlabel
Met verkooplabel

2013

2012

45.385
72%
28%

45.114
66%
34%

De labelverschuiving van verkoop naar verhuur heeft er gedeeltelijk mee te maken dat er nieuwbouw
huurwoningen zijn opgeleverd. Ook is ervoor gekozen om juist woningen die interessant zijn als
huurwoning te exploiteren, te behouden. Dit is neergelegd in een wijziging van de verkoopstrategie
voor 2014 en verder.
Woonbron kent drie vormen van verkoop pmc’s. In een pmc met label Te Woon is een meerderheid
van de woningen een huurwoning, maar heeft een deel ook een verkooplabel. In een pmc met label
Koopgarant worden alle woningen verkocht. Woningen die zijn gelabeld voor vrije verkoop liggen
meestal in een pmc waar alle woningen worden verkocht.

Tabel 13 Positie van woningen met verkooplabel

Woningen met verkooplabel
Gelegen in een Te Woon-pmc
Gelegen in een Koopgarant-pmc
Gelabeld voor vrije verkoop
(Nog) niet in verkoop

2013

2012

12.729
35%
2%
59%
5%

15.400
57%
27%
7%
9%

De herijking van de pmc-labels heeft voor wat betreft de pmc’s met een verkooplabel duidelijk tot
effect gehad dat er een forse verschuiving is van maatschappelijk gebonden verkoop (verkoopvorm
waarbij Woonbron een vorm van terugkoopverplichting kent) naar vrije verkoop. Hierdoor zal het
aantal woningen met een terugkoopverplichting afnemen op de balans. De keus voor vrije verkoop is
gemaakt in die PMC’s die voor de huisvesting van de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid niet
(meer) nodig zijn en die geen leefbaarheids- of andere beheerproblemen kennen.
Woonbron hanteert als streefhuurbeleid 95% van de maximaal redelijke huur tenzij woningen
zich hierdoor qua prijs-kwaliteitverhouding uit de markt prijzen. In die gevallen wordt een lagere
streefhuur toegepast. Een streefhuurpercentage lager dan 85% wordt gehanteerd bij een aantal pmc’s
met een slooplabel.
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Tabel 14 Verdeling wooneenheden en streefhuurpercentage

Woningen met verhuurlabel
Streefhuur ≥95%
Streefhuur 85-95%
Streefhuur <85%

2013

2012

32.786
85%
10%
5%

29.714
82%
10%
7%

De aanscherping van het streefhuurbeleid heeft geleid tot een verschuiving naar de hogere
streefhuurniveaus. Tegelijk hanteert Woonbron ook een specifiek ‘aftopbeleid’. Indien een bepaald
segment betaalbare woningen in een deelmarkt te klein wordt, dan toppen we de streefhuur
af op de liberalisatiegrens zodat ze bereikbaar blijft voor de doelgroep. Dit betreft bijvoorbeeld
eengezinswoningen in sommige wijken. Voor 2014 wordt naar verwachting ca. 15% van de
leegkomende woningen op deze wijze afgetopt.
Voor wat betreft de geldende korting bij Te Woon- en Koopgarant-pmc’s is bij de herijking afgestapt
van het generiek gehanteerde kortingspercentage van 25%. Het maximum percentage is verlaagd naar
15%. Bij een aantal pmc’s in kwetsbare gebieden is de keus gemaakt om wel de terugkoopverplichting
te handhaven maar zonder korting te verkopen. De nieuwe verkooplabels worden in het eerste
kwartaal van 2014 geïmplementeerd.

Resultaat op de bestaande exploitatie
In de bestaande exploitatie wordt ons directe rendement bepaald door de netto exploitatiekasstromen
van het vastgoed af te zetten tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Woonbron meet het direct
rendement op basis van de methodiek van de IPD Corporatie Vastgoedindex.

Tabel 15 Ontwikkeling direct rendement
2013

2012

Direct rendement

3,5%

3,3%

totaal

3,5%

3,3%

Woonbron heeft in 2013 de stijgende lijn van het direct rendement voortgezet. De gerealiseerde
jaarcijfers laten wel zien dat Woonbron stappen zet richting een efficiënter beheer van haar vastgoed.
Als gevolg van eigen beleidskeuzes wijkt het direct rendement van Woonbron af van het maximale
marktconforme direct rendement op het vastgoed. Woonbron realiseert dus lagere opbrengsten en
hogere kosten in het beheer van het vastgoed ten opzichte van een commerciële partij. Als we de
kosten en opbrengsten vergelijken met marktconforme normen dan komen we daarbij op de volgende
bedragen:
• Betaalbaarheid, de werkelijk gerealiseerde huren zijn € 70 mln lager dan de ingeschatte
markthuren van het gehele bezit;
• Extra onderhoud, het onderhoud van Woonbron is € 13 mln hoger dan wanneer uitgegaan wordt
van de marktconforme norm voor instandhoudingsnorm (VEX-norm);
• Intensiever beheer: de overige beheerkosten van Woonbron zijn circa € 23 mln hoger dan de
overige beheerkosten van een commerciële partij.
Deze bedragen zijn genormeerd bepaald. Woonbron werkt met andere corporaties aan het verfijnen
van deze normen, zodat een zuiverder inzicht ontstaat van de financiële bijdrage die nodig is om de
maatschappelijke doelen te realiseren.
Als deze maatschappelijke bijdrage wordt gecorrigeerd, resulteert dit in een marktconform rendement
van 6,7% op de gehele Woonbronportefeuille.
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Bruto inkomsten
De huursom nam af als gevolg van de verkoop van woningen, wat werd gecompenseerd door de
stijging van de omzet als gevolg van de huurverhoging en de huurharmonisatie. De bruto omzet over
2013 is € 217,8 mln, in 2012 was dit € 212,1 mln.
Woonbron heeft in 2013 gebruik gemaakt van de maximale ruimte die de jaarlijkse huurverhoging
biedt. De maximale huurverhogingsruimte is, na een langdurige politieke discussie, vastgesteld met
een inkomensafhankelijke component bovenop een basishuurverhoging. Die basishuurverhoging is
weer gebaseerd op de inflatie over 2012 (2,5%) plus 1,5%.
De uitgevoerde feitelijke huurverhogingspercentages per inkomenscategorie zijn:
• Tot € 33.614: inflatie + 1,5% = 4%
• Van € 33.614 tot € 43.000: inflatie +2,0% = 4,5%
• Boven € 43.000: inflatie + 4,0% = 6,5%
2013 was het eerste jaar dat een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk was. Dit heeft
tot veel politieke aandacht geleid. Ook heeft dit een groter aantal bezwaren als gevolg dan wat
jaarlijks gebruikelijk was. In totaal hebben 293 huurders bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde
huurverhoging. Dat is ongeveer drie keer zo veel als in voorgaande jaren.
Gemiddeld over de hele portefeuille werd per 1 juli 2013 een huurverhoging doorgevoerd van 3,8%.
De na mutatie opnieuw verhuurde woningen zijn geharmoniseerd naar 75%, 85% of 95% van de
maximaal redelijke huurprijs, met de nadruk op 95%.
Het gemiddelde effect van harmonisatie bedraagt over 2013 1,2% van de huursom.
In de omzet speelt de mutatiegraad een grote rol. Een woningmarkt die stil komt te liggen, zorgt
ervoor dat er minder mogelijkheden zijn om de huur bij mutatie aan te passen.
Opvallend is dat de mutatiegraad voor heel Woonbron juist vrij stabiel is. Er is wel verschil te zien
tussen de meer en minder populaire woningen, maar over het algemeen blijft de mutatiegraad op
niveau.

Tabel 16 Mutatiegraad

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse
Totaal

2013

2012

9,0%
10,8%
8,3%
7,2%

8,0%
11,4%
8,1%
7,0%

8,7%

8,5%

Lasten

Naast de gestegen inkomsten, zijn de kosten over 2013 lager dan in 2012. De gevolgen van de
reorganisatie worden zichtbaar in de over 2013 gerealiseerde personeels- en bedrijfskosten. Door
reorganisatiekosten is hier de optimalisatieslag nog niet voldoende zichtbaar. In de onderhoudskosten
streven we een stabiele omvang na. De externe leefbaarheidsuitgaven zijn gedaald van € 3,3 mln in
2012 naar € 2,4 mln in 2013.
Een bijzondere extra last in 2013 was de verhuurderheffing. Na de goedkeuring van het wetsvoorstel
is over 2013 nog € 0,6 mln geheven. De heffing zal de komende jaren fors oplopen tot € 26 mln in 2017.
De saneringssteun was in 2013 € 8,3 mln De totale lastenontwikkeling komt daarmee van € 64,7 mln
in 2012 op € 63,4 mln in 2013.
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Onderhoud
Ons onderhoudsprogramma is onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Op basis van de gestelde
kwaliteitseisen en conditiemetingen komt de meerjarenonderhoudsplanning tot stand.
Bedrijfsonderdeel onderhoud omvat het planmatig en contract onderhoud en het dagelijks onderhoud
bestaande uit het mutatie-, reparatie- en vraaggestuurd onderhoud. Maar ook het onderhoud voor
het bevorderen van verkoop en verhuur, serviceabonnementen en contracten die niet direct op het
vastgoed betrekking hebben (tuin-, schoonmaakonderhoud en dergelijke).

Onderhoud in huurcomplexen

Voor 2013 hadden we € 34,7 mln begroot voor onderhoud (zowel planmatig, vraaggestuurd, mutatie
en klachtenonderhoud). Uiteindelijk realiseerden we in 2013 € 33,7 mln. De uitgaven bij het planmatig
onderhoud vielen lager uit dan begroot, omdat niet alle planmatige onderhoudsprojecten in 2013
konden worden uitgevoerd. Daarnaast is het resultaat € 1 mln lager als gevolg van de tijdelijke BTW
verlaging op onderhoud. Onderhoud op de overige posten viel hoger uit dan begroot. Met name het
gerealiseerde mutatieonderhoud kostte meer dan begroot. De gewijzigde verkoopstrategie draagt
mede bij aan deze consequenties voor de mutatieuitgaven. Voor 2014 zijn, mede naar aanleiding van
deze analyse, maatregelen genomen om de budgetten beter beheersbaar
te maken.

Tabel 17 Onderhoud huurcomplexen
(in € x 1.000)

Gerealiseerd 2013

Begroot 2013

Gerealiseerd 2012

Planmatig onderhoud
Klachten onderhoud
Mutatie onderhoud
Vraag gestuurd onderhoud

11.650
7.615
9.223
5.218

16.865
7.215
5.711
4.901

13.850
7.920
6.629
5.290

Totaal

33.706

34.694

33.688

Onderhoud in VvE’s

Bedrijfsonderdeel Onderhoud is verantwoordelijk voor het gehele onderhoudsproces van de VvE’s. Het
gaat om het opstellen van de meerjarenonderhouds-planningen, uitvoering van planmatig, contracten dagelijks onderhoud en mogelijk additionele diensten.

Tabel 18 Onderhoud VvE’s
(in € x 1.000)

Planmatig onderhoud
Niet planmatig onderhoud

Gerealiseerd 2013

Begroot 2013

Gerealiseerd 2012

9.419
2.662

10.079
2.847

9.190
2.031

In de VvE-bijdrage vanuit Woonbron is € 12,1 mln voor onderhoud inbegrepen. Daarvan is € 9,4 mln
gedoteerd aan de onderhoudsvoorzieningen binnen VvE’s. € 2,7 mln is besteed aan reparatieverzoeken
bij VvE’s. In 2013 is vanuit de onderhoudsvoorzieningen voor totaal € 4,3 mln werkelijk uitgevoerd aan
planmatige onderhoudswerken voor VvE’s
Om in 2014 verbetering te krijgen in de voortgang, gaan we de werkvoorbereiding scherper
afstemmen op de vergaderplanning van de VvE’s. Zo lopen we niet aan tegen projecten die
doorschuiven vanwege het ontbreken van toestemming voor budgetoverschrijding. Dit is minder
dan het geplande onderhoud
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Risicobeheersing

In 2013 brachten we meer lijn in ons crisismanagement en –beleid om zodoende een incident of crisis
te voorkomen dan wel zo goed mogelijk te beheersen. We zijn geen hoog-risico organisatie maar
hebben wel risico’s met een groot crisispotentieel. Volledig voorbereid zijn op een crisis is onmogelijk,
goed voorbereiden kan wel.
Uitgangspunten en verantwoordelijkheden zijn benoemd en acties uitgezet. We hebben onze
calamiteitenplannen herijkt en zijn gestart met formuleren van scenariokaarten op vier van onze
grootste risico’s (asbest, constructieve problemen (zoals balkons, ontbreken spouwankers), legionella
en koolmonoxide). De kaart heeft onder meer als doel inzicht te geven in de vraagstukken die spelen
rondom een onderwerp en zorgt er onder meer voor dat alle betrokkenen bij een crisis hetzelfde
vertrekpunt hebben. De scenariokaart asbest is inmiddels gereed.
De gebouwgebonden risico’s heeft Woonbron in 2013 verder aangevuld en volledig en overzichtelijk
in kaart gebracht. Een groot deel van deze risico’s is in eerdere jaren al aangepakt. Zo hebben we
in voorgaande jaren al geïnvesteerd in het aanbrengen van dakveiligheidsvoorzieningen. Ook
in het afgelopen jaar hebben we verder maatregelen genomen. Zo zijn voor ruim € 1 mln extra
dakveiligheidsvoorzieningen aangebracht.

Duurzaamheid
De dag van morgen is gebaat bij duurzame bedrijfsvoering, een duurzaam verdienmodel en duurzame
woningen. We zijn ons ervan bewust dat duurzaamheid een breed aandachtsveld betreft, maar leggen
de focus vooral op de energieprestatie van ons vastgoed. Dit doen we om de stijging van energielasten
voor onze klanten tegen te gaan, een comfortabele woning te bieden en onze bijdrage te leveren aan
de klimaatdoelstellingen. Ook gaan we ervan uit dat woningen met een beter energielabel op termijn
meer marktpotentie hebben.
In juni heeft Woonbron haar ‘Programma duurzaamheid 2013-2015’ vastgesteld. Onze focus blijft het
verminderen van het aantal E, F en G-labels. Daarnaast hanteren we de regel ‘label B tenzij’ bij mutatie
en renovatie.
Het duurzaamheidsprogramma kent de volgende uitvoeringslijnen:
• Verduurzamen als onderdeel bij planmatig onderhoud
• Verduurzamen bij renovatie
• Verduurzamen bij mutatie- en reparatieonderhoud
Het verduurzamen van de voorraad is een lange termijnprogramma, dat in de reguliere bedrijfsvoering
gemeengoed moet worden. Het verduurzamen van de woningvoorraad en het bewust zelf
beïnvloeden van woonlasten door de bewoner is nog geen gemeengoed. Het blijft belangrijk om
intern en extern aan gedragsbeïnvloeding te werken en in verschillende uitingen naar klanten en
medewerkers de kansen te promoten.
We zijn ons er scherp van bewust dat de duurzaamheidsopgave vraagt om nieuwe werkwijzen
en samenwerkingsverbanden. Daarom participeren we in diverse verbanden. Woonbron wil op
de lange termijn de kennis van installaties meer uitbesteden. Daarvoor is in 2013 een strategische
samenwerkingsovereenkomst getekend met Eneco.
Duurzame stappen zet je niet alleen. Woonbron is actief lid en vervult het voorzitterschap
van De groene huisvesters. Een beweging van corporaties die zich inzet om de verduurzaming
van de bestaande woningvoorraad te versnellen, vooral door hun praktijkkennis te delen met
collega-corporaties.

Duurzaamheidsresultaten

De voortgang van de verduurzaming van de voorraad kunnen we afmeten aan de energielabels.
Woonbron is gecertificeerd om energielabels af te melden. Een certificering die we in 2013 behielden
na de daarvoor bestemde audits.
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Tabel 19 Stand Energielabels

Gemiddelde CO2 uitstoot [kg/woning]
Gemiddelde CO2 uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen gemaakt

2013

2012

2.689,24
34,64
30.320
1.083
1,75
3.395

2.721,29
35,13
26.315
832
1,77

figuur 5 Verdeling energielabels
F

G A

B

E

C
D

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

3
2
729
5.469
13.670
11.973
6.558
3.052
1.112

Woonbron heeft een beperkt aantal stappen gerealiseerd. Enerzijds is dit het gevolg van de
investeringspauze. Anderzijds zijn er ook weer verbeteringen in de labelregistratie doorgevoerd die
zorgden voor een toename van de E, F en G-labels. In 2013 zijn 4.005 woningen afgemeld voor een
nieuw label. Deels betreft dit woningen die nog geen label hadden. Deels betreft dit woningen die
in het verleden door externe partijen zijn gelabeld waarbij twijfels bestonden over de juistheid van
de labels. De verbeteringen van energielabels kwamen in 2013 vooral voort uit het vervangen van
cv-ketels, plaatsen van dubbel glas en het isoleren van woningen. De verbetermaatregelen bij mutatie
waren in 2013 nog beperkt in omvang.

CV-ketels

Met het programma duurzaamheid is in 2013 € 900.000 extra investeringsvermogen beschikbaar
gesteld voor versnelde ketelvervanging. Sinds de zomer van 2013 zijn er daardoor 561 extra nieuwe
hr-ketels geplaatst. Dit tempo wordt komende jaren verder versneld, inclusief de vervanging van open
verbrandingstoestellen. Deze laatste categorie moet in 2017 zijn weggewerkt. Komende jaren worden
2.000 nieuwe ketels per jaar geplaatst. De samenwerking met Eneco wordt ook benut om wederzijds
de efficiency te zoeken, zowel in proceskosten als in reductie van storingskosten.

Zonnepanelen

Vanuit de samenwerking met Eneco wordt gewerkt aan een overeenkomst om grootschalig zon-pv
te plaatsen, waarbij Woonbron investeert en Eneco het beheer en ontzorging regelt. Vooruitlopend
daarop zijn in 2013 op Heijplaat aan eengezinswoningen panelen aangeboden en is de Reinier de
Graafweg in Delft voorzien van zon-pv. De eerste animo vanuit Heijplaat was in november nog
beperkt tot vier woningen. In 2014 wordt de opgedane ervaring gebruikt en zal grootschaliger zon-pv
aangeboden worden. Qua handling zijn de grote complexen relatief eenvoudig te voorzien van zon-pv.
Daarin zal het grootste deel worden gerealiseerd.

Versnelling 010 en Slimwoneninrotterdam.nl

De gemeente Rotterdam heeft een stevige ambitie om haar klimaatdoelstellingen te realiseren.
Verduurzaming van de bestaande voorraad is daar belangrijk in. Van particuliere eengezinswoningen
tot huurcomplexen en tot VvE’s. Het is een ambitieus programma waar in Rotterdam 10.000
woningen de komende jaren aangepakt worden. Dit traject wordt in samenwerking opgepakt met
corporaties, bouwbedrijven, banken en energieleveranciers.
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Woonbron levert een bijdrage aan de verschillende sporen:
• Vanuit Duurzame daden is de bijdrage geleverd met de uitvoering van de Groene tuin en de
Sagenbuurt 1e fase (totaal 217 woningen);
• In Oud Mathenesse pakken we het verbeteren van VvE’s aan. Daarbij zijn met Smits Vastgoed
pakketten uitgedacht die bewoners kunnen uitvoeren en die de VvE kan realiseren;
• Bijgedragen aan de realisatie van de website Slimwoneninrotterdam.nl;
• Inzet voor een toegankelijke financiering voor VvE’s om zo verder te helpen bij de realisatie van
duurzaamheidsmaatregelen.
Met de Website Slimwoneninrotterdam.nl is een zichtbaar portaal gecreëerd waar de voortgang
feitelijk tastbaar wordt. Het geeft aan wat er exact uitgevoerd wordt, het geeft ervaringen van
bewoners weer en inzicht in wat bewoners zelf kunnen. Het maakt bewoners bewust en biedt
aanknopingspunten om hen verder te helpen. Het portaal is de basis. Het is aan alle partners
van Versnelling 010 en de bewoners om er een succes van te maken door het zoveel mogelijk van
informatie te voorzien.

Warmtenet

Het gebruik van (rest)warmte via een warmtenet levert een forse reductie van de CO2-uitstoot op
ten opzichte van woningen die verwarmd worden door een traditionele gasgestookte hr-ketel. Als
vergelijk wordt gegeven dat een woning voorzien moet worden van tussen de 20 en 40 zonnepanelen
om deze CO2-reductie te compenseren (het verschil zit in de mate van duurzame opwekking van
warmte). De aansluiting op de bestaande bouw is echter lastig te realiseren. Dat komt deels door het
ongelijke speelveld in de regelgeving. Aansluiting op het warmtenet telt wel mee in het energielabel
bij nieuwbouw maar niet bij bestaande bouw. Daarmee is er nog geen haalbare businesscase in de
keten van warmteleverancier-vastgoedeigenaar en afnemer/bewoner. Woonbron zet zich samen met
onder andere Aedes, Woonbond, Amsterdam, Rotterdam, Nuon, Eneco en Ymere in om het speelveld
in de regelgeving gelijk te trekken. Het belang voor Woonbron is dat de bestaande warmtenetten in
Rotterdam en Dordrecht beter benut kunnen worden, op zo’n manier dat de huidige bewoner er profijt
van heeft.

Warmtewet

De invoering van de Warmtewet heeft een forse impact op Woonbron en op alle VvE’s met een
collectieve warmte-aansluiting. De voorbereidingen op de invoering zijn eind 2013 gestart. De
realisatie van de maatregelen zal in 2014 plaatsvinden.

Afwikkeling RCI

Het ‘Samenwerkingsconvenant energietransitie gebouwde omgeving’ van het Rotterdam Climate
Initiative is eind 2013 formeel afgerond. Dit convenant liep over de jaren 2007 tot 2012. De financiële
afwikkeling vindt plaats in 2014.

Interne duurzaamheid

In de bedrijfsvoering van Woonbron staan de principes van het samenwerkingsverband Cirkelstad op
de agenda. We zorgen ervoor dat grondstoffen niet onnodig verloren gaan en dat mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt bij projecten worden ingezet. Bij de interne bedrijfsvoering is het
doel duurzaamheid uit de projectsfeer te halen en meer te verankeren. Het programma duurzaamheid
draagt daaraan bij. Duurzaamheid is niet van een afdeling, maar van de hele organisatie. Ook bij
Woonbron is het nog geen automatisme. We besteden wel bewust aandacht aan duurzaamheid door
bijvoorbeeld altijd dubbelzijdig te kopiëren en zo min mogelijk met kleur. We maken slimme keuzes in
ons wagenpark om het milieu zo min mogelijk te belasten. En we stimuleren onze medewerkers om zo
veel mogelijk gebruik te maken van het OV en de fiets. Veel kantoorlocaties liggen gunstig ten opzichte
van het openbaar vervoer en Woonbron stelt leenfietsen voor medewerkers beschikbaar.
Voor het energieverbruik van onze eigen locaties en voor de inkoop voor collectieve installaties in onze
woongebouwen maken we voor 100% gebruik van groene energie.
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Investeringen en desinvesteringen
Investeringsbesluiten 2013

We streven naar een investeringsomvang in bestaande bouw/nieuwbouw die in evenwicht is met het
desinvesteringsprogramma.
Het geprognosticeerde investeringsprogramma 2013 bedroeg € 64,8 mln op basis van 2e investerings
besluiten. Bij aanvang was reeds duidelijk dat een omvangrijk deel hiervan zeer ongewis was, omdat
het nieuwbouw van koopwoningen betrof.
Een groot deel van de investeringsbesluiten is niet in 2013 genomen in verband met de
investeringspauze. Aan de voorbereidingen is wel doorgewerkt.
In 2013 zijn de investeringsbesluiten genomen van:
• Groene Tuin; renovatie 161 appartementen in IJsselmonde.
• Oude IJsbaan; renovatie 11 topsport wooneenheden in Delft.
In 2013 is in totaal voor € 14,45 mln aan investeringsbesluiten genomen.

Tabel 20 Investeringsbesluiten 2013
(in € mln)

Jaarplan 2013

Gerealiseerd 2013

Nieuwbouw Te Woon
Renovatie
Aankopen
Nieuwbouw koop
overig

5,80
24,30
2,00
29,10
3,60

14,20
0,25
-

totaal

64,80

14,45

De geplande nieuwbouw Te Woon-woningen betrof prachthuizen. Dit zijn nieuwbouw sociale huur
eengezinswoningen die door hun bouwmethode en afspraken met de gemeente rendabel gebouwd
kunnen worden. Aan de realisatie is in 2013 hard gewerkt. De beoogde locatie is gewijzigd ten opzichte
van het jaarplan 2013. We verwachten de eerste prachthuizen in 2014 te starten en op te leveren.
De overige investeringen betroffen verbouwingen van onze bedrijfshuisvesting aan de Eliotplaats in
Rotterdam Ommoord en het kantoor in IJsselmonde, de samenvoeging van de kantoren Hoogvliet
en IJsselmonde en de centralisatie van Onderhoud. Deze investeringsbesluiten zijn in 2013 wel
gerealiseerd, voor een totaalinvestering van € 4,5 mln.
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Gestartte activiteiten en opleveringen in 2013

In de uitvoering werkten we conform het jaarplan aan de realisatie van eerdere besluiten. Bij deze
projecten, die allen aan het volkshuisvestelijk beleid bijdragen, zijn de stichtingskosten niet boven de
grens van € 200.000 per woning uitgekomen.

Tabel 21 Opleveringen nieuwbouw en renovatie 2013
Aantal

Nieuwbouw
Huurappartementen Brongras in Prins Alexander (dec 2012/jan 2013)
Appartementen huur en koop Leerpark Dordrecht
Jongerenappartementen Campus Hoogvliet
Nieuwbouw eengezingswoningen koop Stormhoek fase Dordrecht

43
103
108
13

Renovatie
Verbouwing eenheden Topsporters Oude IJsbaan Delft
Verbouwing eenheden Superkubus Rotterdam voor bijzondere doelgroep
Opknapbeurt appartementen Lampreibuurt Hoogvliet

11
20
120

Tabel 22 Gestart met werkzaamheden of in ontwikkeling in 2013
Aantal

Nieuwbouw
Te Woon-woningen aan de Sweersstraat in Dordrecht

40

Renovatie
Appartementen Groene Tuin in IJsselmonde
Eengezinswoningen Sagenbuurt in IJsselmonde
Woningen in Schiemond (lopend project sinds 2011)

161
56
609

Verkopen

In 2013 prognosticeerden we ruim 1.000 verkopen. We verkochten 924 eenheden.

Tabel 23 Verkoopresultaat in aantallen eenheden
Gerealiseerd 2013

Begroot 2013

Gerealiseerd 2012

Vrije verkopen
Koopgarant 1e verkoop
Koopcomfort 1e verkoop
Wederverkopen

21
495
28
380

10
570
14
414

20
621
22
397

Totaal

924

1.008

1.060

Het aantal gerealiseerde verkopen verliep tot september 2013 zeer voortvarend, het leek er sterk
op dat de begrote aantallen voor 2013 ruim overschreden zouden worden. In september 2013 heeft
Woonbron, op basis van een evaluatie van het verkoopbeleid, het besluit genomen om de verkopen te
temporiseren. Vanaf dat moment is een deel van de te koop staande woningen uit de verkoop gehaald
en verhuurd. De realisatie verkopen is hierdoor teruggelopen.
Totaal hebben de verkopen gezorgd voor een inkomende kasstroom van € 87,8 mln tegenover
een investeringskasstroom van € 82 mln. Voor de 495 1e verkopen Koopgarant is het gehanteerde
kortingspercentage overwegend 25% geweest. Het verstrekte kortingsbedrag op deze verkopen
bedraagt daarmee € 16,4 mln.
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De gewenste balans tussen desinvesteringen en investeringen gaat ervan uit dat desinvesteringen hoger
moeten zijn dan investeringen, zodat we onze Loan-to-value en onze rentekosten kunnen terugbrengen.
Het resultaat is uitgekomen op 1,07, dus boven de norm van minimaal hoger dan 1.

Indirect rendement en waardeontwikkeling
Markwaarde

De actuele marktontwikkelingen en onze beheer- en investeringsinspanningen bepalen de actuele
marktwaarde van ons vastgoed; het indirect rendement. De totale marktwaarde in verhuurde
staat van het vastgoed in exploitatie bedraagt eind 2013 € 3,16 miljard (exclusief de waarde van het
vastgoed onder voorwaarden verkocht). Deze waarde is in 2013 gedaald met € 0,0,9 miljard (€ 90 mln),
de waarde was eind 2012 nog € 3,25 miljard. Deze waardedaling wordt voor € 48,0 mln (1,5%) verklaard
door marktontwikkelingen, de overige mutaties betreffen mutaties in de omvang van het bezit
(verkopen, sloop en investeringen).
De belangrijkste marktontwikkelingen in 2013 zijn:
• Daling van de leegwaarden, gedurende 2013 is de leegwaarde van het bezit van Woonbron
gedaald met gemiddeld 3,4% (€ 60,7 mln negatief);
• Daling van de verwachte mutatiegraden bij verkoop (€ 61,2 mln negatief);
• Stijging van de huren in 2013 (€ 123,4 mln positief);
• In de waardering verwerken van de verhuurderheffing (€ 50,1 mln negatief);
• Verwerken mogelijkheden toekomstige huurverhogingen boven inflatie (€ 14,6 mln positief).
Ten opzichte van 2012 is de marktwaarde in verhuurde staat per eenheid gedaald, van € 80.153 naar
€ 78.814 per eenheid. De totale marktwaarde in verhuurde staat bedraagt 66,8% van de getaxeerde
leegwaarde (marktwaarde in onverhuurde staat). Het indirect rendement over 2013 komt uit op -2,5%

Tabel 24 Ontwikkeling indirect rendement
2013

2012

Indirect rendement

-2,5%

-4,5%

totaal

-2,5%

-4,5%
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Woonbron als
vermogensbeheerder
Een corporatie beschikt over (maatschappelijk) vermogen om nu en
in de toekomst maatschappelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. De
vermogenskamer van Woonbron is verantwoordelijk voor de continuïteit van
dit vermogen (vermogensrisico) en de kredietwaardigheid van Woonbron.
De absolute omvang van het eigen vermogen is afhankelijk van de
geprognosticeerde en gewenste omvang van de activa en het risicoprofiel
van de activiteiten (bijvoorbeeld vermogen om waardeschommelingen
op te vangen). Gezien het toenemend aantal omgevingsrisico’s en de
volatiliteit van de waardeontwikkeling is een grotere vermogensbuffer nodig
dan voorheen. De omvang van de totale voorraad van Woonbron zal in de
toekomst echter afnemen, als gevolg van de afname van de doelgroep en de
politieke druk om de opbrengsten uit het vastgoed af te romen. Bij afname
van het balanstotaal kan ook het eigen vermogen in absolute zin afnemen.
In relatieve zin zal het eigen vermogen echter versterkt moeten worden.
Ons risicoprofiel wordt mede bepaald door de relatieve omvang van vreemd
vermogen waarmee onze activiteiten zijn gefinancierd.
Woonbron moet in haar rol van vermogensbeheerder zorg dragen voor de financiële continuïteit en
financierbaarheid van de organisatie. De vermogenskamer van Woonbron is verantwoordelijk voor de
continuïteit van dit vermogen (vermogensrisico) en de kredietwaardigheid van Woonbron.
Woonbron wordt geconfronteerd met snel veranderende externe omstandigheden. De veranderingen
in de regelgeving dwingen ons om bij te sturen. Een omvangrijke verhuurderheffing moet worden
opgebracht door de sector. Woonbron moet hierdoor een aanzienlijk deel van haar operationele
kasstroom afstaan aan de Rijksoverheid. Om te blijven voldoen aan de normen die door onze externe
toezichthouders worden gesteld is Woonbron genoodzaakt de kosten te reduceren en opbrengsten
te optimaliseren. Hiervoor wordt in de regelgeving extra ruimte geboden. Daarnaast is er behoefte
aan meer zekerheden en risicobeheer. Woonbron zal voor mogelijke toekomstige tegenvallers buffers
moeten aanhouden.

Succesbepalende factoren
•
•
•

De financiële continuïteit is gewaarborgd
Er zijn voldoende middelen beschikbaar om het voorgenomen beleid uit te voeren
We worden door de sectorinstituten als kredietwaardig en solvabel beoordeeld

Focus op continuïteit
en financierbaarheid
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Jaarresultaat
Het jaarresultaat van Woonbron bedraagt over 2013 € 66,4 mln negatief. Het negatieve resultaat
wordt met name veroorzaakt door de afwaardering van de marktwaarde van de activa in exploitatie.
Marktontwikkelingen en de verwerking van de verhuurderheffing hebben geleid tot een afname
van de waarde. De daling is deels gecompenseerd door een positievere toekomstverwachting van
de waarde van het vastgoed en een hoge gerealiseerde huurverhoging in 2013. De niet gerealiseerde
waardeverandering ten laste van het resultaat bedraagt € 57,8 mln.
De EBITDA geeft een goed beeld van het bedrijfsresultaat los van waardeveranderingen en rente.
De EBITDA over 2013 bedraagt € 86,3 mln. Een lichte verbetering ten opzichte van de EBITDA van
€ 80,4 mln die in 2012 werd gerealiseerd.
In het kader van de aangekondigde maatregelen voor de woningmarkt en om voor de toekomst
blijvend te kunnen investeren, is het van belang onze bedrijfsvoering te optimaliseren. De impact
van de maatregelen op Woonbron hebben de urgentie van het terugbrengen van de bedrijfskosten
bevestigd. In 2012 is hier met de reorganisatie die het gevolg is van ons bedrijfsplan een start mee
gemaakt. Deze reorganisatie is in 2013 doorgezet. In de personeels- en bedrijfskosten is een daling
zichtbaar, het gevolg van de reorganisatie. Ondanks de betaalde saneringsheffing aan het Centraal
Fonds van € 8,3 mln en de verhuurderheffing van 0,6 mln zijn de totale bedrijfslasten in 2013 ten
opzichte van 2012 gedaald.
Ook de rentelasten dalen, dit is het gevolg van de gedaalde leningportefeuille en lage rentestand.
Over 2013 resteert een rentelast van € 54,9 mln op de langlopende schulden. Afgezet tegen de EBITDA
resulteert dit in een rentedekkingsgraad (ICR) van 1,57. Dat is beter dan begroot (1,40) en ten opzichte
van vorig jaar (1,38).

Solvabiliteit
Het eigen vermogen van Woonbron bedraagt eind 2013 € 1,9 miljard. Daarmee realiseert Woonbron
een solvabiliteit van 44%. De solvabiliteit is ten opzichte van 2012 gelijk gebleven.

Tabel 25 Vermogenspositie Woonbron
(in € x mln)

Eigen vermogen
Solvabiliteit

2013

2012

1.861
44,1%

1.927
44,1%

Woonbron waardeert de activa op haar balans sinds 2012 op marktwaarde in verhuurde staat, de
totale marktwaarde van de activa in exploitatie bedraagt € 3,16 miljard. Op basis van bedrijfswaarde
vertegenwoordigt dit bezit een waarde van € 1,92 miljard. Deze bedrijfswaardewaardering leidt tot
een solvabiliteit van 20,9%.

Beoordeling CFV
Vanaf 2013 maakt het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een integrale beoordeling van de
financiële positie. Hierbij wordt gekeken naar zes toezichtterreinen, waaronder de solvabiliteit. Het
CFV gaat bij haar beoordeling van de solvabiliteit uit van bedrijfswaarde, maar corrigeert deze nog
tot het zogenaamde volkshuisvestelijk vermogen. In oktober 2013 hebben we de toezichtbrief van
het CFV ontvangen. Het CFV rapporteert hierbij dat er geen aanleiding is voor opmerkingen over het
toezichtgebied solvabiliteit.

Volkshuisvestelijk vermogen

Het volkshuisvestelijk vermogen is het Eigen Vermogen van Woonbron gebaseerd op bedrijfswaarde.
Om te komen tot een gelijk oordeel in gelijke omstandigheden uniformeert het CFV de bedrijfswaarde
en bepaalt daarmee de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde. Het vermogen op basis van deze waarde
bedraagt voor Woonbron ultimo 2012 € 454 mln, circa 17% van het balanstotaal.
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Om tot een solvabiliteitsoordeel te komen wordt het volkshuisvestelijk vermogen afgezet tegen de
berekende waarde van de minimale risicobuffer op twee momenten, te weten eind 2015 en eind 2017.
Het positieve solvabiliteitsoordeel volgt uit het feit dat het volkshuisvestelijk vermogen hoger is dan
de buffer.
Het CFV vertaalt de onzekerheden van de verwachte ontwikkeling van het eigen vermogen naar de
hoogte van de benodigde risicobuffer. De onzekerheden van het verwachte eigen vermogen in 2017
worden door het CFV hoger ingeschat, dit verklaart de hogere risicobuffer van € 1,9 mln in 2017 in
onderstaande tabel.

Tabel 26 CFV: volkshuisvestelijk vermogen en minimaal benodigde risicobuffer
(in € x 1.000)

2012

Volkshuisvestelijk vermogen
Benodigde Risicobuffer

453.875
257.754

2013

2014

535.095 579.856

2015

608.214
272.405

2016

636.960

2017

677.557
464.539

Op basis van de meerjarenprognose van 2013 (dPi2012) is door het CFV ook een continuïteitsoordeel
afgegeven. Uit de prognose blijkt dat de solvabiliteit op basis van het volkshuisvestelijk vermogen zich
in de periode tot 2017 boven de ondergrens bevindt. In onderstaande figuur is het verloop van het
volkshuisvestelijk vermogen van Woonbron, uitgedrukt in solvabiliteit, afgezet tegen de ondergrens
zoals geformuleerd door het CFV.

Figuur 6 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen volgens CFV
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Financierbaarheid

Om de financiële continuïteit te waarborgen en haar maatschappelijke ambities te kunnen realiseren,
is het van belang dat Woonbron al haar activiteiten kan financieren. Dit betekent in eerste instantie
dat er voldoende middelen vanuit het eigen vermogen kunnen worden vrijgemaakt. Woonbron doet
dit door een zo positief mogelijk operationeel resultaat na te streven en een gezonde balans te houden
tussen verkopen en investeringen. Daarnaast moet er toegang tot de kapitaalmarkt blijven.
De rentelasten zijn in 2013 met € 3,7 mln afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Deze
rentereductie is het gevolg van een prudent beleid ten aanzien van ons renterisico en de gunstige
ontwikkeling van de rentes op de kapitaalmarkten. De gemiddelde gewogen rente over de opgenomen
leningen is afgenomen van 3,88% tot 3,71% per eind 2013.
Als gevolg van toegenomen wet- en regelgeving en overheidsbeleid (o.a. staatssteundiscussie,
nieuwe woningwet, verhuurderheffing, Basel III) is de financierbaarheid van onze activiteiten
lastiger geworden. Om toegang te houden tot de geld- en kapitaalmarkt streeft Woonbron er
naar het financiële fundament verder te verstevigen. In 2013 zijn de belangrijkste ratio’s als de
rentedekkingsgraad (ICR), de debt service coverage ratio (DSCR) en de Loan-to-Value (LTV) op een
voldoende niveau gebleven. Verdere verbetering van deze ratio’s blijft onze prioriteit.
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WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt de financiële positie en toetst of de
corporatie voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid en de voorwaarden voor borging. In januari
2014 heeft het WSW de integrale beoordeling van de kredietwaardigheid van Woonbron afgerond.
Het WSW heeft daarbij geoordeeld dat Woonbron voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid en op
grond daarvan gebruik kan maken van de faciliteiten van het Waarborgfonds.
De leningportefeuille van Woonbron is in 2013 met € 45 mln afgenomen. De financieringsbehoefte is
in 2013 volledig ingevuld door middel van door het WSW verstrekte borging.
Om haar renterisico’s te beperken maakt Woonbron gebruik van rente-instrumenten in de vorm
van payer swaps. Met deze payer swaps wordt het risico van fluctuaties van de geldmarktrente
afgedekt, waardoor Woonbron in beperktere mate het nadeel ondervindt van een stijgende rente. De
rentelasten zijn zo beter voorspelbaar.
Alle door Woonbron afgesloten payer swaps zijn plain vanilla en gekoppeld aan specifieke leningen.
De nominale waarde van de derivaten bedraagt € 334 mln per eind 2013, zijnde 23,7% van de totale
leningenportefeuille. De marktwaarde van de derivatenportefeuille verbeterde in 2013 met € 36,7
mln tot € 73,3 mln negatief. In 2013 zijn geen nieuwe rentederivaten door Woonbron afgesloten.
Indien Woonbron nieuwe derivaten afsluit, zal dit gebeuren conform de beleidsregels derivaten voor
woningcorporaties.

Risicomanagement en interne beheersing
Gezien het toenemend aantal omgevingsrisico’s en de volatiliteit van de waardeontwikkeling is een
grotere vermogensbuffer nodig dan voorheen. De omvang van de totale voorraad van Woonbron
zal in de toekomst echter afnemen, als gevolg van de afname van de doelgroep en als gevolg van
de politieke druk om de opbrengsten uit het vastgoed af te romen. Bij afname van het balanstotaal
kan ook het eigen vermogen in absolute zin afnemen. In relatieve zin zal het eigen vermogen echter
versterkt moeten worden. Ons risicoprofiel wordt mede bepaald door de relatieve omvang van vreemd
vermogen waarmee onze activiteiten zijn gefinancierd.
Risicomanagement en interne beheersing zijn onderwerpen waaraan Woonbron veel belang gehecht.
Het belang kan op grond van de voortdurend slechte economische omstandigheden, maar zeker
ook op grond van het feit dat de activiteiten en de daaraan verbonden risico’s binnen de sector
door velen inmiddels met een vergrootglas worden bezien, ook nauwelijks worden overschat. Ons
risicomanagement strekt zich uit over drie gebieden: strategische risico’s, financieringsrisico’s en
operationele risico’s. De activiteiten op het gebied van interne beheersing en risicomanagement
worden jaarlijks in een separaat jaarplan vastgelegd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad
van Commissarissen. Ook wordt de Raad van Commissarissen via de rapportagecyclus geïnformeerd
over de stand van zaken bij Woonbron op het gebied van interne beheersing en risicomanagement.
Aanvullend wordt gerapporteerd over overige specifieke onderwerpen als daartoe aanleiding bestaat.

Strategische risico’s

Via haar strategische risicoanalyses stelt Woonbron vast of bij ongewijzigd beleid in politiekeconomisch ongunstige omstandigheden over voldoende vermogen kan blijven worden beschikt om
toekomstbestendig te zijn. De ingevoerde verhuurderheffing heeft een significante impact op onze
toekomstige financiële positie. Op basis van verschillende inzichten, heeft Woonbron besloten haar
toekomstige investeringsopgave kritisch te bezien. Dit heeft in 2013 geleid tot nieuwe gebiedsvisies
en een gewijzigd investeringsprogramma. In het nieuwe investeringsprogramma ligt de nadruk op
investeren in bestaand bezit.
De verminderde financiële armslag die uit de meerjarenramingen bleek, was voor Woonbron ook
reden om de organisatiestructuur nader te bezien en deze via een reorganisatie toe te rusten op de
toekomstige opgave en financiële mogelijkheden.

Leningportefeuille
en rentelasten stevig
afgenomen
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In 2013 werd vastgesteld dat de toenemende omvang van de Te Woon-voorraad van Woonbron bij
ongewijzigd beleid tot te grote kasstroomrisico’s uit hoofde van de terugkoopverplichting kan leiden.
Dit heeft ertoe geleid dat Woonbron in 2013 heeft besloten minder woningen te verkopen met
een terugkoopverplichting, teruggekochte woningen vaker weer in de verhuur te nemen en meer
woningen vrij te verkopen. Als gevolg hiervan zal de maximale terugkoopverplichting van Woonbron
de komende jaren afnemen.

Financieringsrisico’s

De risico’s met betrekking tot de financiering worden periodiek door de treasury commissie besproken
en leiden, indien noodzakelijk, tot een bijstelling van de uitgangspunten die Woonbron in haar
jaarplan heeft opgenomen. Woonbron hanteert een actieve monitoring ten aanzien van de lening- en
derivatenportefeuille. Zowel de lening- als derivatenportefeuille is in 2013 in omvang teruggebracht.
Woonbron houdt voldoende liquiditeitsbuffers aan om tijdelijke stortingen (margin calls)
uit hoofde van derivatenovereenkomsten te kunnen realiseren. Het gebruik van nieuwe
derivatenovereenkomsten met Credit Support Annexes (CSA’s), waardoor liquiditeitsrisico’s kunnen
ontstaan, is uitgesloten. Gebruik van derivaten wordt beperkt tot de mogelijkheden zoals opgenomen
in het treasury statuut en de beleidsregels ‘derivaten woningcorporaties’.
Over nieuwe treasury transacties wordt door het bestuur besloten na advisering door de treasury
commissie. Ten aanzien van elke transactie vindt steeds integrale toetsing plaats vanuit de afdeling
Concern Control.
Voor 2013 en 2014 ontving Woonbron wederom een Kredietwaardigheidsverklaring van het WSW.

Operationele risico’s

Om de operationele risico’s te beperken, hanteert Woonbron een intern beheersingssysteem. Vanuit
de risicoanalyses op procesniveau worden beheersingsmaatregelen geïdentificeerd en ingezet waarbij
groot belang wordt gehecht aan het realiseren van de vereiste functiescheidingen en toepassing van
grondbeginselen als het vier-ogenprincipe. In de risicoanalyses wordt afzonderlijk aandacht besteed
aan risico’s van het voorkomen van fraude in de bedrijfsuitoefening. Dit onderwerp krijgt op het
niveau van de Raad van Bestuur aandacht, onder meer via periodieke sessies waarbij in aanwezigheid
van de externe accountant wordt gesproken over de structuur van interne beheersing en eventuele
risico’s. Procesaudits maken te realiseren verbeterslagen in de bedrijfsuitoefening zichtbaar, waarbij
toepassing plaatsvindt van de grondbeginselen uit de kwaliteitszorg zoals de Demming Cirkel (PlanDo-Check-Act). Dit is een model, gericht op het onderkennen en implementeren van voortdurende
verbeterslagen in de bedrijfsvoering.
De uiteindelijke beoordeling vindt plaats op basis van afgegeven In Control Statements (ICS) door de
bedrijfsonderdelen op proces- dan wel bedrijfsniveau. Woonbron hanteert hierbij het COSO-model
als basis voor de inrichting en verdere doorontwikkeling van haar risicomanagement. Dit is een
internationaal breed geaccepteerd raamwerk voor de inrichting van risicomanagement in organisaties.
Ook uit de In Control Statements komen verbeterslagen voor de bedrijfsvoering voort, waarvan de
implementatie actief wordt gevolgd.
Door de afdeling Audit & Compliance wordt jaarlijks een organisatiebrede risico-inschatting gemaakt.
Deze risico-inschatting wordt geconfronteerd met de risicomatrix die door de externe accountant
wordt gemaakt op basis van de interim- en jaarrekeningcontrole en de ‘bottom-up’ risicoanalyses
vanuit de diverse bedrijfsonderdelen. Op grond van de diverse risico-inschattingen beoordeelt de
afdeling Audit & Compliance wat voor de centrale risicobeoordeling de meest risicovolle processen
zijn. De afdeling Audit & Compliance benoemt de ICS’en in haar jaarkalender en stelt vervolgens in
afstemming met de RvB de beoordelingscriteria voor de verschillende ICS’en jaarlijks vast. Rapportage
van de resultaten van de uitgevoerde beoordelingen op de ICS, inclusief verbeterpunten en
voorgestelde acties, vindt plaats in het directieteam.
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DrieKamerModel
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende rollen van Woonbron inzichtelijk gemaakt.
De uitvoering van deze rollen leidt tot verschillende geldstromen in de organisatie. Wanneer deze
kasstromen op basis van deze rollen worden gescheiden, levert dit een transparant beeld van de
financiële inzet en resultaten van de betreffende rol.
In onderstaand figuur zijn deze kasstromen weergegeven.

Figuur 7 Driekamermodel geldstromen Woonbron (€ x mln)

Leefbaarheid

Bijdrage huurverlaging
Bijdrage onderhoud
Bijdrage beheer
Investeringsbijdrage nieuwbouw
Investeringsbijdrage renovatie
Sloopbijdrage
Bijdrage Koopgarant

70
13
23
1
9
1
17

2

Maatschappelijke
kamer

Maatschappelijk budget

Investeringsbudget

Vastgoedkamer

40
52
1
25

14

Vermogenskamer
Dividend
(huur+verkoop)

Onderhoud
Beheer
Verhuurderheffing
Investeringen

136

Huurinkomsten
205
Verkoopopbrengsten 44

279

Algemene kosten (overhead)
Saneringsheffing
Overige uitgaven
Rentelasten
Aflossing leningen

24
8
17
54
45

In dit overzicht is te zien dat het vastgoed van Woonbron een marktconforme bruto kasstroom
(dividend) genereert van € 279 mln, dit betreft de marktconforme kasstromen die worden gerealiseerd
door middel van de huurexploitatie en verkopen.
Vanuit haar rol als vermogensbeheerder stelt Woonbron een deel van dit dividend beschikbaar aan de
maatschappelijke kamer. Dit maatschappelijke budget bedraagt voor 2013 € 136 mln. Het restant van
het dividend wordt door de vermogenskamer gebruikt om diverse overige kosten mee te dekken en de
leningportefeuille af te bouwen. Ook is een bedrag van € 14 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 voor extra activiteiten voor
betaalbaarheid van de huren (€ 70 mln), extra onderhoud (€ 13 mln), intensiever beheer (€ 23 mln),
onrendabele investeringen (€ 11 mln) en verkopen (Koopgarantkortingen voor een bedrag van
€ 17 mln).
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Woonbron wil een sociaal, zakelijke woningcorporatie met elan zijn. Onze
medewerkers zijn essentieel in wat we hebben bereikt. Ze zijn ook de sleutel
tot succes in de komende jaren. Dat geldt des te meer nu we in een periode
van reorganisatie verkeren. Wij hechten groot belang aan het vergroten,
verbeteren en borgen van de kennis en vaardigheden van onze medewerkers
als ook aan werkplezier en verantwoordelijkheid voor eigen functioneren
en loopbaan.

Succesbepalende factoren
•
•
•

Onze medewerkers zijn competent
Onze medewerkers zijn betrokken bij Woonbron
Management en medewerkers behalen hun resultaten

Veranderopgave
In 2012 is gekozen voor een gefaseerde veranderaanpak in de jaren tot en met 2015. De gevolgen voor
de organisatiestructuur zijn groot. De reorganisatie heeft voor alle medewerkers gevolgen. Om daar
goed op voorbereid te zijn, is de personele impact van het veranderplan, uitgewerkt in afzonderlijke
deelplannen, vertaald naar mobiliteitsbeleid en uitvoeringsregelingen. Zorgvuldigheid richting onze
medewerkers staat hierbij voorop.
Nadat eind 2012 de directeuren en regiomanagers zijn benoemd, is in de loop van 2013 uitvoering
gegeven aan het centraal plaatsen van de financiële administraties en het centraliseren van
onderhoud. Deelplannen met betrekking tot de vijf regio’s, Service & Dienstverlening (KCC),
centraliseren verkoop alsook de eerste fase van de staf, zijn eind 2013 met instemming van de
Ondernemingsraad vastgesteld. Implementatie volgt begin 2014.
Bij aanvang van de reorganisatie werd een formatieve reductie beoogd van 100 fte. Per balansdatum
2013 gaan we uit van een hogere reductie, de prognose is 130 fte.

Medewerkers en organisatie zijn toegerust voor onze
strategische opgave
Een gezonde mix van ervaren kennisdragers en collega’s die nog kunnen en moeten groeien in
hun rol, ondersteunt een gezonde bedrijfsvoering. Diversiteit op verschillende aspecten (leeftijd,
ervaringsjaren, levensfase, opleidingsniveau, geslacht) leidt tot een evenwichtig personeelsbestand.
In deze periode van reorganisatie kan dit echter spanning opleveren met te hanteren spelregels voor
afspiegelen en plaatsen.

Bij de reorganisatie
staat zorgvuldigheid
voorop
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Ook in 2013 is opleiding en training ingezet voor het vergroten en verbeteren van de kennis en
vaardigheden van onze medewerkers. Er is door 342 medewerkers een functiegebonden opleiding
gevolgd. In totaal bedraagt de investering in 2013 aan functiegebonden opleidingen € 322.388.
Vanaf 1 januari 2010 heeft de werknemer conform CAO recht op een individueel loopbaan
ontwikkelingsbudget. De werknemer bepaalt hoe, wanneer en waaraan hij zijn loopbaan
ontwikkelingsbudget besteedt ten behoeve van zijn loopbaanontwikkeling.
Er is in 2013 € 323.231,50 (in 2012 € 195.529,00) van dit loopbaanbudget besteed, waarbij 68% aan het
volgen van een opleiding en 32% aan de aankoop van uren (de regeling om extra vrije tijd te kopen,
geldt alleen voor medewerkers van 55 jaar en ouder). De toename ten opzichte van 2012 is nagenoeg
geheel het gevolg van het meer volgen van opleidingen.
Ons ziekteverzuimpercentage (3,71%) ligt iets boven ons streefcijfer van 3,5%, maar lager dan het
landelijk gemiddelde (3,8%). De meldingsfrequentie bedraagt 1,22 en is daarmee iets lager dan
voorgaande jaren. De focus op beheersing van verzuim en het welzijn van onze mensen blijft
onverminderd in de vorm van betrokken management en korte lijnen tussen management, betrokken
medewerker, bedrijfsarts en afdeling P&O.

Woonbron heeft oog voor haar medewerkers

Woonbron wil ook tijdens de reorganisatie een goede werkgever zijn. Wij hebben aandacht voor
de kwaliteit van de arbeid én het werkplezier, we bieden ruimte voor persoonlijke groei en ambitie.
De loopbaantoolkit is daar een uitwerking van. De interne sollicitatieprocedure, in combinatie
met het loopbaanbeleid, bieden ook tijdens de reorganisatie kansen voor medewerkers. De
reorganisatiedeelplannen worden opgesteld vanuit het doel Woonbron effectiever en efficiënter te
maken. Bij de implementatie wordt, met oog voor de betrokken medewerkers, maximaal gezocht naar
en gebruik gemaakt van kansen. Gegeven de noodzaak kleiner te worden, blijft afscheid nemen pas
het gevolg wanneer alle andere mogelijkheden zijn afgevallen.

Capaciteitsvraagstukken

Woonbron gaat heel kritisch om met het inhuren van tijdelijk personeel. Bij vraag naar tijdelijke
capaciteit door bijvoorbeeld ziekte, pieken in werk of langdurig verlof slagen we erin om dit creatief
en kostenbewust op te lossen. Primair wordt er in de organisatie gekeken naar het helpen van
elkaar. Naast het financiële voordeel, levert dit ook meer mentale flexibiliteit van medewerkers op,
het bevordert het lerend vermogen van de organisatie en het levert vaak werkplezier op. Daarnaast
wordt ook gewerkt met duale leerwerkplekken, het (tijdelijk) inzetten van voormalige stagiairs, het
uitwisselen van personen met collega-corporaties en het bieden van korte arbeidsovereenkomsten
aan iemand die een medewerker met zwangerschapsverlof vervangt.
Vacatures worden eerst intern vacant gesteld. Woonbron wil de interne doorstroom optimaal
ondersteunen. Het voornemen om 45% van de vacatures intern te vervullen, is in 2013 met 62,5%
ruimschoots behaald.
De personeelsbezetting kromp in 2013. In 2012 waren we met 651 fte, in 2013 krompen we met 46 fte
tot 605 fte (619 fte inclusief Woonbron Makelaars). Dat brengt de totale krimp sinds de start van de
reorganisatie tot nu toe op 82 fte.

Stages

In 2013 hebben 73 stagiairs (gedurende bij elkaar 277 maanden) bij Woonbron hun stage of
eindopdracht kunnen doen. Onze medewerkers zijn ervaren in het begeleiden van stagiairs.

Cultuur en leiderschapsprogramma

In onze bedrijfsstrategie Mensen Maken Wonen III is prominent aandacht geschonken aan onze
gewenste cultuur en leiderschapsstijl. Wij kleurden ‘sociaal, zakelijk met elan’ in: hoe behouden we
het goede en realiseren we onze kernwaarden in de huidige tijdsgeest? In deze tijden is de inzet en de
betrokkenheid van onze medewerkers meer dan ooit belangrijk. We spreken waardering uit voor hun
inzet en het elan waarmee ze hun werk doen.

Aandacht voor
kwaliteit en
werkplezier
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Arbo en Ondernemingsraad
Woonbron heeft ook in 2013 een actief preventief arbobeleid gevoerd. Het ziekteverzuim was in 2013
daardoor relatief laag ten opzichte van de landelijke norm.
In 2013 is gestart met de implementatie van het agressieprotocol. In overleg met P&O zijn trainingen
opgenomen in functionele opleidingsplannen. Inmiddels is aan de uitvoer ten dele gehoor gegeven.
Veiligheidsopleidingen zijn opgenomen in de functieprofielen. In 2013 hebben vijf medewerkers hun
EHBO-diploma gehaald. Twee personen behaalden het BHV-diploma. Herhalingstrainingen voor EHBO
en BHV zijn ook in 2013 weer gevolgd. Conform het beleid van Woonbron over ‘Werken op Hoogte’
hebben drie collega’s het certificaat instructeur behaald en daarna interne trainingen verzorgd, zodat
betrokken medewerkers veilig kunnen werken op hoogte.
Op verzoek van medewerkers zijn aanpassingen van de werkplekken verricht door een ARBO-specialist
en verschillende werkplekken opnieuw ingesteld.
Risico Inventarisatie en Evaluatie vindt plaats in samenspraak met de bedrijfsarts. In 2013 is de RI&E
voor de locaties Eliotplaats en Dordrecht uitgevoerd en voor Hoogvliet geactualiseerd. Bij het uitvoeren
van de RI&E is extra aandacht besteed aan het welzijn van medewerkers.
In 2013 heeft de Arbo-commissie structureel overleg gevoerd.

De Ondernemingsraad (OR)

Door de ondernemingsraad is gestreefd naar een juiste balans tussen de belangen van de
medewerkers en het bedrijf. Met name gedurende de huidige reorganisatie heeft de OR zich hard
gemaakt voor aanwezige kennis, behoud hiervan en een juiste procesvoering waarbij de menselijke
maat voorop staat.

Advies- en instemmingsaanvragen

Gedurende het jaar heeft de OR onder andere geadviseerd op de reorganisatie gerelateerde
deelplannen:
• Financiële administratie
• Onderhoud
• Service en dienstverlening deel 1 en deel 2
• Vastgoedsturing
• Centralisatie verkopen
• Regio inrichting
• Staf deel 1
Daarnaast heeft de OR advies uitgebracht over de kandidaat bestuurder en instemming gegeven op de
smartphone-regeling.
Bij de meeste aanvragen wordt vooraf constructief overleg gevoerd tussen de OR en de RvB. Daardoor
worden de daadwerkelijke aanvragen meestal al goed gedefinieerd en onderbouwd ingediend. Door
deze effectieve samenwerking heeft de OR op alle aanvragen uiteindelijk een positief advies kunnen
geven, met een aantal aanvullende of ontbindende voorwaarden.

Ziekteverzuim
lager dan landelijk
gemiddelde
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Scorecard

Tevredenheid georganiseerde bewoners
% klanten dat aangeeft (erg) plezierig
te wonen
Aandeel behaalde onderdelen eigen
dienstverleningslabel in %
% medewerkers in vaste dienst dat voldoet
aan functiespecifieke competenties
Waardering werkplezier (rapportcijfer)
Aandeel verkopen in % van nieuwe contracten
Investeringen t.o.v. desinvesteringen in %

Gerealiseerd 2013

Jaarplan 2013

Gerealiseerd 2012

7,9

7,5

7,9

78%

66%

66%

58%

70%

59%

84,64%

80%

77%

geen meting
22%
107%

33%
100%

6,8
27%
112%
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Lijst van afkortingen
BHV
Bedrijfshulpverlening
DAEB 	Dienst van algemeen- economisch belang, of te wel niet-commercieel
gefinancierd
DWH
Data WareHouse
Ebitda
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
EPBD 	Energy Performance Building Directive; Europese richtlijn voor energieprestaties
in gebouwen
ICR
Rentedekkingsgraad (Interest Coverage Rate)
IPD
Investment Property Databank
Labelstap	De verbetering van een woning naar het volgende energielabel. F > E is een
labelstap
Leefbaarometer
Meetinstrument voor de leefbaarheid, www.leefbaarometer.nl
Leegwaarde
Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
LTV
Loan-to-value
MGE
Maatschappelijk Gebonden Eigendom
MJP
Meerjarenplanning (ook wel MJB=meerjarenbegroting)
PI
Prestatie Indicator = meetmiddel
pmc
Product markt combinatie
POL
Woonruimtebemiddelingsmodel gehanteerd door Woonbron Dordrecht
SBF
Succesbepalende factor, middel om te bepalen of een bedrijf goed presteert
Statushouders
Mensen met een status van asielzoeker
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
Suburbaan
Woonmilieu in de randstad aan de rand van de stadskern
SVB
Strategisch Voorraad Beheer
Vpb
Vennootschapsbelasting
TJP
Technisch Jaarplan
TMP
Technisch Meerjarenplan
VvE
Vereniging van Eigenaars
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Kengetallen

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

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

45.385 45.388 45.326 45.855 45.985 45.865 45.967 47.283
36.753 37.280 37.889 38.969 40.107 40.805 41.194 42.964
8.632
8.108
7.437
6.886
5.878
5.060
4.773
4.319
4.288
4.019
3.866
3.529
3.338
3.169
2.996
2.981
35.901 36.329 37.149
852
951
740
374
232
506
456
365
153
639

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

70
70
106
140
131
118
115
304
317
312
321
305
269
257
12.750 13.573 13.364 13.783 13.422 12.991 12.818
6.326
6.118
5.635
5.355
4.586
4.405
4.360
232
257
1.656
1.433
1.733
1.822
1.914
185
190
195
409
232
202
257

976
255

Kwaliteit (x € 1)
Kosten planmatig onderhoud per vhe
Kosten niet-planmatig onderhoud per vhe
Totaal kosten onderhoud per vhe

416
415
832

468
380
848

483
437
920

543
251
794

548
525
1.073

646
653
1.299

679
503
1.182

777
425
1.203

Het verhuren van vhe's
Huurachterstand in % van jaarhuur en vergoedingen
Huurderving in % van jaarhuur en vergoedingen

3,33
3,73

3,02
3,96

2,88
3,62

2,81
2,27

3,0
4,5

2,7
4,5

2,3
4,0

2,2
3,8

0,5

0,3

0,5
26,6

0,4
26,3

0,3
28,4

1,2
40,2

0,5
39,5

44,1
1,57

44,1
1,38

0,3
25,3
47,2
1,48

1,28

0,94

Continuïteit
Liquiditeit
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen (bedrijfswaarde)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen (marktwaarde)
ICR
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Balans en Winst & Verlies per woning (x € 1)
Eigen vermogen (marktwaarde)
Eigen vermogen (bedrijfswaarde)
Voorzieningen
Totale opbrengsten
Kapitaalslasten
Overige bedrijfslasten
Renteresultaat
Saldo buitengewone baten-lasten
Jaarresultaat (marktwaarde)
Jaarresultaat (bedrijfswaarde)
Personeelsbezetting
Aantal formatieplaatsen
per 1000 woningen
Aantal formatieplaatsen
per 1000 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 1)
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
Gemiddelde bedrijfswaarde woningen
Gemiddelde WOZ waarden woningen
Totaal omvang lange leningen o/g
(x € 1.000)
Gemiddelde rentepercentage leningen
Aantal opgeleverde renovatiewoningen
Aantal gerealiseerde labelstappen

1
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Kengetallen

Per 1-1-2013 gefuseerd met Woonbron

2013

2012

2011

41.002

42.462

751
5.372
1.683
3.688
-1.129

1.483
5.274
1.503
3.771
-1.186
-3.419

45.944
17.571
1.297
5.369
1.676
5.370
-1.222
-3.673
-908

-1.464

2010

2009

2008

2007

2006

18.266
1.720
5.261
314
5.575
-1.302
-

17.422
2.031
4.677
1.367
6.335
-1.085
-

17.468
1.985
5.015
1.346
7.188
-1.097
-

19.584
1.723
5.832
1.299
5.134
-1.150
-

17.058
1.130
5.030
1.246
4.289
-1.153
-

792

435

-2.661

2.038

1.122

13,5

14,0

15,2

15,3

15,5

14,7

14,7

13,8

13,4

13,4

13,6

13,5

13,6

13,5

12,6

638

739

757

766

743

728

693

493
105
16
24
-

501
114
36
30
43
15

517
117
37
37
36
13

526
118
43
33
32
13

544
122
38
26
13

552
124
25
16
11

519
125
30
10
8

6

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

99.646
91.018
80.501
55.922
857
346
93
37
126.444

96.915
94.781
139.400
76.567
814
297
36
40
115.120

95.053
90.393
99.881
138.141
272
310
226
34
81.146

105.853
82.156
162.864
138.745
328
313
70
55
79.466

108.035
83.765
146.398
144.024
487
273
85
91
101.031

82.557
48.016
119.536

83.898
53.633
125.247

85.552
50.193
124.184

48.558
126.357

46.845
129.158

43.602
127.899

43.274
126.612

1.411.274 1.455.966 1.450.752 1.466.125 1.449.001 1.258.064 1.139.202
2,85%
3,01%
3,52%
3,49%
3,68%
4,89%
5,01%
151
327
24
211
973
282
241
3.395
1.581
2.295
2.256
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Schematisch overzicht
verbindingen
Woonbron kan belangrijke invloed hebben in andere ondernemingen door in die onderneming
financieel te participeren, in bestuur of directie deel te nemen, zeggenschap te hebben bij
bestuursbenoemingen of overwegende invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van
een onderneming. Over al deze invloed geven wij informatie, of het nu BV’s, stichtingen of
vennootschappen onder firma betreft.
Verdere toelichting op verbindingen vindt u in onze Jaarrekening 2013.
Verbinding

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Rol van Woonbron in deelneming

% aandelen

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

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft

BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Aandeelhouder/Commissaris
Bestuurder

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

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

Rotterdam
Spijkenisse
Rotterdam

Stichting
Stichting
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Commissaris

Deelnemingen niet geconsolideerd
WOM Mathenesserkwartier BV
GebiedsOntwikkelingsMij Zuidplaspolder
Beheer BV (is beheerder van cv)
Stadsherstel Drechtsteden NV
Stadsherstel historisch Rotterdam NV
Warmtebedrijf Rotterdam NV
Vastgoed Woonhotel Rotterdam vof
Overige verbindingen
Stichting WOM de dichterlijke vrijheid
Stichting Vastgoed Service (Delft)
Stichting De Plint
Stichting Erasmus voor de Stad
St expl. kantoorpand Oberonweg 1
Stichting Opmaat (voorheen st Koopgarant en
platform Te Woon)
KCVB st Kenniscentrum VvE-beheerders
Stichting Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing
Stichting VVE010
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bijlage 5

Beloning RvB en RvC
Beloning en vergoedingen Raad van Bestuur 2013
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 2013 echter vrijwillig afgezien
van € 10.176 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 hiermee
binnen het gestelde maximum van de WNT 2013, zijnde € 228.599 (Wet Normering Topinkomens). De
bezoldiging van de nieuwe vicevoorzitter is voor 2013 overeenkomstig WNT vastgesteld op € 185.000
op jaarbasis.
De bestuurders Jan Hauwert en Johan Over de Vest hebben met ingang van 1 juli 2013 hun bestuurlijke
functie overgedragen en hebben – op basis van eerder gemaakte afspraken en voor een vooraf
bepaalde periode – in de rol van bestuursadviseur een aantal adviestaken op zich genomen. De
beëindigingsuitkeringen van Hauwert en Over de Vest hebben betrekking op het niet na kunnen
komen van een pensioenafspraak als geregeld bij besluit van 1 juli 2004 door de toenmalige
RVC. De huidige RVC is van mening dat een beëindigingsuitkering van € 75.000, voor het niet na
kunnen komen van deze afspraak, in de huidige omstandigheden als maximum compensatie te
verantwoorden is. Hierbij is aansluiting gezocht met de maximaal toegestane ontslagvergoeding voor
topfunctionarissen overeenkomstig de WNT. Zowel inhoudelijk als met betrekking tot de bezoldigingsen vergoedingsafspraken vallen de nieuw gemaakte afspraken met beide ex-bestuurders onder het
overgangsrecht van de WNT.

Kosten RvB
Naam/Functie

Beloning

Door
werkgever
betaalde SV
premies

Belastbare
kostenvergoedingen

Voorziening
betaalbaar op
termijn

Beëindigingsuitkeringen

WNT

B. Wijbenga (voorzitter)
J.W. Over de Vest (vicevoorzitter)
1/1 - 30/6 2013
J.N.M. Hauwert (lid raad van bestuur)
1/1- 30/6 2013
R. Sitton (vicevoorzitter)
1/7-31/12 2013

€ 183.815

€ 4.963

€ 168

€ 44.616

€ 87.173

€ 2.461

€ 218

€ 19.864

€ 75.000

€ 182.255

€ 88.533

€ 1.289

€ 1.323

€ 19.864

€ 75.000

€ 184.720

€ 78.603

€ 2.502

€ 175

€ 14.723

Totaal

€ 438.124

€ 11.215

€ 1.884

€ 99.067

€ 228.599

€ 93.501
€ 150.000

€689.075
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Uitwerking WNT specificaties
Naam/Functie

Datum in Omvang
dienst
dienstverband
in uren

Beloning

B. Wijbenga (voorzitter) 1/4/2011

36 € 183.815

R. Sitton
- (vicevoorzitter)
1 jul – 31 dec
- (directeur)
1 jan – 30 jun
Totaal R. Sitton

36

1/3/2001

J.W. Over de Vest
1/2/1995
- (vicevoorzitter)
1 jan – 30 jun
- (bestuursadviseur)
1 jul – 31 dec
Totaal J.W. Over de Vest

36

J.N.M. Hauwert
- (lid RvB)
1 jan – 30 jun
- (bestuursadviseur)
1 jul – 31 dec
Totaal J.N.M. Hauwert

36

Totaal

1/2/1981

Door Belastbare
Voorziening
Beëindiwerkgever kostenver- betaalbaar op
gingsbetaalde SV goedingen
termijn uitkeringen
premies

WNT Motivering
beëindigingsuitkering

€ 4.963

€ 168

€ 44.616

€ 228.599

€ 78.603

€ 2.502

€ 175

€ 14.723

€ 93.501

€ 77.321

€ 2.461

€ 172

€ 14.484

€ 91.977

€ 155.924

€ 4.963

€ 347

€ 29.207

€ 185.478

€ 87.173

€ 2.461

€ 218

€ 19.864

€ 88.617

€ 2.502

€ 222

€ 20.193

€ 175.790

€ 4.963

€ 440

€ 40.057

€ 75.000

€ 291.287

€ 88.533

€ 1.289

€ 1.323

€ 19.864

€ 75.000

€ 184.720

€ 90.001

€ 1.310

€ 1.344

€ 20.193

€ 178.534

€ 2.599

€ 2.667

€ 40.057

€ 694.063

€ 17.488

€ 3.622

€ 75.000

€ 182.255

Niet nakomen
pensioen afspraak

€ 109.032

€ 111.538
€ 75.000

€ 296.258

€ 153.936 € 150.000 €1.001.621

Niet nakomen
pensioen afspraak
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Beloning en vergoedingen Raad van Commissarissen Woonbron 2013
De vergoeding van de Raad van Commissarissen bedraagt per jaar per lid € 11.000. Voor de voorzitter
bedraagt de vergoeding per jaar € 16.000. Er vonden geen transacties plaats tussen de corporatie en
het bestuur of de commissarissen.
De totale vergoeding voor de gehele Raad van Commissarissen bedroeg in 2013 € 86.744 (2012:
€ 107.938).
De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen betreffen vaste vergoedingen. De
vergoedingen die vermeld staan zijn exclusief B.T.W.
Naam

Functie

Herbenoemd
per

Treedt af op

Herbenoembaar

Mevrouw drs. J.J.T. van den
Hul-Omta
De heer mr. dr. F.P. de Rooij
De heer ir. R.G. Campen
De heer R.B. de Haas
De heer mr. J. van der Vlist

02-10-2013

02-10-2017

Nee

€ 11.000

02-10-2012
02-10-2012
02-10-2013

02-10-2016
02-10-2016
02-10-2017
18-09-2016

Nee
Nee
Nee
Ja

€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 16.000
€ 1.800 1)

Mevrouw drs. C.P.M. Doms

plaatsvervangend voorzitter
vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RVC vanaf 18 september
2012, voorzitter vanaf
5 november 2012
lid RvC vanaf 10 december 2012

10-12-2016

Ja

De heer drs. M.J.H. Jetten

lid RvC vanaf 1 december 2012

01-12-2016

Ja

Mevrouw P.M. Buurma-Haitsma
(Stagiaire)

stage vanaf 1 september 2011
t/m 30 juni 2013

€ 11.000
€ 722 1)
€ 11.000
€ 722 1)
€ 1.500

Totaal
1) Betreft een nabetaling 2012

N.v.t.

Honorering

€ 86.744
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Samenwerkingsverbanden
en overeenkomsten
De gemeente Delft heeft een set prestatieafspraken met de gezamenlijke Delftse corporaties (Duwo,
Vestia en Vidomes). In deze afspraken zijn ook de regionale prestatieafspraken opgenomen. De
ambities zijn zo veel mogelijk vastgelegd in concrete prestaties. De bijdrage per corporatie aan de
verschillende ambities kan verschillen, passend bij de focus van de corporatie. Het totaalresultaat
echter telt en hiervoor dragen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De verantwoording van de Delftse afspraken vindt plaats in een ‘stand van zaken-document’
opgesteld door de Gemeente Delft, dat jaarlijks wordt besproken in het Bestuurlijk Overleg
Wonen. De verantwoording over de regionale afspraken vindt plaats in een jaarlijkse rapportage
prestatieafspraken. Tussendoor is, verschillend per afspraak, overleg tussen corporaties over de
voortgang en eventueel over verdelingsafspraken.
In 2013 is gewerkt aan een nieuwe set prestatieafspraken, zowel op gemeentelijk, als op regionaal
niveau. Dat zal in 2014 nader zijn beslag krijgen. Afgelopen jaar is daarmee een tussenjaar geweest,
waarin we hebben gehandeld in de geest van de afgelopen afspraken.

Delft
Document

Periode

Andere betrokkenen

Samen voor wonen
Regionale
prestatieafspraken

2009-2012
2010-2014

Delftse corporaties
Stadsgewest Haaglanden – Vereniging Sociale
Verhuurders Haaglanden

Kernafspraken
Thema

Afspraak

Woonruimtebemiddeling

70% toewijzing aan BBSH-doelgroep
Slaagkans afspraak: minima > BBSH > niet-doelgroep
30% van nieuwbouw is sociaal
670 woningen sociaal (Delft) (2009-2012)
Corporaties leveren woningen op verzoek,
regie gemeente (circa 110 woningen per jaar)
Aanpak en vernieuwing 1.000 woningen (2009-2012)
20% minder CO2-uitstoot in 2020 (t.o.v. 2008)
Gebiedsagenda opgesteld voor integrale aanpak aandachtsbuurten

Nieuwbouw
Bijzondere doelgroepen
Bestaande voorraad
Duurzaamheid
Gebiedsaanpak
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Dordrecht
Document

Periode

Andere betrokkenen

PALT Drechtsteden

2010-2020

Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Regio
Drechtsteden, Rhiant, Tablis Wonen, Trivire, VOC de
Volgerlanden, Woningbouwvereniging Heerjansdam,
Woonkracht 10

In 2009 is de nieuwe regionale woonvisie ‘Spetterend wonen 2’ vastgesteld. Op basis van deze
woonvisie zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2010-2020. De prestatieafspraken
bestendigen in grote lijn de afspraken die tot 2010 golden maar bevatten ook een aantal nieuwe
elementen. Naast wijzigingen in de definitie van de sociale voorraad en doelgroep zijn ook afspraken
gemaakt over het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap en kwaliteitsverbetering in brede
zin. Nieuwe thema’s waarover prestatieafspraken zijn gemaakt, zijn energie en klimaat, de huisvesting
van arbeidsmigranten en de aanpak van de particuliere voorraad. De afspraken zijn ter advisering
voorgelegd aan de verenigde bewonersraden van de Drechtsteden en hebben daar een breed
draagvlak gekregen.
De meeste kernafspraken worden jaarlijks in beeld gebracht in een regionale woonmonitor en een
nieuwbouwmonitor.

Kernafspraken
Thema

Afspraak

Woonruimtebemiddeling

Bemiddeling conform EU-richtlijn, praktische uitvoering (passendheid,
urgentie, rangorde, etc.) conform jaarlijks vast te stellen regionale
richtlijn
Indicatieve aantallen voor het nieuwbouwprogramma, kwaliteit gaat
voor kwantiteit, 30% sociaal op grote uitleglocaties, daling aandeel
sociaal in bestaande woongebieden
Continuering bestaande afspraken uit het regionale “Convenant
gespreide huisvesting
en zorg voor bijzondere doelgroepen”
Daling aandeel sociaal, herstructurering en kwaliteitsverbetering
20% besparing energieverbruik in bestaande voorraad, toepassing
GPR, aanscherping EPC conform convenant energiebesparing
corporatiesector, waar mogelijk aansluiten op restwarmtenet
nieuwe) gebiedscontracten voor Vogelbuurt, Nieuw Krispijn en
Crabbehof

Nieuwbouw

Bijzondere doelgroepen

Bestaande voorraad
Duurzaamheid

Gebiedsaanpak
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Rotterdam
Document

Periode

Andere betrokkenen

2010-2014
Samenwerken aan Rotterdam,
samenwerkingsafspraken 2010-2014,
gemeente Rotterdam - woningcorporaties
Rotterdam. Uitgewerkt in
gebiedsafspraken tussen gemeente,
deelgemeenten en corporaties.

Rotterdamse corporaties

Convenant Rotterdam Climate Initiative
– Woonbron
Duurzame daden

2007-2025

Gemeente Rotterdam

2012-2014

Energieneutraal Heijplaat
Programma Pact op Zuid overgegaan
in Zuid Werkt; Nationaal programma
Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

2012-2020
2011-2030
(vierjaarlijks te
herzien)

Havensteder, Woonstad, Wbv Hoek
van Holland, VvE010, gemeente
Rotterdam en het Warmtebedrijf
gemeente Rotterdam, Enenco
Gemeente Rotterdam, Rotterdamse
corporaties en ketenpartners

Convenant tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten uit Midden en Oost
Europa
Platform Huisvesting Bijzondere
Doelgroepen
Overeenkomst woonruimteverdeling
Stadsregio Rotterdam

2009-2014

Gemeente Rotterdam, Com.Wonen,
PWS, SOR en Woonstad

Jaarlijkse
Rotterdamse corporaties
doelstelling
Looptijd onbepaalde Stadsregio en Maaskoepel
periode

De gemeente Rotterdam had in de periode tot en met 2009 individuele prestatieafspraken met elke
corporatie. In 2011 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekend. Deze zijn in 2011 uitgewerkt
in gebiedsafspraken, waarbij ook de deelgemeenten partij zijn. In 2013 zijn nieuwe afspraken in
voorbereiding genomen. Deze zullen in 2014 overeengekomen worden.
Afgelopen jaar hebben we gehandeld in de geest van de aflopende afspraken.

Kernafspraken
Thema

Afspraak

Woonruimtebemiddeling

Slaagkans BBSH-doelgroep mag niet kleiner zijn dan de overige
doelgroep
Productieoverzicht 2008-2012 jaarlijks actualiseren, indicatief
programma 2010-2014 wordt uitgewerkt in gebiedsafspraken
Corporaties leveren woningen op verzoek - regie gemeente, jaarlijkse
taakstelling in overleg.
De woningcorporaties creëren in 5 jaar minimaal 1.500 woonplekken
voor MOE-landers.
Gezamenlijke doelstelling van 5.000 te renoveren woningen in 20102014, doelstelling wordt uitgewerkt in gebiedsafspraken.
3% CO2-reductie per jaar.
In drie jaar tijd 2500 woningen verduurzamen met twee labelstappen.
In 2020 produceert Heijplaat zelf alle benodigde energie.
Extra inzet Delfshaven in Nieuwe Westen, Schiemond, Coolhaven-eiland
en Oud-Mathenesse.
Herstructureringsinzet vanuit Hoogvliet aan Zet.
Pact op Zuid-deelname vanuit IJsselmonde.

Nieuwbouw
Bijzondere doelgroepen

Bestaande voorraad
Duurzaamheid

Gebiedsaanpak
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Spijkenisse
Document

Periode

Andere betrokkenen

Handen ineen voor
Compleet Wonen

2011-2020

gemeente Spijkenisse, De Leeuw van Putten, Maasdelta
Spijkenisse

Het uitvoeringsprogramma van de prestatieafspraken 2011-2015 tussen de gemeente Spijkenisse en de
woningcorporaties in Spijkenisse is in november 2012 geëvalueerd. Deze evaluatie heeft geleid tot een
actualisering van de gemaakte afspraken in 2013.
Er zijn zeven centrale doelen overeengekomen, waarbij het zwaartepunt ligt op de afname van de
sociale voorraad, een gezamenlijke aanpak van overlast en afstemming in de zorg voor degenen die
dat nodig hebben.

Kernafspraken
Thema

Afspraak

Voor iedereen een geschikte woning

Lange termijn: sloop van woningen.
Korte termijn: verkoop en verhogen van de huurprijs van
woningen.
Continuering huidige werkwijze lokaal maatwerk.

Sociaaleconomische balans in de
bevolkingssamenstelling
Leefbare wijken

Inzet op klantbemiddeling in de woonruimteverdeling.
Verbeteren aanpak overlast (tweede kansbeleid).
Integrale wijkaanpak voor de wijken die er Gezamenlijke start uitvoering quick wins 2013, opstellen
het minst goed voor staan
uitvoeringsprogramma 2014.
Een duurzame woningvoorraad
Investering in de duurzaamheid van de voorraad
(Woonbron: Pilot Snoekeveen).
Doorstroming op de woningmarkt
Maatregelen conform Compleet wonen 2.0.
Zelfredzame bewoners
Onderzoek ouderenhuisvesting.
Afstemmen huisvesten bijzondere doelgroepen
(aantallen overeengekomen).
In kaart krijgen en afstemmen van opgave nieuwe
doelgroepen in lokaal zorgnetwerk.
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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

Fotografie
HH

Druk
HuigHaverlag Printing, Wormerveer

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

