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2014 in cijfers
Wooncorporatie Woonbron is werkzaam in de Zuidvleugel van de Randstad.
Met 45.310 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.

45.310 €44,8

mln

BB

woningen in bezit

uitgegeven aan onderhoud

Aedes Benchmark

7,4

93,4%

3.319

rapportcijfer van onze
bewoners

verhuringen onder de
liberalisatiegrens

nieuwe huishoudens komen
huren bij Woonbron
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Figuur 1 Het bezit van Woonbron
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Voorwoord
Raad van Bestuur
Waar 2013 het jaar was van voorbereiden op de nieuwe werkelijkheid, was 2014
het jaar van de daadwerkelijke omwenteling. De fysieke en mentale overgang
naar een hernieuwde organisatie waarmee we krachtig en wendbaar in staat
zijn in te spelen op de wensen van onze omgeving. Het was een pittig jaar vol
actie. We vroegen en kregen veel van onze medewerkers. En ook in 2014 namen
we afscheid van gewaardeerde collega’s. We waren onverminderd ambitieus
onze dagelijkse prestaties naar onze bewoners én afspraken met gemeenten en
belanghouders waar te maken. Tegelijkertijd was 2014 ook een jaar van transitie:
we gingen vooruit naar de kerntaak, lieten het verleden achter ons en gaan met
volle vaart vooruit, onder meer naar de nieuwe maatschappelijke opdracht die
de nieuwe Woningwet met zich meebrengt.

Betaalbaarheid van wonen
Betaalbaarheid van wonen stond, voortbordurend op 2013, ook in 2014 bovenaan onze agenda.
Betaalbaarheid van de huren, maar ook van nieuwbouwwoningen en, onlosmakelijk met deze twee
verbonden, de kosten van onze eigen organisatie.
De betaalbaarheid van wonen staat bij een fors deel van onze bewoners onder druk. Van die
verantwoordelijkheid zijn wij ons zeer bewust. In ons nieuwe bedrijfsplan voor 2015-2017 vormt
betaalbaarheid dan ook de rode draad.
Waar kunnen we onze organisatiekosten verder verlagen en de dienstverlening tegelijk verbeteren?
En hoe komen we tot de juiste balans tussen betaalbare huren, onderhoud van woningen, activiteiten
op het gebied van schoon, heel en veilig en het verder versterken van onze financiële positie? De
prioritering bepalen wij samen met onze belanghouders.
Voor 2014 betekende dit bijvoorbeeld dat we bij een groep van ongeveer 4.300 klanten een gematigde
huurverhoging doorvoerden om de toenemende druk op betaalbaarheid voor deze klanten te beperken.
Dat gebeurde in nauw overleg met onze bewonersvertegenwoordigers in de Concern Participatieraad
Woonbron (CPRW).

Onrendabele top
We bouwden nieuwe woningen zonder onrendabele top. De Prachthuizen in Hoogvliet kregen veel
aandacht omdat het ons hier, samen met de aannemer en de gemeente, lukte om zonder onrendabele
top 33 nieuwe eengezinswoningen met een sociale huurprijs te bouwen.
Onze aandacht ging in 2014 grotendeels naar de bestaande woningvoorraad, die we door onderhoud
en renovatie verbeteren. Trots zijn we op het vernieuwde Schiemond en de Campus Hoogvliet. Ook de
verdere verbeteringen door renovaties in IJsselmonde vormen een stimulans om op de ingeslagen weg
door te gaan.
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Reorganisatie
Zakelijker worden in onze bedrijfsvoering stond voorop. De reorganisatie, die we in 2012 zijn gestart,
werd in het afgelopen jaar voortgezet en vertaalt zich duidelijk naar lagere bedrijfslasten. Afgelopen
jaar betekende dat onder andere dat onze salarislasten € 3 mln. lager waren dan het jaar ervoor en
dat we fors minder uitgaven aan kantoorruimte, schoonmaak, telecom en papier. Dat zijn serieuze
stappen. Ook op andere gebieden kreeg zakelijker en efficiënter opereren vorm door onder meer het
gestructureerd maken van afwegingen voor grote investeringen via het driekamermodel, de afbouw
en beëindiging van diverse commerciële en sociale taken buiten het woondomein en het kiezen
voor rendabel bouwen en renoveren als uitgangspunt. Een aantal risicovolle dossiers met mogelijk
financiële impact werd afgebouwd; onder andere de samenwerkingsovereenkomsten Oudeland en
Heijplaat. In de interne organisatie introduceerden
we onder meer management-topsheets en een kwalitatieve, periodieke schouw voor leidinggevenden.
Ook in 2014 bleven we structureel evalueren, waar nodig de organisatie bijsturen en actief zoeken
naar mogelijkheden om beter, goedkoper en efficiënter te worden. Daar zijn niet alleen wij mee
bezig. De hele corporatiesector werkt hard aan een structurele verlaging van haar kosten. De Aedesbenchmark bedrijfsvoering vormt hiervoor een mooi meetinstrument. Waar we voorheen tot de
corporaties behoorden met de hoogste bedrijfslasten, liggen onze bedrijfslasten per woning inmiddels
enkele euro’s onder het landelijk gemiddelde. Daarmee zijn we voor nu tevreden. De komende jaren
zullen we blijven werken aan verdere verlaging van de bedrijfslasten om minimaal onze huidige
positie in de benchmark (B) te handhaven.

Enthousiaste klanten
Enthousiaste klanten stelden wij onszelf als doel, als onderdeel van onze organisatieverandering.
Dat zorgde voor forse bewegingen in 2014 met de introductie van een centraal telefoonnummer,
het KlantContactCenter (KCC) en digitale dienstverlening via Mijn Woonbron. Hoewel we in onze
dienstverlening grote veranderingen doorvoerden, waren er weinig problemen of negatieve reacties van
onze bewoners. We meten de snelheid en kwaliteit van onze dienstverlening en realiseerden al in het
startjaar 2014 een ruime voldoende. Onze dienstverlening zullen we komende jaren verder verbeteren.

Partner in prettig wonen
Partner in prettig wonen zijn, is wat wij te allen tijde voor ogen houden. Onze inspanningen zijn
er uiteindelijk steeds op gericht om onze huurders en kopers plezierig te laten wonen. De inzet
van complexbeheerders dragen hier aan bij. We zorgden dat onze vrijkomende woningen vooral
beschikbaar kwamen voor de doelgroep van sociale verhuur: 70% van de huurcontracten had een prijs
onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag en ruim 90% werd verhuurd aan de doelgroep met een
inkomen lager dan de EU-norm.

Overlast
Overlast pakken we hard aan. Het door de politie niet langer verstrekken van informatie over ernstig
overlastgevende bewoners, accepteerden we niet. In één casus in 2014 is het onder bestuurlijke druk
en inzet van de Driehoek van Rotterdam toch verstrekt. Toch gebeurt dit jaarlijks bij zo’n tien tot
twintig overlastgevallen niet. We blijven ons inspannen om de benodigde gegevens te krijgen,
omdat we de buren, die het slachtoffer zijn van de overlast, niet in de kou willen laten staan.
Onze samenwerking met gemeenten is de afgelopen jaren alleen maar belangrijker geworden.
Onze opgave is om een substantiële bijdrage te leveren aan de gemeentelijke woonvisie. Onze
ambities, werkzaamheden en de rollen die we op ons nemen, leggen we vast in prestatieafspraken
met gemeenten. Voor deze afspraken en specifieke projecten per gemeente hebben we in dit
jaarverslag een prominente plek ingeruimd: het middenkatern.
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Inzet
Onze inzet op wonen, renovatie en nieuwbouw bleef niet onopgemerkt in de sector. We zijn er dan
ook trots op dat we zijn genomineerd voor diverse onderscheidingen. We behoorden tot de vijf
genomineerden voor de Gouden Piramide met de Superkubus. Voor stichting Exodus transformeerden
we een gezichtsbepalend pand aan de Blaak in Rotterdam tot een verblijf voor ex-gedetineerden, van
waaruit ze terugkeren in de maatschappij.
Met Campus Hoogvliet en Villa Vonk behoorden we tot de laatste kanshebbers voor de Rotterdamse
Architectuurprijs. En onze Prachthuis-formule sleepte bijna de Corporatie Award binnen.
Het reguliere onderhoud van onze woningen liep vertragingen op. In 2015 nemen we maatregelen om
de achterstanden in het planmatig onderhoud in te lopen. Dat zal een gunstig effect hebben op de
kosten van vraaggestuurd (storings)onderhoud.

Parlementaire Enquête
De Parlementaire Enquête Woningcorporaties zorgde het afgelopen jaar voor een vergrootglas op
de sector. Corporaties liepen de afgelopen jaren de nodige reputatieschade op. Het vertrouwen in
de sector is broos. De bewijslast is aan ons. Dat vraagt om resultaten.
De Parlementaire Enquête zorgde voor een terecht onderzoek naar de misstanden in onze sector.
De voornaamste conclusies uit de enquête ‘gooi geen geld over de balk’ en ‘houd je aan de
governance’ houden wij ook voor onszelf als belangrijke toets bij ons handelen. We leggen
transparant verantwoording af over ons maatschappelijk en financieel presteren.
Mede daarom was het voor Woonbron onverteerbaar dat het Wooninvesteringsfonds haar bezit wil
verkopen aan een buitenlandse investeerder, waardoor € 120 mln. de sector uitstroomt. We hebben
daartegen geageerd en hopen daarmee andere belanghebbenden wakker te schudden.

Resultaat
Woonbron realiseerde over 2014 een sterk operationeel resultaat. Dit kwam uit op € 25,1 mln., ondanks
een fors hogere verhuurderheffing. Het verwachte herstel van de woningmarkt lijkt door te zetten.
Deze positieve trend zorgt voor een waardevermeerdering van ons vastgoed. Uiteindelijk leidt dat voor
2014 tot een totaal resultaat van + € 114,1 mln. tegenover - € 66,4 mln. in 2013, een EBITDA van € 79,2
mln. en verbetering van ons rendement van € 1,4 mln. De solvabiliteit op marktwaarde verbeterde met
1,5% ten opzichte van vorig jaar (45,6% tegenover 44,1%).

Verandering
We zijn tevreden met de grote verandering die onze organisatie afgelopen jaar doormaakte en zetten
deze lijn voort. De reorganisatie vroeg veel aandacht van onze organisatie. We hebben dan ook veel
waardering voor de medewerkers van Woonbron die de winkel openhielden tijdens de verbouwing.
Zij hadden een onmisbaar aandeel in de grote verandering die onze organisatie het afgelopen jaar
doormaakte.
We continueren onze ingezette koers op verbetering van interne beheersing. Ook in de komende jaren
werken we aan het verder verbetern van onze prestaties en de zakelijkere organisatie die daarvoor
nodig is. De implementatie van de nieuwe woningwet sluit goed aan bij de keuzes die we eerder
maakten, zoals niet meer commercieel investeren. Natuurlijk blijven we - net als in 2014 - tegelijkertijd
presteren naar onze klanten, gemeenten en belanghouders.
Onze volkshuisvestelijke en financiële resultaten spreken voor zich en daar zijn we trots op.
We danken iedereen die zich daar in 2014 voor heeft ingezet!
Raad van Bestuur Woonbron
Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen
Richard Sitton
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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 binnen de organisatie, de
financiële continuïteit en de uitvoering van het beleid.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Op de website Woonbron.nl zijn diverse documenten te vinden die de samenstelling, beloning en
werkzaamheden van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur (RvB) gedetailleerd weergeven.
In dit verslag geven wij de grote lijn weer.
De RvC bestaat uit zeven personen overeenkomstig de norm uit de statuten. In 2014 is de
samenstelling van de Raad niet veranderd.
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
Mevrouw drs. C.P.M. Doms, lid
De heer R.B. de Haas, lid
De heer drs. M.J.H. Jetten, lid
De heer mr. dr. F.P. de Rooy, lid

Werkwijze RvC
Ook gedurende het jaar 2014 is de RvC is 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

De RvC houdt toezicht op het functioneren van de RvB. Het toezichtskader is gebaseerd op weten regelgeving waaronder de governancecode; de regels van goed bestuur. Woonbron leeft de
governancecode van de sector na. Op één punt wordt de code niet nageleefd. De RvC heeft de
bestuurders niet voor bepaalde tijd benoemd in verband met de continuïteit van Woonbron. De
statuten, integriteitscode, klokkenluidersregeling, het verbindingenstatuut, het bestuursreglement,
het directiereglement, het reglement voor de RvC, de jaarrekening en het jaarverslag, alsmede
de samenstelling van de RvC en het schema van aftreden staan uitgeschreven in bijlage 5 en zijn
gepubliceerd op www.woonbron.nl.
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Inhoud van het toezicht
Algemeen

De RvC vergaderde in 2014 zeven maal in aanwezigheid van de RvB, waaronder een tweedaagse
bijeenkomst. De vergaderingen zijn door alle leden bijgewoond, met uitzondering van de
vergadering van 9 december 2014 waarbij 1 lid (met kennisgeving) niet aanwezig was.
Daarnaast hebben overleggen plaatsgevonden met de verenigde bewonersorganisaties (CPRW)
en de Ondernemingsraad (OR).
Gedurende de overleggen van de RvC kreeg een aantal onderwerpen in 2014 extra aandacht:
• Afwikkeling ss Rotterdam
• Parlementaire enquête en evenwichtige beoordeling Woonbron daarin
• Het belang van goede volkshuisvesting, zeker in economisch slechtere tijden
• Verminderen van risicoprojecten waaronder het terugtreden uit grondexploitaties in Hoogvliet
en Heijplaat en het afstoten van het Woonhotel op Rotterdam Zuid
• Toenemende zorg betaalbaarheid van het wonen
• Zelfevaluatie Raad van Commissarissen met externe partij
• Bijeenkomst opening Campus Hoogvliet
• De voorgenomen verkoop van woningen door het Wooninvesteringsfonds
• Woonbron en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
• De totstandkoming van een visie (2014-2023), een bedrijfsplan (2015-2017) en het jaarplan (2015)
• Updaten van de governancestructuur
• De voortgang van de reorganisatie
• De gevolgen van de vaststelling van de Herziening Woningwet
• De veranderingen in het interne en externe toezicht
• Realisatie woningen in de Zuidplaspolder
• Vaststellen van het jaarverslag 2013
• De fusie van Woonbron Ontwikkelbedrijf B.V. en Stichting Woonbron
• Voorbereiding visitatie
De RvC wordt door de RvB geïnformeerd door middel van begrotingen, kwartaalrapportages
en jaarverslagen. Tevens laat de RvC zich uitgebreid op de hoogte stellen van de uitkomsten en
beoordelingen van officiële instituten zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal
Fonds Volkshuisvesting. 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 2015, de meerjarenbegroting 2015 - 2024, het jaarverslag, de jaarrekening
en de portefeuillestrategie, inclusief het financieel meerjarenperspectief.

Bedrijfsvoering

De RvC heeft aandacht besteed aan diverse onderwerpen op het gebied van volkshuisvesting
en bedrijfsvoering. Hierbij moet worden gedacht aan:
• Jaarrekening en jaarverslag;
• Huurbeleid en huurverhoging;
• Betaalbaarheid en beschikbaarheid;
• Voortgang van de organisatieontwikkeling;
• Risicomanagement;
• Kwartaal-managementrapportages;
• Project- en investeringsvoorstellen;
• Overleg met de accountant;
• De managementletter;
• Besluitvorming Huis op Zuid.
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De rapportages van de externe accountant bevatten een licht positief maar kritisch oordeel over
de kwaliteit van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft dit adequaat opgepakt en geeft hier in 2015
opvolging aan.

Doelen corporatie en verslaggevingsproces

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

Strategie en risico’s

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

Kwaliteit maatschappelijke verantwoording

Sinds 2014 is de werkwijze over agendering en verantwoording van de maatschappelijke taken
van Woonbron veranderd. De Rotterdamse regio’s (inclusief Spijkenisse) organiseerden hun
verantwoordingsdag gezamenlijk. Dordrecht hield een aparte verantwoordingsdag. Delft koos een
andere aanpak. Daar zijn de directeur en regiomanager bij een aantal stakeholders op bezoek geweest,
waarbij gesproken is over de prestaties van Woonbron in die regio. De bijeenkomsten zijn goed
bezocht, de deelnemers vertegenwoordigen een breed scala aan belanghouders en de discussie was
steeds levendig en relevant. Hierbij was steeds een delegatie van de RVC aanwezig. Op lokaal niveau
functioneert de maatschappelijke inbedding en verantwoording goed.

Samenwerking en verbindingen
OR

Met de Ondernemingsraad (OR) heeft de voltallige RvC overleg gevoerd in 2014, 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 (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 OR.
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 is vastgelegd in een verbindingenstatuut.
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Functioneren
Functioneren RvC

In 2014 heeft de RvC haar eigen functioneren besproken onder begeleiding van een externe partij.
De verbeterpunten zijn opgenomen in een verslag. Dit leidde onder meer tot een veranderde
samenstelling van de commissies. De RvC heeft een presidium, een remuneratie-, een auditcommissie
en een commissie Maatschappij.
Functioneren RvB

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

Beloningen
De omvang van de bezoldiging en vergoedingen van de leden van de Raad van Bestuur vallen binnen
de norm van de Wet Normering Topinkomens.
De leden van de Raad van Commissarissen zijn in 2014 beloond conform de beloningscode voor de
honorering van woningcorporaties die per 1 juli 2010 in werking trad.
Dat de toepassing van het doorlopend sociaal plan bij het opstellen van de
vaststellingsovereenkomsten voor medewerkers die Woonbron als gevolg van de reorganisatie hebben
verlaten voor negen medewerkers boven de WNT-norm is uitgekomen, was voor de RvC aanleiding stil
te staan bij het belang dat bestaande rechten moeten worden gehonoreerd.
Voor de gedetailleerde beloningsstructuur verwijzen wij naar bijlage 5 en Woonbron.nl.

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 2014 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 huurders en eigenaars). 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 45.310
woningen en 4.288 overige vastgoedeenheden in Delft, Dordrecht Rotterdam
en Spijkenisse. Onze missie is het zorgen voor passende huisvesting in
gevarieerde wijken voor hen die dat nodig hebben. Voor onze bewoners zijn
wij partner in prettig wonen. Onze resultaten voor de klant en stad vormen
de drijfveer van onze bedrijfsvoering. Door een solide en zakelijk beleid en
fundament kan Woonbron dat vandaag en op langere termijn doen.

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 er wonen zo’n 2,5 miljoen mensen. Woonbron is actief in Delft, Dordrecht,
Rotterdam en Spijkenisse (vanaf 1 januari 2015 gemeente Nissewaard). Ons bezit in deze gebieden
hebben we ondergebracht in vijf regio’s: Delft, Dordrecht, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam
IJsselmonde/Prins Alexander en Rotterdam Zuidwest/Spijkenisse. Elke regio heeft een regiokantoor
en verschillende wijkposten.
Terwijl de bevolking van Delft en Rotterdam naar verwachting nog zal doorgroeien, zijn de
verwachtingen dat de bevolking van Spijkenisse en Dordrecht afneemt. Deze twee gemeenten
wacht ook een sterke vergrijzing. De bevolking van de Zuidvleugel kenmerkt zich door een iets lager
opleidingsniveau dan gemiddeld in Nederland, met als gevolg daarvan ook vaak een lager 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: 20% van de woningen is verbonden aan Woonbron,
als huurwoning of onder voorwaarden verkochte koopwoning. Poptahof en Gillis zijn onze grootste
buurten, met een vrij stedelijk karakter voor een middelgrote gemeente als Delft.
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 een huur- of koopwoning van Woonbron. Vooral in Dordrecht-West (in de
wijken Wielwijk en Crabbehof) en in de Vogelbuurt heeft Woonbron een groot marktaandeel.
Spijkenisse biedt het suburbane grondgebonden wonen in de stadsregio Rotterdam. Ruim 10% van
de 32.000 woningen in 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.
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Van de circa 33.000 woningen in Delfshaven (Rotterdam) is bijna 25% 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.
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.
In Prins Alexander (Rotterdam) is Woonbron actief in vergelijkbare woonmilieus als Ommoord,
Zevenkamp en Nesselande. Het marktaandeel in deze buurten is beperkt.
Daarnaast heeft Woonbron een beperkte hoeveelheid 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 (Nationaal Programma Rotterdam
Zuid) ligt onze focus op de wijk Carnisse.

Tabel 1 Woningen Woonbron
Woningen
Woonbron ultimo 2014

Huurwoningen

Overige
verhuurde
wooneenheden

Woningen Woningen leeg
verkocht onder uit terugkoop en
voorwaarden
nieuwbouw

Totaal

Delft
Dordrecht
Rotterdam
- Charlois
- Delfshaven
- Hoogvliet/Pernis
- IJsselmonde
- Prins Alexander
Spijkenisse

7.573
5.703
18.885
1.029
6.454
2.784
6.309
2.309
3.213

236
391
376
5
246
16
97
12
1

1.116
1.244
5.674
896
2.214
423
1.348
793
637

34
46
170
57
51
9
39
14
11

8.959
7.384
25.105
1.987
8.965
3.232
7.793
3.128
3.862

Totaal

35.374

1.004

8.671

261

45.310

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 2014
was hiermee een bedrag gemoeid van € 14,8 mln. Dit gaat echter groeien tot een forse € 26 mln. voor
Woonbron en in totaal € 1,7 miljard voor de hele sector in 2017. Daarnaast werden de bedrijfslasten
verzwaard met de saneringsheffing van het CFV, die in 2014 € 7,3 mln. bedroeg.
De Parlementaire Enquête Woningcorporaties is in 2014 afgerond. Samen met de nieuwe Woningwet
was dit het hele jaar onderwerp van politieke en publieke discussie. Deze wet, met aanvullende regels
in een zogenaamde AMvB (algemene maatregel van bestuur) wordt naar verwachting begin 2015
vastgelegd en treedt per 1 juli 2015 in werking.
Het publieke en politieke vertrouwen in de sector is de afgelopen jaren op de proef gesteld. De
transparantie van de sector neemt toe, waar wij een groot voorstander van zijn. De corporatiesector
maakt versneld werk van het vergroten van de efficiëntie, de effectiviteit en de lastenverlaging. De
hoofdtaken van corporaties worden, na een lange tijd van onzekerheid, vastgelegd in de definitieve
Herzieningswet. Dit zal leiden tot een verdere begrenzing van onze activiteiten. We kunnen de
maatschappelijke euro maar een 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.
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Woonbron heeft het afgelopen jaar fors ingezet op het herzien van haar organisatie, als antwoord
op de dynamiek in onze omgeving. Eind 2014 werkt Woonbron grotendeels volgens de beoogde
nieuwe structuur. Voor wat betreft de bedrijfscultuur zijn belangrijke stappen gezet om een omslag te
bereiken. Deze zal in 2015 sterk worden doorgezet. Er staat een organisatie die meer functioneel, maar
ook lokaal is ingericht via breed samengestelde gebiedsteams.
Ook stelde Woonbron in 2014 haar visie voor de komende jaren vast. Voor de jaren 2015 – 2017 is een
nieuwe bedrijfsplan opgesteld. Hierin stelt Woonbron haar rol in de veranderende sector vast en
kan zij inspelen op de dynamiek van de keuzen die we moeten blijven maken. De lijn van dit nieuwe
bedrijfsplan om vooruit te gaan naar de kerntaak van sociale huisvesting was in 2014 echter al volop
zichtbaar. Zo werd Woonbron Ontwikkelbedrijf als apart organisatieonderdeel opgeheven, omdat we
projectontwikkeling niet langer als onderdeel van onze taak zien. De activiteiten die van belang blijven
voor onze kerntaak zijn ondergebracht in het projectenbureau binnen onze organisatie.

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.
De doelstellingen uit de verschillende kamers moeten in balans met elkaar worden behaald. 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 achtereenvolgens in op onze
maatschappelijke prestaties, vastgoedprestaties, duurzaamheidsresultaten en vermogensprestaties.
Omdat we deze prestaties uiteindelijk leveren voor onze klant, starten we dit jaarverslag evenwel met
de dienstverlening: wat vindt onze klant van onze inspanningen in 2014?

1)

Ortec´s DrieKamerModel is een integraal, strategisch sturingsconcept
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Woonbron als dienstverlener
Woonbron is dienstverlener voor de huishoudens die een woning, parkeerof bedrijfsruimte van ons huren, een woning van ons kopen (Woonbron
Makelaars) en voor de klanten in een Vereniging van Eigenaars (VvE), die via
Woonbron VvE Beheer het beheer van de VvE inkopen. We richten ons vanuit
alle activiteiten op enthousiaste klanten, omdat we er van overtuigd zijn dat
dit niet alleen prettig is voor de klant, maar ook bijdraagt aan een efficiënte
en gemotiveerde organisatie.

Succesbepalende factoren
•
•
•
•
•

Onze dienstverlening is uitstekend
Onze bewoners wonen met plezier
Onze bewonersorganisaties zijn tevreden over de samenwerking
Huurders en eigenaren wonen succesvol samen in gemengde complexen
Onze dienstverlening ontsluiten wij digitaal en we bieden ook alternatieve mogelijkheden
voor de mensen die digitaal niet goed uit de voeten kunnen

Onze klanten kregen in 2014 te maken met wijzigingen in onze dienstverlening, onder andere door de
start van ons klantcontactcenter en de introductie van Mijn Woonbron als ons digitale loket. Tijdens
de veranderingen bleven we gewoon bereikbaar. Onze klanten beloonden dat met een gemiddelde van
een 7 of meer in de tevredenheidsonderzoeken. Ondanks de grote veranderingen was dat nauwelijks
lager dan in voorgaande jaren. Ook de georganiseerde bewoners waren grotendeels tevreden en gaven
gemiddeld een 7,4 voor de samenwerking. Dat is een half punt lager dan het jaar ervoor. We hebben
inmiddels met de georganiseerde huurders gesprekken gevoerd over de onderdelen waar we beter
kunnen en moeten scoren in de samenwerking.
Over het plezierig wonen zagen we in 2013 al goede resultaten: 78% van de geënquêteerde bewoners
woont plezierig of erg plezierig in een Woonbron-woning. We meten dit eens per twee jaar. Onze inzet
is erop gericht dat we bij de volgende meting in 2015 ten minste een zelfde score halen.
In het laatste kwartaal ging Mijn Woonbron ‘live’. Daarmee zijn we voor de meeste vragen, klachten
en verzoeken digitaal bereikbaar voor onze klanten op het moment dat het hen het beste uitkomt. De
eerste resultaten van het gebruik zijn bemoedigend, het aantal klanten dat hiervan gebruik maakt
groeit gestaag.
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Prestatie-indicatoren
Tabel 2 Prestatie-indicatoren
Realisatie 2014

Jaarplan 2014

Realisatie 2013

Realisatie 2012

Tevredenheid georganiseerde bewoners
% klanten dat aangeeft (erg) plezierig
te wonen

7,4
Tweejaarlijkse
meting; 2013
laatste meting 78%

7,5
66%

7,9
78%

8,2
66%

Aandeel behaalde onderdelen eigen
dienstverleningslabel

Gewijzigde meting
vanaf begin 2015.
2014 geen meting

75%

58%

59%

Voorgaande jaren vatten we het klantonderzoek samen in een Woonbron dienstverleningslabel.
In dit label zijn - naast het oordeel van de klant - ook vereisten opgenomen over bijvoorbeeld de
aanwezigheid van foldermateriaal in woonwinkels. De dienstverlening veranderde in 2014 zo
ingrijpend dat een groot deel van de inhoud van het label inmiddels achterhaald is. De rapportcijfers
uit het structurele dienstverleningsonderzoek geven echter wel de nodige inzichten en worden in een
volgende paragraaf toegelicht.

Veranderingen in de dienstverlening
In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in het aanpassen van onze dienstverlening naar de ambities die
we in 2013 formuleerden. Woonbron streeft naar enthousiaste klanten door niet alleen betrouwbaar
en deskundig te zijn, maar ook zichtbaar, adequaat en de klant altijd op een persoonlijke manier te
benaderen.
In september is het Woonbron klantcontactcentrum (KCC) van start gegaan. Onze klanten kunnen
sinds die tijd voor bijna alle vragen op één telefoonnummer terecht. Het streven is om 80% van alle
vragen direct naar volle tevredenheid van de klant te beantwoorden. Omdat dit in 2014 is ingevoerd, is
de realisatie hiervan nog niet gemeten. Wel zien we dat er gemiddeld zo’n 3.500 telefoontjes per week
binnen komen bij het KCC voor algemene vragen. In zo’n 65% van de gevallen lukt het om de telefoon
binnen 30 seconden aan te nemen, terwijl de norm 75% is.
In november introduceerden we Mijn Woonbron. Hiermee kan de klant op een tijdstip dat het hem
uitkomt een aantal zaken digitaal inzien en regelen. Denk aan het controleren van de huurbetaling,
het wijzigen van een bankrekeningnummer of het melden van een reparatieverzoek. De eerste maand
maakten al bijna 450 klanten een Mijn Woonbron-account aan. In december zijn we gestart om hier
klanten ook op te attenderen. We verwachten dat het aantal accounts de komende tijd tot 10% gaat
toenemen.
Voor alle vragen die persoonlijk contact vragen kunnen klanten op afspraak terecht in één van de vijf
klantcontactpunten in de regiokantoren. In de loop van 2014 gingen de klantcontactpunten iedere
werkdag nog een dagdeel open voor klanten die zich spontaan melden. De klant wordt dan verder
wegwijs gemaakt in het nieuwe dienstverleningsconcept, zodat een volgende keer contact gezocht
wordt met het KCC.

Oordeel van de klant over onze dienstverlening
Woonbron vindt de mening van haar klant belangrijk en doet onder meer al jaren structureel
dienstverleningsonderzoek. In 2014 stelden we ook in het betrekken van het oordeel van de klant
bij de optimalisering van onze dienstverlening een nieuwe ambitie. Het onderzoek voerden we
eerder weliswaar het hele jaar door uit. Toch kwam het voor de klant soms wat laat. En het oordeel
van de klant bereikte medewerkers ook vaak te laat, om nog precies te weten waar het over
ging. In samenwerking met onderzoeksbureau Tevreden.nl werkten we in 2014 aan een nieuwe
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onderzoeksmethodiek, waarbij we - snel na een voor de klant relevant contactmoment - een
digitale vragenlijst uitsturen. Het oordeel van de klant komt in deze nieuwe methodiek ook snel en
toegankelijk terug bij de betrokken medewerkers, die er vervolgens ook snel mee aan de slag kunnen.
De nieuwe methodiek wordt in het eerste kwartaal 2015 geïmplementeerd.
Waar in de tweede helft van het jaar de energie en het budget naar het opzetten van een nieuwe
onderzoeksmethodiek zijn gegaan, is in de eerste helft van 2014 het klantonderzoek nog op de oude
manier uitgevoerd. Hiermee ontstaat voor drie belangrijke processen onderstaand beeld. Het oordeel
over reparatieverzoeken bleef op peil. Nieuwe klanten zijn iets minder tevreden dan voorgaande jaren,
maar het gemiddelde oordeel bleef wel een 7,0 of hoger. We verwachten dat dit samenhangt met de
reorganisatie van het domein woonruimtebemiddeling, die in 2014 is uitgevoerd. In 2015 sturen we
aan op verbeteringen.

Tabel 3 Gemiddelde rapportcijfers van de klant voor proces in het algemeen

Reparatieverzoeken
Nieuwe huurders
Nieuwe eigenaren

2014

2013

2012

7,3
7,1
7,0

7,3
7,3
7,2

7,4
7,3
7,2

Vanaf 2015 brengen we aan de hand van het klantonderzoek ‘nieuwe stijl’ het klantoordeel na zes
relevante contactmomenten in beeld. Het gaat dan om de klantbeleving:
• na een telefonisch contact;
• nadat men een huurovereenkomst voor een woning heeft ondertekend;
• nadat men een koopovereenkomst voor een woning heeft ondertekend;
• nadat er een reparatieverzoek in de huurwoning is afgehandeld;
• nadat er planmatig onderhoud in het complex of woning is uitgevoerd;
• na afloop van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VvE.

Geschillen
Woonbron is aangesloten bij de geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid. Alle klanten (huurders
en 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 2014 ontving de geschillencommissie veertien Woonbron gerelateerde klachten. Van deze
veertien klachten zijn er twee tijdens de procedure opgelost, een klager is doorverwezen naar
de huurcommissie en een klager heeft niets meer van zich laten horen. Over drie klachten moet
de geschillencommissie nog een uitspraak doen. Van de uiteindelijke zeven uitspraken zijn
er twee gegrond en vijf ongegrond verklaard. De typering van de zeven klachten waarover de
geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan is: 43% overlast, 43% technisch/onderhoud en 14%
overig. De tijd tussen indiening en afhandeling was gemiddeld 68 dagen.

Tabel 4 Aantal bij de geschillencommissie Wonen Zuid Holland Zuid ingediende klachten

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

2014

2013

2012

3
3
3
4
1

3
0
6
1
3

3
7
4
7
4

14

13

25
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We zien dat het aantal klachten na 2012 duidelijk afnam en de afgelopen twee jaar stabiel bleef
tot een beperkt aantal en een heel beperkt aandeel van alle klanten. Niet meer dan 0,03% doet een
beroep op de gratis geschillencommissie. Ofschoon we elke klacht vervelend vinden en er lering uit
trekken, zijn de aantallen te klein om hier tendensen uit te destilleren.

Woonbron VvE Beheer als dienstverlener aan VvE’s
Woonbron voert vanaf 2001 Te Woon, waardoor huurders van een groot deel van de voorraad in de
gelegenheid waren hun woning te kopen. Ook bij leegkomst zijn woningen verkocht. Inmiddels zijn
er 8.671 bewoners met een Koopgarant- of Koopcomfortovereenkomst. Daarnaast zijn er zo’n 500
aanvullende eenheden als parkeerplaatsen en bedrijfspanden onder voorwaarden verkocht. 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.
Woonbron heeft een bedrijfsonderdeel VvE Beheer. In 2014 verrichte Woonbron VvE Beheer
beheerwerkzaamheden voor 310 Verenigingen van Eigenaars (VvE) waarin we 12.465 huurwoningen
bezitten. Particulieren bezitten 6.661 koopwoningen binnen die VvE’s. Eind 2014 beheerden we ook
nog 71 markt-VvE’s. Hiervan nemen we in 2015 afscheid, om ons te concentreren op de Woonbron
VvE’s. Daarmee lopen we vooruit op de intentie van de nieuwe Woningwet, die ons verbiedt om te
werken voor VvE’s waarin we zelf geen bezit hebben.
Andersom waren er zeven Verenigingen die in 2014 afscheid namen van Woonbron VvE Beheer.

Tabel 5 Aantal VvE’s en bijbehorende eenheden in beheer bij Woonbron VvE Beheer
in 2014
Verenigingen van
Eigenaars

Eenheden

Delfshaven
IJsselmonde / Prins Alexander
Rotterdam Zuidwest / Spijkenisse
Delft
Dordrecht

118
38
43
54
57

5.704
4.354
2.484
3.958
2.626

Totaal

310

19.126

Oordeel van georganiseerde bewoners over de samenwerking
De bewonersorganisaties zijn een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van Woonbron.
Zij werken samen in de Concern Participatie Raad Woonbron (CPRW). Woonbron vraagt de CPRW
regelmatig om advies. In 2014 bijvoorbeeld over het voorgenomen huurbeleid en het bedrijfsplan
voor de komende jaren. Ook organiseren de bewonersorganisaties en Woonbron in samenspraak
themabijeenkomsten. In 2014 was duurzaamheid onderwerp van zo’n themabijeenkomst. De CPRW
voerde twee overleggen met de Raad van Bestuur en twee overleggen met (een deel van de) Raad van
Commissarissen van Woonbron. Het afgelopen jaar was de CPRW ook betrokken bij de benoeming
van medewerkers voor de nieuwe functie van gebiedscoördinator, door gesprekken te voeren met alle
kandidaten en hierover advies uit te brengen.
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 gaven alle organisaties
een oordeel en dat resulteert in onderstaand beeld over 2014. We zien in de meeste regio’s
blijvende waardering voor de samenwerking, maar in een tweetal regio’s is het cijfer duidelijk
lager dan voorgaande jaren. Dit hangt vooral samen met de reorganisatieperiode, waarin de
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vernieuwde samenwerking nog vorm moet krijgen. Vanzelfsprekend zijn de opmerkingen vanuit de
bewonersorganisaties zeer waardevol en vormen belangrijke input voor ons jaarplan 2015. Nu het
einde van de reorganisatieperiode in beeld is, verwachten we volgend jaar het enthousiasme van de
bewonersorganisaties terug te winnen. Onze ingezette acties zijn erop gericht om de rapportcijfers
weer minimaal op het oude peil te brengen.

Tabel 6 Waardering bewonersorganisaties
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

2014

2013

2012

8,0
8,0
7,0
8,0
6,0

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

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

7,4

7,9

8,2
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Woonbron als
maatschappelijk ondernemer
Woonbron wil in de rol van maatschappelijk ondernemer primair passende
huisvesting voor bewoners met een smallere beurs verzorgen. Daarnaast
hebben we een duidelijke taak in de leefbaarheid in en rondom onze
wooncomplexen. Daartoe zetten we complexbeheerders en wijkconciërges
in, naast extra sociaal beheer waar nodig om te zorgen voor schone, hele en
veilige woningen en buurten. We treden helder en duidelijk op bij verstoring
van het woongenot van onze bewoners.

Succesbepalende factoren
•

Wij leveren ons aandeel aan huisvesting met begeleiding

Ruim 200 woningen werden verhuurd aan mensen die met begeleiding zelfstandig wonen. Dat was
iets lager dan in 2013 door een flinke daling in Dordrecht. In de andere gemeenten verhuurden we
juist meer woningen aan deze bijzondere doelgroepen. Onze doelstellingen zijn niet volledig gehaald,
met name omdat de taakstelling voor statushouders (asielzoekers) laat in het jaar naar boven werd
bijgesteld. Dat was te laat om onze activiteiten nog hierop aan te passen.

Betaalbaarheid
Het verschil tussen de markthuur die gevraagd kan worden en de huur die wij in rekening brengen,
is de eerste maatschappelijke bijdrage van Woonbron aan betaalbaarheid. Het is onze opgave die
subsidie – in 2014 een bedrag van € 56 mln. - zo effectief mogelijk te besteden. In hoofdstuk Woonbron
als vermogens beheerders is het DrieKamerModel nader uitgewerkt. Dat geeft meer inzicht in de
opbouw van de subsidie en de besteding ervan.

Huurbeleid

In 2014 bood het Rijk de mogelijkheid om de jaarlijkse huurverhoging boven inflatie en
inkomensafhankelijk door te voeren. De mogelijkheden om de huur te verhogen, varieerden in 2014
(bij een inflatie van 2,5%) van 4% voor huurders met een inkomen onder de € 34.085 tot 6% voor
huurders met een inkomen boven de € 43.602. Woonbron heeft van de geboden mogelijkheden
gebruik gemaakt, maar met een belangrijke uitzondering. Huurders met een inkomen onder
€ 34.085 die een woning huren met een huur tussen de lage aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens
(€ 557 - € 699) hebben een inflatievolgende huurverhoging gekregen. Ruim 10% van onze huurders
viel binnen deze groep. Dit leidde uiteindelijk bij ongeveer 4.300 huurders tot een daadwerkelijk
beperktere huurverhoging. De huurverhoging in 2014 kwam gemiddeld uit op 3,8% waar landelijk
gemiddeld de huurverhoging op 3,9% uitkwam.
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Verhuringen

In 2014 zijn ruim 3.300 huishoudens een woning van ons gaan huren. In bijna 2.700 gevallen valt
de verhuring onder de Europanorm die stelt dat minimaal 90% van deze woningen moet worden
toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34.678. In 2014 is met 93,4% ruim
voldaan aan deze norm.

Tabel 7 Aantal nieuwe verhuringen
Gemeente

Totaal
verhuringen
2014

Waarvan
meetellend voor
Europanorm

Waarvan
passend

Aandeel
passend

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

620
927
1.513
259

591
570
1.303
229

551
527
1.220
218

93,2%
92,5%
93,6%
95,2%

totaal

3.319

2.693

2.516

93,4%

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 onze doelgroep, maar zien we af van het realiseren van de volledige
marktwaarde van de woning. 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 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. De begrenzing van verkoop onder
voorwaarden heeft een volkshuisvestelijke en een financiële grondslag, want hiermee houden we
enerzijds voldoende huurwoningen beschikbaar en anderzijds belasten we de balans van Woonbron
niet te zwaar.
In 2014 verkochten we op deze manier in totaal 526 woningen en 31 andere eenheden
(parkeerplaatsen, bedrijfsonroerend goed), waar we in 2013 nog 924 eenheden verkochten. Deze
daling hangt samen met de wijziging in het verkoopbeleid die eind 2013 is ingevoerd. Het overgrote
deel van de verkopen in 2014 betreft een Koopgarantverkoop. Naast de verkoopvorm maken we ook
onderscheid tussen wederverkopen – koopwoningen die terug verkocht worden aan Woonbron en
die we weer verkopen – en eerste verkopen – huurwoningen die voor het eerst worden verkocht.
De woningen die in 2014 zijn verkocht, zijn voor het overgrote deel wederverkopen. Het aantal eerste
verkopen is ten opzichte van 2013 gedaald.

Tabel 8 Aantal verkochte woningen en overige eenheden in 2014
Woningen

Overige
eenheden

Totaal 2014

Totaal 2013

Koopgarant

Koopcomfort

Vrije verkoop

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

54
40
301
26

32
8
9
1

17
7
29
2

6
6
19
0

109
61
358
29

155
114
600
55

totaal

421

50

55

31

557

924
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Tabel 9 Verkopen als percentage van het totaal aantal nieuwe overeenkomsten

% verkopen van nieuwe overeenkomsten

Realisatie 2014

Jaarplan 2014

Realisatie 2013

Realisatie 2012

14%

15%

22%

27%

De daling ten opzichte van eerdere jaren vloeit voort uit de gewijzigde koers ten aanzien van Te Woon,
waarbij we dit instrument vanaf 2014 veel gerichter zijn gaan toepassen.

Betalingsproblemen en huisuitzettingen

De afgelopen jaren zijn onze klanten duidelijk getroffen door de effecten van de economische crisis.
Mede daardoor zagen we de huurachterstanden toenemen. In 2014 lijkt het tij te keren en is de
huurachterstand niet verder toegenomen, maar met € 7,3 mln. nagenoeg gelijk gebleven ten
opzichte van 2013.
In het ergste geval leiden huurachterstanden tot huisuitzetting. We zetten in 2014 opnieuw actief in
op het voorkomen en bestrijden van betalingsproblemen van onze klanten om huisuitzettingen zoveel
mogelijk te voorkomen. Door 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 huurovereenkomst 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. Ons beleid maakt een onderscheid tussen ‘niet
willers’ en ‘niet kunners’. Voor de laatste categorie zetten we alles in het werk 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 bleef in 2014 min of meer stabiel in vergelijking met 2013. Vooral het
aantal uitzettingen in Delft was duidelijk hoger dan de afgelopen jaren, terwijl het in Dordrecht juist
duidelijk lager was. Landelijk was sprake van een dalende trend met 15% minder huisuitzettingen
dan in 2013.

Tabel 10 Aantal ontruimingen op basis van huurachterstand
2014

2013

2012

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

34
56
119
12

25
67
110
13

27
54
156
15

totaal

221

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. Het aantal gedwongen ontruimingen nam licht af in 2014. We hadden forse
discussies met de gemeente Rotterdam en de politie over het leveren van informatie over huurders
waarmee wij de huurovereenkomst willen ontbinden vanwege woonoverlast. Sinds begin 2014 levert
de politie deze informatie niet meer vanwege privacyoverwegingen. Dit maakt het voor ons bijna
onmogelijk om maatregelen te nemen. Deze discussie wordt door ons met kracht gecontinueerd
om te zorgen dat we het woongenot van onze bewoners kunnen waarborgen en niet de privacy van
notoire overlastgevers beschermen.
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Tabel 11 Aantal ontruimingen op basis van overlast
2014

2013

2012

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

1
12
12
0

6
6
13
2

5
2
22
3

totaal

25

27

32

Woonruimtebemiddeling
De manier waarop we vrijkomende woningen en woningzoekenden bij elkaar brengen, noemen we
woonruimtebemiddeling. We doen dit bij sociale verhuur met extra aandacht voor de regelgeving die
voortvloeit uit landelijke en lokale wetten en regels. Bij al onze bemiddelingen besteden we meer dan
een gemiddelde commerciële verhuurder tijd en aandacht aan de koppeling van woningzoekenden
met het woonmilieu waar men wil gaan wonen. We zijn er immers niet alleen voor het eerlijk verdelen
van (schaarse) woningen, maar we zijn er ook voor het woonplezier van nieuwe en bestaande
bewoners in onze buurten.
In 2014 stelden we een visie op woonruimtebemiddeling vast. Centraal hierin staat dat we willen
aansluiten bij verschillende zoeksporen van woningzoekenden. We herkennen bijvoorbeeld een
groep woningzoekenden die vooral gebaat is bij een snel beschikbaar aanbod, vaak de zogenaamde
spoedzoeker genoemd. Door met rangordecriteria als loting of wie-het-eerst-komt, … te werken
kunnen we deze specifieke doelgroep bedienen. In 2015 werken we de visie verder uit op een manier
die past bij de drie verschillende regionale verdeelsystemen (Drechtsteden, Haaglanden en Rijnmond)
waar we mee te maken hebben.
Belangrijke opgave in 2014 in de woonruimtebemiddeling was om de oplopende leegstand tegen te
gaan. Financieel had de oplopende leegstand nadelige gevolgen, maar ook maatschappelijk herkennen
we het belang van snelle verhuur. Er zijn over het algemeen immers voldoende mensen op zoek naar
een woning, en te veel leegstaande woningen kan ook een negatief effect hebben op de leefbaarheid
in een buurt. Met een taskforce Verhuur is de leegstand in de tweede helft van 2014 teruggebracht
tot een gewenst niveau. De frictieleegstand kwam uit op 556 woningen en 384 overige eenheden,
het laagste niveau in de laatste vier jaar. Deze trend zal in 2015 verder worden doorgezet.

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 keuzes te maken en (nog) niet zonder meer zelfstandig kunnen wonen. Voorbeelden zijn
tienermoeders, daklozen, ex-verslaafden, (ex)-psychiatrisch patiënten.
Wij namen ons in 2014 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.
Wij zorgen ervoor voldoende inzicht te hebben in het werkgebied van onze partners in de keten
wonen-leren-werken-zorg.
In totaal leverden wij in 2014 ruim 200 woningen aan bijzondere doelgroepen. Ten opzichte
van 2013 leverden we in Dordrecht minder woningen, in de drie andere gemeenten zijn meer
woningen geleverd. We verwachten met name als het gaat om de huisvesting van mensen met een
verblijfsvergunning (statushouders) in 2015 een verdere toename van het aantal gevraagde woningen.
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In alle gemeenten namen we ons eerlijk aandeel in de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
De streefaantallen zijn niet altijd behaald, omdat laat in het jaar de taakstelling voor statushouders
naar boven is bijgesteld. Dit liet weinig tijd om nog tijdig bij te sturen. Overigens is voor de gemeente
Spijkenisse niet het aantal geleverde woningen relevant, maar het aantal gehuisveste statushouders.
In 2014 zijn hier 18 personen gehuisvest.

Tabel 12 Aantal geleverde reguliere woningen aan bijzondere doelgroepen
(inclusief statushouders)
2014

Waarvan aan
statushouders

2013

2012

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

41
39
119
8

26
40
8

23
106
91
5

21
52
99
11

totaal

207

74

225

183

Leefbaarheid
De mate waarin corporaties verantwoordelijkheid dragen voor leefbaarheid staat ter discussie.
Deze discussie was eind 2014 nog niet afgerond. Wel is duidelijk dat leefbaarheidsactiviteiten
lokaal afgestemd dienen te worden met de gemeente. Er wordt dan gesproken over bijdragen aan
woonmaatschappelijk werk, achter-de-voordeuraanpak, complexbeheerders, (mede)bestrijden van
overlast en het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving. De activiteiten moeten in ieder
geval altijd ten gunste komen van de eigen huurders of de directe omgeving van het bezit van de
corporatie.
Onderstaande tabel geeft onze uitgaven op leefbaarheid weer. Deze waren in 2014 opnieuw lager dan
vorig jaar, in lijn met onze focus op kerntaken en de verdere beperking van leefbaarheidsuitgaven die
in de nieuwe Woningwet gestalte krijgt. Met deze middelen organiseerden we vaak het schoon, heel
en veilig houden van de woonomgeving. Ook leverden we bijdragen aan sociale programma´s in onze
wijken en financierden we de bewonersparticipatie met deze middelen.

Tabel 13 Leefbaarheidsuitgaven
(in € mln)

2014

2013

2012

Leefbaarheidsuitgaven

1,8

2,4

3,3

totaal

1,8

2,4

3,3

Voor het monitoren van de ontwikkeling van de leefbaarheid maken we gebruik van de
Leefbaarometer. Dit is een landelijke meetlat die op basis van bijna 50 objectieve indicatoren
de leefbaarheid in beeld brengt. In 2014 kwamen geen nieuwe gegevens beschikbaar. Nieuw
cijfermateriaal over de leefbaarheidssituatie komt in 2015 beschikbaar.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) beslaat meerdere wijken in Rotterdam Zuid, met
het accent op zeven zogenaamde focuswijken. Voor Woonbron ligt de focus op de wijk Carnisse. In
deze wijk met grotendeels particulier bezit, heeft Woonbron bezit in de Vogelbuurt, Eilandenbuurt
en de Pleinweg en omgeving. Het betreft vooral verkochte woningen met terugkoopplicht en een
beperkt aantal huurwoningen. Samen met NPRZ-partners streven we in Carnisse naar een stabiele
leefomgeving die uiteindelijk uit kan groeien tot een buurt die zelfstandig goed functioneert op de
woningmarkt. In 2014 realiseerden we de voorwaarden om hier de komende jaren aan te werken.
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Een belangrijke mijlpaal was het vaststellen van ons beleidskader met bijbehorend financieel kader.
Onze inspanningen in dit gebied financieren we vanuit de vermindering van de verhuurderheffing
voor Rotterdam Zuid. De komende jaren gaan we gemiddeld €2,1 mln. per jaar investeren in de
focuswijken van het NPRZ- gebied. Een dergelijk bedrag gaven we in 2014 nog niet uit. Door geplande
aankopen van bezit komend jaar in de wijk Carnisse, zal het gemiddelde over 2014 en 2015 wel op
de beoogde jaarlijkse € 2,1 mln. uitkomen. We versterken daarmee onze aanwezigheid in de wijk,
waardoor we beter in staat zijn om goede ontwikkelingen in Carnisse een verdere impuls te geven.
Daarnaast ging aandacht uit naar het op peil houden van onze investeringsprojecten in Rotterdam
Zuid die onderdeel uitmaken van de prognoses waarop we ons financieel kader baseerden. Door
deze projecten te realiseren ontstaan ook daadwerkelijk de mogelijkheden om in NPRZ-gebied te
investeren.
Een tweede belangrijke mijlpaal in 2014 voor ons was het opzetten van een gebiedsteam voor
Carnisse. Vanaf maart legden we daarmee de basis voor een beheerorganisatie die voorheen niet in
deze wijk aanwezig was. Dit gebiedsteam investeerde tijd en energie in het beter leren kennen van
de verschillende buurten en bouwde een positie op in de lokale netwerken. Binnen de gemeentelijke
organisatie veranderde in 2014 een en ander; er is een nieuw gebiedsteam geformeerd waar alle zorg
en ondersteuning samenkomt. Samen stelden we een activiteitenplan op.
Tot slot pasten we ons beleid ten aanzien van verhuur en verkoop aan. Waar we voorheen vrijkomende
woningen in deze wijk altijd verkochten, maakt het gebiedsteam nu telkens de afweging om een
woning te verhuren dan wel te verkopen, afhankelijk van de beste mogelijkheden om de gewenste
doelgroepen aan de buurt te binden. Zo verhuurden we in de tweede helft van 2014 13 woningen die
het jaar ervoor verkocht zouden zijn.

Sponsoring
Vanuit ons leefbaarheidsbudget dragen we soms (financieel) bij aan projecten die direct ten goede
komen aan het woonplezier van bewoners in onze wijken. Aan andere vormen van sponsoring doen we
niet. Uitzondering op die regel zijn twee contracten met een langere looptijd die in 2014 tot een einde
kwamen. Het gaat om een bijdrage van € 5.000 aan het Borneo Initiative en € 11.000 aan de Roparun.
Het Borneo Initiative betrof een sponsorcontract dat 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 was Woonbron
hiervan sponsor in de periode 2010-2014. Deze sponsoring is eind 2014 beëindigd.
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. Woonbron droeg bij aan de
deelnamekosten van medewerkers. Zij wisten afgelopen jaar echter ook veel geld zelf op te halen. De
bijdrage van Woonbron werd daardoor in 2014 al gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Wij
zien dit bedrag niet als sponsoring maar als een donatie aan een maatschappelijk doel. Het afgelopen
jaar was het laatste jaar dat deze donatie plaats vond.

Buitenland
Binnen het kader van de ministeriële regelgeving mogen woningcorporaties 3‰ van hun balanstotaal
besteden aan internationale projecten. Gemeten naar het balanstotaal op 31-12-2013 betrof dit
een plafond van bijna € 1,3 mln. We bleven hier in 2014 met een totaaluitgave van bijna € 72.000
ruimschoots onder.
Onze activiteiten in het buitenland beperkten zich tot waartoe we op basis van meerjarige afspraken
verplicht waren. We namen geen nieuwe initiatieven voor activiteiten in het buitenland en zullen
dat ook niet meer doen. In 2014 boden we ondersteuning bij het opzetten van een wooncorporatie in
Armenië en kennisoverdracht aan de New Bulgarian University in Bulgarije. Daarnaast rondden we in
Zuid-Afrika een samenwerkingsrelatie met de Cape Town Community Housing Company (CTCHC) af.
Deze bestaande internationale activiteiten worden de komende jaren verder afgebouwd.
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In dit katern zijn per gemeente waar wij werkzaam
zijn (Delft, Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse)
bijzondere projecten en prestaties toegelicht.
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“Efficiënt en effectief,
met het hart op de goede plek”
Het staat buiten kijf, corporaties richten zich
weer uitsluitend op hun kerntaak. Dat betekent
dat wij een aantal activiteiten achter ons
hebben moeten laten. Tegelijkertijd dat wij
zo efficiënt en effectief mogelijk en met het
hart op de goede plek vooruit gaan naar de
kerntaak: we blijven verbeteren en vernieuwen
om betaalbare en passende sociale woningen
te bieden in prettige buurten. Samenwerking
is hierin het sleutelwoord voor succes. Ik prijs
mij gelukkig met onze lokale belanghouders
en maatschappelijke partners. In de huidige
financiële realiteit en veranderde regelgeving
hebben we mooie resultaten geboekt in onze
gezamenlijke ambities voor een sterke stad.
Dennis Gerlof, directeur regio Delft

real
resu

liteit
ultaat

31

Delft

32

Samenwerkingsafspraken
In de Delftse prestatieafspraken komt een aantal
thema’s aan bod:

In februari 2014 kwamen de Delftse
woningcorporaties en de gemeente Delft nieuwe
prestatieafspraken overeen. De afspraken zijn
gebaseerd op de Woonvisie 2008-2020. In 2012
is daarop een tussentijdse herijking uitgevoerd
in de vorm van een uitvoeringsagenda.
De afspraken zijn nog voor de gemeenteraads
verkiezingen overeengekomen. Na de vorming
van het nieuwe college is het beleid ten aanzien
van het wonen gecontinueerd.
Delft maakt deel uit van het (voormalige)
Stadsgewest Haaglanden. In Haaglanden
bestaat een traditie van gezamenlijke regionale
prestatieafspraken. In 2014 zijn afspraken
voorbereid, waarna eind van het jaar een
bestuurlijk akkoord werd gesloten tussen de
gemeenten en de woningcorporaties verenigd
in de SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden).
Deze prestatieafspraken treden, vooruitlopend
op definitieve besluitvorming in werking per
1 januari 2015.

Op het gebeid van betaalbaarheid/doelgroepenbeleid
is het doel te komen tot voldoende aanbod voor
huishoudens met lagere inkomens. Hiervoor is een
monitorsysteem ontwikkeld (wachttijdenmonitor).
Als uit deze monitor blijkt dat doelgroepen in de knel
komen, nemen de woningcorporaties maatregelen.
Deze monitor is ook grondlegger voor periodiek
overleg met de gemeente.
Voor het totale aanbod hebben de corporaties
gezamenlijk aangegeven dat van het totale
aanbod van woningen, 60% een huurprijs onder de
aftoppingsgrens heeft. Daarnaast is specifiek ingezet
op grote(re) woningen.
De afspraak over de woningen tot de aftoppings
grens is ruim gehaald (66%), wel met een iets kleiner
aandeel grotere woningen dan beoogd.
Daarnaast zijn op andere thema’s, als ‘huishoudens
met tijdelijk regieverlies’, ‘wonen en zorg/
vergrijzingsopgave’, ‘woonaantrekkelijkheid/
buurten’ en ‘duurzaamheid’, vooral procesafspraken
gemaakt die in 2015 tot meer concrete prestaties
zullen leiden.
In 2014 waren in Haaglanden de aflopende
prestatieafspraken van kracht. Kernafspraak hierin
is de toewijzing aan de primaire doelgroep. Van het
totale woningaanbod moeten corporaties ten minste
70% toewijzen aan bewoners met een laag inkomen
(de zogenaamde BBSH-doelgroep). Woonbron haalde
in Delft op dit onderdeel een goede score van 79%.
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Kopen in Buitenhof, daar zit muziek in
Volgens onze gewijzigde
verkoopstrategie voeren wij een
gematigd verkoopbeleid en breiden
wij het koopproduct alleen uit op
grond van een volkshuisvestelijk
argument, zoals in 2014 in de
Gillisbuurt. Deze buurt kampt al
jaren met een slecht imago, heeft een
eenzijdige bewonerssamenstelling
en een hoog percentage bewoners
dat in armoede leeft. De buurtcijfers
zijn, mede door de vele gelijksoortige
huurwoningen, lager dan het Delftse
gemiddelde. Door hier woningen in
verkoop te brengen, wordt de buurt
ook aantrekkelijk voor een andere
groep bewoners en ontstaat een
evenwichtiger woonmilieu.

“Voor starters op
de koopmarkt een
unieke kans om in
Delft veel
vierkante meters
te bewonen”

Het was voor onze regio een
grote uitdaging om met een
verleidingsoffensief kopers te trekken
voor het aantrekkelijke woonproduct van
ruime vier- en vijfkamerappartementen.
Voor starters op de koopmarkt een unieke
kans om in Delft veel vierkante meters
te bewonen voor een koopbedrag van
minder dan € 100.000.
Gekozen is voor een gefaseerde aanpak.
Als eerste zijn de gezinswoningen van
twee woonblokken aan de Schubertlaan
en Chopinlaan in verkoop gegaan.
Voorafgaand zijn mutatiewoningen
vrijgehouden en kregen deze
woongebouwen een fysieke aanpak
waarin het portiek is gemoderniseerd en
de plinten transparanter zijn gemaakt.
In eerste instantie kregen de huurders
het aanbod om hun riante vier- of
vijfkamerwoningen met 15% korting te
kopen, gevolgd door de start verkoop

vanuit de modelwoning. Met een
campagne met de belofte ‘Kopen in
Buitenhof, daar zit muziek in’ wisten wij
kopers te interesseren. Bijzonder trots
zijn we dat de eerste woning binnen vier
dagen na start verkoop was verkocht. In
de periode erna volgden er meer. Om de
gewenste 30% eigenaren per woonblok
te realiseren, zijn wij afhankelijk van het
aantal huurwoningen dat vrijkomt; de
mutatiegraad is tegenwoordig opvallend
laag. Voorzichtig maken wij hieruit op dat
we de goede weg zijn ingeslagen naar
meer woonplezier in deze mooie buurt.
Komend jaar evalueren we de eerste
verkoopresultaten op basis waarvan
wij deze aanpak mogelijk uitbreiden in
opnieuw twee woonblokken.
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Maatwerk in prettig wonen
Hoewel we de dienstverlening in onze
woonwinkels dit jaar aanpasten,
bleven wij met ons complexbeheer
bestendig ‘thuis in de wijk’. Dagelijks
zijn onze negen complexbeheerders
werkzaam in onze beheergebieden. Zij
zien erop toe dat de woongebouwen
schoon, heel en veilig zijn. Voor de
bewoners zijn zij het vertrouwde
gezicht en aanspreekpunt. Een steeds
groter deel van de bewoners betaalt
via de servicekosten of VvE-bijdrage
een bedrag voor deze dienstverlening.

De economische tegenwind leverde
onze complexbeheerders slimme
samenwerkingen op buurtniveau op.
Zo zijn cliënten van stichting PerspeKtief
dit jaar in een activeringsprogramma
in verschillende buurten aan het werk
en onderhouden zij onder andere de
‘grijze’ gebieden zoals de achterpaden.
Een win-win aanpak die bijdraagt aan
de versterking van onze buurten én de
cliënten van PerspeKtief.
Wij hebben verschillende wijkposten.
Deze zijn in eerste instantie de thuisbasis
van onze complexbeheerders, maar
krijgen steeds meer de functie van
buurthuiskamer waar buurtvaders
samen komen, buurtinitiatieven worden
uitgewerkt en de zwerfvuilrapers
van basisschool De Horizon een
versnapering kunnen nemen. Het is sinds
dit jaar ook de plek in de buurt waar
maatschappelijke partners spreekuren
houden, zoals het Jongerenloket en
Middin. Ook hier snijdt het mes aan
twee kanten. De partners hebben een
afsprakenlocatie in de buurt van hun

cliënten; en onze complexbeheerder kan
sneller schakelen op deze organisaties als
hij een situatie signaleert die aandacht
van een van hen behoeft.
Bijzonder ook is het initiatief van een
wekelijkse spreekuur van Poen en Papier
in de wijkpost aan de Chopinlaan. Hierin
staan vrijwilligers van het Interkerkelijk
Sociaal Fonds de bewoners, die de bomen
van het ‘financiële’ bos niet meer kunnen
overzien, met raad en daad terzijde
en leveren daarmee een waardevolle
bijdrage aan het voorkomen van onder
andere huurachterstand. Als dat nodig
blijkt, attendeert onze complexbeheerder
huurders op dit spreekuur ‘om de
hoek’. Het zijn allemaal waardevolle
toevoegingen die ons in staat stellen om
maatwerk te kunnen blijven leveren in
prettig wonen.
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“Dagelijks zijn onze negen
complexbeheerders werkzaam
in onze beheergebieden. Zij zien
erop toe dat de woongebouwen
schoon, heel en veilig zijn. Voor de
bewoners zijn zij het vertrouwde
gezicht en aanspreekpunt.”

Van links naar rechts de complexbeheerders: Jean Paul Smit,
Sèan Creegan, Fred van den Kolk, Dick de Jong, Peter Boin,
Thea Dzegligashvili, Willem Jalhay, Jos van de Graaf en
Mehmet Günes.

Bijzonder werk in Poptahof
Het resultaat van het onderzoek in 2013 naar de kwaliteit van de
draagconstructie van de balkons en de galerijen in een aantal
van onze woongebouwen leverde een negatief advies op voor vier
hoogbouwflats in Poptahof. De galerijen van deze flats voldeden niet
meer volledig aan de nieuwe, aangescherpte veiligheidsnorm. De
balkons deden dat overigens wel. Omdat wij geen enkele risico nemen
als het gaat om de veiligheid van onze bewoners, verstevigden wij uit
voorzorg de galerijen door tijdelijk buizen te plaatsen. Dat gaf ons de
ruimte om op zoek te gaan naar een definitieve aanpak.
Die vonden we in 2014 in een voor de bewoners meest vriendelijke
oplossing. Zij konden tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik
blijven maken van de galerijen. De montage gebeurde namelijk vanaf
de buitenzijde met een hoogwerker en vanaf het dak. Om even uit
de bedrijvigheid en het lawaai te kunnen zijn, hebben we tijdens de
werkzaamheden een ruimte in de buurt voor klanten opengesteld, waar zij
een kopje koffie of thee konden nuttigen.
De buizenconstructie aan de buitenzijde van de vier gebouwen heeft een
antraciet uitvoering die – in combinatie met de schilderbeurt die nog
volgt – voor een bijzondere en unieke uitstraling van elk woongebouw
gaat zorgen. Sterk punt van deze aanpak is dat een ‘probleem’ positief
is omgebogen naar een oplossing die bijdraagt aan versterking in
architectonische zin van deze flats in Poptahof.
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Dordrecht

“De lat fors hoger in
dienstverlening en wijkbeheer”
2014 was voor Woonbron Dordrecht een jaar
van grote interne veranderingen door onze
reorganisatie. We sneden fors in onze kosten.
In de dienstverlening aan onze klanten en in
ons wijkbeheer ging de lat juist fors omhoog.
Zakelijk , maar met een sociaal gezicht. Een
grotendeels vernieuwd team medewerkers
werkte hard aan onze dienstverlening en het
beheer, en dat in nauwe samenwerking met
de gemeente en onze ketenpartners. Meer
dan ooit zijn we zichtbaar in onze wijken en
pakken problemen adequaat aan. Tegelijkertijd
zorgen we ervoor dat we er zijn voor de mensen
die ons nodig hebben. Hierna volgen enkele
voorbeelden van onze activiteiten. We zijn op
de goede weg. Toch kan en moet het nog beter.
Dat willen we in 2015 laten zien. Beter en beter.
Erwin Zwijnenburg
Directeur regio Dordrecht

38

Samenwerkings
afspraken
Binnen de regio Drechtsteden zijn Prestatie
afspraken Lange Termijn (PALT) van kracht.
Deze zijn voor het laatste vastgesteld
in 2010. Kern daarin is de afspraak
over het laten afnemen van de sociale
huurwoningvoorraad.
Ondertussen merken we dat de
werkelijkheid van 2014 anders is dan
de uitgangspunten van 2010 en we
daardoor niet altijd kunnen voldoen
aan de PALT-afspraken. Dit is dan ook
onderdeel van de gesprekken over de
nieuwe prestatieafspraken, waar de eerste
voorbereidingen in 2014 begonnen zijn en
in 2015 tot een bijstelling van de afspraken
moet gaan leiden.

Excellent beheer
De lat in onze klantbediening leggen we hoger daar waar de
bewoners dit het meest merken: in onze wijken en buurten. We
zorgen dat we veel aanwezig en zichtbaar zijn. Ook zorgen we
ervoor dat alle portieken goed begaanbaar en schoon zijn, de tuinen
er netjes uitzien en eventuele overlast snel wordt aangepakt. Een
voorbeeld hiervan is het aanschrijven van tientallen bewoners om
spullen uit hun portiek te verwijderen.
Onze beheeractiviteiten leggen we goed vast, zodat we weten waar we
alert op moeten zijn en door de tijd goed kunnen volgen, waar welke
zaken spelen. Deze activiteiten voeren we zoveel mogelijk samen met onze
klanten uit. Door goed naar hen te luisteren, komen we samen tot de juiste
oplossing.
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Staart
In de wijk Staart was een situatie ontstaan met veel illegale bouwwerken
aan woningen en in en rond tuinen. Deze zijn geen sieraad voor de wijk
en tasten de leefbaarheid aan. We brachten dit in kaart en benaderden de
bewuste bewoners. We gaven deze bewoners ruim de tijd om over te gaan
tot verwijdering van de bouwwerken. Dit leidde - op één geval na - tot het
gewenste effect. In dat ene geval bewandelen we nu de juridische weg.

“Onze benadering  
leidde - op één
geval na - tot het
gewenste effect”

Colijnstraat
In de Colijnstraat en omgeving waren afgelopen jaren hardnekkige
problemen. Drugshandel, vervuiling en agressie waren bekende
begrippen. Rond 2005 kozen Woonbron en gemeente Dordrecht een
nieuwe koers.
Een breed palet van maatregelen – zelfs een interventieteam - resulteerden
in teruglopende overlast tot onder het stedelijk gemiddelde. Op dat resultaat
zijn we trots. Deze situatie is echter slechts te handhaven door permanente
extra aandacht. Vandaar dat is gekozen voor een stap naar een structurele
oplossing: we gaan tien woongebouwen aan de Colijn-, F. van der Goes- en
W.H. Vliegenstraat slopen. Afgelopen jaar bezochten we de bewoners van
de eerste woningblokken. Inmiddels zijn er al veel verhuisd naar een andere
wijk. Het eerste woningblok is geheel leeg en wordt in het voorjaar van 2015
gesloopt. Op termijn bouwen we hier nieuwe woningen. Het terrein dat
tussentijds braak ligt, wordt samen met de bewoners ingericht.

Vogelbuurt
In 2014 bepaalden we opnieuw waar onze aandacht het hardste nodig is.
Duidelijk bovenaan dat lijstje kwam de Vogelbuurt. Daar hadden we jarenlang
plannen gemaakt, die door steeds wisselende omstandigheden geen doorgang
vonden. Hierdoor was de onderhoudssituatie en de leefbaarheid in de wijk flink
onder druk gekomen. Aan deze wijk geven we dus extra beheeraandacht.
We zijn gestart met een andere aanpak van burenoverlast en extra zorg voor de
verhuur van woningen. Daarnaast hebben we de plannen verder uitgewerkt voor een
gecombineerde aanpak van sloop van zo’n 380 woningen in Hart Noord en op termijn
bouwen van nieuwe woningen op die locatie. Verreweg het grootste deel van alle
woningen in de buurt krijgt echter een grote beurt. Dit doen we in de komende jaren.
Bovendien gaan we aan het Vogelplein een mooi, nieuw appartementencomplex
bouwen met 36 driekamerappartementen (80 m2 – 94 m2) in het sociale huursegment,
voor bewoners van de Vogelbuurt. Hiermee willen we de wijk en bewonersorganisaties
bevestigen dat de tijd van daden is aangebroken. Ook de besluitvorming voor de rest
van de wijk is rond: in de komende jaren gaan we met een brede aanpak van renovatie,
asbestsanering, sloop en nieuwbouw de Vogelbuurt, die veel potentie heeft, nieuwe
glans geven.
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“Beter wonen in Rotterdam”
Het afgelopen jaar lieten we op diverse plekken in
Rotterdam zien waar Woonbron voor staat: goede,
betaalbare huurwoningen waarmee we zorgen voor
woongenot voor onze bewoners. Met de oplevering
van mooie renovaties in Schiemond, Het Nieuwe
Westen en Groot IJsselmonde verbeterden we de
wijken waarin veel van onze bewoners wonen. Met
de opleveringen van de eerste Prachtwoningen en
de Campus in Hoogvliet voegden we kwalitatief
hoogwaardige woningen met hoge toekomstwaarde
toe aan onze voorraad. Maar ook voor de bewoners
van onze woningen die niet gerenoveerd of
vernieuwd werden, namen we maatregelen om het
wonen prettiger te maken. De tuinenaanpak en het
verbeteren van binnenterreinen geeft de complexen
en buurten een beter aanzien. Daar zijn we trots op.
Onze medewerkers waren het afgelopen jaar, ondanks
de grote veranderingen in de organisatie en in hun
eigen werk, volop betrokken om goede resultaten neer
te zetten voor onze bewoners. Dat is soms uitdagend
werk, maar het resultaat mag er zijn!
Marieke Kolsteeg, Karin Schrederhof en
Arthur Oerlemans
Directeuren Rotterdam Zuidwest, Delfshaven en
IJsselmonde/Prins Alexander
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Samenwerkingsafspraken
Langs drie pijlers heeft Woonbron bijgedragen aan het
Uitvoeringsprogramma Woonvisie:

In april 2014 ondertekenden
Gemeente Rotterdam en Woonbron de
samenwerkingsafspraken. De inhoud
van de afspraken vloeit voort uit het
gemeentelijk Uitvoeringsprogramma
Woonvisie 2010-2014 (februari 2011).
De gemeenteraadsverkiezingen
hebben geleid tot een nieuw college
van B&W. In 2014 is op basis van
het nieuwe collegeprogramma en
ons nieuwe bedrijfsplan gestart
met het opstellen van nieuwe
samenwerkingsafspraken die
voor 2015 en 2016 zullen gelden.

1	Voorzien in de noodzakelijke basisvoorzieningen
• Onze sociale woningvoorraad groeide - conform de
afspraak - niet in 2014. Er is een investeringsbesluit
genomen voor 33 Prachthuizen in Hoogvliet, waarvan er
12 in 2014 zijn opgeleverd. Deze vervangingsnieuwbouw
is conform de afspraak.
• In ons huurbeleid hebben we rekening gehouden met
de afspraken over de verdeling in prijsklassen van het
vrijkomende woningaanbod.
• We hebben de mogelijkheden onderzocht om met een
doorstroomexperiment grotere woningen in Delfshaven
beschikbaar te krijgen. Daarbij bleek dat de grote woningen
in dit gebied meestal al passend worden bewoond.
• We hebben 119 woningen geleverd, waarvan 40 aan
statushouders. In het laatste kwartaal is de taakstelling
voor statushouders nog verhoogd. Dit deel van de
taakstelling is niet behaald.
• We hebben gehandeld conform de afspraken in het
Convenant Preventie Huisuitzettingen.
2	Werken aan woningkwaliteit met toekomstwaarde
• We hebben ons voorgenomen investeringsniveau
niet behaald, maar de onderhoudsuitgaven liggen
wel op het niveau van de afspraken.
• We hebben conform afspraak een bijdrage geleverd
aan VvE010.
3	Faciliteren van hoger opgeleiden, middeninkomens
en sociale stijgers
• We hebben onze bijdrage geleverd aan het
Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
• We hebben gewerkt aan verdere differentiatie
van de woningvoorraad in Delfshaven.
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Delfshaven

Huisuitzettingen

In 2014 zijn weer meer
hennepkwekerijen (tien
in totaal) opgerold dan
de voorgaande jaren.
Schiemond uit de steigers
We investeerden de afgelopen negen jaar ruim 21 miljoen
in de wijk Schiemond. Het ‘gesloten’ verouderde karakter
van de wijk is verleden tijd. Schiemond kreeg door deze
hoogwaardige renovatie en langdurig intensief beheer
nieuw elan. De gehele uitstraling verbeterde en bewoners
zijn trots op hun wijk. Op 18 juni 2014 kwam burgemeester
Ahmed Aboutaleb naar Schiemond om deze periode van
renoveren feestelijk af te sluiten.
De fysieke renovatiewerkzaamheden, onder leiding van
architect BIQ Stadsontwerp, bestonden onder andere uit
het doorbreken van een aantal poorten, zodat een meer
open karakter van de wijk ontstond. De portieken van de
woongebouwen zijn verbeterd door ze lichter en ruimtelijker te
maken. Balkons en bergingen zijn vernieuwd en de bergingen
logischer ingedeeld. Door het intensief beheer zijn ‘schoon,
heel en veilig’ weer op orde. Dit deden we in samenwerking
met partners zoals ServiceDienstWerk (SDW), Politie, gemeente
Rotterdam, Openbare basisschool De Boog, Bewonersplatform
Schiemond, de Buurtouders en Stadstoezicht.

Midzomerfeest
Woonbron vierde ‘Schiemond uit de steigers’ gelijktijdig met het
Midzomerfeest Schiemond. Dit is een jaarlijks feest voor onze klanten en
kinderen uit de wijk. Samen met partners in de wijk organiseerden we
op drie plekken diverse (sportieve) activiteiten en muzikale optredens.
Burgemeester Aboutaleb onthulde daarnaast samen met Bert Wijbenga
(voorzitter Raad van Bestuur Woonbron) een speciale banner op het
Dempoplein om deze periode van renoveren af te sluiten. Quintis Ristie was
als gastheer aanwezig om de festiviteiten in de wijk luister bij te zetten.
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Netwerk (lunch)bijeenkomsten

Over Schiemond
De wijk Schiemond in Delfshaven ligt aan de
Nieuwe Maas. In de nabije omgeving bevindt
zich het eind vorig jaar geopende Dakpark en
richting het centrum bevindt zich het Lloyd
Multiplein met diverse sportfaciliteiten en een
evenemententerrein. Historisch Delfshaven
bevindt zich ook dichtbij Schiemond. De
1.400 woningen, bijna geheel in het bezit van
Woonbron, zijn in de jaren ‘80 van de vorige
eeuw gebouwd en zijn gewild onder huurders en
kopers. Deze kinderrijke buurt kent meer dan 100
nationaliteiten. Daarnaast kent de buurt veel
actieve bewonersgroepen.

In het kader van zorg en aandacht organiseerden wij in
2014 elk kwartaal een netwerkbijenkomst in Schiemond.
Deze bijeenkomsten staan in de volksmond beter bekend
als ‘de ronde tafel van Schiemond’.
Tijdens de bijeenkomsten gaan alle wijkpartners samen met
bewoners op zoek naar het kansennetwerk waarmee steun en
rugdekking komt voor de bewoners in hun ontwikkeling op het
gebied van zorg en aandacht. Ook wisselen de deelnemers hun
ideeën uit om de wijk nóg aantrekkelijker te maken. Daarnaast
krijgen lokale organisaties een platform om zich te presenteren.
In vier rondetafelgesprekken kwamen diverse wijkgerelateerde
onderwerpen op tafel.

Renovatie gebouw aan de
Van der Hilststraat
Begin 2014 klaagden bewoners van het Van der Hilstblok aan
de Van der Hilststraat over achterstallig onderhoud aan hun
gebouw. Een grootschalige renovatie stond pas gepland voor
2016. Voor de bewoners zou dit een te lange periode zijn om te
overbruggen. Ze wilden graag direct actie. In 2014 is besloten
de investeringen in het gebouw naar voren te halen en al te
starten met een renovatieprogramma. Er is leefbaarheidsbudget
vrijgemaakt en de afdeling Onderhoud van Woonbron
begeleidde dit project. Hiernaast een mooi overzicht van
het behaalde resultaat.

Voor

Na

Woonbron euro
Wanneer onze klanten een leuk idee hebben
om een gezamenlijke bewonersactiviteit te
organiseren dan steunen we dat. Daarvoor
bestaat de ‘Woonbron Euro’.
Hiermee ondersteunen we bewonersinitiatieven
financieel. Ook in 2014 maakten klanten in
Delfshaven hier gretig gebruik van.

Schoon, heel en veilig op
Coolhaveneiland
Ter ondersteuning van schoon, heel en veilig
in woongebouwen en bergingsclusters, en het
tegengaan van inbraken zijn we op Coolhaveneiland
begonnen met het aanbrengen van betere
verlichting, een doorkijk maken door middel van
glas in dichte deuren, het aanbrengen van nieuw
hang- en sluitwerk en secu-strips. In gevallen van
grote overlast brengen wij camera’s aan waarbij
we de digitale beelden gebruiken voor aangifte van
vernieling of diefstal. Dit werkt uitermate preventief.
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Hoogvliet

Prachthuizen Hoogvliet
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“Betrokken bewoners
blijven op deze manier
behouden voor Oudeland”

In juni 2014 is gestart met de bouw van de eerste
‘Prachthuizen’ in Hoogvliet. In de wijk Oudeland
bouwt Woonbron 33 eengezinswoningen
zonder onrendabel te hoeven investeren. Dit
is vernieuwend in de sector. Woonbron slaagt
hierin – in geval van de woningen in Hoogvliet –
mede dankzij een nauwe samenwerking met
de gemeente Rotterdam en aannemer Waal.
In totaal wil Woonbron in de komende jaren
ongeveer 450 van deze Prachthuizen realiseren
in Rotterdam, Dordrecht en Delft.
Deze nieuwe, ruime en energiezuinige
eengezinswoningen sluiten naadloos aan op onze
missie: het zorgen voor passende huisvesting voor
hen die ons nodig hebben. Voor onze doelgroep
is het lastig om een betaalbare eengezinswoning
te vinden. Deze Prachthuizen brengen hierin
verandering. Voor de bewoners bestaat op termijn
de mogelijkheid om de woning te kopen. Dit biedt
jonge, ambitieuze gezinnen de kans om huiseigenaar
te worden, ook als ze daar op dit moment nog niet
voldoende financiële middelen voor hebben. Op deze
manier blijven betrokken bewoners behouden voor
de wijk Oudeland.
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Campus Hoogvliet
In april 2014 is Campus Hoogvliet officieel geopend.
Koningin Máxima verrichtte de openingshandeling.
Woonbron heeft, in opdracht van de gemeente Rotterdam,
de Campus laten bouwen en is eigenaar van het
woongebouw met 94 woonstudio’s en 16 studentenkamers.

Campus Hoogvliet biedt woonruimte voor jongeren, een
divers onderwijsaanbod (van vmbo tot atheneum), een
multifunctioneel sportgebouw, een Art Studio voor muziek
en dans en een restaurant waar studenten van Zadkine en
het Penta college het horecavak leren. Hiermee heeft de wijk
Meeuwenplaat nieuwe, hoogwaardige faciliteiten gekregen.

Tuinenaanpak

“Goed
onderhouden
tuinen zijn
belangrijk”

Voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van een buurt is het
belangrijk dat de tuinen van de woningen goed onderhouden zijn.
Jammer genoeg zien we nog vaak bewoners die hun tuin verwaarlozen. Als
Woonbron hen daarop aanspreekt, is vaak de reactie: “maar ik heb geen geld
voor tuingereedschap”. Om dit probleem te ondervangen biedt Woonbron
de bewoners de mogelijkheid om tuingereedschap te lenen. In 2014 was
deze ‘Tuingereedschap-uitleen’ in Hoogvliet, Heijplaat en Pernis een succes.
Het aantal bewoners dat gebruikt maakt van deze uitleen is gestegen ten
opzichte van een jaar eerder en ook zien we een duidelijke daling van het
aantal huisbezoeken in verband met slecht onderhouden tuinen.
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Woonruimtebemiddeling
Carnisse
Carnisse ligt in het gebied van het Nationaal
Programma Rotterdam Zuid. Dit is een gebied
waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit zien
we onder andere terug in een hoge leegstand
van woningen.
In 2014 is een begin gemaakt met het wegwerken
van deze leegstand. Het toewijzen van woningen
doen we zorgvuldig: toekomstige bewoners maken
eerst kennis met het gebied en met Woonbron.
Op deze manier hopen we serieuze en gemotiveerde
mensen naar Carnisse te halen die langere tijd in
deze wijk wonen en een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de leefbaarheid in het gebied.

“Toekomstige bewoners
maken eerst kennis
met het gebied en met
Woonbron”

Lepelaarsingel, Carnisse

Mooi energielabel
voor woningen
Heijplaat
Ook in 2014 investeerde Woonbron in
het verduurzamen van haar woningen
op Heijplaat. In totaal renoveerden we
twintig woningen na mutatie zodanig
dat ze van een slecht energielabel nu een
B-label hebben. Dit zorgt voor een grote
vooruitgang in het wooncomfort voor de
bewoners en een lagere energierekening.
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ijsselmonde

Groene Tuin
Aan en rond de Groene Tuin in IJsselmonde staan vier
woongebouwen met in totaal 161 appartementen en zeven
bedrijfsruimten. Deze woongebouwen dateren uit 1972. De
flats staan aan een van de toegangswegen in de wijk en
hadden een verouderde uitstraling.
Onderhoud was nodig. Woonbron pakte het achterstallig
onderhoud aan en zorgde voor een eigentijdse uitstraling.
Tegelijk zijn duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd.
Het project bestond uit de aanpak van de schil, algeheel
onderhoud en isolerende maatregelen, waarbij de
uitstraling meteen werd meegenomen. Eind mei 2014 zijn
de werkzaamheden afgerond. De werkzaamheden duurden
ongeveer een jaar.

Verhuur van
woningen aan
Pameijer in
woongebouw
De Kreek
Het aanpakken van leegstand en er
zijn voor hen die ons nodig hebben,
zijn twee van onze belangrijkste taken.

De energiebesparende maatregelen die bij de renovatie
en het planmatig onderhoud zijn doorgevoerd, kregen ook
landelijk aandacht. Op de bijeenkomst van het project Stook
je Rijk is aan de Huurdersvereniging IJsselmonde de tweede
prijs toegekend vanwege haar rol bij de verbeteringen van
het complex Groene Tuin.
Bewoners moesten in totaal 5 tot 7 dagen thuis zijn voor
werkzaamheden in de woning. Een team van Woonbron
(sociaal beheer, complexbeheer en projectleiding) was dagelijks
aanwezig om te zorgen dat bewoners zo min mogelijk hinder
ondervonden van de werkzaamheden.
Om te zorgen dat het gebouw zijn uitstraling behoudt zijn we
na oplevering direct gestart met een lik-op-stuk beleid, wat
betekent dat we bewoners actief aanspreken op ongewenst
woongedrag. Ook zorgden we er vanuit leefbaarheid voor dat
de tuinen van de benedenwoningen zijn aangepakt. Zo hebben
alle tuinen een nette, groene erfafscheiding gekregen. Met het
uitvoeren van de hierboven genoemde aanpassingen is een
investering van € 40.000 per woning gemoeid.

Woongebouw De Kreek is een gebouw
in de buurt Kreekhuizen. Het kent bijna
600 woningen, waarvan ruim 200
woningen specifiek voor senioren. In de
plint van het gebouw zijn voorzieningen,
zoals een ontmoetings- en verschillende
hobbyruimten. Doordat er een groot
alternatief woningaanbod is voor
senioren merken wij dat het concept
van dit woongebouw moet worden
aangepast. We verdiepten ons in de
mogelijkheden om de woningen te
verhuren aan andere doelgroepen.
Zorginstelling Pameijer toonde
belangstelling en een intensief traject
van twee maanden volgde. Niet alleen
Woonbron en Pameijer waren in gesprek,
maar ook een vertegenwoordiging van
de bewoners was bij de gesprekken
betrokken. Eind december zijn de eerste
huurcontracten met Pameijer getekend.
Deze organisatie huurt minimaal 16 en

maximaal 26 woningen. Hier huisvest zij
cliënten met een verstandelijke beperking
die zelfstandig wonen, 24 uur per dag
begeleid door een team van Pameijer.
Zij doen dit vanuit een woning die zij
in hetzelfde gebouw huren. Medio 2015
evalueren wij met alle partijen of dit
concept goed werkt.
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Optimaal beheer in
Beverwaard en Oud
IJsselmonde
Voor 2014 namen wij ons voor extra in te
zetten op de terreinen schoon, heel en veilig.
Het resultaat hiervan is dat in Beverwaard
en Oud IJsselmonde circa 20 gevaarlijke en
overlastgevende bomen zijn verwijderd of
gesnoeid.
Ook is in Beverwaard een binnenterrein aangepakt
door schuttingen op erfafscheidingen te plaatsen en
de inrichting van het terrein te veranderen. Hierdoor
werden het binnenterrein en de omliggende
tuinen schoner, heler en veiliger. Het wijkbedrijf
Beverwaard, opgericht om inwoners van Beverwaard
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
helpen, verrichte inspanningen aan de inrichting van
het binnenterrein.

Terugdringen verhuurleegstand
door passend huisvesten in
Beverwaard

“Na een intakegesprek
kunnen we passende
huisvesting aanbieden”

Woonbron zet in Beverwaard woonruimtebemiddeling
in voor het passend huisvesten van hen die ons nodig
hebben. Bij woonruimtebemiddeling krijgt iedere
kandidaat een intakegesprek waarna een passende
woning wordt aangeboden. Als er geen passende woning
beschikbaar is, wordt de kandidaat op een tijdelijke
wachtlijst geplaatst totdat de juiste woning vrijkomt.
Bij woonruimtebemiddeling komen de vijf klantwaarden van
Woonbron terug. Met het intakegesprek zijn we zichtbaar en
persoonlijk, met het passend huisvesten laten we zien dat we
deskundig, betrouwbaar en adequaat zijn.
Woonruimtebemiddeling en het terugdringen van leegstand
moeten hand in hand gaan. Wij constateerden in het eerste
halfjaar van 2014 een toename van de leegstand. De oorzaak
hiervan was vooral dat de verhuurmakelaars veel tijd kwijt
waren aan administratieve werkzaamheden. Na constatering
van dit probleem is extra administratieve ondersteuning
aangetrokken, waarna de verhuurmakelaars zich weer volledig
op het verhuurproces konden richten. Dit resulteerde in
een afname van de leegstand met ruim 60% in het tweede
halfjaar, waarbij de verhuurstrategie woonruimtebemiddeling
gehandhaafd bleef. Dubbel succes dus.
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Spijkenisse
“Gewogen keuzes, klanten die
ons nodig hebben voorop”
Voor Woonbron in Spijkenisse was 2014 een
intensief jaar. Intern voerden we de reorganisatie
door, waardoor we met grotendeels nieuwe
gebiedsteams aan de slag gingen. De opdracht
aan de gebiedsteams is om met minder middelen
een betere dienstverlening aan de klanten te
realiseren en het beheer in de woningen en wijken
verder te intensiveren. Ook het gebiedsteam in
Spijkenisse is in 2014 in een nieuwe samenstelling
aan deze opdracht gestart. Dit heeft geleid tot
het maken van keuzes. Activiteiten die verder van
onze kerntaken af liggen, hebben we niet langer
financieel ondersteund. Tegelijkertijd hebben we
de zorg voor die klanten die ons nodig hebben
beter opgepakt. Door zorgvuldige toewijzing van
woningen, een zakelijk, maar sociaal incassobeleid
en meer aandacht voor het schoon, heel en veilig
maken van de complexen en de directe omgeving.
Dit zetten we in 2014 in gang en continueren we
in 2015.

Marieke Kolsteeg
Directeur regio Rotterdam Zuidwest / Spijkenisse
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Samenwerkingsafspraken
In het geactualiseerde uitvoeringsprogramma zijn de volgende opgaven voor
de corporaties in het algemeen en Woonbron in het bijzonder onderscheiden:
1 Voor iedere Spijkenisser een geschikte woning
•	We hebben bijgedragen aan beschikbaar woningaanbod voor bewoners
met middellage inkomens door woningen te koop aan te bieden en door
woningen te liberaliseren.
2 Sociaaleconomische balans in de bevolkingssamenstelling
•	We hebben lokaal maatwerk in de woonruimtebemiddeling
gecontinueerd.

Eind 2013 zijn de
prestatieafspraken
geactualiseerd voor
de periode tot 2015. In
november 2014 zijn de
verkiezingen gehouden
voor de nieuwe gemeente
Nissewaard; een fusie van
de gemeenten Spijkenisse en
Bernisse. In december is het
coalitieakkoord ‘verbinden
en versterken’ gepresenteerd
waarmee de bestuurlijke
speerpunten voor de
komende jaren duidelijk
werden.

3 Leefbare wijken
•	We hebben bijgedragen aan het technisch op orde houden van onze
woningvoorraad.
•	We ondertekenden twee convenanten voor de aanpak van woonoverlast
en werken conform deze afspraken.
4	Integrale wijkaanpak voor de wijken die er het minst goed voor staan
•	De uitvoering van het wijkuitvoeringsplan Spijkenisse Zuidwest is in 2014
grotendeels gerealiseerd en er is gestart met een herijking van het plan
voor 2015.
5 Een duurzame woningvoorraad
•	We droegen bij aan de verduurzaming van onze woningvoorraad door
in zeven complexen zonnepanelen te plaatsen. In de prestatieafspraken
is daarnaast voor Woonbron concreet het duurzaamheidsproject
Snoekenveen benoemd. Fase 1 daarvan is al eerder afgerond, fase 2 is
uitgesteld.
6 Afstemming in de zorg voor degenen die dat nodig hebben
•	We hebben onze afgesproken bijdrage geleverd aan de huisvesting van
bijzondere doelgroepen en statushouders.
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Zomertuinen
Sinds de oplevering in 2009 klagen bewoners
van het woongebouw Zomertuinen over
comfortproblemen. Zij geven aan het in hun
woning niet behaaglijk te kunnen krijgen op
killere dagen. Na uitvoerig onderzoek zijn we
in 2014 tot een voorgestelde oplossing van
het probleem gekomen. Om deze oplossing
uit te kunnen voeren was het noodzakelijk dat
bewoners voor een periode van twee weken uit
hun woning moesten.

Uiteindelijk hebben de bewoners niet ingestemd
met deze aanpak, omdat zij het tijdelijk uitverhuizen
te belastend vonden. Hierop hebben we besloten om
de ingreep bij mutatie aan te pakken. Dat betekent
dat de doorlooptijd langer wordt, echter wel met
volledige instemming van de bewoners.

Wijkuitvoeringsplan
Spijkenisse Zuidwest
Medio 2013 sloot Woonbron met de andere twee
corporaties in Spijkenisse (de Leeuw van Putten en
Maasdelta) en de gemeente Spijkenisse een overeenkomst
voor een 5 jaar durende samenwerking ten behoeve van de
ontwikkeling in Spijkenisse Zuidwest (Akkers, Vriesland en
Vogelenzang).
De bewoners van de wijken in Spijkenisse Zuidwest hebben in
2014 de eerste resultaten gezien van deze wijkontwikkeling.
Diverse projecten kwamen tot uitvoering, gericht op
het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van
de fysieke uitstraling van de wijk en het stimuleren van
bewonersbetrokkenheid. Woonbron was hierbij betrokken met
onder andere de financiering van bewonersinitiatieven, de
ondersteuning van bewonersgroepen in onze woningen en een
achter-de-voordeur-aanpak.

Convenant Aanpak
Woonoverlast
Begin 2014 sloten we met de gemeente, politie, GGD
en de overige corporaties het Convenant Aanpak
Woonoverlast. Hiermee is het mogelijk om de totale
aanpak van woonoverlast, in huur- en koopwoningen
efficiënter te laten verlopen.
Voorheen was het niet altijd mogelijk om bij escalatie
van overlast goed op te treden. De politie mag in verband
met de privacywetgeving niet zonder meer informatie
verstrekken aan woningcorporaties. In het convenant staan
afspraken over de gegevensuitwisseling, waardoor dit
probleem tot het verleden behoort.
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Vastgoedsturing
Woonbron stuurt op de maatschappelijke en financiële prestaties van haar
vastgoed door middel van de ‘Vastgoedsturingcyclus’. Op strategisch niveau
is onze portefeuillestrategie hierin leidend. De portefeuillestrategie vertaalt
onze visie in portefeuilledoelstellingen. Eind 2013 is de portefeuillestrategie
herzien. De omgevingsveranderingen (onder andere politiek-bestuurlijk,
economisch, demografisch, woningmarktvoorkeuren) en onze nieuwe visie
waren aanleiding voor een nieuwe strategie. De nieuwe portefeuillestrategie
brak op een aantal terreinen met tradities uit voorgaande jaren. Daarom
besteedden we in 2014 veel aandacht aan de implementatie van de nieuwe
strategie. De nieuwe beleidslabels per Product Markt Combinatie (PMC)
herzagen we in de jaarlijkse voorraadronde van 2014 of bekrachtigden we
op basis van ervaringen en resultaten uit de praktijk. Per PMC is duidelijk
vastgelegd hoe we de betreffende woningen in de markt zetten.

Portefeuillestrategie
De transformatieopgave uit de portefeuillestrategie bevat lange termijndoelstellingen, waarin we
jaarlijks voortgang moet boeken. De hoofdopgave bestaat uit:
• De sociale huurportefeuille versterken door renovatie en nieuwbouw.
• De risicovolle voorraad reduceren (slechte marktprestatie, veelal in combinatie met ligging in
zwakke wijk).
• De voorraad kwalitatief op niveau houden, wegwerken lage onderhoudskwaliteit. Het aantal
woningen met een E-, F- en G-energielabel verlagen.
• Het rendement optimaliseren door het verhogen van huur- en verkoopopbrengsten en het
terugdringen van beheer- en exploitatiekosten, onder meer door te werken aan een reële prijs-/
kwaliteitsverhouding, het terugbrengen van onze bedrijfslasten en het verkleinen van de korting
bij Koopgarant.
• Het aantal onder voorwaarden verkochte woningen verlagen.
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In de portefeuillestrategie kwantificeren we dit als volgt:
Gerealiseerd 2014

Tabel 14 Kengetallen vastgoed
Doelstelling 2013-2023

Omvang voorraad, inclusief verkoop onder voorwaarden (VOV)
Omvang VOV-voorraad (woningen en parkeerplaatsen,
exclusief leegstaande voorraad)
Omvang huurvoorraad onder liberalisatiegrens (€ 699,48)
Omvang voorraad onder kwaliteitskortingsgrens (€ 389,05)
Omvang voorraad onder hoge aftoppingsgrens (€ 596,75)
Aandeel woningen met een technische score < 6
Aandeel DAEB eengezinswoningen (€ 699,48)
Aantal energielabels E,F,G
Aandeel bezit in sterke wijken
Risicosegment voorraad
Gemiddelde restant levensduur bezit
Direct rendement

2023

2014

42.500
7.400

45.310
9.173

85%
10%
65%
10%
70%
3.000
45%
20%
30 jaar
4%

95%
16%
79%
24%
90%
9.371
40%
35%
26,5 jaar
3,3%

De transformatieopgave baseren we onder andere op woonvisies en prestatieafspraken met de
gemeenten waarin wij actief zijn. Deze afspraken gaan met name over betaalbaarheid, verduurzamen
en een gedifferentieerde wijkopbouw door huurliberalisatie en verkoop. Qua transformatie is
de beweging naar 2023 nog maar net ingezet. Op basis van het in 2014 gereedgekomen nieuwe
visiedocument en strategische bedrijfsplan zullen we de betaalbaarheid in de transformatieopgave
vertalen in een wijziging in de wensportefeuille. Dit voeren we in 2015 door.
In dit hoofdstuk doen we verder verslag van de voortgang in de transformatieopgave, door in te
zoomen op de resultaten in 2014 voor wat betreft:
• Investeringen en desinvesteringen
• Onderhoud
• Direct rendement (resultaat op bestaande exploitatie)
• Indirect rendement en waardeontwikkeling van de voorraad
Hieronder de scores op de door ons in het jaarplan 2014 benoemde prestatie-indicatoren:

Investeringen vanuit interne financiering
Aantal woningen met een E-,F-,G-label
aangepakt
Interest Coverage Ratio (ICR)

Realisatie 2014

Jaarplan 2014

2013

2012

100%

100%

100%

112%

1.351

700

1.500

1.581

1,57

1,54

1,52

1,26

Investeringen
Op basis van de portefeuillestrategie en op basis van onze financiële ratio’s stelden we ons
investeringsprogramma op voor de periode 2014-2023. Binnen de investeringsruimte zoeken we naar
een mix van aanpakken van fysieke noodzaak, risicoreductie, nieuwbouw, lange termijnverbetering
en verduurzaming. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid
(NPRZ). Voor 2014 bedroeg het beoogde investeringsvolume op basis van uitvoeringsbesluiten en
daarna gerelateerde kasstromen € 47,4 mln. (inclusief NPRZ).
We realiseerden onze investeringsvoornemens voor 2014 niet volgens planning. Het
investeringsvolume in vastgoed bedroeg ruim € 23 mln. aan uitgaande kasstromen. Dit is inclusief
terugkoop van woningen en bestemming voor huur.
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Realisatie vastgoedinvesteringen 2014 op basis van uitvoeringsbesluiten (aantal eenheden).

Tabel 15 Investeringen in onderhoud
Realisatie 2014

Jaarplan 2014

0
0
0

198
75
28

Delft
Verbeteringreep < € 25.000
Verbeteringreep > € 25.000
Nieuwbouw sociaal
Dordrecht
verbeteringreep < € 25.000
verbeteringreep > € 25.000
Nieuwbouw sociaal
Sloop
Rotterdam
Aankoop/terugkoop voor huur
Verbeteringreep < € 25.000
Renovatie > € 25.000
Nieuwbouw sociaal

0
0
0
22

128
0
43
86

18
43
142
33

50
477
169
33

Totaal

258

1287

De realisatie van uitvoeringsbesluiten in 2014 is lager dan begroot. Na een investeringspauze in 2013
als gevolg van de herziening van onze strategie moest de uitvoering weer op gang worden gebracht.
Bovendien startten we in 2014 met de goedkeuring van projectbesluiten van meer dan
€ 3 mln. door de RvC. Veel uitvoeringsbesluiten zijn hierdoor niet meer in 2014, maar in het eerste
kwartaal van 2015 genomen. Daarmee vinden de investeringen wel doorgang. Alleen in Oudeland
Hoogvliet zijn verbeteringrepen in ruim 130 woningen definitief van het programma gehaald,
omdat daar een nieuwe overeenkomst met de gemeente tot stand is gekomen. In een aantal
gebieden werd voorafgaand aan renovatie al een aantal onderhoudsingrepen uitgevoerd (Poptahof
Delft, Van Aerssenstraat Dordrecht). Qua nieuwbouw namen we het uitvoeringsbesluit voor 33
eengezinswoningen, onze Prachthuizen, in Oudeland Hoogvliet. Voor 36 nieuwbouwappartementen
op het Vogelplein in Dordrecht is de markt begin 2015 uitgedaagd om zonder onrendabele top
nieuwbouwappartementen mogelijk te maken. Besluitvorming rondom 28 nieuwbouwwoningen
in Delft vertraagde omdat de beoogde huurder van het complex meer tijd nodig heeft voor eigen
besluitvorming.

Prachthuis
Het Prachthuis is een ruime en kwalitatief hoogwaardige nieuwbouweengezinswoning voor
het sociale huursegment (huurprijs onder de huurtoeslaggrens). In ons werkgebied zijn deze
woningen schaars en voor de doelgroep vaak niet beschikbaar en betaalbaar. Het mooie van
het Prachthuisconcept is dat de woningen zonder onrendabele investering kunnen worden
gerealiseerd, iets dat in de corporatiewereld tot voor kort ongebruikelijk was. Om dit mogelijk te
maken werken wij nauw samen met gemeenten, geselecteerde aannemers en andere partners.

Opgeleverde projecten in 2014

In 2014 leverden we met trots 600 gerenoveerde woningen op in Schiemond Rotterdam Delfshaven.
Na een jarenlange renovatie heeft de hele wijk een facelift ondergaan die door de bewoners en de
omgeving hoog wordt gewaardeerd.
Daarnaast werden twaalf nieuwbouw-Prachthuizen en twaalf bijbehorende parkeerplaatsen in
Oudeland Hoogvliet opgeleverd (als onderdeel van het project van 33 woningen). Er zijn daarmee in
2014 geen woningen opgeleverd met stichtingskosten hoger dan € 200.000,-.
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Beëindiging samenwerkingsovereenkomsten

Een aantal samenwerkingsovereenkomsten uit het verleden is in 2014 afgehecht zodat er geen open
einden meer zijn.
De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Oudeland met de gemeente Rotterdam is beëindigd
met heldere afspraken over het Woonbronvastgoed en de toekomstige nieuwbouw- en
grondexploitatieactiviteiten. Woonbron beperkt zich tot het doorexploiteren van de bestaande
gebouwen voor een afgesproken termijn.
Over de grondexploitatie voor het Nieuwe Dorp op Heijplaat spraken we in 2014 met de gemeente
Rotterdam. Woonbron wil de bouw van de marktwoningen in dit gebied niet meer zelf doen, maar had
vanuit haar sloopactiviteiten in de afgelopen jaren nog wel de grondexploitatierol en bijbehorende
risico’s. We vonden dit niet meer bij de rol van een corporatie passen en een second opinion bevestigde
dat de bestaande samenwerkingsovereenkomst met de gemeente voor Woonbron niet houdbaar was.
Het overleg werd heropend en leidde tot een marktuitvraag in 2014. Inmiddels weten we dat dit in
2015 tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal leiden. Op Heijplaat wordt Woonbron hiermee
de betrokken en sociale huisvester die past bij haar kerntaak. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich
tot het woondomein en daarmee niet meer tot de economie of het welzijn van de woongemeenschap
in het algemeen.
Naast deze samenwerkingsovereenkomsten namen we ook stappen om onze deelneming in het
Woonhotel in Rotterdam Zuid af te bouwen. De daadwerkelijke beëindiging van onze betrokkenheid
bij deze voorziening zal in 2015 plaatsvinden. Daarmee worden ook de bijbehorende risico’s geheel
afgebouwd.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In 2014 gaf Woonbron verder invulling aan het partnerschap Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
De investeringsactiviteiten beperken we tot het terugkopen van woningen die zijn verkocht volgens
de formule Maatschappelijk Gebonden Eigendom. Daarnaast willen we een strategische positie in een
aantal buurten en panden innemen en verwerven we daarvoor enkele woningen of panden. In 2014
bleef dit nog beperkt. Om onze activiteiten voor het NPRZ te kunnen financieren is het van belang dat
de andere investeringen in Rotterdam Zuid die leiden tot Vermindering Verhuurderheffing, op stoom
blijven. In 2014 liepen we hier wat vertraging op, die we in 2015 inhalen.
In Rotterdam Zuid werken we tevens aan het mogelijk maken van het Huis op Zuid in de
Afrikaanderwijk, een project dat vanwege problemen bij Vestia stagneerde, maar van groot belang
is voor de stad. De nieuwe kaders van de rijksoverheid voor ons handelen veranderden onze inzet
in dit plan, waar een school en zwembad onderdeel van uitmaakten. We nemen alleen de sociale
huurwoningen in dit plan af.

Desinvesteringen
Uitgangspunt voor 2014 was dat we onze investeringen vanuit ons desinvesteringsprogramma zouden
financieren. Dat is gelukt, mede door het achterblijven van de investeringskasstromen. Er zijn 557
eenheden verkocht met een totaal volume van € 55,6 mln. Onze verkopen betreffen eerste verkopen
en wederverkopen aan particulieren. In 2014 verkochten we niet complexgewijs. Wel is een aantal
grondposities in een catalogus gevat en aan de markt aangeboden. Ons doel is dat de markt hier de
commerciële woningbouwprojecten uitvoert, die ten goede komen aan de gebiedsontwikkeling. Dit
leidde tot meerdere biedingen voor alle locaties in de catalogus, die we in 2015 opvolgen.
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Onderhoud
Ons onderhoudsprogramma is onderdeel van het strategisch voorraadbeleid. Op basis van de gestelde
kwaliteitseisen en conditiemetingen van de buitenschil komt onze meerjarenonderhoudsplanning tot
stand.
In 2014 stond het op één lijn brengen van ons onderhoudsbeleid en een eenduidige uitvoering daarvan
centraal. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in beleid, interne beheersing, managementrapportage en
in de werkcultuur.
Door fusies in het verleden werkte Woonbron nog met diverse begrotingsmethodieken, wat de
onderlinge vergelijkbaarheid van de onderhoudsbegrotingen bemoeilijkte. In 2014 stelden we 56%
van onze conditiemetingen bij en maakten op basis hiervan 356 nieuwe onderhoudsbegrotingen voor
complexen. In 2015 volgt de tweede helft van de conditiemetingen en nog 400 begrotingen. Daarna
verversen we deze begrotingen iedere drie jaar. Op deze wijze borgen we de betrouwbaarheid van
onze onderhoudsbegroting voor de buitenschil.
Naast verbetering van de kwaliteit van het vastgestelde noodzakelijk onderhoud, voerden we in
2014 verschillende wijzigingen door om het proces van uitvoering te verbeteren. Bij de reorganisatie
brachten we een strikte scheiding aan tussen voorbereiding en toezicht, waarmee de voorbereiding
sneller en kwalitatief beter verloopt. We scherpten ook het aanbestedingsbeleid aan om dit proces
goed te kunnen volgen op juistheid. En we stelden een handboek op hoe het onderhoud uit te voeren,
waaraan we de verschillende documenten om ons werk goed te doen koppelden.
Onderhoud omvat de onderhouds- en duurzaamheidsinvesteringen, het planmatig en
contractonderhoud en het dagelijks onderhoud bestaande uit het mutatie-, reparatie- en
vraaggestuurd onderhoud (onderhoud op basis van aanvragen klanten). 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).
Totaal begrootten we voor Onderhoud in 2014 € 44,54 mln. waarvan € 32,54 mln. in de huurvoorraad
en € 12 mln. aan onderhoud voor de woningen in Verenigingen van Eigenaars waar Woonbron (mede)
eigenaar van is. Uiteindelijk realiseerden we in 2014 € 32,97 mln. De uitgaven binnen het planmatig
onderhoud vielen lager uit dan begroot, omdat we meer aan niet-planmatig onderhoud uitgaven.
Dit betekende dat we in de tweede helft van 2014 onze werkzaamheden moesten bijstellen. De
uitgestelde planmatige onderhoudsprojecten voeren we in 2015 uit.
We besteedden meer aan reparatie, mutatie- en vraaggestuurd onderhoud dan begroot, onder andere
door renovatie-activiteiten die later aanvingen dan gepland en veel vervangingen van sanitair en
keukens bij mutatie of reparatie. Op basis van deze ervaringen zijn de budgetten voor 2015 bijgesteld.

Tabel 16 Onderhoud huurcomplexen
(x € 1)

Realisatie 2014

Begroting 2014

Realisatie 2013

Contract onderhoud
Planmatig onderhoud
Reparatieverzoeken
Mutatie onderhoud (zonder verhuurbevorderende maatregelen)
Verhuurbevordere maatregelen
Vraaggestuurd onderhoud
Totaal onderhoud incl. verhuurbevorderende maatregelen

2.985.231
8.158.811
8.927.627
8.319.069
666.695
3.909.850
32.967.284

3.565.149
11.874.739
6.765.446
6.703.191
29.902
3.597.519
32.535.945

3.526.719
8.123.433
7.615.386
9.093.418
129.189
5.218.313
33.706.458

VvE Bijdrage onderhoud (planmatig + klachten)

11.822.513

12.008.565

12.081.007

Totaal

44.789.797

44.544.510

45.787.465

60

Woonbron jaarverslag 2014

| Vastgoedsturing

Naast het onderhoud dat we in de huurwoningen uitvoerden, is Woonbron ook eigenaar van
huurwoningen in Verenigingen van Eigenaars en voeren we in opdracht van de meeste van deze
Verenigingen het onderhoud uit. Dit betreft het hele onderhoudsproces van het opstellen van de
meerjarenonderhoudsplanningen, uitvoering van planmatig, contract- en dagelijks onderhoud tot
mogelijk additionele diensten.
De hoeveelheid planmatig onderhoudsactiviteiten die we in 2014 hebben gerealiseerd voor
Verenigingen van Eigenaars ten opzichte van de begroting 2014 is 49%. Daarnaast voerden we in
2014 nog werken uit 2013 uit. Van de werken van 2013 voerden we tot en met eind 2014 65% uit; 27%
is vervallen en de overige 8% ligt nog bij de bewuste Verenigingen. De overige werken voeren we om
verschillende redenen in 2015 uit.
In 2015 verwachten we ook op 75% van de uitgevoerde werken uit 2014 te komen. De oorzaak van
deze vertraging ligt voor een deel in het besluitvormingsproces bij de Verenigingen en voor een
ander deel in het vervallen van projecten. Dit proces willen we voorspelbaarder maken. Om op
een hoger uitvoeringspercentage te komen, wordt het onderhoud aanbesteed voorafgaand aan
de VvE-vergadering. Dit om te voorkomen dat projecten doorschuiven vanwege het ontbreken
van toestemming voor budgetoverschrijding. En op basis van de opnieuw opgestelde begrotingen
verwachten we ook minder vervallen projecten.

Risicobeheersing

Woonbron heeft net als andere vastgoedbeheerders te maken met gebreken aan gebouwen die
moeilijk te voorzien zijn en niet samenhangen met normale achteruitgang van kwaliteit, zoals
bij schilderwerk. Deze zogenaamde ‘gebouwgebonden risico’s’, waaronder bijvoorbeeld verroeste
spouwankers of open verbrandingstoestellen, maakten we in 2013 grotendeels inzichtelijk en we
bepaalden wat eraan te doen, wanneer en voor welk bedrag. Deze risico’s vulden we in 2014 verder
aan en brachten ze volledig in kaart. Een groot deel van deze risico’s pakten we in eerdere jaren al
aan. Zo investeerden we in voorgaande jaren al in het aanbrengen van dakveiligheidsvoorzieningen.
Ook in het afgelopen jaar namen we verdere maatregelen. Zo brachten we voor ruim € 0,4 mln. extra
dakveiligheidsvoorzieningen aan, herstelden we balkons en galerijen en identificeerden we risicovolle
spouwankers in gevels. We bereidden werkzaamheden voor om legionellarisico’s te beperken. En we
startten met het vervangen van alle open centrale verwarmingstoestellen.
Voor 2015 staat met name het volledig maken van de inventarisaties van asbest in onze gebouwen op
het programma. Dit voeren we voor het gehele bezit uit, daar waar dit nog niet gebeurde.

Direct en indirect rendement
Het rendement op ons vastgoed over 2014 bedraagt 3,3%. Hiermee realiseerden we lichte afvlakking
ten opzichte van 2013. Zowel reductie van de kosten als verhoging van de opbrengsten droegen bij aan
een verbeterd resultaat. Echter het verbeterde resultaat kon de stijging van de Verhuurderheffing niet
geheel compenseren.
Aan de opbrengstenkant realiseerden we een huurverhoging van 3,7%. Het streefhuurbeleid pasten we
onveranderd toe. Het streefhuurniveau bij leegkomst betreft 95%, 85% of 75% van maximaal redelijk,
waarbij het streefhuurpercentage van 95% het meest voorkomt.
Bij toepassing van de streefhuur kan circa 25% van de vrijkomende woningen bij verhuur een
geliberaliseerde huurprijs (boven de huurtoeslaggrens) krijgen. Nu heeft slechts 4% van onze voorraad
een prijsniveau boven die liberalisatiegrens. Er is dus ruimte om de huurprijzen te verhogen in veel
wijken. Tegelijkertijd sturen we op voldoende betaalbare woningen in diverse typen in gebieden
waar we een sociale opgave zien. Dit bekent dat we bij een deel van onze woningen de streefhuur
vervolgens weer aftoppen op de liberalisatiegrens om deze betaalbaar te houden.
Aan de kostenkant zette de reductie van de exploitatiekosten en met name de beheerkosten door.
Woonbron gaf in 2014 iets minder dan 50% van haar bruto-inkomsten aan exploitatiekosten uit. Dit is
minder dan in 2013. Daarmee behaalden we de doelstelling van het jaarplan.
De exploitatiekosten worden met name bepaald door onderhoudskosten en beheerkosten.
Op gebied van onderhoud was de doelstelling deze op het niveau van voorgaande jaren te handhaven.
Hierin zijn we geslaagd. In de benchmark scoren we al relatief scherp op dit onderdeel.

Woonbron jaarverslag 2014

61

| Vastgoedsturing

In 2014 namen we voor het laatst deel aan de IPD Corporatie Vastgoedindex. Hiermee hebben
we inzicht in onze rendementen. Het ontwikkelen van een beter monitorsysteem van de kosten
per Product Markt Combinatie is nog niet voltooid. Wel maakten we stappen om het inzicht in de
realisatie van het onderhoud te vergroten. In 2015 zal een tool worden geïntroduceerd waarmee
we het gerealiseerd direct rendement op complexniveau kunnen presenteren.

Indirect rendement

In 2014 laat de vastgoedmarkt een herstel zien. De leegwaarden in bepaalde gebieden en segmenten
stijgen weer. Daarnaast zijn de toekomstverwachtingen positief. Dit resulteerde in een gestegen
marktwaarde in verhuurde staat.

Tabel 17 Overzicht leegwaardeontwikkeling 2014 per gebied
Gebied

Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse

EGW

MGW

-0,50 %
2,00 %
1,00 %
0,50 %

2,50 %
2,00 %
1,00 %
-2,00 %

De marktwaarde in verhuurde staat laat over 2014 een stijging zien van 3,12% (€ 97,83 mln.) op basis
van aangehouden eenheden. De belangrijkste factoren in deze waardeontwikkeling zijn:
• mutatie marktbeleid en marktverwachting € 22,73 mln.
• parametermutatie € 34,17mln.
• autonome mutatie (o.a. gerealiseerde huren 2014) € 46,67 mln.
• overige effecten € -/- 5,74mln.
In 2014 stond bij het sturen op indirect rendement de inrichting van een nieuw taxatie
managementmodel centraal. De voorgenomen implementatie van een taxatiemanagementtool
realiseerden we in 2014. De marktwaarde per eind 2013 is in het nieuwe systeem gesimuleerd en
vervolgens bepaalden we de marktwaarde ten behoeve van de jaarrekening 2014.
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Woonbron als duurzaam
ondernemer
Onze organisatie en onze bewoners zijn gebaat bij een bedrijfsvoering
die oog heeft voor duurzaamheid en hierbij passende huisvesting.
Duurzaamheid omvat een breed aandachtsveld. Wij kiezen ervoor de focus
vooral op de energieprestatie van ons vastgoed te leggen. Dit doen we om de
energielasten van onze bewoners beheersbaar te maken, een comfortabele
woning te bieden en hierdoor uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de
klimaatdoelstellingen. Mede door het verplicht stellen van een energielabel
bij verkoop, gaan we ervan uit dat woningen met een beter energielabel op
termijn meer marktpotentie hebben.

Duurzaamheid
2014 was voor Woonbron wat betreft duurzaamheid een jaar vol nieuwe ontwikkelingen, zoals de
voorbereidingen voor de eerste energieneutrale woning en uitrol van PV-projecten (zonnepanelen).
Dit jaar bracht echter ook in de sector het bredere besef dat gemiddeld energielabel B in 2020 niet
behaald gaat worden. Dit heeft te maken met de grote investeringen die daarvoor nodig zijn en
de onzekerheid die is ontstaan door het ‘Nader Voorschrift’ 1) . Voor (voornamelijk) grootstedelijke
corporaties heeft dit een negatief effect op het verdienpotentieel en gemiddeld energielabel. Ook
de Verhuurderheffing beperkt voor de sector – en dus ook Woonbron – de ruimte om (in de praktijk
grotendeels onrendabele) investeringen te doen in verduurzaming van de woningvoorraad.
Voor het verslagjaar 2014 houden wij rekening met de oude situatie. De behaalde resultaten in 2014
op het gebied van duurzaamheid komen voort uit de volgende uitvoeringslijnen:
• verduurzamen als onderdeel bij planmatig onderhoud
• verduurzamen bij renovatie
• verduurzamen bij mutatie- en reparatieonderhoud
Deze uitvoeringslijnen hebben voornamelijk labelstappen tot gevolg. Hieronder gaan we in op het
aantal behaalde labelstappen en waar deze uit voortkomen. Duurzaamheid is breder dan alleen
labelstappen, dus ook een aantal andere activiteiten komt aan bod.

1) 	Per 01-01-2015 wijzigt de berekeningswijze van het energielabel van energieprestatiecertificaat (EPA) naar Energie
Index (EI). Zo wordt label B (28 punten) in de nieuwe situatie EI 1,20. Tegelijk verschuiven de zeven bekende
klassegrenzen. Over het algemeen betekent dit dat het moeilijker wordt één labelstap te behalen in de hogere
energielabels, bijvoorbeeld label B. Deze onderliggende gewijzigde rekenmethodiek is omschreven in het ‘Nader
Voorschrift’
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Duurzaamheidsresultaten
De verduurzaming van onze woningvoorraad is af te meten aan de energielabels. Woonbron was
ook in 2014 gecertificeerd om energielabels ‘af te melden’. Hieronder staat het aantal behaalde
labelstappen en de verdeling van de energielabels.

Tabel 18 Woonbron Totaal

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

2014

2013

2012

2.653,60
34,16
31.459
1092
1,73
3.406

2.689,24
34,64
30.320
1083
1,75
3.395

2.721,29
35,13
26.315
832
1,77
1.581

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat we 3.406 labelstappen realiseerden in 2014, ruimschoots
boven onze prognose van 1.500 labelstappen. Dit heeft te maken met een groot aantal vervangen
Verbeterd Rendementsketels, uitvoering van renovaties en een ‘virtueel’ resultaat 1). Waar in 2013
verbeteringen van energielabels nauwelijks voortkwamen uit maatregelen bij mutatie, leverde
dit in 2014 ongeveer 450 stappen op. Door bij Planmatig Onderhoud op voor de hand liggende
onderhoudsmomenten met aanvullende duurzaamheidsmaatregelen te komen, wisten wij 300 extra
labelstappen te zetten in 2014. De tabel aan het einde van dit hoofdstuk toont het aantal behaalde
labelstappen per regio.

figuur 2 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

1
5
772
5.448
13.369
11.627
5.924
2.573
874

Het wegwerken van minimaal 700 E-, F- en G-labels was als één van de doelen uit het jaarplan 2014.
We realiseerden een reductie van in totaal 1.351 E-, F- en G-labels. Renovaties waren doorslaggevend
in het behalen van dit resultaat. Zo leverden de renovaties in Oud IJsselmonde en Groene Tuin 630
stappen op.

CV-ketels

In 2014 was er € 3,2 mln. euro beschikbaar in ons investeringsprogramma voor de vervanging van
CV-ketels. Naast energieverbeteringen heeft dit geleid tot verwijdering van open verbrandings
toestellen. In totaal zijn 1.100 (voornamelijk Verbeterd Rendements-)ketels verwijderd en Hoog
Rendementsketels geplaatst. Deze vervanging levert gemiddeld één labelstap op per ketel. Eneco
is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze individuele ketels en wij zoeken samen naar
mogelijkheden voor efficiencyverbetering.

1)

Positief virtueel resultaat komt tot stand wanneer er woningen zijn toegevoegd aan de portfolio of wanneer een
verkeerd label wordt gecorrigeerd. Voor 2014 waren dit er in totaal ongeveer 650.
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Zonnepanelen

Afgelopen jaar plaatsen we vooral zonnepanelen op daken ten behoeve van het collectieve
elektriciteitsverbruik. In totaal zijn er 772 panelen op 26 complexen geplaatst en voerden we pilots
(Heijplaat Rotterdam en Schoenerstraat in Dordrecht) uit met eengezinswoningen. In 2015 verschuift
de aandacht van woongebouwen naar eengezinswoningen.

Innovaties: Built4U en Growing Green

Built4U is de eerste (grondgebonden) energieneutrale woning waarin Woonbron investeert.
Oorspronkelijk zou deze woning in 2014 worden opgeleverd, dit is nu verschoven naar april
2015. Afhankelijk van de uitkomsten en evaluatie van het project besluiten we of dit project een
vervolg krijgt. Growing Green betreft een gestapelde woning. Woonbron investeert niet zelf in de
verduurzaming van die woning, maar stelt de woning ter beschikking. Growing Green neemt de
maatregelen om samen met de TU Delft en TNO de resultaten te kunnen beoordelen. In het tweede
kwartaal van 2015 wordt deze woning opgeleverd.

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. In 2014 is een begin gemaakt met het
verankeren van duurzaamheid in de organisatie. Voorheen bevond duurzaamheid zich teveel in de
projectsfeer, waar de wens juist is het onderdeel te laten zijn van standaard bedrijfsprocessen. Ten
behoeve van het duurzaamheidsprogramma is eind 2014 een Trainee Duurzaamheid en Onderhoud
aangesteld en start begin 2015 een projectleider Duurzaamheid.

Warmte

Het gebruik van restwarmte via een warmtenet levert een forse reductie in C02-uitstoot op. Waar
de aansluiting op bestaande bouw lastig te realiseren was in 2014, doordat warmte in bestaande
bouw niet meetelt in het energielabel, is dit door het Nader Voorschrift veranderd. Hiermee komt een
rendabele businesscase dichterbij. Het is van belang voor Woonbron dat bestaande warmtenetten in
Rotterdam en Dordrecht beter worden benut en dat er een haalbare businesscase voor komt.
De invoering van de warmtewet heeft impact op Woonbron. Woonbron is volgens de letter van de
wet warmteleverancier geworden en moet aan allerhande nieuwe voorschriften en vereisten voldoen.
Dit behelst onder andere de afrekening van warmte in Gigajoules, wat plaatsing van individuele
meters noodzakelijk maakt, nieuwe regels uitvoeren rond het in rekening brengen van de warmte
(van servicekosten naar tarief) en rekening houden met risico’s op storing.
We nemen de benodigde maatregelen om aan de warmtewet te voldoen. In 2014 is een inventarisatie
gedaan in welke woningen warmtemeters bijgeplaatst moeten worden. De plaatsing staat gepland
voor 2015, en een deel van de Verenigingen van Eigenaars volgt in 2016.

Samenwerkingen
Woonbron neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden, met als doel de opgedane kennis te
integreren binnen onze organisatie.

Versnelling010 en SlimwoneninRotterdam.nl

De gemeente Rotterdam zet in op verduurzaming van de bestaande voorraad, zowel particuliere
woningen, als huurwoningen en Verenigingen van Eigenaars. In totaal worden 10.000 woningen
aangepakt, waarvan 7.000 in de sociale huur. In de periode 2014-2018 neemt Woonbron 778 woningen
voor haar rekening. We leveren verder een bijdrage door:
• Inzet voor een toegankelijke financiering voor Verenigingen van Eigenaars om zo verder te helpen
bij de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen.
• Het inzetten van Twinstone en SlimwoneninRotterdam in Oud Mathenesse, met als doel de
communicatie naar de Verenigingen van Eigenaars te verbeteren.

Woonbron jaarverslag 2014

| Woonbron als duurzaam ondernemer

Groene Huisvesters

In de Groene Huisvesters zijn de koplopers in verduurzaming vanuit de corporaties verenigd. Door
kennis en werkzaamheden onderling te delen, ontstaan nieuwe inzichten en samenwerkingen tussen
diverse partijen. Door de samenwerking met Aedes en BZK blijven de koplopers op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen en kunnen deze, waar nodig, anderen beïnvloeden.
Deelnemers aan de Groene Huisvesters delen op dit moment hun beleid op gebied van duurzaamheid
en de uitdagingen waarvoor ze staan. Innovaties zoals passief renoveren en restwarmte worden
besproken - waar mogelijk - kansen benut.

CEB/Elena

Binnen het Europese subsidieprogramma CEB/Elena willen de vier Rotterdamse corporaties hun
strategische, tactische en operationele kennis over de verduurzaming van hun woningvoorraad delen
en gezamenlijk verder ontwikkelen. Dit programma is opgebouwd rond een viertal thema’s, waarvan
Verenigingen van Eigenaars en verduurzaming de thema’s van Woonbron zijn.
In 2014 zijn de voorbereidingen voor een subsidieaanvraag op basis van het CEB/Elenaprogramma
getroffen. Begin 2015 werd de subsidie verstrekt aan de vier Rotterdamse corporaties. Voor het totale
project is een bedrag van € 820.000 aangevraagd en toegekend, waarvan € 75.000 beschikbaar is voor
het VvE-project.

Duurzame organisatie

Duurzaamheid is een belangrijk thema als het gaat om de inkoop en organisatie van huisvesting,
diensten en middelen op facilitair gebied. Vooral op het gebied van onze eigen huisvesting en het
terugdringen van papierverbruik zijn forse resultaten bereikt. Er waren quick wins. Daarnaast voerden
we ook duurzaamheidsmaatregelen in met een wat langere horizon voor verbetering, zoals het sturen
op ander gedrag van de eigen organisatie.
Inkoop

Bij de inkoop ten behoeve van onze eigen bedrijfsvoering staat duurzaamheid centraal. Het
kantoorartikelenassortiment is bijna volledig groen en we gebruiken afbreekbare koffiebekers en koffie
met een keurmerk dat duurzame landbouw garandeert. Verder gebruiken we geen water meer uit
flessen/pakken/coolers. Tot slot gebruiken we roetfilters in onze bedrijfsbussen en milieuvriendelijke
en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen.
Voor het energieverbruik van onze eigen kantoorlocaties en voor de inkoop voor collectieve installaties
in onze woongebouwen maakten we in 2014 voor 100% gebruik van duurzame energie.
Terugdringen papier

Een kleine tien jaar geleden maakten we de overstap naar FSC-gecertificeerd papier. Maar
nog belangrijker, we verminderden de hoeveelheid papier drastisch. De interne centrale
reproductieafdeling verbruikte een paar jaar geleden nog 2 miljoen vellen papier per jaar, inmiddels
is dit meer dan gehalveerd en is de huidige stand zo’n 800.000 vellen papier op jaarbasis. Door onder
andere dubbelzijdig printen, het verstrekken van iPads en een vergadertool, ligt het in de lijn der
verwachting dat we het papiervolume de komende twee jaar opnieuw halveren.
Huisvesting

Een aantal jaren geleden introduceerden we een flexibel kantoorconcept. Dit had een forse impact
op de organisatie en specifiek op het gedrag van medewerkers. Flexibel werken leverde een krimp
op van 300 werkplekken en 3.000 m2 kantoorruimte. Dit draagt bij aan de aanzienlijke daling van de
bedrijfslasten.
Verder voerden we het scheiden van de afvalstromen verder in. Alle prullenbakken (met uitzondering
van die in de vergaderkamers) zijn bij de werkplekken verwijderd, zodat gescheiden inzameling beter
kan gebeuren via speciaal hiervoor aangebrachte voorzieningen.
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Tabel 19 Duurzaamheid per regio
Regio Prins Alexander

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

Regio Delfshaven

Gemiddeld Co2 uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2 uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

Regio Dordrecht

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

Regio Delft

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

1

2014

2.985,14
35,19
2.421
0
1,48
9

2014

2.509,41
30,77
6.294
14
1,6
605

2014

2.501,08
37,39
6.492
126
1,79
451

Regio Rotterdam Zuidwest

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

Regio IJsselmonde

Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2-uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

Regio Spijkenisse

Gemiddeld Co2 uitstoot [kg/woning]
Gemiddeld Co2 uitstoot [kg/m2]
Aantal afgemelde woningen
Aantal woningen met zonne-energie
Gemiddelde energie-index
Aantal labelstappen

2014

2.611,53
35,40
5.017
311
1,82
434

Het negatieve aantal labelstappen voor de regio Spijkenisse is het gevolg van een aantal gecorrigeerde labels.
Deze labels vielen in een lagere klasse dan eerder het geval was, met als gevolg een negatief resultaat.

2014

2.607,30
30,71
3.344
11
1,58
971

2014

2.929,27
37,81
6.685
21
1,99
955

2014

2.565,18
29,90
1.206
609
1,49
-19 1)
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Woonbron als
vermogensbeheerder
Een corporatie beschikt over (maatschappelijk) vermogen om nu en in de
toekomst maatschappelijke activiteiten te kunnen uitvoeren. Woonbron moet
in haar rol van vermogensbeheerder zorg dragen voor de continuïteit van dit
vermogen. Dit gebeurt primair door te sturen op de gewenste ontwikkeling
van het eigen vermogen. De absolute omvang van het eigen vermogen is
enerzijds afhankelijk van de geprognosticeerde en gewenste omvang van de
activa (het vastgoed) en anderzijds van het risicoprofiel van de activiteiten.
Gezien het toenemende aantal omgevingsrisico’s en de volatiliteit van de
waardeontwikkeling is een grotere vermogensbuffer nodig dan voorheen. In
relatieve zin moet het eigen vermogen derhalve worden versterkt.
De vermogenskamer draagt ook zorg voor de financierbaarheid (kredietwaardigheid) van de
organisatie, door borgbaar te blijven volgens de criteria van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW). In samenhang hiermee bepaalt de vermogenskamer (zie driekamermodel verderop in dit
hoofdstuk) de mate waarin de corporatie vreemd vermogen aantrekt (leverage).
Woonbron wordt geconfronteerd met snel veranderende externe omstandigheden die ons dwingen
om bij te sturen. Net als in 2013 moesten we in 2014 een aanzienlijk deel van onze operationele
kasstroom afdragen in de vorm van verhuurderheffing en saneringsheffing. Daarnaast voerde WSW
in 2014 een aangescherpt risicobeoordelingsmodel in. Door de impact die dit op ons heeft, neemt
de noodzaak de bedrijfslasten te reduceren verder toe. Ondanks de toenemende financiële druk en
verzwaarde eisen van de sectorinstituten, willen we ons immers optimaal kunnen blijven inzetten
voor onze doelgroep.

Succesbepalende factoren
•
•
•

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

We hebben deze drie factoren met succes weten te realiseren. Woonbron staat er financieel
gezond voor. We voldeden in 2014 aan de belangrijkste financiële ratio’s. Onze ICR steeg verder
naar 1,57, waar 1,4 de ondergrens is die het WSW stelt. De solvabiliteit op bedrijfswaarde is met
21,0% nagenoeg gelijk aan 2013 en voldoet aan de ondergrens van 20%. We zijn ook in 2014 in staat
geweest om onze investeringen uit de eigen kasstromen te financieren. Onze toekomstplannen
passen binnen onze financiële vermogens. De komende jaren werken we verder aan het versterken
van onze financiële positie, zodat we de gevolgen van de passendheidstoets, onze investeringen en
betaalbaarheidsmaatregelen structureel kunnen opvangen.
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Jaarresultaat
Het jaarresultaat van Woonbron bedraagt over 2014 € 114,1 mln. positief. In 2013 bedroeg het
resultaat € 66,4 mln. negatief. De belangrijkste verklaring voor dit verschil is het effect van
marktontwikkelingen waarop wij weinig invloed kunnen uitoefenen. Zo wordt het jaarresultaat sterk
beïnvloed door de al of niet gunstige marktwaardeontwikkeling van onze vastgoedportefeuille. In 2013
was er een negatief effect van € 57,9 mln. In 2014 was het effect van die marktwaardeontwikkeling
op het jaarresultaat € 96,2 mln. positief. Een betere indicatie voor ons financiële presteren is daarom
het resultaat uit operationele activiteiten. Daarbij laten we buiten beschouwing de effecten van de
marktwaardeontwikkelingen, overige waardeveranderingen in de immateriële vaste activa en de
vastgoedportefeuille en de effecten vanuit verkopen en belastingen. Het operationele resultaat over
2014 bedraagt € 25,1 positief. Dat is een stijging van € 1,6 mln. ten opzichte van 2013. De vermindering
van de bedrijfslasten heeft ondanks de fors hogere verhuurderheffing en saneringsheffing tot die
positieve ontwikkeling geleid.

Tabel 20 Opbouw van het operationele resultaat 1)
(x € 1.000)

Totaal resultaat verslagjaar
Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige waardeveranderingen IVA en vastgoedportefeuille ORT
Resultaatseffecten vanuit verkopen
Waarderingseffecten financiële vaste activa en effecten
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Totale correctie vanuit waarderingseffecten
resultaat uit operationele activiteiten

2014

2013

114.076

-66.422

-96.243
-768
-3.062
4.018
7.049

57.878
39.711
4.575
7.488
-19.750
-89.005

89.902

25.071

23.480

De EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) geeft een goed beeld van
het bedrijfsresultaat, los van waardeveranderingen en rente. De EBITDA over 2014 bedraagt € 79,2 mln.
en is met € 1,4 mln. verbeterd ten opzichte van 2013.
In de personeels- en bedrijfskosten is wederom een daling zichtbaar, als gevolg van de reorganisatie
die in 2012 is ingezet. Zelfs ondanks een duidelijk hoger opgelegde saneringsheffing en
verhuurderheffing (in 2014 totaal € 22,2 mln. en in 2013 € 8,9 mln.) daalden de totale bedrijfslasten in
2014 ten opzichte van 2013.
De rentelasten namen in 2014 met € 2,8 miljoen af in vergelijking tot 2013 als gevolg van een afname
van de leningenportefeuille en een lagere gemiddelde rentevoet. Het saldo van de rentelasten
en –baten bedraagt voor 2014 totaal € 50,4 mln. Afgezet tegen de EBITDA resulteert dit in een
rentedekkingsgraad (ICR) van 1,57, wat beter is dan begroot (1,54).

Vermogenspositie
Woonbron waardeert het vastgoed op haar balans sinds 2012 op marktwaarde in verhuurde staat. De
totale marktwaarde van de activa in exploitatie ultimo 2014 bedraagt € 3,26 mld. (ultimo 2013: € 3,16
mld.).
Het eigen vermogen van Woonbron op basis van marktwaardewaardering bedraagt eind 2014 € 1,97
mld. Daarmee realiseert Woonbron een solvabiliteit van 45,6 %. De solvabiliteit is ten opzichte van
2013 licht verbeterd met 1,5%.

1

Zie voor details de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Woonbron jaarverslag 2014

69

| Woonbron als vermogensbeheerder

Tabel 21 Vermogenspositie Woonbron op basis van marktwaardewaardering

Eigen vermogen (x € 1.000)
Solvabiliteit

2014

2013

1.975
45,6%

1.861
44,1%

Op basis van bedrijfswaarde vertegenwoordigt ons bezit een waarde van € 1,91 mld. (ultimo 2013:
€ 1,95 mld.). Deze waardering leidt tot een solvabiliteit van 21,0%, hetgeen nagenoeg gelijk is aan de
waarde in 2013 en iets beter is dan het minimum van 20% dat onze toezichthouders eisen..

Beoordeling CFV – solvabiliteit en draagkracht vermogen
Sinds 2013 maakt CFV een integrale beoordeling van de financiële positie van corporaties. Hierbij
wordt gekeken naar zes toezichtterreinen, waaronder de terreinen ‘solvabiliteit’ en ‘draagkracht
vermogen’.
Het CFV gaat bij haar beoordeling uit van het volkshuisvestelijk vermogen, zijnde het eigen vermogen
van Woonbron gebaseerd op de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde. Dit is de bedrijfswaarde van
ons bezit, die CFV uniformeert om te komen tot een gelijk oordeel in gelijke omstandigheden. Het
volkshuisvestelijk vermogen van Woonbron bedraagt ultimo 2013 € 602 mln. (CFV baseert haar oordeel
over 2014 op verslagjaar 2013). Dit is circa 20,6% van het balanstotaal.
Om tot een oordeel over de solvabiliteit per ultimo 2013 te komen, zet CFV het volkshuisvestelijk
vermogen op balansdatum vervolgens af tegen de minimaal benodigde risicobuffer. Deze buffer
bepaalt CFV, als zijnde de vertaling van onzekerheden omtrent de geprognosticeerde ontwikkeling
van het eigen vermogen.
Om tot een continuïteitsoordeel voor de komende vijf jaren te komen (‘draagkracht vermogen’)
beoordeelt CFV of de vermogensontwikkeling, die het gevolg is van voorgenomen activiteiten uit de
meerjarenbegroting 2014 - 2023, voldoende is om de hieraan verbonden risico’s op te vangen. Het
volkshuisvestelijk vermogen wordt hiervoor afgezet tegen de berekende waarde van de minimale
risicobuffer op twee momenten: ultimo 2016 en ultimo 2018.

Tabel 22 CFV: volkshuisvestelijk vermogen en minimaal benodigde risicobuffer
(in € x 1.000)

Volkshuisvestelijk vermogen
Benodigde Risicobuffer

2012

2014

2015

686.509
533.999

652.728
500.449

602.230
288.672

Evenals in 2013 kreeg Woonbron in 2014 een positief solvabiliteits- en continuïteitsoordeel van CFV.
Dit volgt uit het feit dat het volkshuisvestelijk vermogen groter is dan de benodigde risicobuffer.
In onderstaande figuur is het verloop van ons volkshuisvestelijk vermogen van Woonbron, uitgedrukt
in solvabiliteit, afgezet tegen de ondergrens zoals geformuleerd door CFV.
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Figuur 3 Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen volgens CFV
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Financierbaarheid
Om de financiële continuïteit te waarborgen en onze maatschappelijke ambities te kunnen realiseren,
is het van belang dat we al onze activiteiten kunnen financieren. Dit betekent in eerste instantie dat
we voldoende middelen uit het eigen vermogen kunnen vrijmaken. We doen dit door een zo positief
mogelijk operationeel resultaat na te streven en een gezonde balans te houden tussen verkopen en
investeren. Daarnaast moet er toegang tot de kapitaalmarkt blijven. Om geborgde financiering aan
te kunnen trekken, dienen we minimaal aan de nieuwe eisen van WSW te voldoen. Met het nieuwe
risicobeoordelingsmodel dat WSW in 2014 heeft ingevoerd, worden jaarlijks de financiële positie en
risico’s van corporaties beoordeeld. De score die hieruit komt, wordt samen met de omvang van de
leningenportefeuille gebruikt voor het vaststellen van het borgingsplafond. In juni 2014 rondde WSW
de integrale beoordeling van Woonbron af en ontving Woonbron de borgbaarheidsverklaring en het
borgingsplafond. Het borgingsplafond sluit nagenoeg aan bij de geprognosticeerde omvang van de
geborgde leningenportefeuille per ultimo 2014 (€ 1,40 miljard).
Woonbron vulde haar financieringsbehoefte in 2014 volledig in met door WSW verstrekte borging.
De leningenportefeuille van Woonbron is in 2014 met circa € 9 mln. gereduceerd, terwijl een lichte
toename was begroot. De gemiddeld gewogen rentecoupon over de per ultimo 2014 opgenomen
leningen bleef met 3,71% gelijk, terwijl een stijging was begroot.
Om ook in de toekomst borgbaar te blijven, streeft Woonbron ernaar het financiële fundament
verder te verstevigen. In 2014 zijn de belangrijkste ratio’s op een voldoende niveau gebleven: de ICR is
gestegen van 1,52 naar 1,57; de Loan to Value (LtV) steeg van 72,0% naar 73,4% en pakte daarmee iets
ongunstiger uit maar bleef binnen de norm van 75%; de solvabiliteit op bedrijfswaarde is met 21%
nagenoeg gelijk gebleven. Optimalisatie van deze ratio’s blijft onze prioriteit, evenals het verder
afbouwen van onze leningenportefeuille.
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Risicomanagement en interne beheersing
Woonbron werkt continu aan verbetering van processen en gebruikt hierbij risicomanagement en
interne beheersing. Daarbij zijn we kritisch op onszelf en willen die zaken op tafel krijgen die nodig
zijn om volgende verbeterstappen te zetten. In 2014 investeerden we in de interne auditfunctie,
verbeterden we de beheersing van de onderhoudsprocessen, maakten we een start met een integrale
aanpak op verbeteringen in de woonruimtebemiddeling en scherpten we de wijze van besluitvorming
over investeringsprojecten aan. Bij het opstellen van het nieuwe strategische beleidsplan besteedden
we ook veel aandacht aan de inventarisatie van de strategische risico’s. Inzicht in waar we staan helpt
ons ook in de verantwoording naar externe stakeholders en toezichthouders.
De toegenomen aandacht van onze toezichthouders WSW en CFV, maar ook de bevindingen van de
accountant in de managementletter van 2014, vormen voor ons de aanleiding om in 2015 het tempo
van onze verbeteringen in de bedrijfsvoering te verhogen.

Strategische risico’s

In het treasurystatuut van Woonbron, dat we eind 2014 actualiseerden, benoemden we de kaders voor
het beheersen van financieringsrisico’s. Deze risico’s worden periodiek door de treasurycommissie
besproken en leiden, waar nodig, tot een bijstelling van de uitgangspunten die we in ons jaarplan
opnemen.
We hanteren een actieve monitoring ten aanzien van onze leningen- en derivatenportefeuille. Beide
portefeuilles brachten we in 2014 in omvang terug. De nominale waarde van de derivaten bedraagt
€ 304 mln. per eind 2014, zijnde 21,5% van de totale leningenportefeuille. Woonbron maakt gebruik
van derivaten om het renterisico op variabele rentefinanciering af te dekken. Alle door Woonbron
afgesloten derivaten (uitsluitend payer swaps) zijn gekoppeld aan specifieke leningen, zodat er sprake
is van een effectieve hedge. Het enige derivaat met marginverplichting (de verplichting tot het storten
van onderpand bij een dalende marktwaarde) kochten we in 2014 af, waardoor geen liquiditeitsbuffer
meer hoeft te worden aangehouden op basis van de ‘Beleidsregels gebruik financiële derivaten door
toegelaten instellingen volkshuisvesting’. Het aangaan van nieuwe derivaten wordt beperkt tot de
mogelijkheden zoals opgenomen in het treasurystatuut en de Beleidsregels. Hierin wordt het gebruik
van nieuwe derivatenovereenkomsten met marginverplichting uitgesloten.
Over elke treasurytransactie neemt het bestuur een besluit na advisering door de treasurycommissie,
waarin ook een externe deskundige zitting heeft. Ook vindt ten aanzien van elke transactie steeds
integrale toetsing plaats door de afdeling Control.

Operationele risico’s

De beheersing van de operationele risico’s vindt op twee manieren plaats. Aan de ene kant vindt de
beheersing plaats door middel van preventie. Deze preventie bestaat uit het opstellen, onderhouden
en optimaliseren van de werkprocessen in combinatie met het uitvoeren van risicoanalyses en het
formuleren van beheersmaatregelen. Aan de andere kant vindt de beheersing achteraf plaats door
detectie. Door het uitvoeren van gerichte, verbijzonderde interne controles geven we invulling aan
deze maatregel.
Daarnaast voert de interne auditfunctie (op basis van het jaarplan audit) onderzoeken uit naar opzet,
bestaan en werking van de genomen beheersmaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het projectmatig
onderhoud en schilderwerk, het naleven van de Europanorm en naar de opzet en werking van
procesmanagement.
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DrieKamerModel
In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende rollen van Woonbron belicht vanuit het
DrieKamerModel. Wanneer de kasstromen in de organisatie op basis van deze rollen worden
gescheiden, levert dit een transparant beeld op van de financiële inzet en resultaten per rol.
In onderstaand figuur zijn deze kasstromen weergegeven.

Figuur 4 Driekamermodel geldstromen Woonbron (x € mln.)

Leefbaarheid

2

2013

2

2014
Bijdrage huurverlaging
Bijdrage onderhoud
Bijdrage beheer
Investeringsbijdrage
Bijdrage Koopgarant

70 56
13 8
23 9
11 10
17 10

Maatschappelijke
kamer

Maatschappelijk budget

126 96

Investeringsbudget 14 17

Vastgoedkamer

Vermogenskamer
Dividend

Onderhoud
40 41
Beheer
52 63
Verhuurderheffing 1 15
Investeringen
25 28

Huurinkomsten
205 219
Verkoopopbrengsten 44 16

279 201

Algemene kosten (overhead)
Saneringsheffing
Overige uitgaven
Rentelasten
Aflossing leningen

11 11
8 7
17 7
54 52
45 10

In dit overzicht is te zien dat het vastgoed van Woonbron in 2014 een dividend genereerde van
€ 201 mln. Dit dividend bestaat uit de marktconforme netto kasstroom uit huurexploitatie (direct
rendement) en de kasstroom uit verkopen (gerealiseerd indirect rendement). Vanuit haar rol als
vermogensbeheerder stelt Woonbron een deel van dit dividend beschikbaar aan de maatschappelijke
kamer. Dit maatschappelijke budget bedraagt voor 2014 € 96 mln. Het grootste deel daarvan
(56 mln.) komt ten gunste van onze huurders doordat we gemiddeld 20% minder dan de markthuur
voor onze woningen vragen. Het restant van het dividend wordt door de vermogenskamer gebruikt
om de rentelasten en diverse overige kosten te betalen en om de leningenportefeuille af te bouwen.
Ook is een bedrag van € 17 mln. verstrekt aan de vastgoedkamer ten behoeve van marktconforme,
rendabele investeringen. De maatschappelijke kamer heeft het maatschappelijk budget, na aftrek
van de gerealiseerde leefbaarheidsuitgaven, beschikbaar gesteld aan de vastgoedkamer als bijdrage
voor huurverlaging (€ 56 mln.), extra onderhoud (€ 8 mln.), intensiever beheer (€ 9 mln.), onrendabele
investeringen (€ 10 mln.) en Koopgarantkortingen (€ 10 mln.) 1).

1)

Afgeronde bedragen
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Woonbron als werkgever
Woonbron wil een sociaal, zakelijke woningcorporatie met elan zijn. Met
onze medewerkers zetten wij in 2014 een aantal belangrijke stappen op
gebied van cultuur en organisatiestructuur. Na de structuurwijziging
kreeg een groot aantal medewerkers een andere functie, vaak ook op
een andere locatie. We hebben een appel gedaan op de kennis en kunde
van onze collega’s in het beter laten werken van een aantal processen en
acties. Er is veel gevraagd en gegeven om onze klantbediening verder te
professionaliseren.

Succesbepalende factoren
•
•
•
•

Onze medewerkers zijn competent
Onze medewerkers zijn betrokken bij Woonbron
Management en medewerkers behalen hun resultaten
Formatiereductie verloopt volgens doelstelling

Op elk van deze punten zetten we in 2014 goede stappen om ze in 2015 daadwerkelijk te realiseren.
De omvang van de organisatie neemt af conform onze reorganisatieplannen. Er wordt strakker
gestuurd op het nakomen van afspraken en het realiseren van de vastgelegde doelstellingen. Dat
vraagt nog aandacht voor de komende jaren. Met de veranderende rollen in de gewijzigde organisatie
en de aangepaste taken van corporaties in het algemeen, moeten we zorgen dat onze medewerkers
beschikken over de vaardigheden die ze nodig hebben om hun werk optimaal uit te kunnen voeren.
Dat geldt nog niet voor iedereen en daar werken we in 2015 met leergangen en colleges verder aan.

Inzet en voortgang reorganisatie
In 2012 kozen we voor een gefaseerde veranderaanpak in de jaren tot en met 2015. De gevolgen voor
de organisatiestructuur zijn groot en de reorganisatie trekt een stevige wissel op onze medewerkers.
Om daar goed op voorbereid te zijn, is de personele impact van ons veranderplan uitgewerkt in
afzonderlijke deelplannen en vertaald naar mobiliteitsbeleid en uitvoeringsregelingen. Zorgvuldigheid
voor klant en medewerker stond hierbij voorop.
Nadat eind 2012 de directeuren en regiomanagers zijn benoemd, gaven we in de loop van 2013
uitvoering aan het centraal plaatsen van de financiële administraties en het centraliseren van
Onderhoud. In 2014 implementeerden we de deelplannen met betrekking tot de vijf regio’s,
Service & Dienstverlening (KCC), centraliseren verkoop, VvE-beheer, Woonruimtebemiddeling
en de eerste fase van de staf. Eind 2014 ging het laatste deelplan van de reorganisatie, staf fase 2,
het besluitvormingstraject in. Implementatie volgt begin 2015.
Er was goed en zakelijk overleg met onze ondernemingsraad over deze veranderplannen, die in 2014
tot grote veranderingen in de uitvoering van onze dienstverlening leidden. Ondanks die veranderingen
zijn veel van onze voorgenomen plannen en resultaten gerealiseerd. Onze medewerkers verdienen
daarvoor een groot compliment.
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De reorganisatie zetten we in om Woonbron efficiënter te laten werken en de bedrijfslasten te laten
dalen, wat samenhangt met de ambitie om de dienstverlening naar onze bewoners te verbeteren. In 2013
definieerden we onze klantwaarden. Alle collega’s in de organisatie oefenden met het betekenis geven
aan die nieuwe klantwaarden. We hebben dat gedaan in gemengde groepen en voor veel collega’s was
dat een eerste verkenning van wat die klantwaarden betekenen voor de invulling van de eigen functie.
De voorbereidingen voor de start en invoering van het KCC vroegen veel inspanning van alle
collega’s. We implementeerden een nieuwe tool waarmee we onze klantbediening op afstand goed
kunnen organiseren en volgen. Daarnaast investeerden we in het anders samenwerken in de unitmatrixorganisatie. Daarvoor zijn trainingen en feedbacksessies georganiseerd. Voor een aantal
gebiedsteams keken we in 2014 met behulp van de managementdrives-methodiek naar taak- en
rolverdeling binnen die teams.
In november 2014 hielden we de tweede Woonbrondag voor alle medewerkers. Deze werd goed
gewaardeerd door de collega’s. Het thema van de Woonbrondag was het kritisch kijken naar de
balans tussen sociaal en zakelijk en hoe we de onderlinge samenwerking inzetten om het voor onze
klant steeds beter te doen. De kritische vragen en discussies lieten een grote betrokkenheid van onze
medewerkers zien.
Bij de start van de reorganisatie stelden we vast dat een formatieve reductie van 100 fte minimaal
haalbaar is. Inmiddels is gebleken dat we geleidelijk aan toch nog wat verder gaan krimpen. We
voorzien vooralsnog voor 2017 een formatie-omvang van 560 fte. Dit is een krimp van 124 fte ten
opzichte van 2013 en 214 fte ten opzichte van 2010.

Eerste evaluatie deelplan centralisatie financiële administratie
De centrale financiële administratie (CFA) reorganiseerden en evalueerden we als eerste. Uit de
evaluatie leerden we een aantal zaken, op basis waarvan we een verbeterplan ontwikkelden.
De evaluatie betrof de structuur, de cultuur, de onderlinge samenwerking, de kwantitatieve en
kwalitatieve expertise. De voorgestelde verbeteringen voeren we uit en we monitoren deze.
Zeker in een periode van te realiseren personele reductie gaan we heel kritisch om met het inhuren
van tijdelijk personeel. Primair helpen we elkaar in de organisatie. Naast het financiële voordeel,
levert dit ook meer mentale flexibiliteit van medewerkers op, het bevordert het lerend vermogen
van de organisatie en het levert vaak meer werkplezier op. Daarnaast werken we ook met duale
leerwerkplekken, het (tijdelijk) inzetten van voormalige stagiairs, het uitwisselen van medewerkers
met collega-corporaties en het bieden van een korte arbeidsovereenkomst aan iemand die
bijvoorbeeld een medewerker met zwangerschapsverlof vervangt.
Na de constatering dat de focus op taakvolwassenheid in een aantal beroepsgroepen impliceerde dat
we daarmee een belangrijke populatie dreigden uit te sluiten, namen we een aantal maatregelen om
de instroom van jongeren te stimuleren. Dit initiatief bestaat uit drie pijlers: stage, traineeship en
Woonbron Young.
Er deden in 2014 55 stagiairs (gedurende bij elkaar 241,5 maanden) bij Woonbron hun stage of
eindopdracht. Een aantal van onze collega’s is vakbekwaam in het begeleiden van stagiairs.
Gedurende 2014 startte een tweetal trainees en begin 2015 startten er nog drie. Voor Woonbron Young
(Woonbron-medewerkers, in ieder geval jong van geest, doorgaans ook in leeftijd) zijn een leerlijn en
een programma ontwikkeld die in het eerste kwartaal van 2015 starten.

Cultuur en (persoonlijk) leiderschap
Directie en management startten met de ontwikkeling van het portfolio waarmee persoonlijke groei,
ambitie en ontwikkeling worden weergegeven, samen met feedback en assessment, zodat ze de
kwaliteitsontwikkeling van de eigen loopbaan kunnen bewaken.
De cultuuragenda van 2014 – aandacht voor de samenwerking en de ontwikkeling van de zakelijke
attitude – kreeg veel aandacht in de planning- en controlcyclus.
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De reorganisatie en de aanpak daarvan zijn tussentijds geëvalueerd door een externe organisatie.
Uit de survey bleek dat Woonbron de structurele elementen van de reorganisatie zeer zorgvuldig
regelde, maar dat er een grote ‘let op’ was voor het meenemen en informeren van medewerkers over
de ontwikkelingen en de stappen die we nog moeten zetten. Op basis van de bevindingen uit de
survey is door de werkgroep Cultuur en Leiderschap een programma voor 2015 in ontwikkeling.
In september 2014 ondertekende de voorzitter van de Raad van Bestuur de charter van ‘Talent naar
de Top’. Daarmee verbindt Woonbron zich aan de doelstellingen om vrouwelijk leidinggevend talent
gericht te stimuleren.
Een drietal managers volgde in 2014 een leiderschapsleergang. Een aantal andere managers start
met die opleiding in 2015. 243 Medewerkers volgden een functie-gebonden opleiding: een investering
van €488.789,90. Daarnaast besteedden medewerkers in 2014 uit hun individuele loopbaanbudget
€313.998,12 (58% van dit bedrag is besteed aan opleidingen en 42% aan de aankoop van uren, alleen
mogelijk voor medewerkers van 55 jaar en ouder).
Primair voor de gebiedscoördinatoren, maar ook voor veel andere belangstellende collega’s, is
in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam een aantal colleges georganiseerd, waarin veel
ontwikkelingen die relevant en interessant zijn voor de functievervulling, zijn behandeld. Die colleges
ontwikkelden en presenteerden eigen medewerkers. Van die colleges maakten we opnames, zodat
het materiaal ook voor mogelijke nieuwe instroom beschikbaar is. De leergang en de bijdragen van
de eigen medewerkers werden zeer positief gewaardeerd.
Voor 2015 staat een aantal verdiepende colleges op het programma.

Onze medewerkers
Na de feitelijke en fysieke reorganisatie in maart 2014 organiseerden we in het najaar van 2014 een
eerste personeelsverkenning, bedoeld als eerste foto van ‘wat hebben we in huis’, in relatie tot de
ambitie die we hebben en om te weten waar we de komende jaren op moeten sturen. Deze eerste
verkenning was vooral bedoeld als eerste analyse van de kwalitatieve bezetting en is ook ingezet voor
de ontwikkeling van de opleidingsplannen. In 2015 zal hiermee verder invulling gegeven worden aan
de doelstelling om elke medewerker te stimuleren om zijn talenten en competenties te ontwikkelen
voor persoonlijke groei en taakvolwassenheid.
In voorbereiding op employee selfservice en professionalisering van managementinformatie
implementeerden we eind 2014 een nieuw personeelsinformatiesysteem.
Ons ziekteverzuimpercentage (4,08%) ligt boven ons streefcijfer van 3,5%. De meldingsfrequentie
bedraagt 0,91 en is daarmee lager dan voorgaande jaren. Er zijn zorgen over dit te hoge
verzuimpercentage en we nemen daar in 2015 maatregelen op.
Vacatures stellen we eerst intern vacant. We willen de interne doorstroom optimaal ondersteunen.
Het voornemen om 45% van de vacatures intern te vervullen, behaalden we in 2015 met 65%
ruimschoots.
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Verslag van de
ondernemingsraad
Overleggen op alle niveaus
De Ondernemingsraad (OR) voerde in 2014 de gebruikelijke prettige en constructieve overleggen
op allerlei niveaus, zowel formeel als informeel. We noemen hieronder alleen de belangrijkste
formele overleggen.

Met de Raad van Bestuur

•
•
•

Acht overlegvergaderingen.
De ‘feedbackgesprekken’ aan het eind van het jaar, waarbij we het functioneren van de
bestuursleden en de OR met elkaar bespreken.
Een benen-op-tafel (BOT) gesprek, waarbij we in een informele sfeer allerlei onderwerpen
bespreken die anders niet in de formele overleggen aan bod komen.

Met de Raad van Commissarissen

•
•

De Raad van Commissarissen was bij twee overlegvergaderingen aanwezig.
Het jaarlijkse overleg met de Raad van Commissarissen in december.

Met directeuren (en vaak ook de managers) van de regio’s en domeinen

•

Reguliere overleggen met de betreffende Onderdeelcommissie (OC) van de OR.

Met medewerkers

•

De achterbanraadplegingen voor de deelplannen in de reorganisatie. Daarbij haalden we
steeds waardevolle informatie op voor onze adviezen.

Advies- en instemmingsaanvragen
We namen in 2014 de volgende aanvragen in behandeling (een aantal is nog in behandeling):

Adviesaanvragen

•
•
•

Digitale loonstrook
Openstellen Outlook-agenda
Asbestprotocol

Instemmingsaanvragen

•
•
•

Verschoven werktijden
Zorgpakket
Bezuinigingscatalogus
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De reorganisatie
Natuurlijk gaven we het hele jaar aandacht aan de reorganisatie. We noemen alleen de formele
momenten:

Adviesaanvragen in de reorganisatie

Gedurende het jaar zijn de laatste adviezen gegeven voor deelplannen van de reorganisatie.
• Tijdelijk Wonen
• VvE-beheer
• Fusie Woonbron Ontwikkelbedrijf. Dit is nu een afdeling van Woonbron
• Woonruimtebemiddeling
• Staf fase II

Evaluaties in de reorganisatie

•

Bij CFA is dit jaar de eerste evaluatie van een deelplan uitgevoerd. Mede dankzij de eerlijke en
open reacties van de medewerkers leverde dat een behoorlijk resultaat op.
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Verslag van
de Arbo-commissie
Agressie
Woonbronmedewerkers volgden in 2014 niet zoveel agressietrainingen als verwacht. Inmiddels volgde
70% van de medewerkers die direct klantencontact hebben de training. We blijven streven naar 100%.

Werken op hoogte
Sinds de start in 2012 ging iedereen, die een dak op gaat of anderszins op hoogte moet werken,
naar de bijhorende veiligheidsopleiding. In 2014/2015 worden de verplichte tweejaarlijkse
herhalingsopleidingen georganiseerd. Sinds 2013 hebben we drie gecertificeerde medewerkers die
interne trainingen mogen verzorgen.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA)
•
•

Medewerkers die per 1 januari 2014 in dienst waren bij de afdeling Onderhoud en aanverwante
functies, deden de verplichte veiligheidsopleiding volgens VCA-normen. Medewerkers die in 2014
in dienst kwamen, zullen deze opleiding in 2015 volgen.
In 2015 moeten in het domein Onderhoud de betreffende medewerkers de opleiding Veiligheid
voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) gaan doen (voor zover ze die nog niet deden).

Werkplekken
De werkplekken worden doorlopend beoordeeld door de Veiligheid, Welzijn, Gezondheid en Milieu(VGWM)-coördinatoren en waar nodig aangepast aan de specifieke omstandigheden van individuele
medewerkers.

Keuringen van materieel
Bij de meeste bedrijfsonderdelen zijn gereedschap- en ladderkeuringen verricht. In 2015 maken we
de keuringen compleet voor de onderdelen die nog niet aan de beurt kwamen.

Arbo-commissie
•
•

De Arbo-commissie vergaderde in 2014 zeven keer. In 2014 vertrok een aantal leden, mede door de
reorganisatie. Eind 2014 was de commissie weer compleet, onder andere met een medewerker van
de afdeling Personeel & Organisatie en twee ondernemingsraadleden.
De samenwerking met de bedrijfsarts is op goede voet voortgezet, evenals de samenwerking met
de afdeling Facility voor de uitvoering.
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Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) en Bedrijfshulpverlening (BHV)
Verschuivingen in functie en werkplek binnen de reorganisatie hadden ook gevolgen voor de bezetting
en locatie van EHBO-ers en BHV-ers. Inmiddels volgden de nieuwe functionarissen ook bijna allemaal
een opleiding en sloten deze met goed gevolg af. In 2015 worden deze Arbo-functies - waar nodig opnieuw toebedeeld.

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE)
•

•
•

In 2014 is een RIE gemaakt bij:
• KCC in Dordrecht
• Woonbron Makelaars (Delfshaven)
• Regio IJsselmonde/Prins Alexander (gebouw Ooievaar in IJsselmonde)
Binnen drie jaar moeten we de aandachtspunten vanuit de RIE oplossen. Dit gebeurt in
samenwerking met de VGWM-coördinatoren en management van de locaties.
Bij de Centrale Financiële Administratie (CFA) voerden we de in 2014 geplande sociale RIE uit,
als onderdeel van de evaluatie van het deelplan.

Wat gaat de Arbo commissie in 2015 onder andere doen?
•
•
•

Bijdrage leveren aan visienotitie van Personeel & Organisatie over Arbo- en personeelsbeleid
Jaarplan maken met concrete acties per thema en bedrijfsonderdeel
Werken aan continuïteit en niveauverbetering van de Arbo-commissie.
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bijlage 1

Scorecard
Tevredenheid georganiseerde bewoners
% klanten dat aangeeft (erg) plezierig
te wonen

Aandeel behaalde onderdelen eigen
dienstverleningslabel
% verkopen van nieuwe overeenkomsten
Investeringen vanuit interne financiering
Aantal labelstappen
Aantal woningen met een E,F,G label
aangepakt
Interest Coverage Ratio (ICR)
Debt Service Coverage ratio (DSCR)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
(marktwaarde)
Solvabiliteit op basis van eigen vermogen
(bedrijfswaarde)
Loan to value (LTV)
Dekkingsratio
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization (EBITDA)
Omvang leningenportefeuille (x € 1.000)
% Ziekteverzuim, inclusief langdurig
(exclusief zwangerschap)

Realisatie 2014

Jaarplan 2014

Realisatie 2013

Realisatie 2012

7,4
Tweejaarlijkse
meting; 2013
laatste meting
78%
Gewijzigde
meting in 2014
14%
100%
3.406
1.351

7,5
66%

7,9
78%

8,2
66%

75%

58%

59%

15%
100%
1.500
7.00

22%
100%
3.395
1.500

27%
112%
1.581
1.581

1,57
1,12

1,54
-

1,52
1,13

1,26
-

45,6%

-

44,1%

44,1%

20,9%

-

72,0%
32,8%
77.860

68,2%
31,6%
59.544

€ 1.411.274

€ 1.455.966

3,59%

3,63%

21,0%
73,4%
35,3%
79.226

81.111

€ 1.402.709
4,08%

3,50%
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bijlage 2

Afkortingen en begrippen
BHV
DAEB
DSCR
DWH
Ebitda
EPBD
ICR
IPD
Labelstap
Leefbaarometer
Leegwaarde
LTV
MGE
MJP
PI
PMC
POL
SBF
Statushouders
Streefhuur

SVB
Vpb
TJP
TMP
VvE

Bedrijfshulpverlening
Dienst van algemeen- economisch belang, of te wel niet-commercieel
gefinancierd
Debt service coverage ratio
Data WareHousing
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
Energy Performance Building Directive; Europese richtlijn voor
energieprestaties in gebouwen
Rentedekkingsgraad (Interest Coverage Rate)
Investment Property Databank
De verbetering van een woning naar het volgende energielabel.
F > E is een labelstap
Meetinstrument voor de leefbaarheid, www.leefbaarometer.nl
Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
Loan-to-value
Maatschappelijk Gebonden Eigendom
Meerjarenplanning (ook wel MJB=meerjarenbegroting)
Prestatie Indicator
Product markt combinatie
Woonruimtebemiddelingsmodel gehanteerd door Woonbron Dordrecht
Succesbepalende factor
Mensen met een status van asielzoeker
Deel van de maximale huurprijs van een woning, waar de ontwikkeling van
de huurprijs beleidsmatig naartoe streeft, weergegeven in percentage van de
maximale huurprijs
Strategisch Voorraad Beheer
Vennootschapsbelasting
Technisch Jaarplan
Technisch Meerjarenplan
Vereniging van Eigenaars
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bijlage 3

Kengetallen
2014

2013

2012

2011

2010

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

45.310
36.639
8.671
4.315
35.322
1.317
18

45.385
36.753
8.632
4.288
35.901
852
374

45.388
37.280
8.108
4.019
36.329
951
232

45.326
37.889
7.437
3.866
37.149
740
506

45.855
38.969
6.886
3.529

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

71
310
12.465
6.661
227
184

70
308
12.750
6.326
232
185

70
317
13.573
6.118
257
190

106
312
13.364
5.635
1.656
195

140
321
13.783
5.355
1.433
409

301
358
659

416
415
832

468
380
848

483
437
920

543
251
794

3,23

3,33

3,02

2,88

2,81

3,55

3,73

3,96

3,62

2,27

0,56

0,5

0,3

0,3

0,5

25,3

26,6

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

45,6
1,57

44,1
1,52

44,1
1,26

47,2
1,42
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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 1.000 woningen
Aantal formatieplaatsen per 1.000 huurwoningen regulier beheer en leefbaarheid
Totaal aantal formatieplaatsen inclusief
deelnemingen
Hiervan voor:	Regulier beheer en leefbaarheid
Interne aannemerij
VVE-beheer
Woonbron Ontwikkelbedrijf
De Rotterdam
Woonbron Makelaars
Verkopen bestaand bezit
Gemiddelde omzet Koopgarant (x € 1)
Gemiddelde omzet wederverkopen (x € 1)
Gemiddelde omzet vrije verkopen (x € 1)
Gemiddelde omzet Koopcomfort (x € 1)
Aantal Koopgarant
Aantal wederverkopen
Aantal vrije verkopen
Aantal Koopcomfort
Verkoopomzet (x € 1.000)
Vastgoedwaarden en leningen
Gemiddelde marktwaarde woningen (x € 1)
Gemiddelde bedrijfswaarde woningen (x € 1)
Gemiddelde WOZ waarde woningen (x € 1)
Totaal omvang lange leningen o/g (x € 1.000)
Gemiddelde rentepercentage leningen
Aantal opgeleverde renovatiewoningen
Aantal gerealiseerde labelstappen

1
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Per 1-1-2013 gefuseerd met Woonbron

2014

2013

2012

2011

43.587

41.002

42.462

537
5.302
1.786
3.516
-1.113
2.518

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

18.266
1.720
5.261
314
5.575
-1.302
792

10,7

14,0

15,2

15,3

15,5

13,3

13,4

13,4

13,6

13,5

599

638

739

757

766

488
96
15
-

493
105
16
24
-

501
114
36
30
43
15

517
117
37
37
36
13

526
118
43
33
32
13

104.427
95.041
124.816
90.157
123
339
56
39
55.569

100.626
89.542
131.533
41.179
495
380
21
28
94.969

101.274
94.053
160.279
56.354
621
397
20
22
104.675

99.472
92.327
95.048
34.375
571
333
262
33
113.581

99.646
91.018
80.501
55.922
857
346
93
37
126.444

85.257
82.557
83.898
85.552
47.220
48.016
53.633
50.193
48.558
108.425 119.536 125.247 124.184 126.357
1.402.709 1.411.274 1.455.966 1.450.752 1.466.125
2,92%
2.85%
3,01%
3,52%
3,49%
600
151
327
24
211
3.406
3395
1.581
2.295
2.256
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bijlage 4

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.
Nadere toelichting op de verbindingen van Woonbron vindt u in onze jaarrekening 2014.
Verbinding

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Rol van Woonbron
in deelneming

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

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft

BV
BV
BV
BV
BV
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

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

Rotterdam

BV

Bestuurder

33,33%

Rotterdam
Dordrecht
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

BV
NV
NV
NV
vof

Bestuurder
Aandeelhouder
Aandeelhouder
Aandeelhouder
Vennoot

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

Rotterdam
Delft
Dordrecht
Rotterdam
Spijkenisse
Amersfoort

Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

50%
50%
100%
33%
100%

Spijkenisse
Rotterdam

Stichting
Stichting

Bestuurder
Commissaris

100%

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

% zeggenschap

% aandelen

Woonbron jaarverslag 2014

85

| Beloning RvB en RvC

bijlage 5

Beloning RvB en RvC
De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur is per april 2012 overeenkomstig
WNT (Wet Normering Topinkomens) vastgesteld op € 238.775,- op jaarbasis. De voorzitter heeft
voor het jaar 2014 echter vrijwillig afgezien van € 8.301,- van zijn bezoldiging, rekening houdend
met de maatschappelijk en politiek brede wens tot matiging van bestuurderssalarissen in publieke
en semipublieke sector. De bezoldiging van € 230.474 past hiermee binnen het gestelde maximum van
de overgangsregeling WNT 2014. De bezoldiging van de vicevoorzitter is per 1 juli 2013 vastgesteld op
€ 185.000,- op jaarbasis. Dit is binnen het in het kader van WNT gestelde maximum van € 203.000.
Naam/Functie

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

Datum in
dienst

Beloning

Door
werkgever
betaalde SV
premies

Belastbare
kostenvergoedingen

Voorziening
betaalbaar op
termijn

Beëindigingsuitkeringen

WNT

1/4/2011
1/3/2001

€191.882
€ 154.524

€ 7.908
€ 7.908

€ 38.592
€ 30.492

€ 230.474
€ 185.016

€ 346.406

€ 15.816

€ 69.084

€ 415.490
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Beloning en vergoedingen Raad van Commissarissen Woonbron 2014
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 2014: € 82.000
(2013: € 86.744)
De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen betreffen vaste vergoedingen.
De vergoedingen die vermeld staan zijn exclusief B.T.W.
Naam

R

De heer mr. J. van der Vlist

R

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

C
C
A
A
C

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

Functie

lid RVC vanaf 18 september 2012,
voorzitter vanaf 5 november 2012
lid RvC vanaf 2 oktober 2009,
plaatsvervangend voorzitter
vanaf 2 oktober 2099
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 10 december 2012
lid RvC vanaf 1 december 2012
lid RvC vanaf 2 oktober 2009
lid RvC vanaf 2 oktober 2009

Totaal
Samenstelling commissies per ultimo januari 2014
R = Remuneratiecommissie
C = Commissie maatschappij
A = Auditcommissie

Herbenoemd
per

Treedt af op

Herbenoembaar

Honorering

18-09-2016

Ja

€ 16.000

02-10-2013

02-10-2017

Nee

€ 11.000

02-10-2012

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

Nee
Ja
Ja
Nee
Nee

€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000
€ 11.000

02-10-2013
02-10-2012

€ 82.000
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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
Corné Bastiaansen Photography, Hilversum
Jean-Paul van Ee Fotografie, Maasdam

Druk
Boom+Verweij, Mijdrecht

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

