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“Samen met huurders en partners op het terrein van wonen, zorg en welzijn 

gaan we voor kernen in Velsen waarin het prettig wonen en leven is. 

Daarin bieden we vanuit een optimale dienstverlening betaalbare en kwalitatief 

goede huisvesting aan een brede doelgroep.” 

 

 

 

 

Jaarplan 2015 

Per 1 januari 2014 zijn AWV Eigen Haard en Kennemerhave gefuseerd tot Velison Wonen. Met deze 

stap hebben we onze volkshuisvestelijke positie in de gemeente Velsen verstevigd, en zijn we in 

staat om betaalbare en kwalitatief goede huisvesting te blijven bieden. Dit doen we vanuit een so-

lide organisatie met financiële continuïteit. Met 3.800 verhuureenheden zijn we actief in de kernen 

IJmuiden, Velsen-Noord, Velserbroek en Santpoort-Noord.  

 

De koers die we varen 

Nog in de fusieperiode hebben we onze koers en ambities voor 2014-2017 scherp gesteld met een 

nieuw ondernemingsplan. Dit om een passend antwoord te geven op de opgaven in Velsen, onze 

ambities kenbaar te maken en bovenal goed zichtbaar te blijven voor onze huurders en partners. 

Bovendien vinden we het belangrijk dat we ook onze inzet continueren en waarborgen  tegen de 

achtergrond van veranderende wet- en regelgeving. Ontwikkelingen als scheiden van wonen & 

zorg, maar ook de herziene Woningwet zijn mede bepalend voor onze toekomstige rol en activitei-

ten die we (mogen) ondernemen. Zo biedt de herziene Woningwet, naast scherpere kaders voor 

toegestane activiteiten en de financiering daarvan, gemeenten instrumentarium om in te grijpen in 

de woonruimteverdeling en samenstelling van de woningvoorraad. Daarbij legt de afdracht in 2015 

van € 2.475.000 aan verhuurdersheffing en € 431.000 aan saneringssteun een extra druk op onze 

financiële positie.  

 

Waar enerzijds de bewegings- en investeringsruimte voor corporaties (en andere maatschappelijke 

partners) dus afneemt, is de opgave in het bedienen van de groeiende groep kwetsbaren blijvend. 

We constateren dat de (dubbele) vergrijzing, de economische crisis maar ook ontwikkelingen op 

het terrein van wonen, zorg en welzijn haar sporen in Velsen achterlaat. In deze dynamiek zien we 

dat er met een integrale aanpak van de woningmarkt een nieuwe impuls nodig is om Velsen stevi-

ger te positioneren. Het is een opgave waar we met elkaar een antwoord op moeten zien te vinden. 

Samenwerking is dan ook een belangrijke leidraad in ons ondernemingsplan en missie: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eén van de antwoorden op deze impuls is die van een kerngerichte aanpak. Mede vanuit onze posi-

tie in de kernen ligt voor ons op dit niveau de ideale schaal om te komen tot werkbare en prakti-

sche oplossingen op de terreinen wonen, zorg en welzijn. Voor iedere kern of voor ieder vraagstuk 

kunnen dit andere partners zijn. Voorwaarde is dat we met elkaar van meerwaarde kunnen zijn en 

het samen doen. Op deze manier zijn we als onderdeel van de leefgemeenschap in Velsen in staat 

om bewoners én professionals te verbinden aan de vraagstukken die er leven. In ons fusietraject is 

deze zienswijze door onze partners onderstreept, en hebben we uitgesproken hierop samen de 

handen ineen te slaan.  
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Ons bezit is hierin een belangrijk middel om de kern aantrekkelijk te maken voor een brede doel-

groep. Met de focus op de verbetering en aanpassing van de bestaande woningvoorraad, gaan we 

voor een diverse woningvoorraad in kwaliteit en betaalbaarheid. Ons uitgangspunt is dat elke 

huurder zich thuis voelt in de woning en woonomgeving waar hij of zij woont. Hier ligt onze primai-

re verantwoordelijkheid en stemmen we onze dienstverlening op af. Inmiddels werken we met de 

gemeente en onze collega-corporaties aan nieuwe prestatieafspraken over de periode 2015-2017. 

De basis hiervoor is reeds gelegd in de Woonvisie 2025 Velsen ‘samen werken aan een aantrekke-

lijke stad’, met daarin het doel om de woonmilieus te versterken en meer differentiatie aan te 

brengen in het woningaanbod.   

 

Van ondernemingsplan naar jaarplan 

Voor u ligt het jaarplan van Velison Wonen, waarin onze activiteiten voor 2015 staat verwoord. Dit 

jaarplan is afgestemd op onze koers, en is daarom opgebouwd overeenkomstig de in ons onder-

nemingsplan benoemde speerpunten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per speerpunt leggen we in dit jaarplan de link tussen de strategische ambities van Velison Wonen 

en onze inzet voor 2015. Op deze wijze borgen we ons middellange termijn perspectief, maar zijn 

tegelijkertijd concreet welke bijdrage in 2015 benodigd is.  

 

Tot slot 

We nodigen u graag uit om in gesprek te gaan over onze jaarplan 2015, en samen met ons de 

schouders te zetten onder een aanpak die de gemeente Velsen in alle opzichten in woon- en leef-

kwaliteit verbetert.  

 

 

 

Peter van Ling 

Directeur Velison Wonen 

 

  

Dienst-

verlenende 

organisatie 

Afgestemd     

aanbod 

Verschil 

maken in 

onze kernen 
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Speerpunt 1: afgestemd aanbod voor onze 
doelgroep 

Vanuit onze koers 

Met kwalitatief goede en bovenal betaalbare huisvesting spelen we in op de doelgroep die afhanke-

lijk is van een huurwoning. Gericht op de demografie en woningmarkt in Velsen houdt dit in dat we 

er zijn voor: 

 

 de mensen met een inkomen tot €34.678,- (peildatum 2014); 

 de senioren, mede gelet op de vergrijzing en het scheiden van wonen & zorg. 

 de zorgbehoevenden, mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.  

Naast deze specifieke doelgroepenwaar onze focus op ligt gaan we voor een breed en passend 

aanbod. Dit betekent dat we ook oog hebben voor de middeninkomens (€34.678 tot €43.602), 

jongeren en/of starters op de woningmarkt. Kleinschalige appartementen, sociale koopconstructies 

maar ook een complex voor studenten van de Maritieme Academie zijn daarom onderdeel van onze 

portefeuille. Mogelijk dat voor de groep middeninkomens, die nu teveel verdient voor een sociale 

huurwoning maar te weinig voor een koopwoning, de inkomensgrens wordt verruimd van 

€34.000,- naar €38.000, -.  

 

Vanuit ons ondernemingsplan 2014-2017 

Een afgestemd aanbod in zowel kwaliteit als betaalbaarheid voor mensen die niet zelfstandig in de 

huisvesting kunnen voorzien (in bovengenoemd kader) zien we als onze primaire taak. Onze wo-

ningvoorraad per 1 januari 2014 ziet er als volgt uit: 

 
Woningtype Totaal 

Eengezinswoning 2.172 

Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen            862 

Meergezinsetagebouw met lift 275 

Hoogbouw 312 

Onzelfstandig overige wooneenheden 54 

Totaal aantal woongelegenheden 3.675 

  

Garages 115 

Overig bezit 1 

Bedrijfsruimten/winkels DAEB 6 

Bedrijfsruimten/winkels niet-DAEB       11 

Totaal bezit 3.808 

 

 

Met deze samenstelling van onze portefeuille maken we de beweging naar een: 

 

 divers aanbod: Onze eengezinswoningen zien we als een sterk product dat voor een brede 

doelgroep is in te zetten en waar nodig aan te passen, maar ook potentie biedt voor de koop-

markt. Met dit laatste brengen we de doorstroming op gang, bieden bewoners wooncarrière en 

vergroten zo de diversiteit in ons aanbod. Ons voornemen is om tussen 2014 tot en met 2017 

100 woningen te verkopen. De meergezinswoningen zijn aanvullend op de voorraad van een-

gezinswoningen. Dit geldt ook voor de woningen zonder lift die we voor starters kunnen inzet-

ten. Daarnaast zijn er mogelijkheden om in IJmuiden 55 appartementen toe te voegen, en 30 

woningen in Velserbroek.  
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 betaalbaar aanbod: We wijzen 90% van onze woningen conform wet- en regelgeving toe aan 

de inkomensgroep tot €34.678,- en gebruiken de overige 10% voor maatwerk.1 Afgestemd op 

de Velsense woningmarkt is ons uitgangspunt dat we 80% beneden de grens van €699,48 

houden. De ruimte die ontstaat gebruiken we voor de groep middeninkomens. Dit heeft ook als 

voordeel een gevarieerder aanbod en een meer diverse samenstelling in de wijk. 

 
 aanbod voor zorgbehoevenden: We brengen de zorgbehoefte in kaart en maken een match 

met de geschiktheid van onze woningvoorraad. Daarnaast is onze inzet erop gericht om vraag-

stukken op het terrein van wonen en zorg in onderlinge afstemmen met zorg- en welzijnspart-

ners op het niveau van de kern en wijk op te pakken. 

 

Onze inzet voor 2015 

Afgestemd op onze koers en ondernemingsplan, de geldende wet- en regelgeving en de ambitie 

van een afgestemd aanbod voor onze doelgroep ondernemen we voor 2015 de volgende activitei-

ten:  

 

De beweging naar een divers & betaalbaar aanbod 

 

 Uitwerken Strategisch Voorraadbeleid (SVB): Een afgestemde woningvoorraad die een 

passend antwoord geeft op de opgaven in Velsen en de (ontwikkeling van) doelgroepen vraagt 

om een nadere uitwerking van ons SVB. Vanuit onze opgave hebben wij eind 2014 de porte-

feuillestrategie afgestemd. Tevens is een inspectie uitgevoerd naar een groot gedeelte van ons 

bezit en is bepaald in hoeverre de woningen nog geschikt zijn om op langere termijn die woon-

comfort te bieden die wij verwachten. In 2015 maken we de vertaalslag naar concrete maatre-

gelen betreffende de omvang, samenstelling en kwaliteit van onze woningvoorraad op langere 

termijn. Dit betreft onder meer een standpuntbepaling betreft de afname van minimaal 55 wo-

ningen in IJmuiden (zie ook actie bij speerpunt ‘Verschil maken in onze kernen’).  

 

 Doorvoeren administratieve scheiding: Mede gelet op de rol die we willen spelen richting 

de groep van middeninkomens, is het belangrijk dat we voldoen aan de (toekomstige) wet- en 

regelgeving. Dit betekent dat we in 2015 een administratieve scheiding doorvoeren voor ons 

DAEB-bezit en ons niet-DAEB-bezit (zie ook actie bij speerpunt ‘Dienstverlenende organisatie’).  

 

 Verkoop van (huur)woningen: Ons verkoopprogramma 2014-2017 is een middel om de di-

versiteit in buurten te versterken. Het gaat in totaal om 100 woningen, die wij na mutatie aan 

woningzoekenden aanbieden. Wij willen aan mensen met een laag inkomen de gelegenheid ge-

ven om een betaalbare woning te kopen. Verkoop is ook een belangrijk instrument om door-

stroming te bevorderen en de sociale woningvoorraad te laten aansluiten op de primaire 

doelgroep van beleid. Daarnaast is verkoop een middel om financieel gezond te blijven en 

daarmee te kunnen blijven investeren in onderhoud en verbetering van onze woningen en in 

nieuwbouwprojecten. Ons doel is om in 2015 minimaal 20 woningen te verkopen.  

 

 Woonruimteverdeling: Met het nieuwe woonruimteverdeelsysteem dat sinds januari 2014 

operationeel is, kunnen woningzoekenden in Velsen op drie manieren voor een woning in aan-

merking komen. Via het lotingmodel, het reguliere aanbod model en direct te huur. In 2015 

willen we als pilot woningen met een huur < € 596,75 met voorrang aanbieden aan inkomens 

tot de IHS-grens. Dit om passender toe te wijzen en onze primaire doelgroep beter te kunnen 

bedienen.  

 

Daarnaast wijzen we 90% van onze woningen toe aan de inkomensgroep tot € 34.678-, waar-

mee we voldoen aan onze primaire taak. De overige 10% toewijzing is voor maatwerk. 

                                                
1 Dit uitgangspunt wordt herzien indien de grens van toewijzing van €34.678,- wordt opgerekt naar €38.000,-.  
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 Huurbeleid: De betaalbaarheid van wonen is een belangrijk aandachtsgebied, waarvan het 

belang steeds meer toeneemt. De gemeente en de in Velsen werkzame  woningcorporaties 

doen in 2015 onderzoek naar de woonquotum in onze gemeente. Dit is het deel van het be-

steedbaar inkomen dat een huishouden uitgeeft aan wonen gerelateerde lasten. Het resultaat 

van dit onderzoek nemen we mee in de herijking van ons huurbeleid in 2015. 

 

 Om de betaalbaarheid ook op langere termijn te garanderen, kiezen we in 2015 voor een in-

flatievolgende huurverhoging (geschat 1,1%) voor onze primaire doelgroep. Dit betekent dat 

de extra 1,5% huurverhoging voor deze groep met een inkomen tot €34.678,- (vooralsnog) 

niet wordt begroot. Voor de inkomens boven de €34.678,- kiezen we voor een inkomensafhan-

kelijke huurverhoging. Dit levert voor 2015 het volgende beeld op: 

 

Inkomens tot € 34.678,- Inflatievolgend (geschat 1,1%) 

Inkomens van €34.678,- tot €43.602,- Inflatie plus 2% 

Inkomens boven €43.602,- Inflatie plus 4% 

  

 

Wij streven om minimaal 80% van onze woningvoorraad beneden de liberalisatiegrens van  

€ 699,48 (peildatum 2014) te houden om daarmee een gedifferentieerd aanbod in onze kernen 

te kunnen garanderen. 

 

 Ook is er ruimte om aan de middeninkomens woningen te verhuren. In deze groep vallen met 

name gezinnen die weliswaar een hoger verzamelinkomen hebben, maar niet altijd in staat zijn 

om goed rond te komen. Bovendien is de vraag naar duurdere huurwoningen een passende op-

lossing om het ‘scheefwonen’ aan te pakken, en te zorgen voor doorstroming in de eigen wo-

ningvoorraad. Voor de huurder betekent dit een gevarieerder aanbod, met als positief 

neveneffect gemêleerde wijken met een diverse samenstelling aan inkomensgroepen.  

 

De beweging naar een aanbod voor zorgbehoevenden 

 

 Aanbod voor zorgbehoevenden: Met oog op de vergrijzing en de ontwikkelingen op het ter-

rein van wonen en zorg, is het belangrijk dat onze woningvoorraad geschikt is voor zorgbehoe-

venden. Daarom onderzoeken wij hoe we in alle kernen ons aanbod zo goed mogelijk kunnen 

afstemmen op de behoefte van ouderen en zorgbehoevenden. In 2015 brengen we deze be-

hoefte in beeld en maken een match met de geschiktheid van onze woningvoorraad. Daarnaast 

voegen we waar nodig woningen toe, zoals in Velserbroek met de oplevering van 30 zorg-

woningen in 2015/2016. 
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Speerpunt 2: Verschil maken in onze kernen 

Vanuit onze koers  

Naast de geschiktheid van onze woningvoorraad voor een brede doelgroep, investeren we in kwali-

teit. Dit betreft zowel de kwaliteit van onze woningvoorraad, als de kwaliteit van leven met activi-

teiten die we samen met partners ondernemen. De combinatie van al deze maatregelen is erop 

gericht dat we verschil maken in onze kernen.  

 

Vanuit ons ondernemingsplan  

De beweging naar een aanbod met kwaliteit 

De komende periode wordt de kwaliteit van onze woningvoorraad steeds belangrijker. Wij voegen 

weliswaar woningen toe, maar de grootste inzet ligt in het energetisch verbeteren van onze wo-

ningvoorraad. Dit betekent concreet dat we investeren verduurzaming van ons woningbezit, gericht 

op gemiddeld label C in 2017. Op deze manier proberen we de woonlasten van onze huurders zo-

veel mogelijk te beperken en verlengen we tegelijkertijd de levensduur en toekomstbestendigheid 

van ons bezit. Ook is het onze ambitie om partnerships aan te gaan met lokale partijen, om het 

onderhoud aan de woningvoorraad efficiënter en effectiever te organiseren.  

 

De beweging naar leefbare kernen 

Velison Wonen is actief in de kernen Velsen-Noord, Velserbroek, Santpoort-Noord en IJmuiden. We 

kunnen niet op alle fronten actief zijn en leggen daarom de focus op IJmuiden, Velsen-Noord en 

Velserbroek. Hier liggen voor ons belangrijke opgaven op het terrein van betaalbaarheid, kwaliteit, 

doelgroepen en leefbaarheid en kunnen we navenant het grootste verschil maken. Dit vraagt ook 

om een integrale aanpak samen met bewoners en partners. De komende periode halen we de 

agenda op bij onze bewoners. Bovendien participeren we in de wijkactieplannen van IJmuiden. Vel-

sen-Noord en Velserbroek.  

 

Wat betreft de kern IJmuiden waar we 45% van ons bezit hebben, willen we bijdragen aan de 

verdere herontwikkeling van (oud-)IJmuiden waar we de afgelopen jaren ruim 200 woningen heb-

ben opgeleverd. Daarnaast bekijken we hoe we omgaan met de potentie van ons naoorlogs wo-

ningbezit, en bekijken we welke mogelijkheden de voormalige KPN-locatie biedt. Gelet op het 

relatief aandeel sociale huur sturen we in deze kern op verkoop en brengen we woningen in een 

duurder huursegment. Onze inzet betreft de gezamenlijke leefbaarheidsactiviteiten zijn geborgd in 

het actieplan van de gemeente Velsen.  

 

Velsen-Noord is een kern met een kwetsbaar imago. Om Velsen-Noord aantrekkelijker te maken 

zal onze inzet gericht zijn op het aanbieden van een gedifferentieerd woningaanbod (naar kwaliteit 

en betaalbaarheid) en de inzet op het versterken van de maatschappelijke infrastructuur met part-

ners. Dit laatste gebeurt met het wijkactieplan. Specifiek op het terrein van wonen richten we ons 

op het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van de woningvoorraad. Ook brengen we de 

prijs-kwaliteit verhouding van de woningvoorraad meer in evenwicht. Deze combinatie zal de aan-

trekkelijkheid van de kern vergroten voor een bredere doelgroep.  

 

Voor Velserbroek geldt dat we gelet op de huidige diversiteit de aanwezige woningvoorraad zo-

veel mogelijk consolideren, en meer differentiatie aanbrengen in de prijs-kwaliteit verhouding. 

Daarnaast onderzoeken we of we de eerstelijnszorg van het wijkgezondheidscentrum De Hofstede 

bereikbaar kunnen houden, met het onderzoeken van de mogelijkheden voor inbreiding. Tot slot 

ligt in de kern Santpoort-Noord geen directe noodzaak om activiteiten te ondernemen. Vanzelf-

sprekend blijven wij onze woningen goed beheren. 
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Onze inzet voor 2015 

We gaan in lijn met onze koers en ondernemingsplan voor een integrale aanpak in de kernen. En 

dit is ook nodig omdat verschillende ontwikkelingen als vergrijzing, het scheiden van wonen & zorg, 

betaalbaarheid en de beperkte investerings-en bewegingsruimte op elkaar ingrijpen. Waar wij ver-

antwoordelijk zijn op het terrein van wonen, verwachten we van onze partners bijdragen op onder 

meer het terrein van welzijn en zorg om samen het verschil te maken. Vanuit onze verantwoorde-

lijkheid ondernemen we voor 2015 in ieder geval de volgende activiteiten en projecten:  

 

De beweging naar een aanbod met kwaliteit (algemeen) 

 

 Kwaliteit van onze woningvoorraad: Het is onze ambitie het onderhoud aan de woning-

voorraad efficiënt en effectief te organiseren. Hiermee willen we gaan voor een hoge klantte-

vredenheid ten aanzien van de onderhoudswerkzaamheden en het optimaal benutten van onze 

financiële middelen en uitgaven. Voor deze onderhoudswerkzaamheden passen wij duurzame 

en verantwoorde materialen en technieken toe. Het uitvoeren van planmatig en dagelijks on-

derhoud is een van onze kerntaken. Voor 2015 wordt voor planmatig onderhoud € 2,4 miljoen 

gereserveerd en voor het dagelijks onderhoud bijna € 1,2 miljoen. 

 

 In 2015 wordt onze vastgoedsturing voor de meerjaren onderhoudsraming toegepast. We zor-

gen ervoor dat voor alle woningen een conditiemeting is van maximaal drie jaar oud. Om dit 

voor elkaar te krijgen, inspecteren we in 2015 2/3 van het voormalig AWV Eigen Haard bezit. 

Daarnaast richten we ons op het optimaliseren van de interne processen op onderhoud, en slui-

ten we raamcontracten voor asbestsanering.  

 

 Energetische maatregelen: We nemen in 2015 bij 120 woningen maatregelen om de ener-

gieprestaties te verbeteren. Uitgangspunt is het ondernemingsplan, waarin als doelstelling 

staat dat het bezit in 2017 een gemiddeld energielabel C heeft. Hiermee is een bedrag van € 

1,2 miljoen gemoeid. Hiervoor maken we gebruik van duurzame materialen als FSC-hout, en 

brengen waar we kunnen LED-verlichting aan in de centrale ruimtes van onze wooncomplexen.  

 
 Inkoopbeleid: We gaan in 2015 kritisch kijken naar ons inkoopbeleid en scherpen deze waar 

nodig aan ten aanzien van onderhoud, renovatie en nieuwbouw.  

 
 Klanttevredenheid: We vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn bij de werk-

zaamheden die we verrichten, Daarom meten we de klanttevredenheid bij het uitvoeren van 

reparaties, planmatig onderhoud en mutaties.  

 

De beweging naar leefbare kernen  

 

 Participatie bewoners en gezamenlijke inzet partners: Prettig wonen en leven in de ker-

nen vraagt om een integrale aanpak. Wij kunnen vanuit ons maatschappelijk hart een grote rol 

hierin spelen. We hebben onze samenwerking met bewonersgroepen en huurdersorganisaties 

verbreed en verdiept om meer sociale cohesie in de buurt te bereiken. Op dit moment zijn en 

blijven we als corporatie actief op terreinen als buurtbemiddeling, woonfraudebestrijding en 

schuldhulpverlening. We schakelen professionals en maatschappelijk werk in bij complexe 

schuldenproblemen en budgetbeheersing en bieden betalingsregelingen op maat. Ook partici-

peren we in de wijkactieplannen voor IJmuiden, Velserbroek, Velsen-Noord vanuit onze rol en 

verantwoordelijkheid in de kernen.  

 

In 2015 ondersteunen we wederom het werkplan “Schoon, Heel, Veilig & Sociaal” in Velsen. We 

participeren in o.a. Buurtbemiddeling, Wonen Plus en in de “Wijkmobiel”, de Babbeltrucs en 

Voetstappen. Velison ondersteunt specifiek de Wijkwinkel en de anti-kraak bieb. 
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 Velserbroek - Inbreiding Wijkgezondheidscentrum (WGC): Het WGC heeft binnen Vel-

serbroek als gezondheidscentrum en voor de bewoners van De Hofstede een essentiële functie. 

Het past binnen onze strategie van wijkgericht werken en zorgt ervoor dat bewoners zo lang 

mogelijk in hun eigen wijk en huis kunnen blijven wonen. Het WGC wordt gehuurd door de 

Stichting Wijkgezondheidscentrum Velserbroek (SWV), bestaande uit zeven maatschappelijke 

disciplines waaronder huisartsen, fysiotherapeut, apotheker etc. In 2015 wordt het WGC met 

een interne verbouwing uitgebreid met 300 m2, waardoor het WGC toekomst bestendig is en 

de wijkfunctie daarmee voor onze huurders behouden blijft. 

 

 Velserbroek – De Molenweid: De locatie De Molenweid is een voormalige basisschool in Vel-

serbroek en is door de gemeente Velsen aangewezen als ontwikkellocatie voor nieuwbouwacti-

viteiten. Velison Wonen heeft in samenwerking met Zorgbalans een visie ontwikkeld om op 

deze locatie een beschermende woonvoorziening te realiseren. Dit  betreft 30 tweekamerap-

partementen met 3 algemene ruimten en 15 parkeerplaatsen gekoppeld aan het woon-

zorgcomplex De Hofstede. In 2015 zal de ontwikkeling van deze locatie worden gestart. 

 

 IJmuiden - Onderzoek locatie KPN: Velison Wonen is eigenaar van een ontwikkellocatie in 

het centrum van IJmuiden, de KPN locatie. De ontwikkeling van deze locatie is voor Velison 

Wonen een belangrijk speerpunt. De locatie ligt al 7 jaar braak. Ook voor de gemeente Velsen 

is de ontwikkeling zeer belangrijk. In 2015 zal de planontwikkeling worden afgerond. De be-

doeling is op deze locatie minimaal 50 sociale huurwoningen af te nemen. Inmiddels is een sa-

menwerkingsovereenkomst met de gemeente gesloten over de ontwikkeling van deze 

bouwlocatie. Verwacht wordt dat de nieuwbouw in 2018 gereed is.  

 

 IJmuiden - Realisatie nieuwbouw in Oud-IJmuiden: In Oud-IJmuiden is besloten vijf soci-

ale huurwoningen van Bouwfonds Ontwikkeling af te nemen. Met dit besluit draagt Velison Wo-

nen bij aan de verdere ontwikkeling van deze wijk. Het betreft woningen in het nog te bouwen 

blok 10 aan de Oranjestraat, gelegen aan het aan te leggen Thalia plein tegenover het Thalia 

theater. De oplevering wordt eind 2015 verwacht. 
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Speerpunt 3: Dienstverlenende organisatie 

Vanuit onze koers 

De organisatie is het belangrijkste middel om onze inzet voor de volkshuisvesting in Velsen waar te 

maken. De opgave die er ligt vraagt om een sterke corporatie die de investeringskracht, capaciteit, 

kennis en kunde heeft om de komende jaren haar rol als maatschappelijk partner waar te maken. 

Deze kracht gaan we met elkaar ontwikkelen, met als doel om onze dienstverlening te verbeteren 

en met een kerngerichte werkwijze te gaan voor een passende woningvoorraad. Goed beheer, tij-

dig onderhoud, een snelle afhandeling van reparatieverzoeken en een uitstekende communicatie 

zijn aspecten die we structureel gaan meten. Op basis van klantinformatie blijven we proactief stu-

ren. Dit alles vanuit een organisatie, waarin de ontwikkeling van onze medewerkers erop gericht is 

om deze beweging met elkaar te kunnen maken. Dit doen we vanuit de volgende kernwaarden:  

 

Vanuit ons ondernemingsplan  

We worden gewaardeerd om onze pragmatische aanpak, kunnen snel schakelen bij het oplossen 

van problemen en met kennis van de huurder leveren we maatwerk. De uitdaging ligt er om deze 

kwaliteit vast te houden. Dit doen we met behulp van het meten van onze dienstverlening door 

KWH, waarna we op basis van de uitkomst gerichte verbeteringen doorvoeren en onze klantproces-

sen optimaliseren. Hier nemen we de huurdersorganisatie in mee. Ook de visitatie gebruiken we als 

kritische spiegel om onszelf te verbeteren.  

 

Daarnaast gaan we voor een kwalitatief goede en efficiënte bedrijfsvoering. Efficiënte werkproces-

sen die onderling goed samenhangen zijn daarin van belang. We werken aan een resultaatgerichte 

cultuur, die past bij onze kernwaarden. Dit betekent een goede HRM-cyclus, maar ook het meten 

van de tevredenheid om deze beweging samen te maken. Als randvoorwaarde binnen dit alles is de 

financiële continuïteit van Velison Wonen belangrijk. Niet alleen voor de organisatie, maar bovenal 

in het geven van een passend antwoord op de opgaven. De verkoop van woningen en het positio-

neren van een deel van onze voorraad boven de liberalisatiegrens, geven ons de middelen om 

hierop voortgang te blijven boeken. Gedurende de looptijd van ons ondernemingsplan hebben we 

als voorwaarden dat we voldoen aan de door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en 

WSW gestelde normen. Hier bovenop geldt ons eigen ambitie om in 2017 onze bedrijfslasten met 

7% omlaag te hebben gebracht. Het geld dat we hiermee besparen investeren we in de kernen en 

vloeit daarmee terug naar onze huurders.  

 

Onze inzet voor 2015 

 

 Kwaliteit in dienstverlening: Als Velison Wonen zijn we voor onze huurders toegankelijk en 

zorgen we ervoor dat (potentiële) huurders en woningzoekenden snel geholpen worden. Om dit 

niveau vast te houden, is in 2014 het dienstverleningsproces met een 0-meting door KWH ge-

meten. Op basis van deze meting evalueren we onze bedrijfsvoering en optimaliseren daar 

waar nodig onze klantprocessen.  

 

 proactief – We zijn ondernemend en tonen verantwoordelijkheid in het leveren van een optimale 

dienstverlening aan huurders, partners en collega’s.  

 resultaatgericht – Zonder onze financiële continuïteit uit het oog te verliezen gaan we voor het bes-

te resultaat, dit doen we door juist de extra stap te zetten die nodig is.  

 samenwerken – Met als vertrekpunt de kern pakken we samen met onze partners en collega’s 

vraagstukken op het terrein van wonen, zorg en welzijn integraal op.  
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 Visitatie: Ons maatschappelijk presteren wordt gemeten aan de hand van de visitatie. Eind 

2015 willen we ons opnieuw laten visiteren. Ons doel is om op alle prestatievelden minstens 

een ruime voldoende te scoren.  

 

 Betrokkenheid huurders en dienstverlening: Een belangrijke partner die ons scherp houdt 

op onze prestaties en de wensen vanuit de huurders is de huurdersorganisatie. Met de huur-

dersorganisatie gaan we onder andere op zoek naar hoe we de aankomende periode de be-

trokkenheid bij de ontwikkeling van kern- en wijkplannen en projecten kunnen verstevigen. 

Ook onderzoeken we de mogelijkheden van een klantportaal op onze website, en geven we 

continuïteit aan de communicatie door vier maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.  

 
Interne organisatie 

 

 Een sterke organisatie: Velison Wonen bouwt aan een sterke organisatie waarin wij de (toe-

komstige) huurder centraal zetten, de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staat 

en met een kerngerichte aanpak wordt gewerkt aan een passende woningvoorraad. Dit bete-

kent ook dat we onszelf verder professionaliseren. Dit komt onder meer tot uiting in: 

 het bouwen aan een resultaatgericht cultuur, waar we onze medewerkers in meenemen 

door middel van functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

 het meten van de tevredenheid onder de medewerkers, waarbij we de uitkomsten ge-

bruiken om de professionalisering verder vorm te geven; 

 een evaluatie van de uitgevoerde digitalisatie van ons klantvenster, om deze waar no-

dig te verbeteren; 

 het optimaliseren van onze automatisering, waaronder op ICT-gebied (inventarisatie 

2015); 

 het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E); 

 het gericht werken op duurzaamheid in gedrag en uitvoering (vervoersmiddelen, her-

gebruik materialen, energieverbruik, etc.).  

 

 Financiële continuïteit: Financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvolume is nodig om 

projecten ten behoeve van onze volkshuisvestelijke doelen in ons werkgebied te kunnen bor-

gen. Met onder meer de verkoop van woningen en het aanbieden van huurwoningen boven de 

liberalisatiegrens, bedienen we niet alleen de opgave maar genereren we ook voldoende finan-

ciële middelen om opnieuw in te zetten ten behoeve van de volkshuisvesting in Velsen. Naast 

de maatschappelijke meerwaarde, kijken we daarin ook naar onze financiële gezondheid op 

langere termijn. Ook in 2015 moet dit resulteren in een positief oordeel van het CFV, een posi-

tief saldo operationele kasstroom, voldoen aan het borgingsplafond van het WSW en daarmee 

voldoende faciliteringsvolume om projecten te kunnen blijven uitvoeren in ons werkgebied. We 

toetsen onze investeringen aan de hand van ons treasury-statuut. 

 

 

 Bedrijfskosten: We vinden het belangrijk dat we naar vermogen presteren, en efficiënt om-

gaan met ons kapitaal en bedrijfsmiddelen. Dit betekent concreet dat we ook in 2015 onze be-

drijfskosten in de pas houden, en deze inclusief onze prestaties spiegelen aan collega-

corporaties via de Aedes-benchmark.  

 
 

 Administratieve scheiding: Gelet op ons bezit, onze strategie en de wet- en regelgeving 

voeren we in 2015 een administratieve scheiding door voor ons DAEB-bezit en ons niet-DAEB-

bezit (maatschappelijk vastgoed en huurwoningen > €699,48,-). Dit houdt ook in dat we pro-

cedures verder moeten afstemmen. Onze volkshuisvestelijke rol die we willen spelen is hierin 

zwaarwegend. 
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Samenvattend: onze inzet voor 2015 

Speerpunt 1: afgestemd aanbod voor onze doelgroep 

De beweging naar een afgestemd en betaalbaar aanbod 

 In 2015 afgestemd op het Strategisch Voorraadbeleid het nemen van concrete maatregelen ten aanzien 

van onze woningvoorraad naar  omvang, samenstelling en kwaliteit.  

 Als onderdeel van concreet te nemen maatregelen in het SVB bepalen we in 2015 ons standpunt ten aan-

zien van de afname circa 55 appartementen in IJmuiden. 

 We ronden in 2015 het onderzoek af betreft het wel of niet  realiseren van  30 zorgwoningen in Velser-

broek.  

 In 2015 verkopen we 20 woningen om diversiteit in de wijk te versterken, wooncarrière mogelijk te ma-

ken en om blijvend te investeren in de volkshuisvestelijke opgaven.  
 We starten samen met gemeente en collega corporaties een pilot in 2015 voor het met voorrang toewijzen 

van woningen aan huishoudens met inkomens tot de huurtoeslaggrens.   

 In 2015 hebben we samen met de gemeente en collega-corporaties een onderzoek uitgevoerd naar de be-

taalbaarheid van het wonen (woonquotum) in Velsen.  

 In 2015 herijken we met input van dit onderzoek ons huurbeleid . 
 We verhogen in 2015 de huren voor onze primaire doelgroep (tot 34.678,-) met de inflatiecorrectie. Voor 

de huurders met een inkomen boven de €34.678,- voeren we inflatie plus huurcorrectie door.  

De beweging naar aanbod voor zorgbehoevenden 

 In 2015 hebben we in beeld in hoeverre onze woningen geschikt zijn of te maken voor ouderen en zorg-

behoevenden. Op basis van dit beeld maken we een plan van aanpak om zo gericht te investeren in onze 

bestaande woningvoorraad. 

Bestaande uitgangspunten ondernemingsplan: 

 We wijzen minimaal 90% van onze sociale voorraad toe aan de inkomensgroep < € 34.678. 

 Wij houden minimaal 80% van onze woningvoorraad beneden de liberalisatiegrens van € 699,48 (peilda-

tum 2014) te houden om daarmee een gedifferentieerd aanbod in onze kernen te kunnen garanderen. 

 We willen ons aanbod van woningen met een huurprijs tussen € 699,48 en  € 850,- uitbreiden, gericht op 

het bedienen van de middeninkomens.  

 We sturen op het niveau van onze DAEB woningportefeuille op een marktconforme huurprijs. 

Speerpunt 2: Verschil maken in onze kernen 

De beweging naar een aanbod met kwaliteit 

 In  2015 investeren we  in totaal € 3,6 miljoen in de kwaliteit van onze bestaande woningvoorraad (€ 2,4 

miljoen planmatig onderhoud en € 1,2 miljoen dagelijks onderhoud).   

 In 2015 wordt Vastgoedsturing voor de meerjaren onderhoudsraming toegepast. Hierdoor kunnen wij: 

 versnellen dat er voor álle woningen een conditiemeting is van maximaal 3 jaar oud. Om dat te 

realiseren wordt in 2015 2/3 van het voormalig AWV Eigen Haard bezit geïnspecteerd.  

 de interne processen optimaliseren en inrichten op een continue verbetering ervan.  

 raamcontracten sluiten voor asbestsanering.  

 In 2015 nemen we bij 120 woningen maatregelen om de energieprestaties te verbeteren met gebruik van 

duurzame materialen waaronder  FSC-hout en LED-verlichting in de centrale ruimtes (waar dit mogelijk 

is).  

 We scherpen ons inkoopbeleid aan bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. 

 We meten de klanttevredenheid na het uitvoeren van reparaties, planmatig onderhoud en mutaties d.m.v. 

enquêtes.  

Leefbare kernen: Participatie bewoners en gezamenlijke inzet partners 

 Wij zetten voor elke kern blijvend in op buurtbemiddeling, de aanpak van woonfraude en schuldhulpverle-

ning. 

 Wij participeren in de gemeentelijke wijkactieplannen voor IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Noord vanuit 

onze rol en verantwoordelijkheid in de kernen. 

 In 2015 ondersteunen we het werkplan “Schoon, Heel, Veilig & Sociaal” in Velsen.  

 We participeren in Buurtbemiddeling, Wonen Plus en in projecten zoals  “Wijkmobiel”, “Babbeltrucs” en 

“Voetstappen”. Velison doet ook mee aan de Dag van Duurzaamheid.  

 Velison ondersteunt specifiek de Wijkwinkel en de anti-kraak bieb. 
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Specifieke inzet Velserbroek 

 Besluit inzake toevoeging 30 PG-woningen (project De Molenweid), gekoppeld aan het woon-zorgcomplex 

De Hofstede.  

 Oplevering inbreiding in het wijkgezondheidscentrum De Hofstede, met als doel om de eerstelijnszorg be-

reikbaarheid te houden.  

 Vergroten aantrekkelijkheid kern met aanbrengen van meer differentiatie in prijs-kwaliteitverhouding en 

vergroten aanbod in duurdere huursegment (> € 699,48). 

Specifieke inzet kern IJmuiden 

 In 2015 onderzoeken wij de mogelijkheid om in 2018 minimaal 50 appartementen af te nemen van de 

nieuwbouw op de voormalige KPN-locatie.  

 In 2015 nemen we 5 woningen in Oud-IJmuiden af om de verdere herontwikkeling van dit gebied mogelijk 

te maken. 

Algemeen vanuit ondernemingsplan: 

 Wij zetten in op meer differentiatie in prijs-kwaliteitverhouding en verkoop om de kernen aantrekkelijker 

te maken voor een brede doelgroep. Dit betekent ook meer mogelijkheden om in het huursegment boven 

> € 699,48 te huren. 

Speerpunt 3: Dienstverlenende organisatie 

Kwaliteit in dienstverlening 

 Wij evalueren onze bedrijfsvoering na de KWH 0-meting en optimaliseren daar waar nodig onze klantpro-

cessen.  

 Wij laten ons visiteren, met als doel een voldoende te behalen op alle prestatievelden. 

 We gaan voor betrokkenheid van huurders en stemmen onze dienstverlening op hen af. Dit doen we door 

in 2015 de mogelijkheden te onderzoeken van een klantportaal op onze website en continuïteit te geven 

aan onze communicatie door vier maal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.  
Professionaliseren van de organisatie 

We gaan onze organisatie verder professionaliseren. Dit komt onder meer tot uiting in: 

 het bouwen aan een resultaatgericht cultuur. 

 het meten van de medewerkerstevredenheid, gericht op het verder vormgeven van de professionalisering; 

 een evaluatie van de uitgevoerde digitalisatie van ons klantvenster; 

 het optimaliseren van onze automatisering, waaronder op ICT-gebied (inventarisatie 2015); 

 het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E); 

 het gericht werken op duurzaamheid in gedrag en uitvoering.  

Financiële continuïteit 

 Financiële continuïteit is belangrijk om ook op langere termijn projecten te kunnen uitvoeren. Ook in 2015 

gaan we voor een positief oordeel van het CFV, een positief saldo operationele kasstroom, voldoende bor-

gingsplafond en daarmee voldoende faciliteringsvolume voor onze activiteiten en projecten. Wij monitoren 

onze investeringen aan de hand van ons Treasury-statuut. 

 In 2015 toetsen we onze bedrijfskosten en prestaties t.o.v. vergelijkbare corporaties aan de hand van de 

Aedes Benchmark.  

 Wij voeren een administratieve scheiding door tussen het DAEB en niet-DAEB bezit, gelet op ons bezit, 

strategie en aankomende wet- en regelgeving.  

 


