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Hoofdstuk 1

BLIJVEND VERSCHIL MAKEN

Voor u ligt het jaarplan 2017 van Velison Wonen. Drie jaar na de fusie per 1 januari 2014, kunnen we

constateren dat we een gezonde en vooruitstrevende organisatie met toekomst zijn, met doelmatig-

en doeltreffendheid als leidraad. We hebben voor de middellange termijn onze kansen en bedreigin-

gen geïnventariseerd en onze strategie bepaald. Deze hebben we neergelegd in het Ondernemings-

plan 2014-2017 en in het Strategisch Voorraadbeleid 2015-2020.

In een periode waar beweerd wordt dat de sociale woningmarkt te ruim is merken we nu uit gegevens

van de gemeente en uit ons eigen onderzoek in 2016 dat de sociale woningvoorraad en het aantal

huurwoningen voor mensen met een middeninkomen onder druk staat. We leveren een actieve bij-

drage aan de volkshuisvestelijke opgave in Velsen en in de regio. Het tekort aan sociale huurwonin-

gen gepaard met de betaalbaarheid van het wonen houdt ons scherp in onze rol als maatschappelijke

onderneming. Het past bij de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen om naast onze kern-

taak (huishoudens met een inkomen tot €35.739,-) er ook te zijn voor middeninkomens. We zetten

ons in om woningen voor deze doelgroep beschikbaar te stellen. Landelijk zijn we hier ten opzichte

van corporaties van vergelijkbare grootte uniek in.

We zijn ook actief met het evalueren en analyseren van de perspectieven voor onze organisatie. Vel-

ison Wonen heeft een toekomst wanneer zij in staat is een gerichte invulling en besteding van midde-

len te verwezenlijken vanuit een efficiënte bedrijfsvoering. Zo kunnen we een optimale bijdrage leve-

ren aan de gemeentelijke en mogelijk ook de regionale opgave.

Dit jaarplan is de laatste jaarschijf uit ons Ondernemingsplan 2014-2017. Dit jaar gaan we aan de slag

met een nieuw Ondernemingsplan voor de periode 2018-2022. Wij gaan een stakeholdersbijeen-

komst organiseren in samenwerking met onze huurdersraad waarin we actief op zoek gaan naar onze

ambities voor de volgende periode. In 2017 werken we aan het doorpakken op de volkshuisvestelijke

opgave. Dit betekent voor ons werken binnen de kaders van de Woningwet, vanuit een solide organi-

satie, gericht op de volkshuisvestelijke opgave in Velsen die we samen met de gemeente, huurders-

organisaties en collega corporaties zien. Dit betekent voor Velison Wonen geen grote omslag, maar

vooral continueren waar we goed in zijn: het bouwen en beheren van kwalitatief goede én betaalbare

huurwoningen. Onze missie staat dan ook nog steeds als een huis:



3

We bouwen voort op de fundamenten vanuit 2016. In 2016 hebben we goede resultaten behaald en

zijn veel van onze doelstellingen bereikt. Een aantal belangrijke resultaten die bereikt zijn betreffen:

Nieuwbouwprojecten (sociale huur)

 Start bouw project De Molenweid in Velserbroek; een woonvoorziening met 30 tweekamer-

appartementen bedoeld voor kwetsbare ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen;

 Oplevering zes eengezinswoningen en twee appartementen (Blok 12 B) in Oud-IJmuiden;

 Transformatie van twee voormalige schoollokalen aan de Kanaalstraat naar twee sociale

huurwoningen;

 Aankoop van 22 woningen in het nog te bouwen Blok 12 C in Oud-IJmuiden;

 Ondertekening van overeenkomsten met gemeente Velsen, Velison Wonen, Hoorne Vast-

goed en HBB Groep waarin de onderlinge afspraken over de realisatie van het project KPN-

locatie zijn vastgelegd. Velison Wonen neemt 48 appartementen turn key af;

 Besluit tot uitbreiding woon-zorg complex De Hofstede in Velserbroek met 10 woningen.

Onderhoud bestaand bezit

 Oplevering duurzaamheidsproject Melklaan e.o. (duurzaamheid) in Velsen-Noord, waarbij

122 woningen zijn geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. De bewoners betalen voor de

verbeteringen aan hun woning geen huurverhoging. Door de maatregelen is de labelklasse

van de huizen verhoogd van klasse F naar klasse A;

 Oplevering onderhoudsproject A. le Nôtrelaan in Velserbroek, waarbij kozijnen zijn vervan-

gen en duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen zoals het aanbrengen van HR++ glas;

 Besluit tot uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen in complex Geelvinckstraat e.o. in Vel-

sen- Noord;

 Opstelling planning voor uitvoering van energieverbetering en duurzaamheids-maatregelen.

Opvang statushouders

In samenwerking met de gemeente Velsen worden vier panden in IJmuiden, Santpoort en Velser-

broek aangekocht voor opvang van statushouders. In totaal kunnen ruim 80 statushouders worden

ondergebracht op de vier locaties. Eén pand is in 2016 door Velison Wonen aangekocht, de overige

panden zullen in 2017 worden aangekocht.

Duurzaamheid kantoor

 Overstap naar elektrische bedrijfsauto’s is gemaakt;

 Dak kantoor Velison Wonen is voorzien van zonnepanelen.

“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 kwalita-

tief goede huisvesting aan een brede doelgroep.”
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Overige resultaten

 Visitatie: in 2016 heeft Ecorys de maatschappelijke visitatie van Velison Wonen afgerond.

We hebben behoorlijk gepresteerd en zijn beoordeeld met een gemiddeld eindcijfer van 6,9;

 Het KWH-label is opnieuw behaald met een gemiddeld cijfer van 7,5;

 De aanpassingen als gevolg van de Woningwet zijn geïmplementeerd ((nieuwe) procedures

Vastgoed, Implementatie KCC, ontwikkeling ICT, statuten, reglementen, administratieve

scheiding enz.);

 Nieuw huurbeleid is in 2016 ontwikkeld (nieuwe streefhuurpercentages, labels, begrenzing

huurprijzen);

 De prestatieafspraken met de gemeente Velsen zijn ondertekend. De Huurdersraden zijn

nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de prestatieafspraken;

 Verbetering positie van Velison Wonen in de Aedes benchmark;

 De resultaten uit het tweede medewerkers onderzoek na de fusie zijn bekend geworden. De

verbeterpunten die n.a.v. het eerste onderzoek zijn aangepakt, bleken aantoonbaar hoger

te scoren;

 Een nieuwe functionerings- en beoordelingscyclus is ontwikkeld waarmee we verder kunnen

bouwen aan een resultaatgerichte cultuur waarin medewerkers het beste uit zichzelf en uit

de organisatie willen en kunnen halen.

We sluiten 2016 af met een financieel resultaat conform de begroting en onze doelstellingen.

Dit maakt dat wij met vertrouwen naar de toekomst kijken. Ook in 2017 zetten wij ons in voor een

brede doelgroep in Velsen. We huisvesten huishoudens met diverse huishoudenssamenstellingen

(o.a. grootte, leeftijd, zorgbehoevend) en inkomens. De primaire doelgroep voor ons zijn de huishou-

dens met een inkomen tot € 35.739. Daarnaast blijven we het bieden van betaalbare woningen aan

middeninkomens belangrijk vinden, deze willen we voor een belangrijk deel huisvesten in onze niet-

DAEB tak.

Opbouw

Dit jaarplan is voor de structuur en herkenbaarheid opgebouwd aan de hand van de drie speerpunten

uit ons Ondernemingsplan. Deze opzet maakt het bovendien mogelijk om niet alleen een goede link

te leggen tussen de strategische ambities van Velison Wonen en onze inzet voor 2017, maar ons hier-

over ook goed te kunnen verantwoorden. Op deze wijze borgen we ons middellange termijn perspec-

tief, en zijn we tegelijkertijd concreet welke bijdrage in 2017 benodigd is. In 2017 werken wij aan de

volgende thema’s:

 Implementatie Woningwet (administratieve scheiding DAEB en niet-DAEB);

 Betaalbaarheid;

 Bouw/aankoop van nieuwe en betaalbare huurwoningen;

 Toenemende vraag naar kleine betaalbare woningen (1 persoonshuishouden);

 Maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid;

 Het onderhoud en verbeteringen aan onze bestaande woningvoorraad;

 Onze inspanningen met leefbaarheidsactiviteiten voor sterke buurten;

 Betrokkenheid bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben;

 Financiële continuïteit.
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Deze werkwijze betekent dat we onze doelstellingen en acties voor 2017 koppelen aan de volgende

drie speerpunten van beleid:

De doelstellingen en acties van deze speerpunten zijn in de hoofdstukken 3, 4 en 5 verwoord. We

geven echter eerst in hoofdstuk 2 een beeld van de belangrijkste opgaven, die van invloed zijn op

onze koers en activiteiten voor 2017. We sluiten dit jaarplan af met een samenvattend overzicht van

onze inzet over 2017 (hoofdstuk 6).

Tot slot

Ook in 2017 nodigen we u graag uit om in gesprek te gaan over ons jaarplan, ons nieuwe Onderne-

mingsplan, de koers van Velison Wonen en de activiteiten die we de komende jaren voor ogen heb-

ben. We laten ons graag voeden door onze omgeving, met als uitgangspunt om samen onze schou-

ders te zetten onder een aanpak die voor Velsen werkt!

Peter van Ling

Directeur-bestuurder Velison Wonen

Organisatie &

dienstverlening

Afgestemd

aanbod

Verschil maken

in onze kernen
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Hoofdstuk 2

ONZE OMGEVING

De werkzaamheden voor woningcorporaties en daarmee ook Velison Wonen spelen zich af in een

dynamisch en veranderend speelveld. De beleids- en handelingsvrijheid is de afgelopen jaren be-

perkt. Tegelijkertijd is de impact van de wet- en regelgeving grotendeels uitgekristalliseerd. Dit

schept voor ons duidelijkheid en de mogelijkheid om hierop te anticiperen. Daarnaast zien we een

toenemende druk op de regionale woningmarkt en in Velsen een toename van het aantal huishou-

dens: groei van onze doelgroep, taakstelling vergunninghouders. Bepalende ontwikkelingen voor de

omvang, samenstelling en betaalbaarheid van onze voorraad. Hieronder is een overzicht gegeven

van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelstellingen en activiteiten van Velison Wonen:

Verantwoordingsdruk

De nieuwe wet- en regelgeving brengt een enorme toename aan verantwoordingsdruk met zich mee.

Naast eenmalige implementatieprocessen zoals de scheiding van de portefeuille naar DAEB en niet-

DAEB, gaat steeds meer tijd zitten in verantwoordingszaken (zoals rapportages, tussentijdse steek-

proeven, extra administratie) die niet rechtstreeks ten goede komen aan woningzoekenden en huur-

ders.

Wet Doorstroming Huurmarkt

Op 12 april 2016 nam de Eerste Kamer de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. De wet heeft de vol-

gende impact voor het huurbeleid de komende jaren:

 De totale huursom van een woningcorporatie vanaf 2016 met niet meer

dan 1% mag stijgen boven inflatie, inclusief harmonisatie;

 Jaarlijks wordt het inkomens van de huurders getoetst, vanaf 2017 mag de

corporatie de huur van inkomens met een huishouden tot €39.000,- met

maximaal 2,5% + inflatie verhogen. Huishoudens met inkomen boven

€39.000,- mogen maximaal een huurverhoging van 4% + inflatie krijgen;

 Binnen dit kader mag de corporatie op woning-/complexniveau variëren;

 Daarnaast zijn er vanaf 2017 twee nieuwe vormen van tijdelijk huren, voor

zelfstandige woningen een contract voor bepaalde tijd van maximaal twee

jaar en voor onzelfstandige woningen maximaal vijf jaar.

We hebben afgesproken dat woningen die al een goede prijs hebben in relatie

tot de kwaliteit, minder huurverhoging krijgen dan woningen die relatief goed-

koop zijn (afgezet tegen de kwaliteit).
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Vraag naar sociale huurwoningen

De primaire doelgroep (inkomen tot € 35.739, -) in de gemeente Velsen groeit tussen nu en 2030 met

circa 500 huishoudens (2015 = 6.834, 2030 = 7.340). We zien dat door de grote druk op Amsterdam

ook de druk op de regio IJmond groeit. In de periode 2012-2015 blijkt dit uit zowel de regionale ver-

huisdynamiek als de verhuisgeneigdheid. Daarnaast is het huisvesten van vergunninghouders een

opgave. In de eerste helft van 2016 was de taakstelling van het COA voor de gemeente Velsen 43

huishoudens. Het lijkt op dit moment op dat deze taakstelling zich de komende jaren zal stabiliseren.

De corporaties in Velsen wijzen naar rato van bezitsaandeel in Velsen woningen toe aan deze vergun-

ninghouders.

Demografie & huishoudenssamenstelling

In 2016 telt Velsen 67.500 inwoners en 30.520 huishoudens. De gemiddelde huishoudgrootte in Vel-

sen is 2,2. De bevolkingsprognose gaat bij gelijkblijvende ontwikkeling uit van een geleidelijke groei

van de bevolking tot circa 70.000 inwoners in 2040. Het aantal huishoudens neemt meer toe dan de

bevolking als gevolg van gezinsverdunning. Velsen is iets meer vergrijsd dan het landelijke en provin-

ciaal gemiddelde. De verwachting is dat deze vergrijzing zich doorzet. Het aandeel 65-plus huishou-

dens zal toenemen van 29% (2016) naar 40% in 2040.

Betaalbaarheid

In juni 2015 is het onderzoek ‘betaalbaarheid’ binnen de gemeente Velsen afgerond. Uit dit onder-

zoek komt naar voren dat een aantal van onze doelgroepen een risico lopen, dat ze op hun basisbe-

hoeften moeten bezuinigen. Voor woningcorporaties ligt hier een verantwoordelijkheid om de huren

betaalbaar te houden en om samen met de gemeente en het maatschappelijke netwerk te zorgen dat

er een vangnet is voor huishoudens die betaalbaarheidsrisico’s lopen.

Scheiding DAEB en niet-DAEB

Een van de meest ingrijpende onderdelen van de nieuwe Woningwet is dat woningcorporaties ver-

plicht zijn hun sociale (DAEB activiteiten) te scheiden / splitsen van hun commerciële activiteiten

(niet-DAEB activiteiten). Corporaties dienen hun voornemens met betrekking tot deze scheiding /

splitsing aan de hand van een ‘ontwerpvoorstel’ per 1 januari 2017 aan de Minister voor Wonen en

Rijksdienst kenbaar te maken.

Prestatieafspraken 2017-2021 gemeente Velsen

Begin november 2016 zijn door Brederode Wonen, de Gemeente Velsen, Huurdersraad Velison Wo-

nen, Huurdersraad Woningbedrijf Velsen, Huurdersvereniging Brederode, Velison Wonen en Wo-

ningbedrijf Velsen de Prestatieafspraken 2017-2021 ondertekend. Een constructief proces, waarin de

huurdersorganisaties als volwaardig partner betrokken zijn geweest. De afspraken zijn gebaseerd op

de beleids- en jaarplannen van de drie corporaties, de beleidsprioriteiten en activiteiten van de corpo-

raties in 2017 (het bod), de Woonvisie 2017-2025. We hebben kaderafspraken gemaakt met alle par-

tijen voor de periode 2017-2021. Deze afspraken gaan over:
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 Samenwerken

 Voorraad

 Duurzaamheid

 Wonen & zorg

 Leefbaarheid

 Bijzondere doelgroepen

Daarnaast hebben we over deze thema’s voor 2017 afspraken gemaakt met onze huurdersraad en de

gemeente.

Dienstverlening gewaardeerd

Zowel in ons Ondernemingsplan als in ons voorgaand jaarplan hebben we aan-

gegeven dat we het belangrijk vinden dat onze dienstverlening van goede kwa-

liteit is. Om een betrouwbaar beeld hierop te krijgen, laten we onze dienstver-

lening extern meten. Na de fusie in 2014 hebben we als resultaat in april 2015

het KWH-Huurlabel behaald. We zijn in 2017 voornemens om ons prestatieni-

veau van 2016 te evenaren.

Vervolgopzet

Bovenstaande ontwikkelingen en opgaven komen terug in het jaarplan, uiteengezet in de volgende

speerpunten van beleid:

 Afgestemd aanbod (hoofdstuk 3)

 Verschil in onze kernen (hoofdstuk 4)

 Dienstverlening (hoofdstuk 5)
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Hoofdstuk 3

SPEERPUNT 1: AFGESTEMD AANBOD

Vanuit onze koers & Ondernemingsplan
In onze koers en Ondernemingsplan hebben we gesteld dat we ons richten op kwalitatief goede en

bovenal betaalbare huisvesting. We zijn er daarin voor:

 de mensen met een inkomen tot €35.739,- (peildatum 2016);

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

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

Ook hebben we oog voor de middeninkomens (€35.739,- tot circa €45.000,-), jongeren en/of starters

op de woningmarkt. Met de nieuwe Woningwet is er nog tot en met 2020 extra ruimte voor het huis-

vesten van middeninkomens (10% toewijzingsruimte voor huishoudens tussen €35.739,- en

€39.874,-). We maken gebruik van deze ruimte en monitoren voortdurend wat hiervan de effecten

zijn op de slaagkansen van de primaire doelgroep.

Onze woningvoorraad ziet er per heden, uitgesplitst per kern, als volgt uit:

Eengezinswoning
Meergezinswoning

zonder lift
Meergezinswoning

met lift
Hoogbouw Totaal

Aantal %1 Aantal %1 Aantal %1 Aantal %1
Aantal %2

Velserbroek 651 63,7% 153 15,0% 200 19,6% 18 1,8% 1022 28,5%

Santpoort-Noord 59 72,8% 8 9,9% 14 17,3% 0 0,0% 81 2,3%

Velsen-Noord 505 65,6% 155 20,1% 110 14,3% 0 0,0% 770 21,5%

IJmuiden 875 51,2% 556 32,5% 248 14,5% 31 1,8% 1710 47,7%

Totaal 2090 58,3% 872 24,3% 572 16,0% 49 1,4% 3583 100%

1 Van het aantal woningen in de betreffende kern
2 Van het totaal aantal woningen van Velison Wonen
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Velison Wonen heeft in totaal 3.583 woningen in haar portefeuille in de kernen Velserbroek, Sant-

poort-Noord, Velsen Noord en IJmuiden. Vanuit de huidige samenstelling zijn we bezig om al vanaf

2014 de beweging te maken naar een:

• divers aanbod met kwaliteit: we hebben bewust ingezet op eengezinswoningen als sterk pro-

duct richting huur- en koopmarkt. We verkopen woningen om een passende vastgoedportefeuil-

le te realiseren en om jaarlijks een beperkt aantal huurders een wooncarrière te bieden. Ons

voornemen was om in de periode 2014-2017 100 woningen te verkopen. Dat is gelukt. We zien

een groeiende opgave in de gemeente Velsen in de komende jaren. De toegenomen marktvraag

voor de sociale doelgroep en hogere inkomens willen we graag oppakken waar collega corpora-

ties en particuliere verhuurders deze in de gemeente Velsen laten liggen. Daarom verkopen we in

2017 circa 4 woningen en verwachten we circa 3 woningen middels de Koopgarantconstructie te-

rug te kopen en voegen we nieuwe woningen toe. In 2017 zijn dit netto ±30 woningen; naast de

concrete plannen die er voor de komende jaren al liggen beraden we ons op extra uitbreidingen

van het bezit.

• betaalbaar aanbod: betaalbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Conform de nieuwe wet-

en regelgeving (80-10-10 regel) wijzen we 80% toe aan de inkomensgroep tot de €35.739,-. We

gebruiken 10% ruimte om bij het vrijkomen van woningen met de afgetopte huurprijs van

€710.68,- deze toe te wijzen aan woningzoekenden met een middeninkomen tussen €35.739,- en

€39.874,-. De overige 10% gebruiken we voor maatwerk; we geven voorrang aan personen die

door persoonlijke, sociale of andere omstandigheden (fysieke of sociale beperking) moeilijkhe-

den ondervinden bij het vinden van voor hen passende huisvesting. We wijzen passend toe. Ons

uitgangspunt is dat we de huurprijs bij 90% van onze woningen beneden de liberalisatiegrens van

€710,68 houden (prijspeil 2016).

• aanbod voor zorgbehoevenden: In het Regionaal Samenwerkingsverband hebben we een in-

ventarisatie van knelpunten in de wijk gemaakt, waarmee we nu gericht aan de slag kunnen

gaan. Onze inzet is erop gericht om vraagstukken op het terrein van wonen en zorg in onderlinge

afstemming met zorg- en welzijnspartners op het niveau van de kern en wijk op te pakken. In

2017 voegen we in Velserbroek 30 zorgwoningen toe aan onze voorraad.

Vanuit bovenstaand kader hebben we voor 2017 de volgende doelen en acties geformuleerd:

Inzet op betaalbaarheid

 Huurbeleid: De betaalbaarheid van wonen is een belangrijk aandachtsgebied, waarvan het be-

lang steeds meer toeneemt. In 2015 hebben we samen met de gemeente een betaalbaarheids-

onderzoek uitgevoerd. We voorzien, hoewel het langzaam economisch beter gaat, de aanko-

mende periode voor onze doelgroep nog steeds betaalbaarheidsrisico’s. Daarom hebben we,

nieuw huurbeleid voor de periode 2016-2018 vastgesteld. Daarin toppen we de huren op verschil-

lende huurprijsgrenzen af binnen wijken en complexen. Daarmee investeren we fors in de be-

taalbaarheid van onze woningvoorraad. We borgen dat minimaal 70% van onze woningvoorraad

een huurprijs onder de 2e aftoppingsgrens (€628,76) heeft. Met dit huurbeleid dragen we zorg
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voor een gedifferentieerd woningaanbod op wijkniveau om zo beschikbaarheid en betaalbaar-

heid te borgen.

In 2017 bepalen we ons huurverhogingbeleid (voor zittende huurders en bij mutatie) conform de

Wet Doorstroming Huurmarkt volgens de kaders van de huursombenadering.

 Woonlastenmonitor: We vinden het belangrijk om woningzoekenden goed voor te lichten of

hun inkomen past bij de woning (huurprijs en overige woonlasten) die ze zoeken. We hebben

een woonlastenmonitor op onze website. In 2017 optimaliseren we de monitor en zorgen we dat

deze ook te gebruiken is op de website van Wonen in Velsen.

 Woningen in het lagere sociale huursegment DAEB (passend toewijzen): In 2017 zullen van de

toewijzingen aan bewoners met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, minstens 95% een

woning met de kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag betreffen. Dit be-

tekent dat:

o woningen met een huur ≤ €586,68 met voorrang worden aangeboden aan inkomens tot 

€21.950,- ( 1 persoons) en €29.800,- (2 persoons);

o woningen met een huur  ≤ €628,76 met voorrang worden aangeboden aan inkomens tot 

€29.800,- (3 personen of meer).

 Woningen in het sociale middensegment DAEB: De woningen in de huurprijsklasse €628,76 –

€710,68 zullen worden aangeboden aan woningzoekenden met een inkomen boven de huurtoe-

slaggrens maar die wel tot de sociale doelgroep (maximaal €35.739,-) behoren. Dit is vanaf

€21.900 voor een 1 persoonshuishouden en vanaf €29.850,- voor een huishouden bestaande uit

twee personen of meer.

 Vrije sector huurwoningen (niet-DAEB): We hanteren een niet-DAEB portefeuille van ongeveer

10% van ons totale bezit (huurprijs vanaf €710,68) als uitgangspunt. We zien dat voor huishou-

dens met een inkomen tussen €39.874,- en €45.000,- een huur tot circa €900 betaalbaar is. Daar-

om toppen wij de streefhuur af op maximaal €900,-.

 Lagere woonlasten bij verduurzaming woningen: We rekenen duurzaamheidsvesteringen in de

schil niet door in de huur: dit resulteert een (sterke) verlaging van de woonlasten van huurders

door lagere energielasten.

 Portefeuilleverdeling bij streefhuur: Velison Wonen biedt haar huurwoningen aan tegen een

diversiteit aan huurprijzen. Op deze manier bedienen we een brede doelgroep en streven we te-

vens een huurprijs na die past bij de kwaliteit van de woning. Onze gewenste verdeling van het

vastgoed in huurklassen voor de komende jaren is:

o Huren tot kwaliteitskortingsgrens (€409,92): 5%

o Huren tot 1
e

aftoppingsgrens (€586,68): 60%

o Huren tot 2e aftoppingsgrens (€628,76): 10%

o Huren tot liberalisatiegrens (€710,68): 15%

o Huren niet-DAEB (tot €900,-): 10%
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Op dit moment ziet de verdeling naar huurklassen er nog anders uit (zie tabel hieronder). De ko-

mende jaren werken we naar de gewenste verdeling toe, maar zijn hierin mede afhankelijk van

het aantal mutaties.
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Aantal %1 Aantal %1 Aantal %1 Aantal %1 Aantal %1
Aantal %2

Velserbroek 16 1,6% 431 42,2% 161 15,8% 276 27,0% 138 13,5% 1022 28,5%

Santpoort-Noord 10 12,3% 52 64,2% 9 11,1% 4 4,9% 6 7,4% 81 2,3%

Velsen-Noord 196 25,5% 398 51,7% 61 7,9% 94 12,2% 21 2,7% 770 21,5%

IJmuiden 348 20,4% 876 51,2% 151 8,8% 232 13,6% 103 6,0% 1710 47,7%

Totaal 570 15,9% 1757 49,0% 382 10,7% 606 16,9% 268 7,5% 3583 100%

1 Van het aantal woningen in de betreffende kern
2 Van het totaal aantal woningen van Velison Wonen

Inzet op verduurzaming

 Energetische investeringen (geplande uitvoering in 2017-complex): We zetten onze voortva-

rende strategie voort om de energiezuinigheid van onze complexen te verbeteren. In 2017 wer-

ken we aan de volgende projecten:

o In 2016 is de energetische verbetering van complex Geelvinckstraat e.o. (113 woningen)

gestart, in 2017 wordt dit complex opgeleverd met een label A. Het gaat om een investe-

ring van circa €4.600.000,-.

o In 2017 starten we met de voorbereiding energetische verbetering van nog eens 150

woningen.

o We gebruiken in de uitvoering van onze onderhoudswerkzaamheden bij voorkeur duur-

zame materialen. Het hout en papier dat wij gebruiken is uitsluitend van FSC bomen.

o Het gedrag van bewoners is voor het bereiken van een lagere co2 uitstoot essentieel. In

dat kader wordt er jaarlijks in ons bewonersmagazine uitgebreid stilgestaan bij dit on-

derwerp, en krijgen nieuwe huurders informatie over energiebesparing.

 Energieprestaties (Energie Index Woningbezit): Duurzaamheid is voor ons een belangrijk the-

ma gelet op de betaalbaarheid, de lagere energielasten voor onze huurders maar ook vanwege

de noodzakelijke CO2 reductie voor onze planeet. In 2016 daalde de Energie Index van ons bezit

van 1.68 naar 1.61 (1.80=label C en 1.40=label B). We zitten daarmee op schema om in 2020 ge-

middeld label B te halen. We rekenen ons investeringsprogramma voor de energetische verbete-

ring van in totaal 1.200 woningen in de komende jaren verder door.
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Inzet op divers aanbod met kwaliteit

 Kwaliteit vastgoed: Op basis van ons SVB, is de uitdaging de komende jaren om met name te

investeren in de kwaliteit van het huidige bezit. Uitgangspunten die we hanteren zijn:

o Het laten voldoen in de complexen ouder dan 50 jaar aan onze woontechnische kwaliteit

en aan de actuele eisen en normeringen van deze tijd. Dit doen wij door het vernieuwen

en/of vervangen van bouwtechnische onderdelen zoals vloeren, keukens, badkamers, bin-

nenwanden, installaties enz.;

o De verduurzaming van de portefeuille gericht op het verbeteren van de energieprestatie

van onze woningen en het beheersbaar maken van de woonlasten voor de bewoner.

 Onderhoud: In onze begroting is een bedrag van circa € 5.550.000,- opgenomen voor het uitvoe-

ren van het dagelijks, planmatig en contractonderhoud aan onze woningen. Op deze manier zor-

gen we voor kwalitatief goede woningen, nu en op de langere termijn. De kwaliteit van de on-

derhoudsconditie wordt nauwlettend gemonitord en gehandhaafd.

 Mutatieonderhoud (Procedure mutaties A, B, C): In onze begroting is een bedrag van circa

€1.100.000,- opgenomen voor het uitvoeren van mutatieonderhoud. Het grootste deel hiervan

gaat om regulier mutatieonderhoud in complexen tot 20 jaar oud (A mutatie). Complexen rond

de 25 jaar oud (B mutatie) zullen in een aantal gevallen wat uitgebreider onderhoud moeten on-

dergaan (nieuwe badkamer, keuken, toilet). Complexen die ouder zijn dan 50 jaar komen in prin-

cipe in aanmerking voor een verbetering. Rond de aanpak van het casco zal bij mutatie (C) ook

het binnen pakket verbeterd worden. Bij mutatie doen we tevens standaard een Energiepresta-

tie index en asbest inventarisatie.

 Verkoop van huurwoningen: Woningverkoop is door de grote vraag naar huurwoningen in de

gemeente Velsen en de goede financiële positie van Velison Wonen nog maar beperkt aan de or-

de. We verkopen slechts enkele woningen, met als doel om een passende vastgoedportefeuille te

realiseren en om jaarlijks een beperkt aantal huurders een wooncarrière te bieden. We verwachten

in 2017 circa 4 woningen te verkopen en circa 3 terug te kopen.

 Woonruimteverdeling: In 2017 werken we aan een verbetering van de output uit het woonruim-

teverdeelsysteem Wonen in Velsen. We gaan rapporteren over het aantal reacties per woningty-

pe en huurprijscategorie en over de slaagkansen van de reguliere en urgente woningzoekenden.

Daarnaast verkennen we met de corporaties in de regio een bredere samenwerking; in 2017 zal er

verder onderzoek plaatsvinden naar een regionaal woonruimteverdeelsysteem binnen het sa-

menwerkingsverband IJmond/Zuid Kennemerland.

Inzet op specifieke doelgroepen

 Doelgroepenbeleid: Vanuit de nieuwe Woningwet en in het kader van passend toewijzen is er

op basis van de huishoudensinkomens sprake van een primaire doelgroep (huurtoeslagontvan-

gers en huishoudens boven huurtoeslaggrens, inkomen tot €35.739,-) en secundaire doelgroep
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(boven grens €35.739,-, tot €45.000,-). Velison Wonen focust zich op de primaire doelgroep,

maar zet zich ook in voor de volkshuisvestelijke opgave voor middeninkomens. Daarnaast on-

derscheidt Velison Wonen de volgende doelgroepen:

o Senioren en zorgbehoevenden (projecten 2017 - De Molenweid, optopping De Hofstede,

Velserduin, KPN).

o Gezinnen (project 2017 - Dok 12C ).

o Studenten/starters tot 23 jaar (project 2017 - Stadspark).

o Ernstig verwarde personen (project 2017 - Skaeve Huse)

o Statushouders (projecten 2017 -Torricellistraat, Venusstraat, Dobbiuslaan, Platbodem).

 Aanbod voor senioren en zorgbehoevenden: Met oog op de vergrijzing en de ontwikkelingen

op het terrein van wonen en zorg, is het belangrijk dat onze woningvoorraad geschikt is voor

zorgbehoevenden. Op dit moment heeft Velison Wonen twee woon-zorgcomplexen in Velser-

broek (De Hofstede) en in Velsen-Noord (De Schulpen). Velison Wonen biedt in alle wijken voor

senioren geschikte woningen. Deze worden met voorrang toegewezen aan 65+ huishoudens.

Velison Wonen bezit tevens diverse aangepaste woningen die via zorginstellingen worden ver-

huurd in IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Noord. Ook in 2017 blijft dit een belangrijke doel-

groep van beleid. We ondernemen in 2017 de volgende acties:

o We zetten in samenwerking met de andere corporaties en de gemeente in Velsen een Wo-

nen, Zorg & Welzijnsmonitor (WZW-monitor) op om knelpunten in de voorraad inzichtelijk

te maken.

o We stellen met zorgpartijen samen woonzorgarrangementen op in wijken met een tekort

aan woningen voor mensen met een fysieke beperking, zodat mensen hier toch langer

zelfstandig kunnen blijven wonen.

o We onderzoeken met de gemeente de mogelijkheden van het stimuleren van verhuizen

voor 55+ en 85+ senioren, rekening houdend met de belemmeringen die deze doelgroep

ziet.

o We doen een seniorencheck, waarbij we inventariseren of er verhuiswensen zijn. Indien dit

het geval is, voeren we een maatwerkgesprek.

o We stellen met de gemeente en de corporaties een samenwerkingsconvenant WMO op.

o We maken met onze collega corporaties samenwerkingsafspraken met WonenPlus en zor-

gen dat deze samenwerking onder burgers meer bekendheid krijgt.

o We evalueren ons aanbod uitstroomwoningen, onderzoeken de match tussen vraag en

aanbod en evalueren het convenant Kanswoningen met de collega-corporaties.

o We stellen met collega-corporaties en andere betrokken partijen een Sociale Kaart op voor

Velsen-Noord.

o We breiden ons aanbod in 2017 met 40 nultredenwoningen uit.

o We ronden de bouw van Skaeve Huse af.

o We ronden de uitbreiding van het zorgcomplex Hofstede af.

o We leveren het complex Molenweid op.
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 Aanbod voor gezinnen: Eengezinswoningen worden afhankelijk van de grootte van de woning,

met voorrang aangeboden aan gezinnen of minimaal twee personen (kleinere eengezinswonin-

gen).

 Aanbod voor jongeren/starters/studenten tot 23 jaar: Om de bevolkingssamenstelling in de

gemeente Velsen divers te houden, zetten we ons in om te zorgen voor voldoende aanbod voor

jongeren tot 23 jaar en studenten. We hebben op dit moment 96 huurwoningen bestemd voor

deze doelgroep met een huur tot €409,92. Het gaat om kleinschalige appartementen, waaron-

der een complex van 25 verhuureenheden voor studenten van de Maritieme Academie. Deze

woningen worden ook aan andere personen verhuurd via een intermediair van het Nova Colle-

ge. In 2017 beginnen we met de bouw van 60 kleine appartementen in Stadspark voor deze

doelgroep.

 Aanbod voor statushouders: Het aantal vluchtelingen dat een Nederlandse verblijfsvergunning

krijgt is de afgelopen jaren fors gegroeid. De taakstelling voor Velsen en dus ook voor Velison

Wonen is daarmee hoger geworden. Samen met de gemeente en onze collega-corporaties zor-

gen we dat we aan de wettelijke taakstelling voldoen en zoeken we naar goede (tijdelijke) loca-

ties binnen de gemeente Velsen voor de huisvesting van de statushouders waar te kunnen ma-

ken.

 Aanbod voor middeninkomens: Het aanbod van huurwoningen tussen €710,68 en circa €900,

geschikt voor middeninkomens, is in de gemeente Velsen beperkt. Onze huurders die tot deze

inkomensgroep behoren hebben daarmee maar beperkt de mogelijkheid om door te stromen.

Door de druk op de woningmarkt in Amsterdam en een steeds groter wordende omliggende re-

gio en het strenger worden van de hypotheekvoorwaarden, zien we een verder toenemende in-

teresse voor huurwoningen in Velsen onder middeninkomens. We streven ernaar deze groep in

onze niet-DAEB tak van een voor hen betaalbare huurwoning te voorzien.

Prestatieafspraken als samenbindend kader

 Cyclus prestatieafspraken: Begin november 2016 verwachten we onze handtekening te zetten

onder de kaderafspraken 2017-2021 voor de gemeente Velsen, samen met onze huurdersraad,

de gemeente, de andere huurdersorganisaties en onze collega-corporaties. Daarnaast tekenen

we jaarafspraken voor 2017 tussen Velison Wonen, de gemeente en onze huurdersraad. Deze af-

spraken zijn in lijn met ons ondernemingsplan en dit jaarplan. Op basis van de kaderafspraken en

de woonvisie zullen we in juli tot een ‘bod’ komen dat de basis vormt voor de volgende jaarschijf

(2018). Het ‘bod’ stemmen we van tevoren af met onze huurdersraad. Met de gemeente en de

huurdersraad verwachten we in 2017 tot de definitieve jaarafspraken voor 2018 te komen.

Aandachtspunten organisatie 2017

Om bovenstaande volkshuisvestelijke ambities waar te maken, zijn er in 2017 een aantal aandachts-

punten voor de organisatie. Dit betreft:
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 Uitgangspunten verhuur bij mutatie: We streven naar een zo efficiënt mogelijk mutatieproces.

Voor 2017 zijn de volgende speerpunten te benoemen:

o Zo snel mogelijk zorgen voor een technische staat van de vrijkomende woningen, vol-

gens de vastgestelde basiskwaliteit:

• A-mutatie (woning < 25 jaar): 3 werkdagen.

• B-mutatie (woning > 25 j. <40 jaar), vervanging badkamer, keuken en toilet: 25

werkdagen.

• C-mutatie (woning > 40 jaar), vernieuwing installaties en binnenpakket): 85

werkdagen.

o Zo kort mogelijke verhuurleegstand na oplevering vrijkomende woning:

• A-mutatie: 2 werkdagen.

• B-mutatie: 10 werkdagen.

• C-mutatie: 20 werkdagen.

o De huurderving door leegstand is maximaal 1% van de bruto huuropbrengsten.

 Vastgoedsturing: Begin 2017 actualiseren we onze portefeuillestrategie. Een belangrijk aan-

dachtspunt hierbij is om deze goed aan te laten sluiten bij onze financieringsstrategie en transi-

tieprogramma. Om vastgoedsturing vorm te geven is een goed databestand essentieel. In 2017

leggen we tevens de nadruk op het goed ontsluiten van de vastgoed data, het completeren van

werkinstructies ter invulling van de vastgoedprocessen en het uitvoeren van de control cyclus.

We inventariseren onze woningen volgens de NEN 2580, actualiseren de conditiemeting van ons

bezit en actualiseren aan de hand van deze beide updates de jaar- en meerjarenonderhouds-

begroting.

 Duurzaamheidslabel: Eind 2017 hebben we de EPA-labeling van ons gehele bezit opgenomen.
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Hoofdstuk 4

SPEERPUNT 2: VERSCHIL IN ONZE KERNEN

Vanuit onze koers & Ondernemingsplan
Een belangrijk onderdeel van verschil maken in onze kernen is het investeren in de kwaliteit van onze

woningvoorraad. Bij voorgaand speerpunt zijn we hier met onze (investerings-)voornemens op porte-

feuilleniveau op ingegaan. Zoals ook in ons ondernemingsplan benoemd, ligt de aankomende jaren

een grote inzet op het energetisch verbeteren van onze woningvoorraad. Dit betekent concreet dat

we investeren in de verduurzaming van ons woningbezit gericht op gemiddeld label B in 2020. Op

deze manier proberen we de woonlasten van onze huurders zoveel mogelijk te beperken en verlen-

gen we tegelijkertijd de levensduur en toekomstbestendigheid van ons bezit. In dit hoofdstuk maken

we onze inzet op een aanbod met kwaliteit voor 2017 expliciet, door de concrete projecten die we

voor ogen hebben te benoemen.

Naast kwaliteit is de beweging naar leefbare kernen minstens zo belangrijk en richten we ons op die

kernen waar we het verschil kunnen maken. In 2017 leggen we daarom de focus op:

 IJmuiden: Met een aandeel van 45% van ons bezit willen we bijdragen aan de verdere heront-

wikkeling van (Oud-)IJmuiden. We zetten actie op het verbeteren van de kwaliteit van naoorlogs

bezit en zorgen in 2017 dat de voormalige KPN-locatie in 2018 opgeleverd kan worden. Conform

onze koers en strategie sturen we op een de gewenste mix van huurprijzen in IJmuiden. Daar-

naast zetten we ons in voor de leefbaarheid in IJmuiden, gecoördineerd vanuit de wijkteams.

 Velsen-Noord: Met een kwetsbaar imago is onze inzet erop gericht om de aantrekkelijkheid van

Velsen-Noord te vergroten met een gedifferentieerd aanbod naar kwaliteit en betaalbaarheid. In

samenspraak met de gemeente onderzoeken we in 2017 uitbreiding van onze voorraad in Vel-

sen-Noord. Daarnaast willen we de maatschappelijke infrastructuur versterken. Dit laatste wordt

gecoördineerd vanuit de wijkteams.

 Velserbroek: Specifiek voor Velserbroek is onze inzet erop gericht om meer differentiatie aan te

brengen in de prijs-kwaliteit verhouding. In 2017 leveren we 30 woon-zorg woningen binnen het

project De Molenweid op. Daarnaast zal op het bestaande complex De Hofstede in 2017 10 wo-

ningen door middel van optopping toegevoegd worden.

 Santpoort-Noord: In Santpoort-Noord is Velison Wonen voornemens in de locatie Dobbiuslaan

(8 woningen) voor statushouders te realiseren.

Kortom, in deze kernen liggen voor ons belangrijke opgaven op het terrein van betaalbaarheid, kwali-

teit, doelgroepen en leefbaarheid en kunnen we navenant het grootste verschil maken. Vanzelfspre-

kend blijven wij onze woningen goed beheren.

Overigens geldt dat ons leefbaarheidsbudget (maximaal €126,25 per vhe) vanuit de Woningwet en

onze inzet op maatschappelijk vastgoed is beperkt. Des te meer reden dat onze inzet een integrale

aanpak samen met bewoners en partners vergt.
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Projecten IJmuiden

KPN-locatie

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. In 2016 wordt het SO

en Definitief Ontwerp, alsmede de procedure voor de bestemmingsplan wijzing doorlopen. Met de

gemeente Velsen is in het najaar van 2015 een anterieure overeenkomst gesloten en met de ontwik-

kelaar een koop/realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van deze locatie.

Het plan bestaat uit twee rechthoekige gebouwen. Op de begane grond een supermarkt van 1.500

m2 BVO. 54 Woningen, waarvan 48 sociale huur en 6 koopwoningen die door het consortium worden

verkocht.

Medio 2017 wordt gestart met de

bouw van de 48 sociale huurwoningen

geschikt voor diverse doelgroepen

(waaronder ouderen). 46 woningen

hebben een oppervlakte van 75 m2

GBO en 2 woningen met een GBO van

65 m2. Daarnaast hebben alle wonin-

gen een berging en 24 woningen een

vaste parkeerplaats. De stichtingskos-

ten voor Velison Wonen bedragen

circa €7.400.000,-

Dok 12C. Oud-IJmuiden

Velison Wonen participeert bij Dok 12 tevens in de vervolgfase C. Velison Wonen neemt 22 apparte-

menten inclusief parkeerplaats af van BPD (voormalig Bouwfonds) in Oud-IJmuiden. De woningen

worden aangeboden in het sociale huursegment onder de DAEB grens van € 710,- en vallen binnen

ons toegestane werkgebied. Medio 2017 wordt aan de bouw van het complex begonnen. De investe-

ring voor Velison Wonen bedraagt circa €3.950.000,-.
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Stadspark

Velison Wonen is voornemens 60 kleine appartementen in de groene zone nabij het centrum van

IJmuiden turnkey af te nemen. Daarmee wordt specifiek ingezet op het vervullen van de woonbe-

hoeften van jongeren en studenten: kleine betaalbare sociale huurwoningen. De bouw van het appar-

tementencomplex begint medio 2017. De investering voor Velison Wonen bedraagt circa

€ 6.150.000,-.

Project Velsen-Noord

Verduurzaming complex Geelvinckstraat e.o.
In 2016 ronden we de voorbereiding van de verduurzaming van 113 woningen aan de Geelvinckstraat
e.o. af. Dit complex is in 1948 gebouwd. De woningen ondergaan een energielabelverbetering van
gemiddeld energielabel E/F (energie-index 2,45) naar gemiddeld energielabel A. We verwachten dit
complex in het derde kwartaal van 2017 op te leveren. Het gaat om een investering van circa
€4.600.000,-. Een jaar na de realisatie zullen we de bewoners vragen wat de werkelijke besparing op
de energielasten is ten opzichte van voor de realisatie. Hiermee brengen we het effect

1
van onze

investering op de betaalbaarheid in kaart.

1
De besparing is sterk gekoppeld aan het verbruiksgedrag van de bewoners.
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Projecten Velserbroek

Uitbreiding complex De Hofstede

In Velserbroek is Velison Wonen eigenaar van het woon-zorgcomplex De Hofstede. Het complex

bestaat uit 140 appartementen (zelfstandige woningen), gedefinieerd als begane grondwoningen en

galerijflats gelegen op de 1
e
, 2

e
en 3

e
verdieping. Recentelijk heeft Velison Wonen het in De Hofstede

gelegen wijkgezondheidscentrum verbouwd en uitgebreid. Met deze verbouwing en uitbreiding zijn

De Hofstede en de kern Velserbroek voorlopig verzekerd van een goed geoutilleerd gezondheidscen-

trum. Er kan aan de bewoners zorg worden verleend op grond van CIZ indicatie en WLZ of via het

WMO. De zorg wordt verleend door Zorgbalans.

Aangezien er een wachtlijst is voor deze woningen (met indicatie een wachttijd van meer dan vijf jaar

en vanaf 75 jaar een wachtduur van 8 jaar), is er belang bij dit complex uit te breiden. En dit gaan we

doen. Zo voegen we aan de voorkant 6 woningen (Koeriersterpad) en aan de achterkant 4 woningen

(Aletta Jacobsstraat) toe. Door het complex dus met 1 bouwlaag op te toppen, kunnen we 10 extra

appartementen in de sociale huur realiseren. Alle toe te voegen appartementen hebben een opper-

vlakte van circa 73 m2 bvo (exclusief galerijen). We verwachten de aanbestedingsfase nog in 2016 af

te ronden en het project eind 2017 op te leveren.

Ontwikkeling van De Molenweid

De locatie De Molenweid is een voormalige basisschool in Velserbroek en is door de gemeente Velsen

aangewezen als ontwikkellocatie voor nieuwbouwactiviteiten. Velison Wonen heeft in samenwerking

met Zorgbalans een visie ontwikkeld om op deze locatie een beschermende woonvoorziening te

realiseren. Dit in aansluiting op het gemeentelijk onderzoek naar de woon- en zorgbehoeften in Vel-

sen.
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Uiteindelijk heeft deze visie geresulteerd in

het realiseren van in totaal 30 tweekamerap-

partementen. Dit zijn er 10 per verdieping.

Per verdieping wordt er bovendien een ge-

meenschappelijke ruimte gerealiseerd. De

oplevering is medio 2017. De investering voor

Velison Wonen bedraagt circa €4.800.000,-.

Skaeve Huse

Door de gemeente Velsen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de Gemeente, Wo-

ningbedrijf Velsen en Velison Wonen. In principe zal Velison Wonen de realisatie verzorgen van drie

eenheden, bestemd voor zogenaamde laatste kans huurders.

De grote onrendabele top wordt verdeeld tussen de partijen, waarbij de gemeente 50% voor haar

rekening neemt. Start bouw is gepland medio 2017. De totale investering bedraagt ca. € 375.000.

Huisvesting statushouders
Door de grote instroom van vluchtelingen in Nederland heeft de gemeente in 2016 Velison Wonen

benaderd om de beschikbaarheid van een aantal locaties voor het huisvesten van statushouders te

realiseren. Na overleg zijn 4 locaties geschikt voor deze doelgroep in diverse kernen gevonden.

Locatie Torricellistraat – IJmuiden

Op verzoek van de gemeente Velsen is het voormalig opvanghuis voor jongeren van het RIBW aan-

gekocht voor het huisvesten in 2017 van 18 alleenstaande asielzoekers. Het gebouw is met een gering

aantal aanpassingen hiervoor geschikt te maken. De gemeente zal de coördinatie van de inhuizing,

incl. de communicatie met omwonenden, op zich nemen. De investering voor Velison Wonen be-

draagt circa €650.000,-.
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Locatie Venusstraat. IJmuiden

Aan de Venusstraat in IJmuiden koopt Velison Wonen een oud-schoolgebouw en verbouwt deze tot

15 zelfstandige verhuureenheden. De verbouwing start in het eerste kwartaal van 2017. De investe-

ring voor Velison Wonen bedraagt circa €350.000,-.

Locatie Dobbiuslaan. Santpoort-Noord

Velison Wonen is voornemens een bestaand gebouw (voormalig kinderdagverblijf) tot 8 zelfstandige

woningen te verbouwen. Investering bedraagt ca. € 500.000. De start verbouw is gepland in het eer-

ste kwartaal van 2017.
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Locatie Platbodem. Velserbroek

Dit voormalig tijdelijk schoolgebouw wordt verbouwd tot 24 onzelfstandige verhuureenheden. De

start van de verbouwing is gepland in de derde kwartaal van 2017.

Leefbaarheid

Wijkgerichte aanpak en ondersteuning van initiatieven

Prettig wonen en leven in de kernen vraagt om een integrale aanpak. Wij kunnen vanuit ons maat-

schappelijk hart een grote rol hierin spelen. We hebben onze samenwerking met bewonersgroepen

en huurdersorganisaties verbreed en verdiept. Op verschillende manieren stimuleren wij de leefbaar-

heid in de wijken. Onze inspanning op het gebied van leefbaarheid wordt kerngericht opgezet. De

inspanningen die in het kader van sociaal- en buurtbeheer worden geleverd, zijn vooral gericht op het

actief betrekken van buurtbewoners bij de buurt waarin zij wonen. Uitgangspunt is dat Velison Wo-

nen bewoners activeert, en vervolgens faciliteert en ondersteunt bij het uitvoeren van activiteiten die

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Daarnaast blijven we input leveren aan de leef-

baarheid enquête van de gemeente Velsen en vertalen we de uitkomsten van het onderzoek naar ons

werk in de wijk.

In 2017 ondersteunen we wijkinitiatieven en participeren in o.a. Buurtbemiddeling, Wonen Plus,

Wijkmobiel, Voetstappen in de wijk en de Dag van de duurzaamheid.

Bij de wijkgerichte aanpak werkt Velison Wonen nauw samen met andere organisaties en instanties,

zoals de gemeente Velsen, welzijnswerk, de collega-woningcorporaties, de politie en bewonerscom-

missies. Met deze partners maken we afspraken over waar we extra aandacht aan moeten besteden

in buurten en hoe we eventuele vraagstukken en/of problemen gezamenlijk oppakken.

Woonoverlast

Woonoverlast is het belangrijkste speerpunt binnen het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente

Velsen. In de diverse wijkteams besteden we hier in 2017 aandacht aan. Om het aantal meldingen en

de toenemende ernst van de meldingen aan te kunnen pakken, zal in 2017 de samenwerking met

professionals (afsprakenaanpak) worden opgepakt en er aandacht worden besteed aan voorlichting

(foldermateriaal ‘hoe te handelen’).
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Brandveiligheid

Adequaat handelen bij brand in onze woningen is in 2017 een punt waar we extra aandacht aan be-

steden. We doen dit door diverse oefeningen uit te voeren, onder andere in de vorm van een ontrui-

ming.

Buurtbemiddeling

Bij (buren-)conflicten waarbij partijen aangeven dat ze bereid zijn om tot een oplossing te komen,

wordt ook dit jaar gebruik gemaakt van Buurtbemiddeling. Vrijwilligers zijn opgeleid om in gesprek

met betrokkenen te komen tot een passende oplossing. Dit is de afgelopen jaren naar tevredenheid

ingezet.

Woonfraude

Naast de jaarlijkse data uitwisseling met de gemeente en de controle daarvan, zullen we via internet

actief gaan zoeken of er binnen ons bezit oneigenlijk gebruik wordt gemaakt door het doorverhuren

van de woning.

Veiligheid in de wijk

Om de veiligheid bij onze bewoners te vergroten werkt Velison Wonen in samenwerking met de poli-

tie mee aan verschillende projecten zoals Voetstappen in de wijk, Horen, Zien en Melden en Babbel-

trucs.



24

Hoofdstuk 5

SPEERPUNT 3: DIENSTVERLENING

Vanuit onze koers & Ondernemingsplan
Onze medewerkers zijn ons meest belangrijke middel om de inzet voor de volkshuisvesting in Velsen

waar te maken. Sinds het moment van fusie hebben we ingezet op het verstevigen van onze organi-

satie, zowel op het niveau van de medewerkers als bedrijfsmatig (procedureel, Plan-Do-Check-Act, et

cetera). Uiteraard gericht op onze dienstverlening. We hebben onze huurders niet uit het oog verlo-

ren. Ons behaalde KWH-huurlabel is hiervan het bewijs.

In ons Ondernemingsplan hebben we de volgende kernwaarden benoemd die we hanteren en waar-

op we aanspreekbaar zijn:

Anno 2017 staan we nog steeds voor deze kernwaarden. We blijven op basis van onze klantinformatie

proactief sturen, en kiezen een pragmatische insteek in het oplossen van problemen.

Deze kwaliteit komt ook in 2017 naar voren in een goede dienstverlening vanuit een efficiënte be-

drijfsvoering. We maken gebruik van de Aedes-benchmark, om onszelf een kritische spiegel te kun-

nen voorhouden. Gedurende de looptijd van ons Ondernemingsplan hebben we als voorwaarden dat

we voldoen aan de door de Autoriteit Woningcorporaties en de WSW gestelde normen.

Sturen op kwaliteit van dienstverlening

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

zorgen we ervoor dat (potentiële) huurders en woningzoekenden snel geholpen worden. In 2014

is het KWH label behaald. We streven ernaar het KWH label in 2017 te behouden met minimaal

hetzelfde prestatieniveau.

Daarnaast implementeren we in 2017 een klachtenprocedure, registreren we klachten en blijven

we elkaar bij klachten aanspreken om voortdurend te leren en onze werkwijze te verbeteren.

 Proactief: We zijn ondernemend en tonen verantwoordelijkheid in het leveren van een opti-

male dienstverlening aan huurders, partners en collega’s.

 Resultaatgericht: Zonder onze financiële continuïteit uit het oog te verliezen gaan we voor

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

 Samenwerken: Samen met onze partners en collega’s vraagstukken oppakken die vraagstuk-

ken op het van wonen, zorg en welzijn verbindt.
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In 2017 actualiseren we het sociaal statuut met de collega-corporaties en huurdersorganisaties

en zien toe op de naleving ervan.

 Communicatie: Onze organisatie streeft naar een goede kwaliteit van dienstverlening die mini-

maal voldoet aan het KWH label. De klant moet goed en snel worden geholpen. Interne en exter-

ne communicatie draagt hier in grote mate aan bij. Acties die wij in 2017 in ieder geval oppakken

zijn:

o We werken aan een duidelijkere omschrijving en operationalisering van klantgerichtheid

en stellen aan de hand daarvan een klantvisie en ontwikkelplan op.

o We versturen drie nieuwsbrieven aan huurders (en stakeholders). We restylen de nieuws-

brief en houden een lezersonderzoek over de aantrekkelijkheid van de nieuwsbrief onder

onze huurders.

o We bekijken of onze online dienstverlening verbetering behoeft.

o We werken aan de herkenbaarheid van ons kantoorpand.

o We brengen de belangrijkste communicatiemomenten in kaart door middel van een com-

municatiekalender voor 2017. Hierin staat in grote lijnen vastgelegd wat we wanneer gaan

communiceren. De communicatiekalender helpt bij het bepalen van de communicatiestra-

tegie en biedt overzicht over de lopende communicatieactiviteiten.

o We onderzoeken de mogelijkheden van intranet. We gaan na aan welke informatie

voorziening en overlegstructuren medewerkers naast de bestaande voorzieningen

behoefte hebben.

o We hanteren een kwaliteitsnorm (vriendelijk, heldere boodschap en correcte spelling) voor

de correspondentie met onze huurders.

 Betrokkenheid huurders: Een belangrijke partner die ons scherp houdt op onze prestaties en de

wensen vanuit de huurders is onze Huurdersraad. Zij zijn in 2016 als volwaardige partner

betrokken bij het maken van de prestatie- en jaarafspraken. Samen met hen bereiden we in de

1
ste

helft van 2017 onze concrete invulling van de woonvisie en de prestatieafspraken in 2018 voor

en gaan we met de gemeente (en collega-corporaties) in gesprek om te komen tot jaarafspraken

voor 2018. We ondersteunen de gezamenlijke huurdersorganisaties indien nodig bij een thema-

avond die zij in 2017 gaan organiseren voor hun achterban. We blijven minimaal eens per jaar

overleggen met onze bewonerscommissies.

Medewerkers aan zet

Velison Wonen bouwt aan een sterke organisatie waarin wij de (toekomstige) huurder centraal zet-

ten, de kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel staat en met een kerngerichte aanpak wordt

gewerkt aan een passende woningvoorraad. Dit betekent ook dat we onszelf verder professionalise-

ren. Velison Wonen kent een resultaatgerichte cultuur, passend bij onze kernwaarden. Dit betekent

dat we zonder onze financiële continuïteit uit het oog te verliezen, gaan voor het beste resultaat en

dit doen we door juist de extra stap te zetten die nodig is. Daarbij gaan we voor een organisatie waar-

in het voor medewerkers plezierig is om te werken en waarin medewerkers trots zijn op wat ze doen

en plezier hebben met de collega’s met wie ze samenwerken. Een organisatie waarbinnen we onze

kwetsbaarheid minimaliseren. Voor 2017 zijn de speerpunten in dit kader de volgende:
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 Het invoeren van de nieuwe HRM-cyclus. Belangrijk punt van aandacht hierin is de ontwikkeling

van individuele medewerkers: blijvende inzetbaarheid en carrièreperspectieven.

 Uitvoeren van de acties uit het plan van aanpak medewerkers onderzoek 2016. Het gaat daarbij

om de speerpunten actief leren, interne communicatie en klantgerichtheid.

 Het ziekteverzuim wordt actief bewaakt en besproken met de verantwoordelijke manager en

P&O.

 Velison Wonen biedt haar medewerkers Arbo voorzieningen aan die preventief werken.

 Met het bijwonen van kennisbijeenkomsten, trainingen en opleidingen zijn onze medewerkers in

staat hun werk goed te doen. In 2017 maken we een opleidingspool voor medewerkers: opleidin-

gen die kennis en competenties die de afdelingen goed kunnen gebruiken. Inzicht krijgen in de

eigen en te ontwikkelen competenties wordt door Velison Wonen gestimuleerd.

 Een start maken met strategische personeelsplanning.

 Uitvoeren tweede fase agressietraining.

Implementatie Woningwet

De nieuwe Woningwet is op 1 juli 2015 in werking getreden. Hoewel de wet van kracht is gegaan op 1

juli 2015, zijn er een aantal onderdelen van de wet die pas in een later stadium geïmplementeerd

moeten zijn. Deze onderdelen vragen natuurlijk wel voorbereiding en uitwerking. Voor 2017 zijn de

belangrijkste acties:

 DAEB/niet-DAEB: We moeten ons bezit gaan scheiden tussen dat wat bestemd is voor onze

primaire de doelgroep (DAEB) en dat wat we niet tot onze wettelijke kerntaak rekenen (niet-

DAEB). Velison Wonen heeft gekozen voor een administratieve scheiding van beide takken. Het

is een voorwaarde dat zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB tak financieel levensvatbaar zijn. In

het ontwerpvoorstel Administratieve Scheiding wordt rekening gehouden met de eisen die de

toezichthouders hanteren (kengetallen DSCR, ICR en solvabiliteit). In 2017 implementeren we, bij

goedkeuring van het voorstel door de Autoriteit Woningcorporatie, deze administratieve schei-

ding.

 Waarderen marktwaarde verhuurde staat: Velison Wonen heeft haar onroerende zaken over

2016 op marktwaarde gewaardeerd. Deze waardering wordt opgenomen in de jaarrekening van

de corporatie. Belangrijkste aandachtspunt wordt het vervolmaken van de Vastgoedadministra-

tie met name de correctheid van oppervlakten van ons woningbezit. Voor het DAEB-gedeelte

mocht in 2016 uitgegaan worden van de BAG-gegevens. In 2017 is de verwachting dat het gehele

bezit gevalideerd ingemeten moet worden. Voor niet-DAEB bezit is in 2016 al gebeurd.

 Monitoring effecten huursombenadering: Onze totale huursom stijgt met niet meer dan 1%

boven inflatie, inclusief harmonisatie. Om op portefeuilleniveau een adequaat beeld te houden,

monitoren we aan de hand van onze (verwachte) mutaties richting de huurverhoging op 1 juli hoe

we binnen de kaders verantwoorde keuzes kunnen maken.

 Monitoring toewijzing: Met de nieuwe regelgeving rondom de toewijzing van onze huurwonin-

gen (80-10-10, passendheidstoets), is er behoorlijk wat veranderd voor zowel onze huurders als

de organisatie. Om de effecten van de nieuwe regelgeving te meten, monitoren we continue op
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indicatoren als slaagkansen huurders, wachttijd, maar ook de impact op onze huurinkomsten.

Wanneer nodig, sturen we bij.

Bedrijfsvoering

 Huurachterstanden: De betaalbaarheid van de huren is en blijft een belangrijk aandachtspunt.

De huurachterstanden zijn in 2013 en 2014 gestegen, in 2015 zagen we deze stabiliseren en in

2016 licht dalen. Het streven is om de huurachterstanden (1,8 %) uiteindelijk terug te brengen

naar een norm van 1,5%. Naast de reeds ingezette acties gaan we in 2017 samen met de deur-

waarders door om de gemaakte schulden van vertrokken huurders te kunnen verhalen. Daar-

naast rapporteren we in- en extern over het inzetten van ontruimingen, 2
e

kans beleid en schuld-

hulpverlening.

 Processen afdeling financiën: De voorbereidingen voor de administratieve splitsing lopen in

2017. We zullen ons komend jaar bezig gaan houden met de verdere administratieve implemen-

tatie van de Woningwet. We zullen aandacht moeten hebben voor het vastleggen (boeken) van

de facturen en diverse additionele informatie (bijvoorbeeld investeringen i.v.m. de huursombe-

nadering).

 Informatiesystemen en ICT: In 2017 schaffen we diverse hardware aan (vervanging pc’s en

beeldschermen, aanschaf tablets). Ook staat dit jaar in het teken van de overstap naar de nieu-

we versie van ons administratieve hoofdpakket: XBIS. Om dit nieuwe pakket optimaal te inte-

greren met de andere systemen beoordelen we de implementatie van een digitale schil ge-

naamd Medewerkersportaal. Ter verbetering van onze interne doelmatigheid en communicatie

met de huurder, implementeren we tenslotte een aantal aanvullende nieuwe software pakket-

ten (Inspectie APP, IntraWIS mobiel en Mailchimp).

 Risicomanagement: Velison Wonen ziet het omgaan met risico’s -risicomanagement- als een

belangrijk onderdeel van het op een beheerste en weloverwogen manier realiseren van doelen.

In 2017 gaan we verder met het integreren van risicomanagement in de reguliere planning en

control cyclus, met als doel te komen tot integraal risicomanagement met onderliggende vastge-

legde documentatie. We doen in 2017 audits op de risico’s van onze processen en verantwoorden

deze in de kwartrapportages. De controller beoordeelt deze rapportages. Steekproefsgewijs zal

de controller ook (deel)processen toetsen op risico’s.

 Bedrijfslasten: We vinden het belangrijk dat we naar vermogen presteren, en efficiënt omgaan

met ons kapitaal en bedrijfsmiddelen. Dit betekent concreet dat we ook in 2017 onze bedrijfskos-

ten op niveau houden, en deze spiegelen aan collega-corporaties via de Aedes-benchmark.

 Vennootschapsbelasting: We wikkelen in 2017 de aangifte vennootschapsbelasting (vpb) 2015

en 2016 af, na afstemming met de inspecteur. Daarnaast maken we een vennootschapsbelasting

strategie voor 2017 en de komende jaren.
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Financiële continuïteit

Financiële continuïteit en voldoende faciliteringsvolume is nodig om projecten ten behoeve van onze

volkshuisvestelijke doelen in ons werkgebied te kunnen borgen. Naast de maatschappelijke

meerwaarde, kijken we ook naar onze financiële gezondheid op langere termijn. Ook in 2017 moet dit

resulteren in een positief oordeel van de Autoriteit Woningcorporaties, een positief saldo

operationele kasstroom, voldoen aan het borgingsplafond van het WSW en daarmee voldoende

faciliteringsvolume om projecten te kunnen blijven uitvoeren in ons werkgebied.

De financiële beoordeling richt zich op een zestal toezicht terreinen:

- Kwaliteit financiële verantwoording;

- Behoud maatschappelijk gebonden vermogen;

- Financieel risicobeheer;

- Liquiditeit;

- Solvabiliteit;

- Draagkracht vermogen.

Velison Wonen voldoet in 2016 ruimschoots aan de financiële ratio’s van het WSW en conformeert

zich ook in 2017 aan deze ratio’s.
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Hoofdstuk 6

OVERZICHT DOELEN & ACTIES 2017

AFGESTEMD AANBOD
Inzet op divers

aanbod met

kwaliteit

• Investeringen in de kwaliteit van onze woningen zijn conform de actuele

eisen en gericht op de verduurzaming van onze portefeuille.

• Voor 2017 hebben we circa € 5.550.000,- opgenomen voor het uitvoeren

van dagelijks-, planmatig-, mutatie- en contractonderhoud aan onze

woningen.

• We ronden de verduurzaming van de Geelvinckstraat e.o. (113 woningen)

naar label A in 2017 af (investering € 4.600.000,-).

Inzet op

betaalbaarheid

• Toewijzen van 95% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan

mensen die recht hebben op huurtoeslag, conform de regels passend

toewijzen.

• Sturen op portefeuilleverdeling bij streefhuur van 70% tot 2e

aftoppingsgrens (€ 628,76), 20% tot liberalisatiegrens (€710,68) en 10%

niet-DAEB (boven € 710,68).

• Huurverhogingsbeleid conform Wet Doorstroming Huurmarkt volgens de

kaders van de huursombenadering.

• Toewijzen huurwoningen in het sociale middensegment (€ 618,- tot

€ 710,-) aan mensen met inkomen tot €35.739,- die geen recht hebben op

huurtoeslag.

• Voor huishoudens met inkomens tussen € 39.874 en € 45.000,- die in de

vrije huursector moeten huren wordt de maximale streefhuur bij mutatie

afgetopt op € 900,-.

• Verduurzamingsinvesteringen rekenen we niet door in de huur, dat

betekent lagere woonlasten voor onze huurders. Eventuele extra

huurinkomsten door inkomensafhankelijke huurverhoging worden

geïnvesteerd in verdere verduurzaming van het bezit.

Inzet op specifieke

doelgroepen

• We zetten in samenwerking met de andere corporaties en de gemeente in

Velsen een Wonen, Zorg & Welzijnsmonitor (WZW-monitor) op.

• We stellen met zorgpartijen woonzorgarrangementen op in wijken met

een tekort aan woningen voor mensen met een fysieke beperking.

• We onderzoeken met de gemeente de mogelijkheden van het stimuleren

van verhuizen voor presenioren (55+) en 85+ senioren.

• We stellen met de gemeente en de corporaties een

samenwerkingsconvenant WMO op.

• We maken met onze collega-corporaties samenwerkingsafspraken met

WonenPlus.
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• We evalueren ons aanbod uitstroomwoningen en evalueren het

convenant Kanswoningen met de collega-corporaties.

• We stellen met collega-corporaties en andere betrokken partijen een

Sociale Kaart op voor Velsen-Noord.

• We bereiden ons aanbod nultredenwoningen in 2017 en de jaren daarna

door middel van nieuwbouw uit.

• We ronden in 2017 het de bouw van Skaeve Huse af.

• We zetten ons in voor voldoende aanbod voor jongeren onder 23 jaar en

studenten.

• We huisvesten statushouders conform wettelijke taakstelling en zoeken

naar (tijdelijke) locaties voor uitbreiding van ons woonaanbod voor

urgenten.

• We monitoren onze voorraad ten behoeve van middeninkomens.

Prestatieafspraken

en jaarafspraken

• Wij stemmen ons bod voor de jaarafspraken 2018 af met de huurdersraad

en komen met de gemeente en de huurdersraad tot jaarafspraken 2018.

Aandachtspunten

organisatie 2017

• We actualiseren onze portefeuillestrategie in lijn met onze financierings-

strategie en ons transitieprogramma.

• We nemen in 2017 de EPA-labeling van ons gehele bezit op.

VERSCHIL IN ONZE KERNEN
Projecten IJmuiden • Uitbreiding voorraad appartementen bij de KPN locatie, 48 sociale huur

en 6 koop, geschikt voor diverse doelgroepen (waaronder 65+).

• Uitbreiding voorraad met 22 appartementen bij Dok 12C.

• Bouw 60 kleine betaalbare sociale huurwoningen voor starters / studenten

in Stadspark.

• Aan de Torricellistraat en de Venusstraat koopt Velison Wonen een pand

ten behoeve van het huisvesten van circa 33 statushouders huishoudens.

Project Velsen-

Noord

• Door het sturen naar een gedifferenteerd aanbod van kwaliteit en

betaalbaarheid vergroten wij de aantrekkelijkheid van Velsen-Noord.

• Verduurzaming 113 woningen aan de Geelvinckstraat e.o., de woningen

worden gerenoveerd naar energielabel A.

Projecten

Velserbroek

• Ontwikkeling beschermende woonvoorziening Molenweid: 30

tweekamerappartementen en gemeenschappelijke ruimte.

• Optopping van woon-zorgcomplex De Hofstede, uitbreiding met 10

sociale huur appartementen.

• Verbouwing locatie Platbodem naar 24 onzelfstandige verhuureenheden

ten behoeve van de huisvesting van statushouders.

• Realisatie project Skaeve Huse; huisvesting voor “laatste kans” huurders.

Project Santpoort-

Noord

• Verbouwing locatie Dobbiuslaan naar 8 zelfstandige woningen voor

statushouders.

Leefbaarheid • We participeren in o.a. Buurtbemiddeling, Wonen Plus, Wijkmobiel en de

Dag van de duurzaamheid.

• We werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel bij onze bewoners

d.m.v. de projecten Voetstappen in de wijk, Horen, Zien en Melden en

Babbeltrucs.
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• We besteden extra aandacht aan brandveiligheid, o.a. door diverse oefe-

ningen uit te voeren.

DIENSTVERLENING
Sturen op kwaliteit

van

dienstverlening

• We hanteren een goede dienstverlening vanuit een efficiënte

bedrijfsvoering, met een KWH label met minimaal hetzelfde

prestatieniveau als in 2016.

• We streven naar een goede kwaliteit van dienstverlening en werken langs

meerdere lijnen aan onze interne en externe communicatie conform de

klantvisie die we in 2017 opstellen.

• We ondersteunen onze Huurdersraad en zetten ons in 2017 actief in om

nieuwe bewonerscommissies te realiseren in complexen waarbij sprake is

van gedeeltelijke verkoop.

Medewerkers aan

zet

• Het uitwerken en invoeren van de nieuwe HRM-cyclus. Belangrijk punt

van aandacht hierin is de ontwikkeling van individuele medewerkers: spe-

cifiek gericht op blijvende inzetbaarheid en carrièreperspectieven.

• Uitvoeren acties medewerkers onderzoek 2016: specifiek gericht op actief

leren, interne communicatie en klantgerichtheid.

• We bewaken het ziekteverzuim.

• We gebruiken Arbo voorzieningen die preventief werken.

• In 2017 zetten maken we een opleidingspool voor medewerkers.

• We starten met het maken van een strategische personeelsplanning.

• We voeren de tweede fase van de agressietraining uit.

Implementatie

woningwet

• In 2017 implementeren we de administratieve scheiding DAEB/niet-

DAEB.

• Starten van het inmeten van DAEB-bezit door gecertificeerd bedrijf.

• We monitoren aan de hand van onze (verwachte) mutaties richting de

huurverhoging op 1 juli 2017 hoe we binnen de kaders verantwoord

huurbeleid kunnen maken.

• We monitoren continue de slaagkansen huurders, wachttijd en de impact

onze huurinkomsten naar aanleiding van de nieuwe regelgeving.

Bedrijfsvoering • We streven naar huurachterstanden van 1,5%. In 2017 onderzoeken we de

verhaalmogelijkheden op vertrokken huurders.

• In 2017 werken we aan de administratieve splitsing, onder andere door

het vastleggen van facturen en diverse additionele informatie.

• We beoordelen voor de afhandeling van huurdersaanvragen de overstap

van taakgericht werken via Klantvenster E-archief naar zaakgericht

werken door middel van het Medewerkersportaal.

• We richten onze processen zo in dat technische gegevens altijd in de

bronsystemen worden ingevuld en geraadpleegd.

• We maken de technische gegevens van onze woningen digitaal

beschikbaar en bewerkbaar voor onze medewerkers buiten de deur.

• We implementeren het in 2016 vastgestelde beleidsplan ICT en nemen

nieuwe hard- en softwarepakketten in gebruik.

• We optimaliseren ons risicomanagement en gaan met behulp van een

inern audit jaarplan audits (laten) uitvoeren.
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• We houden onze bedrijfskosten op niveau en spiegelen deze aan onze

collega-corporaties.

• We wikkelen de vpb af en maken een vpb strategie voor 2017 en de

komende jaren.

Financiële

continuïteit

• We streven naar een positieve financiële beoordeling van de Autoriteit

Woningcorporaties (toezichtbrief).

• We streven naar een positief saldo operationele kasstroom.

• We blijven voldoen aan het borgingsplafond van het WSW.


