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Hoofdstuk 1  

BLIJVEND VERSCHIL MAKEN 

Voor u ligt het jaarplan 2016 van Velison Wonen. Hierin leest u de werkzaamheden en activiteiten die 

Velison Wonen in 2016 gaat uitvoeren. Lees over onze plannen voor de bouw van nieuwe en betaal-

bare huurwoningen, het onderhoud en verbeteringen aan onze bestaande woningvoorraad,  maatre-

gelen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid, onze inspanningen voor sterke buurten 

en onze betrokkenheid bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Verder is er in het plan 

bijzondere aandacht voor de betaalbaarheid van het wonen. 

 

Dit plan is één van onze jaarschijven van het ondernemingsplan 2014-2017. Waar we in 2014 en 2015 

gewerkt hebben aan zowel de organisatie als aan onze kerngerichte aanpak in Velsen, willen we in 

2016 blijvend verschil maken. Blijvend verschil maken is voor ons dat we passend binnen de kaders van 

de Woningwet en vanuit een solide organisatie, ons richten op de volkshuisvestelijke kerntaak in 

Velsen. Dit betekent voor Velison 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bouwen daarin voort op de fundamenten vanuit 2015. Zo hebben we in 2015 goede resultaten 

behaald en zijn veel van onze doelstellingen bereikt. Een aantal belangrijke resultaten die bereikt zijn 

betreffen: 

 

 een betaalbare woningvoorraad door de streefhuurpercentages van veel complexen te verla-

gen (door in 2015 een gewijzigd huurbeleid door te voeren op basis van een uitgevoerd betaal-

baarheidsonderzoek); 

“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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 daarmee meer differentiatie te bereiken in onze huurprijsstelling, als onderdeel van een pas-

send woningaanbod; 

 de inbreiding van het wijkgezondheidscentrum De Hofstede, met als doel om de eerstelijns-

zorg bereikbaar te houden; 

 de afname van vijf woningen in Oud-IJmuiden, die we nu verhuren als sociale huurwoning; 

 het ruimschoots behalen van onze verkoopdoelstelling van 20 woningen als middel om de di-

versiteit in de wijk te versterken, wooncarrière mogelijk te maken en blijvend te investeren in 

de volkshuisvestelijke opgaven; 

 het sluiten van een (anterieure) overeenkomst met de gemeente Velsen over de KPN locatie 

en een koop-/realisatieovereenkomst met de ontwikkelaar;  

 het gezamenlijk uitvoeren van de betaalbaarheid van het wonen (woonquotum) samen met de 

gemeente, als input voor ons nieuwe huurbeleid in 2016; 

 het opstellen van het strategisch voorraadbeleid met concrete maatregelen ten aanzien van 

onze woningvoorraad naar omvang, samenstelling en kwaliteit; 

 het aanscherpen van ons inkoopbeleid door het opstellen van een samenwerkingsovereen-

komst met onze aannemers betreffende onderhoud; 

 het toetsen van onze bedrijfskosten en prestaties ten opzichte van andere woningcorporaties, 

door deel te nemen aan de Aedes benchmark.  

 

We verwachten 2015 financieel positief af te sluiten conform de begroting en onze doelstellingen.  

Dit maakt dat wij met vertrouwen naar de toekomst kijken. Ook in 2016 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 € 34.911,-. Daarnaast blijven we ook huishoudens met een inkomen tot  

€ 43.782 (secundaire doelgroep) op beperkte maat bedienen. 

 

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 2016, 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 2016 benodigd is.  

 

Deze werkwijze betekent concreet dat we onze doelstellingen en acties voor 2016 koppelen aan de 

volgende drie speerpunten van beleid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie & 
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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 2016. Als vanzelfsprekend hebben we daarin aandacht voor de impact 

van de Woningwet. We sluiten dit jaarplan af met een samenvattend overzicht van onze inzet over 

2016 (hoofdstuk 6).  

 

Tot slot  

Ook in 2016 nodigen we u graag uit om in gesprek te gaan over onze jaarplan, de koers van Velison 

Wonen en de activiteiten die we de komende jaren voor ogen hebben. We laten ons graag voeden 

door onze omgeving, met als uitgangspunt om samen onze schouders te zetten onder een aanpak 

die voor Velsen werkt! 

 

Peter van Ling 

Directeur Velison Wonen 
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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. Minstens zo belangrijk 

zijn de ontwikkelingen op het terrein van onder meer demografie en inkomensontwikkeling. Deze 

zijn bepalend voor de omvang, samenstelling en betaalbaarheid van onze voorraad. Hieronder is een 

overzicht gegeven van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de doestellingen en activiteiten van 

Velison Wonen: 

 

Impact Woningwet 

Per 1 juli 2015 is de Woningwet van kracht geworden en het Besluit Toegelaten Instellingen Volks-

huisvesting (BTIV), waarin de details van de uitvoering zijn vastgelegd. De belangrijkste impact voor 

ons als woningcorporatie is gelegen op: 

 

 de toewijzing van huurwoningen: We zijn verplicht om passend toe te wij-

zen aan minimaal 95% van de mensen, die recht hebben op huurtoeslag. 

Aan deze groep moeten we een woning van maximaal €618,- maandhuur 

aanbieden (afhankelijk van huishoudenssamenstelling).  

 scheiding DAEB/niet-DAEB: Velison Wonen is verplicht haar diensten van 

DAEB administratief te scheiden van de niet-DAEB activiteiten.  Dit om 

maatschappelijk bestemd vermogen daadwerkelijk in te zetten voor de 

maatschappelijke taken die aan corporaties zijn opgedragen; 2016 staat in 

het teken van de uitwerking en implementatie in de administratie. 

 verscherpt intern- en extern toezicht: De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) 

voert toezicht op de prestaties en bedrijfsvoering van de woningcorpora-

ties. Ook dienen (her) benoemingen van zowel commissarissen als be-

stuurders te worden voorgelegd aan de Aw.  

 de cyclus van verantwoording: In samenhang met voorgaand punt is er 

sprake van een grotere verantwoordings- en administratieve druk. In de 

oplevering van jaarstukken en het maken van afspraken dienen de ge-

meente en huurdersorganisaties goed te worden meegenomen.  

 Waarderen marktwaarde verhuurde staat: Velison Wonen moet haar onroe-

rende zaken over 2016 op marktwaarde in verhuurde staat waarderen. De-

ze waardering wordt opgenomen in de jaarrekening van de corporatie. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOea_pPAt8gCFUnYGgodDvoFZg&url=http://www.progressiefzoeterwoude.nl/archieven/2451&psig=AFQjCNHj9RhJPgtrxR2wcMxweZUZqTveyQ&ust=1444552635046224
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLLZn7fAt8gCFQguGgodn1gFTg&url=http://www.steunpuntwonen.nl/woningwet-in-uitgebreide-vogelvlucht/&psig=AFQjCNHj9RhJPgtrxR2wcMxweZUZqTveyQ&ust=1444552635046224
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Sociaal huurakkoord Aedes en de Woonbond 

Op 3 juni 2015 is het sociaal huurakkoord gesloten voor de periode 2016-2018 tussen Aedes en de 

Woonbond. In dit akkoord staat dat: 

 

 de totale huursom van een woningcorporatie vanaf 2016 met niet meer dan 

1% mag stijgen boven inflatie, inclusief harmonisatie; 

 binnen dit kader de corporatie op woning-/complexniveau kan variëren. 

 

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). Zorgpunt ten aanzien van het huurak-

koord is het effect op de huurtoeslag en het effect op het passend toewijzen. 

Op dit moment worden deze effecten door de minister en de Aw doorgere-

kend.  

 

 

Demografie & huishoudenssamenstelling 

In Velsen zijn grofweg drie woonmilieus te onderscheiden: centrum stedelijk en groen stedelijk in 

IJmuiden en Velserbroek en landelijk/dorps in Santpoort-Noord en Velsen-Noord (Woonvisie Velsen 

2025 ‘Kennisrijk werken in Velsen’). De bevolkingsontwikkeling van Velsen is de laatste vijftien jaar 

stabiel geweest. In 2012 telde Velsen 67.300 inwoners en 30.590 huishoudens. De gemiddelde huis-

houdgrootte in Velsen 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 provinciaal gemiddelde. De verwachting is dat deze 

vergrijzing zich doorzet. Het aandeel 65-plussers zal toenemen van 18% (2015) naar 27% in 2040. 

Opmerkelijk is dat het aantal 25-49 jarigen slechts beperkt afneemt. Dit hangt samen met een ver-

wachte instroom van mensen in die leeftijdscategorie van buiten, omdat er in Velsen meer gebouwd 

kan worden dan nodig is voor de eigen bevolking.  

 

Het aantal huishouden met een lager inkomen zal de komende jaren naar verwachting toenemen 

(Woningmarktonderzoek Velsen 2014). Deze toename wordt veroorzaakt door de combinatie van de 

(negatieve of stabiele) koopkrachtontwikkeling per type huishouden, een toenemend aantal kleine 

huishoudens en de voortschrijdende vergrijzing. Wanneer de huishoudens worden ingedeeld volgens 

de categorieën die in het huurbeleid (huurtoeslag en inkomensafhankelijke huurverhoging) gebruikt 

worden, zien we hetzelfde patroon. Zo zal tot 2025 het aantal huishoudens met een inkomen tot € 

34.678,- (prijspeil 2015) toenemen. 

 

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 dusdanig risico lopen, dat ze op hun 

basisbehoeften moeten bezuinigen. Voor ons leverde dit de volgende belangrijke conclusies op: 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI6sx8HBt8gCFUHSGgod9mcH7g&url=http://www.nieuwbuinensociaal.nl/pvda/landelijk/170-pvda-werkgroep-huurders-sociaal-huurakkoord-woonbond-aedes-het-beste-nieuws-sinds-tijden&bvm=bv.104819420,d.d2s&psig=AFQjCNGMOcpAahg_wmZ61b7dbnkFWBMvKQ&ust=1444553019369393
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 Gezinnen (met twee kinderen) in Velsen die huurtoeslag ontvangen en 

in een eengezinswoning wonen, hebben gemiddeld gezien de meeste 

betaalbaarheidsrisico’s. Ook samenwonenden tot 65 jaar met huurtoe-

slag komen in veel wijken gemiddeld gezien tekort op het maandelijk-

se basisbehoeftebudget. 

 Met name huurtoeslagontvangers in Duin- en Zeewijk, Velsen-Noord 

en Velserbroek kennen betaalbaarheidsrisico’s. 

 De huishoudens die huren en tot de sociale doelgroep behoren boven 

de huurtoeslaggrens (geen recht op huurtoeslag), hebben relatief ge-

zien minder kans op maandelijks tekort dan huurtoeslag gerechtigden. 

 Voor de sociale doelgroep zijn meergezinswoningen in Velsen beter 

betaalbaar dan eengezinswoningen (met oog voor hogere gemiddelde 

huurprijs en hoger energieverbruik). 

 De sociale doelgroep neemt de komende 15 jaar licht toe. Alhoewel de 

sociale doelgroep licht toeneemt, is er een meer dan voldoende sociale 

woningvoorraad van de in Velsen werkzame corporaties. 

 

 

Een aangepast (streef)huurbeleid 

Op basis van het betaalbaarheidsonderzoek heeft Velison Wonen in 2015 haar huurbeleid gewijzigd. 

Deze aanpassing was nodig mede gelet op onze gemiddelde streefhuur en ons relatief groot aandeel 

eengezinswoningen, met gemiddeld hogere woonlasten (waaronder huur). Dit risicoprofiel voor onze 

huurders is voor ons reden geweest om ons streefhuurbeleid aan te passen. Het gemiddelde streef-

huurpercentage van het hele bezit van Velison Wonen, is met 4% naar beneden bijgesteld (van ge-

middeld 87% naar 83%). Gemiddeld is de streefhuur van de woningen circa €10,- gedaald. 

 

Prestatieafspraken Wonen Velsen  

Op 10 juni zijn door Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen en de gemeente Velsen 

de Prestatieafspraken Wonen 2015-2016 ondertekend. Deze afspraken zijn gebaseerd op de beleids-

plannen van de drie corporaties en de woonvisie van de gemeente. De afspraken gaan over: 

 

 de ontwikkeling van de huurwoningvoorraad; 

 duurzaamheid; 

 huisvesting specifieke doelgroepen; 

 woonruimteverdeling; 

 wonen & zorg; 

 leefbaarheid.  

 

De prestatieafspraken zijn gemaakt in een tijd dat het kabinet werkte aan nieuwe wetgeving op het 

gebied van wonen. Conform de nieuwe Woningwet gaan we in 2016 voor nog concretere prestatie 

afspraken. Hierin betrekken we onze huurdersorganisaties als volwaardige partner. 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnaxP_Ft8gCFYq9GgodNLAAiw&url=http://www.ncbevents.nl/netwerkbijeenkomst/&psig=AFQjCNHmBZGRiIw2CmU_ToTjV0QZmS3Kkw&ust=1444554214368178
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3nid7Gt8gCFUycGgodcT8KoQ&url=http://www.jongin.nl/pagina/artikelen/18-en-omgaan-met-geld/665222&bvm=bv.104819420,d.d2s&psig=AFQjCNFEBvya6_iqwGl8z7TmlmXZCnu0ww&ust=1444554413055133
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIrplKDIt8gCFQvSGgodCRgHMw&url=http://www.hvbleiswijk.nl/site/default.asp?Option%3D51%26NewsID%3D58&bvm=bv.104819420,d.d2s&psig=AFQjCNEeXaXlystHp1fWdxjLn1Rp57C0Ag&ust=1444554752411644
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Dienstverlening gewaardeerd 

Zowel in ons ondernemingsplan als voorgaand jaarplan hebben we aangegeven 

dat we het belangrijk vinden dat onze dienstverlening van goede kwaliteit is. 

Om een betrouwbaar beeld hierop te krijgen, laten we onze dienstverlening 

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

KWH-Huurlabel behaald.  

 

 

Vervolgopzet 

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

ten van beleid: 

 

 Afgestemd aanbod (hoofdstukken 3) 
 

 Verschil in onze kernen (hoofdstuk 4) 
 

 Dienstverlenende organisatie (hoofdstuk 5) 
 

 

 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJf2pd3Jt8gCFcbYGgodxiIP3w&url=http://www.standleidingen.nl/woningbouwverenigingen/&bvm=bv.104819420,d.d2s&psig=AFQjCNHataANklNup4JRbzDDnYwXsxoPVg&ust=1444555221013686
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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 €34.911,- (peildatum 2015); 

 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 (€34.911,- tot €43.786,-), jongeren en/of starters op de 

woningmarkt. Met de nieuwe woningwet is er voor 5 jaar extra ruimte gekomen voor het huisvesten 

van middeninkomens (10% toewijzingsruimte voor huishoudens tussen €34.911 en €38.950). We 

maken gebruik van deze ruimte, en monitoren voortdurend wat hiervan de effecten zijn op de slaag-

kansen van de primaire doelgroep. 

 

Onze woningvoorraad ziet er per 1 januari 2015 als volgt uit (uitgesplitst per kern): 

 

 
 

Velison Wonen heeft in totaal 3.627 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: 
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 divers aanbod met kwaliteit: we hebben bewust ingezet op eengezinswoningen als sterk pro-

duct richting huur- en koopmarkt. Verkoop gebruiken we om de doorstroming op gang te bren-

gen en onze bewoners wooncarrière te bieden. Ons voornemen was om in de periode 2014-2017 

100 woningen te verkopen. Dat is gelukt. We hebben daarom onze doelstelling aangepast naar 

een beoogde verkoop van 10 woningen in 2016.  Daarnaast voegen we nieuwe woningen toe. 

Voor de periode 2015 tot 2017 zijn dit netto ±50 woningen.  

 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 €34.911,-. 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 €34.911,- en 

€38.950,-. De overige 10% gebruiken we voor maatwerk. Ons uitgangspunt is dat we de huurprijs 

bij ongeveer 90% van onze woningen beneden de liberalisatiegrens van €710,68 houden (prijspeil 

2015). 

 aanbod voor zorgbehoevenden: 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 2016 voegen we in Velserbroek 30 zorgwoningen toe aan onze 

voorraad. 

 

Vanuit bovenstaand kader hebben we voor 2016 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. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, voorzien we de aankomende periode voor 

onze doelgroep betaalbaarheidsproblemen. Als Velison Wonen hebben we daarom aanvullend 

onderzoek laten verrichten, mede gericht op de impact van ons streefhuurbeleid. Conclusie is dat 

we deze naar beneden bijstellen van 87% naar 83% maximaal redelijk, waarmee we fors investe-

ren in de betaalbaarheid van onze woningvoorraad.  
 

In 2016 werken we met deze parameters ons huurbeleid verder uit, en nemen daarin het nieuwe 

puntenwaarderingsstelsel en de passendheidsnorm mee. Conform ons ondernemingsplan zal de 

kernvoorraad (daeb) minimaal 80% blijven.  

 

 Woningen in het lagere sociale huursegment DAEB (passend toewijzen): In 2016 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 ≤ €576,87 met voorrang worden aangeboden aan inkomens tot 

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

o woningen met een huur  ≤ €618,24 met voorrang worden aangeboden aan inkomens tot 

€29.800 (3 personen of meer). 
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 Woningen in het sociale middensegment DAEB: De woningen in de huurprijsklasse €618,25 –  

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

slaggrens maar die wel tot de sociale doelgroep (maximaal €34.911,-) 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 streven naar een niet-daeb portefeuille van 10% van 

ons totale bezit (huurprijs vanaf €710,68). Gezien de marktomstandigheden en vraag naar dit ty-

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

 Uitgangspunten verhuur en woningtoewijzing: 

Het woonruimte verdeelsysteem van de corporaties met bezit in Velsen, hanteert drie manieren 

voor het aanbieden van woningen: via het reguliere aanbodmodel, het loting-model en direct te 

huur. Als gevolg van nieuwe regelgeving dienen in 2016 enkele aanpassingen in het systeem te 

worden doorgevoerd: 

o Woningen in het daeb-segment worden via het aanbodmodel aangeboden. Indien er geen 

kandidaten zijn of woningen blijken moeilijk verhuurbaar (verhuurleegstand > 30 dagen), 

dan worden deze woningen vervolgens aangeboden in het lotingmodel. 

o Woningen in het niet-daeb segment worden in het aanbodmodel aangeboden aan de zo-

genaamde middeninkomens vanaf €34.911. Indien er geen kandidaten zijn of woningen 

binnen een complex moeilijk verhuurbaar blijken (verhuurleegstand > 30 dagen), dan wor-

den deze ook direct te huur aangeboden. 

 

 Portefeuilleverdeling: Velison Wonen biedt haar huurwoningen aan tegen een diversiteit aan 

huurprijzen. Op deze manier bedienen we een brede doelgroep en streven we tevens een huur-

prijs na die past bij de kwaliteit van de woning. De gewenste verdeling van het vastgoed in huur-

klassen voor de komende jaren is: 

 

o Huren tot kwaliteitskortingsgrens (€403,06): 10% 

o Huren tot 2e aftoppingsgrens (€618,24): 55% 

o Huren tot max DAEB (€710,68): 25% 

o Huren niet-DAEB boven (€710,68): 10% 

 

Op dit moment ziet de verdeling naar huurklassen er nog anders uit (zie tabel op pagina 13). De 

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

het aantal mutaties. 
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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 van onze woontechnische kwaliteit (waaronder de ‘binnen pakketten’) 

aan de actuele eisen en normeringen van deze tijd; 

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 €5.000.000,- 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. 

 

 Energetische investeringen: Duurzaamheid is voor ons een belangrijk thema gelet op de be-

taalbaarheid, de lagere energielasten voor onze huurders maar ook vanwege de noodzakelijke 

CO2 reductie voor onze planeet. Daarom hebben we de volgende ambities: 

 

o We hebben de ambitie om in 2017 de energieprestaties van ons woningbezit zodanig te 

hebben verbeterd, gericht op een energielabel van gemiddeld C (volgens de rekenme-

thodiek in 2014). Hiervoor wordt bij ongeveer 100 woningen jaarlijks groot onderhoud 

toegepast met daaraan gekoppeld duurzaamheidsmaatregelen. Met deze aanpak en 

door het toevoegen van ongeveer 100 nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar, is een 

gemiddeld B label in 2020 wellicht te realiseren. 

o In 2016 investeren we €2.100.000 voor het verbeteren van de energieprestaties van het 

bezit met gemiddeld drie labelsprongen. Het eerste project zal worden uitgevoerd in 

complex 513, Melklaan e.o. (complex 511 van Rijswijkstraat). Het complex bestaat uit 

122 (rij)woningen gebouwd in 1948. Bij dit project wordt ook voor het eerst door Velison 

Wonen op grote schaal zonnepanelen toegepast. De ervaring die wij hier mee opdoen 

wordt mogelijk gebruikt voor verdere projecten. 
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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.   

 

 Verkoop van huurwoningen: Wij willen aan mensen met een laag inkomen de gelegenheid geven 

om een betaalbare woning te kopen. Verkoop is ook een belangrijk instrument om doorstroming 

te bevorderen en de sociale woningvoorraad te laten aansluiten op de primaire doelgroep van be-

leid. Daarnaast is verkoop een middel om financieel gezond te blijven en daarmee te blijven inves-

teren in onderhoud, verbetering en nieuwbouwprojecten. Ons doel is om in 2016 10 woningen te 

verkopen. 

 

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 doelgroep tot de huurtoeslaggrens en een 

doelgroep boven de huurtoeslaggrens en middeninkomens (bovengrens €34.911,-). Daarnaast 

onderscheidt Velison Wonen de volgende doelgroepen:  

o Senioren en zorgbehoevenden 

o Gezinnen 

o Studenten/starters 

o Bijzondere doelgroepen/statushouders 

 

 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). Daarnaast heeft zij diverse aangepaste 

woningen die via zorginstellingen worden verhuurd in IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Noord. 

Ook in 2016 blijft dit een belangrijke doelgroep van beleid. Daarom leggen we in 2016: 

 

o afspraken tussen de corporatie(s) en gemeente vast in een WMO-convenant, met aan-

dacht voor aanpassingen om langer thuis wonen te kunnen faciliteren en realiseren. 

 

 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 starters/studenten: Door het aanbieden van een aantal woningen onder de kwali-

teitsgrens met voorrang voor starters/studenten, kunnen we deze doelgroep bedienen. 

 

 Aanbod voor statushouders: Het aantal vluchtelingen dat een Nederlandse verblijfsvergunning 

krijgt zal ook komend jaar groeien. De taakstelling voor Velsen en dus ook voor Velison Wonen 

zal naar verwachting fors hoger uitvallen. Samen met de gemeente en onze collega-corporaties 
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zoeken we naar mogelijkheden om een goed huisvesting van de statushouders waar te kunnen 

maken. 

 

Prestatieafspraken als samenbindend kader 
 

 Cyclus prestatieafspraken: Op 10 juni 2015 heeft Velison Wonen haar handtekening gezet onder 

nieuwe prestatieafspraken voor 2015-2016. Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet 

zijn we in 2016 verplicht een bod te doen op de woonvisie van de gemeente (in overleg met de 

huurdersorganisatie) en vervolgens in gesprek te gaan om te komen tot nieuwe (herijkte) presta-

tieafspraken. De basis hiervoor is aanwezig. Begin 2016 gaan we hierover in gesprek met de 

huurdersorganisatie, en komen dan uiterlijk 1 juli 2016 met een bod aan de gemeente. 

 

Aandachtspunten organisatie 2016 
 

Om bovenstaande volkshuisvestelijke ambities waar te maken, zijn er in 2016 een aantal aandachts-

punten voor de organisatie die hier direct aan gelinkt zijn. Dit betreft: 

 

 Uitgangspunten verhuur bij mutatie: We streven naar een zo efficiënt mogelijk mutatieproces. 

Voor 2016 zijn de volgende speerpunten te benoemen: 

o Zo snel mogelijk verhuren van vrijkomende woningen door de medewerkers verhuur. 

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

gens de vastgestelde basiskwaliteit, door de mutatieopzichters. 

o Sociaal en fysiek beheer voor individuele huurders, wijk of buurt door de wijkcoördina-

tor, projectleider wijken, wijkopzichters en vakmannen en verhuurmakelaars met als 

doel een prettige, schone en veilige leefomgeving. 

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

 

 Vastgoedsturing: Om vastgoedsturing vorm te geven is een goed databestand essentieel. De 

opbouw van dit databestand bevindt zich nog in een beginstadium. In 2016 zullen deze systemen  

aan de hand van een nog op te stellen prioriteitenlijst, gevuld worden (b.v. woningplattegrond, 

keteltype, EPA-label, oppervlaktes enz.). Om deze data vervolgens goed te kunnen beheren en 

daar over te rapporteren, zal een aantal medewerkers hiervoor een training volgen. 

 

 Duurzaamheidslabel: Eind 2016 hebben we de EPA-labeling van 90% van ons bezit opgenomen. 

De EPA labeling geeft de energieprestatie per woning aan. Onlangs zijn de labels vervangen door 

een energie index. Door de huidige energieprestatie van ons gehele bezit vast te leggen, kan het 

beleidsvoornemen om in 2017 een gemiddelde index van EI=1.71 (label C) bereikt te hebben, ge-

volgd worden.  
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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 speerput 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 C in 2017. 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 2016 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 2016 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 gaan in 2016 aan de slag met de voormalige KPN-locatie. Conform onze koers en stra-

tegie sturen we op een gewenste mix van huurprijzen in IJmuiden. Onze inzet betreft de geza-

menlijke leefbaarheidsactiviteiten die zijn geborgd in het actieplan van de gemeente Velsen.  

 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. 

Daarnaast willen we de maatschappelijke infrastructuur versterken. Dit laatste gebeurt met het 

wijkactieplan. Daarbij verkopen we woningen van de complexen Pen Dorp en Kruisbeek.  

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

brengen in de prijs-kwaliteit verhouding, hier hebben we in 2015 een grote slag in gemaakt. In 

2016 start de bouw van 30 woon-zorg woningen binnen het project De Molenweid. Het complex 

van Galle Promenade is aangewezen voor verkoop.  

 

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.  
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Voor  Santpoort-Noord geldt dat er geen directe noodzaak is om activiteiten te ondernemen. Van-

zelfsprekend blijven wij onze woningen goed beheren. 
 

Overigens geldt dat ons leefbaarheidsbudget (maximaal €125,- per vhe) en onze inzet op maatschap-

pelijk vastgoed, vanuit de Woningwet is beperkt. Des te meer reden dat onze inzet een integrale 

aanpak samen met bewoners en partners vergt.  

 
Projecten IJmuiden 
 
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. In 2016 wordt het 

Schets Ontwerp en Definitief Ontwerp, alsmede de procedure voor de bestemmingsplanwijzing 

doorlopen. Met de gemeente Velsen is in het najaar van 2015 een anterieure overeenkomst gesloten 

en met de ontwikkelaar een koop/realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van deze locatie. 

 

Het plan bestaat uit twee rechthoekige gebouwen. Op de begane grond een supermarkt 2000 m2 

BVO en 500 m2 flankerende winkels. 54 woningen, waarvan 48 sociale huur en 6 koopwoningen die 

door de ontwikkelaar worden verkocht. 

 

Het is de bedoeling om eind 

2016/begin 2017 te starten 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 een GBO van 65 

m2. Daarnaast hebben alle woningen 

een berging en 24 woningen een vas-

te parkeerplaats. 
 

 

Aankoop 8 sociale huurwoningen Oud-IJmuiden 

Velison Wonen neemt 8 woningen af van BPD (voormalig Bouwfonds) in Oud IJmuiden. Het betreft 6 

eengezinswoningen en 2 appartementen (zgn. BEBO beneden en bovenwoning) in DOK 12 aan de 

Breesaapstraat. De woningen worden aangeboden in het sociale huursegment onder de DAEB grens 

van € 710,- en vallen binnen ons toegestane werkgebied. 

 

De aan te kopen woningen zijn een gewenste aanvulling op onze portefeuille voor wat betreft de 

combinatie van product en huurstelling. Zo heeft Velison Wonen recent (2009 – 2013) drie woonblok-

ken met in totaal 146 woningen gerealiseerd en in 2015 vijf sociale huurwoningen (appartementen) in 

blok 10 afgenomen. Velison Wonen is daarmee een belangrijke ontwikkelaar in Oud IJmuiden, en 

heeft vanwege het vele bezit in dat gebied een belang bij de verdere ontwikkeling en realisatie van 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIzS3Krit8gCFYS8Ggod_poI7w&url=https://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/kpn-locatie.htm&psig=AFQjCNGCoKcKj8e5OyTugErqB2R6OFbiLg&ust=1444561830717683
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Oud IJmuiden. De ontwikkeling van DOK 12 past daarmee in onze strategische visie en draagt bij aan 

de verdere positionering van het gebied. 

  

Verbouwing bedrijfsruimte naar twee sociale huurwoningen 

In IJmuiden aan de Kanaalstraat beschikt Velison Wonen over twee niet in gebruik zijnde schoolloka-

len. In het nieuwe bestemmingsplan heeft deze locatie een woonbestemming gekregen. Het verhu-

ren van deze locatie als maatschappelijk vastgoed is tot op heden niet succesvol geweest en het ver-

huren als commercieel vastgoed heeft niet onze voorkeur. Vandaar dat besloten is deze twee school-

lokalen te gaan verbouwen naar twee sociale huurwoningen. De voorbereiding en uitvoering wordt 

verwacht in 2016 met een uitloop naar 2017. 

 

Projecten Velsen-Noord 
 
Herstructurering/ verduurzaming van 122 woningen in Velsen-Noord  

In het ondernemingsplan van Velison Wonen is de ambitie opgenomen om in 2017 de energie-

prestaties van het bezit zodanig te hebben verbeterd dat het energielabel gemiddeld C is (volgens de 

rekenmethodiek in 2014). Om die ambitie waar te maken zal in 2015, 2016 en 2017 telkens een pro-

ject worden uitgevoerd waarin bij ongeveer 125 woningen de energieprestaties worden verbeterd.  

In de meerjarenbegroting is voor de komende drie jaar telkens € 2.100.000 vrijgemaakt voor het ver-

beteren van de energieprestaties van het bezit. 

 

Melklaan 
Het eerste project zal worden uitgevoerd in com-

plex 513, Melklaan e.o. (complex 511 van Rijswijk-

straat). Het complex bestaat uit 122 (rij)woningen 

gebouwd in 1948. In het verleden zijn op beperk-

te schaal ingrepen gedaan (deels dubbel glas bij 

kozijnvervanging en CV-aanleg bij mutatie). We 

vinden echter dat de energieprestaties nog sterk 

te verbeteren zijn. De woningen hebben nu ener-

gielabel D, E, en F. Verwacht wordt dat het ener-

gielabel naar B kan worden gebracht. 

                                                                                                            

 

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 is 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.  
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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), hebben we er belang bij dit complex uit te breiden. Zo 

bestaat de mogelijkheid om aan de voorkant 6 woningen (Koerierster-pad) en aan de achterkant 4 

woningen (Aletta Jacobsstraat) in de sociale huur toe te voegen. Deze appartementen hebben een 

oppervlakte van circa 73 m2 bvo (excl. galerijen). In 2016 onderzoeken wij de haalbaarheid van dit 

project. Is dit resultaat positief, dan zal eind 2016/begin 2017 met de uitvoering gestart worden.  

 

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.  

 

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. In 

2015 is er door de architect gewerkt aan het 

definitieve ontwerp van het nieuwe gebouw. 

Het bestaande gebouw wordt gesloopt, 

waarna de start bouw in 2016 kan beginnen. 

De oplevering is medio 2017. 

 

 

 

Overige projecten 
 
Verbouwing HOED in Santpoort-Noord 

In Santpoort-Noord is Velison Wonen eigenaar van een Huisartsen Onder Eén Dak (HOED). Het ge-

bouw voldoet niet volledig meer aan de wensen van de huisartsen. Om de toekomstige exploitatie 

zeker te stellen en de HOED in Santpoort-Noord te behouden voor de bewoners, is een verbouwing 

van deze locatie noodzakelijk. Deze verbouwing zal in 2016 zijn beslag krijgen. 

 

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.  
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In 2016 ondersteunen we wederom het werkplan “Schoon, Heel & Veilig” in Velsen. We stimuleren 

wijkinitiatieven en participeren in o.a. buurtbemiddeling, Wonen Plus, “Wijkmobiel”, “Horen, Zien en 

Melden” 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, overige woningcorporaties, de politie en bewonerscommis-

sies. 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 een belangrijk aandachtspunt.  In 2016 zal door Velison Wonen een hand-out worden 

opgesteld; “Wie, wat, hoe en waar?“ Middels een overzichtelijke kaart met vermelding van de betref-

fende instanties  kan overlast gericht gemeld worden. 

 

Horen Zien en Melden 

Om de veiligheid bij de bewoners te vergroten wordt het project  “Horen, Zien en Melden”, in  sa-

menwerking met de politie, gemeente Velsen, welzijnswerk en de overige woningcorporaties in 2016 

voortgezet. 

 

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 

Woonfraude wordt aangepakt in samenwerking met de gemeente.  
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Hoofdstuk 5  

SPEERPUNT 3: DIENSTVERLENENDE 

ORGANISATIE 

Vanuit onze koers & ondernemingsplan 
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste 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 organisatie, 

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

ra). Uiteraard gericht op onze dienstverlening. We hebben onze huurders niet uit het oog verloren. 

Ons behaalde KWH-huurlabel is hiervan het bewijs.  

 

In ons ondernemingsplan hebben we de volgende kernwaarden benoemd die we hanteren en waarop 

we aanspreekbaar zijn:  

 

 

Anno 2016 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. De uitdaging is 

en blijft om deze kwaliteit vast te houden.  

 

Deze kwaliteit komt ook in 2016 naar voren in een hoogwaardige dienstverlening vanuit een efficiën-

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

kunnen voorhouden. Dit alles binnen de randvoorwaarde van financiële continuïteit, om volkshuis-

vestelijk van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor Velsen. Gedurende de looptijd van ons onder-

nemingsplan hebben we als voorwaarden dat we voldoen aan de door de Autoriteit Woningcorpora-

ties en de WSW gestelde normen.  

 

 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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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 2015 

is het KWH label behaald. We streven ernaar het KWH label in 2016  te behouden met minimaal 

hetzelfde prestatieniveau. Daarnaast registreren we klachten en spreken elkaar hier op aan om 

voortdurend te leren en onze werkwijzen te verbeteren. 

 

 Communicatie: Onze organisatie streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. 

De klant moet goed en snel worden geholpen. Goede interne en externe communicatie draagt 

hieraan in grote mate bij. Acties die wij in 2016 in ieder geval oppakken zijn: 

o We versturen drie nieuwsbrieven aan huurders (en stakeholders). In samenwerking met de 

afdeling wonen wordt onderzocht of overgaan kan worden op het digitaal toesturen van 

nieuwsbrieven en eventueel andere post. 

o We bekijken of onze online dienstverlening verbetering behoeft. In 2016 gaan we verder 

met de oriëntatie op een klantportaal.  

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

municatiekalender voor 2016. Hierin staat in grote lijnen vastgelegd wat we wanneer gaan 

communiceren.  

 

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

wensen vanuit huurders, is onze Huurdersraad. Zij zijn in 2016 een volwaardige partner bij het 

maken van prestatieafspraken. Samen met hen bereiden we in de eerste helft van 2016 het bod 

op de woonvisie voor en gaan we met de gemeente en collega-corporaties vervolgens het 

gesprek aan om te komen tot (herijkte) prestatieafspraken. Daarnaast verkennen we de 

mogelijkheden van een klantportaal op onze website. 

  

 Visitatie: In het 1
ste

 kwartaal van 2016 zijn de resultaten van de visitatie bekend. Op basis hiervan 

stellen we een lijst met op te pakken acties vast voor 2016 en 2017. Belangrijk onderdeel daarvan 

zijn de aandachtspunten die meegegeven zijn door onze partners. 

 

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. We werken toe naar een meer resultaatgerichte cultuur, die past bij onze kernwaarden. Dit bete-

kent 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 

waarin 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. Voor 2016 zijn de speerpunten in 

dit kader de volgende: 

 



  

Pag: 23/29 

 

 

 

 

 Het uitwerken en invoeren van de nieuwe HRM-cyclus. Belangrijk punt van aandacht hierin is de 

ontwikkeling van individuele medewerkers.  

 Uitvoeren van de acties uit het plan van aanpak medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015. 

Eind 2016 herhalen we het medewerkerstevredenheidsonderzoek om de effecten van de acties 

uit het plan van aanpak te meten. 

 We gaan aan de slag met de acties die voortgekomen zijn uit het in 2015 gehouden ‘Risico Inven-

tarisatie en Evaluatie’. 

 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 2016 zetten we specifiek in op persoonlijke en professionele 

groei van de medewerkers. Inzicht krijgen in de eigen en te ontwikkelen competenties wordt  

door Velison Wonen gestimuleerd.  

 

Implementatie Woningwet  
 
De nieuwe woningwet is op 1 juli 2015 jl. 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 2016 zijn de 

belangrijkste acties: 

 

 Daeb/niet-daeb: Velison Wonen sorteert vooralsnog voor op een administratieve scheiding. In 

2016 maken wij de definitieve keuze voor één van de scheidingsvarianten (verlicht regime, admi-

nistratieve scheiding of juridische splitsing). Het bezit zal dan opgesplitst worden en geadmini-

streerd in een DAEB en niet-DAEB administratie. Op basis van de definitieve keuze brengen we 

in 2016 de gewijzigde richtlijnen in kaart, en kan de impact bepaald worden ten aanzien van de 

jaarrekening, jaarverslag en overige documenten. Daarnaast beoordelen we welke administra-

tieve processen aangepast worden. Ook maken we een keuze in de kostenverdeling en te pre-

senteren management informatie. 

 

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

2016 op marktwaarde hebben gewaardeerd. Deze waardering wordt opgenomen in de jaarreke-

ning van de corporatie. Naast de te maken doorrekening, is het met name van belang om in 2016 

de onderliggende data zo compleet mogelijk in onze systemen te krijgen. In 2016 zullen de sys-

temen aan de hand van een nog op te stellen prioriteitenlijst, gevuld worden (b.v. woningplatte-

grond, keteltype, EPA-label, oppervlaktes enz.). 

 

 Governance - aanpassen statuten en reglementen: Voor 1 januari 2017 dienen onze statuten en 

onderliggende reglementen conform de nieuwe Woningwet te zijn aangepast. We vinden het be-

langrijk dit tijdig te regelen en pakken dit daarom in de eerste helft van 2016 op. 

 

 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 
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de organisatie. Om de effecten van de nieuwe regelgeving te meten, monitoren we continue op 

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 zien we een lichte daling. Het stre-

ven is om de huurachterstanden (1,8 %) uiteindelijk terug te brengen naar de landelijke norm 

(1%). Naast de reeds ingezette acties onderzoeken we in 2016 de verhaalmogelijkheden op “ver-

trokken huurders”. 

 

 Processen afdeling vastgoed: Een aantal processen die onder de verantwoordelijkheid van de 

afdeling Vastgoed vallen zijn nog niet omschreven en/of vastgesteld. In 2016 zullen alle proces-

sen in beeld en eenduidig beschreven zijn. Hierbij wordt ook de wijze van control vastgesteld. 

 

 Informatie systemen KCC (Klantcontactcentrum): Om onze klanten nog beter van dienst te 

zijn en collega’s te ontlasten, wordt in 2016 ingezet op het vastleggen van klantcontacten. Het 

KCC kan de klant dan sneller van informatie voorzien, beter van dienst zijn en er is meer inzicht in 

de historie van een klantcontact. 

 

 ICT: In 2015 zijn we gestart met de inventarisatie van de verschillende software pakketten en het 

gebruik hiervan. Om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte informatieverstrekking, zijn 

in 2015 enkele softwarepakketten aangeschaft (o.a. activa module, treasurymodule, EPAview). 

In 2016 gaan we verder met de inventarisatie van de mogelijkheden van de diverse pakketten. 

Tevens worden de wensen van de diverse afdelingen geïnventariseerd (papierloos vergaderen, 

digitalisatie van werkzaamheden et cetera). 

 

 Risicomanagement: Doel is dat het risicomanagement in 2016 gecomplementeerd wordt tot 

een volwaardig controle-instrument ten behoeve van het functioneren van interne procedures en 

werkwijzen. Hiervoor worden de ontbrekende procedures beschreven en ondergebracht in het ri-

sicomanagement. 

 

 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 2016 onze bedrijfs-

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

 

Financiële continuïteit 
 

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

volkshuisvestelijke doelen in ons werkgebied te borgen. Naast de maatschappelijke meerwaarde, 

kijken we daarin ook naar onze financiële gezondheid op langere termijn. Ook in 2016 moet dit 

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



  

Pag: 25/29 

 

 

 

 

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

faciliteringsvolume om projecten uit te voeren in ons werkgebied.  

 

De financiële beoordeling richt zich op een zestal toezichtterreinen: 

 

- Kwaliteit financiële verantwoording 

- Behoud maatschappelijk gebonden vermogen 

- Financieel risicobeheer 

- Liquiditeit 

- Solvabiliteit 

- Draagkracht vermogen 

 

Velison Wonen conformeert zich  in 2016 aan de ratio’s van het WSW.  
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Hoofdstuk 6  

OVERZICHT DOELEN & ACTIES 2016 

 

AFGESTEMD AANBOD 
Inzet op 

betaalbaarheid 

 Uitwerken van het huurbeleid, op basis van nieuwe 

streefhuurpercentages.  

 Om jongeren beter te kunnen huisvesten passen we gericht onze 

streefhuren aan. 

 Toewijzen van 95% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan 

mensen die recht hebben op huurtoeslag, conform de regels passend 

toewijzen.  

 Toewijzen huurwoningen in het sociale middensegment (€618,- tot 710,-) 

aan mensen met een inkomen tot €34.911,- die geen recht hebben op 

huurtoeslag.  

 Aan de huishoudens met inkomens tussen €34.911 en €38.950 zullen 10% 

van de vrijgekomen woningen met een huurprijs tot €710,69 worden 

toegewezen. 

 Gelet op de opgaven in de gemeente Velsen, het streven naar een niet-

DAEB portefeuille van maximaal 10%. 

 Voor huishoudens met inkomens > €38.950 die in de vrije huursector 

moeten huren, wordt de streefhuur bij mutatie afgetopt op € 900. 

 In ons bewonersmagazine staan we stil bij de invloed van gedrag op ener-

giebesparing. Tevens krijgen nieuwe huurders informatie over energiebe-

sparing.   

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 2016 hebben we circa €5.000.000,- opgenomen voor het uitvoeren 

van dagelijks-, planmatig- en contractonderhoud aan onze woningen. 

 We investeren ruim €2.100.000,- in energetische maatregelen, door 

middel van het verbeteren van 122 woningen in Velsen-Noord. 

 We gebruiken in de uitvoering van het onderhoud bij voorkeur duurzame 

materialen. 

Inzet op specifieke 

doelgroepen 

 In 2016 zullen de afspraken tussen de corporaties en de gemeente worden 

vastgelegd in een WMO convenant. Hierbij is aandacht voor aanpassingen 

om langer thuis wonen te kunnen realiseren. 

 



  

Pag: 27/29 

 

 

 

 

 Geschikte woningen voor ouderen worden met voorrang aan deze 

doelgroep toegewezen.  

 Eengezinswoningen worden met voorrang aan gezinnen aangeboden of 

voor minimaal twee personen, afhankelijk van de grootte van de woning. 

 We bieden een aantal woningen onder de kwaliteitsgrens met voorrang 

aan voor starters/studenten. 

 We nemen onze verantwoordelijkheid om statushouders te huisvesten 

volgens de taakstelling van de gemeente. 

 We verkopen 10 woningen als middel om doorstroming te bevorderen, 

wooncarrière mogelijk te maken en financiële middelen te genereren. 

Prestatieafspraken 

als samenbindend 

kader 

 Het jaarplan is ons bod aan de gemeente Velsen voor 2016. Begin 2016 

gaan we met de huurdersorganisatie in gesprek om uiterlijk 1 juli te 

komen tot een bod aan de gemeente voor 2017. 

Aandachtspunten 

organisatie 

 Speerpunten voor het mutatieproces in 2016 zijn: 
o Zo snel mogelijk verhuren van vrijkomende woningen (gemiddeld bin-

nen 10 dagen).  

o Zo snel mogelijk zorgen voor een technische staat van de vrijkomende 

woningen, volgens een vastgestelde basiskwaliteit (gemiddeld binnen 

10 dagen).  

o Sociaal en fysiek beheer voor individuele huurders, wijk of buurt met 

als doel een prettige, schone en veilige leefomgeving. 

o De huurderving door leegstand is maximaal 1% van de bruto huurop-

brengsten. 

 Om vastgoedsturing goed vorm te geven, vullen we in 2016 het 

databestand dat hiervoor nodig is. 

 Eind 2016 hebben we 90% van ons bezit volgens de “nadere 

voorschriften” van de energieprestatie (energie  index) geinventariseerd. 

VERSCHIL IN ONZE KERNEN 

Projecten IJmuiden  We ontwikkelen 48 sociale huurwoningen op de voormalige KPN-locatie. 

Start bouw is gepland eind 2016/begin 2017. 

 Velison Wonen neemt 8 woningen af van BPD (voormalig Bouwfonds) in 

Oud IJmuiden. Dit betreft 6 eengezinswoningen en 2 appartementen. 

 We verbouwen twee schoollokalen om tot twee sociale huurwoningen. 

Projecten  

Velsen-Noord 

 We richten ons beleid op het vergroten van de aantrekkelijkheid van 

Velsen-Noord met een gedifferentieerd aanbod naar kwaliteit en 

betaalbaarheid.  

 We verbeteren de energieprestaties van 122 woningen aan de Melklaan. 

Projecten 

Velserbroek 

 We onderzoeken de mogelijkheid om 10 appartementen toe te voegen 

aan De Hofstede. 

 In 2016 starten we met de bouw van 30 zorgwoningen op locatie de Mo-

lenweid. 

Projecten 

Santpoort-Noord 

 We verbouwen de HOED (huisartsen onder een dak) in Santpoort-Noord. 

Leefbaarheid  We betrekken buurtbewoners actief bij de buurt waarin zij wonen.  
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 In 2016 ondersteunen we wederom het werkplan “Schoon, Heel, &Veilig” 

in Velsen.  

 We stimuleren wijkinitiatieven en participeren in o.a. Buurtbemiddeling, 

Wonen Plus, “Wijkmobiel”, “Horen, Zien en Melden”, en “Dag van de 

duurzaamheid”. 

 We zetten in op het aanpakken van woonoverlast en woonfraude. 

DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE 

Sturen op kwaliteit 

van 

dienstverlening 

 In 2016 behouden we het KWH label met minimaal hetzelfde 

prestatieniveau. 

 Communicatie, acties die we in 2016 oppakken zijn: 

o We versturen drie nieuwsbrieven aan huurders (en stakeholders). 

o We bekijken of onze online dienstverlening verbetering behoeft. In 

2016 gaan we verder met de oriëntatie op een klantportaal.  

o We brengen de belangrijkste communicatiemomenten in kaart door 

middel van een communicatiekalender voor 2016. 

Professionalisering 

van de organisatie 

 We werken resultaatgericht binnen de financiële continuïteit van de 

organisatie. 

 We werken de nieuwe HRM-cyclus uit.  

 We gaan aan de slag met de acties die voortgekomen zijn uit het in 2015 

gehouden ‘Risico Inventarisatie en Evaluatie’. 

 We bewaken het ziekteverzuim. 

 We gebruiken Arbo voorzieningen die preventief werken. 

 In 2016 zetten we specifiek in op persoonlijke en professionele groei van 

de medewerkers. 

Implementatie 

Woningwet 

 In 2016 maken wij een keuze over de administratieve scheiding van ons 

bezit in overeenstemming met de nieuwe Woningwet. 

 We waarderen onze onroerende zaken op marktwaarde en zullen in het 

verlengde daarvan het databestand van onze woningvoorraad 

optimaliseren. 

 We passen onze statuten en onderliggende reglementen aan conform de 

nieuwe Woningwet. 

Bedrijfsvoering  We streven naar een lagere huurachterstand. In 2016 onderzoeken we de 

verhaalmogelijkheden op “vertrokken huurders”. 

 In 2016 zullen alle huidige processen van de afdeling Vastgoed in beeld 

worden gebracht en eenduidig worden beschreven. 

 We leggen de interne werkwijzen en klantcontacten vast in onze 

informatiesystemen t.b.v. een optimalisering van informatie. 

 In 2016 wordt de kennis van de systemen verder uitgewerkt en waar nodig 

volgen medewerkers de benodigde cursussen en opleidingen. 

 We inventariseren de mogelijkheden van nieuwe software pakketen t.b.v. 

de digitalisatie van werkzaamheden. 

 In 2016 is risicomanagement in onze organisatie een volwaardig controle-

instrument ten behoeve van het functioneren van interne procedures en 

werkwijzen. 



  

Pag: 29/29 

 

 

 

 

 We gaan efficiënt om met ons kapitaal en bedrijfsmiddelen en spiegelen 

dit aan collega-corporaties via de Aedes-benchmark. 

Financiële 

continuïteit 

 We streven naar een positieve financiële beoordeling van de Autoriteit 

Woningcorporaties (toezichtbrief). 

 We streven naar een positief saldo operationele kasstroom. 

 We voldoen aan het borgingsplafond van het WSW en hebben daarmee 

voldoende faciliteringsvolume om projecten uit te voeren. 

 


