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Hoofdstuk 1  
TITEL / AGENDA  

Voor u ligt het jaarplan 2018 van Velison Wonen. We zien onszelf als een ondernemende organisatie 

met een gezonde bedrijfsvoering, die actief is in het lokale en regionale netwerk.  

Samen met onze stakeholders vinden we dat Velison Wonen volkshuisvestelijk het verschil kan ma-

ken op betaalbaarheid, beschikbaarheid en verduurzaming. We geven in dit jaarplan voor 2018 invul-

ling aan onze twee volkshuisvestelijke speerpunten: perspectief bieden en duurzaam op weg. Om 

onze volkshuisvestelijke ambities te verwezenlijken, is een gezonde bedrijfsvoering en een krachtige 

organisatie nodig. We geven daarom in dit jaarplan ook invulling aan onze kernwaarden en onze 

aandachtspunten als organisatie. 

 

Perspectief bieden 

We zien dat de behoefte aan betaalbaar wonen een extra druk legt op de lokale en regionale wo-

ningmarkt. Onder lage inkomens en onder middeninkomens is er veel vraag naar betaalbare huurwo-

ningen. Daarnaast vragen integrale vraagstukken op het terrein van wonen, zorg en welzijn om een 

passende oplossing. We focussen ons daarom op investeren in betaalbaarheid en beschikbaarheid, 

aansluitend op de vraag. We bieden perspectief door betaalbare DAEB en waar mogelijk niet-DAEB 

woningen toe te voegen, met aandacht voor de behoeften van jong en oud. We investeren in de ge-

meente Velsen en in de regio, wanneer dit past. Aansluitend op deze focus blijven we met onze part-

ners op het terrein van wonen, zorg en welzijn actief in de wijk. Dat doen we zo: elke partij draagt 

vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan prettig wonen in een leefbare omgeving. Zo bieden we 

perspectief: 

 
Duurzaam op weg 

We gaan voor een toekomstbestendige woningvoorraad die geschikt is voor meerdere doelgroepen. 

We maken onze woningen energiezuiniger, ten gunste van de van kwaliteit en betaalbaarheid van de 

woning voor bij onze huurders. We richten ons nog specifieker op het treffen van energetische maat-

regelen die ook doorwerken op de betaalbaarheid van onze woningvoorraad. Waar dit kan en finan-

cieel mogelijk is, gaan we versnellen. We investeren in de woningen die geschikt zijn voor de energie-

transitie  

 

Daarnaast proberen we nog een stapje extra te doen, omdat we geloven dat verduurzaming verder 

gaat dan de woning alleen. We geven meer handen en voeten aan het circulair benaderen van duur-
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zaamheid: bewuster sturen op hergebruik van materialen, ketensamenwerking en afvalscheiding. 

Daarmee dragen we samen met onze huurders, onderhoudspartners en bredere netwerk bij aan de 

energietransitie. Dit is het startpunt voor verdere uitwerking: 

 
 

Missie 

De aankomende jaren geven we invulling aan beide speerpunten. We werken verder toe naar een 

voorraad met voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen voor onze huurders in Velsen. 

Met de speerpunten ‘perspectief bieden’ en ‘duurzaam op weg’ leggen we de primaire focus op be-

taalbaarheid, beschikbaarheid en het verduurzamen van onze woningvoorraad. De kern van ons han-

delen is verwoord in onze missie die als volgt luidt: 

 

 

Velison Wonen staat voor betaalbaar wonen met kwaliteit voor onze brede doelgroep 

en werkt samen met haar partners aan een duurzame leefomgeving.  

 

 

Ongeacht de opgaven, veranderingen in wet- en regelgeving, onze ondernemingsstrategie, ambities 

en/of complexe vraagstukken is dit wie we zijn en wat we doen. In 2018 geven we aan deze missie 

met onze doelstellingen en acties gerichte invulling. 

 

Krachtige organisatie 

De medewerkers zijn de spil van de organisatie, samen zijn we (medewerkers en leiding) bepalend 

voor wat we de komende vier jaren kunnen realiseren. We tonen ons flexibel en ondernemend: we 

weten wat er speelt en pakken de kansen die zich aandienen om meer voor onze doelgroep te bete-

kenen. De betrouwbaarheid staat daarbij hoog in het vaandel. Onze huurders en partners kunnen 

erop rekenen dat we als betrokken professionals staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening. 

We nemen geen onnodige financiële risico’s. Kortom, om onze missie waar te maken hanteren we de 

volgende kernwaarden waar we door onze bewoners, woningzoekenden, partners maar ook als col-

lega’s onderling op aanspreekbaar zijn:  
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Voor ons betekent doorontwikkelen als krachtige organisatie in de periode 2018-2021 het volgende: 

 Investeren in de capaciteit en slagkracht om onze ambities waar te blijven maken; 

 De kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening aanscherpen; 

 Onze financiële basis op orde houden in het zijn van een betrouwbare partner. 

 

We bouwen voort op de fundamenten vanuit 2017. In 2017 hebben we goede resultaten behaald en 

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

 

 Oplevering nieuwbouw woon-zorg complex Molenweid; 

 Jaarafspraken 2018 met de Huurdersraad en de gemeente; 

 Actualisatie strategisch voorraadbeleid; 

 Aedes benchmark positie; 

 Goedgekeurde scheiding DAEB en niet-DAEB portefeuille; 

 KWH label; 

 Efficiencyslag vastgoedprocessen; 

 Digitalisering vastgoeddata; 

 Aankoop Venusstraat en Platbodem (voormalige schoolgebouwen) t.b.v. huisvesting status-

houders; 

 Implementatie mutatie app; 

 Onderzoek regionaal woonruimteverdeelsysteem; 

 Beleid bepaald ter bevordering doorstroming senioren; 

 Lokale aanpak woonoverlast. 

 

We sluiten 2017 met een positief financieel resultaat af conform de begroting en onze doelstellingen.  

Dit maakt dat wij met vertrouwen naar de toekomst kijken.  
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Opbouw jaarplan 

Dit jaarplan is voor de structuur en herkenbaarheid opgebouwd aan de hand van onze twee speer-

punten. 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 2018, maar ons hierover ook goed te 

kunnen verantwoorden. Op deze wijze borgen we ons middellange termijn perspectief, en zijn we 

tegelijkertijd concreet over welke bijdrage in 2018 benodigd is.  

 

Eerst bieden we in hoofdstuk 2 een beeld van de belangrijkste opgaven die van invloed zijn op onze 

koers en activiteiten voor 2017.We koppelen onze doelstellingen en acties voor 2018 aan ‘Perspectief 

bieden’ (hoofdstuk 3) en ‘Duurzaam op weg’ (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 gaan we in op de doelstel-

lingen en acties die we hebben om als krachtige organisatie te kunnen presteren. We sluiten dit jaar-

plan af met een samenvattend overzicht van onze inzet over 2018 (hoofdstuk 6).  

 

Tot slot  

Ook in 2018 nodigen we u graag uit om in gesprek te gaan over ons 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 en de woningzoekenden in IJmond/Zuid-Kennemerland werkt! 

 

Peter van Ling 

Directeur-bestuurder Velison Wonen  
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Hoofdstuk 2  
SPEERPUNT 1: PERSPECTIEF BIEDEN  

 
Inleiding 
We bieden perspectief voor het volgende:  

 Een betaalbare woningvoorraad; 

 Een woningvoorraad voor een brede groep mensen; 

 Dichtbij de huurder en gericht op de wijk werken. 

 

Wat we op deze drie pijlers in 2018 gaan betekenen werken we uit. 

 

Betaalbare woningvoorraad 
Onze huidige voorraad is het startpunt voor het werken naar / behouden van een betaalbare woning-

voorraad. De voorraad is nu als volgt samengesteld: 

 

 
Bron: Kwartaalrapportage 3, 2017 

 

Velison Wonen heeft in totaal 3.707 woningen in haar portefeuille in de kernen Velserbroek, Sant-

poort-Noord, Velsen Noord en IJmuiden.  

 

We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 
 Streefhuren: De betaalbaarheid van wonen blijft ook in de periode 2018-2021 een belangrijk 

aandachtsgebied. We voorzien, hoewel het langzaam economisch beter gaat, de aankomende 
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periode voor onze doelgroep nog steeds betaalbaarheidsrisico’s. We sturen daarom op porte-

feuilleverdeling bij streefhuur: 

o Huren tot kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02): 5% 

o Huren tot 1
e
 aftoppingsgrens (€ 592,55): 60% 

o Huren tot 2e aftoppingsgrens (€ 635,05): 10% 

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

o Huren niet-DAEB (tot € 900,-): 10% 

 

 Huurverhoging 2018: In 2018 bepalen we ons huurverhoging beleid (voor zittende huurders en 

bij mutatie) conform de Wet Doorstroming Huurmarkt volgens de kaders van de huursombena-

dering. Het huurbeleid is gematigd, met inachtneming van een huurprijs die past bij de kwaliteit 

van de woning. Dat betekent concreet dat de huur van een woning met een huur die veel afwijkt 

van de streefhuur gestaffeld hoger zal liggen dan voor woningen die dichter bij de streefhuur lig-

gen. De Huurdersraad geeft ons advies in het bepalen van het huurverhogingsbeleid 2018. 

 

 Duurzaamheidsinvesteringen: We verduurzamen 170 woningen in 2018. We rekenen in principe 

duurzaamheidsvesteringen in de schil niet door in de huur: dit resulteert een verlaging van de 

woonlasten van huurders door lagere energielasten. Uitgangspunt is dat de huurders voor 75% 

meeprofiteren van de plaatsing van zonnepanelen. De eventuele extra inkomsten die we krijgen 

door inkomensafhankelijke huurverhoging, worden tevens geïnvesteerd in duurzaamheid.  

 

 Betaalbare nieuwbouw: De woningen die we in 2018 toevoegen hebben een huurprijs tot de 

aftoppingsgrenzen, daarmee geschikt om passend toe te wijzen aan huurtoeslaggerechtigden. 

De woningen zijn zeer energiezuinig, waardoor ze lage woonlasten hebben. 

 

 Huurachterstanden: Ondanks de daling van de huurachterstanden in de afgelopen periode blijft 

de betaalbaarheid van de huren een belangrijk aandachtspunt. We hebben een norm van  bruto 

huurachterstanden vastgesteld op 1,5%. Momenteel hebben we deze doelstelling bereikt. Zaak 

is om deze minimaal te continueren. We hebben het streven om de bruto achterstanden terug te 

brengen naar 1,3%. We zullen dan ook de aangescherpte maatregelen voortzetten; 

o Wekelijkse belrondes. 

o Met een tweetal deurwaarders is een contract gesloten om huisbezoeken uit te voeren. 

De kosten van de huisbezoeken van de deurwaarders bedragen € 30,00 - € 45,00 per be-

zoek en hebben als doel de huurders in een vroeg stadium te benaderen om verder op-

lopende achterstanden te voorkomen.  We gaan uit van 85 huisbezoeken. Het op te ne-

men budget voor deurwaarderskosten inclusief de incassokosten bedraagt € 37.500 (€ 

39.500 2017). 

o Actief benaderen van huurders met voorstellen voor betalingsregelingen. 

o Het uitvoeren van een slepersactie (tijdig vooruit betalen van de huren) optioneel 

 

 

Voorraad voor een brede doelgroep 
Met kwalitatief goede en bovenal betaalbare huisvesting spelen we in op de brede doelgroep die 

afhankelijk is van een huurwoning.  

 

Tot onze brede doelgroep behoren de volgende subgroepen: 
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 de mensen met een inkomen tot € 36.135,- (peildatum 2017); 

 de bijzondere doelgroepen, waaronder mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beper-

king en vergunninghouders. 

 de middeninkomens, mensen met inkomen tussen € 36.135,- en circa € 45.000,-. 

 

Het doelgroepenbeleid wordt in 2018 verder uitgewerkt. 

 

We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 
 Bouwen naar behoefte: We zien in de periode 2018-2021 een lokale behoefte om circa 420  

DAEB woningen toe te voegen. In 2018 voegen we 83 woningen toe, waarvan er zijn. We kopen 

vijf woningen terug via KoopGarant, waarvan we er twee doorverkopen. In 2018 onderzoeken we 

tevens welke rol we kunnen spelen in het invullen van de regionaal groeiende behoefte aan 

DAEB en niet-DAEB woningen. Voor een overzicht van de concrete projecten, zie hoofdstuk 6. 

 

 Woonruimteverdeling:  

o Velison Wonen, de Huurdersraad en de collega-corporaties in de gemeente Velsen, 

maar ook de gemeenten en woningcorporaties in de regio, zien meerwaarde in een re-

gionaal woonruimteverdeelsysteem IJmond/Zuid-Kennemerland. Dit komt de beschik-

baarheid voor een brede doelgroep in de regio ten goede. Streefdatum voor inwerking-

treding is 1 januari 2019.  

o We gaan adverteren met de toegankelijkheid van de woning (met name voor senior wo-

ningzoekenden en WMO-cliënten) en voegen aan de advertenties in het huidige sys-

teem meer foto’s en goede verhuurplattegronden toe. 
o We evalueren onze labelingssystematiek. 

 
 Groter niet-DAEB aanbod: Door mutaties worden de komende jaren circa 100 woningen extra 

boven de liberalisatie-grens verhuurd, omdat we in de gemeente Velsen en in de regio een tekort 

aan middeldure huurwoningen (tussen € 710,- en € 900,-) voor de groeiende groep middeninko-

mens zien. Op basis van de huidige mutatiegraad zal het aanbod voor middeninkomens in 2018 

hiermee met circa 10 woningen groeien. 

 

Dichtbij de huurder en gericht op de wijk 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 

 Prettige woonomgeving:  

o Ook in 2018 zijn we actief deelnemer van het Noodteam en het gemeentelijke wijkteam. 

Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met het sociale wijkteam. 

o Bewonersinitiatieven die de leefbaarheid binnen onze complexen vergroten kunnen re-

kenen op onze financiële of praktische ondersteuning. 

o In 2017 hebben Velison Wonen, de gemeente, de collega-woningcorporaties en andere 

betrokken partijen samengewerkt in een werkgroep in het project ‘Thuis in de Rivieren-

buurt'.  
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Er is een rondetafelbijeenkomst, rondleiding door de buurt en een buurtcafé georgani-

seerd. Eind 2017 is er een buurtplan opgesteld en vastgesteld wat er nodig is om dit plan 

tot uitvoering te brengen in 2018. 

o We ondersteunen wijkinitiatieven en participeren in o.a. buurtbemiddeling, Schuldhulp-

verlening, Wonen Plus en de “Wijkmobiel”. 

o Om de veiligheid bij onze bewoners te vergroten werkt Velison Wonen in samenwerking 

met de politie mee aan verschillende projecten zoals ‘Voetstappen in de wijk’, ‘Horen, 

Zien en Melden’ en ‘Babbel-trucs’. Dit laatste project is erop gericht om het bewustzijn 

van bewoners te vergroten, en daarmee de kans op inbraak te verkleinen. 

o We moderniseren de achterpaden met aangrenzende beton erfafscheidingen in slechte 

staat en stellen een verbeterplan voor komende jaren op. We onderzoeken daarnaast 

knelpunten in de achterpadenverlichting in onze complexen. 

o Om woonoverlast in een vroeg stadium goed op te pakken maken we gebruik van Buurt 

bemiddeling. Hierbij vindt er onder leiding van een getrainde vrijwilliger mediation 

plaats. We laten ons juridisch ondersteunen bij ernstige woonoverlast.  

o We evalueren ons aanbod uitstroomwoningen. 

o We evalueren de verhuurbaarheid, huurprijs en de kwaliteit van het maatschappelijk en 

bedrijfsonroerendgoed, dat we ten dienste van de woonomgeving van onze woningen 

in ons bezit hebben. 

o We plegen onderhoud aan de gemeenschappelijke binnen- en hoektuinen. 

o We nemen deel aan de samenwerking met de gemeente bij schuldhulpverlening en 

budgetbeheer conform het convenant schuldhulpverlening. 

o We inventariseren hoe we de service aan de VvE’s efficiënter en effectiever kunnen op-

timaliseren. 

o We bieden onze Huurdersraad, bewonerscommissies, projectteams  en individuele 

huurders volop mogelijkheden om te participeren. De participatie is ten dele kortdu-

rend, gericht op een bepaald doel/project/thema, maar ook structureel. De structurele 

participatie van de bewonerscommissies en de Huurdersraad, gericht op het beïnvloe-

den van beleidsontwikkeling en uitvoering, zetten we voort.  

o We doen de jaarlijkse woonfraude check (vergelijk GBA met gegevens Velison Wonen) 

en begroten drie huisbezoeken bij vermoedens van woonfraude (budget € 1.500,-). 

 
We werken nauw samen met andere organisaties en instanties, zoals de gemeente Velsen, wel-

zijnswerk, de collega-woningcorporaties, de politie en bewonerscommissies. 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. Opgeteld investeren we circa € 

50,- per verhuureenheid in leefbaarheid. 

 

 Wonen met zorg voor bijzondere doelgroepen:  

o We huisvesten vergunninghouders conform wettelijke taakstelling. De verwachting is 

dat de taakstelling, in lijn met 2017, circa 32 huishoudens bedraagt. We streven naar een 

zo groot mogelijke spreiding over het bezit. 

o In 2017 heeft de gemeente de bijzondere doelgroepen, de bijbehorende aantallen en 

huisvestingswensen in kaart gebracht. Daarnaast is er een werkproces met ons en de 

collega-corporaties afgesproken.  
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In 2018 wordt voor het eerst op de nieuwe manier gewerkt en vindt twee keer per jaar 

monitoring plaats ten aanzien van de huisvesting van bijzondere doelgroepen in relatie 

tot de regulier woningzoekenden. Op basis hiervan kunnen we met elkaar in overleg en 

zo nodig de inzet bijstellen. 

o We ontwikkelen samen met de gemeente Velsen Skaeve Huse in 2018 (investering 

€ 375.000,-, 3 wooneenheden). In 2019 wordt dit project opgeleverd. Woningbedrijf Vel-

sen is betrokken en doet een bijdrage in de financiering. In de eenheden huisvesten we 

mensen met verward gedrag. 
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Hoofdstuk 3  
SPEERPUNT 2: DUURZAAM OP WEG 

 
Inleiding 
Duurzaam op weg betekent voor ons: 

 Een diverse woningvoorraad met kwaliteit; 

 Op de korte termijn een concrete verduurzamingsambitie met oog voor betaalbaarheid; 

 Op de langere termijn de focus op energieneutraal 

 

Wat we op deze drie pijlers in 2018 gaan betekenen werken we uit. 

 
Diverse woningvoorraad met kwaliteit 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 
 Voorraad op goed onderhoudsniveau:  

o In 2024 moeten, verplicht, alle asbest daken gesaneerd zijn. In ons bezit komt asbest 

voor op schuurdaken. Er zal een inventarisatie plaats vinden waardoor komende jaren 

een saneringsprogramma uitgevoerd kan worden. 

o De rookgas afvoeren in onze meergezinscomplexen zijn voor een belangrijk deel niet 

geschikt voor HR Cv-ketels. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Deze vervangen we 

compleet. 

o Bij het reparatie en mutatieproces werken we nauw samen met onze co-makers om de 

kwaliteit op een nog hoger peil te brengen. We evalueren de nieuwe in 2017 afgesloten 

raamovereenkomst in 2018 regelmatig. 

o Medewerker vastgoeddata aantrekken die beter inzicht biedt in de actuele kwaliteit van 

het bezit en het inzicht over onderhoudsopgave voor de komende jaren op een hoger 

peil brengt.  

o We houden voor 2018 rekening met 4500 reparatieverzoeken. 

o Voor het mutatieonderhoud is rekening gehouden met een mutatiegraad van 6,7%. Dit 

leidt tot globaal 245 A, B en C mutaties. Hier maakt ook asbestsanering deel van uit. 

o Het planmatige en het concractonderhoud is gebaseerd op de conditiemeting en de 

hoeveelheden-inventarisatie van ons bezit. De kosten liggen hoger dan in 2017 door 

asbestsanering, vervanging collectieve rookgas afvoeren, achterstallig onderhoud 

complex PEN-dorp en samenvallende cyclus dak- en liftonderhoud. 

 
 Evenwichtige productverdeling bij nieuwbouw (zie hoofdstuk 6 voor overzicht projecten):  

o Oplevering Stadspark: 54 kleinere gestapelde woningen voor jongeren. 

o Oplevering optopping Hofstede: 10 kleinere gestapelde wooneenheden in zorgcomplex 

voor ouderen. 

o Oplevering 19 eenheden voor statushouders huishoudens (gelijkvloers). 
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 Prettig wonen voor ouderen faciliteren: 

o Voor ouderen geschikte nieuwbouw, zoals de optopping Hofstede. 

o We bieden ouderen de mogelijkheid het streefhuurpercentage waar de huidige wo-

ning op zat mee te nemen naar de nieuwe woning. Daarnaast bieden we hulp bij 

verhuizing aan senioren, ten behoeve van doorstroming. 

o Bij ongeveer 200 senioren (75+) worden checks uitgevoerd waarbij wordt gekeken 

naar de veiligheid van de woning voor die leeftijdsgroep, de mogelijkheden om lan-

ger thuis te wonen en eventuele verhuiswensen worden besproken. 

o We stimuleren verhuizen van een eengezinswoning naar een geschikte woning voor 

senioren (75+).  

 

Verduurzaming met oog voor betaalbaarheid (korte termijn) 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 
 Energetische investeringen 2018: We zetten onze voortvarende strategie voort om de energie-

zuinigheid van onze complexen te verbeteren. In 2018 werken we aan de volgende projecten: 

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

gestart, in 2018 wordt dit complex opgeleverd met een label A (EI<1,2).  

o We verduurzamen in 2018 het complex Bloemenbuurt (26 woningen) en complex 

Meerweidelaan (38 woningen). Deze woningen leveren we op met label A (EI<1,2). 

o Bij mutaties doen we een EPA inventarisatie. 

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. 

 
 Energieprestaties (Energie Index Woningbezit): In 2018 daalt de Energie Index van ons bezit. 

De huidige Index is 1,56. We liggen op schema om in 2020 gemiddeld label B te halen. 

  

 Lagere woonlasten: We rekenen in principe duurzaamheidsvesteringen in de schil niet door in 

de huur: dit resulteert een (sterke) verlaging van de woonlasten van huurders door lagere ener-

gielasten. Uitgangspunt is dat de huurders voor profiteren van de plaatsing van zonnepanelen. 

Alleen voor het onderhoud van de panelen wordt een geringe bijdrage in de servicekosten ge-

vraagd. De eventuele extra inkomsten we krijgen als we inkomensafhankelijk de huur verhogen   

 

 

Verduurzaming (lange termijn) 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 
 

 Energieneutraal in 2050: In de Woonagenda 2017-2021 hebben de Aedes leden samen af-

spraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad. Conform deze afspraken 

maken we 2018 een plan van aanpak richting energieneutraal in 2050. 

 

 Verduurzaming complexen na 2018: We starten met de voorbereiding van de energetische 

verbetering van 358 woningen. In onze portefeuillestrategie hanteren we energetische ver-

betering van 120 woningen per jaar in de periode 2017-2027. Deze route concretiseren we 

verder. 
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 Circulaire benadering: We onderzoeken de mogelijkheden om de nieuwe huurder bij muta-

tie makkelijker zaken van de oude huurder over te laten nemen, zodat bij mutatie niet onno-

dig materiaal wordt verspild en extra kosten worden gemaakt. 
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Hoofdstuk 4  
KRACHTIGE ORGANISATIE 

Inleiding 
De medewerkers zijn de spil van de organisatie, samen zijn de medewerkers en de leiding bepalend 

voor wat we de komende vier jaren kunnen realiseren. We bieden onze huurders perspectief en gaan 

duurzaam op weg. We hanteren de volgende kernwaarden en waar we op aanspreekbaar zijn:  

 

 

We geven als krachtige organisatie de komende jaren op de volgende wijze invulling aan deze kern-

waarden: 

 

 Investeren in de capaciteit en slagkracht om onze ambities waar te blijven maken; 

 De kwaliteit en efficiency van onze dienstverlening aanscherpen; 

 Onze financiële basis op orde houden, zodat we een betrouwbare partner zijn. 

 

Wat we op deze drie pijlers in 2018 gaan betekenen werken we uit. 

 

Investeren in capaciteit en slagkracht 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 

 Versterking interne organisatie: 

o We maken een strategische personeelsplanning, om er voor te zorgen dat onze 

medewerkers zo lang en zo goed mogelijk inzetbaar blijven en mee kunnen gaan 

met de ambities van de organisatie. Daaruit volgt een concrete strategie waarmee 

we de interne koers voor de komende jaren bepalen. 

o We zien dat het nodig is om de projectondersteuning en bewonersbegeleiding bij 

verduurzamingsprojecten te intensiveren. Hier gaan we in 2018 invulling aan geven. 

o Opstellen en naleven opleidingsplan 2018, vanuit de basisgedachte dat werknemers 

actief bezig zijn met hun eigen loopbaanontwikkeling. We kijken naar wat de me-

dewerker aan kwaliteit nodig heeft om goed en met plezier te functioneren. 

 Ondernemend: In het uitvoeren van onze maatschappelijke taakstelling zijn we innovatief, 

zien en creëren kansen en verzilveren deze ten behoeve van onze doelgroep. We werken sa-

men met onze partners aan een duurzame leefomgeving. 

 Flexibel: Werkzaam zijn in een dynamische regio met complexe vraagstukken, vraagt flexibili-

teit in houding en gedrag. Wie voor Velison Wonen werkt stelt de klant centraal, beweegt mee 

en biedt maatwerk in de zoektocht naar passende oplossingen. 

 Betrouwbaar: We betrekken onze partners in ons handelen, komen onze afspraken na, zijn 

transparant in ons doen en laten en aanspreekbaar op behaald resultaat. We dragen zorg voor 

efficiënte werkprocessen en stemmen onze verantwoordingscyclus hier op af. 
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o We werken aan een cultuur die onze kernwaarden weerspiegelt. Daarbij zijn de vol-

gende elementen van belang: persoonlijk leiderschap, elkaar aanspreken op ge-

drag, afspraak is afspraak, goede interne informatievoorziening, betrokkenheid, 

klant centraal stellen en samenwerking. 

o We implementeren de kernwaarden ‘ondernemend, flexibel en betrouwbaar’ ook in 

de HRM-cyclus. Zowel vanuit HRM als vanuit communicatie oogpunt wordt bijge-

dragen aan de verankering van de kernwaarden. 

o Er wordt gestreefd naar een lager verzuimpercentage. Uitgangspunt voor 2018 is 

4,5%. Het verzuim wordt door HRM actief bewaakt en besproken met de direc-

tie/managers.  

o Opleidingsprogramma voor alle medewerkers. 

o Om binnen de huidige structuur zo efficiënt mogelijk te opereren, onderzoeken we 

of middagsluiting van de baliefunctie een goede optie is. 

o Leefstijl, werksfeer en vitaliteit op de werkvloer zijn een thema in 2018. Om bij te 

kunnen dragen aan de krachtige organisatie wordt flexibiliteit, betrokkenheid en in-

zet van zowel de oudere als de jongere medewerkers gevraagd. Een laag ziektever-

zuim draagt bij aan de vitale, krachtige organisatie die we willen zijn.  We streven 

naar blije medewerkers, stimuleren een gezonde en duurzame leefstijlwijze en het 

actief leren. 

o We automatiseren de HRM-processen waardoor managers sneller in zicht hebben 

in de informatie van hun afdeling.  

o We stimuleren stages en traineeships om de organisatie de mogelijkheid te bieden 

om met jong talent op de arbeidsmarkt te werken.  

 

 Strategische verkenning structurele versterking: We zien dat de schaalgrootte van de or-

ganisatie beperkend blijft om op de korte en op de lange termijn optimaal te functioneren. In 

2018 zetten we het gesprek voort over structurele versterking van Velison Wonen, met als 

doel voor het eind van 2019 tot een passend antwoord te komen. 

 

Sturen op kwaliteit van dienstverlening 
We werken in 2018 concreet aan het volgende: 

 

 Opstellen en uitvoering geven aan klantvisie: We laten ons in 2018 extern begeleiden om 

te komen tot een passende klantvisie. In het eerste half jaar formuleren we met onze klanten 

de visie, daarna starten met het uitvoering geven aan de klantvisie. We hanteren voor onze 

klantvisie de volgende uitgangspunten: 

o In het opstellen maar ook in het uitvoering geven en toetsen van onze klantvisie 

betrekken we onze klanten.  

o Onze klantvisie gaat uit van digitale dienstverlening, waarbij rekening gehouden 

wordt met 20% van de huurders die niet digitaal bediend wil worden. 

o In het zorgdragen voor een efficiënt dienstverleningsproces (waaronder verhuur en 

mutatie), zijn onze systemen ook buiten kantoor toegankelijk voor onze 

medewerkers.  

o We werken volgens het principe van zaakgericht werken (klantbeleving staat 

centraal) waarbij de systemen het procesverloop van de huurder ondersteunen en 

daarmee zorgen voor duidelijkheid en eenduidigheid. 
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o We werken op basis van een klantgerichte prestatiecultuur. 

o We communiceren transparant, eenduidig, herkenbaar en consistent. We zijn 

zichtbaar voor onze huurders en voor onze andere stakeholders. 

 

 Verbetering ICT: In februari heeft Velison Wonen het informatiebeleidsplan 2017-2018 

vastgesteld. In het plan hebben we onze ambities, principes beschreven, die we bij de te 

maken keuzes hanteren. Door middel van deze strategie maken we het software landschap 

toekomstbestendig en geschikt voor efficiënte, informatie gestuurde bedrijfsprocessen. De 

aanschaf van de systemen stond in 2017 vooral in het kader van het verbeteren van de 

datavastlegging. In 2017 hebben we diverse softwarepakketten aangeschaft, te weten: 

o Asset energie (voor het beheren van de energielabeling) 

o BIM made Aesy (dashboard presenteren van vastgoeddata en documenten) 

o Taxatie management systeem (berekenen marktwaarde) 

o Intrawis Inspectie App (digitaliseren van het mutatieproces) 

 

De implementatie van de pakketten is nog niet afgerond en zal in het komende jaar  verder 

uitgewerkt worden. In 2018 gaan we de ingeslagen weg van het verbeteren en efficiënter 

maken van de primaire processen verder in. De onderstaande processen worden opgestart: 

o Facturatieproces (inkomende facturen) door middel van Corporatie Cloud digitale 

factuurverwerking; 

o Standaardisatie van reparatieonderhoud door middel van Corporatie Cloud 

reparatieonderhoud; 

o Digitaal archief en Klantvenster vervangen door het Medewerkersportaal NCCW; 

o Digitalisatie van uitgaande post door middel van software Postex. 

 

 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 2018 te behouden met 

minimaal hetzelfde prestatieniveau. We analyseren de in 2017 gehouden imago en KWH 

onderzoeken die zijn afgenomen onder onze huurders en belangenhouders. Aan de hand 

daarvan voeren we verbeteringen door. 

We meten onze dienstverlening ook met de Aedes Benchmark. Aan de hand van onze 

klantvisie zetten we in 2018 het kader neer voor het werken naar onze ambitie in 2021: in de 

Aedes Benchmark een positie net achter de kopgroep van onze grootteklasse. 

 

Financiële basis op orde 
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 daarin ook naar onze financiële gezondheid op langere termijn. Ook in 2019 

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. We vinden het be-

langrijk dat we naar vermogen presteren, en efficiënt omgaan met ons kapitaal en bedrijfsmiddelen. 

Dit betekent concreet dat we ook in 2018 onze bedrijfskosten op niveau houden, en deze spiegelen 

aan collega-corporaties via de Aedes-benchmark.  
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Velison Wonen ziet het omgaan met risico’s -risicomanagement- als een belangrijk onderdeel van het 

op een beheerste en weloverwogen manier realiseren van doelen. We doen in 2018 audits op de risi-

co’s van onze processen en verantwoorden deze in de kwartaalrapportages. De controller beoordeelt 

deze rapportages. Steekproefsgewijs zal de controller ook (deel)processen auditen op risico’s. 

 

De financiële beoordeling van Velison Wonen richt zich op een zestal toezicht terreinen: 

 

- Kwaliteit financiële verantwoording 

- Behoud maatschappelijk gebonden vermogen 

- Financieel risicobeheer 

- Liquiditeit 

- Solvabiliteit 

- Draagkracht vermogen 

 

Velison Wonen voldoet in 2017 ruimschoots aan de financiële ratio’s van het WSW en confirmeert 

zich ook in 2018 aan deze ratio’s. 

 

Prestatieafspraken als samenbindend kader 
 

 Cyclus prestatieafspraken: In november 2017 verwachten we onze handtekening te zetten on-

der de jaarafspraken 2018 voor de gemeente Velsen, samen met onze huurdersraad, de gemeen-

te, de andere huurdersorganisaties en onze collega-corporaties. Deze afspraken zijn in lijn met  

dit jaarplan. Op basis van de kaderafspraken en de woonvisie zullen we in juli tot een ‘bod’ ko-

men dat de basis vormt voor de volgende jaarschijf (2019). Het ‘bod’ stemmen we van tevoren af 

met onze huurdersraad. Met de gemeente en de huurdersraad verwachten we in 2018 tot de de-

finitieve jaarafspraken voor 2019 te komen. We ondersteunen de gezamenlijke huurdersorgani-

saties indien nodig bij een thema-avond die zij in 2018 gaan organiseren voor hun achterban. We 

blijven minimaal eens per jaar overleggen met onze bewonerscommissies. 

 

Heldere, transparante en consistente communicatie 

 

 Aanpak communicatie: We zijn zichtbaar voor huurders en stakeholders. We stralen uit dat 

Velison  Wonen een open en actieve corporatie is, die graag de samenwerking opzoekt en ver-

bonden is met haar omgeving. Dat doen we in 2018 als volgt: 

o We voeren een actief persbeleid. 

o We maken een communicatie aanpak voor specifieke vragen (bijvoorbeeld op het ge-

bied van crisiscommunicatie) of om vraagstukken binnen de organisatie op te lossen 

(bijvoorbeeld interne communicatie). 

o We stimuleren een kritische houding van medewerkers als het gaat om onze manier van 

communiceren (elkaar aanspreken, toetsen van de communicatie uitingen op de gestel-

de criteria).  

o We verantwoorden ons onder andere met een prettig leesbaar en transparant jaarver-

slag. 

o Onze zichtbaarheid en open houding worden ondersteund door het gebruik van social 

media, waarop wij onze activiteiten en belangrijke gebeurtenissen delen.    
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Hoofdstuk 5  
BIJLAGE 1: ONZE PROJECTEN 

Om de lokale groeiopgave in te vullen, breiden we de voorraad in 2018 uit door middel van de vol-

gende projecten: 

 

Stadspark 

Velison Wonen neemt 54 kleine appartementen in de groene zone nabij het centrum van IJmuiden 

turnkey af. Daarmee wordt specifiek ingezet op het vervullen van de woonbehoeften van jongeren en 

studenten: kleine betaalbare sociale huurwoningen. Het appartementencomplex wordt in 2018 opge-

leverd. De investering voor Velison Wonen bedraagt circa € 6.150.000,-. 

 

 

 

 

 

Locatie Platbodem  

Dit voormalig tijdelijk schoolgebouw in Velserbroek wordt verbouwd tot 8 verhuureenheden. De 

oplevering is gepland in het 1
e
 kwartaal van 2018. 
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Locatie Venusstraat 

Aan de Venusstraat in IJmuiden koopt Velison Wonen een oud-schoolgebouw en verbouwt deze tot 5 

zelfstandige verhuureenheden. De oplevering is gepland in het 1
e
 kwartaal van 2018.  

 

 
 

 

Optopping Hofstede 

Het woon-zorgcomplex de Hofstede in Velserbroek bereidt Velison Wonen in 2018 met 10 eenheden 

uit. Het gaat om betaalbare huisvesting voor ouderen met een zorgbehoefte. De oplevering is ge-

pland in het 1
e
 kwartaal van 2018. De investering voor Velison Wonen bedraagt circa € 1.610.000,-. 

 

 
 

 

Locatie Dobbiuslaan 

Dit voormalig kinderopvang in Santpoort-Noord wordt verbouwd tot 8 verhuureenheden. De 

Oplevering is gepland in het 1ste kwartaal van 2018. 
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KPN-locatie 

In het centrum van IJmuiden werkt Velison aan de realisatie van circa 48 sociale huurwoningen. In 

wordt gebouwd, we verwachten dat de oplevering begin 2019 zal zijn. De stichtingskosten voor Vel-

ison Wonen bedragen circa € 7.400.000,-. 

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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Hoofdstuk 6  
BIJLAGE 2: OVERZICHT DOELEN & ACTIES 2018 

PERSPECTIEF BIEDEN Planning 

Algemeen: 
 Voldoen aan toewijzingsnorm van 

90% 
 95% passend toewijzen 
 Huisvesting vergunninghouders 

conform gemeentelijke taakstel-
ling 

 Toewijzen van 95% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan mensen die recht hebben op 

huurtoeslag, conform de regels passend toewijzen.  

 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 

€ 36.165,- die geen recht hebben op huurtoeslag.  

 Voor huishoudens met inkomens > € 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 zolang dat financieel past. Dat betekent 

lagere woonlasten voor onze huurders. Eventuele extra huurinkomsten door inkomensafhankelijke 

huurverhoging worden geïnvesteerd in verdere verduurzaming van het bezit. 

 We huisvesten vergunninghouders conform wettelijke taakstelling. De verwachting is dat de taakstelling, 

in lijn met 2017, circa 32 huishoudens bedraagt. 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 

 

 Doorlopend 

 

75% woningvoorraad beschikbaar 

houden tot de 2
e
 aftoppingsgrens. 

 Sturen op portefeuilleverdeling bij streefhuur van 5% tot en met de kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02), 

60% tot 1
e
 aftoppingsgrens € 592,55, 10% tot 2

e
 aftoppingsgrens (€ 635,05), 15% tot liberalisatiegrens  

 (€ 710,68) en 10% niet-DAEB (boven € 710,68). 

 Doorlopend 

 

10% woningvoorraad niet-DAEB met 

een huurprijs tussen € 710,- en € 900,-. 

 Niet-DAEB-gelabelde woningen die vrijkomen met een huidige huurprijs onder de liberalisatiegrens voor 

een huurprijs tussen € 710,68 en € 900,- verhuren ten behoeve van middeninkomens. 

 Doorlopend 

 

Optimaliseren beschikbaarheid voor 

brede doelgroep. 

 Voorbereiding implementatie regionaal woonruimteverdeelsysteem (€ 8.000,-)  

 Onderhoud Wonen in Velsen (€ 26.000,-). 

 

 Besluit in 2018 

 Doorlopend 2018 
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 Adverteren met de toegankelijkheid van de woning (met name voor senior woningzoekenden en WMO-

cliënten) en toevoegen foto’s en goede verhuurplattegronden. 

 Terugdringen huurachterstanden naar 1,3%, o.a. door inzet deurwaarders (budget €37.500,-). 

 We evalueren onze labelingssystematiek. 

 1
e
  kwartaal 2018 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

Investeringen in schil van de woning 

niet doorrekenen in de huur en 

huurders laten meeprofiteren van 

zonnepanelen, zolang dit financieel 

past. 

 Verduurzamingsinvesteringen in 170 woningen. We rekenen deze investeringen niet door in de huur 

zolang dat financieel past. Complexen:   

Geelvinckstraat,  

complex 604 (Bloemenbuurt) en 

 complex 515 (Meerweidelaan)  

 

Oplevering: 

 Zomer 2018 

 Eind 2018 

 Eind 2018 

Toevoegen betaalbare nieuwbouw, 

zeer energiezuinig en tot de aftop-

pingsgrenzen. 

 Bouw appartementen met een huur tot de 1
e
 aftoppingsgrens voor starters / studenten tot 23 jaar: 54 

woningen in Stadspark.  

 Uitbreiding voorraad in zorgcomplex De Hofstede (optopping): 10 betaalbare wooneenheden.  

 Aan de Platbodem koopt Velison Wonen een pand ten behoeve van het huisvesten van circa 8 

statushouders huishoudens. 

 Aan de Venusstraat levert Velison Wonen 5 wooneenheden ten behoeve van het huisvesten van 

statushouders huishoudens op. 

 Aan de Dobbiuslaan koopt Velison Wonen een pand dat wordt verbouwd tot 8 verhuureenheden. 

 Eind 2018 

 

 Voorjaar 2018 

 Voorjaar  2018 

 

 Voorjaar 2018 

 

 Voorjaar 2018 

Realiseren concrete nieuwbouw-

plannen (circa 200 woningen) en 

plannen nieuwbouw 220 extra wo-

ningen, om in de lokale behoefte te 

voorzien. 

 Toevoeging 83 wooneenheden aan de voorraad in de gemeente Velsen. 

 Kansen pakken in Velsen en de regio om aan de lokale en regionale vraag te voorzien. 

 Monitoren vraag en aanbod. 

 Terugkoop 5 woningen Koopgarant, waarvan 2 weer verkopen. 

 Zie boven 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

Overwegend voor ouderen geschikte 

woningen toevoegen. 

 Toevoeging 10 wooneenheden die geschikt zijn voor ouderen (De Hofstede). 

 

 Voorjaar 2018 

Verbindende rol in de wijk met 

minimale woonoverlast, snelle 

schuldhulp, ruimte voor participatie, 

ruimte voor diversiteit, veiligheid, 

een gezonde leefomgeving en een 

 We stellen met gemeente, collega-corporaties en zorgpartijen samen woonzorgarrangementen op in 

wijken met een tekort aan woningen voor mensen met een fysieke beperking. 

 We zijn actief deelnemer van het Noodteam en het gemeentelijke wijkteam. 

 We ondersteunen bewonersinitiatieven. 

 We participeren in o.a. Buurtbemiddeling (€ 10.000,-), Wonen Plus (€ 12.500,-) en de “Wijkmobiel”. 

 2018. Prestatie- 

Jaarafspraken 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 Doorlopend 
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hecht netwerk van wonen, zorg en 

welzijnspartijen als doel. 

 We plegen onderhoud aan de gemeenschappelijke binnen- en hoektuinen. 

 We laten ons juridisch ondersteunen bij ernstige woonoverlast (€4.500,-). 

 We werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel bij onze bewoners door middel van de projecten 

‘Voetstappen in de wijk’, ‘Horen, Zien en Melden’ en ‘Babbeltrucs’. 

 Achterpaden met aangrenzende beton erfafscheidingen in slechte staat oplossen en verbeterplan voor 

komende jaren opstellen. 

 We evalueren ons aanbod uitstroomwoningen en evalueren het convenant Kanswoningen met de 

collega-corporaties. 

 Evaulatie verhuurbaarheid, huurprijs en maatschappelijk rendement van het maatschappelijk en bedrijfs 

onroerend goed. 

 Ontwikkeling Skaeve Huse. 

 Dienstverlening aan VvE’s optimaliseren. 

 We stimuleren participatie, zowel kortdurend (projecten, thema’s) als lange termijn (beleid, strategie en 

projecten met Huurdersraad en bewonerscommissies). 

 Woonfraude check (vergelijk GBA met gegevens Velison Wonen) en drie huisbezoeken bij vermoedens 

van woonfraude (budget € 1.500,-). 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 

 2
e
 helft 2018 

 

 2
e
 helft 2018 

 

 2
e
 helft 2018 

 

  2018 - 2019 

 1
e
 helft 2018 

 Doorlopend 

 

 2
e
 helft 2018 

 

DUURZAAM OP WEG  
Complexgewijs onderhoud in 

combinatie met verduurzaming, 

waarmee woningen de komende 25 

jaar gewild en op een goed 

onderhoudsniveau blijven. 

 Investeringen in de kwaliteit van onze woningen zijn conform de actuele eisen en gericht op de 

verduurzaming van onze portefeuille.  

 Inventarisatie asbestopgave ten behoeve van opstellen saneringsprogramma tot en met 2024. 

 Rookgas afvoeren die niet geschikt zijn voor HR CV-ketels in meergezinscomplexen compleet 

vervangen. 

 Raamovereenkomst 2017 over reparatie- en mutatieonderhoud met co-makers regelmatig evalueren. 

 Medewerker vastgoeddata aantrekken die inzicht biedt in de actuele kwaliteit van het bezit en het 

inzicht in onderhoudsopgave voor de komende jaren op een hoger peil brengt.  

 Intrawis actualiseren en VABI vastgoed data pakket centraal ontsluiten. 

 Verwerken reparatieverzoeken. Prognose: 4.700 verzoeken, budget €770.000,- (inclusief 

seniorenchecks). 

 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 1
e
 helft 2018 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 
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 Mutatieonderhoud A ( uitgaven €203.000,-), B ( uitgaven €471.000,-) en C (uitgaven €2.200.000,-) 

mutaties. Hier maakt ook asbestsanering deel van uit (circa €200.000,- bij mutaties). 

 Planmatig en conctractonderhoud (uitgaven circa €4.000.000,-); hogere kosten dan in 2017 door 

asbestsanering, vervanging collectieve rookgas afvoeren, achterstallig onderhoud complex PEN-dorp en 

extra cyclus dak- en liftonderhoud. 

 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 

 

Nieuwbouw circa 130 kleinere 

woningen en circa 100 gestapelde 

woningen. 

 Oplevering Stadspark: 54 kleinere gestapelde woningen. 

 Oplevering optopping Hofstede: 10 kleinere gestapelde wooneenheden in zorgcomplex. 

 Oplevering 13 eenheden voor statushouders huishoudens (gelijkvloers). 

 Eind 2018 

 Voorjaar 2018 

 Voorjaar 2018 

Ouderen die langer thuis willen 

wonen binnen het netwerk 

faciliteren. 

 Huurgewenning en hulp bij verhuizing aan tenminste 5 senioren (budget €25.000,-), ten behoeve van 

doorstroming. 

 Seniorenchecks voor 75+’ers (circa 200): bespreken langer thuis wonen en eventuele verhuiswensen.  

 We stimuleren verhuizen van een grote eengezinswoning naar een voor ouderen geschikte gestapelde 

woning met lift voor presenioren (55+) en 85+ senioren. 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 

Gemiddeld label B (EI <1,4) in 2020.  Daling van Energie Index (huidige EI 1,56). 

 EPA inventarisatie bij mutatie. 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

Minimaal 120 woningen per jaar 

verduurzamen. Alleen woningen die 

geschikt zijn voor de energie-

transitie. 

 We ronden de verduurzaming van de Geelvinckstraat e.o. (113 woningen) naar label A (EI<1,2) in 2018 af 

(investering €4.600.000,-). 

 Verduurzaming complex Bloemenbuurt (26 woningen) en complex Meerweidelaan (38 woningen). 

 Start voorbereiding energetische verbetering 358 woningen (5 complexen).  

 Zomer 2018 

 

 Eind  2018 

 

Duurzaam materiaalgebruik bij 

onderhoud, nieuwbouw en 

verduurzaming. Hergebruik 

materialen, bewustwording in keten-

samenwerking met 

onderhoudspartners, betere afval-

scheiding en zorgen dat bij mutatie 

niet onnodig materiaal wordt verspild 

en extra kosten worden gemaakt. 

 Bij elke investering/onderhoudsactiviteit is het FSC keurmerk van toepassing. 

 Onderzoeken mogelijkheden overname elementen in de woning door nieuwe huurder bij mutatie (t.b.v. 

tegengaan verspilling en kostenreductie). 

 Doorlopend 

 2
e
  helft 2018 
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Concrete marsroute in 2020. 

Vaststellen plan van aanpak richting 

energieneutraal in 2050. 

 Routekaart opstellen richting energieneutraal bezit in 2050.  2
e
  helft 2018 

 

KRACHTIGE ORGANISATIE  
Organisatie versterken in termen 

van capaciteit, strategische 

denkkracht en specialistische kennis. 

 Projectondersteuning en bewonersbegeleiding bij verduurzamingsprojecten intensiveren. 

 Opstellen strategische personeelsplanning. 

 Opstellen en naleven opleidingsplan 2018, vanuit de basisgedachte dat werknemers actief bezig zijn met 

hun eigen loopbaanontwikkeling.  

 Implementatie kernwaarden ‘ondernemend, flexibel en betrouwbaar’ in de HRM cyclus. 

 Verzuim terugdringen naar 4,5%. Focus op duurzaamheid en gezondheid. 

 Programma opstellen en uitvoeren ter bevordering van duurzame inzetbaarheid (gezonde leefstijl, 

vitaliteit en actief blijven leren, blije medewerkers).  

 Opleidingsprogramma afdeling vastgoed, gericht op asbestherkenning, inkoop, databeheer, 

volkshuisvestelijke actualiteit, zelfsturing en opdrachtgeverschap bij planmatig onderhoud. 

 Onderzoek optie middagsluiting kantoor voor huurders. 

 Doorlopend 

 1
e
  helft 2018 

 Doorlopend 

 

 1
e
  helft 2018 

 Doorlopend 

 1
e
  helft 2018 

 

 Doorlopend 

 

 1
e
  helft 2018 

Opstellen klantvisie met onze 

klanten. 

 Onder externe begeleiding opstellen klantvisie.  

 Verbetering ICT ten behoeve van klantprocessen. 

 2
e
  helft 2018 

 Doorlopend 

Dienstverlening meten met KWH en 

de Aedes Benchmark. Doelstelling: 

in 2021 positie net achter de 

kopgroep van onze grootteklasse. 

 Analyseren imago en KWH onderzoeken (o.a. afgenomen na planmatig onderhoud) in 2017 en 

verbeterplan in gang zetten. 

 Mutatie-app operationeel hebben. 

 2
e
  helft 2018 

 

 1
e
  helft 2018 

Financiën op orde: presteren naar 

vermogen, ratio’s en 

bestedingsruimte op groen, 

positieve kasstroom en voldoende 

faciliteringsvolume. 

 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. 

 We voeren ons auditplan uit en blijven derhalve de PDCA-cyclus verbeteren. 

 Doorlopend 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 

 

Prestatieafspraken met gemeente  Wij stemmen ons bod voor de jaarafspraken 2019 af met de huurdersraad.  Mei 2018 
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Velsen, Huurders-raad en collega-

corporaties. 

 We komen met de gemeente, de huurdersraad en de collega-corporaties tot jaarafspraken 2019.  Najaar 2018 

 

Velison Wonen: zichtbaar, open, 

actief en transparant. 

 We voeren een actief persbeleid. 

 We maken een communicatie aanpak voor specifieke vragen of om vraagstukken binnen de organisatie 

op te lossen. 

 We stimuleren een kritische houding van medewerkers als het gaat om onze manier van communiceren.  

 We verantwoorden ons onder andere met een prettig leesbaar en transparant jaarverslag. 

 Onze zichtbaarheid en open houding worden ondersteund door het gebruik van social media, waarop wij 

onze activiteiten en belangrijke gebeurtenissen delen.   

 Doorlopend 

 2
e 

helft 2018 

 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 Doorlopend 

 

 


