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Inleiding 

 

In de werkwijze van Woningstichting Weststellingwerf past de productie van een 

‘Ondernemingsplan 2016 – 2020’. Dit ondernemingsplan volgt op het ‘Ondernemingsplan 

2011 – 2015’, zoals dat in februari 2011 werd vastgesteld en goedgekeurd. Het nieuwe plan 

borduurt goeddeels voort op beslissingen die in de vorige beleidsperiode zijn genomen en 

koersen die toen zijn uitgezet. 

Echter, daar waar de omstandigheden veranderen, zullen we moeten anticiperen en ons 

ook zelf moeten aanpassen. Veranderen om bij te blijven en om blijvend een rol van 

betekenis te kunnen spelen.  

 

Overeenkomstig het ‘Ondernemingsplan 2011 – 2015’ hebben we er bij de opstelling van 

het ‘Ondernemingsplan 2016 – 2020’ voor gekozen om de verbinding tussen ideologie en 

dagelijkse activiteiten in de opzet zichtbaar te laten zijn. We hebben dat 5 jaar geleden 

gedaan om als management op elk moment van twijfel (“Zijn we met de goede dingen 

bezig?”) een stevig handvat vast te hebben. Bovendien vonden we het bijdragen tot de 

motivatie van onze medewerkers dat ze hun dagelijkse opdrachten, activiteiten en 

prestaties konden plaatsen in het gedefinieerde belang van en voor de organisatie. We 

hebben kunnen vaststellen dat dit goed heeft gewerkt.  

 

Het ‘Ondernemingsplan 2016 – 2020’ beschrijft daarom: 

o de ideële grootheden. Hieronder vallen de ideële waarden als visie, missie, ambitie, 

positiekeuze en identiteit enerzijds en de ondernemingsdoelstellingen anderzijds. De 

ideële grootheden hebben een langlopend karakter (in principe > 10 jaar); wijziging 

ervan raakt het wezen van de organisatie. De ideële of ondernemingsdoelstellingen zijn 

beperkt in aantal (10 stuks; meer hoeft niet door het aanbrengen van hiërarchie in het 

belang ervan) en gerangschikt overeenkomstig de “perspectieven” van de Business 

Balanced Scorecard (BBSC). We gebruiken de BBSC als bewakingsmechanisme om de 

voortgang van onze jaarlijkse activiteiten en prestaties te volgen en eventueel bij te 

sturen; 

o de strategie. De strategie beschrijft de koers waarlangs gedurende een middellange 

termijn, in dit geval de looptijd van het ondernemingsplan (5 jaar), gevaren wordt. 

Aangegeven wordt waar we over 5 jaar willen staan, gegeven de ontwikkelingen om 

ons heen. Dit deel van het plan bevat daarom ook een beschrijving van de omgeving en 

de veronderstelde ontwikkeling daarin (omgevingsanalyse). In principe houden we die 

strategie 5 jaar vast, maar gelet op de huidige “kwikzilverachtigheid” van de 

omgevingsfactoren (met name de ontwikkelingen op landelijk niveau) is niet uit te 

sluiten dat we één of meerdere keren in de looptijd een ‘actualisatie’ moeten doen 

(bleek in de voorliggende periode ook nodig). Die zullen we dan ook expliciet maken; 

o de jaarlijkse activiteiten en prestaties. De respectievelijke 5 activiteitenplannen zullen 

separaat aan het begin van elk boekjaar, goedgekeurd en vastgesteld, beschikbaar 

worden gesteld. Deze gefaseerde “productie” maakt het mogelijk om te anticiperen op 
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omstandigheden die op een eerder moment niet waren voorzien, terwijl ook gereageerd 

kan worden op afwijkingen die zich in de activiteiten en prestaties van voorafgaande 

jaren hebben voorgedaan. De jaarlijkse activiteiten zijn natuurlijk niet alleen in 

beschrijvingen benoemd, maar ook financieel vertaald in jaarbegrotingen. 

Jaarbegrotingen en financiële meerjarenperspectieven zullen steeds moeten passen 

binnen de kaders die op strategisch niveau zijn gedefinieerd. 

 

Het ideële kader en de strategieën vormen samen het ‘Strategisch plan 2016 – 2020’. Het 

‘Strategisch plan 2016 – 2020’ en de respectievelijke ‘Activiteitenplannen en begrotingen 2016, 

2017, 2018, 2019 en 2020’ vormen samen het ‘Ondernemingsplan 2016 – 2020. 

 

De benoeming van het totaal van jaarlijkse activiteiten binnen de gestelde langlopende 

kaders is de verantwoordelijkheid van het management. Vervolgens is ieder lid van het 

management verantwoordelijk voor de realisatie van het hem of haar toegekende deel 

daarvan. De managers zorgen voor het maken van werk- en prestatieafspraken met de 

medewerkers van de eigen afdelingen, opdat afdelingen effectief en gericht bijdragen tot 

realisatie van het jaarprogramma en daardoor uiteindelijk tot de realisatie van de ideële of 

ondernemingsdoelstellingen.     

 

In de aanloop naar dit plan zijn onze voornemens besproken met belanghouders. Specifiek 

werd in een belanghoudersbijeenkomst gediscussieerd over een aantal dilemma’s waar we 

ons voor geplaatst zagen. Te noemen zijn de mate waarin je de energieprestaties van 

woningen verbetert, de omvang en samenstelling van de voorraad (hoeveel voor ouderen 

geschikt?) en de keuze voor een basiswoning-principe waardoor bij opeenvolgende 

realisaties efficiencyvoordeel te bereiken zou zijn. De termijnvisie m.b.t. de voorraad sluit 

aan bij het perspectief dat via de prestatieafspraken 2015 – 2016 met de gemeente is 

uitgetekend.  

 

Dit ‘Strategisch plan 2016 – 2020’ is in de vergadering van de Raad van Commissarissen 

van 11 december 2015 goedgekeurd en daarna definitief vastgesteld door de 

directeurbestuurder. De Raad van Commissarissen heeft voor het verlenen van haar 

goedkeuring kennis genomen van de adviezen van de Ondernemingsraad van 

Woningstichting Weststellingwerf en van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.  

 

Wolvega, 11 december 2015  

 

Getekend voor goedkeuring:     Getekend voor vaststelling: 

O. de Jager RC  mr. E. Elgersma  ing. S. Lageveen 

voorzitter RvC  vicevoorzitter RvC  directeurbestuurder 

 

 

………………………… ………………………… ………………………… 
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STRATEGISCH KADER 2016 - 2020  
 

1. Ideëel kader 
 

 

1.1. Inleiding 

Onder het ideële kader verstaan we de ideële grootheden en de ideële doelstellingen (ook 

wel ondernemingsdoelstellingen). Het zorgvuldig benoemen van deze grootheden is van 

belang om in de dagelijkse praktijk op koers te blijven. Voor een ieder binnen onze 

organisatie moet helder en duidelijk zijn hoe de door hem of haar uitgevoerde 

werkzaamheden passen ín en bijdragen tót de verwezenlijking van abstractere doelen. Met 

‘zorgvuldig’, zoals hiervoor aangehaald, bedoelen we in dit verband dat we goed hebben 

nagedacht over wat er uiteindelijk is komen te staan. We hebben ons niet uitgeput in brede 

bloemlezingen en hebben ons evenmin tot het uiterste ingespannen om ‘origineel’ te zijn.  

 

Ideële kaders zijn ten principale voor een lange termijn geldig. Immers het aanpassen van 

de kaders wijzigt het wezen van (het doel van) de onderneming. De onderstaande 

grootheden en doelstellingen zijn begin 2010 goedgekeurd (RvC) en vastgesteld (bestuur) 

en zijn voor dit ’Ondernemingsplan 2016 – 2020’ ook alleen maar aangepast voor zover 

externe omstandigheden (zoals wijzigingen in wet- en regelgeving) daartoe dwongen.  

 

 

1.2. Ideële grootheden 

 

1.2.1.  Visie (wat we vinden; onze opvatting) 

Mensen moeten goed kunnen wonen (waarbij “goed wonen” meer is dan het hebben van 

een goede woning) en woningcorporaties ontlenen hun bestaansrecht aan de opdracht in 

woongelegenheden te voorzien voor mensen die dat zelf niet kunnen. 

 

Toelichting: 

Het hebben van onderdak is één van de primaire levensbehoeften. Alle mensen hebben recht op “goed 

onderdak” en wij vinden dat een ondergrens aan de kwaliteit van dat onderdak moet worden gesteld, 

opdat in de opvatting van de samenleving sprake is van een menswaardige huisvesting. Het voorzien 

in die huisvesting omvat dan in dit verband de woongelegenheid, de woonomgeving en de 

dienstverlening.  

 

1.2.2. Missie (waar we voor gaan; onze ‘drive’) 

Woningstichting Weststellingwerf zet zich in om in de gemeente Weststellingwerf** goed 

wonen bereikbaar te maken voor iedereen, waarbij de inzet eerst en vooral gericht is op hén 
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die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting 

kunnen voorzien.  

 

Toelichting: 

Wij richten ons op het hebben en houden van een adequate woningvoorraad voor onze doelgroep van 

beleid. Al onze andere activiteiten en inspanningen worden verricht om bij te dragen aan díe opgave.  

 

1.2.3.  Ambitie (het niveau van presteren dat we najagen) 

Woningstichting Weststellingwerf wil in de gemeente Weststellingwerf** dé sociale 

volkshuisvester zijn.   

 

Toelichting: 

1e.  Wij willen bestaande en nieuwe klanten bedienen met de beste dienstverlening en met producten 

die gekenmerkt worden door de beste prijs/kwaliteitverhouding die in de gemeente geleverd 

wordt.  

2e. Wij willen voor de gemeente Weststellingwerf** gelden als dé volkshuisvester en voor andere in 

de gemeente werkzame partijen de eerste gesprekspartner ten aanzien van volkshuisvestelijke en 

daarmee samenhangende thema’s. 

 

1.2.4. Positiekeuze (waar we willen staan) 

1. Woningstichting Weststellingwerf verricht haar werkzaamheden vanuit een 

zelfstandige en autonome positie, zolang de realisatie van de volkshuisvestelijke 

opgave daarmee het meest gediend is.  

2. Woningstichting Weststellingwerf zoekt vanuit een samenbindende en proactieve 

houding nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen bij het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken, die een raakvlak hebben met het werkterrein van de 

corporatie.  

 

Toelichting: 

1e.  Onze organisatievorm volgt onze opgave (en niet andersom). We kiezen ervoor om de komende 

beleidsperiode als zelfstandige, autonome, corporatie verder te gaan. Mocht er op enig moment 

zicht gaan ontstaan op organisatorische en/of financiële omstandigheden die de realisatie van de 

opgave in de weg staan, dan moeten we de positiekeuze heroverwegen.   

2e.  In situaties waarin een multidisciplinaire samenwerking vereist is, zal de woningstichting 

initiatief tonen en mag van ons volledige inzet worden verwacht. Bedoelde 

samenwerkingsrelaties moeten wel gericht zijn op het bereiken van een tastbaar resultaat. 

 

1.2.5. Identiteit (wie we zijn en wat we willen uitstralen) 

Woningstichting Weststellingwerf is een eerlijke, transparante, toegankelijke en 

maatschappelijke georiënteerde, nuchtere organisatie die volkshuisvesting bedrijft op een 

manier die herkenbaar is vanuit haar visie en missie. 
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Toelichting: 

We zeggen wat we doen en we doen wat we gezegd hebben. We blijven niet hangen in academische 

discussies en laten ons in onze besluitvorming slechts leiden door onze opdracht.   

  

1.2.6. “Missionstatement” (samengesteld uit de voorgaande grootheden) 

Mensen moeten goed kunnen wonen (waarbij “goed wonen” meer is dan het hebben van 

een goede woning) en woningcorporaties hebben daarbij een opdracht te vervullen. 

Woningstichting Weststellingwerf zet zich in om in de gemeente Weststellingwerf** goed 

wonen bereikbaar maken voor iedereen, waarbij de inzet eerst en vooral gericht is op hén 

die door inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie niet zelf in hun huisvesting 

kunnen voorzien.  

 

Woningstichting Weststellingwerf wil in de Gemeente Weststellingwerf** dé sociale 

volkshuisvester zijn. Zij verricht haar werkzaamheden vanuit een zelfstandige en 

autonome positie, zolang de realisatie van de volkshuisvestelijke opgave daarmee het 

meest gediend is. Zij zoekt vanuit een samenbindende en proactieve houding nadrukkelijk 

de samenwerking met andere partijen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, 

die een raakvlak hebben met het werkterrein van de corporatie.   

 

Woningstichting Weststellingwerf is een eerlijke, transparante, toegankelijke en 

maatschappelijke georiënteerde, nuchtere organisatie die volkshuisvesting bedrijft op een 

manier die herkenbaar is vanuit haar visie en missie. 

 

(** Daar waar ‘gemeente Weststellingwerf’ staat, dient te worden gelezen: ‘gemeente 

Weststellingwerf, of de gemeente die daaruit door fusie/gemeentelijke herindeling mag ontstaan in de 

beleidsperiode)  

   

 

1.3. Ondernemingsdoelstellingen (abstract, gedefinieerd vanuit perspectieven BBSC) 

 

1.3.1. Maatschappijperspectief 

1. Het realiseren en exploiteren van voldoende goede en adequate(1) woongelegenheden; 

2. Het bevorderen van de fysieke kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving; 

3. Het bevorderen van de leefbaarheid door het behouden/verbeteren van voorzieningen, 

maatschappelijke functies en sociale infrastructuur in dorpen en wijken waar de 

woningstichting bezit heeft(2)  

 

(1)  Adequaat staat in dit verband voor:  

-- passend bij de (toekomstige) vraag; 

 -- bereikbaar voor de doelgroep van beleid (betaalbaar)  

(2) Moet passen binnen de regelgeving volgens de Woningwet 2015 en als DAEB-activiteit te zijn 

aan te merken 
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1.3.2. Klantperspectief 

4. Het bieden van keuzemogelijkheden en keuzevrijheid aan de woonconsument; 

5. Het op een hoog niveau houden/brengen van de kwaliteit van dienstverlening; 

6. Het versterken van onze positie op de woningmarkt in de meest brede zin.  

 

1.3.3. Intern perspectief 

7. Het voortdurend verbeteren van processen en procedures; 

8. Het willen zijn van een betrokken, ondernemende en transparante organisatie met 

aandacht voor de medewerkers. 

 

1.3.4. Innovatieperspectief 

9. Het kennen en toepassen van beproefde vernieuwingen van producten en diensten. 

  

1.3.5. Financieel perspectief 

10.  Het hebben van een voldoende financiële positie om de continuïteit te waarborgen en 

de ambities te kunnen realiseren. 
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2. Strategieën 
 

 

2.1.  Inleiding 

 

De strategie van de corporatie moet gedurende de beleidsperiode leiden tot activiteiten en 

prestaties die bijdragen tot het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. 

Omstandigheden bepalen de route die je kunt lopen, vandaar dat dit hoofdstuk begint met 

een omgevingsanalyse. De strategie is vervolgens verbijzonderd naar deelstrategieën voor 

de belangrijkste aandachtsgebieden van de corporatie. 

 

 

2.2.  Omgevingsanalyse  

 

2.2.1.  Landelijke ontwikkelingen, overheid en sector 

De afgelopen jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan in de sector. Zo werd er 

een zgn. ‘verhuurdersheffing’ opgelegd die een veel grotere financiële impact heeft dan de 

eerder afgekondigde ‘Vogelaarsheffing’ en vpb-heffing. Bovendien was daar het effect van 

het Vestia-debacle: een forse saneringsheffing, die overigens in de loop van de jaren weer 

wegvalt c.q. marginaliseert. Corporaties werden door de nieuw opgelegde heffingen (forse 

extra afdrachten, nauwelijks te genereren extra opbrengsten) massaal gedwongen hun 

bedrijfsvoering onder de loep te nemen en bezuinigingen door te voeren. Dat leidde tot het 

schrappen of vertragen van allerlei ingrepen die in het vastgoed waren bedoeld 

(nieuwbouw, herstructurering, regulier onderhoud, verbeteringen in de energieprestatie, 

enz.). Maar ook tot het afstoten van andersoortige activiteiten, afdelingen, kantoren en 

medewerkers.     

 

Het voornoemde Vestia-debacle was vervolgens mede aanleiding voor een parlementaire 

enquête naar het functioneren van de corporatiesector. Geconcludeerd werd dat de sector 

op tal van plekken niet heeft kunnen omgaan met de geboden bewegingsvrijheid, maar ook 

dat de landelijke politiek vanaf de verzelfstandiging van de sector onvoldoende adequaat 

heeft aangestuurd en gecontroleerd.  

 

Die aansturing is er inmiddels alsnog gekomen via de introductie van de Woningwet 2015 

en het daaronder ressorterende BTIV (‘Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting’). In 

de nieuwe wet wordt het werkterrein van woningcorporaties ingesnoerd en teruggeleid 

naar een positie ‘waarvoor corporaties oorspronkelijk in het leven werden geroepen’. 

Kernpunten uit de wet: 

o corporaties moeten DAEB-en niet-DAEB-activiteiten administratief of juridisch van 

elkaar scheiden. Tot de DAEB-activiteiten behoren alleen de exploitaties van sociale 

huurwoningen en van vormen van maatschappelijk vastgoed (dat laatste onder 

voorwaarden); 



11 
 

o corporaties moeten hun bezit gaan waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat; 

o Er worden nadere eisen gesteld aan competenties van leden van besturen en Raden 

van Commissarissen en voorschriften gegeven voor inrichting en werkwijze van 

bedoelde gremia; 

o corporaties moeten gericht toewijzen aan mensen waarvoor de sector in het leven is 

geroepen; e.e.a. naast de toewijzingsverplichting die volgt uit Europese regelgeving; 

o corporaties moeten met de gemeenten waarin ze werkzaam zijn prestatieafspraken 

maken en bij het maken van die afspraken moet ook de huurdersorganisatie betrokken 

zijn; 

o corporaties zijn gebonden hun uitbreidingsinvesteringen te plegen in hun ‘prioritair 

volkshuisvestelijk werkdomein’; 

o investeringen in leefbaarheid worden beperkt in soort en gelimiteerd in geld. 

Behoudens aanpassingen in de inrichting en werkwijze van corporaties, heeft de 

uitwerking van de wet ook effect op de organisatie van het externe toezicht. Financieel en 

volkshuisvestelijk toezicht zijn ondergebracht bij de dienst ILT/Autoriteit 

woningcorporaties (Ministerie voor Wonen en Rijksdienst), waarin het voormalige CFV is 

opgegaan.  

 

Ondertussen gaat het economisch weer wat beter met Nederland en Europa. De recessie 

ligt achter ons, maar de groei is in ons land beperkt en vooralsnog ook kwetsbaar en 

bovendien niet overal gelijk. Daar waar in de Randstad de bedrijvigheid en de 

werkgelegenheid toeneemt -en daardoor bij huishoudens gemiddeld het inkomen doet 

stijgen- is dat geen vanzelfsprekendheid in de periferie van het land. Ook voor onze 

provincie geldt dat de recessie via faillissementen nog stuiptrekkingen vertoont en mensen 

aan de kant zet.     

 

Ter compensatie van de ‘verhuurdersheffing’ bood minister Blok corporaties de 

mogelijkheid om huren iets steviger te verhogen dan in de periode daarvoor mogelijk was. 

Die hogere huurverhogingen enerzijds en de  daling van inkomens van huishoudens in de 

achterliggende periode anderzijds, heeft binnen de sector de discussie over de 

betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad doen oplaaien. De achterbannen van Aedes 

en de Woonbond stemden in met een voorstel voor inhoud en inrichting van een ‘systeem 

van huursombenadering’, waarvan de minister heeft toegezegd dat per 1 juli 2015 geldig te 

doen zijn, maar waarvan op dit moment nog niet duidelijk is of het per 1 juli 2016 

beschikbaar is. Ook is niet volstrekt duidelijk of de minister daarbij het idee van gematigde 

huurstijgingen van Aedes/Woonbond gaat overnemen.  

 

2.2.2. Regionale en lokale ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen manifesteren zich ook regionaal en lokaal. De hiervoor 

aangehaalde economische crisis raakte ook de Friese bevolking en bedrijven. Historisch 

gezien komt een eventueel herstel in Fryslân langzamer op gang dan landelijk gemiddeld 

en dat is ook nu het beeld. In de bouwsector is dat beeld heel expliciet.  



12 
 

Het zal nog even duren voor het economisch herstel zich in Fryslân zich net zo manifesteert 

als in ‘Nederland’. 

En dan is er het verschijnsel krimp. Vanaf 2011 is het aantal inwoners van Fryslân licht 

gedaald. Grote delen van de provincie zijn inmiddels door het rijk tot krimp- of 

anticipeergebied voor bevolkingskrimp benoemd. De krimp is met name ingezet in Noord 

Fryslân en Zuidoost Fryslân. Gemeenten in deze streken krimpen vooral door een negatief 

migratiesaldo. Er zijn dan meer mensen vertrokken dan zich hebben gevestigd. Dit speelt 

onder andere in de gemeenten Dongeradeel, Franekeradeel, Achtkarspelen en 

Menameradiel in Noord Fryslân en De Fryske Marren in Zuidwest Fryslân. In slechts 

enkele gemeenten is de laatste 5 jaar ook sprake van natuurlijke krimp. In de gemeenten 

Tytsjerksteradiel, Harlingen en Dantumadiel in Noord Fryslân; Oost- en Weststellingwerf 

in Zuidoost Fryslân en de meeste Waddeneilanden, is een sterfteoverschot. Dit zijn 

gemeenten met een hoog aandeel ouderen.  

Met de krimp van de bevolking verandert de leeftijdsopbouw. Vergrijzing en ontgroening 

zijn de afgelopen jaren toegenomen en deze trend zet zich naar verwachting voort. 

Inmiddels is 20% van de Friese bevolking 65-plus. In 2030 zal dit al 27% zijn. Vooral het 

aantal 75-plussers in Fryslân stijgt tot 2030 sterk, met 62%. In alle leeftijdscategorieën tot 65 

jaar treedt naar verwachting een daling op. De daling van de bevolking tot 65 jaar betekent 

dat de bevolking in de productieve leeftijd afneemt. Dit heeft bijvoorbeeld veel 

consequenties voor de arbeidsmarkt en de organisatie van de zorg. 

Hoewel de totale bevolking is gedaald, is het aantal huishoudens iets toegenomen. Dit 

komt vooral door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Prognoses geven 

aan dat het aantal huishoudens in de komende decennia verder toeneemt, ondanks de 

voorspelde krimp van de totale bevolking. Voor het groeiend aantal huishoudens zijn 

woningen nodig. Dit betekent dat hoewel de bevolking krimpt, de vraag naar woningen 

wel zal toenemen.  

Dan is vervolgens van belang hoe groot die behoeftegroei naar woningen is en of die groei 

door blijft gaan. Dat is voor Weststellingwerf niet het geval. Volgens de laatste Primos-

prognoses (2015), waarop ook de bovengenoemde vaststellingen zijn gebaseerd, wonen er 

in Weststellingwerf in 2015 in totaal 11.095 huishoudens. Daarvoor zijn op dit moment in 

de gemeente circa 11.350 woningen beschikbaar (!). Het aantal huishoudens stijgt volgens 

de prognoses tot 11.230 huishoudens in 2030 en neemt daarna weer af. En daalt vervolgens 

zodanig, dat in 2040 een niveau wordt bereikt dat lager ligt dan dat van 2015 (10.956 

huishoudens).  

In genoemde cijfers zijn niet de effecten verwerkt van de instroom van asielzoekers zoals 

we die in het laatste deel van 2015 kennen. Hoewel de geschiedenis leert dat statushouders 

een voorkeur hebben voor het wonen in af nabij grote steden en het immigratieoverschot 

dat door de vestiging van statushouders in Weststellingwerf wordt veroorzaakt ook snel 
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weer wegebt, zal in ieder geval tijdelijk sprake zijn van een toename van de vraag naar 

woningen.  

Let wel: het gaat in het bovenstaande steeds om voorspellingen; de toekomst zal moeten 

uitwijzen of die ook werkelijkheid worden. Niet uit te sluiten is dat de bevolking 

(personen/huishoudens) nog sneller krimpt dan hiervoor geduid. Immers, hiervoor 

beschreven we dat de groei van het aantal personen in Fryslân al in 2011 tot stilstand is 

gekomen, terwijl  in we ons bij de opstelling van het vorige ondernemingsplan nog 

baseerden op de provinciale rapportage ‘Prognose Fryslân 2009 – 2030, Trendprognose 

Bevolking en Huishoudens ’ en daaraan ontleenden dat de groei van het aantal personen in 

Fryslân per 2030 om zou slaan in een neergaande lijn … 

     

Buiten de hiervoor geschetste regionale en lokale economische en demografische 

ontwikkelingen manifesteert zich ook een al dan niet gestuurde schaalvergroting op het 

niveau van gemeenten en corporaties. In de zuidwesthoek van Friesland zijn de fusie 

gemeenten ‘Zuidwest Fryslân’ en ‘De Fryske Marren’ tot stand gekomen. In diverse 

combinaties praten andere gemeenten met elkaar over samenwerking en fusie. Gemeente 

Weststellingwerf werkt op dit moment op uitvoeringsniveau samen met de gemeenten 

Ooststellingwerf en Opsterland.  

  

In het Friese corporatieveld is het de afgelopen vijf jaar op het gebied van fusie betrekkelijk 

rustig geweest. Alleen Woningstichting De Wieren fuseerde met Elkien (de fusie-

organisatie gaat onder de naam van de laatste verder), waardoor er op dit moment nog 

sprake is van 10 zelfstandige corporaties met elk een woningbezit van > 500 woningen en 

een (statutaire) hoofdvestiging in Friesland, waarbij de kleinste zo’n 1.600 woningen 

beheert en in eigendom heeft en de grootste meer dan 20.000.      
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2.3. Strategiedefinitie, algemeen 

 

Het definiëren van een strategie is het gemakkelijkst op het moment dat de omgeving een 

statisch karakter heeft. Dat is echter zelden het geval, gedurende de voorgaande 

beleidsperiode volgden de ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. We lijken een rustiger 

periode in te gaan, maar statisch zal het niet worden. Een strategiedefinitie op dit moment 

is er dan ook één naar de stand van heden. Als de volkshuisvestingswereld er morgen 

anders uit ziet, zullen we daar op moeten anticiperen. 

Met de Raad van Commissarissen zal ieder jaar, vóór de productie van het activiteitenplan 

voor het daarop volgende jaar, de houdbaarheid van het liggende strategisch plan 

onderwerp van gesprek zijn (en voorts op elk moment dat ontwikkelingen dat direct nodig 

maken).  

 

Alle hierna te benoemen strategieën zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat we de 

volgende beleidsperiode als zelfstandige corporatie blijven acteren en ons focussen op 

de uitvoering van DAEB-activiteiten.  
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2.4.  Voorraadstrategie 

 

2.4.1.  De voorraadstrategie op hoofdlijnen 

De komende vijf jaar zullen we: 

o de omvang van de voorraad zeer beheerst laten krimpen; 

o de voorraad geschikter maken voor de wijzigende doelgroep; 

o de woonkwaliteit van de voorraad verbeteren; 

o de energetische kwaliteit van de voorraad verbeteren; 

o de woningen asbestveilig maken; risico van een calamiteit met asbestbesmetting van de 

omgeving sterk indammen;  

o het “presteren” van de voorraad volgen, bijsturen en optimaliseren door periodieke 

actualisatie van voorraadbeleidsplan en voorraadbeheerplan. 

 

2.4.2. Omvang van de voorraad 

Gelet op demografische ontwikkelingen en de voorzienbare inkomensontwikkeling is er 

geen aanleiding om de sociale woningvoorraad in Weststellingwerf op korte termijn te 

laten krimpen. Op wat langere termijn neemt het aantal huishoudens -en daarmee de 

woningbehoefte- echter af.  Dat gegeven, in combinatie met het feit dat opbrengsten uit 

verkoop – hoewel steeds minder- nodig zijn om (met name) de herstructureringsopgave te 

kunnen doen, maakt dat we het acceptabel vinden de woningvoorraad (zeer) beheerst te 

laten krimpen. Immers als gevolg van sloop en verkoop zullen er redelijkerwijs meer 

woningen verdwijnen dan dat er nieuw gebouwd worden. In de beleidsperiode zal de 

voorraad van de woningstichting daardoor met ca. 3,7% krimpen.  

Aan een ander aspect van de demografische ontwikkelingen, namelijk dat van de 

vergrijzing, wordt wél tegemoet gekomen door de voorraadmutaties. Door sloop en 

verkoop verdwijnen vooral gezinswoningen, terwijl door nieuwbouw ook voor ouderen 

geschikte woningen zullen worden teruggebouwd.  

 

Hoewel we vinden dat demografische ontwikkelingen door de tijd heen een gematigde 

afbouw van onze voorraad rechtvaardigen, zien we ook dat er fluctuaties zijn waar je 

rekening mee moet houden. Zo zal er de eerstkomende jaren sprake zijn van instroom van 

statushouders in de gemeente en het zou bovendien kunnen zijn dat de achterblijvende 

economische ontwikkeling leidt tot inkomensstilstand of –achteruitgang, waardoor de 

vraagdruk op de sociale woningvoorraad in deze gemeente toeneemt. Als daardoor een 

‘hikje’ in de voorziene huishoudens-ontwikkeling ontstaat, dat zich vervolgens in de 

vraagontwikkeling structureel door vertaalt, dan zullen we daar met nieuw extra aanbod 

op reageren. De vraagontwikkeling naar onze woningen blijven we dus nauwgezet volgen. 

Vooralsnog is in de begroting van 2015 ruimte gemaakt voor de realisatie van 15 extra 

woningen om te kunnen inschieten op een dergelijke ‘hik’.  
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2.4.3. Specifiek: eenmalige toevoeging van voorraad t.b.v. huisvesting statushouders  

Op het moment van opstelling van dit ondernemingsplan speelt landelijk de problematiek 

van de grote instroom van asielzoekers en de belemmering van de huisvesting daarvan in 

asielzoekerscentra, omdat deze voor een belangrijk deel nog statushouders huisvesten die 

weliswaar recht hebben op een reguliere woning, maar die nog niet kregen. De gemeente 

Weststellingwerf heeft opgeworpen daar proactief iets aan te willen doen en heeft 

ondermeer aan woningstichting Weststellingwerf gevraagd hoe die zou kunnen bijdragen 

in dit vraagstuk. Eén van de door ons genoemde opties is de realisatie van 15 extra 

huurwoningen op een locatie die de gemeente dan ter beschikking moet stellen. Omwille 

van het kunnen realiseren van deze toezegging is in de begroting van 2016 rekening 

gehouden met de financiële effecten van deze woningtoevoeging (onrendabele toppen).  

 

2.4.4. Kwaliteit van de bestaande voorraad 

Woningstichting Weststellingwerf heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de kwaliteit 

van de woningvoorraad. Dat blijven we doen. Echter, de bulk van woningen die in 

aanmerking komen voor een groot onderhoudsbeurt (meestal na 35 jaar exploitatie 

uitgevoerd; in de periode 2011 – 2015 ‘deden’ we er meer dan 450!) ligt achter ons. Zoals in 

de vorige beleidsperiode ingezet, zullen we bij het opplussen van het uitrustingsniveau ook 

een bijdrage van de bewoners vragen. De aan te pakken complexen en de te plegen 

ingrepen zijn zichtbaar in het meerjarenperspectief. 

 

De te treffen energetische maatregelen in woningen zijn in basis ook 

kwaliteitstoevoegingen. Met de vertegenwoordigende huurdersvereniging De 

Bewonersraad Friesland is afgesproken dat we die maatregelen zonder rechtstreekse kosten 

voor de zittende huurder treffen (geen huurverhoging). Een andere afspraak is dat we het 

aanbrengen van dergelijke verbeteringen koppelen aan de uitvoering van andere 

onderhoudsingrepen, zoals bijvoorbeeld de vervanging van buitenkozijnen en/of 

dakbedekkingen en de uitvoering van een schilderbeurt). De verbetering van de 

energieprestatie van de woningen als gevolg van het treffen van voorbedoelde 

maatregelen, leidt over het algemeen tot een toename van het aantal punten in het 

woningwaarderingssysteem. Dat betekent dat bij mutatie de huurprijs theoretisch hoger 

zou kunnen worden opgetrokken dan daarvoor. We hebben echter wel beperkingen 

aangebracht in de mate waarin de huurprijs door harmonisatie mag stijgen.  

 

Mits de gebruikskwaliteiten van de woning (ruimte!) groot genoeg zijn, kan de 

woningverbetering, zoals hiervoor in twee geledingen beschreven, leiden tot 

levensduurverlenging van de woning. 

 

Voor wat betreft het verbeteren van de energieprestatie van woningen, zoals hiervoor 

bedoeld, kan worden vastgesteld dat we eind 2014 op een range van labels A t/m G 

gemiddeld op een ‘laag’ C-label zaten (dicht tegen de grens met een D-label aan). Eind 2010 

hebben we ingezet op het halen van een gemiddeld C-label per eind 2020, maar dat niveau 
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bereikten we dus 6 jaar eerder. We wilden eind 2020 ook de F- en G-labels volledig hebben 

weggepoetst, dat is nu dan ook nog niet helemaal klaar. Indachtig het feit dat de labeleisen 

m.i.v. 1 januari 2015 zijn verzwaard, is het nu onze ambitie om eind 2020 zo dicht mogelijk 

tegen een ‘gemiddeld B-label’ aan te zitten en niet alleen de F- en G-labels, maar ook de E-

labels goeddeels hebben weggepoetst. 

 

Tenslotte willen we in de beleidsperiode ons bestaand bezit asbestveilig maken. In 

woningen die voor 1994 gebouwd zijn, kan asbest voor komen. Zolang dat hechtgebonden 

asbest is, waaraan geen werkzaamheden (zagen, boren, schuren, vijlen) worden uitgevoerd, 

is die aanwezigheid niet gevaarlijk voor onze huurders of medewerkers. Echter, daar waar 

huurders er toch veelvuldig mee in aanraking kunnen komen, of daar waar onze 

vakmensen er bij mutatie ‘tegenaan’ werken, halen we het weg; deels planmatig, deels dus 

bij mutatie. Er is intussen regelgeving die voorschrijft dat aan de buitenlucht grenzende 

daken en gevels van asbest in 2024 verdwenen moeten zijn. Situaties, waarbij, door de 

omvang van de aanwezigheid van asbesthoudend ‘schilmateriaal’, het risico van 

aanmerkelijke milieuschade aan de orde is op het moment dat zich een calamiteit (bijv. 

brand) zou voordoen, pakken we in de eerste jaren van de voorliggende beleidsperiode 

aan.   

 

2.4.5. Kwaliteit van de nieuwe voorraad 

Nieuwe voorraad zullen we op een zakelijke manier in de markt zetten. We gaan geen 

groot surplus aan kwaliteiten toevoegen dat we vervolgens niet kunnen vermarkten, dat 

we niet te gelde kunnen maken. Een veronderstelde meerwaarde bij verkoop wordt alleen 

opgenomen indien dat tegelijkertijd tot de beleidsbeslissing leidt om die verkoop ook 

daadwerkelijk in het meerjarenperspectief in te plannen.  

Woningen die bedoeld zijn voor senioren voldoen aan Woonkeur Basis. De woningen zijn 

daardoor naar maatvoering en bereikbaarheid geschikt voor rolstoelgebruik en tot op 

zekere hoogte om zorgverlening in de eigen woning goed mogelijk te maken. We treffen 

bovendien de noodzakelijke voorzieningen opdat op een later moment Domotica-

toepassingen gemakkelijk toe te voegen zijn.  

 

In de kleinere buitendorpen bestaat een reëel risico op vraaguitval naar huurwoningen. Om 

dit risico zo goed mogelijk af te schermen, ontwerpen we de woningen dáár in ieder geval 

als levensloopbestendige woningen. Hieronder verstaan we woningen, die, al dan niet door 

een tussentijdse kleine aanpassing, geschikt zijn voor bewoning door starters, (kleine) 

gezinnen en senioren.   

 

We zijn bereid woningen te bouwen op locaties die tot nu toe niet van ons zijn, mits 

voorzienbaar is dat het aldus toe te voegen aanbod zal appelleren aan een vraag en mits die 

locaties voldoen aan de criteria maat (kaveldiepte 25 m1, breedte afhankelijk van tussen- of 

eindwoning, kavel eindwoningen 10 m1 breed) en prijs (kavelprijs maximaal € 15.000,00 

excl. BTW) en bruikbaarheid (standaardplattegronden moeten te gebruiken zijn).  
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2.4.6. Kosten onderhoud van de voorraad 

In 2010 zijn we gestart met het maximeren van onderhoudsuitgaven tot ca. 3 mln (nadien te 

indexeren), excl. de uren van de eigen dienst, de te activeren of bij huurders in rekening te 

brengen werk en excl. het budget dat specifiek moest worden ingezet voor 

energiebesparende maatregelen.   

 

Het meerjarenperspectief van onderhoudsactiviteiten, zoals in 2014 opgetekend, liet over 

een wat langere periode een dalend verloop zien: in de beleidsperiode waren de kosten vrij 

stabiel tot en met 2018 op een niveau van ca. € 4,5 mln, daarna trad een daling van kosten 

in, met een (kennelijke) nieuwe balans vanaf 2021 op een niveau van ca. € 2,8 mln. De 

terugval wordt veroorzaakt door een beperking van activiteiten in het groot onderhoud. In 

2014 is in het kader van de ‘organisatie-optimalisatie’ afgesproken dat de onderhoudslasten 

vanaf 2015 worden gemaximeerd tot € 4,5 mln en dat deze kosten door de jaren heen niet 

worden geïndexeerd.  

 

Deze kosten zijn dan inclusief: 

o de loonkosten van onze vaklieden (incl. sociale en pensioenpremies); 

o de kosten die verbonden zijn aan het hebben van de eigen onderhoudsdienst (dus alle 

die toegerekend moeten worden aan onderhoud); 

o kosten die voortvloeien uit de keuze om het woningbezit in de beleidsperiode 2016 – 

2020 asbestveilig te maken (zie eerder);  

o de kosten van het treffen van energetische maatregelen op het moment dat het op enig 

moment uit te voeren planmatig onderhoud daarvoor de geëigende kapstok is, ook 

indachtig de te bewerkstelligen verbetering van de energetische kwaliteit van de 

voorraad (zie ook eerder).  

 

De kosten zijn exclusief: 

o de kosten van onderhoudsactiviteiten waarvan van tevoren vaststaat dat ze 

geactiveerd kunnen worden; 

o de kosten van onderhoudsactiviteiten waarvan van tevoren vaststaat dat ze aan 

huurders kunnen worden doorberekend; 

o de kosten van onderhoudsactiviteiten waarvan van te voren vaststaat dat ze door 

externe subsidies zullen worden gecompenseerd.  

 

Als gevolg van de aanleg van bovenstaand plafond aan onderhoudsuitgaven is het goed 

denkbaar dat werkzaamheden in de tijd moeten worden verschoven en dat de 

veronderstelde terugloop in uitgaven door de jaren heen iets minder snel zijn intrede doet 

dan uit de hiervoor genoemde prognose blijkt.     

 

2.4.7.  Strategisch voorraadbeleidsplan en -beheerplan 

Vanaf 2009 is binnen de corporatie een werkgroep actief die met externe ondersteuning 

periodiek een traject van strategisch voorraadbeleid en -beheer doorloopt. In dat traject 

wordt binnen gedefinieerde en steeds herijkte kaders het presteren van de voorraad 
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gevolgd, beoordeeld, en, via het benoemen van (beheer)maatregelen, bijgestuurd. 

Tweejaarlijks vindt actualisatie van het voorraadbeheerplan plaats, dit gebeurde na 2009 in 

2011, 2013 en 2015. Elke keer wordt ook getoetst of het beleid nog actueel is. De te treffen 

maatregelen moeten zich verhouden tot beleid en strategie en daardoor bijdragen aan de 

ondernemingsdoelstellingen. Er wordt in deze systematiek een soort van ‘beleidsachtbaan’ 

doorlopen. Vanuit beleid en strategie worden op PMC-niveau maatregelen voor de 

voorraad benoemd. De effecten van die maatregelen (nieuwe omvang voorraad, nieuwe 

samenstelling voorraad, effect op financiële positie, effect op betaalbaarheid, enz.), worden 

vervolgens weer geconfronteerd met beleid en strategie. Zit er dan ‘ruimte’ tussen, dan 

moeten de maatregelen worden aangepast, of, maar dat ligt minder voor de hand, beleid 

en/of strategie moeten worden bijgesteld. De looping wordt zo nodig herhaald, tot het 

resultaat van maatregelen passend is bij beleid en strategie.      

 

Mede gelet op (demografische) ontwikkelingen in de (regionale) woningmarkt zijn door de 

jaren heen keuzes gemaakt ten aanzien van onderdelen in de bestaande voorraad. 

Laatstelijk zijn deze keuzes in het najaar van 2015 gemaakt. De rapportage waarin 

uitgangspunten, analyse en maatregelen beschreven zijn, is daarmee één van de 

onderleggers voor de corporatiekoers voor de beleidsperiode 2016 – 2020. Ook de komende 

jaren zullen we ons voorraadbeheerplan tweejaarlijks actualiseren, vooreerst in 2017 (input 

begroting 2018), daarna in 2019 (input begroting 2020).  

 

2.4.8. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

Het streven is erop gericht om aan het eind van de beleidsperiode, waarvoor dit strategisch 

plan geldt: 

o vanaf het begin van de periode 86 woningen uit de bestaande voorraad te hebben 

verkocht aan particuliere kopers (natuurlijke rechtspersonen);  

o 108 bestaande woningen te hebben ‘geherstructureerd’, hetgeen inhoudt dat in de 

beleidsperiode voorzien is in de oplevering van renovatie of sloop en 

plaatsvervangende nieuwbouw. In geval van volledige sloop en vervangende 

nieuwbouw van deze woningen, worden 94 woningen teruggebouwd; uitgangspunt is 

dat daarvan 38 woningen levensloopbestendig zijn. We bouwen geen 

appartementengebouwen in de periode 2016 – 2020.We maken gebruik van enkele 

standaard plattegronden met bijbehorende maatvoeringen. Wat we vanaf 2018 nieuw 

bouwen, geldt als ‘energieneutraal’; 

o als gevolg van het bovenstaande, onze woningvoorraad met maximaal 100 woningen 

te hebben doen afnemen; de gemeentelijke woningvoorraad daalt daardoor met 14 

woningen.  

o in 110 woningen groot onderhoud hebben uitgevoerd (veelal bij mutatie; het gaat dan 

om overgeslagen eenheden); 

o energetische voorzieningen in de voorraad te hebben aangebracht waardoor het 

gemiddelde energieprestatie van ons bezit uitkomt op een waarde die dicht tegen een 

gemiddeld B-label (maximaal 1,35 …) aanligt; er zijn dan geen woningen meer met een 
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F- of G-label en nauwelijks nog woningen met een E-label (maximaal 5% van het totaal 

aantal woningen); 

o de gehele woningvoorraad asbestveilig te hebben. Situaties waarvoor geldt dat een 

calamiteit (bijv. brand) zou kunnen leiden tot een significante milieuschade zijn 

geëlimineerd (prioritair Lycklama Stins -2016-, daarna Hortensiastraat -2017-, 

enzovoort). 

o alle grondposities in de Lindewijk, zoals we die eind 2015 hebben, hebben verkocht. 

Dit geldt ook voor de grondpositie in Boijl. De grondpositie in Noordwolde mag 

worden verkocht, maar mag ook nog in eigendom zijn, indien een realistisch zicht 

bestaat op de  ontwikkelen met 6 voor senioren geschikte woningen, waarvan de 

bewoners kunnen leunen op het 24-uurs zorgaanbod dat vanuit wooncentrum 

Krommestede kan worden geleverd (is medio 2015 ingericht, moet zich in de loop van 

de beleidsperiode wel bewijzen). Bovendien moet de vraag naar voor senioren 

geschikte woningen in Noordwolde substantieel stijgen; 

o om de 2 jaar het strategisch voorraadbeheerplan hebben geactualiseerd, vooreerst in 

2017; 

o een nieuw strategisch voorraadbeleidsplan hebben vastgesteld, dat kan gelden als 

vertrekpunt voor strategische keuzes voor de periode 2021 – 2025. 
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2.5.  Financiële strategie 

 

2.5.1. De financiële strategie op hoofdlijnen 

De komende vijf jaar zullen we: 

o zorgen voor dusdanige parameters onder onze financiële huishouding dat er nimmer 

aanleiding is voor een extern toezichthoudende instantie(Autoriteit woningcorporaties, 

WSW)  om aanwijzingen te geven of onder verscherpt toezicht te plaatsen; 

o voortdurend een adequaat systeem van financiële sturing tot onze beschikking hebben; 

o steeds in staat zijn om gebruik te maken van de borgingsfaciliteiten van het WSW; 

o de inkomsten uit verhuur hebben verhoogd door gebruik te blijven maken van de 

mogelijkheid van huurharmonisatie bij mutatie;  

o veel inzet plegen op het halen van de jaarlijkse verkooptaakstelling, die overigens door 

de jaren heen kleiner van omvang wordt (resp. 20, 18, 18, 15 en 15 woningen per jaar);  

o zoeken naar mogelijkheden om op bedrijfslasten te besparen, zodanig dat de 

bedrijfslasten per vhe aan het eind van de beleidsperiode niet hoger zijn dan aan het 

begin;  

o de onderhoudskosten hebben gemaximeerd en zoveel mogelijk geëgaliseerd tot gelijke 

posten per jaar; 

o doorgaan met de gestage afbouw van de omvang van de leningenportefeuille; 

o de waarderingssystematiek op basis van marktwaarde in verhuurde staat beheersen. 

 

2.5.2. Continuïteit 

De financiële positie van de corporatie is goed, maar mogelijke veranderingen in externe 

factoren (economie, regelgeving) dwingen desalniettemin tot een zorgvuldig financieel 

beleid, waarin het financieel effect van keuzes goed moet worden gewogen. Kosten en 

baten vanuit de reguliere exploitatie moeten in een andere balans tot elkaar komen te staan, 

nl. met een licht jaarlijks overschot aan baten in plaats van het huidige negatieve saldo. Dit 

dwingt ons tot opbrengstverhoging en tot kostenreductie c.q. –beheersing. Hoewel we de 

afgelopen vijf jaar de financiële positie flink hebben verbeterd (solvabiliteit steeg bijv. van 

11,25% eind 2010 tot 24,62% eind 2014, alles op basis van waardering tegen historische 

kostprijs),  blijven we acteren vanuit de houding dat we eerst moeten verdienen en dan pas 

uitgeven: wat niet aan “extra” binnenkomt, kan er ook niet als “extra” uit. Geen inkomsten 

uit verkoop betekent dús geen onrendabele producties in sloop en nieuwbouw of renovatie 

(vertraging in de realisatie van de vernieuwing van de voorraad).  

 

2.5.3. Genereren van inkomsten 

De inkomsten van de corporatie bestaan vooral uit huurinkomsten en opbrengsten uit de 

verkoop van bestaand bezit. Naar het zich laat aanzien zal de komende jaren sprake 

moeten zijn van een gematigd huurprijsbeleid. Dat ligt opgesloten in het huurprijsakkoord 

tussen Aedes en de Woonbond, waarop de minister zijn huurprijsbeleid lijkt te gaan 

baseren. Anderzijds lijkt zich vraaguitval te manifesteren als huurprijzen absoluut of 

relatief als hoog worden ervaren. We zullen de systematiek van de huursombenadering ten 
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volle benutten, maar onze begrotingen niet baseren op een maximaal haalbare 

meeropbrengst.  

 

Onze financiële huishouding is evenwichtiger geworden. Daar waar we in 2010 nog 

verkopen nodig hadden om de reguliere woningexploitatie ‘vlak’ te krijgen, zijn die 

verkopen daarvoor nu niet meer nodig, terwijl aan de kostenkant ondermeer de 

verhuurdersheffing mag worden bijgeschreven. Het aantal woningen dat we moeten 

verkopen om de onrendabele toppen af te dekken daalt door de jaren heen. Daar waar we 

de afgelopen 5 jaar bijna 145 woningen verkochten, zullen we de komende vijf jaar met ca. 

85 woningverkopen toe kunnen. We gaan wederom wel veel inzet plegen op het 

daadwerkelijk realiseren van die verkooptaakstelling.  

 

2.5.4. Kosten beheersen en beperken 

Sectoraal is de opvatting dat corporaties op de bedrijfskosten kunnen besparen. Wij achten 

onszelf een corporatie die vanuit sobere en doelmatige faciliteiten haar werkzaamheden 

doet. Vanuit die opvatting is het passend dat onze bedrijfslasten, zuiver vergelijkend, lager 

zijn dan het gemiddelde binnen de sector. In de Aedes-benchmark bleken we in 2014 

(meting van kostenstructuur 2013) een A-corporatie en dat willen we de komende 

beleidsperiode blijven. Aangezien het in die benchmark gaat om beïnvloedbare 

bedrijfslasten per vhe en het aantal vhe’s door de beleidsperiode afneemt als gevolg van het 

negatieve saldo van verkoop, sloop en nieuwbouw, zullen ook de bedrijfslasten moeten 

dalen om op de dezelfde kosten per vhe uit te kunnen komen.  

 

Naast de hoogte van de bedrijfslasten spelen nog enkele belangrijke kostenstromen een rol. 

Ook daar willen we wat mee in de komende beleidsperiode. Zo willen we de omvang van 

de leningenportefeuille terugbrengen met 1 mln per jaar. De kosten van onderhoud zijn 

gelimiteerd tot 4,5 mln per jaar, zonder indexatie, Tenslotte moeten we bij hieuwbouw 

zorgen voor een dusdanige beheersing van de stichtingskosten dat de onvermijdbare 

onrendabele top nooit hoger is dan 50% van de gemiddelde netto verkoopopbrengst van de 

uit de bestaande voorraad te verkopen woningen (m.a.w.: met de verkoop van één woning, 

moet je de onrendabele top van twee nieuw te bouwen woningen kunnen afdekken.   

 

2.5.5. Systeem van financiële sturing  

We hanteren een systeem van financiële sturing dat laatstelijk in september 2014 werd 

geactualiseerd. In dat systeem van financiële sturing zijn parameters en bijbehorende 

waardes benoemd, zodanig dat we, mits we die parameters realiseren, steeds buiten 

kritische of gevaarlijke zones blijven. Begrotingen toetsen we op het kunnen realiseren van 

die parameters; lukt dat niet, dan moeten begrotingen worden aangepast en activiteiten die 

daaraan ten grondslag liggen worden bijgesteld. Opdat dit systeem ons gedurende de 

looptijd steeds behulpzaam kan zijn, zullen we de actualiteit van de parameters volgen en 

zo nodig in aangepaste waarden opnieuw laten goedkeuren en vaststellen.  
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2.5.6. Investeringen in bedrijfsmiddelen/eenmalige uitgaven 

In de begrotingen zijn bedragen opgenomen voor reguliere vervanging van 

bedrijfsmiddelen. Dit betreft in ieder geval de vernieuwing van de noodzakelijke ICT-

middelen (pc’s, beeldschermen, printers).  

 

2.5.7. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

Het streven is erop gericht om in beleidsperiode, waarvoor dit strategisch plan geldt: 

o de solvabiliteit van de corporatie, berekend op basis van waardering tegen historische 

kostprijs) gestaag te hebben verbeterd tot tenminste 30% eind 2020; voor het geval op 

een eerder moment sprake is van realisatie van dit streefgetal, waardoor in feite sprake 

is van een te snelle groei van vermogen, wordt het ‘overtollige’ vermogen ingezet om 

extra inspanningen te doen op het vlak van betaalbaarheid en beschikbaarheid van de 

woningvoorraad;  

o de  structurele, beïnvloedbare bedrijfskosten per vhe, excl. vastgoedafschrijvingen, 

rente en onderhoud, niet te laten stijgen, uitgaande van een gelijkblijvende taakinhoud 

van de corporatie); 

o de onderhoudsuitgaven, inclusief de kosten van realisatie van energetische en 

asbestsaneringsdoelstellingen, beperkt hebben tot jaarlijks € 4,5 mln. en daarmee tot 

maximaal € 22,5 mln. Over de gehele beleidsperiode;  

o de omvang van de leningenportefeuille met 5 mln te hebben teruggebracht over de 

beleidsperiode;  

o voortdurend de parameters te realiseren zoals die onderdeel uitmaken van een steeds 

actueel zijnde systeem van financiële sturing.   
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2.6. Strategie m.b.t. klanten (huurders en adspirant-huurders) 

 

2.6.1. Strategie m.b.t. de klant op hoofdlijnen 

De strategie m.b.t. de klant is gedefinieerd door: 

o het voldoen aan de regelgeving m.b.t. het minimale aantal toewijzingen aan 

huishoudens met een lager inkomen en het toewijzen van woningen met een lagere 

huurprijs aan huishoudens die tot de doelgroep van beleid mogen worden gerekend;  

o het, waar dan nog mogelijk,  bieden van meer keuzemogelijkheden en het toekennen 

van meer keuzeverantwoordelijkheid aan huurders; 

o het in stand houden van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid  (in die volgorde) van 

onze voorraad; 

o het leveren van een bijdrage aan de beperking van de stijging van woonlasten, door het 

treffen van energetische maatregelen in ons bezit en een beheerst huurprijzenbeleid;   

o het bewerkstellingen van scores in tevredenheidsonderzoeken m.b.t. dienstverlening en 

producten die aan het eind van de beleidsperiode hoger zijn dan aan het begin van de 

beleidsperiode; 

o het willen kennen en toepassen van de ‘woonvraag’ (kwantitatief, maar vooral ook 

kwalitatief); 

o het voorkomen van ernstige betalingsproblemen en gedwongen uitzettingen wegens 

huurachterstanden;   

o het op een professioneel niveau houden van overleg en samenwerking met 

vertegenwoordigende partijen te zake van bewonersparticipatie. 

 

2.6.2. Toewijzing van woningen 

In verband met het willen houden van volledige zelfregie over ons doen en laten en het in 

aanmerking willen blijven komen voor de toegestane vormen van staatsteun, willen we 

voldoen aan de door de overheid gestelde toewijzingseisen. We gaan dus minimaal 90% 

van onze toewijzingen doen aan huishoudens met een inkomen tot € 34.911,00 en minimaal 

in 95% van de gevallen aan huishoudens een woning hebben toegekend met een huurprijs 

onder de voor die huishoudens geldende aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. Eén en 

ander impliceert wel dat we moeten sturen bij de toewijzing: niet elke woning in onze 

voorraad is voor iedereen verkrijgbaar. Dat heeft dus effect op de keuzevrijheid van onze 

(toekomstige) huurders. Overigens zijn we in het aanbrengen van die beperking niet uniek.       

 

2.6.3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van de voorraad 

In het ‘Ondernemingsplan voor de periode 2011 – 2015  hebben we opgetekend dat ons 

gemiddeld huurprijsniveau aan de lage kant was en dat er sprake zou moeten zijn van 

vereffening van het verschil dat op dit punt bestond met andere corporaties. Mede 

gedwongen door de verhuurdersheffing, hebben wij het gemiddelde huurprijsniveau 

aanmerkelijk laten stijgen en nu, bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode is het belangrijk 

vast te stellen hoe het zit met de betaalbaarheid van ons bezit in absolute zin (hebben we te 

maken met vraaguitval als gevolg van het prijsniveau?) en in relatieve zin (hoe verhoudt  
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onze prijs/kwaliteitverhouding zich tot die van onze collega’s die in dezelfde vijver van 

huurders vissen). Bovendien dwingt de nieuw regelgeving tot ‘passend toewijzen’ (bij 

tenminste 95% van de toewijzingen aan een huishouden dat recht kan doen gelden op 

huurtoeslag moet een woning zijn toegewezen met een huur onder de voor dat huishouden 

geldende aftoppingsgrens) tot het hebben van een afdoende grote voorraad woningen met 

een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen.  

 

Het is nog even de vraag hoe het huurprijsbeleid van de overheid eruit gaat zien. Aedes en 

de Woonbond hebben een voorstel voor huursombenadering bij de bewindsman 

neergelegd, dat erin voorziet dat de huren gedurende drie achtereenvolgende jaren zouden 

mogen stijgen met inflatie + 1% op corporatieniveau en met inflatie + maximaal 2,5% op 

woningniveau (mits de huurprijs lager dan 80% van maximaal redelijk. In de stijging op 

corporatieniveau is de harmonisatie begrepen.  

 

Aangezien we geen ‘niet- DAEB-bezit willen, zullen onze woningen, voorzover niet in een 

bepaalde constructie  verhuurd aan een zorginstelling, een huurprijs hebben op of onder de 

huurtoeslaggrens. Zowel aan het begin als aan het eind van de beleidsperiode zal maximaal 

10 % van de woningvoorraad een huurprijs hebben boven de voor die woningen geldende 

aftoppingsgrens. Nieuw te bouwen woningen zullen voor tenminste 90% een huurprijs 

krijgen onder de voor die woning geldende aftoppingsgrens. Welke aftoppingsgrens aan 

een woning gekoppeld wordt, is afhankelijk de geschiktheid van die woning in relatie tot 

huishoudensomvang. Zo zal een seniorenwoning veelal een huurprijs hebben onder de 

onderste aftoppingsgrens en een eengezinswoningen met 4 slaapkamers op de verdieping 

een huurprijs onder de bovenste aftoppingsgrens. 

 

We blijven harmoniseren tot 65% (woningen die moeizamer verhuren) of tot 70% van 

maximaal redelijk. Wat daar boven zit, stellen we niet alleen vanwege dat simpele feit 

neerwaarts bij. Bij het optrekken van de huren gelden de aftoppingsgrenzen veelal als 

plafond, terwijl als generieke grens geldt dat huren bij mutatie niet meer dan € 100,00/mnd 

mogen stijgen.  

 

Bij herstructurering zal voor huurders die hun woning moeten verlaten en vervolgens 

onder aanwending van de huurtoeslagregeling een nieuwe of bestaande andere woning uit 

ons bezit betrekken, sprake zijn van een huurgewenningsregeling. De duur van de 

gewenningsregeling is afhankelijk van de uiteindelijk te maken huursprong.  

 

Minimaal 25% van de woningvoorraad zal aan het eind van de beleidsperiode een 

huurprijs hebben onder de zgn. kwaliteitskortingsgrens, waardoor die voorraad met 

huurtoeslag  bereikbaar is voor jongeren tot 23 jaar. 
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We zullen de komende vijf jaar de ruimte die het huurprijsbeleid gaat bieden benutten 

waar het kan, opdat we op andere plekken in de voorraad, als dat wenselijk is, tot 

bevriezing of eventueel zelf tot verlaging van huurprijzen kunnen overgaan als er gebrek is 

aan vraag door een belemmering in de (financiële) toegankelijkheid van die woningen. In 

de begrotingen zullen we budgettair uit willen komen op basis van lagere percentages 

huur(som)stijging; dat geeft ons bewegingsvrijheid.  

 

Naast betaalbaarheid van de voorraad is ook beschikbaarheid van de voorraad een item. 

Eind 2015 beloopt de gemiddelde wachtduur voor een sociale huurwoning in 

Weststellingwerf ca. 24 maanden, gemiddeld dus ongeveer 2 jaar. De spreiding in 

wachtduur is echter groot, over het algemeen wacht men langer dan 2 jaar op een woning 

in Wolvega en (veel) korter op een woning in Noordwolde of in een van de kleine dorpen. 

Afhankelijk van hoe regelgeving m.b.t. de huisvesting van statushouders vanaf heden 

vorm krijgt zal de druk op de sociale huurmarkt in de beleidsperiode, al dan niet tijdelijk, 

oplopen. In het kader van de prestatieafspraken voor de periode vanaf 2017 zal met 

gemeente en huurdersorganisatie worden overlegd wat met betrekking tot wachtduur als 

een kritische grens moet gelden en wat dan de maatregelen kunnen zijn om bij te sturen.   

 

2.6.4.  Keuzevrijheid en keuzeverantwoordelijkheid 

Het gestelde in bovenstaande paragrafen is tot op zekere hoogte sturend in waar je als 

huurder kunt gaan wonen. Gegeven die ruimte en/of beperkingen, kan de huurder via 

gebruikmaking van het beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV-beleid) ‘kleur 

geven’ aan de door hem/haar bewoonde woning. De corporatie biedt daarnaast bij 

nieuwbouw en renovatie keuze in tegel(combinaties), keukeninrichtingen, sanitair, 

voordeuren en mogelijk kleuren van bewegende delen. 

 

2.6.5. Klanttevredenheid 

We vinden klanttevredenheid belangrijk. Daarom laten we die objectief vaststellen via 

meting door KWH. De meetwaarden die daar uit komen zijn ook input voor 

klantwaardering in de Aedes-Benchmark. We willen dat die meetwaarden uitkomen op 

tenminste een ruime voldoende. Of dat ook een hoge kwalificatie oplevert in de Aedes-

benchmark is maar de vraag. Die Benchmark is zo ingericht dat steeds 1/3 van de 

deelnemende corporaties behoort tot de koplopers, middenmoot, of achterblijvers. Aldus 

worden corporaties, mogelijk tegen forse kosten, opgejaagd om steeds beter te presteren. 

Daarin zoeken we een realistische weg. 

 

Andere signalen m.b.t. de klanttevredenheid zijn: 

o het aantal ontvankelijke klachten bij de klachtenadviescommissie. Gedurende de 

periode 2011 t/m 2015 werd geen enkele klacht door de klachtenadviescommissie 

behandeld. Aangezien voor Friese corporaties grosso modo geldt dat het aantal 

klachten bij de eigen klachtenadviescommissie laag is en de Woningwet van 2015 nogal 
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wat eisen stelt aan de inrichting van een dergelijke commissie, wordt vanaf de tweede 

helft van 2015 onderzocht of corporaties gezamenlijk tot inrichting van één 

gezamenlijke klachtenadviescommissie kunnen komen. Het is het voornemen van de 

woningstichting om ook gebruik te maken van dit collectieve gremium;  

o het aantal malen dat onze huurders gebruik maken van de hulplijn van HDBF. De 

afgelopen 5 jaren maakten onze huurders die lid waren van HDBF van alle huurders 

van corporaties die bij HDBF zijn aangesloten, het minst gebruik van de hulplijn van 

HDBF.   

 

2.6.6. Passendheid van het aanbod: nu en op lange termijn  

We willen er voor zorgen dat onze voorraad steeds goed aansluit bij de vraag van onze 

doelgroep. Die doelgroep wordt steeds meer bepaald door kleine en ouder wordende 

huishoudens. Weststellingwerf vergrijst meer dan gemiddeld de komende decennia. Het 

aandeel ‘voor senioren geschikte’ woningen in onze voorraad moet daarom toenemen. Dat 

bewerkstelligen we door selectief nieuw te bouwen bij herstructurering (en bij een 

eventuele, nu nog niet voorzienbare, uitbreidings-opportunity) en door de verkoop van 

eengezinswoningen, niet zijnde een nultrede-, levensloopbestendige of 

meergeneratiewoning. Gelet op stagnerende vraaguitoefening worden in de komende 

beleidsperiode geen levensloopbestendige woningen in de sfeer van appartementen 

toegevoegd.     

 

2.6.7. Huurbetaling; incassobeleid 

We zullen de komende beleidsperiode ons incassobeleid, zoals we dat de afgelopen 5 jaren 

(en eigenlijk ook daarvoor) voerden, doorzetten. Dat betekent dat we er relatief veel inzet 

voor vrij maken (formatie) en dat we ‘er bovenop zitten’. Ter vermijding van de gang naar 

de deurwaarder onderhouden onze mensen bij huurachterstand schriftelijk (herinneringen, 

aanmaningen), telefonisch (opvolging schriftelijk contact) en via huisbezoek contact met de 

wanbetaler. We streven een laag percentage huurachterstanden na en gelijktijdig een laag 

aantal uitzettingen.  

 

2.6.8. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

Het streven is erop gericht om aan het eind van de beleidsperiode, waarvoor dit strategisch 

plan geldt: 

o bij de toewijzing van woningen steeds de door de overheid gestelde normen voor 

passend toewijzen te hebben gehanteerd, opdat we de mogelijkheden van toelaatbare  

‘staatsteun’ openhouden en gevrijwaard blijven van aanwijzingen en sancties; 

o de jaarlijkse huurachterstanden steeds beperkt hebben tot minder dan 0,5% van de 

jaarhuur, 

o het aantal uitzettingen beperken tot jaarlijks maximaal 4; 

o  (vooralsnog) de systematiek van de huursombenadering, waarvan is toegezegd dat 

die beschikbaar zal zijn voor de huurronde 2016,  voluit te benutten, ook om van 
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kwetsbare woningen de huur te bevriezen of eventueel zelfs te verlagen. Onze 

begrotingen baseren we veiligheidshalve op een lager percentage dan wat we van de 

minister zouden mogen (ervan uitgaande dat de minister zijn beleid baseert op het 

akkoord tussen Aedes en Woonbond). We willen bij de goedkoopste helft van 

aanbieders horen als het gaat om de gemiddelde puntprijs); huursprong bij mutatie 

willen we in voorkomende gevallen hebben beperkt tot maximaal € 100,00 per maand; 

o gezorgd hebben voor een woningvoorraad waarbij de huurprijzen van individuele 

woningen voor tenminste 90% onder de aftoppingsgrenzen huurtoeslag liggen; welke 

aftoppingsgrens dat is, is afhankelijk van het meest voor de hand liggende gebruik van 

de woning. Van de nieuw te realiseren woningen voldoet tenminste 90% aan het 

hiervoor bedoelde criterium. Tenminste 25% van de woningvoorraad heeft een 

huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens; 

o in de KWH-label-systematiek gemiddeld tenminste een 7,6 scoren voor alle 

onderdelen, met uitzondering van het onderdeel ‘; klachtafhandeling’ (daar tenminste 

een 7 halen); op het aspect ‘klantwaardering’ in de Aedes-benchmark tenminste een B-

corporatie geworden zijn (gegeven de huidige systematiek); maximaal 3 ontvankelijk 

verklaarde klachten hebben zien behandeld door de klachtenadviescommissie en nog 

steeds de corporatie zijn waarvan de huurders die lid zijn van HDBF het minst gebruik 

maken van de hulplijn van die vereniging;  

o een nieuwe langlopende overeenkomst met HDBF hebben gesloten waardoor we 

voldoen aan de vereisten uit de Overlegwet van 2009 en het gestelde m.b.t. 

huurdersparticipatie in de Woningwet van 2015 (zie voor dit punt ‘Strategie m.b.t. 

belanghouders’).  
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2.7. Strategie m.b.t. leefbaarheid 

 

2.7.1. De strategie m.b.t. leefbaarheid op hoofdlijnen 

Ter zake van leefbaarheid kiezen wij ervoor: 

o het initiatief te kiezen voor verbetering van de leefbaarheid in wijken en buurten 

waarin wij bezit hebben; 

o samen met anderen inspanningen (in tijd, activiteiten en geld) te doen om die 

leefbaarheid te verbeteren; 

o het initiatief te laten aan verenigingen van dorpsbelangen van kleine dorpen en aan 

buurt- of wijkcomités ter zake van de instandhouding van voorzieningen; 

o in voorkomende gevallen kostenneutraal te willen investeren in maatschappelijk 

onroerend goed; 

o zorg- en servicearrangementen met zorgpartijen overeen te komen, opdat mensen 

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

2.7.2. Leefbaarheid in wijken en buurten 

In wijken en buurten in grote kernen waarin de corporatie bezit heeft, doen zich nauwelijks 

problemen op het gebied van leefbaarheid voor. Op dit moment (eind 2015) loopt een 

buurtbeheerproject in de Breuningslaan te Wolvega en onze inzet dáár zetten we, samen 

met bewoners, WoonFriesland en gemeente, door, maar er is ondertussen veel verbeterd.  

 

Daar waar zich in de toekomst nieuwe leefbaarheidsproblemen voor gaan doen, zullen we 

het initiatief nemen om daarin verbetering aan te brengen. Echter, onze inspanning doen 

we in principe altijd samen met anderen. Tot de “anderen” behoren in ieder geval de 

bewoners. Voor zover de oorzaak van de problemen niet sec woninggerelateerd is, zullen, 

in geval van de noodzaak van inzet van financiële middelen, ook andere partijen -en in 

ieder geval de gemeente- moeten bijdragen. In dergelijke situaties willen we wel 

coördinerend en “aanjagend” zijn.  

Daar waar ten behoeve van sloop en nieuwbouw woningen vrij van huur komen, zullen we 

tot het moment van daadwerkelijke sloop door tijdelijke antikraak-bewoning, of 

anderszins, de kwaliteit van de directe woonomgeving zo goed mogelijk waarborgen.  

In Weststellingwerf verricht het “Schoonteam” werkzaamheden in het kader van fysiek 

buurtbeheer. De woningstichting blijft bijdragen in de kosten van het in stand houden van 

dit “Schoonteam”, zolang de andere participanten dit ook doen en de resultaten zichtbaar 

een relatie hebben met de te maken kosten.   

 

2.7.3. Het behoud van voorzieningen 

Tot voor kort was de algemene opvatting dat de aanwezigheid en het behoud van 

voorzieningen in kleine dorpen de belangrijkste voorwaarde is voor het in stand houden 

van de leefbaarheid in dergelijke dorpen. De laatste opvatting is, dat niet de voorzieningen, 

maar de sociale structuur en samenhang in een dorp bepalend zijn voor het feit of een dorp 

leefbaar en levend blijft (of niet). De woningstichting zal daarom ten aanzien van het 
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behoud en de realisatie van maatschappelijke voorzieningen in wijken en kleine kernen 

(dorpen) geen voortrekkersrol vervullen, maar wel bereid zijn te participeren in trajecten 

die vanuit wijk of dorp worden geïnitieerd. De mate van betrokkenheid is weer afhankelijk 

van de breedte van het draagvlak onder het initiatief, binnen wijk of dorp, maar ook 

daarbuiten (gemeente, provincie, andere maatschappelijke organisaties). Op basis van de 

Woningwet 2015 vereist de inzet van de corporatie in deze de goedkeuring van de 

gemeente. 

 

2.7.4.  Sociaal buurtbeheer; het “Sociaalteam” 

Binnen de gemeente Weststellingwerf acteert een team dat zich bezighoudt met het 

ondersteunen en helpen van personen/huishoudens die worstelen met een meervoudige 

problematiek (geldzorgen, verslaving, huiselijk geweld, enz.). Het feitelijke team wordt 

gevormd door functionarissen van verschillende maatschappelijke organisaties en elke 

organisatie brengt de eigen kennis van “gevallen” in en draagt vanuit eigen expertise 

oplossingen aan. Tot de dragende organisaties behoren Gemeente Weststellingwerf, de in 

de gemeente werkzame corporaties, verslavingszorg, politie, GGZ, enz. Woningstichting 

Weststellingwerf blijft actief participant van dit netwerk, zolang daar een breed draagvlak 

vanuit andere organisaties voor bestaat.  

 

2.7.5.  Wonen en zorg vanuit leefbaarheidsperspectief  

Wij waren al van mening dat mensen baat hebben bij het zo lang mogelijk kunnen blijven 

wonen in de eigen leefomgeving en bij het houden van regie over het eigen leven en 

inmiddels is de wetgeving ook in die richting aangepast (vanaf 1 januari 2015 van kracht). 

Slechts bij een zeer zware zorgbehoefte staat de route naar een zorgvoorziening nog open. 

De wetgeving heeft impact op de manier waarop mensen in hun hulpvraag moeten 

voorzien (er wordt een grotere zelfredzaamheid gevraagd en inzet van de eigen omgeving, 

de zgn. ‘mantelzorg’). Zorginstellingen worden geconfronteerd met leegkomende 

wooneenheden, omdat de instroom van nieuwe cliënten stokt. Hoewel het adagium 

‘scheiden wonen en zorg kennelijk nog steeds van toepassing is, ligt een uitbreiding van 

bezit in de sfeer van  grootschalige intramurale voorzieningen voor een corporatie niet 

meer voor de hand. Onze inspanningen zullen daarom gericht zijn op het realiseren van 

woningen waarin zelfstandig kan worden gewoond, ook als er sprake is van een 

zorgbehoefte (levensloopbestendige woningen). Desgewenst kunnen we vervolgens een rol 

spelen in het organiseren van een zorgarrangement tussen zorgorganisatie en huurder, 

zonder daarbij overigens ook onderdeel te willen worden van die zorgketen. Te denken 

valt aan enkele uren huishoudelijke hulp, aan maaltijdverstrekking, aan gebruik van een 

alarmeringssysteem, enz. Wij willen bijdragen in het beschikbaar krijgen van dergelijke 

ondersteunende “service- en zorgdiensten” door daarover in gesprek te gaan met 

zorgaanbieders. Onze opvatting is dat huurders naar behoefte moeten kunnen afnemen en 

dus zelf hun pakket moeten kunnen samenstellen.  
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2.7.6. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

Aan het eind van de beleidsperiode, waarvoor dit strategisch plan geldt, zullen we: 

o in voorkomende gevallen het initiatief genomen hebben om, zoveel mogelijk samen met 

anderen, leefbaarheidsproblemen in wijken en buurten waarin we bezit hebben terug te 

dringen, dan wel weg te halen; 

o constructief, inhoudelijk en financieel geparticipeerd hebben in de pluriforme 

samenwerkingsverbanden die aan het begin van de beleidsperiode bestaan, gericht op 

fysiek of sociaal buurtbeheer; 

o aan betrokken partijen duidelijk hebben gemaakt onder welke condities wij kunnen en 

willen investeren in maatschappelijk vastgoed en hieraan in voorkomende gevallen ook 

(een begin van) invulling aan hebben gegeven; 

o onze kennis en knowhow van vastgoedbeheer en –management desgewenst ten 

behoeve van verenigingen van dorpsbelang hebben ingezet ten behoeve van de 

realisatie, het beheer en behoud van dorpshuizen en/of multifunctionele 

accommodaties (op verzoek en mits passend in de planning; niet allemaal tegelijk); 

o binnen de financiële randvoorwaarden woonzorgvoorzieningen gerealiseerd hebben op 

basis van een langlopende huurovereenkomst met een zorginstelling  

(= initiërend/opdrachtgever);  

o in voorkomende gevallen met zorg- en andere partijen afspraken gemaakt hebben over 

de levering van service- en zorgpakketten, opdat huurders op basis van een facultatief 

samen te stellen pakket zorg en service geleverd krijgen (we zijn vervolgens geen 

schakel in de zorgketen).   
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2.8. Strategie m.b.t. belanghouders, maatschappelijke verantwoording 

 

 

2.8.1. De strategie m.b.t. belanghouders en maatschappelijke verantwoording op 

hoofdlijnen 

Voor wat betreft de interactie met externe belanghouders en onze maatschappelijke 

verantwoording willen we: 

o in de relaties met derden een proactieve houding aannemen; 

o onze activiteiten richten naar de behoeftes van onze belanghouders, als dat 

synergetische effecten heeft (zonder eigen doelstellingen te verlaten); 

o derhalve regelmatig en structureel bestuurlijke contacten onderhouden en jaarlijks 

overleg plegen over het te voeren en het gevoerde beleid; 

o de vierjaarlijkse visitatie laten uitvoeren; 

o voldoen aan wet- en regelgeving zoals met name vastgelegd in de Woningwet van 

2015.  

 

2.8.2. Identificatie belanghouders 

Tot onze externe belanghouders rekenen we allereerst de maatschappelijke,  publiek- en 

privaatrechtelijke organisaties die in ons werkgebied actief zijn en wiens acteren van 

invloed kan zijn op ons presteren en omgekeerd. Dit zijn: 

o gemeente Weststellingwerf; 

o huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF); 

o zorginstelling Liante; 

o zorginstelling Alliade via de onderdelen Meriant (ouderenzorg) en Talant 

(gehandicaptenzorg); 

o welzijnsinstelling Timpaan Welzijn; 

o de (respectievelijke) verenigingen van dorpsbelang; 

o Vereniging Kleine Dorpen in Weststellingwerf (VKD); 

o de in de gemeente Weststellingwerf werkzame collega-corporaties (WoonFriesland, 

PSBwonen). 

Daarnaast zijn er partijen die vanuit een meer-partijen-samenwerkingsverband contacten 

en contracten met ons hebben, zoals: 

o partijen die we ontmoeten in lokale samenwerkingsprojecten, zoals het “Sociaalteam” 

(politie, GGZ, verslavingszorg, sociale dienst gemeente, enz.); 

o corporaties die lid zijn van Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW), waarvan wij 

ook lid zijn. 

Vanuit een ander perspectief gelden de op dit moment bestaande externe 

toezichthoudende organen als belanghouder, te weten: 

o Waarborgfonds Sociale Woningbouw; 

o Autoriteit woningcorporaties (ILT). 
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De beïnvloeding van partijen die we in het werkveld uitsluitend binnen meerpartijen-

samenwerkingsverbanden tegenkomen, zijn over het algemeen minder indringend van 

aard en daardoor minder van invloed op het beleid van de corporatie dan de 

belanghouders uit de eerste groep.    

Contacten met externe toezichthoudende organen zijn gericht op (en hebben tot doel) het 

tijdig en juist verstrekken van informatie en het bewerkstelligen van begrip en 

medewerking.  

 

2.8.3. Relatie, samenwerking en beïnvloeding met enkelvoudige lokale belanghouders  

Ook binnen de groep van enkelvoudige lokale belanghouders zijn verschillende gradaties 

van contact en beïnvloeding te onderscheiden en wenselijk.  

 

Met de gemeente wordt contact onderhouden over het brede scala van de volkshuisvesting. 

De corporatie is in het verleden betrokken geweest bij de opstelling van woonplannen en 

wil dat in de toekomst ook zijn. Samen met WoonFriesland zijn in 2015 (voor 1 juli) met de 

gemeente prestatieafspraken overeengekomen voor de periode 2015 – 2016. Bij de 

opstelling van afspraken voor de periode daarna, dus vanaf en met inbegrip van 2017, 

zullen de vereisten uit de Woningwet van 2015 worden geëerbiedigd, specifiek voor wat 

betreft de positie van de huurders vertegenwoordigende organisatie (HDBF).  

 

Met de gemeente willen we gedurende de beleidsperiode structureel 4x per jaar bestuurlijk 

overleg voeren en voorts, in aanvulling daarop, ambtelijk overleg hebben over bouw- en 

andere projecten.  

 

Het overleg met Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland heeft als basis de 

vereisten uit de Overlegwet Huurders-Verhuurders van 1 januari 2009. Op basis van die 

wet heeft deze huurdersvereniging, die mag gelden als belangenbehartiger van al onze 

huurders (ca. 80% van onze huurders is bij de vereniging aangesloten), met betrekking tot 

tal van zaken die voor huurders relevant zijn, recht op informatie, recht van 

(gekwalificeerd) advies, of instemmingsrecht. Uitgangspunt voor de positiekeuze van 

Woningstichting Weststellingwerf ten opzichte van de huurdersvereniging is een 

samenwerkingsrelatie, bekrachtigd door een overeenkomst die gesloten is in 2010 en een 

looptijd kent tot november 2017, die naar inhoud en strekking boven de vereisten van de 

wet uit gaat. De corporatie geeft daardoor extra ruimte voor huurdersparticipatie. Voor de 

periode vanaf en met inbegrip van november 2017 is een nieuwe overeenkomst wenselijk. 

De bepalingen in die overeenkomst moeten in lijn zijn met de eerder genoemde wet en met 

het gestelde in de Woningwet van 2015. De financiële vergoeding moet op een voor de 

corporatie gunstiger verdeelsleutel zijn vormgegeven dan die welke onder de huidige 

overeenkomst ligt. Dit geldt ook voor de vergoeding die wij van HDBF ontvangen voor de 

inning van contributiegelden voor HDBF.  
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Met de huurdersvereniging zal structureel viermaal per jaar bestuurlijk overleg 

plaatsvinden, aangevuld met functionarissenoverleg over projecten en uitwerkingen en 

toepassingen van beleid. De corporatie zal de huurdersvereniging met respect voor dier 

positie en professionaliteit tegemoet treden en haar in staat stellen haar rechten m.b.t. 

informatie-inwinning, advisering en instemming verlenen accuraat uit te oefenen. 

 

Met zorginstelling Liante, waarmee we mede op basis van de huur en verhuur van 

verzorgingshuis Lyclama Stins een relatie hebben, zal viermaal per jaar bestuurlijk overleg 

plaatsvinden. Aan de orde zal zijn of en hoe wederzijdse activiteiten zo gericht kunnen 

worden dat eventueel mogelijke synergie-effecten niet onnodig verloren gaan.  

Alliade is lokaal actief via Talant (gehandicaptenzorg) en Meriant (ouderenzorg). Op dit 

moment verhuren we enkele kleinschalige woonvoorzieningen aan Talant. Met genoemde 

partijen zal structureel bestuurlijk overleg worden geïnitieerd, met een frequentie van 

tweemaal per jaar.  

In de gemeente is ten behoeve van de uitvoering van welzijnswerk Timpaan Welzijn actief. 

Ook met deze organisatie zal structureel bestuurlijk overleg worden geïnitieerd met een 

frequentie van tweemaal per jaar. 

 

Met alle verenigingen van dorpsbelangen van dorpen waar de corporatie bezit heeft, zal 

tenminste eens per twee jaar bestuurlijk worden overlegd (het ene jaar de ene helft, het 

andere jaar de andere helft) en daarnaast zoveel vaker als dat daar vanuit planvorming of 

anderszins aanleiding toe is. 

 

Tenminste eens per jaar overlegt de bestuurder van de corporatie met (een afvaardiging 

van) het bestuur van de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf, terwijl de corporatie 

zich regelmatig door haar bestuurder, of door leden van het managementteam, laat 

vertegenwoordigen op door VKD georganiseerde (thema)bijeenkomsten voor haar 

achterban (de verschillende verenigingen van dorpsbelang).  

 

Met vertegenwoordigers van andere in de gemeente werkzame corporaties wordt door de 

bestuurder tenminste twee keer per jaar overlegd, waarvan één keer per jaar in het kader 

van het dan op stapel staande activiteitenplan. Het overleg is gericht op het kennen van 

elkaars opvattingen en activiteiten, om, waar dat mogelijk is, te komen tot inhoudelijke en 

procesmatige afstemming.  

 

De contacten met individuele partijen leveren een inzicht in gemeenschappelijke belangen 

op, van waaruit gericht een meer-partijen-activiteit kan worden ingezet. De wenselijkheid 

hiervan bestaat in ieder geval voor het speelveld “wonen-welzijn-zorg”, terwijl ook een 

gezamenlijke inzet op het vlak van “krimp en vergrijzing” synergie-effecten kan hebben.    

 

Jaarlijks organiseren we een belanghoudersoverleg, waarbij we in een plenaire vergadering 

alle belanghouders gelijktijdig in vergadering laten zijn met Raad van Commissarissen, 
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bestuur en management van Woningstichting Weststellingwerf. Aan de orde komen 

jaarlijks minimaal de jaarverslaglegging over het voorgaande jaar en de plannen voor het 

opvolgende jaar.  

 

2.8.4. Maatschappelijke verantwoording 

Over haar presteren legt de corporatie verantwoording af via de jaarverslaglegging. Het 

presteren van de corporatie, gerelateerd aan de opgave die de omgeving stelt enerzijds en 

de eigen ambities en doelstellingen anderzijds, wordt eens per vier jaar extern getoetst door 

de zgn. visitatie. Woningstichting Weststellingwerf is in de tweede helft van 2014 

gevisiteerd (beschouwde periode 2010 – 2013; rapportage begin 2015). De corporatie zal 

zich daarom binnen de beleidsperiode  opnieuw laten visiteren (over de periode 2014 – 

2017).  

Woningstichting Weststellingwerf wil transparant zijn in haar handelen. Dat betekent dat 

veel documenten voor een ieder inzichtelijk zijn op de website van de corporatie. Zo zijn 

onder meer de jaarstukken, het visitatierapport en het commentaar van bestuur daarop, de 

wijze waarop de Governancode woningcorporaties wordt opgevolgd, de statuten en 

verschillende reglementen, de interne codes en gedragsregels, de collectieve communicatie 

naar huurders en de ‘nieuwsgierigheden’ oproepbaar.   

 

2.8.5. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

In de beleidsperiode willen we het volgende realiseren: 

o voor de periode vanaf 2017 concrete prestatieafspraken overeenkomen met Gemeente 

Weststellingwerf; 

o een nieuwe overeenkomst sluiten met huurdersvereniging HDBF die voldoet aan de 

Overlegwet 2009 en de Woningwet 2015 en die overigens wederzijds inhoudelijk, 

procesmatig en financieel evenwichtig is;  

o visitatie laten uitvoeren over de periode 2014 – 2017 (uitvoering 2018); 

o structureel bestuurlijk overleg voeren met belanghouders, waarbij de frequentie 

verschillend kan zijn, maar dat in ieder geval plaatsvindt in de aanloop naar de 

opstelling van het activiteitenplan, terwijl eens per jaar bij een informatief overleg ook 

de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd is; 

o in het overleg met belanghouders niet alleen vertellen wat onze plannen zijn, maar ook 

tijdig verantwoording afleggen over wat wél of niet gerealiseerd is (zie ook onderdeel 

“plan do, check, act” onder 2.10.3.2.).  

 

  



36 
 

2.9. Strategie m.b.t. kwaliteit 

 

2.9.1. Strategie m.b.t. kwaliteit op hoofdlijnen 

De strategie m.b.t. kwaliteit kenmerkt zich door: 

o het verder ontwikkelen en richten van risicomanagement; 

o het voortdurend willen verbeteren van processen; 

o het op geobjectiveerde wijze borgen van een minimum kwaliteitsniveau van prestaties;   

o het verbeteren van prestaties door te leren uit fouten (o.a. zichtbaar vanuit diverse 

metingen/enquêtes).  

Voor kwaliteitsaspecten m.b.t. de woningvoorraad: zie de voorraadstrategie. 

 

2.9.2. Risicomanagement 

Woningstichting Weststellingwerf probeert de risico’s van haar keuzes zo goed mogelijk in 

te schatten en te minimaliseren. De corporatie werkt met een risicokaart, waarop de 

belangrijkste risico’s zijn benoemd. Al werkende worden beheersmaatregelen beschreven; 

voor de risico’s, die het belangrijkst werden geacht, is dat het eerst gedaan. In het begin van 

de nieuwe beleidsperiode moet het risicomanagement opnieuw worden verankerd. 

Beoordeeld moet worden of de risicokaart nog voldoende adequaat is (zijn bijvoorbeeld de 

beschreven risico’s, gelet op de inperking van het werkterrein van de corporatie, écht de 

meest relevante?), of de weging van risico’s wel goed doorgrond is, of de feitelijke praktijk 

het door de tijd heen definiëren van maatregelen eigenlijk wel toestaat en of we wel 

consequent rapporteren over risicobeheersing (zien we in het jaarverslag een rapportage 

die herkenbaar is vanuit risicokaart en daarbij gedefinieerde beheermaatregelen?).  

 

In geval van projectontwikkelingsactiviteiten, waartoe ook herstructureringsprojecten 

worden gerekend, zal ten behoeve van risicobeheersing sprake zijn van het gebruik van 

fasedocumenten, op basis waarvan fases in het proces worden afgesloten en een ‘go or no 

go’ wordt afgegeven voor het doorgaan naar de volgende fase. Deze fasering moet tevens 

leiden tot het nemen van de juiste beslissingen op de juiste momenten.  

 

2.9.3. Voortdurend verbeteren van processen 

In de beleidsperiode zal steeds de helft van de procedures en procesbeschrijvingen jaarlijks 

worden geëvalueerd en bij niet optimaal functioneren binnen de mogelijkheden worden 

aangepast. Indien externe omstandigheden veranderen die van invloed zijn op de werking 

van procedures, vindt bijstelling plaats op het moment dat die verandering zich voordoet.  

Aanbevelingen en adviezen van de accountant vanuit de rapportage over de 

jaarverslaglegging of de tussentijdse controle leiden jaarlijks tot een reactienota -met 

voorgestane aanpassingen en/of bijstellingen van werkwijzen en situaties- die met de Raad 

van Commissarissen wordt besproken. 

Uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken, zoals die in het kader van het KWH-huurlabel, 

geïnitieerd door huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland, of vanuit eigen 

enquêteringen, leiden tot bespreking in het MT en, binnen de kaders van onze 
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mogelijkheden, tot de definitie van herstel- en verbeteracties indien de scores onder het 

niveau van “voldoende” geraken (in geval van cijfers is dit meestal onder de 7), of 

substantieel dalen ten opzichte van eerdere eigen scores. 

 

Voor zover mogelijk -en waar van toepassing- zijn aanbevelingen uit de rapportage van de 

visitatiecommissie van begin 2015 meegenomen.  

 

2.9.4. Labels en certificaten 

Eind 2020 wil Woningstichting Weststellingwerf haar streven naar het bieden van een 

goede kwaliteit op de aspecten: 

o dienstverlening (belang van klanten); 

o veiligheid op bouw-/werkplaatsen (belang van allen die op dergelijke plekken 

verkeren), 

onder meer minimaal geborgd hebben via het voldoen aan ter zake geldende 

kwaliteitslabels, als volgt: 

o KWH-huurlabel;  

o VCA**-certificaat (veiligheidschecklist aanneembedrijf).  

Het gaat hier dus om het behoud van label en certificaat. Bij het behoud van het label wordt 

wel een verbetering van de prestatie verlangd. Zo wil de corporatie ten aanzien van de 

totaalscore bij de beste 3 van Friesland en bij de beste 6 van het Noorden (Fr., Gr., Dr.) 

horen. De prestatie moet bovendien passen bij de gewenste positie die de corporatie wil 

innemen in de Aedes-benchmark (zie hierna).   

Het kunnen voeren van label en certificaat is geen doel op zich, maar voor ons een middel om 

geobjectiveerd een minimum aan kwaliteit op de verschillende aandachtsgebieden te waarborgen. 

 

2.9.5.  Overige metingen en benchmarking 

Vanaf 2014 verzamelt en inventariseert Aedes gegevens van de bij haar aangesloten 

corporaties om daarmee corporaties in een ‘benchmark’ met elkaar te vergelijken. In het 

eerste jaar betrof die benchmark de  onderdelen ‘beïnvloedbare bedrijfslasten’ en 

‘huurderswaardering’ (gemeten op de aspecten ‘woning betrekken’, ‘uitvoering 

onderhoud’ en ‘woning verlaten’). Ten behoeve van ordening wordt het totaal van 

deelnemende corporaties op basis van scores verdeeld in drie groepen van gelijke omvang: 

zo onderscheidt men per onderdeel ‘koplopers’ (A-corporaties), ‘middengroep’ (B-

corporaties) en ‘staartgroep’ (C-corporaties). Voor het weergeven van een totaal oordeel 

heeft Aedes een ordening in vijf groepen gedefinieerd: 

o de koplopers (AA-corporaties); 

o achter de koplopers (AB- of BA-corporaties); 

o de middengroep (BB-, AC-, of CA-corporaties); 

o voor de staartgroep (BC- of CB-corporaties);  

o de staartgroep (CC-corporaties). 

Woningstichting Weststellingwerf scoorde in 2014 een positie in de middengroep (want A-

corporatie v.w.b. bedrijfslasten, C-corporatie v.w.b. huurderswaardering) en in 2015 een 
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positie direct achter de koplopers (AB-corporatie). We willen ook de komende jaren meer 

dan gemiddeld scoren in de benchmark en steeds tenminste een positie direct ‘achter de 

koplopers’ innemen.  

 

Periodiek worden corporaties gevisiteerd. Woningstichting Weststellingwerf het laatst in 

2014 (over de periode 2010 – 2013). Een volgende visitatie moet in 2018 worden ondergaan. 

Over de periode 2010 – 2013 werden de prestaties op de te onderscheiden meetvelden als 

volgt beoordeeld: 

o Presteren naar ambitie en opgave:  7,4 

o Presteren volgens belanghouders:  7,0 

o Presteren naar vermogen:   8,0 

o Governance:     8,1 

De inzet zal er de komende beleidsperiode op gericht zijn dat in de komende visitatie op 

alle aspecten, uitgaande van een gelijkblijvende en dus vergelijkbare meetsystematiek, 

tenminste even goed wordt gescoord als bij de visitatie die achter ons ligt. Aanbevelingen 

uit de komende visitatie zullen, voor zover niet nog geïmplementeerd en/of afgewerkt 

tussen 2018 en 2020, worden meegenomen in het ondernemingsplan voor de periode 2021 – 

2025.  

 

Een laatste vorm van meting en benchmarking krijgt gestalte in de registratie van 

meldingen op de hulplijn van huurdersorganisatie ‘De Bewonersraad Friesland’ (HDBF). 

Uit deze registratie is gebleken dat huurders van Woningstichting Weststellingwerf in de 

achterliggende jaren en in vergelijking met huurders van andere bij HDBF aangesloten 

corporaties het minst de hulplijn bellen met vragen en klachten. Dat vinden we ook een 

graadmeter. Die positie willen we bij voorkeur behouden.  

 

Tenslotte willen we in de omgang met onze (adspirant)huurders steeds zorgen voor 

oplossing van eventueel tussen hen en ons rijzende kwesties m.b.t. de kwaliteit van 

dienstverlening. Het streven is er dan ook op gericht om zo veel als kan te voorkomen dat 

de klachtencommissie klachten van huurders in behandeling moet nemen.  

 

2.9.6. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

In de beleidsperiode willen we het volgende presteren: 

o systeem van risicomanagement hebben geoptimaliseerd; 

o structureel opvolging geven aan aanbevelingen en adviezen uit de managementletters 

van de accountant, volgend uit periodieke controles; 

o KWH-huurlabel hebben behouden; 

o VCA**-certificaat hebben behouden; 

o in de Aedes-benchmark steeds tenminste een positie houden in de groep ‘Achter de 

koplopers’; 



39 
 

o beperking van het aantal klachten dat de hulplijn van HDBF bereikt (relatief laagste 

aantal meldingen), of behandeld moet worden door de klachtencommissie (maximaal 5 

ontvankelijke klachten in vijf jaar);  

o onszelf verbeteren, opdat in 2018, bij de dan uit te voeren visitatie, op elk meetveld 

tenminste een 7,4 wordt gescoord en gemiddeld tenminste een 7,7.  
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2.10. Strategie m.b.t. werkgebied  

 

2.10.1. Strategie m.b.t. het werkgebied op hoofdlijnen 

De strategie m.b.t. het werkgebied kenmerkt zich door: 

o het willen behouden van de status van dé volkshuisvester in de gemeente, ook als de 

huidige gemeente Weststellingwerf opgaat in een groter geheel; 

o het zorgen voor financiële, organisatorische en prestatieve competenties die het 

innemen van een dergelijke positie mogelijk blijven maken.  

 

2.10.2. Huidige situatie  

 Woningstichting Weststellingwerf is alleen actief werkzaam in de gemeente 

Weststellingwerf, maar heeft een toelating voor de gemeenten Weststellingwerf, 

Ooststellingwerf, Opsterland, Heerenveen en Smallingerland. Hoewel er ‘zonder meer’ 

geen ambitie bestaat om in andere gemeenten actief werkzaam te worden -mede gelet op 

het feit dat we nu in een periode/fase zitten waarin de Friese corporaties elkaars 

werkgebied respecteren en niet meer aan ‘landjepik’ doen en geen opportunity-politiek 

meer bedrijven-, zijn er omstandigheden denkbaar waarin vergroting van het werkgebied 

moet worden overwogen. 

 

2.10.3. Invloed woningwet op werkgebied 

De Woningwet van 2015 bepaalt dat een corporatie nog slechts in één volkshuisvestelijke 

regio uitbreidingsnieuwbouw mag plegen. Op dit moment is dan ook de regio-indeling 

actueel onderwerp van discussie binnen Friese woningcorporaties en Friese gemeenten.  

Voorzienbaar is dat de Friese gemeenten een collectief voorstel aan de minister zullen 

voorleggen, inhoudende dat Fryslân voor de Woningwet beschouwd zou moeten worden 

als één volkshuisvestelijke regio. Dit voorstel heeft als belangrijkste motief dat alle 

corporaties in Fryslân op die manier gerechtigd blijven om -in elke gemeente waarin ze 

werkzaam zijn- hun voorraad te vergroten via uitbreidings- of herbestemmingslocaties. Het 

heeft ook als consequentie dat er één provinciale woonvisie moet worden opgesteld door 

het collectief van gemeenten.  

Los van de vraag of Friesland wordt tot één of meerdere regio’s vanuit het perspectief van 

de wet, zal gelden dat Friesland en Drenthe niet tot één woningmarktgebied zullen 

worden. Dit lijkt te impliceren dat Actium (gevestigd in Assen, werkgebied is vooral 

Drenthe) niet meer gerechtigd zal zijn te voorzien in een uitbreidingsbehoefte van de 

gemeente Ooststellingwerf. Overigens is het maar de vraag of die gemeente –gelet op 

demografische ontwikkelingen- een uitbreidingsbehoefte zou moeten definiëren.   

 

2.10.4. Invloed gemeentelijke herindeling op werkgebied 

Eerder voerden we intern al de discussie over ‘wat te doen, indien de gemeente 

Weststellingwerf opgaat in een grotere gemeente’?’ De meest voor de hand liggende opties 

van gemeentelijke herindeling met betrekking tot de gemeente Weststellingwerf zijn dat 

gefuseerd wordt met de gemeente Ooststellingwerf (‘de Stellingwerven’), of met de 
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gemeente Ooststellingwerf en Opsterland (‘OWO-gemeente’). Betreffende gemeenten 

kennen op dit moment een ambtelijke samenwerking die zover is doorgevoerd dat 

ambtenaren geclusterd aan een taakveld werken vanuit één locatie (Beetsterzwaag, 

Oosterwolde of Wolvega; voorbeeld: ‘belastingen’ wordt ‘gedaan’ vanuit Oosterwolde). 

Voorzienbaar is dat het vraagstuk van gemeentelijke fusie in de voorliggende 

beleidsperiode  van de corporatie zijn beslag krijgt.  

 

In de notitie ‘Organisatie-optimalisatie 2014’ hebben we opgetekend dat we bij een 

dergelijke fusie dé corporatie in de nieuw te vormen gemeente willen zijn. Ten opzichte 

van andere in die gemeente werkzame corporaties (Elkien, WoonFriesland, Actium) 

hebben we door onze schaalgrootte mogelijkerwijs onze totale investeringscapaciteit tegen, 

hoewel het anderzijds maar de vraag is of die grotere investeringsmogelijkheden door 

betreffende corporaties ook in díe gemeente kunnen worden ingezet (vraagstukken in 

andere gemeenten zouden zomaar meer prangend van aard kunnen zijn). Ons voordeel 

voor het verkrijgen van een prioritaire positie is dat we qua aantal woningen in de nieuw te 

vormen gemeente de grootste zijn én dat we als enige van de vier corporaties onze 

statutaire zetel in deze gemeente hebben.  

 

2.10.5. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

In de beleidsperiode willen we het volgende presteren: 

1. zorgen voor een stevige financiële positie die de armslag biedt die het bestuur van een 

nieuwe gemeente graag van haar prioritaire samenwerkingspartner zal willen zien; 

2. getalsmatig de grootste blijven in de vooralsnog fictieve ‘OWO’- of ‘Stellingwerven’-

gemeente; 

3. tijdig het contact hebben gemaakt met het bestuur van de nieuw te vormen gemeente; 

4. ons hebben onderscheiden door actief gedrag;  

5. de bewegingen en activiteiten van onze collega’s in betreffende gemeenten goed 

hebben gevolgd en geanalyseerd en daar zo nodig op hebben geanticipeerd; 

6. tijdig een visie hebben ontwikkeld op waar we wel actief willen zijn en waar niet (hoe 

voor de hand ligt het om oostelijk van de N381 en noordelijk van de A7 echt actief te 

zijn?). 
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2.11.  Strategie m.b.t. de organisatie en personeel 

 

2.11.1. Strategie m.b.t. organisatie en personeel op hoofdlijnen 

De strategie m.b.t. (de ontwikkeling van) de organisatie en het personeel zal in hoofdlijnen 

gericht zijn op: 

o het anticiperen op wet- en regelgeving voor wat betreft de inrichting van de organisatie; 

o het verder verankeren van ‘vraaggestuurd’ en ‘zakelijk’ handelen; 

o professionalisering in persoon en in team (in breedte en diepte); 

o verhoging van effectiviteit en efficiëntie in werkwijzen en processen; 

o het beoordelen van de functionaliteit van ons geautomatiseerd beheersysteem en het 

maken van een keuze voor de toekomst; 

o het blijven werken aan de ‘plan, do, check, act-cyclus, met specifieke aandacht voor de 

onderdelen ‘check’ en ‘act’. 

 

2.11.2. Algemeen 

Indachtig het gegeven dat onze organisatievorm ten principale volgend is op de inhoud 

van onze opdracht, is het denkbaar dat de hiervoor beschreven strategieën voor de diverse 

terreinen ook een effect hebben op onze organisatie en op het collectief van medewerkers 

(het personeel) dat deze organisatie vormt. Uit het principe volgt dat ‘werkgever zijn’ geen 

op zich zelf staand doel is. Echter, als we werkgever zijn, dan willen we ook een goede 

werkgever zijn.   

 

2.11.3. Organisatie: cultuur, structuur en systemen 

2.11.3.1. Cultuur 

In de vorige beleidsperiode zijn we gestart met het ombouwen van ‘de manier waarop wij 

de dingen doen’ (cultuur). Die cultuur behoefde wat aanpassing. Niet op de aspecten 

collegialiteit, (klant)vriendelijkheid, bereidheid tot samenwerking en integriteit. Wél op de 

aspecten ‘vraaggestuurd zijn’ en ‘zakelijkheid’. Er zijn vorderingen gemaakt op beide 

aspecten, maar we zijn er nog niet. Als we er niet alert op blijven en bewust aan werken, 

bestaat het risico dat we terugvallen in oude patronen. Het is dus zaak er mee bezig te zijn 

en het gewenste gedrag verder te verankeren.  

 

2.11.3.2. Structuur 

Organisatie-inrichting (organogram) 

In de vorige beleidsperiode hebben we een organisatieoptimalisatie beschreven en 

geïmplementeerd. Een dergelijke aanpassing is niet voorzien voor de periode 2016 – 2020. 

Er doen zich echter wel enige omstandigheden voor waarop gereageerd moet worden: 

o de genoemde organisatieoptimalisatie is in 2014 gedefinieerd en vooral in 2015 

geïmplementeerd. Die implementatie zal, met name in de eerste jaren van de 

beleidsperiode, nog wel wat nazorg vergen; 

o de Woningwet van 2015 stelt enkele eisen aan de inrichting van de organisatie. 

Specifiek wordt voorgeschreven dat corporaties met meer dan 2.500 wooneenheden 
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over een controller moet beschikken die onafhankelijk, vanuit een positie direct onder 

de directeurbestuurder, de Raad van commissarissen moet kunnen adviseren. In 2016 

zal inhoud moeten worden gegeven aan de inrichting van deze functie. De wet stelt 

ook specifieke en omvangrijke eisen voor wat betreft de inrichting van een 

klachtencommissie. Ook daarop moet worden geanticipeerd, waarbij het uitgangspunt 

voorlopig is dat ingezet wordt op participatie in een provinciale klachtencommissie 

voor de hele corporatiesector in Fryslân; 

o vanuit het oogpunt van kostenbesparing en digitalisering van processen zullen we 

goed naar de omvang van de personele organisatie moeten kijken. Bij vertrek van een 

medewerker zal nadrukkelijk worden gewogen of extern een vervanger moet worden 

gezocht, of dat de taken over de ‘achterblijvers’ kunnen worden verdeeld; 

o  in het traject van organisatie-optimalisatie zijn aanpassingen gedaan in de aansturing 

van de uitvoerende onderhoudsdienst. Deze aanpassingen hadden ten doel de 

onderhoudsdienst zodanig te faciliteren dat er geen omstandigheden zijn waardoor het 

functioneren in termen van prijs/kwaliteitsverhouding van de dienst belemmerd 

wordt. M.a.w.: na implementatie van de nieuwe werkwijze is het functioneren eerlijk 

vergelijkbaar met de markt. In de onderhavige beleidsperiode zal worden beoordeeld 

of de eigen onderhoudsdienst concurrerend is met de markt, of niet. Afhankelijk van 

de uitkomst, wordt besloten tot verdere inkrimping van de dienst. Tot het moment van 

beschikbaarheid van uitkomst van analyse wordt de omvang van de dienst niet 

aangevuld, voor zover die in die periode slinkt door verloop door pensionering. 

 

Overlegstructuren 

Binnen de corporatie kennen we overlegstructuren die tot doel hebben de koers vast te 

houden, de voortgang te bewaken en eventueel bij te sturen, zodat van hoog tot laag door 

de organisatie heen de activiteiten van alle individuen gericht bijdragen aan de beschreven 

doelstellingen en prestaties. Te onderscheiden zijn: 

o overleg bestuurder met Raad van Commissarissen (tenminste 6 x per jaar formeel 

overleg); 

o overleg managementteam (afdelingshoofden en bestuurder; eens per 2 weken) 

uitgezonderd vakantieperiodes (juli tot medio augustus; laatste 2 weken december, 1e 

week januari); 

o overleg OR en bestuurder (steeds voorafgegaan door intern OR-overleg; 5 x per jaar); 

o afdelingsoverleggen tussen afdelingshoofden en hun medewerkers (maandelijks, 

minimaal 6x per jaar). 

Buiten deze geagendeerde en genotuleerde overlegsituaties bestaan ad hoc-overlegsituaties 

door de instelling van werkgroepen én overleggen die andere doelen dienen dan de 

voortgang van de werkzaamheden (zoals het overleg tussen BHV’ers, gericht op veiligheid, 

en het overleg van de PV, gericht op het doen realiseren van personeelsactiviteiten).  

De overleggen functioneren goed en worden als zodanig gehandhaafd. 
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Intern toezicht en good governance 

De corporatie kent een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het functioneren 

van de directeurbestuurder en hem gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Om die 

taken goed te kunnen uitoefenen, is het van belang dat de Raad zich voortdurend 

ontwikkelt en professionaliseert. De Raad moet het eigen functioneren naar de aspecten 

kennis, positiekeuze (afstand tot de bestuurder) en good governance voortdurend 

evalueren en zich in de evaluatie periodiek extern laten bijstaan. Als collectief dient de 

Raad te beschikken over een adequate kennis van zaken. Het interne document 

‘Deskundigheidswaarborg Raad van Commissarissen’ (februari 2015) wordt gehanteerd 

om het gewenste niveau te bewaken en bij te sturen. Gedurende de looptijd van dit 

ondernemingsplan zullen (individuele) leden van de Raad dan ook hun kennis actualiseren 

door het volgen van cursussen, het bijwonen van symposia, enzovoort. Overigens schrijft 

de wet nu ook permanente educatie (PE) voor.  

 

Met ingang van 1 januari 2016 zal jaarlijks, tot en met januari 2020, sprake zijn van 

toetreding van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Alle per eind 2015 zitting 

hebbende leden van de Raad zullen per januari 2020 vervangen zijn vanwege het voordien 

bereikt hebben van de maximale zittingsduur; de raad van commissarissen beschikte per 

eind 2015 over haar maximale ‘ervaringsleeftijd’ (30 jaar, gemiddeld 6 jaar per lid); die 

leeftijd zal in het ideaalscenario teruglopen tot 15 jaar (gemiddeld 3 jaar per lid) in 2020 en 

dan weer stijgen (tussentijdse situaties van aftreden doen het ervaringsniveau verder dalen 

of minder snel stijgen). 

 

Woningstichting Weststellingwerf is lid van Aedes Koepel voor Woningcorporaties en 

conformeert zich daardoor aan de Aedescode (=gedragscode). De Aedescode eist van 

corporaties de opvolging van een nader gedefinieerde Governancecode (april 2015), 

volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe (code volgen, of gemotiveerd aangeven waarom de 

code niet wordt gevolgd). Via toepassing van de Governancecode garanderen corporaties 

zich van een kader voor zuiver, integer en transparant handelen. Afgezien van een enkel 

detailpunt, wordt de Governancecode door Woningstichting Weststellingwerf volledig 

gevolgd en de corporatie is van harte voornemens om dat te blijven doen.  

 

Plan, do, check, act 

In de vorige beleidsperiode hebben we gewerkt aan het scherp volgen van onze prestaties 

en aan ‘het waarom’ van het uitblijven van prestaties, om te bewerkstelligen dat we: 

o het in het vervolg beter zouden gaan doen, 

o niet alleen aan het begin verwachtingen zouden wekken bij onze omgeving, maar ook 

achteraf tevredenheid, dan wel begrip, wilden bewerkstelligen over gerealiseerde 

prestaties, dan wel over het uitblijven daarvan. 

We hebben derhalve meer aandacht en intensiteit gezet op de aspecten “check” 

(controleren, volgen) en “act” (corrigeren, bijsturen) van de “plan, do, check, act”-cyclus. 
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Dit blijft onze aandacht houden, omdat het een voorwaarde is voor het kunnen realiseren 

van verbeteringen.  

  

2.11.3.3.Systemen 

Voor de uitvoering van onze werkzaamheden maken we, naast de verschillende algemene 

kantoorapplicaties,  gebruik van een geautomatiseerd beheersysteem. Op dit moment is dat 

het ‘BIS-systeem’ van NCCW. In 2017 loopt het huidige contract voor het gebruik van het 

systeem af. We gaan de functionaliteit en de kosten van het systeem nadrukkelijk evalueren 

en bepalen of we op het moment van ‘einde contract’ verder gaan met het eerder geduide 

systeem, of met een systeem van een andere leverancier. Het huidige systeem is log, 

gewenste veranderingen worden slechts moeizaam doorgevoerd, de comptabiliteit houdt 

niet over en het is duur. Daar staat tegenover dat het systeem in de sector als zeer 

betrouwbaar geldt.  

     

2.11.4. Personeel  

2.11.4.1. Samenstelling 

Wie bij Woningstichting Weststellingwerf binnenkomt als medewerker blijft over het 

algemeen lang ‘binnen’. Eind 2015 bedraagt de gemiddelde leeftijd van het personeel 51 

jaar, terwijl het gemiddelde aantal dienstjaren uitkomt op 19 jaar. Van de 37 medewerkers 

die op dit moment in dienst zijn, zullen, er even vanuit gaande dat medewerkers voordien 

alleen vertrekken op het moment van bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, er per 31 

december 2020 nog 34 over zijn, waaronder dan 27 medewerkers van 50 jaar of ouder! We 

zullen voorzieningen moeten treffen om oudere werknemers op een goede manier 

“succesvol” binnen de organisatie te laten zijn (uitvoeren leeftijdsgebonden 

personeelsbeleid). Gelijktijdig zal het leeftijdsaspect nadrukkelijk en taakstellend in de 

werving- en selectieprocedures voor nieuwe medewerkers moeten worden betrokken: 

medewerkers jonger dan 35 jaar, senior medewerkers en coördinatoren jonger dan 40 jaar, 

managers jonger dan 45 jaar. 

 

2.11.4.2. Vaardigheden 

De medewerkers van de woningstichting zijn allen taakvolwassen. Het verdiepen of 

verbreden van vaardigheden is dus eigenlijk alleen aan de orde op het moment dat externe 

omstandigheden dwingen tot wijziging van de manier waarop wij de dingen moeten doen. 

Het management is wél van mening dat bij vervanging van ‘theoretisch’ personeel moet 

worden ingezet op het aantrekken van medewerkers met een gemiddeld hoger 

opleidingsniveau om de complexiteit van werken en pluriformiteit van activiteiten 

adequaat het hoofd te kunnen bieden: medewerkers MBO+-niveau, senior medewerkers en 

coördinatoren HBO-niveau, managers HBO+-niveau, steeds in combinatie met een bij de 

functie passende aard van opleiding en ervaring . 
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2.11.4.3. Gezondheid  

Eind 2013 is een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) geïnitieerd dat in 2014 is uitgevoerd. 

In de beleidsperiode zullen we dat opnieuw doen, in principe 4 jaar na het voorgaande 

onderzoek (planning dus 2018). Bij de opdrachtverstrekking zullen we de aspecten, die bij 

de evaluatie van het voorgaande onderzoek als “te verbeteren” zijn gekwalificeerd, 

meenemen.   

 

2.11.4.4. Goed werkgeverschap: tevredenheid van medewerkers 

Zoals eerder gesteld, is “werkgever zijn” geen doel op zich, maar als de corporatie eenmaal 

werkgever is, wil ze ook een goede werkgever zijn. Medewerkers moeten zichzelf kunnen 

ontplooien, moeten het gevoel hebben dat hun werk daadwerkelijk een bijdrage levert aan 

de ondernemingsdoelstelling en  moeten zich veilig en met respect behandeld voelen. 

Andersom moeten medewerkers hun eigen doelstellingen in lijn kunnen brengen met de 

doelstellingen van de onderneming en mogen van de medewerkers meetbare prestaties 

worden verwacht.  

 

Om te borgen dat we de behoeftes van medewerkers goed in beeld houden, zullen we in de 

beleidsperiode opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit laten voeren, 

de uitkomsten daarvan analyseren en vervolgstappen nemen.  

 

2.11.5. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

Aan het eind van de beleidsperiode zullen we: 

o een keuze hebben gemaakt voor een geautomatiseerd beheersysteem waar we 

tenminste 10 jaar mee verder kunnen; 

o vraaggestuurd en zakelijk zijn; 

o het doorlopen van de ‘plan, do, check, act’-cyclus in onze genen hebben zitten; 

o een organisatie-inrichting hebben die voldoet aan wet- en regelgeving; 

o de Raad van Commissarissen volledig hebben vernieuwd; 

o een beslissing hebben genomen over de concurrentiekracht van de onderhoudsdienst, 

en de consequenties daarvan (taakveld, omvang); 

o opnieuw een periodiek medisch onderzoek (PMO) hebben uitgevoerd;  

o opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd; 

o ziekteverzuim structureel onder de 4% hebben gehouden; 

o jaarlijks 2% van de bruto loonsom beschikbaar hebben gesteld voor opleiding en 

ontwikkeling van medewerkers (buiten het loopbaanontwikkelingsbudget volgens cao -

artikel 10.5); 
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2.12. Communicatiestrategie  

 

2.12.1. De communicatiestrategie op hoofdlijnen 

De communicatiestrategie is gericht op: 

o positieversteviging als dé lokale volkshuisvester; 

o imagoverbetering voor wat betreft het zijn van een organisatie met een duidelijke 

maatschappelijke taakstelling; 

o bewerkstelliging van interesse onder kandidaat-huurders voor onze producten; 

o gemak voor onze klanten; efficiency voor de organisatie; 

o draagvlak voor onze activiteiten; 

o verantwoording van ons presteren. 

 

2.12.2.  Opstelling in communicatie 

Wij zullen in de beleidsperiode de media zoeken zodra we een prestatie te melden hebben. 

Een ‘prestatie’ kan in dit geval ook een ‘tussenproduct’ -een mijlpaal- zijn. Vanuit het credo: 

“We zeggen wat we doen en we doen wat we gezegd hebben”, zal berichtgeving 

geschoond zijn van luchtfietserij. We zullen gestructureerd mijlpalen bij ontwikkelings- of 

herstructureringsprojecten breed onder de aandacht brengen, evenals het sluiten van 

relevante overeenkomsten met andere, vooral maatschappelijke, organisaties.  

 

Onze communicatie moet ook gericht zijn op het bekend worden en blijven van onze 

dienstverlening en producten. Vanuit dat perspectief is het noodzakelijk periodiek te 

beoordelen of ons aanbiedingskanaal voldoende vindbaar en interessant is en appelleert 

aan de behoefte. Dit betekent dat we in ieder geval moeten doorgronden wat andere 

partijen op dit vlak individueel en/of gezamenlijk doen en waarom.     

 

2.12.3. Vormen van communicatie 

Behoudens de hiervoor genoemde ad hoc contacten met de media zullen wij onze 

activiteiten en prestaties structureel bekend maken via de huidige media-uitingen: 

o website; 

o aanbodflyer; 

o bewonersblad; 

o bewonersinformatieboekje; 

o jaarverslag; 

o activiteitenplan.  

Waar nodig zullen we ons bij onze communicatie-uitingen extern laten ondersteunen.   

 

  



48 
 

2.12.4.  Digitale media en ‘social media’ 

Het belang van digitale communicatie (communicatie per computer en daaraan 

gerelateerde middelen) neemt nog steeds in rap tempo toe. Zo komt nu al ruim 90% van de 

reacties op de door ons geadverteerde woningen via een digitale melding binnen, nog 

slechts een klein deel van de woonbonnen wordt fysiek ingeleverd. Mailverkeer vervangt 

in steeds belangrijkere mate het briefverkeer.  

 

In het verlengde van deze ontwikkelingen doen de zogenoemde ‘social media’ (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, enz.) in belangrijke mate opgeld. In de vorige beleidsperiode hebben we 

het gebruik van ‘social media’ voor ons uit geschoven, omdat veel van de toepassingen in 

de praktijk van de woningcorporaties (nog) niet effectief bleken; soms leek het gebruik 

meer op het belang van de persoon gericht dan op dat van de organisatie, soms sneeuwde 

het voordeel onder bij het risico en het effect van ‘haat’-reacties. Desalniettemin zullen we 

in de komende beleidsperiode nog eens nadrukkelijk beoordelen of de ‘social media’ 

ondersteunend kunnen zijn aan tenminste de presentatie en de bereikbaarheid van ons 

aanbod.  

 

Naast genoemde ‘social media’ moet ook de digitale interactie met de klant toenemen via 

een zgn. ‘digitaal portaal’. Een dergelijk portaal is ten principale al aanwezig (‘Mijn thuis’, 

bereikbaar via site), maar nu nog teveel een loze huls. Het individuele portaal zou gebruikt 

moeten kunnen worden door de huurder om reparatieverzoeken aan te brengen (met de 

mogelijkheid van een directe planningsafspraak met de reparateur), om inzicht te hebben 

in de eigen wachtlijstpositie (vooral voor kandidaat-huurders), de stand van huurbetaling, 

enz. Anderzijds zou het portaal door de corporatie gebruikt moeten worden om informatie 

op te zetten, specifiek informatie die niet statisch is, maar periodiek moet worden 

vernieuwd. Deze faciliteiten zullen in de komende beleidsperiode worden ingericht. 

 

In de beleidsperiode zal overwogen worden of alle vormen van papieren 

informatieverstrekking in de huidige vorm aanwezig moeten blijven of vervangen kunnen 

worden door goed bereikbare digitale vermeldingen (al dan niet via eerder bedoeld kanaal 

of portaal). 

 

2.12.5. Eenmalige communicatiemogelijkheid: open huis 2020 

Woningstichting Weststellingwerf heeft een traditie voor wat betreft het houden van een 

‘open huis’. Tijdens een ‘open huis’ zijn gebouw en afdelingen van de woningstichting te 

bezichtigen, kan op een andere manier contact worden gelegd met medewerkers en kan 

veelal kennis worden genomen van een aanstaand project met nieuw woningaanbod. Dit 

alles in een feestelijk aangeklede setting. De laatste ‘open huizen’ vonden plaats in 2010 en 

2015, we nemen ons voor de volgende te organiseren in 2020.  
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2.12.6. Verantwoordelijkheid voor communicatie 

Woningstichting Weststellingwerf kent geen aparte communicatieafdeling. De 

verantwoordelijkheid voor de communicatie moet derhalve nader worden toegewezen. 

Voor wat betreft contacten met de media, waarbij per definitie het imago van de corporatie 

in het geding is, geldt dat dit de exclusieve bevoegdheid is van de directeurbestuurder, die 

afhankelijk van situatie en activiteit tot delegatie kan overgaan.  

 

2.12.7. Samenvatting realisaties in beleidsperiode 

In de beleidsperiode zullen we: 

o in geval van relevante zaken, publiciteit hebben gegeven aan het sluiten van 

(samenwerkings)overeenkomsten met andere maatschappelijke organisaties; 

o bij projectrealisaties mijlpalen publicitair hebben uitgenut (kosten opnemen in 

plankosten); 

o het bestaande scala van publicatiemiddelen ‘up to date’ hebben gehouden; 

o onderzocht hebben of ons aanbodkanaal voldoende vindbaar en toegankelijk is om 

steeds voldoende vraag naar onze producten op te roepen; 

o de bruikbaarheid van ons portaal ‘Mijn thuis’ hebben geoptimaliseerd en met functies 

hebben uitgebreid die aansluiten op onze primaire processen;     

o de toepasbaarheid van ‘social media’ ten behoeve van ten minste de ondersteuning van 

de afzet van onze producten en diensten hebben onderzocht en -bij gebleken nut- het 

gebruik ervan hebben geïmplementeerd; 

o waar mogelijk, besparingen hebben bewerkstelligd  op communicatie-uitingen door 

niet minder, maar anders, te communiceren (digitaal i.p.v. via papier).  

o een ‘open huis’ hebben georganiseerd. 
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3. Activiteitenplan 2016 
 

3.1. Inleiding  

2016 is het eerste jaar in de vijfjaartermijn waar het ‘Ondernemingsplan 2016 – 2020’ 

betrekking op heeft. De indeling van activiteiten volgt hier de beschrijving van strategieën 

uit het ‘Strategisch plan 2016 – 2020’. Op een ander moment wordt de ordening richting 

Balanced Scorecard vormgegeven. De weergegeven activiteiten vinden hun weerslag in de 

begroting voor 2016.   

 

3.2. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. de voorraad 

o regulier dagelijks en planmatig onderhoud uitvoeren; 

o 20 woningen uit de bestaande voorraad verkopen; 

o 10 huurwoningen op huidige locatie Haulerweg 53 t/m 79 opleveren en verhuren; 

o tenminste één kavel (> 1.800 m2) in de Lindewijk afstoten; 

o herstructurering Haulerweg 13 t/m 31 (betreft 10 bestaande  woningen) gevorderd 

tot en met de sloop; nieuwbouw in 2017; 

o herstructurering W. Lodewijkstraat/J.W. Frisostraat  (betreft 22 bestaande  

woningen) gevorderd tot en met de sloop; nieuwbouw in 2017, al dan niet 

aangevuld met de herinrichting van de locatie ‘vml. MAVO-school’, op de hoek van 

de Sickengastraat en de  W. Lodewijkstraat (extra capaciteit van 15 woningen); 

o herstructurering Ds. Reitsmastraat 18 – 28, Noordwolde (6 bestaande woningen) 

gevorderd tot het overeengekomen zijn van een sociaal statuut op basis van het 

‘protocol herstructurering’; uitplaatsing in 2017; 

o herstructurering Ds. v.d. Tuukstraat 1 – 39 (20 bestaande woningen) gevorderd tot 

het overeengekomen zijn van een sociaal statuut op basis van het ‘protocol 

herstructurering’; uitplaatsing in 2017; 

o in ca. 30 woningen groot onderhoud uitvoeren (Ondernemingsplan 2016 – 2020: in 5 

jaar 100 woningen aanpakken, voornamelijk via uitvoering bij mutatie);   

o gestart zijn met structurele asbestsanering, leidend tot asbestveilige woningen in 

2020, met in 2016 in ieder geval als speerpunt de verwijdering van de 

asbesthoudende dakbedekking van Lyclama Stins;  

o het aantal woningen met een F- of een G-label aan het eind van het jaar 

teruggebracht hebben tot minder dan 150 woningen ultimo jaar (eind 2010: 914 

woningen met F- of G-label); gemiddelde energie-index (EI) hebben verlaagd van 

oorspronkelijk een gemiddeld E-label naar een gemiddeld C-label (C-label begint bij 

max. van EI = 1,60; in de jaren die nog volgen tot en met 2020 de indexwaarde 

verder verlagen, uitgaande van gelijkblijvende systematiek); labelwijzigingen 

hebben vertaald in woningwaarderingsysteem;  

o onderzoek starten naar de mogelijkheid investeringen en exploitaties zodanig uit te 

lijnen dat  verkopen aan het eind van de beleidsperiode niet meer nodig zijn om 

jaarlijks1/80e tot 1/70e deel van de voorraad te vervangen (perpetuum mobilé); 
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o bij gebleken wenselijkheid de realisatie van maximaal 15 nieuwe huurwoningen 

hebben voorbereid en gestart op een locatie die nu nog niet in ons eigendom 

verkeert (zie voorraadstrategie voor verklaring).  

 

3.3. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. financiën 

o realiseren van de financiële parameters, zoals opgetekend in het goedgekeurde en 

vastgestelde document van financiële sturing (vaststelling: 26 september 2014); 

o Treasuryjaarplan 2017 opstellen en goed laten keuren;  

o jaarlijkse huurverhoging doorvoeren; uitgangspunt voor 2016 is ‘inflatie + 1,0%’, 

inclusief harmonisatie (ervan uitgaande dat de minister de overeenkomst van 

Aedes-Woonbond als uitgangspunt neemt van zijn huurprijsbeleid); 

huurprijsstijgingen zo nodig differentiëren;  

o bij mutatie huurprijs optrekken naar gedefinieerde streefhuurpercentage (65% of 

70%, afhankelijk van verhuurbaarheid van het complex, met een maximale stijging 

van € 100,00, en zoveel lager als de gedefinieerde begrenzing van de absolute 

huurprijs nodig maakt);  

o voorzien in de financieringsbehoefte; financieringsruimte bij WSW behouden; 

o de waarderingssystematiek op basis van marktwaarde beheersen; 

o de huurachterstanden beperken tot maximaal 0,5% van de jaarhuur;  

o de huurderving, exclusief die welke het gevolg is van leegstand wegens verkoop en 

herstructurering, beperken tot 0,5% van de jaarhuur (< 0,3% als gevolg van uit te 

voeren onderhoudswerk; 0,2% als gevolg van leegstand wegens geen huurder). 

 

3.4. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. de klant  

o faciliteiten binnen ‘Mijn thuis’ op website corporatie hebben geïmplementeerd 

(inzicht in zoekgedrag/positie bij toewijzing; melding reparatieverzoeken); 

o KWH-huurlabel veiligstellen tot in 2018.  

o ca. 220 mutaties (verhuizingen) afwikkelen met tenminste opleveringsrapport aan 

nieuwe huurder;  

o minimaal 90% van de vrijgekomen en nieuwe voorraad met een huurprijs tot aan 

huurtoeslaggrens toewijzen aan huishoudens met inkomen tot € 35.739,00 (peil 

2016);  

o in minimaal 95% van de toewijzingen aan huishoudens die recht kunnen doen 

gelden op huurtoeslag een woning toewijzen met een huurprijs onder de voor dat 

huishouden geldende huuraftoppingsgrens huurtoeslag;   

o 4x bewonersblad uitgeven (steeds tenminste 20 bladzijden); 26 x de woonflyer; 1x 

het geactualiseerde bewonersinformatieboekje; 

o informatieavonden organiseren voor nieuwbouw-/herstructureringsprojecten en 

voor bewoners in complexen waarin groot onderhoud wordt uitgevoerd;  

o het aantal woningontruimingen, al dan niet via uitzetting onder dwang, beperken 

tot maximaal 4 (overigens zonder dat dit ten koste gaat van de hoogte van de 

huurachterstanden);  
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3.5. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. leefbaarheid 

o bestaand leefbaarheidsbeleid uitdragen, voor zover niet door regelgeving beperkt;   

o constructief, inhoudelijk en financieel participeren in pluriforme 

samenwerkingsverbanden “Sociaalteam”, “Schoonteam” en “Pluz-dienst”; 

o constructief, inhoudelijk en financieel participeren in het project “Werken aan 

wijken” in de Breuningslaan in Wolvega;  

o huisvesten van 75% van de statushouders die via opgelegde taakstelling door de 

gemeente Weststellingwerf moeten worden gehuisvest in 2016.  

o wijkschouwen organiseren (1x wijk Wolvega; 1x wijk Noordwolde).  

 

 3.6. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. belanghouders en verantwoording  

o met gemeente Weststellingwerf overeengekomen prestatieafspraken voor de 

periode 2015 – 2016 opvolgen. Bespreking vordering schriftelijk vastleggen;  

o Met gemeente Weststellingwerf prestatieafspraken overeen komen voor de periode 

vanaf 2017 (bij voorkeur voor de periode 2017 – 2018);  

o in samenspraak met RvC met belanghouders hebben overlegd in de aanloop naar 

de opstelling van het activiteitenplan en te realiseren prestaties. Jaarlijks ook de 

genoemde prestaties van het voorgaande jaar bespreken; bijeenkomst in het 

voorjaar organiseren. 

o structureel bestuurlijk overleg voeren met belanghouders: 

 met gemeente:   4x    

 met HDBF:   4x 

 met Liante:   4x 

 met Timpaan Welzijn/Alliade:  2x (één keer met elk) 

 met diverse ver. van dorpsbelangen: 1x met helft (eens per 2 jaar met 

    iedereen gesproken) 

 met VKD W’werf:   2x 

o in voorkomende gevallen VAC betrekken bij de planvorming nieuwbouw en 

herstructurering. 

 

3.7. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. kwaliteit 

o KWH-huurlabel veiligstellen tot in 2018 en maatregelen definiëren in geval van 

scores beneden de 7, dan wel in geval van scores tussen 7 en 8 waarbij sprake is van 

een dalende tendens t.o.v. eerdere scores; ook aanpassingen definiëren op aspecten 

die onvoldoende scoren in een overigens voldoende (sub)totaalcijfer (zie ook bij 

“Klant”); 

o VCA**-certificaat behouden;  

o opvolging geven aan aanbevelingen en adviezen van de accountant, volgend uit de 

interim-controle 2015 en naar aanleiding van de jaarverslaglegging 2015; 

o in de Aedes-benchmark op het vlak van bedrijfslasten een positie onder de A-

corporaties scoren en m.b.t. dienstverlening minimaal een B-label. Op overige 

meetpunten ook minimaal een B-corporatie zijn. 
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3.8. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. organisatie en personeel 

o opstellen en uitvoeren ARBO-jaarplan 2017; 

o ziekteverzuim beperken tot 4% op jaarbasis; 

o medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitvoeren; 

o gesprekken in het kader van Performancemanagement voeren met medewerkers 

(resultaatafsprakengesprek, voortgangsgesprek, beoordelingsgesprek);  

o de overlegstructuren naar aard en frequentie recht doen (RvC, MT, OR, 

afdelingsoverleggen, personeelsbijeenkomsten, BHV, PV, enz.); idem voor wat 

betreft andere vormen van informatieverstrekking (nieuwsbrief);   

o zelfevaluatie RvC uitvoeren (zonder externe begeleiding); 

o principe van “good governance” actueel houden door het tenminste 1x in de RvC-

vergadering te agenderen; 

o alle vanuit de Woningwet 2015 voorgeschreven werkwijzen en documentaties 

hebben geïmplementeerd; 

o 2x thematische brainstormdag met MT organiseren; 

o 1x excursie RvC hebben georganiseerd (sober en doelmatig); 

o onderzoek doen naar de mogelijkheid van plaatsing van zonnepanelen op het dak 

van het bedrijfsgebouw van de woningstichting, waarbij het de uitdaging is de 

energiebesparing dekkend te laten zijn voor de investering in deze zonnepanelen én 

in de kosten van vervanging van verlichtingsarmaturen door exemplaren met Led-

verlichting;  

o inrichting van een interne structuur waarin medewerkers, al dan niet bij toerbeurt,  

worden uitgedaagd integraal mee te denken over de oplossing van problemen 

(input van medewerkers gaat nu veelal via de lijn). Het gaat niet om het oproepen 

van vraagstukken, maar om de lediging van bestaande vraagstukken.      

 

3.9. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. communicatie  

o in geval van relevante zaken, publiciteit geven aan het sluiten van  

(samenwerkings-)overeenkomsten met andere maatschappelijke organisaties; 

o feestje vieren rond afronding herstructurering Haulerweg 53 t/m 79 (huidige 

huisnummers);   

o tenminste 18 x per jaar media-breed in de publiciteit komen;   

o het bestaande scala van publicatiemiddelen “up-to-date” houden; 

o website voortdurend actueel houden; 
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3.10. Prestaties/operationele doelstellingen m.b.t. cyclische verplichtingen 

o jaarverslag en jaarrekening 2015 produceren en laten goedkeuren; 

o alle werkzaamheden hebben uitgevoerd die nodig zijn om in de jaarrekening van 

2016 de vastgoedwaarde volgens voorschriften te verantwoorden volgens 

‘marktwaarde in verhuurde staat’;  

o informatieverstrekking/rapportages aan toezichthoudende instantie tijdig en 

inhoudelijk juist verzorgen;  

o jaarplan 2017 + begroting 2017 + financieel meerjarenperspectief 2018 – 2022 (incl. 

balansen) produceren en laten goedkeuren; 

o interne perioderapportages produceren, bespreken en opvolging geven aan uit de 

bespreking voortvloeiende aanwijzingen. 

 

 

Wolvega, 11 december 2015 

 

Getekend voor goedkeuring:     Getekend voor vaststelling: 

 

O.de Jager  E.H. Elgersma    S. Lageveen 

Voorzitter RvC Vicevoorzitter RvC   Directeurbestuurder 

 

…………………….. ……………………..   …………………….. 
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4. Begroting 2016 en financieel meerjarenperspectief 


