
MET ELKAAR 
VOOR ELKAAR

Ondernemingsplan 
2022 - 2025

Betaalbare woningen in een fijne leefomgeving



Betaalbare woningen in een fijne leefomgevingMet elkaar Voor elkaar   Ondernemingsplan 2022-2025 32

Inleiding
 

Dit is het ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland voor de jaren 2022 tot en 
met 2025. Het plan heeft de titel ‘Met elkaar voor elkaar’ meegekregen. Daarmee willen 
we uitdrukken dat de relatie met de bewoners van onze huurwoningen en de andere 
belanghouders van grote waarde is. Wij willen samen en in dialoog met de huurders, 
bewoners, woningzoekenden en de andere belanghouders ons inzetten voor fijn wonen  
en een prettige woonomgeving. 

Het opstellen van dit plan hebben we vanaf het begin samen met onze huurders en belanghouders 

gedaan. Het nieuwe ondernemingsplan is voor ons de start van een proces dat we met onze omgeving 

gaan uitvoeren in de komende jaren. We onderzoeken samen wat onze maatschappelijke opgave is en 

hoe onze dienstverlening eruit zou moeten zien.

We zijn begin 2021 gestart met een brede projectgroep waaraan eigen medewerkers, maar ook 

deelnemers van de Bewonersraad en de gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân deelnamen. 

Deze projectgroep heeft nagedacht over de wijze waarop het gehele proces om te komen tot een 

ondernemingsplan samen met onze belanghouders het beste kon worden vormgegeven. 

Er is gekozen voor een integrale aanpak waarbij voortdurend gesprekken en discussiebijeenkomsten zijn 

gehouden met vele georganiseerde belanghouders. Deze belanghouders bestonden uit een grote en 

zeer diverse groep met de beide gemeenten, de Bewonersraad, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, 

ouderenorganisaties, ontwikkelaars, bouwers en dorpsbelangen. 

Deze partijen vertelden ons wat zij zagen als prioriteiten voor Wonen NWF en waarom ze dat vonden.  

Hiermee ontstonden levendige gesprekken en discussies en een zeer rijke oogst op aan ideeën. Wij 

waarderen deze inbreng enorm en het heeft ons geholpen om keuzes te maken die wij hebben 

vertaald in dit ondernemingsplan. 

Een prachtig onderdeel in het gehele proces waren de 123 ‘voordeurgesprekken’ die onze  

medewerkers mochten voeren met de huurders. Wij vroegen de huurders wat zij vonden van de 

woning, de woonomgeving, hun buren en wat we beter konden doen in onze dienstverlening. Dit 

waren vaak hele mooie gesprekken. En die gaven ons een helder beeld van wat belangrijk is voor onze 

huurders bij het (samen) wonen in een straat of buurt.   

Samen met al deze partijen is dit ondernemingsplan tot stand gekomen. Het ondernemingsplan geeft 

voor Wonen Noordwest Friesland richting en koers bij de maatschappelijke opgave. Het is een plan dat 

we jaarlijks opnieuw gaan bespreken met onze belanghouders en zo nodig gaan bijstellen. Zo ontstaat 

er een interactieve beleidscyclus.

 

Het nieuwe ondernemingsplan vertaalt de missie en visie van Wonen NWF in speerpunten en 

doelstellingen. Wij gaan samen met onze huurders en andere belanghouders de komende jaren werken 

aan nog fijner wonen in een prettige woonomgeving!  
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De speerpunten uit ‘Ticht by hûs’ waren vertaald in concrete 

acties, maar het plan bevatte ook de organisatorische en 

financiële consequenties van het beleid. De kleine veertig 

actiepunten uit ‘Ticht by hûs’ zijn grotendeels uitgewerkt en 

uitgevoerd, maar soms ook tussentijds aangepast door nieuwe 

financiële en volkshuisvestelijke inzichten. 

Een aantal belangrijke gerealiseerde actiepunten waren: 

√  Het afgesproken minimale percentage van 90% betaalbare 

huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen huurtoeslag) is 

gehandhaafd door de huurprijzen aan te passen bij mutatie 

en de jaarlijkse huurverhoging;

√  De huurachterstanden van de zittende huurders zijn sterk 

afgenomen doordat we al in een vroeg stadium persoonlijk 

contact opnemen met de huurder om hulp te bieden;

√  De mogelijkheden voor huurdersparticipatie zijn 

toegenomen door vaker (digitaal) de huurders te 

raadplegen, het organiseren van een fysieke klantarena 

en vooral door de huurders meer te betrekken 

bij de herstructureringsplannen en renovatie- of 

onderhoudsplannen;     

√  Het opgestelde nieuwe strategisch voorraad beleidsplan uit 

2016 met een afweging van de complexen op het gebied 

van de verhuurbaarheid, technische en energetische staat 

en de financiële haalbaarheid;

√  Een (beperkte) afname en transformatie van het 

woningbezit in verband met de demografische prognoses;

√  Het bouwen van meer levensloopgeschikte huurwoningen 

voor senioren of andere kleine huishoudens;

√  Een duurzaamheidsdoelstelling voor het totale woningbezit 

van minimaal label C (later aangepast naar gemiddeld label 

B) die is gerealiseerd eind 2020;

√  Het verbeteren van de scores op de klanttevredenheid. De 

doelstelling van AA corporatie in de Aedes benchmark is in 

2017 gehaald. In de jaren daarna zijn de bedrijfslasten wel 

in de A categorie gebleven, de klanttevredenheid scoorde 

steeds een B met een gemiddelde score net onder de 8. 

    

Het oude ondernemingsplan ‘Ticht by hûs’ is in 2016 opgesteld en was bedoeld voor 
de periode tot en met 2020. De titel van het plan verwees naar de parlementaire 
enquêtecommissie ‘Ver van huis’ en naar de nieuwe Woningwet uit 2015 waarin de 
kerntaken van de corporaties veel smaller waren geformuleerd dan dat in de periode 
daarvoor het geval was.  In ‘Ticht by hûs’ richtte Wonen NWF zich op haar kerntaken 
met daarbij veel aandacht voor de krimp van het aantal huishoudens en de gevolgen 
daarvoor de leefbaarheid in de dorpen en buurten. 

‘Ticht by hûs’ bevatte vijf speerpunten:
√  Betaalbare huren;

√ Energiezuinige woningen;

√ Huurdersparticipatie en klanttevredenheid;

√ Woningbezit klaar voor de toekomst (strategisch voorraad beleid);

√ Inspelen op de krimp van het aantal huishoudens.

Terugblik op ‘Ticht by hûs’

Door gewijzigde omstandigheden in de afgelopen jaren zijn 

er diverse zaken bijgesteld. Sommige onderdelen zijn niet 

gerealiseerd door andere wetgeving en nieuwe financiële 

of beleidsmatige inzichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 

ambitieuze plannen voor het realiseren van 10-20% energie 

neutrale woningen in de nieuwbouw en in het bestaande bezit 

in een periode van 15 jaar. Ook het vergroten van de inbreng 

van huurders bij leefbaarheidsprojecten bleek lastig om 

concreet vorm te geven en uit te voeren. 

De wereld en daarmee onze maatschappelijke opgave 
is veranderd ten opzichte van vijf jaar geleden.  De 
krimp gaat langzamer dan verwacht, de vraag naar 
huurwoningen in de regio is in veertig jaar nog nooit 
zo groot geweest, de verduurzaming vraagt om andere 
oplossingen en we huisvesten steeds meer mensen 
met lage inkomens, een ‘rugzakje’ of met een andere 
culturele achtergrond. Er is een nieuw ondernemingsplan 
nodig om hier richting aan te geven. 2
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> Economie
De economie is sinds 2020 sterk beïnvloed door de coronacrisis. Thuiswerken is normaal geworden en zal dat 

waarschijnlijk ook de komende jaren deels blijven. De koopmarkt is oververhit, ook in onze regio, door gebrek 

aan nieuwe of vrijkomende woningen en mede door de zeer lage hypotheekrente. Naar verwachting zal dit de 

komende jaren ook zo blijven. 

De economische verwachtingen zijn omgeven met onzekerheden door de coronacrisis. In de zorgsector en in 

andere sectoren wordt een sterk toenemende arbeidsvraag verwacht. Ook voor Wonen NWF speelt de krapte op 

de arbeidsmarkt een rol.  

De bouwkostenstijgingen blijven een belangrijke rol spelen in de komende jaren. Ook de verschillende heffingen 

zijn van belang, waarbij de verhuurdersheffing conform het nieuwe regeerakkoord  helemaal zal verdwijnen in 

2023. In verband hiermee worden er prestatieafspraken met de corporaties gemaakt. 

> Sociaal
De individualisering van de maatschappij zet zich voort. Het aantal alleenstaanden in onze woningen ligt nu 

rond de 50% en dat aantal gaat nog verder toenemen.  Daarnaast zet de vergrijzing zich voort, in 2030 zal een 

kwart van onze huurders 75 jaar of ouder zijn. Vereenzaming, maar ook dementie wordt een groter thema in  

de komende jaren.

Daarnaast zien we een grotere instroom van nieuwe groepen huurders: arbeidsmigranten, statushouders en 

kwetsbare huurders met een zeer diverse zorgbehoefte. 

Het vele thuiswerken zal van invloed zijn op hoe onze huurders willen en kunnen wonen en samenwonen  

met hun buren.

> Technologie
De maatschappij is steeds meer ingericht op de digitale infrastructuur. De snelle overstap naar het thuiswerken 

is daar een goed voorbeeld van. De woningen moeten daar wel voldoende mogelijkheden voor bieden.  

Ook onze huurders raken er steeds meer aan gewend dat bijna alles 24 uur per dag is te regelen via internet. 

Voor een deel van de huurders zal telefonisch of persoonlijk contact nodig blijven zijn. Data analyse wordt 

steeds belangrijker en er zijn steeds meer tools beschikbaar voor een snelle analyse en om strategie, beleid en 

uitvoering te bepalen. 

> Ecologie
Eind 2021 hebben de gemeenten hun transitievisie warmte gepresenteerd . In de komende jaren zal samen met 

de corporaties en de huurdersorganisaties een plan van aanpak worden opgesteld voor de verdere uitwerking 

van de verduurzaming van de woningen richting CO2 neutraal in 2050.

In het nieuwe regeerakkoord zijn   plannen opgesteld  om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Dit 

zal verder worden uitgewerkt in de komende jaren. Het doel voor 2030 is aangescherpt naar 55% CO2 reductie. 

Er komt een nationaal isolatieprogramma, waarbij de isolatienorm voor huurwoningen versneld  

wordt ingevoerd. Ondertussen zijn de kosten van energie snel gestegen door internationale ontwikkelingen.

> Politiek
De herziene Woningwet wordt per 1 januari 2022 van kracht. De wet bevat meer mogelijkheden voor lokaal 

maatwerk in de prestatieafspraken, meer risicogericht toezicht en beperkt de administratieve lasten voor de 

verhuurders. Het nieuwe regeerakkoord sluit goed aan op afspraken uit de Actieagenda Wonen, maar kent ook 

nieuwe onderwerpen. Er komt meer ruimte voor nieuwbouw (waarvan 2/3 deel betaalbaar in huur/koop), meer 

ruimte voor tijdelijke woningen en er is blijvende aandacht voor de krimpregio’s. Er is nog onduidelijkheid over 

het huurbeleid en de betaalbaarheid. Wel blijft de huurtoeslag bestaan en wordt het WWS vereenvoudigd.

In zowel gemeente Waadhoeke als in Noardeast-Fryslân zijn recent nieuwe woonvisies opgesteld en wordt er 

goed samengewerkt met de beide gemeenten, Accolade, Thus Wonen en de Bewonersraad bij het maken van 

prestatieafspraken en andere zaken.

> Demografisch
Het aantal huishoudens in het werkgebied van Wonen NWF daalt volgens de prognoses in de periode  

tot 2040 met 0-2,5% in Waadhoeke en met 2,5-5% in Noardeast-Fryslân. De daling zet in vanaf 2030.  

De verhuurresultaten van de laatste jaren laten echter een heel ander verhaal zien; sterk stijgende  

aantallen reacties op vrijkomende woningen en langere wachttijden voor de woningzoekenden. 

De huidige ‘bevolkingspiramide’ heeft de vorm van een ‘klokhuis’. Dit wordt veroorzaakt door de  

toegenomen vergrijzing, het afgenomen aantal gezinnen en het toenemende aantal alleenstaanden.

Ontwikkelingen 
om ons heen  

3
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Met dit plan willen we duidelijk te maken welke maatschappelijke bijdrage we willen leveren voor onze 
belanghouders. De dialoog met onze huidige en toekomstige bewoners en de samenwerking met onze 
belanghouders staan daarin centraal. De hoofdstrategie en de vijf strategische speerpunten verderop in  
dit plan hebben hierop betrekking. Daarnaast geven wij ook invulling aan de belangrijkste doelen van  
de andere belanghouders: onze medewerkers, de interne en externe toezichthouders en de financiers.  
De doelen van alle belanghouders staan in relatie met elkaar en hebben invloed op elkaar. De doelen zijn 
als volgt in een schema te vatten: 

Huurders en georganiseerde  
Belanghouders

Medewerkers Toezichthouders en financiers

•  Dialoog en samenwerking 
•  Voldoende betaalbare en geschikte 

woningen voor de doelgroep 
•  Wonen & Zorg 
•  Leefbaarheid 
•  Kwaliteit & Duurzaamheid 

•  Werkplezier en  duurzame  
inzetbaarheid 

•  Werkorganisatie op orde 
•  Financiële continuïteit 

We vinden het van belang dat duidelijk is waarom Wonen NWF iets nastreeft en doet. In dit ondernemingsplan 

maken we daarom per speerpunt duidelijk wat onze analyse en visie is. Vervolgens maken we duidelijk welk doel 

of effect we nastreven en wat we gaan doen op dit gebied. Tot slot geven we in een apart hoofdstuk ook aan 

wat dit vraagt van onze organisatie qua inspanning en uitvoering.

De inspanningen zijn afgeleid van de effecten die we nastreven en de beoogde effecten passen bij onze visie. 

Daarmee liggen ze in lijn met elkaar en zijn ze intern en extern goed te volgen.

De structuur en speerpunten in dit ondernemingsplan passen goed bij de structuur van o.a. de 

prestatieafspraken en de visitatiemethodiek. Door het ondernemingsplan op de beschreven manieren op 

te bouwen, sluiten we hierop aan. En zo kunnen we klant en resultaatgericht sturen en versterken we de 

gerichtheid en focus van Wonen NWF op meer effectiviteit en efficiëntie voor de interne processen. Binnen in 

control om buiten te kunnen doen wat we nodig vinden.  

Voordat we onze strategische speerpunten van beleid verder toelichten en uitwerken, gaan we eerst verder in op 

onze hoofdstrategie. Deze is namelijk van toepassing op alle strategische speerpunten. 

Structuur en speerpunten 
van dit ondernemingsplan4



Onze hoofdstrategie valt uiteen in twee belangrijke punten:
 
•  In dialoog met onze huurders en belanghouders
• Samenwerken met onze huurders en andere belanghouders
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Het aangaan van de dialoog en de samenwerking met onze 

huurders en de belanghouders wordt voortaan een wezenlijk 

onderdeel van de werkwijze en de bedrijfsvoering van  

Wonen NWF. 

We geven de belanghouders op verschillende manieren 

invloed op ons beleid en onze processen. Dit heeft vooral 

betrekking op drie groepen belanghouders: 

• De directe belanghouders

• De georganiseerde belanghouders

• De eigen medewerkers 

De eigen medewerkers komen bij het speerpunt ‘Kwaliteit 

werkorganisatie en duurzame inzetbaarheid medewerkers’ 

verder aan de orde.

De directe belanghouders:  
de huurders en de woningzoekenden

We willen onze klanten meer invloed geven op onze 

dienstverlening en onze processen. Dit gaan we doen door 

regelmatiger in gesprek te gaan met de huurders zelf. We 

gaan meer investeren in de dagelijks en continue dialoog met 

de huurders en woningzoekenden. We willen daarbij meer 

‘naast’ de huurder staan. We willen daarmee de huurder meer 

invloed geven maar ook de zelfredzaamheid van de huurder 

bevorderen. Hoe we in de praktijk omgaan met onze klanten 

vormt voortaan een vast onderdeel van de werkbesprekingen 

in de teams met klantcontacten, maar ook van de organisatie 

brede bijeenkomsten. 

•  Daarnaast gaan we een- of tweejaarlijks op uitgebreidere 

schaal in gesprek met de huurders zelf. Dit gaan we doen 

door een evenement: een klantarena met specifieke 

groepen klanten, een medewerkers dag ‘op de koffie bij de 

klant’ of met ‘voordeurgesprekken’ of op andere manieren;

•  De huurdersparticipatieprojecten (bij herstructurering, 

renovatie, onderhoud en leefbaarheidsprojecten) worden 

voortgezet en uitgebreid; 

•  We gebruiken de resultaten uit de verschillende periodieke 

onderzoeken  over de dienstverlening, de woning en de 

woonomgeving om onze klanten beter te bedienen. Dit 

doen we door deze resultaten minimaal per tertiaal te 

bespreken en hier verbeteringsmogelijkheden uit te halen 

en in te voeren;

•  We streven naar een gemiddeld cijfer op de 

klanttevredenheid van minimaal een 8. 

De hoofdstrategie: 
In dialoog en samenwerken 
met onze huurders en  
belanghouders 

5
Dit ondernemingsplan is de start van een proces dat we met onze omgeving uitvoeren in de komende 
jaren. We onderzoeken samen met onze belanghouders wat onze maatschappelijke opgave is en 
hoe onze dienstverlening eruit moet zien. Dit ondernemingsplan is dan ook een startmoment en zal 
jaarlijks worden besproken en aangepast samen met de huurders en andere belanghouders.

De georganiseerde belanghouders

Dit is een grote en zeer diverse groep, waardoor er 

telkens weer maatwerk nodig is. We laten voortaan de 

belanghoudersbijeenkomsten een vast onderdeel uitmaken 

van elke beleidscyclus. Daarbij kijken we vooraf naar het 

(beleids)onderwerp om te bepalen hoe we de beleids/

belanghoudercyclus gaan inrichten. Bij het ondernemingsplan 

zal dit in een andere vorm en samenstelling gebeuren dan  

bij bijvoorbeeld het duurzaamheidsbeleid of 

leefbaarheidsbeleid. Dit wordt vooraf en gezamenlijk 

vastgesteld in het projectplan zodat de beleidscyclus 

vervolgens ook vlot doorlopen kan worden. 

Op lokaal niveau en in de projecten zetten we de vaak al 

goede samenwerking in de dorpen voort en willen die nog 

verder uitbreiden. In de dorpen en buurten zoeken we 

steeds de samenwerking op met de gemeenten, zorg- en 

welzijnspartijen, de lokale dorpsbelangen en andere partijen 

om zo te komen tot integrale plannen. In deze overleggen 

willen we graag de rol van de huurders verder versterken en 

uitbreiden. De aanpak sociale inclusie agenda in Waadhoeke, 

met de gemeente in een regierol, is hierbij een goed voorbeeld 

hoe wij de komende jaren graag willen werken. 

We zijn ervan overtuigd dat wat wij doen beter wordt als we 

het samen met de direct betrokkenen vormgeven. Het is vooral 

zinvol is om mensen te betrekken bij onderwerpen die dicht bij 

hen staan: waar zij zelf mee te maken hebben en/of waar zij 

direct de meerwaarde van ervaren. Omdat deze kernbegrippen 

zo belangrijk zijn benoemen we aan het eind van de volgende 

hoofdstukken expliciet hoe wij met onze inspanningen in de 

samenwerking willen vormgeven.
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Wonen NWF verhuurt een kleine 4.000 woningen verspreid over 39 dorpen. Sint Annaparochie is de 
grootste kern met 5.000 inwoners waar wij ongeveer 800 woningen verhuren. Het woningbezit strekt zich 
uit van net buiten de stad Leeuwarden tot een breed gebied langs de Waddenzee.

Onze missie 
Wonen Noordwest Friesland is een maatschappelijk gedreven corporatie die samen met 
haar belanghouders op actieve wijze invulling geeft aan haar taken; voldoende, goede en 
betaalbare huurwoningen voor haar doelgroep in een fijne woon- en leefomgeving.

Deze missie is de basis van ons handelen. De visie geeft aan wat we willen dat er in de toekomst gaat gebeuren 

en wat we willen bereiken in de wereld van morgen. 

Onze visie
Onze huurders moeten zich fijn en veilig voelen in hun woning en de woonomgeving.  
Wonen Noordwest Friesland wil een maatschappelijk gedreven organisatie zijn. We dragen 
daaraan bij door goed te luisteren naar onze huurders en belanghouders en samen te werken 
op een constructieve wijze. Wij willen een betrouwbare partner zijn waarbij persoonlijk 
contact, uitzonderlijke klantbeleving en ‘service met een glimlach’ voorop staan.  

De manier waarop we dat verder gaan uitvoeren staat beschreven onder de speerpunten. 

Doelgroep
De doelgroep van Wonen NWF bestaat uit mensen met lage inkomens en mensen die om andere  

redenen moeilijk passende woonruimte kunnen vinden. De afbakening van de doelgroep in de  

Woningwet is hierbij leidend. 

Naast deze doelgroep en binnen de mogelijkheden hebben we ook een beperkte taak voor huisvesting van de 

iets hogere inkomens. We zijn vrijwel monopolist in de regio en de huisvesting van de iets hogere inkomens 

heeft dan ook een maatschappelijke functie en kan daarbij ook positief bijdragen aan de leefbaarheid. 

 

Het aandeel 1 en 2 persoonshuishoudens is groot (ongeveer 70 procent) en wordt ook nog groter de komende 

jaren. In 2030 zal het aandeel 75+ers ongeveer een kwart van onze huurders vormen. 

We hebben veel trouwe huurders die vaak al lang in hun woning wonen, actief zijn in de buurt en tevreden 

wonen.  Er is echter ook veel instroom van nieuwe huurders die er vaak korter wonen en een meer diverse 

achtergrond hebben. 

Veel van onze huurders wonen graag in een dorp vanwege de rustige omgeving waar mensen naar elkaar 

omkijken. Maar er zijn ook veel huurders die vooral rustig willen wonen en minder behoefte aan contact  

met de buren hebben. Persoonlijk contact stelt vrijwel iedereen echter op prijs. 

Een deel van de huurders heeft geen werk, is laaggeletterd of heeft soms hulp of begeleiding nodig. 
Onze uitgangspunten

6



Wat is het doel/effect dat we hierbij  
willen bereiken?
-  Er zijn voldoende sociale huurwoningen en woningtypes met 

betaalbare woonlasten voor onze veranderende doelgroep.

-   De wachttijd van de 25% meest actieve en geslaagde woning-

zoekenden over de afgelopen twee jaar is minder dan 24 maanden. 

-   We streven naar gemiddeld energielabel A in 2030 om zo bij te 

dragen aan betaalbare woonlasten voor de huurders.
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7
Naast onze hoofdstrategie ‘In dialoog en samenwerken met onze 
huurders en belanghouders’ die we onder punt 5 hebben toegelicht en 
uitgewerkt, hebben we een vijftal strategische speerpunten benoemd 
en uitgewerkt. Deze vijf speerpunten zijn in de periode van dit 
ondernemingsplan leidend bij onze plannen.

A.  Zorgen voor voldoende woningen  
en betaalbare woonlasten voor  
de doelgroep 

Dit is een combinatie van een aantal vragen die sterk met elkaar in  

verbinding staan. 

• Hoe gaat de vraag naar huurwoningen zich ontwikkelen in de regio?

• Hoe groot is onze doelgroep en wat voor woningtypes hebben zij nodig?

• Wat is een betaalbare woning qua huurprijzen en qua woonlasten?

Deze vragen en de antwoorden hierop vormen het kader van dit hoofdstuk. 

Na een analyse van deze vragen zullen we aangeven wat wij beogen met ons 

beleid en wat dat vraagt van de organisatie.

 

Onze strategische  
speerpunten  
van beleid
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Voldoende woningen

We kennen sinds de jaren ’80 een afnemende en zeer 

beperkte vraag naar huurwoningen in de regio. We hebben 

regelmatig huurwoningen verkocht en bouwden vaak minder 

woningen terug dan dat we sloopten. Onze woningvoorraad 

is afgenomen ondanks aankoop en overname van woningbezit 

van derden. Sinds een aantal jaren zien we echter de vraag 

naar huurwoningen snel oplopen. Dat heeft zich vertaald in 

de sterk gestegen aantallen reacties van gemiddeld 15 reacties 

in 2016 naar 60 reacties in 2021. De wachttijden van de 25% 

meest actieve en geslaagde woningzoekenden zijn opgelopen 

van gemiddeld acht maanden (2017-2018) naar gemiddeld 

veertien maanden in 2020. Dat is laag in vergelijking met 

andere regio’s in Friesland en zeker daarbuiten. Maar als deze 

stijgende lijn zich voortzet komen we snel aan de grens van 24 

maanden die wij hebben opgenomen als doel.  

Het lijkt erop dat de toegenomen vraag, naast de toename 

van kleinere huishoudens, mede wordt veroorzaakt door de 

toegenomen verhuur aan arbeidsmigranten en de nieuwe 

‘thuiswerkers’ van buiten de regio. 

De laatste provinciale/landelijke prognoses  geven nog steeds 

een huishoudensdaling aan in de komende jaren, vanaf 2030. 

De daling zal in Noardeast-Fryslân wat eerder plaatsvinden 

dan in Waadhoeke. Tot 2040 bedraagt de verwachte 

huishoudensdaling 0-2,5% in Waadhoeke en 2,5-5% in 

Noardeast-Fryslân. De huidige ‘bevolkingspiramide’ heeft 

de vorm van een ‘klokhuis’. Dit wordt veroorzaakt door de 

toegenomen vergrijzing, het afgenomen aantal gezinnen en 

het toenemende aantal alleenstaanden.

Op basis hiervan lijkt toekomstige ‘krimp’ van het aantal 

huishoudens logisch. Tenzij de vraag van buiten de regio blijft 

toenemen, zoals dat de laatste jaren het geval is. 

Wat gaan we doen?
We willen voldoende woningen aanbieden aan onze doelgroep, 

maar moeten er ook voor zorgen dat op de langere termijn er een 

gezonde markt voor huurwoningen blijft. We houden rekening 

met de afname van het woningbezit tussen de 0 en 2,5% op een 

termijn van 10-15 jaar. Voor de komende 5 jaar gaan we uit van 

een ongeveer gelijkblijvende vraag en aantal woningen. 

We benutten daarbij de verschillende mogelijkheden om de 

markt voor huurwoningen in de regio gezond te houden. 

We houden de vinger aan de pols door jaarlijks onze 

portefeuillestrategie te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

Mogelijkheden daarbij zijn:

•  Minder verkopen. Het temporiseren of tijdelijk stopzetten van 

het huidige verkoopprogramma is een eerste optie;

•  Tijdelijke huisvesting. We onderzoeken ook de mogelijkheden 

van flexibele of tijdelijke huisvesting om te voldoen aan de 

huidige hogere vraag naar huurwoningen; 

•  Kamergewijze verhuur. We onderzoeken de mogelijkheden 

om kamergewijze verhuur verder uit te breiden voor 

aandachtsgroepen zoals jongeren, statushouders of 

arbeidsmigranten. 

Betaalbare huurwoningen
 

We willen dat onze huurders in betaalbare woningen kunnen 

wonen. Betaalbaarheid gaat over de huurprijs maar ook over 

de andere woonlasten van de huurders. We kunnen invloed 

uitoefenen op de huurprijzen. Op de energielasten hebben  

we invloed door het aanbrengen van isolatiemaatregelen.  

We streven naar gemiddeld energielabel A voor ons 

woningbezit in 2030. Maar de isolatiemaatregelen hebben wel 

een verhogend effect op de huurprijs. Bovendien hebben we 

weinig invloed op het gedrag van de huurder, behalve  

via voorlichting.  

We vinden de huurprijs van een woning betaalbaar wanneer 

de huur beneden de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag 

ligt. In 2021 is dat €633 voor 1+2 personen, €678 voor 3 

of meer personen). Daarnaast hanteren we de volgende 

uitgangspunten voor ons huurbeleid:

>  We zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor 

de verschillende doelgroepen; inkomensgroepen, 

huishoudenstypes en leeftijdsgroepen; 

>  We hanteren een redelijke prijs/kwaliteit verhouding zijn;

>  Het huurbeleid moet transparant zijn en uit te leggen zijn 

aan de huurders;

>  We streven naar hogere huuropbrengsten om zo ruimte te 

scheppen voor de noodzakelijke investeringen; 

>  Het huurbeleid moet stabiel zijn, met weinig invloed door 

wijzigingen in WOZ en energie-index;

>  De huurprijs van nieuw te bouwen woningen ligt op of net 

onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag.

>  We zorgen voor maatwerk voor huurders en 

woningzoekenden wanneer ons hulp/incasso traject geen 

goede oplossing biedt door de persoonlijke situatie van de 

huurder.

Veranderende doelgroep en behoefte  
aan woningtypes
 

De totale grootte van onze doelgroep zal naar verwachting 

afnemen op de langere termijn. Maar daarbij verandert de 

samenstelling van de doelgroep wel sterk. Er komen steeds 

meer ouderen en alleenstaanden in andere leeftijdsgroepen. De 

doelgroep bestaat voor 50% uit alleenstaanden en voor 25 % 

uit tweepersoonshuishoudens zonder kinderen. Dit vraagt om 

meer kwalitatief goede maar kleinere woningen waarbij twee 

slaapkamers vaak voldoende zullen zijn. De vraag naar meer 

werkruimte bij thuiswerken zou hier wel verandering in kunnen  

brengen. 

Het aantal 65+ers gaat sterk toenemen (tot ca 45%), maar 

met name ook het aantal 75+ers zal zorgen voor een andere 

woningvraag. Het aantal 75+ers in de huurwoningen van Wonen 

NWF ligt nu rond de 18% en zal naar verwachting toenemen tot 

25% in 2030/2035. 

Ouderen verhuizen heel weinig, slechts vijf procent van de 

ouderen verhuist uiteindelijk naar een geschikte woning. 

Hierdoor blijft de vraag naar nieuwe seniorenwoningen vrij 

beperkt. Mogelijk kan het beter faciliteren van de ouderen bij een 

verhuizing hier enige verandering in brengen. 

Voor de vele oudere huurders in gezinswoningen is het vooral 

van belang dat de woning aangepast kan worden; bijvoorbeeld 

een verhoogd toilet, een 2e toilet op de verdieping, drempels 

verwijderen, beugels of een traplift. 

Wat gaan we doen? 
We willen voldoende verschillende woningtypes aanbieden voor 

de verschillende doelgroepen. Dit doen we door:

•  Meer kwalitatief goede woningen met twee slaapkamers 

aan te bieden door transformatie van bestaande kleinere 

gezinswoningen of door nieuwbouw;

•  Meer levensloopwoningen te bouwen, geschikt voor ouderen 

of kleine huishoudens;

•  Ouderen in gezinswoningen meer mogelijkheden aan te 

bieden voor aanpassingen in de woning om het mogelijk te 

maken dat ze daar langer kunnen blijven wonen en ook zorg 

kunnen krijgen; 

•  Het bevorderen van de doorstroming van ouderen. We 

onderzoeken de mogelijkheden  om ouderen beter te 

faciliteren bij verhuizing. Bijvoorbeeld door tijdelijke 

huurkorting of andere mogelijkheden.

De uitwerking van deze punten vindt plaats in de 

portefeuillestrategie en deze wordt jaarlijks herijkt. 

B. Wonen en zorg
Bij Wonen NWF is iedereen welkom. We gaan uit van de eigen 

kracht en zelfredzaamheid van onze huurders. Maar we zien 

de laatste jaren ook een toenemende vraag van huurders die 

enige vorm van zorg of begeleiding nodig hebben om prettig 

te kunnen wonen in hun woning en samen met hun buren.  

Dit kan gaan om ouderen, maar ook om diverse andere 

groepen huurders die zorg nodig hebben. Dit vraagt aandacht 

van ons maar vraagt vooral om een goede samenwerking met 

onze partners zoals de zorgorganisaties, ouderenorganisaties, 

welzijnspartijen en de gemeenten.  

Ouderen en zorg

De meeste oudere huurders redden zich prima in hun 

woning. Maar er is een steeds grotere groep oudere huurders 

die nu of in de toekomst meer zorg nodig zullen hebben. 

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen in hun 

eigen woning. Slechts een klein deel van de ouderen verhuist 

naar een woning die bedoeld is voor ouderen doordat er 

een slaapkamer en badkamer gelijkvloers is met de overige 

ruimten. Verreweg het grootste deel van de ouderen blijft 

echter in de huidige woning, vaak een gezinswoning, wonen. 

Veel ouderen vinden het fijn om thuis te kunnen blijven wonen 

vanwege de bekendheid met het huis, de buren en  

de omgeving.

Dat vraagt soms wel om de nodige aanpassingen in de 

woning om het mogelijk te maken dat deze oudere huurders 

ook prettig kunnen blijven wonen. Hiervoor gaan we, zoals 

hiervoor aangegeven, de nodige mogelijkheden aanbieden in 

overleg met deze huurders. 

De oudere huurders zullen vaak ook meer zorg nodig hebben 

om zelfstandig te blijven wonen. Met name de zwaardere 

zorg zal vaker dan voorheen in de thuissituatie plaatsvinden. 

Via bijvoorbeeld het’ volledig pakket thuis’ kunnen huurders 

vrijwel alle zorg krijgen in de thuissituatie. 

Wat is het doel/effect dat we hierbij  
willen bereiken?
-  De bewoners van onze huurwoningen kunnen zo 

lang mogelijk zelfstandig en fijn blijven wonen. 

-  Ook bewoners met zorgvragen kunnen prettig 

wonen in onze woningen. 

-  Bewoners die bij ons wonen met een zorgbehoefte 

waarderen dat met minimaal een 8.

-  Nieuwe bewoners die bij ons een woning huren met 

zorg waarderen het onderdeel ‘woning betrekken’ 

met minimaal een 8.  
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Dit vraagt wel het nodige van de voorzieningen in de 

woningen. Hiervoor is een goede samenwerking nodig met 

de gebiedsteams, zorg- en welzijnsorganisaties die dit kunnen 

signaleren en aanbieden. Wat heeft de oudere huurder nodig 

aan voorzieningen in de woning, aan zorg en vooral ook aan 

een zorgzame omgeving? Hoe ver gaat het aanbieden van 

zware zorg in de thuissituatie? Wij voeren gesprekken met 

onze partners hierover, maar dit zal in de toekomst vaker en 

uitgebreider noodzakelijk zijn om alle ontwikkelingen bij te 

houden.     

Andere groepen huurders die  
zorg nodig hebben.

We zien in de laatste jaren een toename van andere groepen 

huurders die enige vorm van zorg of begeleiding nodig 

hebben om prettig te kunnen wonen in hun woning met  

hun woonomgeving. We huisvesten de nieuwe huurders 

die ondersteuning nodig hebben bij het wonen vaak in 

samenwerking met de gebiedsteams, zorg- en welzijn 

organisaties. Of we zoeken de samenwerking met onze 

partners bij het bieden van zorg bij huurders die al in onze 

woningen wonen en zorg nodig hebben. De omgeving, de 

buren en de straat hebben direct te maken met huurders die 

enige vorm van zorg nodig hebben. Zij merken het vaak als 

eerste als de zorg tekortschiet en als er problemen ontstaan 

of als er overlast optreedt. Overlast kunnen we zelf niet altijd 

oplossen, maar samen met onze partners kunnen we dat wel 

beter aanpakken. 

Voor nieuwe huurders die uitstromen uit intramurale 

voorzieningen maken we daarom afspraken met de zorg- en 

welzijnsorganisaties en de gemeenten. Zoals bijvoorbeeld in 

de ‘Weer Thuis’ aanpak. Deze nieuwe provinciale aanpak biedt 

goede mogelijkheden voor een ‘zachte landing’ van de nieuwe 

huurder. We maken afspraken met de nieuwe huurder, de 

zorgorganisatie en de gebiedsteams. Afspraken over woningen 

die geschikt zijn en beschikbaar komen, maar ook afspraken over 

het gedrag van de nieuwe huurder, over de hulp voor de nieuwe 

huurder en afspraken over hoe we omgaan met de omgeving. 

Ook voor huurders die al in één van onze woningen wonen, 

kan het leven lastig(er) worden. Wij komen veel in onze 

woningen en daarmee ook ‘achter de voordeur’ en kunnen de 

zorgbehoeften en sociale en/of psychische problematiek soms 

zien ontstaan en ontwikkelen. Bij overlastsituaties, ouderen 

met een zorgvraag en vergunninghouders zijn we extra alert. 

Maar we zijn een woningcorporatie, geen zorgverlener. Soms 

is het lastig een situatie te verbeteren. We willen erg graag 

meer preventief dit soort situaties kunnen bespreken en ook 

kunnen verbeteren. We werken al samen in verschillende 

C. Leefbaarheid in de dorpen
We willen graag dat onze huurders prettig kunnen wonen in 

hun woning maar ook in hun buurt en woonomgeving. De 

leefbaarheid, de woonomgeving en het voorzieningenniveau 

bepalen mede hoe fijn de bewoners wonen in een straat of 

een dorp. Veel bewoners hechten belang aan een prettige 

woonomgeving. Wij kunnen als corporatie beperkt bijdragen aan 

de waardering voor woonomgeving. De gemeenten, maar vooral 

ook de bewoners zelf hebben daar de grootste invloed op.

De dorpen in Noordwest Friesland zijn vaak relatief klein, 

veel mensen kennen elkaar, de sociale cohesie is sterk 

onder de inwoners die daar zijn opgegroeid en er is een 

uitgebreid verenigingsleven. Er zit ook veel kracht in de 

dorpen. De dorpen blijken vaak in staat om door middel 

van de gemeenschapszin veel zaken voor elkaar te kunnen 

krijgen en te regelen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele 

mooie samenwerkingsprojecten en fraaie multifunctionele 

dorpscentra en sportcentra. Maar uit de gesprekken die wij 

hebben gevoerd met onze bewoners en onze belanghouders 

blijkt dat de manier waarop de mensen samenleven is 

veranderd de afgelopen jaren. Ook de samenstelling van de 

bevolking is veranderd. Elkaar kennen en spreken is minder 

vanzelfsprekend geworden.  

 

 Voordeurgesprekken
De bewoners in de dorpen zijn over het algemeen gelukkig 

en vaak tevreden met hun woonsituatie. Dat geldt ook voor 

onze huurders. In de 123 gesprekken die we mochten voeren 

met onze huurders aan de voordeur vroegen we ook naar 

hun mening over de woonomgeving. Positieve punten die het 

vaakste worden genoemd en worden gewaardeerd door onze 

huurders zijn daarbij: de gezelligheid in de buurt, de rust, de 

ruimte en het groen. 

In de Aedes benchmark meting over 2021 scoort de 

waardering voor de woonomgeving een 7,5.

netwerken. De aanpak ‘vroegsignalering’ is een goed 

voorbeeld hoe het beter kan. Maar ook de aanpak van  

urgente situaties via het gebiedsteam willen we verder 

uitbreiden en verbeteren. 

Onze rol is vooral signaleren en agenderen en de huurder 

begeleiden naar passende zorg en/of ondersteuning. 

De samenwerking met de gebiedsteams en de organisaties 

in zorg en welzijn was al belangrijk, maar het belang wordt 

steeds groter. Voor onszelf om samen zo snel mogelijk 

effectief kunnen zijn. Maar vooral voor onze huurders en voor 

de buurten waarin zij wonen.  

Wat gaan we doen?
o We gebruiken de ‘ogen en oren’ van al onze medewerkers 

om signalen van problematisch situaties van huurders op te 

pikken en zo preventief te zorgen voor vervolgacties samen 

met onze partners;

•  We gaan samen met onze partners de nieuwe huurders die 

zorg nodig hebben bij het wonen helpen en begeleiden 

naar goede zorg; 

•  We nemen het initiatief om de samenwerking met onze 

partners verder uit te breiden en verbeteren zodat we 

meer preventief situaties bij bestaande huurders kunnen 

aanpakken; 

•  We zorgen samen met onze partners voor een ‘zachte 

landing’ van nieuwe huurders zodat de omgeving van deze 

huurders is voorbereid en weet waar ze terecht kunnen bij 

problematische situaties;

•  We sluiten ons aan bij de provinciale en gemeentelijke 

‘Weer Thuis’ aanpak in de komende jaren. De aanpak zal, 

vooral op gemeentelijk niveau, verder moeten worden 

uitgebreid en uitgewerkt;

•  We onderzoeken de mogelijkheden voor het exploiteren 

van kleinschalige woonvoorzieningen voor instromers uit 

intramurale instellingen in samenwerking met onze partners 

in het gebied.

De sociale cohesie vermindert
Maar de leefbaarheid staat ook onder druk. De dorpsbelangen 

en bewoners signaleren dat de sociale cohesie aan het 

verminderen is. Er is een toenemende instroom van mensen 

met een andere achtergrond zoals statushouders of 

arbeidsmigranten. Steeds meer mensen met uiteenlopende 

sociale achtergronden wonen samen in dezelfde buurt. 

Verspreid over de straten en buurten neemt de instroom 

van mensen met een laag inkomen of een zorg- of 

begeleidingsvraag toe. We ontvangen vaker klachten over 

overlast of slordige bewoning. De ‘oude’ huurders, vaak al 

lang in de woning wonend, klagen steeds vaker over dit soort 

zaken. Daarbij wordt in de voordeurgesprekken ook regelmatig 

aangegeven dat de gezelligheid en de samenwerking is 

verdwenen of minder is geworden. 

Samenwerking intensiveren
Onze medewerkers signaleren ‘achter de voordeur’ vaak 

als eerste de problematiek bij bewoners. Deze signalen zijn 

cruciaal voor een snelle en preventieve aanpak samen met 

gemeenten en andere partners. Wonen NWF streeft naar een 

lokale aanpak onder regie van de gemeente met concrete 

afspraken over samenwerking en de daadwerkelijke bijdrage 

van alle partijen. 

Alleen op die manier kunnen we de toekomstige opgave het 

hoofd bieden. We kijken naar de

uitstroom vanuit instellingen, de aanpak van overlast, de 

verbetering van de woonomgeving, maar óók naar de 

samenwerking op het gebied van langer zelfstandig thuis, 

zoals eerder aangegeven in dit ondernemingsplan.

Verbeteren sociale cohesie
Het vergroten van de sociale cohesie tussen de verschillende 

groepen huurders en tussen de  huurders en de kopers is 

een ingewikkelde opgave waaraan wij alleen samen met alle 

partijen en de huurders kunnen bijdragen. We vinden de 

leefbaarheid en sociale cohesie in de dorpen van groot belang 

en we willen daar aan bijdragen. 

We doen dit in de dagelijks praktijk door regelmatig met onze 

huurders in gesprek te gaan en in de buurt aanwezig te zijn. 

Hierdoor blijven we goed op de hoogte wat er speelt onder 

onze huurders en waar we op moeten acteren.  Zo kunnen we 

naast de huurder staan om hem of haar te helpen.

Dit kan zijn nodig zijn bij een incident tussen huurders waarbij 

onze medewerkers een bemiddelende rol kunnen spelen. Het 

kan ook meer preventief gaan om een specifiek project dat 

onze medewerkers samen met onze partners uitvoeren om de 

sociale cohesie te bevorderen. 

Wat is het doel/effect dat we hierbij  
willen bereiken?
-  De bewoners van onze huurwoningen moeten 

samen prettig kunnen wonen in hun straat, dorp en 

hun directe woonomgeving.

-  De verschillende bewoners zijn en blijven met elkaar 

in gesprek. 

-  We streven naar een waardering van de bewoners 

voor de woonomgeving van minimaal een 8.
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De regelmatige ‘straatpraat’ sessies die we houden, samen 

met de gemeente en het welzijnswerk, zijn hiervan een  

goed voorbeeld.

Het blijkt goed mogelijk om de sociale cohesie om deze 

manier in stand te houden of te verbeteren.  Bijvoorbeeld 

door statushouders of arbeidsmigranten te betrekken in sport, 

groenbeheer en andere actieve bezigheden. Dan valt het 

taalprobleem en de drempel sneller weg. 

Alleen het uitvoeren van projecten en het reageren op 

incidenten is echter niet voldoende. Er is een structurele 

samenwerking nodig met alle partijen om er integraal voor te 

zorgen dat de sociale cohesie in de dorpen bewaard blijft of 

wordt verbeterd. Gezamenlijke signalering en monitoring zijn 

daarbij van belang om preventief te kunnen werken. 

Losse fearren en verdere  
samenwerking in projecten
We stimuleren de sociale cohesie ook financieel door de 

mogelijkheid van ‘losse fearren’, waarbij de bewoners een 

kleine bijdrage kunnen vragen voor lokale en eenvoudige 

projecten die bijdragen aan de sociale cohesie. Van deze 

mogelijkheid wordt goed gebruikt maakt en levert jaarlijks 

rond de vijftig sociale cohesie projecten op. 

Grotere projecten op het gebied van sociale cohesie, maar ook 

op het gebied van de woonomgeving, groen en kleinschalige 

infrastructuur worden samen met onze partners gedaan en 

vragen meer tijd en voorbereiding. Zo kunnen we gezamenlijk 

bijdragen aan de leefbaarheid en het fijn wonen van de 

bewoners. De integrale aanpak van de gemeente Waadhoeke 

om met alle partijen per dorp bij elkaar te gaan zitten en 

te inventariseren wat er nodig is in het dorp is een mooi 

voorbeeld hoe wij willen samenwerken. We willen dit graag 

verder uitwerken met onze belanghouders. 

In de metingen in de Aedes benchmark over 2021 scoort het 

ervaren van de woonkwaliteit door de huurders een 7,1. Met 

name de keuken, badkamer en toilet scoren daarbij lager. 

Over de dienstverlening ten aanzien van het onderhoud zijn 

de huurders over het algemeen zeer tevreden. In de Aedes 

benchmark over 2021 waarderen de huurders het uitvoeren 

van de reparatieverzoeken met een 8,1. Het uitvoeren van 

woning/comfortverbeteringen aan de binnenzijde  waarderen 

onze huurder met een 8,4 en het uitvoeren van het planmatig 

onderhoud aan de buitenzijde met een 8,1.

De kritiekpunten van de huurders die minder tevreden zijn bij 

onderhoud en reparatieverzoeken gaan  over communicatie, 

maar ook over houding en gedrag. Het gaat dan over: te lang 

niets horen, niet terugbellen, zelf vaak moeten bellen voor 

verzoek, afspraak niet nagekomen, niet serieus genomen of de 

slechte communicatie met een externe partij. Hier liggen voor 

ons kansen voor verbeteringen. 

 

De binnenzijde van de woningen
Onze huurders hechten veel waarde aan een goede woning, 

daarbij is de binnenzijde en de voorzieningen in de woning 

belangrijk. Zo’n vijftig procent van onze keukens, douches en 

toiletten (kdt) heeft een gemiddelde ouderdom van meer dan 

15 jaar oud. De ouderdom zegt niet alles over de kwaliteit, 

die kan nog wel goed zijn. Wonen NWF wil voortaan zich nog 

meer richten op de behoefte en de vraag van de bewoners bij 

deze onderdelen. 

Bij een verhuizing worden nu alleen de onderdelen aangepakt 

als het echt noodzakelijk is. Daarnaast worden  op verzoek 

van de huurder de onderdelen uitgevoerd die in bewoonde 

toestand uitgevoerd kunnen worden. Hiermee slaan we 

misschien een groep huurders over die niet klagen en zich niet 

melden. We willen de behoefte van de huurders beter kennen 

om zo onze dienstverlening en werkzaamheden daarnaar te 

kunnen inrichten.  

Wat gaan we doen?
•  Nog meer samenwerken met onze belanghouders 

aan integrale oplossingen voor het verbeteren van de 

leefbaarheid en de sociale cohesie in de buurt of het dorp; 

•  We willen nog meer in de buurt aanwezig zijn via 

‘straatpraat’ en andere gesprekken met onze huurders;

•  We zetten in samenwerking met onze partners in op 

sociale buurtbeheerders voor buurtbemiddeling, hulp 

bij tuinonderhoud, het oplossen van kleine ergernissen, 

begeleiding van kwetsbare huurders en instromers. 

•  We stimuleren samen met onze partners de 

zelfredzaamheid van de bewoners; 

•  Vanaf 2022 laten we driejaarlijks een breed 

leefbaarheidsonderzoek uitvoeren onder de huurders. 

•  We gaan verder met de ‘losse fearren’ en andere projecten 

om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren.

D.  Kwaliteit en duurzaamheid 
van het woningbezit 

Onze woningen staat er over het algemeen kwalitatief goed 

bij qua uitstraling, onderhoud en  voorzieningenniveau.  Dit 

blijkt uit de metingen die wij zelf houden, maar ook uit de 

resultaten van de gesprekken en ingevulde vragenlijsten door 

de huurders.  

In de gevoerde voordeurgesprekken in 2021 geven veel 

huurders aan dat ze fijn wonen in de woning. De huurders 

waarderen de ruimte, de voorzieningen en de staat van 

onderhoud van de woningen. De gemaakte opmerkingen 

van de ontevreden huurders gaan vooral over isolatie, vocht 

en tochtproblemen, en problemen met de ventilatie of de 

verwarming. 

We moeten daarbij verstandige keuzes maken, zowel qua 

kwaliteitsniveau als bij het inzetten van onze financiële 

middelen. We gaan ons kwaliteitsbeleid samen met onze 

belanghouders opnieuw bepalen met daarin opgenomen het 

basisniveau waar alle woningen aan moeten voldoen. Daarbij 

streven we vanuit financieel oogpunt naar een verlaging van 

de onderhoudskosten. Dit kwaliteitsbeleid zal in 2022 worden 

ontwikkeld.  

De buitenzijde van de woningen
Onze huurders waarderen het als de woningen er aan de 

buitenzijde netjes en verzorgd uitzien. 

We stoppen veel energie in het buitenonderhoud van 

onze woningen door middel van opnames en planmatig 

buitenonderhoud. Het planmatig onderhoud vindt in een 

cyclus van zeven jaar plaats op basis van de geformuleerde 

functionele en prestatie-eisen. 

De kwaliteit van de buitenzijde of de schil van de woningen 

is dan ook goed, zo bleek uit de  conditiemeting in 2021. 

We gaan de kwaliteit van buitenzijde van ons bezit voortaan 

regelmatig steekproefsgewijs toetsen door middel van een 

conditiemeting. 

We hebben een doel geformuleerd waarbij de complexscore 

een conditiescore van 3 heeft (op een zespuntschaal). Dit is 

een goed haalbare opgave en is vooral een kwestie van het op 

peil houden van de huidige kwaliteit. 

Wat is het doel/effect dat we hierbij  
willen bereiken?
-  De bewoners moeten fijn en veilig wonen in hun 

huurwoning.

-  De bewoners kunnen rekenen op een goede 

basiskwaliteit van hun huurwoning met aandacht 

   voor hun wensen en behoeften.

-  De bewoners waarderen de woonkwaliteit van hun 

woning met minimaal een 8.

-  De bewoners waarderen onze dienstverlening op 

het gebied van onderhoud, woningverbetering en 

reparatie met minimaal een 8. 
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Duurzaamheid
Wonen NWF is al geruime tijd bezig met het verduurzamen 

van haar woningbezit door isolatie en woningverbetering van 

bestaande woningen. En dit gebeurt ook door het slopen van 

verouderde woningen en het terugbouwen van duurzame 

nieuwe woningen. Het duurzaamheidsbeleid is de afgelopen 

jaren diverse malen bijgesteld door gewijzigde technische of 

financiële inzichten. Onze woningen hebben sinds eind 2020 

gemiddeld een label B. We koersen op een C02 neutraal bezit 

in 2050 door gebruik te maken van duurzaam opgewekte 

energie. De aanpak hieromtrent wordt in de prestatie- 

afspraken met de gemeenten en de Bewonersraad 

meegenomen, omdat dit een gezamenlijke inspanning 

is van gemeente en corporaties. 

Eind 2021 zijn de transitievisies Warmte van de gemeenten 

gepresenteerd met de keuzes voor de verdere aanpak richting 

2050 per wijk of dorp. In de komende jaren zal samen met 

de corporaties en de huurdersorganisaties een plan van 

aanpak worden opgesteld voor de verdere uitwerking van de 

verduurzaming van de woningen richting 2050.

Wij willen de komende tien jaar vooral inzetten op een zo 

efficiënt mogelijke verdere verduurzaming van onze woningen. 

Dit betekent dat we doorgaan met de verduurzaming van 

de buitenzijde en de schil van de woning en het plaatsen 

van zonnepanelen. Met behulp van dergelijke no-regret 

maatregelen streven we naar een portefeuille met gemiddeld 

label A in 2030 voor de door te exploiteren woningen. 

Afgaande op het bezit is label A nog niet reëel voor alle 

woningen in 2030. Het huidige bezit bestaat bijvoorbeeld 

voor een klein deel uit monumenten, boerderijen etc., waar de 

verduurzaming ingewikkelder is. Maar ook niet alle huurders 

willen meewerken aan de verduurzaming, waardoor dit doel 

niet voor alle woningen zal worden gehaald in 2030. 

Naast deze fysieke maatregelen is ook de voorlichting aan 

de huurders over de mogelijkheden van energiebesparing 

van groot belang. Niet alleen om bij te dragen aan de 

noodzakelijke energiebesparing, maar ook om kosten voor 

de huurders te besparen in hun woonlasten. Wij informeren 

onze huurders hierover uitgebreid in de herstructurerings- 

en renovatieprojecten, onder meer met gebruik van de 

woonlastencalculator. Daarnaast geven we ook algemene 

voorlichting via de Koers Noordwest en onze website.  

In samenwerking met gemeenten en de Bewonersraad  

willen we ook meer inzetten op energiecoaches, waarvan 

is bewezen dat ze wezenlijk kunnen bijdragen aan 

energiebesparing voor de huurders. 

De medewerkers zijn onmisbaar voor het realiseren van onze 

doelen en ambities. Zíj zorgen voor tevreden klanten. Het is 

daarom belangrijk dat zij zich kunnen verbinden aan de doelen 

en ambities en dat zij ervaren dat zij betekenisvol werk doen 

en zelf invloed hebben op de bijdrage die zij (kunnen) leveren. 

Medewerkers moeten vanuit de vastgestelde kaders zelfstandig 

kunnen handelen en ook de ruimte ervaren om daar zelf invulling 

aan te geven. Medewerkers die vanuit hun vakmanschap en 

betrokkenheid zelf besluiten nemen zijn slagvaardiger. Die 

kwaliteiten zorgen samen voor een hogere klanttevredenheid.

Die invulling kan alleen succesvol zijn als er goed wordt 

samengewerkt. Onderlinge verbinding tussen de medewerkers is 

van groot belang. Faciliteiten als een goede werkplekinrichting, 

ontwikkelmogelijkheden en goede ondersteunende systemen 

moeten vanzelfsprekend op orde zijn. 

Duurzame inzetbaarheid is zowel een maatschappelijk vraagstuk 

als een vraagstuk van goed werkgeverschap. Ook bij Wonen NWF 

neemt de beschikbaarheid van arbeidskrachten af, er stromen 

er minder jonge mensen in en de huidige medewerkers werken 

langer door. Daardoor neemt de gemiddelde leeftijd van de 

medewerkers toe, terwijl de complexiteit van het werk toeneemt. 

Dat speelt in de gehele organisatie, maar in het bijzonder bij 

het servicebedrijf omdat hier de fysieke belasting bij het werk 

meespeelt.  

Wat gaan we doen?
•  We gaan onze goede dienstverlening op het gebied van 

onderhoud en woningverbetering verder voortzetten;

•  We gaan de communicatie met de huurder verbeteren op 

het gebied van: 

 -  Tijdig reageren op klachten en tijdig terugbellen bij 

afspraken

 -  Vaker informeren van de huurder over de voortgang van 

de afspraak

 -  Het vastleggen en nakomen van de gemaakte afspraken; 

•  Wij vragen van de partijen die voor ons 

onderhoudswerkzaamheden uitvoeren dat zij op dezelfde 

manier hun dienstverlening kwalitatief waarborgen; 

•  We gaan ons kwaliteitsbeleid en onze basiskwaliteit 

opnieuw vaststellen in 2022;

•  We gaan de conditiescore van buitenzijde van de woningen 

regelmatig meten en streven daarbij per complex naar een  

score van 3; 

•  We passen no regret maatregelen toe qua duurzaamheid en 

streven naar gemiddeld label A in 2030;

•  We gaan samen met onze partners meer inzetten op het 

gebruik van energiecoaches. 

•  We voeren kleinschalige duurzaamheidspilots uit (met 

beperkte financiële impact), om zo te kunnen blijven 

onderzoeken wat de beste oplossingen zijn voor de  

langere termijn.  

E.  Kwaliteit werkorganisatie 
en duurzame inzetbaarheid 
medewerkers

De speerpunten en de doelen die we ons daarbij hebben gesteld 

betekenen het nodige voor de organisatie en de medewerkers. 

We willen graag dat medewerkers met plezier hun werk doen, 

maar ook dat ze dat werk kunnen blijven doen. 

En dat vraagt soms om aanpassingen. De wereld en daarmee 

onze maatschappelijke opgave is veranderd, zoals in de vorige 

bladzijden is beschreven. Om op deze veranderende vraag te 

kunnen inspelen moeten wij investeren in de organisatie en in 

de medewerkers. Een belangrijk doel in dit ondernemingsplan is 

dat de medewerkers in gesprek gaan met de bewoners en beter 

samenwerken met de belanghouders. Zodat we goed kunnen 

inspelen op de behoeften van de bewoners en de belanghouders. 

Daarvoor is een aanpassing van de organisatie en de 

werkwijze nodig. Maar ook moeten we zorgen voor voldoende 

voorwaarden voor de medewerkers om dat op een prettige wijze 

te kunnen doen.  

Wat gaan we daarvoor doen?
 
•  Het samen verder uitwerken van doelen  

en beleidskaders

Om goed samen te werken aan de doelen is het van belang 

dat doelen en beleidskaders duidelijk zijn. Hierover gaan en 

blijven we voortdurend in gesprek met de medewerkers.  

Sturings- en verantwoordingsdocumenten (jaarplan, 

tertiaalrapportage, jaarverslag etc.), projectplannen en andere 

plannen hebben of krijgen een structuur en inrichting die 

past bij het ondernemingsplan. Daarmee versterken ze elkaar. 

Medewerkers krijgen meer invloed om samen de organisatie-

inspanningen te bepalen. 

De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang, 

efficiëntie en verbetering van hun eigen bedrijfsprocessen. 

Daarbij is een medewerker zelf de proceseigenaar en 

daarmee trekker van het proces. Op deze manier maken we 

medewerkers meer verantwoordelijk voor het werken conform 

de keuzes die ze mede zelf gemaakt hebben. 

•  Rekening houden met leeftijden  
en inzetbaarheid

We houden de medewerkers van alle leeftijden 

competent, betrokken, gemotiveerd en gezond. Dit 

doen we door gezamenlijk te kijken naar de matching 

tussen de competenties en de werkzaamheden van de 

werknemer. En te kijken naar de toekomst met strategische 

personeelsplanningen.

Bij het servicebedrijf betekent dit bijvoorbeeld dat we grote 

en zware werkzaamheden (b.v. sloopwerk) nu al vaker 

uitbesteden. En dat we ons meer richten op (kleinere) 

onderhoudswerkzaamheden.  

• Verder investeren in de medewerkers
 

We investeren graag in de ontwikkeling van medewerkers. 

Voor de beweging naar meer in gesprek met de huurder, 

naast de huurder staan en zelforganisatie is dat ook nodig. 

Verantwoordelijkheid kunnen nemen vraagt om de juiste 

kennis en competenties en om zelfvertrouwen. Hierin kunnen 

medewerkers zichzelf ontwikkelen, maar zij kunnen ook 

elkaar coachen, stimuleren en ondersteunen. Wij zetten actief 

in op gezamenlijke en persoonlijke ontwikkeling van onze 

medewerkers door training en opleiding.

We streven de volgende doelen 
na voor de werkorganisatie en de 
duurzame inzetbaarheid van de 
medewerkers:
-  Medewerkers die met plezier hun werk doen en 

kunnen blijven doen. 

-  We houden medewerkers van alle leeftijden en in 

de verschillende levensfasen competent, betrokken, 

gemotiveerd en gezond.

-  Service met een glimlach; we willen een 

klanttevredenheid op alle processen van minimaal 

een 8.

-  De gemiddelde tevredenheid van medewerkers over 

het werken bij Wonen NWF is minimaal een 8, en 

geen enkele medewerker geeft lager dan een 6.
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• Standaardisering en digitalisering

We willen dat de medewerkers meer in gesprek gaan 

met de huurders en meer ‘naast de huurder’ staan. Dit 

vraagt tijd en ruimte. Om dit mogelijk te maken moet de 

basisdienstverlening op orde zijn. Dat betekent dat de interne 

processen efficiënt zijn ingericht en de dienstverlening 

waar dat kan zoveel mogelijk digitaal verloopt. We zetten 

dan ook sterk in op het verbeteren en efficiënt inrichten 

van de bedrijfsprocessen en hebben daar ook al formatie 

voor vrijgemaakt. Ook in de digitale dienstverlening worden 

de komende jaren verdere stappen gezet om de digitale 

dienstverlening te optimaliseren. Het huurdersportaal 

wordt verder uitgebreid zodat het voor de huurder steeds 

aantrekkelijker en gemakkelijker wordt om zijn zaken digitaal 

en op het moment dat het de huurder past uit te voeren. 

De huurder houdt altijd de keuze van communicatie; fysiek, 

telefonisch, schriftelijk of digitaal.  

•  Verdere verbetering van de dienstverlening/
ontwikkeling personeel/aantrekkelijke 
werkgever

We willen samen de dienstverlening verder verbeteren. Dat 

begint bij met de huurder in gesprek gaan. Wanneer we 

de behoefte van de klant goed in beeld hebben, kunnen 

we aan de slag met de dienstverlening die daarbij past. Dit 

wordt verder uitgewerkt in de Klantvisie die parallel met dit 

ondernemingsplan wordt ontwikkeld. De dienstverlening 

die we willen leveren wordt een vast onderdeel van de 

teamgesprekken en ontwikkelingsgesprekken. Maar om de 

‘nieuwe’ dienstverlening van alle medewerkers van Wonen 

NWF te laten zijn is een langer traject nodig. De medewerkers 

moeten daarvoor ook met elkaar in gesprek gaan. In 2022 

zal de uitwerking en de implementatie van de Klantvisie 

plaatsvinden. 

We bieden onze medewerkers voldoende faciliteiten zoals 

ruimte voor opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. We 

organiseren met grote regelmaat bijeenkomsten om elkaar 

om de hoogte te houden van de ontwikkelingen, kennis te 

delen, maar ook om de ‘successen’ te vieren. Op deze wijze 

blijven we een aantrekkelijke werkgever voor de huidige 

medewerkers, maar ook voor nieuwe medewerkers.

De plannen uit dit ondernemingsplan zijn grotendeels al opgenomen en doorgerekend in de 

meerjarenbegroting. De portefeuillestrategie en de vastgoedopgave zijn hier al in opgenomen. In dit plan 

staan geen grote financiële wijzigingen wijzingen ten opzichte van de portefeuillestrategie. Wel is er een 

intensivering op het gebied van dienstverlening en de leefbaarheid in opgenomen. Maar dit heeft zeer 

beperkte financiële gevolgen.

Om onze ambities, doelstellingen en beoogde effecten uit dit ondernemingsplan te kunnen realiseren is 

het van essentieel belang dat wij kritisch zijn op onze inkomsten en uitgaven. Met de huidige inzichten 

hebben wij op de middellange termijn (6-8 jaar), net als vele andere corporaties, onvoldoende middelen 

om onze plannen te financieren.

Onze financiële visie richt zich op een duurzaam business model op de langere termijn. Dat houdt in dat 

we voldoende investeringscapaciteit moeten kunnen generen uit de operationele kasstroom. 

Op dit moment is dat echter geen realiteit. Daarom richten we ons voor de komende periode op het 

(verder) optimaliseren van de kosten en opbrengsten. Specifiek streven  

we naar het verhogen van de huurinkomsten en het verlagen van de onderhoudskosten, de bedrijfskosten 

en de investeringsbedragen. 

Met de andere corporaties blijven we zoeken naar slimme oplossingen die efficiënt en voordeliger zijn 

om zo kosten te besparen. De samenwerking binnen ‘Friesland Huurt’ is hiervan een mooi voorbeeld. 

Maar ook op het gebied van treasury, opgave/middelen, duurzaamheid, energiecoaches, vastgoedsturing 

en bepaalde functie-invullingen blijven we goed samenwerken binnen VFW verband of met individuele 

corporaties.

Doel hierbij is dat de operationele kasstroom over 10 jaar ongeveer is verdubbeld. Dit leidt er met de 

huidige inzichten nog niet toe dat alle investeringen uit de operationele kasstroom betaald kunnen 

worden, maar wel een substantieel deel. De komende jaren zal moeten blijken of de huidige inzichten ook 

realistisch blijken te zijn en of er eventueel nog een schepje bovenop moet.

Voor de beoordeling van de financiële positie kijken we naar een aantal kengetallen uit het 

beoordelingskader van Aw en WSW. 

•  Ten aanzien van de vermogenspositie kijken we naar de LTV. De LTV mag niet hoger uitkomen dan de 

norm van maximaal 85%, die ook de Aw en het WSW hanteren in hun beoordelingskader. 

•  Om de impact van de leningportefeuille op de kasstromen te monitoren hanteren we de ICR met een 

norm van minimaal 1,4 (conform Aw en WSW).  

•  Om de operationele kasstroom te relateren aan de omvang van de leningportefeuille is de 

terugverdientijd van de leningportefeuille uit de operationele kasstroom met een norm van maximaal 

35 jaar toegevoegd. 

We hanteren geen interne normen, maar kijken steeds tien jaar vooruit en bekijken deze kengetallen in 

samenhang. Leidend daarbij is dat we de eerste vijf jaar binnen deze normen blijven. En we ondernemen 

actie wanneer we in de laatste vijf jaar niet binnen de normen blijven. 

In de komende periode zullen wij minimaal een keer per jaar, zowel intern als met onze belanghouders, 

de discussie voeren hoe we komen tot een duurzaam business model op de langere termijn.

Solide financiële  
positie met het oog  
op de toekomst8
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