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Voorwoord 
 

Voor u ligt het geheel vernieuwde ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland. De wereld om 

ons heen verandert zo snel dat een bijstelling van het oude ondernemingsplan K-Trije noodzakelijk 

was. We hebben er voor gekozen om eerst bij onze stakeholders te informeren wat zij de 

belangrijkste punten vonden waar wij rekening mee moesten houden. Dat heeft in belangrijke mate 

de benoemde nieuwe speerpunten bepaald. Ook de nieuwe Woningwet heeft vanzelfsprekend invloed 

gehad op het ondernemingsplan. Wij zien voor de komende jaren mooie uitdagingen in het verschiet. 

Wonen Noordwest Friesland heeft opnieuw ambities die we samen met het hele personeel en met 

onze Raad van Commissarissen waar willen maken. De belangen van de huurders nemen daarbij een 

prominente plek in. 

Maar met mooie plannen en ambities zijn we er niet. Om die waar te kunnen maken is samenwerking 

in toenemende mate de succesfactor. Niet alleen interne samenwerking maar natuurlijk ook externe 

samenwerking met onze stakeholders. Ik spreek de hoop uit dat wij de goede samenwerking uit de 

voorgaande jaren ook in de komende jaren met u kunnen voortzetten.  

Ik wil hierbij mijn grote dank uitspreken naar het gehele personeel en de Raad van Commissarissen 

voor de bijdragen en kritische blik bij de totstandkoming van het nieuwe bedrijfsplan dat de titel heeft 

gekregen “Ticht by hûs”, waarmee we willen aangeven goed te luisteren naar wat maatschappelijk 

van ons verwacht wordt: ons primair richten op de kerntaak, het goed en betaalbaar huisvesten van 

mensen met een relatief laag inkomen. 

Ik wens u veel leesplezier en ik stel het zeer op prijs wanneer u naar aanleiding van dit 

ondernemingsplan vragen of opmerkingen heeft deze aan ons wilt melden. (info@wonennwf.nl) 

 

Rein Hagenaars, bestuurder 

  

mailto:info@wonennwf.nl
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Samenvatting 
 

Dit ondernemingsplan heeft als titel ‘Ticht by hûs’. Wij richten onze activiteiten op onze huizen en 

onze (huidige en toekomstige) huurders. Hier zetten wij ons bevlogen en ambitieus voor in. Bovendien 

is ‘ticht by hûs’ een reactie op het rapport van de parlementaire enquête commissie ‘Ver van huis’ en 

op de nieuwe Woningwet. WonenNWF heeft zich in de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met de 

kerntaak en wij zijn commercieel vastgoed en complexe financiële constructies steeds uit de weg 

gegaan. Wij blijven dicht bij huis. 

Dit ondernemingsplan is de opvolger van ons ondernemingsplan ‘K-trije; Kwaliteit, Keuzevrijheid en 

inspelen op Krimp’ Door de nieuwe Woningwet en de verhuurdersheffing zijn de financiële 

mogelijkheden van WonenNWF afgenomen. Ook het taakveld van corporaties is ingeperkt. 

Desondanks zijn onze ambities onverminderd groot. Net als in K-trije staat een goede kwaliteit van 

ons woningbezit voorop. Een woningbezit dat past bij de woonwensen van onze huurders en 

woningzoekenden. In de afgelopen jaren hebben verouderde woningen plaatsgemaakt voor 

aansprekende nieuwbouw geschikt voor voornamelijk 1 à 2 persoonshuishoudens en senioren om 

daarmee in te spelen op de demografische ontwikkelingen. Ook vonden er veel uitgebreide renovaties 

plaats en is de energetische kwaliteit van het woningbezit aanzienlijk verbeterd.  

Ook het inspelen op de naderende krimp was en is belangrijk. De kernvoorraad die nodig is om onze 

doelgroep te bedienen kan kleiner worden. Via sloop met minder nieuwbouw, maar vooral via verkoop 

van woningen wordt dat gerealiseerd. ‘De krimp’ zorgt voor grote veranderingen in de regio. Samen 

met alle partijen wil WonenNWF zich ten volle inzetten om te zorgen dat het hier leefbaar en prettig 

wonen blijft.  

 

In dit ondernemingsplan staan 5 speerpunten centraal. Deze vloeien voort uit een combinatie van de 

lijnen die in K-trije zijn ingezet, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waar wij op inspelen 

en de ambities die we hebben. 

 

Deze speerpunten zijn: 

 

1 Betaalbare huren 

De economische crisis en de constatering dat dit vaker leidt tot betalingsproblemen heeft er toe geleid 

dat wij betaalbaarheid tot onze topprioriteit hebben benoemd. Om onze (toekomstige) huurders goed 

te bedienen matigt WonenNWF de huren om woningen beter bereikbaar te maken en te houden voor 

lage inkomens. 90% van de woningen valt voortaan in de categorie betaalbaar. De huren van deze 

woningen vallen onder de aftoppingsgrenzen (80% van de woningen onder de laagste 

aftoppingsgrens van € 577,- in 2015 en 10% onder de bovenste aftoppingsgrens van € 618,- in 2015). 

Conform de woningwet wijzen we sinds 1 januari 2016 minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigde 

huishoudens een woning toe met een huurprijs beneden de aftoppingsgrens huurtoeslag. Om de 

huren ook de komende jaren betaalbaar te houden worden de jaarlijkse huurverhoging en de 

verhoging van de huur na een mutatie flink beperkt. 

 

2 Energiezuinige woningen 

Voor lagere woonlasten voor de huurders en mede in het licht van de klimaatdoelstellingen werkt 

Wonen Noordwest Friesland al geruime tijd aan het energiezuiniger maken van haar woningvoorraad.  

Wij gaan in de komende periode aanvullende maatregelen nemen. Doel is dat al onze door te 

exploiteren woningen energielabel C of beter krijgen. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk 

gecombineerd met het periodiek onderhoud. Hierdoor worden de meerkosten beperkt. 

Voor de verdere verbetering van de energiekwaliteit willen we kijken naar mogelijkheden om direct de 

slag te maken naar energieneutrale woningen. 
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In 2016 gaat WonenNWF haar Strategisch Voorraad Beleid actualiseren. Hierbij wordt de doelstelling 

meegenomen om in de looptijd van het Strategisch Voorraad Beleidsplan (SVB) 10-20% van de 

woningvoorraad energieneutraal te maken, zowel door renovatie als sloop-nieuwbouw.  

Daarmee kiezen we er voor om in het vervolg op label C niet met kleine stapjes vooruitgang te 

boeken, maar dit met grote stappen te doen en een deel van de voorraad al echt klaar voor de 

toekomst te maken. Het streven is om binnen het tijdsbestek van het SVB 10-20% van de voorraad 

energieneutraal te maken. Deze doelstelling zal in 2016 verder worden uitgewerkt, waarbij de 

financiële haalbaarheid zal worden onderzocht. De Energie Prestatie Vergoeding zal hierbij een 

belangrijk rol spelen. 

 

Om huurders en woningzoekenden inzicht te geven in hun (te verwachten) woonlasten gaan we de 

Woonlastencalculator introduceren. 

 

3 Huurdersparticipatie en klanttevredenheid 

Corporaties zijn er niet voor zichzelf, maar voor de huurders. Daar zijn we dienstbaar aan. Daarom is 

het voor WonenNWF ook logisch dat huurders inbreng en invloed op ons beleid hebben en betrokken 

worden bij onze verbouw- renovatie en onderhoudsprojecten. In de komende jaren willen we daar 

nog meer werk van maken en nog meer mogelijkheden bieden. Bijvoorbeeld door het werken met een 

huurderspanel en het intensiever betrekken van bewoners bij renovatieprojecten. We willen weten 

wat huurders willen. We willen de beïnvloeding door huurders, huurdersorganisatie (s) en 

stakeholders op ons beleid en de uitvoering daarvan vergroten. We hebben de ambitie om tot de 

kopgroep te gaan behoren op dit terrein. 

Op het gebied van klanttevredenheid meet WonenNWF het oordeel van huurders over de 

dienstverlening via zowel eigen (intern) als extern onderzoek. Wij streven er naar onszelf steeds te 

verbeteren. Een verbetering van onze score op klanttevredenheid in de Aedes benchmark hoort hier 

bij. Wij willen een corporatie worden die bij de beste 33% hoort in de Aedes benchmark, zowel qua 

bedrijfskosten en qua huurdersoordeel, een zogenaamde A-A corporatie. 

 

4 Een woningbezit klaar voor de toekomst (Strategisch Voorraad Beleid) 

Ons beleid om actief ons woningbezit te herstructureren, middels groot onderhoud, renovatie en 

sloop-nieuwbouw wordt in de komende beleidsperiode voortgezet. Ons huidige strategisch 

voorraadbeleid is vastgesteld in 2010 en er zijn later ook tussentijdse aanpassingen geweest. In 2016 

gaan we een nieuw integraal plan opstellen waarin voor het gehele woningbezit per complex keuzes 

worden gemaakt t.a.v. de toekomst van dat complex (door exploiteren, renoveren, slopen of 

verkopen). Wij gaan aan de slag met vastgoedsturing. Daarbij wordt zowel naar de volkshuisvestelijke 

als de financiële toekomstwaarde van de woningen gekeken. Het gaat om een integrale afweging 

tussen de belangen van de huidige huurder, de toekomstige verhuurbaarheid, de technische en 

energetische staat van de woning en de (verwachte) financiële resultaten in de toekomst.  

 

5 Inspelen op de krimp van het aantal huishoudens 

Gemeente Ferwerderadiel bevindt zich in de krimp-regio Noordoost-Friesland en de overige drie 

gemeenten bevinden zich in een anticipeerregio krimp. Er komen steeds minder jongeren en meer 

ouderen. Ook hebben en krijgen we te maken met gezinsverdunning. Vanaf 2020 zal het aantal 

huishoudens in ‘onze’ dorpen langzaam gaan afnemen en na 2030 zien we in de prognoses een forse 

daling. In ons huidig beleid houden we al rekening met de verwachte krimp. WonenNWF is reeds 

teruggegaan van ca. 4200 woningen bij het schrijven van K-trije naar ca. 3850 woningen nu. De 

berekende noodzakelijke kernvoorraad ligt op 3620 woningen, met een bandbreedte van +/- 80 

woningen. Met name door verkoop, maar ook door sloop met minder nieuwbouw werken we naar 

deze kernvoorraad toe. Neemt de totale voorraad woningen wel voldoende af is hierbij de vraag. Meer 

dan ooit zijn daartoe afspraken nodig op regionale en op Friesland-schaal. De krimp is een gegeven. 
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Voor de aanpak van de gevolgen van de krimp is een gezamenlijke inspanning nodig van alle partijen 

in de regio. Onze rol zal hierbij die van aanjager en actieve katalysator zijn, zoals die dat de afgelopen 

jaren ook al vaak was. WonenNWF zal een van de voortrekkers blijven in deze discussie, zowel in 

regionaal verband, maar ook via het Deltaplan in Fries verband.  

 

Overige beleidsvelden  

WonenNWF bouwt m.n. vervangende nieuwbouw. Hierbij is aandacht voor architectuur, inpassing in 

de omgeving, het gebruik van duurzame materialen en energetische kwaliteit. We zorgen er voor dat 

het aantal woningen geschikt voor senioren in de komende jaren toeneemt. Het taakveld leefbaarheid 

wordt (n.a.v. de nieuwe Woningwet) veel meer gericht op de directe woonomgeving van 

huurwoningen (i.p.v. op het gehele dorp zoals eerst). WonenNWF gelooft dat leefbaarheid en een 

goede sociale structuur net zo belangrijk zijn voor de toekomst van de sociale huursector en het leven 

in de dorpen als alleen de stenen.  

Omdat wij de communicatie met huurders en stakeholders nog meer prioriteit gaan geven, zullen wij 

onze online dienstverlening sterk uitbreiden. Dit levert niet alleen meer mogelijkheden van 

communicatie op, maar zal ook bijdragen aan de doelstelling om de bedrijfskosten beperkt te houden. 

 

De 5 geformuleerde speerpunten, maar ook enkele andere beleidswijzigingen in dit 

ondernemingsplan, hebben financiële consequenties. Dit geldt met name voor het verlagen van de 

huren en de investeringen in energiebesparingsmaatregelen. Dit willen wij realiseren door te 

bezuinigen op andere activiteiten. Niet door alleen maar minder te doen, maar vooral door andere 

keuzes te maken en zaken slimmer te doen, met name bij onderhoud en nieuwbouw. Dit 

ondernemingsplan is financieel haalbaar. WonenNWF gaat bij de keuzes die nog mogelijk zijn bij het 

inzetten van de nog beschikbare extra investeringsruimte onze huurdersorganisatie en onze 

stakeholders nadrukkelijk betrekken. 

 

Randvoorwaarden voor het realiseren van de speerpunten 

Deskundig en gemotiveerd personeel, een adequaat intern toezicht, een goede relatie met 

huurders(organisatie) en stakeholders vormen de basis voor het kunnen realiseren van de 

speerpunten. Maar vanzelfsprekend zijn beheersing van risico’s, een solide financieel beleid en 

gedegen ICT daarbij ook van groot belang. Hoe WonenNWF hier vorm aan geeft leest u in de laatste 

hoofdstukken. 

 

Met energie, betrokkenheid en vakmanschap blijven wij ook in de komende jaren ambitieus werken 

aan het bewijzen van de meerwaarde van onze corporatie.  
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het nieuwe ondernemingsplan van Wonen Noordwest Friesland (WonenNWF). Het plan 

beschrijft de doelen die wij ons stellen voor de jaren 2016-2020, met een doorkijk naar 2025. Dit plan 

is geschreven in een tijd waarin de druk op corporaties groot is. De druk om huren en bedrijfskosten 

laag te houden, terwijl ook de demografische ontwikkeling in noordwest Friesland ons voor belangrijke 

opgaven stelt.  

 

Totstandkoming plan  

Dit ondernemingsplan is tot stand gekomen in een open proces met belanghouders, met onze 

huurdersorganisatie (HDBF) en medewerkers. 

In voorjaar van 2015 is WonenNWF te rade gegaan bij Huurdersvereniging De Bewonersraad 

Friesland (HDBF) en bij de gemeenten het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en Ferwerderadiel. Wij 

hebben gevraagd naar wensen en verwachtingen t.a.v. het nieuw op te stellen ondernemingsplan. 

Tevens is geïnventariseerd, op basis van bestaande onderzoeken en informatie, welke verwachtingen 

huurders en woningzoekenden van WonenNWF hebben. Hierbij kwamen met name de betaalbaarheid 

en de energiezuinigheid van woningen als belangrijk naar voren. 

Al deze zaken zijn zo goed als mogelijk verwerkt in dit ondernemingsplan.  

 

Opbouw van het plan, leeswijzer 

Na de inleiding in hoofdstuk 1 bevat hoofdstuk 2 onze diagnose; wat stond er in het vorige 

ondernemingsplan? Wat is gerealiseerd? En wat is er nog actueel? Daarna gaat hoofdstuk 3 in op de 

ontwikkelingen die we zien. Welke veranderingen in het speelveld zijn er gaande? Dit leidt tot een 

aantal opgaven voor de komende periode. Hoofdstuk 4 verwoordt onze missie en visie.  

 

In hoofdstuk 5 treft u een overzicht aan van de beleidsvelden waarop WonenNWF actief is, onze 

ambities en de acties voor de komende periode. Hierin vervlochten zitten de 5 speerpunten die wij 

onszelf stellen voor de komende jaren. Het zesde hoofdstuk geeft aan op welke manier we willen 

(samen)werken om onze doelen te realiseren. Het gaat over de ontwikkeling van onze organisatie en 

de banden met onze belanghouders en partners. Hoofdstuk 7 gaat over de financiële 

randvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat we een gezonde organisatie blijven. Ook 

risicobeheersing komt hierbij aan bod. Na een overzicht van financiële consequenties van dit 

ondernemingsplan, treft u (nogmaals) een overzicht van ‘alle acties op een rij’. In de bijlage staan een 

verklarende woordenlijst en nadere informatie over energie en over financiën. 

  



9 
 

2. Een terugblik op K-trije… en wat dat voor de komende 

periode betekent 
 

Het vorige ondernemingsplan, K-trije is opgesteld in 2008 en begin 2009 vastgesteld. De titel stond 

voor Kwaliteit, Keuzevrijheid en inspelen op de (naderende) Krimp.  

 

Kwaliteit is in K-trije met name vertaald in investeren in de kwaliteit van de woningen d.m.v. 

renovatie, sloop/nieuwbouw en het verduurzamen (energiezuinig maken) van woningen. Deze 

kwaliteitsslag heeft de laatste jaren inderdaad plaatsgevonden, maar in een iets langzamer tempo dan 

gedacht bij het opstellen van K-trije, door toedoen van de introductie van de verhuurdersheffing. 

WonenNWF gaat daarom ook in de komende jaren verder met het verbeteren, aanpassen en 

afslanken van de woningvoorraad.  

 

Keuzevrijheid ging over keuze in het woningaanbod (verscheidenheid aan woningtypen /aanbod voor 

verschillende doelgroepen) en keuze tussen huren en kopen. Voor de keuze huur of koop is het 

instrument Koopgarant vanaf eind 2008 ingezet. Uiteindelijk zijn er een kleine 200 woningen verkocht 

in Koopgarant. Er is eind 2014 besloten om te stoppen met het aanbieden van woningen onder 

Koopgarant voorwaarden uit financiële en risico overwegingen. Teruggekochte Koopgarant woningen 

worden voortaan regulier verkocht of opnieuw verhuurd indien er een grote druk op de markt 

zichtbaar is (in de zgn. ‘markscores’). Voor voldoende keuze in het woningaanbod zijn er de afgelopen 

jaren woningen toegevoegd voor de doelgroepen kleine huishoudens en senioren. 

 

Het inspelen op de naderende demografische veranderingen (vergrijzing, ontgroening, 

huishoudensverdunning, afname van de bevolking en op den duur afname van het aantal 

huishoudens) is in K-trije vormgegeven door het inzetten van een transformatieslag waarbij via 

sloop/nieuwbouw en woningaanpassing eengezinswoningen uit de markt zijn gehaald en vervangen 

door woningen geschikt voor 1 á 2 personen en senioren.  

Tevens is er veel geïnvesteerd in leefbaarheid (o.a. verbetering van de woonomgeving, bijdragen aan 

ontmoetingsplaatsen als dorpshuizen en aandacht voor sociale cohesie). Vaak ging het om bijdragen 

gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in het gehele dorp. Vanuit de nieuwe woningwet, maar 

zeker ook vanuit onze eigen visie om meer ‘ticht by hûs’ te blijven zullen de 

leefbaarheidsinvesteringen in de komende jaren sterker gericht zijn op de directe woonomgeving van 

huurwoningen en huurdersinitiatieven daarbij. 

 

In K-trije stond tevens beschreven hoe de organisatie in de jaren daarvoor was uitgebreid vanwege 

het (toen nog) groeiende takenpakket van woningcorporaties. Ondertussen wordt het takenpakket 

van corporaties juist weer smaller (‘terug naar de kerntaak’), het woningbezit van WonenNWF neemt 

af en er zijn langzamerhand minder medewerkers nodig. Waarden die hierbij passen zijn 

dienstbaarheid (aan de klant), efficiënt werken (‘lean’ en kostenbewust), gedreven (vindingrijk, 

innovatief) en betrokkenheid (met oog voor het belang van de ander en gericht op samenwerken). 

Basisprincipes die de essentie uitdrukken waar wij de komende jaren als organisatie voor staan.  

 

Tot slot is in K-trije het betrekken van huurders en stakeholders bij het beleid en bij de afwegingen 

van WonenNWF als doelstelling opgenomen. Hier zijn de afgelopen jaren de nodige stappen in gezet 

(prestatieafspraken met gemeenten en HDBF, deelname van huurders in renovatieprojecten, diverse 

onderzoeken om meningen te peilen,  etc). In het onderliggende ondernemingsplan geven wij aan dat 

wij huurders- en stakeholderparticipatie naar een hoger niveau gaan tillen en wij de ambitie hebben 

op dit terrein tot de koplopers te gaan behoren.  
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3. Wat we zien in de wereld om ons heen. 
 

Onze omgeving verandert snel. Er zijn allerlei ontwikkelingen die onze organisatie, onze huurders en 

belanghouders raken. De belangrijkste ontwikkelingen op dit moment die invloed hebben op onze 

koers zoals neergelegd in dit plan zijn: 

 

Landelijk:  
 

De Woningwet (2015): 

Deze wet brengt veel veranderingen met zich mee, o.a.:  

 Een scherpe(re) afbakening van het taakveld van corporaties 

 Meer concentratie op de doelgroep van beleid 

 Verbetering van het externe en interne toezicht en de besturing van de corporaties. 

 Meer, vaker en beter verantwoording afleggen door corporaties over wat zij doen. 

 Een versterking van de invloed van gemeentes en huurdersorganisaties op het beleid van 

woningcorporaties, met name bij het maken van prestatieafspraken. 

 Er is inmiddels een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties opgericht dat rechtstreeks onder de 

minister valt, waar veel toezichtstaken zullen worden uitgevoerd. 

 Het doorvoeren van een scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten (Diensten van 

Algemeen Economisch Belang). Niet-DAEB (zoals dure huurwoningen) zijn alleen mogelijk 

onder strikte randvoorwaarden.  

 Vastgoed moet gewaardeerd worden op marktwaarde in verhuurde staat. 

 Het WSW komt meer onder directe invloed van de minister en wordt tevens verantwoordelijk 

voor de sanering(s)steun van/aan corporaties  

 Leefbaarheid is één van de taakvelden die scherper afgebakend wordt en tevens budgettair 

begrensd. Het gaat bij voorkeur om leefbaarheidsinitiatieven voor en door huurders. Dus 

verbeteringen in de nabijheid van huurwoningen waar huurders in betrokken zijn en/of 

belang bij hebben.  

 Er dient meer aandacht te komen voor risicobeleid. 

 De integriteit van leden van RvC’s en bestuurders en hun geschiktheid voor hun functie zal 

strakker bewaakt worden door toetsing door de AW.  

 

Onttrekken van financiële middelen aan de corporaties 

Het betalen van Verhuurdersheffing, Saneringssteun en een verplichte bijdrage aan de nieuwe 

Woonautoriteit zorgen er voor dat WonenNWF (veel) minder geld te besteden heeft en dus ook 

minder kan investeren in ons werkgebied dan we zouden willen. Om deze kosten te kunnen 

opbrengen heeft WonenNWF in de afgelopen jaren o.a het strategisch voorraadbeleid (SVB) en de 

onderhoudsaanpak aangepast en de bedrijfskosten beperkt. We hebben de handschoen opgepakt en 

zien het als een uitdaging om ‘lean’ te organiseren en om tegen lagere kosten toch bovengemiddeld te  

blijven presteren. Wij hebben de ambitie een zogenaamde A-A corporatie te worden binnen de nieuwe 

beleidsplanperiode. Dat betekent behoren bij de kopgroep van corporaties met de laagste 

bedrijfslasten en de hoogste waardering door hun huurders. 

 

Meer toezicht op corporaties 

Conform de nieuwe Woningwet moeten corporaties meer verantwoording afleggen aan het Rijk (en 

controlerende instanties als WSW en WA) en aan de gemeenten, huurdersorganisatie(s) en andere 

stakeholders in het werkgebied. Tevens worden er meer eisen gesteld aan toezichthouders en 

bestuurders. Wonen NWF gaat de ontwikkelde transparantietool van Aedes inzetten om stakeholders 

meer inzicht te geven in de effecten van te maken keuzes.Via de Benchmark van Aedes vergelijken 
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corporaties zich onderling op het gebied van bedrijfskosten en klanttevredenheid. De benchmark zal in 

de komende jaren verder worden uitgebreid met onderdelen onderhoud, betaalbaarheid en 

beschikbaarheid. WonenNWF is groot voorstander van deze ontwikkeling en is van mening dat ook het 

oordeel van stakeholders aan de benchmark toegevoegd zou moeten worden. Daar gaan wij ons voor 

inspannen via Aedes. Ook zijn corporaties verplicht zich eens in de vier jaar te laten ‘visiteren’ door 

een onafhankelijke commissie die de prestaties van de corporatie beoordeeld. WonenNWF juicht goed 

toezicht toe, maar is beducht voor overregulering en sterk kostenverhogende verplichtingen. Om die 

redenen gaat WonenNWF zich hard maken om het huidige systeem van visitatie efficiënter, goedkoper 

en van meer toegevoegde waarde te maken.  

 

Decentralisatie 

Sinds 2015 zijn de taken jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen van 

het rijk naar de gemeenten ‘gedecentraliseerd’. Gemeenten hebben hierdoor een zwaarder 

takenpakket gekregen.  Mogelijke consequentie van de decentralisaties is dat gemeenten onvoldoende 

tijd en aandacht kunnen geven aan alle facetten van hun uitgebreide takenpakket, waaronder 

volkshuisvesting.  

 

Betaalbaarheid van huurwoningen 

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen is door de economisch crisis, diverse 

overheidsmaatregelen en ook door het verhogen van de huren door corporaties in de afgelopen jaren 

steeds meer  onder druk komen te staan. De rijksoverheid heeft via de passendheidsnorm en de 

huursombenadering regels opgesteld die te grote huurstijgingen moeten tegen gaan. Tevens hebben 

deze regels tot doel dat sociale huurwoningen vooral beschikbaar zijn voor mensen met een laag 

inkomen en dat de rijks uitgaven aan de huurtoeslag worden beperkt. WonenNWF heeft inmiddels 

maatregelen genomen om voldoende  betaalbare woningen aan de doelgroep aan te kunnen bieden 

en middels nieuw huurbeleid de stijging van de huren te beperken. Betaalbaarheid van de sociale 

huurwoningen heeft WonenNWF tot hoogste prioriteit benoemd. 

 

Energiezuinige huurwoningen. 

Voor het milieu, voor lagere woonlasten voor de huurders en voor een modern/toekomstgericht 

woningbezit maken corporaties hun huurwoningen energiezuiniger. WonenNWF zet zich hier volop 

voor in, door o.a. het door te exploiteren woningbezit te verbeteren naar minimaal energielabel C (dus 

geen D t/m G labels meer) en een deel van de voorraad energieneutraal (Nul-Op-de-Meter) te maken.  

 

Opvang statushouders 

De toename van het aantal asielzoekers heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van  huurwoningen. 

De jaarlijkse taakstelling om de statushouders te huisvesten in reguliere huurwoningen is sterk 

toegenomen. Dat zal naar verwachting de komende jaren ook zo blijven.  Bij de opvang spelen de 

gemeentes een belangrijke rol. WonenNWF zal verzoeken om medewerking in principe inwilligen, mits 

proportioneel aanvaardbaar. Het aanbieden van reguliere woningen aan statushouders vindt 

WonenNWF de beste manier om doorstroming uit asielzoekerscentra te bespoedigen. Zo nodig is 

WonenNWF bereid een aanzienlijk grotere jaarlijkse taakstelling op zich te nemen, in overleg met de 

gemeenten en met HDBF). WonenNWF verwacht van de gemeenten en vrijwilligersorganisaties dat er 

voldoende begeleiding beschikbaar is om dit waar te kunnen maken.  Aan de hand van zgn. 

marktscores monitort WonenNWF de druk op de huurwoningmarkt en de invloed van de huisvesting 

van statushouders op de beschikbaarheid van huurwoningen. Tevens is WonenNWF momenteel (= 

mei 2016) in overleg over de mogelijkheid van het samen huisvesten van meerdere statushouders in 1 

woning (bijv. via kamergewijze verhuur). 
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Politieke ontwikkelingen 

Op 15 maart 2017 vinden de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen plaats (tenzij er tussentijdse 

verkiezingen plaatsvinden). Het is echter dusdanig koffiedik kijken wat de politieke ontwikkelingen 

zullen betekenen voor het taakveld van corporaties dat wij hier in dit ondernemingsplan niet over 

speculeren. 

 

Regionaal/lokaal: 
 

De krimp 

Het inwonertal en op den duur ook het aantal huishoudens in noordwest Friesland neemt af. Hierdoor 

kent het gebied een ontspannen woningmarkt. Ook verandert de samenstelling van de bevolking. Er is  

‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’. Ook de voorzieningen in de dorpen staan onder druk. Hier en daar 

sluiten winkels hun deuren. Maar de krimp brengt ook nieuwe samenwerking, bijvoorbeeld van 

scholen die samen gaan en (sport)verenigingen die elkaar steeds beter weten te vinden.  

 

Gemeentelijke herindeling 

Naar verwachting per 1-1-2018 vindt er een gemeentelijke herindeling plaats. Er ontstaat dan een 

gemeente Waadhoeke (met Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een gedeelte van 

Littenseradiel) en in  ‘noordoost’ Friesland vindt er een ambtelijke fusie plaats, waar Ferwerderadiel bij 

aansluit. Leeuwarderadeel wordt samengevoegd met Leeuwarden. De gemeenten in noordwest 

werken nu al veel samen en WonenNWF speelt hier op in, door bijvoorbeeld ons ‘bod’ (i.h.k.v. de 

nieuwe Woningwet) aan alle drie de gemeenten tegelijk te doen. 

 

Meer regionale en provinciale afstemming 

Om van elkaar te leren en om goed in te spelen op ‘de krimp’ wordt er door de corporaties in 

noordwest Friesland langzamerhand steeds meer in regionaal verband afgestemd. Ook de gemeenten 

zijn hierbij betrokken en geven hier ook steeds meer prioriteit aan. De aanpak via het Deltaplan wordt 

door WonenNWF daarbij van groot belang geacht. Wij blijven ook in de komende jaren daar een 

actieve rol in spelen, zowel op Friesland schaal als binnen Noordwest Friesland. 

 

Minder financiële armslag gemeenten. 

De financiële armslag van de gemeenten is in de toekomst minder groot. Hierdoor komen projecten 

voor het gezamenlijk aanpakken van woningen en woonomgeving mogelijk onder druk. De gemeente 

heeft minder mogelijkheden om te investeren in verfraaiing en in (groen)onderhoud van de 

woonomgeving. Anderzijds zien we hier en daar (kleine) burgerinitiatieven ontstaan die deze 

handschoen oppakken. WonenNWF vindt een verzorgde woonomgeving rondom haar huurwoningen 

van belang en zal (huurders)initiatieven ter verbetering/verfraaiing van de woonomgeving blijven 

ondersteunen.   
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4. Waar we voor staan en waar we voor gaan  
 

Wonen Noordwest Friesland verhuurt circa 3800 woningen verspreid over 36 dorpen. Onze slogan is 

“Heerlijk wonen tussen Wad & Stad”. Het woningbezit van WonenNWF strekt zich namelijk uit van net 

buiten de stad Leeuwarden tot aan de Waddenzee.  

 

De missie en visie van WonenNWF zijn als volgt: 

 

Missie: 
Wonen Noordwest Friesland is een transparante en klantgerichte corporatie, die op actieve en 

innovatieve wijze invulling geeft aan haar volkshuisvestingstaken; goede en betaalbare woningen in 

een prettige woon- en leefomgeving. 

 

Vanuit deze missie, de basis van ons handelen, volgt onze visie. De visie geeft aan wat wij willen dat 

er in de toekomst gaat gebeuren. Wat wij willen bereiken in de wereld van morgen. 

 

Visie: 
Primair zorgt Wonen Noordwest Friesland voor goede, betaalbare en energiezuinige woningen, 

passend voor de doelgroepen van ons beleid. Wij luisteren naar onze huurders en stakeholders en 

betrekken hen bij het beleid. Wij stellen ons dienstbaar op en willen transparant zijn in ons doen en 

laten. Op professionele en innovatieve wijze willen wij deze primaire taken vervullen. 

 

De mensen staan centraal. Huurders moeten zich prettig en veilig voelen in hun woning, hun 

woonomgeving en hun regio. Wonen Noordwest Friesland heeft er belang bij dat het sociale leven in 

de dorpen als positief wordt ervaren, dat er voldoende zorg voor handen is,  dat de streek een positief 

imago heeft en dat er voldoende werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden zijn. Daarom zal Wonen 

Noordwest Friesland zich op deze secundaire terreinen als katalysator en initiator inzetten en de 

daarvoor primair verantwoordelijke instanties en organisaties waar nodig stimuleren en ondersteunen 

bij initiatieven op dit vlak. Afstemming van beleid met collega corporaties, gemeenten en andere 

stakeholders vinden wij daarbij noodzakelijk. 

 

Doelgroepen  

De primaire doelgroep van Wonen Noordwest Friesland wordt gevormd door mensen met een laag 

inkomen en mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden (zoals 

statushouders en arbeidsmigranten). De afbakening van de doelgroep(en) van corporaties in de 

Woningwet is hierbij leidend. 

 

WonenNWF streeft er naar de doelgroep van beleid (lage inkomens) zo goed mogelijk te huisvesten 

en de beschikbare woningen op een rechtvaardige en effectieve wijze te verdelen. Meer dan 80% van 

de woningzoekenden betreft een 1 á 2 persoonshuishouden en hen willen we graag faciliteren, 

evenals ouderen (gezien de vergrijzing).  
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5. Klant & Markt  

 

Kernvoorraad en woningtypes; genoeg woningen en voor ieder wat wils 
We hebben eind 2014 de noodzakelijke kernvoorraad aan huurwoningen bepaald per gemeente en 

dorp. Na uitvoering van herstructurering/sloop, verkoop, transformatie/renovatie en nieuwbouw 

resteert er een hoeveelheid huurwoningen per dorp die op basis van onze analyses voldoende is om 

onze doelgroep te voorzien van een betaalbare huurwoning. Op gemeenteniveau ziet het eindbeeld er 

als volgt uit:  

 

 

Aantal 

woningen  

Geplande 

Sloop 

Geplande 

nieuwbouw 

Geplande 

Verkoop 

Aantal na  

uitvoering 

Franekeradeel       828        76         60        73       739 

Menameradiel     1022        32         51        13     1028 

Het Bildt     1272        46         79        58     1247 

Ferwerderadiel       739        48         24      108       607 

Leeuwarderadeel         28            28 

Totaal     3890       202       214      252     3649 

 

Deze kernvoorraad zal volgens de huidige prognoses rond 2030 gerealiseerd zijn voor de gehele 

voorraad, voor sommige dorpen zal dit al veel eerder zijn. De uiteindelijke kernvoorraad is 

weergegeven in een bandbreedte van 160 woningen ( +80 of – 80) omdat de berekening niet zo 

exact is te maken en  er variatie kan optreden door economische en politieke schommelingen. De 

kernvoorraad wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld op basis van de actuele marktscores. 

 

Het overzicht is enigszins vertekend omdat er diverse projecten zijn opgenomen (in St. Annaparochie, 

Tzummarum en Dongjum) waarbij de woningen (95) al zijn gesloopt en de vervangende nieuwbouw 

nog niet is gerealiseerd. In totaliteit realiseren wij met alleen sloop\nieuwbouw 2% afname van de 

huurwoningvoorraad. 

 

De verkoop betreft uitsluitend nog reguliere verkoop; aan zittende huurders, na verhuizing van de 

huurder of na terugkoop van een Koopgarant woning. De verkoop is geconcentreerd in de minder 

populaire dorpen voor de verhuur van woningen.  

 

Doelgroepen 

In de kernvoorraad houden we er rekening mee dat er voor de verschillende doelgroepen voldoende 

woningen blijven. Daarbij is met name het percentage geschikte woningen voor senioren belangrijk. 

We houden voor onze totale woningvoorraad rekening met een noodzakelijk minimaal percentage van 

20% woningen dat levensloopbestendig is en dus geschikt voor senioren. Dit percentage is gebaseerd 

op de provinciale demografische prognoses en het Horizon-onderzoek. Hieruit blijkt een grote stijging 

van het aantal ouderen in de komende decennia, maar ook dat slechts een klein deel (5-10%) van die 

ouderen nog gaat verhuizen op hoge leeftijd.  

 

Toevoeging van levensloopgeschikte woningen realiseren we uitsluitend door sloop/nieuwbouw. Per 

dorp varieert de norm. Bij een groter dorp (>650 woningen) hanteren we een minimale norm van 

20% levensloopgeschikte woningen. Bij een kleiner dorp met weinig of geen voorzieningen is de 

minimale norm gesteld op 10%.  In de grotere dorpen zijn vaak meer (zorg)voorzieningen  aanwezig 

waardoor de vraag groter is.  

Voor de gezinswoningen (>40%) en voor 1+2 persoonshuishoudens (>25%) hanteren we ook 

normen, maar deze groepen kunnen vaak ook wel in een andere categorie terecht, dus is de norm 

minder hard.  
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Na uitvoering van de bovengenoemde plannen is de samenstelling van de kernvoorraad naar 

verschillende woningtypes als volgt: 

 

 

Bereikbaarheid/beschikbaarheid  

Voor een goed inzicht in de bereikbaarheid van de woningen en de dorpen gebruiken wij de 

‘marktscore’.  De marktscore is een combinatie van de wachttijd (in maanden), het gemiddeld aantal 

reacties (x 1,5) en leegstandsduur (in dagen) over de afgelopen 1,5 jaar uitgedrukt in een totaal 

percentage. De marktscore biedt een goed inzicht in de marktpositie van de dorpen, de vraag naar 

huurwoningen in het dorp en de marktpositie van een dorp ten opzichte van andere dorpen. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat de marktscores voor de kleine dorpen vaak een beperkt beeld geven, 

doordat de aantallen mutaties hier zeer laag zijn. De kernvoorraad en de VHV analyse per dorp is het 

einddoel voor aantallen en opbouw van de woningvoorraad in een dorp. De marktscore wordt gebruikt 

om jaarlijks bij te sturen in de maatregelen, zodat de woningmarktsituatie gezond blijft. Bij de 

jaarlijkse evaluatie van de marktscores  wordt een afwegingskader  aangehouden. Beneden de 400% 

is de marktscore laag, boven de 800% hoog. De heroverweging sloop-nieuwbouw vindt bij twee 

categorieën plaats. Bij een zeer slechte score (ver beneden de 400%) kunnen we de geplande sloop   

(en minder of geen nieuwbouw) naar voren te halen in de planning om zo te zorgen voor een betere 

marktscore. Bij een zeer goede score (>800%) kunnen we de nieuwbouw (zonder sloop) naar voren 

halen om de druk op de woningmarkt wat te verlichten. Ook worden in dorpen met een marktscore 

boven de 800% Koopgarant-woningen die aan WonenNWF terug worden aangeboden weer in de 

verhuur gebracht terwijl ze bij een lage(re) score worden verkocht. 

 

  Acties:  

- De eigen marktanalyses ( combinatie aantal reacties, wachttijd en leegstand) gebruiken om 

jaarlijks per dorp te beoordelen of de ontwikkeling van de voorraad nog overeenkomt met de 

marktpositie van de woningvoorraad in de dorpen. 
- Eens in de vier jaar de ontwikkeling van de doelgroep en de benodigde kernvoorraad 

onderzoeken. (het eerstvolgende onderzoek is in 2018, de laatste was in 2014) 
- Bijhouden provinciale prognoses en andere relevante informatie over de ontwikkeling van de 

doelgroep.  

 

 

  

            Aantal woningen             Percentage 

Gezinswoningen                    1645                45% 

Woningen geschikt voor 

1+2 personen 

                   1174                32% 

Woningen geschikt voor 

senioren 

                   830                23% 

Totaal                    3649               100% 
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Het aantal huishoudens gaat krimpen; wij krimpen mee. 
 

Ontwikkelingen 

De daling van de bevolkingsaantallen en daarna ook van de aantallen huishoudens gaat in ons 

werkgebied een steeds belangrijkere rol spelen.  

De gemeente Ferwerderadiel (noordoost Fryslân) is door de overheid in 2015 aangewezen als krimp 

regio.  De overige drie gemeenten waar Wonen NWF woningen bezit zijn aangewezen als 

anticipeerregio (noordwest Fryslân). De komende jaren gaan we in ons werkgebied steeds meer de 

gevolgen van de bevolkingskrimp merken. Dit zal effect hebben op de vraag naar huurwoningen en 

koopwoningen. Ook zal het grote gevolgen hebben voor de aanwezige voorzieningen in de dorpen.  

 

In de komende jaren zijn er meer ouderen en minder jongeren. Daardoor wordt het moeilijker om 

voorzieningen in stand te houden. Denk daarbij aan scholen, sport- en zorgvoorzieningen. Dit kan 

invloed hebben op de leefbaarheid in de dorpen. Ook zijn er op termijn minder woningen nodig. En 

woningen moeten vanwege de vergrijzing vaak worden aangepast, omdat ouderen langer zelfstandig 

thuis blijven wonen. We krijgen ook te maken met verdere gezinsverdunning, de vraag naar grote 

gezinswoningen zal hierdoor in de toekomst gaan afnemen, terwijl er relatief meer vraag zal zijn naar 

woningen voor 1-2 persoonshuishoudens.  

 

Volgens de laatste prognoses (provincie Fryslân 2013) zien de demografische ontwikkelingen er 

globaal als volgt uit:  

 

- Tot 2020 is er stabilisatie of soms nog een kleine groei voor de vier gemeenten waar wij 

woningbezit hebben. 

- Van 2020 tot 2030 hebben alle vier gemeenten ( met uitzondering van de stad Franeker) te 

maken met daling van de woningbehoefte.  

- Na 2030 tot 2040 treedt er in alle gemeenten een forse daling op.  

- Over de gehele periode tot 2040 is er sprake van een afname van ruim 4% (ruim 800 

huishoudens) in de vier gemeenten waar we werkzaam zijn.  

- Er is sprake van grote verschillen in vraag per gemeente, maar ook in steden, grote en 

kleinere dorpen en doelgroepen.  

 

In juni 2016 komt provincie Fryslân met nieuwe demografische prognoses. Het Fries Sociaal 

Planbureau heeft eind november 2015 een ‘Fluchskrift’ (korte notitie) uitgebracht over de krimp van 

de bevolking (bron: CBS en Primos). Op basis van hiervan is de verwachting dat de nieuwe prognoses 

t.a.v. bevolkings- en huishoudensontwikkeling net als voorgaande jaren wederom een stuk lager uit 

zullen komen. 

 

Huidig beleid 

In ons huidig beleid houden we al sinds 2010 rekening met de verwachte krimp. De berekende 

noodzakelijke kernvoorraad van 3620 woningen betekent een afname van 6,5% van ons eigen 

woningbezit ten opzichte van de 3880 woningen die we op 01-01-2015 in ons bezit hadden. De 

afname ten opzichte van het bezit in 2010 (ca. 4200 woningen) is uiteraard nog veel groter. 

De verkoop van onze huurwoningen loopt volgens de planning in de MJB, maar zal in de komende 

jaren naar verwachting lastiger worden door de krimp van de bevolking en daarmee steeds meer 

ruimte in het verkoopaanbod. De verkoop van huurwoningen lost ook niet het probleem  op van de 

krimp in de regio, het totaal aantal woningen daalt daarmee niet.  

Op basis van alleen onze  sloop en nieuwbouw realiseren we vanaf 2015 nog wel een reële afname 

van 2% van de huurwoningvoorraad.  
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Wat gaan we doen (doelen); 

- We zorgen met  (vervangende) nieuwbouw, goed onderhoud en renovatieplannen dat er een 

aantrekkelijk woningaanbod is in alle dorpen waar we woningen bezitten. 

- We spelen in op de krimp in ons SVB met een afname van 6,5% van de voorraad 

huurwoningen. De vermindering door sloop/nieuwbouw bedraagt een kleine 2%.  

- In het nieuwe integrale SVB 2016 bekijken we opnieuw of we hier nog meer in kunnen doen 

in het kader van de krimp; met name minder verkopen en meer slopen.  

- Met onze leefbaarheidsaanpak doen we wat we kunnen om de leefbaarheid voor de dorpen 

en daarmee voor onze huurders te verbeteren. (zie verder de paragraaf over leefbaarheid). 

Dit doen we vooral samen met de bewoners/huurders en de gemeenten.  

 

De verdere aanpak van de gevolgen van de krimp kunnen we niet alleen doen. Daarvoor is een 

gezamenlijke organisatorische en financiële inspanning nodig van alle partijen in de regio; gemeenten, 

provincie, maar ook de ondernemers en andere maatschappelijke organisaties. Voor deze 

gezamenlijke inspanningen zal WonenNWF zo veel mogelijk de aanjager en katalysator zijn. We waren 

dit de  afgelopen jaren ook al vaak, maar doen er nu nog een schep bovenop en gaan voor duidelijke 

afspraken en activiteiten. De krimp staat wel op de agenda’s bij de diverse organisaties, maar nu is 

het tijd voor concrete uitvoeringsplannen.  

 

Concrete Acties: 

- We gaan in 2016 ons strategisch voorraadbeleidsplan (SVB) herzien. Verder inspelen op de 

veranderende huishoudenssamenstelling (kleine huishoudens, meer senioren) en de verdere 

afname van het aantal huishoudens vormt een belangrijk punt binnen de afwegingen die in 

het SVB (per complex) gemaakt gaan worden. 

- Bij het opstellen van het nieuwe SVB zal ons huidige verkoopbeleid een belangrijk 

aandachtspunt zijn. Is sloop in plaats van verkoop van deze woningen niet een betere 

oplossing voor de krimp en de toekomstige leefbaarheid in de regio?  Dit is een kostbare 

afweging waarvoor we maar gedeeltelijk de verantwoordelijkheid kunnen nemen. We doen 

dan ook een dringend beroep op gemeenten, provincie en rijk om hier gezamenlijk een goede 

oplossing voor te realiseren.  

- Bij het opstellen van de jaarlijkse (conform Woningwet)  prestatieafspraken met de 

gemeenten en  HDBF  stellen we voor aan de andere partijen (gemeenten, HDBF)  om samen 

uitvoeringsafspraken te maken over de aanpak van de gevolgen van de krimp. Bijvoorbeeld 

aanpak rotte panden, sloopfonds voor de particuliere woningvoorraad of onze te verkopen 

woningen, stimuleren multifunctionaliteit van voorzieningen, etc.   

- Actieve inzet bij de officiële krimp regio NO Fryslan. Er ligt al een uitvoeringsplan (genaamd 

ANNO en ANNO2 is in de maak). Dat moet worden vertaald in concrete 

uitvoeringsmaatregelen. Daarbij maken we gebruik van de mogelijkheden die de krimpstatus 

biedt (sloopregeling, beleidsmatige ondersteuning, etc.) 

- We proberen de verschillende partijen  (gemeenten, provincie, bewoners) te activeren om 

met uitvoerbare plannen te komen.  Dit doen we in bestuurlijke overleggen, ambtelijke 

overleggen, bijeenkomsten met huurders en met verenigingen van dorpsbelang.  

 

Huurbeleid, betaalbaarheid, toewijzing en voorkomen huurachterstanden     
Het verhuren van betaalbare en kwalitatief goede woningen aan de doelgroep is de primaire taak van 

Wonen NWF. De betaalbaarheid is de laatste jaren hierbij steeds meer het belangrijkste uitgangspunt. 

In 2014 heeft Wonen NWF (opnieuw) de omvang van de doelgroep en de benodigde kernvoorraad 

aan sociale huurwoningen onderzocht. We hebben onze doelgroep gedefinieerd als de huishoudens 

met een inkomen tot  € 35.739 per 1-1-2016. Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid heeft Wonen 
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NWF begin 2014 al besloten tot het aftoppen van de huren. Ook is er toen besloten om de 

goedkopere woningen alleen toe te wijzen aan de primaire doelgroep.  

 

Wat gaan we doen (doelen) 

Bovenop de in 2014 genomen maatregelen heeft Wonen NWF in haar nieuwe huurbeleid (2015) 

vastgelegd dat  90%  van de huurwoningen bereikbaar moet zijn voor de doelgroep.  Dit houdt in: 

 80% van de woningen onder laagste aftoppingsgrens( € 577 per 1-1-2015) voor  de 

huurtoeslag. Dit zijn woningen voor 1 á 2 persoonshuishoudens.  

 10% van de woningen valt tussen de onderste en de bovenste aftoppingsgrens (€ 618 per 1-

1-2015). Dit zijn woningen voor 3 of meer persoonshuishoudens.  

 10% van de woningen hebben een huur boven de aftoppingsgrenzen en zijn bestemd voor 

huishoudens met een wat hoger inkomen (niet-doelgroep). 

 

We houden de huren beneden de aftoppingsgrenzen door aanpassing van de woningwaarderings-

punten (aftopping van de punten bij de energie labels A en hoger) en aanpassing van de streefhuur. 

Hierbij geldt, hoe meer woningwaarderingspunten, hoe lager de streefhuur. Het effect van deze 

maatregelen is dat we de huurprijzen van de woningvoorraad enigszins in elkaar drukken.  Het aantal 

woningen in de huurklasse 500-600 neemt toe, het aantal woningen met een huurprijs onder de 450 

neemt af. De uiteindelijke opbouw van de huurprijzen van de gewenste kernvoorraad aan 

huurwoningen ( alle woningen gemuteerd in 2015, inclusief nieuwbouw, exclusief sloop, inschatting 

verkoop) komt er dan als volgt uit te zien: 

 

Huurklasse      
Aantal 

woningen 

€ 300-350   35 

€ 350-400  129 

€ 400-450  183 

€ 450-500  459 

€ 500-550  1542 

€ 550-600  948 

€ 600-650  210 

€ 650-700  109 

€ 700-750  31 

€ 750-800  3 

Eindtotaal  3649 

*De verdeling in huurklassen van het aantal nog te verkopen woningen is ingeschat.  

 

Per dorp kan de te realiseren opbouw sterk verschillen door bouwstromen in het verleden met 

bepaalde types goedkope of juist dure woningen.  

 

Concrete Acties 

De komende jaren gaan wij de gewenste opbouw van de huurvoorraad realiseren door:  

- Bij mutatie een nieuwe huurprijs vast te stellen; hierbij kan de huurprijs zowel omhoog gaan 

als omlaag gaan, afhankelijk van de gewenste huurprijs conform het huurbeleid. 

- Bij de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli de verhoging te laten variëren tussen geen 

huurverhoging en de maximale toegestane huurverhoging. Zo brengen wij de huurprijs sneller 

in verhouding met de kwaliteit van de woning. Onze gemiddelde verhoging ligt ongeveer 

0,3% boven de jaarlijkse inflatie, en zal langzaam afnemen in de loop der jaren.  
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Voor de komende jaren hebben wij in de meerjarenbegroting  de volgende jaarlijkse huurverhogingen  

opgenomen per 1 juli voor de zittende huurders:    

Jaar Inflatie  Min. 

Verhoging 

Max. verhoging  Gemiddelde 

verhoging  

2016 0,7% 0% 3,2% 1,0%  

2017 2,0% 0% 4,5% 2,3%* 

2018 2,0% 0% 4,5% 2,3%* 

2019 2,0% 0% 4,5% 2,3%* 

2020 2,0% 0% 4,5% 2,3%* 

*Inschatting op basis van de huidige gegevens.  

 

De huurverhoging wordt jaarlijks ter advisering voorgelegd aan HDBF. Overigens zijn de maximaal 

toegestane verhogingen voor de jaren na 2016 nog niet bekend, er is nu aangesloten op de bekende 

norm voor 2016.  

 

Toewijzing en passendheidsnorm  

De passendheidsnorm (sinds 1-1-2016)  en de verruiming van de toewijzingsnorm (sinds 1-7-2015) 

maken het noodzakelijk en mogelijk onze normen voor de woningtoewijzing aan te passen. We zijn 

verplicht om vanaf 1 januari 2016 95% van de huurtoeslaggerechtigde huishoudens een woning toe 

te wijzen met een huurprijs beneden de aftoppingsgrens huurtoeslag.  

 

Wij houden hierbij rekening met onze doelgroep (tot € 35.739 per 1–1-2016) en de beschikbaarheid 

van voldoende betaalbare huurwoningen. We zorgen ervoor dat de betaalbare woningen (tot de 

aftoppingsgrenzen) bereikbaar blijven voor onze doelgroep. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk 

dat het aanbod van betaalbare woningen voldoende groot is. Dat gaan we realiseren met de 

uitvoering van het huurbeleid.  

 

Voorkomen huurachterstanden 

Ongeveer 10% van onze huurders heeft elke maand weer een achterstand in de huurbetaling. Ruim 

de helft daarvan zijn huurders met kleine achterstanden of huurders die altijd enkele dagen of weken 

te laat betalen. Bij ongeveer vier tot vijf procent van de huurders zijn er grotere of langdurige 

achterstanden die kunnen leiden tot problemen in de persoonlijke en financiële sfeer.  

 

Wanneer er bij de huurders grote achterstanden ontstaan in de huurbetaling is dit vaak een signaal 

dat er ook andere (al dan niet financiële) problemen zijn. De huur wordt eerst nog betaald terwijl er 

dan al andere schulden zijn. Totdat ook dat niet meer gaat. Bij  inschakeling van de deurwaarder gaan 

de kosten explosief omhoog, hetgeen regelmatig leidt tot een ontruiming of soms tot een 

schuldsanering (via de WSNP). Voor de individuele huurders zijn het dan vaak  persoonlijke drama’s 

die soms nog jaren kunnen voortslepen. 

 

We hebben in de afgelopen jaren stappen ondernomen om achterstanden van huurders te 

voorkomen. Zo is er actieve voorlichting geweest over de huurbetaling bij de nieuwe huurders en 

worden deze direct telefonisch benaderd bij eerste achterstanden. Slepers (= huurders die 

stelselmatig de huur te laat betalen) zijn aangeschreven en gebeld om de huur voortaan tijdig te 

betalen.  

 

We willen de komende tijd meer doen om de huurbetalingsproblemen bij huurders zoveel mogelijk te 

voorkomen. Het belangrijkste daarbij is om zo snel mogelijk persoonlijk in contact te komen met de 

huurders met achterstanden; telefonisch of rechtstreeks via huisbezoeken. 
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In dit persoonlijke contact kan de oorzaak worden besproken, informatie worden gegeven, gezocht 

worden naar oplossingen, betalingsregelingen worden afgesproken, of kunnen andere instanties 

worden ingeschakeld.  Er worden goede werkafspraken gemaakt met Humanitas (voor budgethulp) en 

met de gebiedsteams\sociale teams voor ondersteuning bij meervoudige problematiek.   

  

DAEB/niet-DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang.  

Het werkdomein van corporaties bestaat uit DAEB activiteiten als het verhuren van sociale  

huurwoningen en (beperkt) investeren in leefbaarheid. Onder meer dure huurwoningen zijn niet- 

DAEB. Conform de Woningwet investeert WonenNWF niet in niet-DAEB, tenzij de gemeente(n) hier  

expliciet om vraagt. Vanzelfsprekend worden hierbij de voorwaarden die de woningwet aan DAEB  

investeringen stelt gevolgd. Deze zijn:  

‘- Deze activiteiten moeten bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente (zoals 

vastgesteld in de gemeentelijke woonvisie) en mogen pas na een markttoets van de gemeente 

waaruit blijkt dat marktpartijen de activiteiten niet kunnen of willen realiseren.  

- Er moet een rendementstoets plaatsvinden.  

- Het WSW geeft een oordeel op basis van een financiële toets.  

- De minister toetst de niet-DAEB-investeringen vooraf.’ 

 

 

Acties: 

 

1. Zorgen voor voldoende aanbod aan betaalbare woningen conform het nieuwe huurbeleid.  

2. Toewijzing aan doelgroep en wetgeving passend toewijzen uitvoeren conform nieuwe 

huurbeleid.  

3. Extra inzet en tijd reserveren voor snel persoonlijk contact met de huurders bij achterstanden.  

4. Per kwartaal rapporteren over de betaalbaarheid, woningtoewijzing en de huurders met 

achterstanden.  

5. Werkafspraken maken met Humanitas (voor budgethulp) en met de gebiedsteams\sociale 

teams voor ondersteuning bij meervoudige problematiek 
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Fijn wonen in een leefbaar dorp 
Leefbaarheid omvat een ongestoord woongenot ( bij eventuele overlast komen onze medewerkers in 

actie), verzorgde voortuinen (= huurders die hun tuin niet onderhouden worden hier op 

aangesproken) en oog voor de uitstraling en de voorzieningen in de directe woonomgeving. 

WonenNWF stimuleert en initieert activiteiten (plannen, projecten, initiatieven) om de leefbaarheid te 

bevorderen.  

 

Het belang van huurders staat hierbij voorop. In aansluiting op de Woningwet richten we ons op (het 

verbeteren van) de directe woonomgeving van huurwoningen en op huurdersinitiatieven. In 

voorgaande jaren ging het meer om de leefbaarheid in het gehele dorp, maar nu blijven we ‘ticht by 

hûs’. Hiervoor is in het najaar van 2015 een nieuwe bijdrageregeling leefbaarheid opgesteld.  

Financiële bijdragen zijn er voor het stimuleren van de leefbaarheid en verbeteren van de 

woonomgeving in de nabijheid van huurwoningen. Denk hierbij aan woonomgevingsplannen, 

groenplannen, verfraaiing en speeltoestellen. 

 

Veel ruimte is er voor nieuwe initiatieven van huurders gericht op een schone en veilige 

woonomgeving en op het prettig samen wonen (stimuleren van de sociale cohesie, burenhulp, 

participatie, etc.). De leefbaarheidscoördinatoren zullen hierin een initiërende en stimulerende rol 

vervullen. Ook zijn HDBF en WonenNWF van plan zich samen te buigen over de vraag op welke wijze 

de inbreng van sociale huurders bij leefbaarheidsprojecten vergroot kan worden. 

 

Verder is er het project ‘losse fearren’ waarbij aanvragers een kleine subsidie kunnen krijgen om hun 

dorp mooier, leuker of leefbaarder te maken. Conform de nieuwe richting dienen aanvragers hierbij  

het belang en/of de betrokkenheid van huurders bij het project of de activiteit te verantwoorden. 

 

Dorpshuizen en MFC/MFA zijn belangrijke ontmoetingscentra en vaak het kloppend hart in ‘onze’ 

dorpen. Conform de woningwet mogen corporaties dergelijke centra bouwen. Het is nog niet duidelijk 

of het geven van een financiële bijdrage ook toegestaan is. Vanuit risico-overwegingen bouwt 

WonenNWF namelijk niet zelf dorpshuizen, maar verlenen wij – onder voorwaarden – een financiële 

bijdrage van maximaal 10%. Wij wachten de berichtgeving hierover af.  

 

De budgettaire ruimte voor investeringen in leefbaarheid ( € 150.000,- p.j., exclusief personele lasten 

van WonenNWF) valt binnen de grens gesteld in de BTIV (van € 125,- per woning).  

 

Naast de bijdrageregeling leefbaarheid is er ook de inzet van de leefbaarheidscoördinatoren, van de 

huismeester en van de medewerkers bewonerszaken.  

Conform de Woningwet maken WonenNWF, de gemeente(n) en HDBF samen prestatieafspraken 

maken waarbij leefbaarheid één van de onderwerpen is.   

 

Acties:  

- HDBF en WonenNWF buigen zich in 2016 samen over de vraag op welke wijze de inbreng van 

sociale huurders bij leefbaarheidsprojecten vergroot kan worden. We willen huurdersiniatieven 

vanaf het eerste begin (idee) actief stimuleren. 

- In de prestatieafspraken met gemeenten en HDBF worden specifieke afspraken m.b.t. 

investeringen in leefbaarheid opgenomen.  
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Wonen en zorg; zelfstandig en levensloopgeschikt wonen   
De zorgsector is volop in ontwikkeling. Het langer zelfstandig (moeten) blijven wonen van senioren 

(extramuralisering) en de toegenomen financiële risico’s van zorgorganisaties (m.n. door grote 

veranderingen in de financieringsstromen vanuit de rijksoverheid) maken dat het onzekere tijden zijn. 

WonenNWF merkt dat de (grote) zorgorganisaties het moeilijk hebben. Tegelijkertijd zijn er ook  

kleine nieuwe initiatieven  te zien. 

 

Wonen Noordwest Friesland wil graag faciliteren dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 

blijven wonen, in hun eigen huis of anders in een (aangepaste) woning in hun eigen dorp. Met 

voldoende mogelijkheden tot (thuis)zorg. WonenNWF is zich er echter van bewust dat deze zorg de 

verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties is, die hun eigen keuzes maken. Langdurige 

samenwerking is helaas niet meer vanzelfsprekend, maar nog wel (goed) mogelijk. Steekwoorden in 

deze nieuwe situatie zijn risicobeheersing (‘worst case scenario’s’), flexibel bouwen en redeneren 

vanuit een gezamenlijk belang. Het van boven af opgelegde concurrentie-model in de zorg maakt het 

soms behoorlijk moeilijk om met elkaar met open vizier te kunnen spreken. Welke verzorgingshuizen 

en verpleeghuizen blijven bestaan, welke verdwijnen en wat betekent dat dan zijn vragen die moeilijk 

tijdig beantwoord kunnen worden, terwijl ze wel van grote invloed zijn op de woningmarkt en soms 

ook op de leefbaarheid van een dorp. (Dit geldt bijvoorbeeld in Tzummarum).  

 

Om te zorgen dat er voldoende voor senioren geschikte woningen zijn bouwt WonenNWF 

levensloopgeschikte woningen en renoveren wij bestaande woningen om deze geschikt te maken voor 

senioren. De afgelopen jaren heeft WonenNWF veel nieuwbouw geschikt voor senioren gerealiseerd; 

In de grotere dorpen hebben wij  appartementen voor senioren gebouwd, waar mogelijk in 

combinatie met een zorgsteunpunt. Ook zijn er ‘aanleunwoningen’ nabij de bestaande zorgcentra 

gerealiseerd. 

 

Ontwikkelingen 

De huidige geplande nieuwbouwprojecten geschikt voor senioren zijn allemaal grondgebonden 

zelfstandige woningen. Momenteel beschikt WonenNWF over bijna 700 woningen (17% van het 

woningbezit) die (volgens de huidige maatstaven) geschikt zijn voor senioren. Kleine jaren ’70 

woningen die toen gebouwd zijn voor senioren maar waar nu vooral jongeren wonen tellen niet mee. 

Door nieuwbouw en herstructurering groeit het percentage van 17% naar 23% in de komende jaren. 

Dit achten wij voldoende. Conform eerder onderzoek (zie notitie Wonen en Zorg uit 2014) kwamen wij 

tot de conclusie dat dit minimaal 20% zou moeten zijn. 

 

In de afgelopen periode heeft WonenNWF samen met collega corporaties in de regio de regionale 

woningmarkt nader in kaart gebracht. Plaatsen, woningen, plannen en ontwikkelingen zijn naast 

elkaar gelegd om gekke ‘plussen en minnen’ op te sporen. Deze inventarisatie is onlangs voorgelegd 

aan de gemeenten in de regio. Graag zouden WonenNWF en de andere corporaties zien dat de 

zorgpartijen zich bij dit initiatief aansluiten om zo inzicht te krijgen in elkaars plannen en zaken af te 

stemmen. 

 

Acties: 

- Via nieuwbouw en herstructurering een toename van het aantal woningen geschikt voor 

senioren realiseren. De precieze plannen en aantallen staan opgenomen in het 

volkshuisvestingsbeleid en in het SVB van WonenNWF. 

- De zorgpartijen uitnodigen bij het regionale overleg over de woningmarkt.  
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6. Vastgoed 
 

Bij WonenNWF zijn nieuwbouw en onderhoud gebundeld in de sector Vastgoed. Doelstelling daarbij is 

om integrale beslissingen te nemen over de kwaliteit van het vastgoed van WonenNWF. Zo wordt bij 

de keuze voor materialen bij nieuwbouw rekening gehouden met het toekomstig onderhoud dat dit 

met zich meebrengt. Deze ‘levensloopkosten’ maken onderdeel uit van de investeringsbeslissingen. 

Ook bij de invulling van verbeterplannen voor de bestaande voorraad vindt de nodige afstemming 

plaats tussen verschillende disciplines. Dit alles vanuit de visie om te zorgen voor goede, betaalbare 

en energiezuinige woningen, passend voor onze doelgroepen. 

 

Nieuwbouw; energiezuinig en vaak levensloopgeschikt 
Nieuwbouw van huurwoningen bij WonenNWF bestaat met name uit sloop en vervangende nieuwbouw. 

Een aanzienlijk deel van de nieuwbouw bestaat uit ‘woningen voor een of twee persoonshuishoudens, 

geschikt voor senioren’. Deze woningen hebben de eerste slaapkamer en badkamer gelijkvloers met de 

woonkamer. Voor de toekomst zullen mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen. Dit zal 

naar verwachting leiden tot een verder toenemende vraag naar woningen geschikt voor senioren en het 

leveren van thuiszorg door zorgorganisaties. 

 

Bij nieuwbouw is bij WonenNWF relatief veel aandacht voor de architectonische kwaliteit van de 

woningen en een goede inpassing in de omgeving. Beoogd wordt met de nieuwbouw ook een 

ruimtelijke opwaardering van een dorp te bewerkstelligen. WonenNWF staat bekend om haar 

bijzondere projecten en wil dit ook in de toekomst blijven doen waar dit mogelijk is. Daarbij wordt 

gekozen voor duurzame materialen, zodat de onderhoudskosten naar de toekomst lager zijn en 

daarmee een beter rendement kan worden behaald. Wij willen hier een verdere besparing op 

realiseren. Over de komende 10 jaar wordt op de nieuwbouw een totale besparing van € 2 miljoen 

verwacht, uitgaande van de bestaande energiekwaliteit. Deze besparing zal o.a. worden gerealiseerd 

door vaker een standaard bouwplan toe te passen en door innovatief aanbesteden. Daarbij kan 

worden gedacht aan innovatieve vormen van prestatiegericht aanbesteden, zoals design & build, 

waarbij de opdrachtnemer wordt gevraagd om mee te denken in het slim ontwerpen van de 

woningen. Hier wordt momenteel ervaring mee opgedaan, waarna gekeken wordt of dit voor de 

komende jaren vaker een goede methode kan zijn.  

 

De eisen voor nieuwbouwwoningen op het gebied van energiezuinigheid worden steeds meer 

aangescherpt. Voor de huurder betekent dit nòg lagere energielasten, maar dit vraagt ook om hogere 

investeringen. Daarom is het belangrijk dat een deel van deze extra investering kan worden 

doorberekend naar de huurder, echter zodanig dat de totale woonlasten voor de huurder lager 

worden. In juni 2015 is een wetsvoorstel ingediend (Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte i.v.m. de 

mogelijkheid van verhuurder en huurder een energieprestatie-vergoeding (EPV) overeen te komen) 

dat hiertoe de mogelijkheid moet gaan bieden. Zodra de politieke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden, wil WonenNWF onderzoeken of dit mogelijkheden biedt voor het vervangen van oude 

woningen door nieuwe energieneutrale woningen. Dit zal worden meegenomen bij het herijken van 

het Strategisch Voorraad Beleid (zie hierna).  
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Renovatie; veel aandacht voor energiezuinigheid en huurdersparticipatie 
In het huidige SVB staan een groot aantal woningen tot 1960 en seniorenwoningen tot 1974 op het 

programma voor een grondige buitenrenovatie. De afgelopen jaren zijn hier al een heel aantal van 

gedaan. De woningen worden energetisch aangepakt, bouwkundige problemen worden verholpen en 

de uitstraling wordt verbeterd. De binnenkanten worden individueel aangepakt. Dit gebeurt bij 

mutatie van de woning of op verzoek van de huurder. Zo wordt aangesloten bij de wensen van de 

huurder. 

 

In het kader van het energiebeleid willen we ook op het gebied van duurzaamheid bij renovatie 

woningen extra stappen zetten in de richting van energieneutrale woningen. Daarbij willen we de 

totale woonlasten van de huurder verlagen en het woningbezit gereed maken voor een langdurige 

toekomst. Hiervoor zal ook de nieuwe wet energieprestatievergoeding voor nodig zijn. Dit willen we 

meenemen bij het herijken van het SVB.  

 

De laatste jaren is bij renovatieprojecten de nodige ervaring opgedaan met huurderparticipatie. Een 

vertegenwoordiging van de huurders is betrokken bij keuzes ten aanzien van het renovatieplan en 

speelt ook een rol in de communicatie met de buurt. Ook kunnen huurders vaak kiezen uit 

verschillende opties voor de aanpak of uitstraling van hun woning. Op deze wijze wil WonenNWF de 

bewoners zoveel mogelijk betrekken bij dit proces, hen echt laten participeren en zo het draagvlak en 

de betrokkenheid uit de straat/buurt vergroten. Deze lijn zal bij de uitvoering van het nieuwe SVB 

verder worden doorgetrokken en waar mogelijk uitgebreid. 

 

Onderhoud; steeds vaker prestatiegericht aanbesteden 
Het onderhoudsbeleid is er op gericht om de woningen op een kwalitatief goede wijze te onderhouden 

en tegelijk kosten te besparen waar dit mogelijk is. Dit gebeurt o.a. door een aantal processen anders 

te organiseren en vervangingsmomenten verder te optimaliseren. Daardoor wordt een verdere 

besparing gerealiseerd op de onderhouds- en/of bedrijfskosten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

automatisering, zoals het gebruik van tablets waardoor zaken ‘in het veld’ in één keer verwerkt 

worden. Tevens is gekozen voor allround opzichters die in één regio werken. De insteek van de 

bezuinigingen is dat de kwaliteit blijft gehandhaafd. 

 

Bij het planmatig onderhoud wordt gekozen voor prestatiegericht aanbesteden, waarbij meer taken en 

verantwoordelijkheden bij de aannemer worden neergelegd. Het resultaatgerichte concept houdt in 

dat de vraag wordt omschreven in het gewenste kwaliteitsniveau van de benodigde functionele en 

esthetische prestaties. Het onderhoudsbedrijf maakt de vertaling naar technische en organisatorische 

oplossingen. Het onderhoudsbedrijf geeft hierbij de zekerheid dat het gewenste kwaliteitsniveau ook 

wordt geleverd, hetgeen ook contractueel wordt vastgelegd. Wonen Noordwest Friesland (de 

opdrachtgever) maakt zo optimaal gebruik van de specifieke kennis en creativiteit bij de 

opdrachtnemer. Resultaatgericht werken heeft voordelen voor alle ketenpartijen. De opdrachtgever 

zet in op lagere onderhoudslasten. Door de periodieke beoordeling van de staat van een complex als 

input voor de meerjarenbegroting en het actualiseren van de meerjarenbegroting op complexniveau is 

een budgetvergelijking mogelijk met de aanneemsom van de aannemer. Dit dient als vertrekpunt bij 

de controle van de uitwerking van de opdrachtnemer. Voor het onderhoudsbedrijf en de leveranciers 

kan het concept leiden tot continuïteit door langlopende samenwerkingsverbanden.     

 

Verder is de cyclus van het planmatig onderhoud verlengd van 6 naar tenminste 7 jaar en wordt het 

werk zoveel mogelijk per dorp geclusterd. Dit is mogelijk omdat de detaillering van gevels en kozijnen 

de afgelopen jaren flink is verbeterd, waardoor problemen met houtrot in de toekomst zoveel mogelijk 

worden voorkomen.  
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Een andere ontwikkeling is het gecombineerd en prestatiegericht aanbesteden van het 

contractonderhoud voor centrale verwarming met de vervanging van ketels. Daarin worden ook de 

zonneboilers en ventilatiesystemen betrokken. Hiermee wordt beoogd de zaken op het optimale 

moment te gaan vervangen. Ook dit levert een flinke besparing op in de komende jaren. 

 

Verder zien we een neergaande tendens in het aantal reparatieverzoeken en de kosten die daarmee 

gemoeid zijn en ligt het aantal verzoeken voor woningverbetering in de praktijk lager dan verwacht. 

Dit heeft er ook mee te maken dat zaken bij mutatie in de lege woning grondig worden aangepakt. 

Al deze zaken tezamen leveren naar verwachting een besparing op van € 7,6 miljoen in het 

onderhoud over de komende 10 jaar. 

 

Aan de andere kant zijn er ook extra uitgaven voor de kwaliteit van de woningen. Het gaat hierbij met 

name om extra investeringen in de energetische kwaliteit. Ook is rekening gehouden met flinke 

investeringen in het verwijderen van asbest uit de daken. Van overheidswege is voorgeschreven dat 

dit uiterlijk 2024 moet zijn gerealiseerd. 

 

Servicebedrijf; een deskundige en kostenbewuste eigen onderhoudsdienst 
Het Servicebedrijf, de eigen onderhoudsdienst van WonenNWF, heeft in de afgelopen jaren bewezen 

de concurrentie met externe partijen (meer dan) aan te kunnen. Op grond daarvan is besloten om 

met een eigen Servicebedrijf te blijven werken. Jaarlijks worden prestatie indicatoren en normen 

afgesproken op basis waarvan het Servicebedrijf wordt beoordeeld en wordt er gerapporteerd over de 

behaalde resultaten. Naast de kostenkant wordt ook gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening 

in de vorm van bijvoorbeeld de tijdigheid van uitvoering van reparatieverzoeken. Deze zaken worden 

vastgelegd in een zgn. Service Level Agreement (SLA). 

 

Het Servicebedrijf wordt met name ingezet voor het dagelijks onderhoud en woningaanpassing. 

Binnen het dagelijks onderhoud worden alle standaard mutaties en driekwart van de 

reparatieverzoeken door de eigen dienst uitgevoerd. Ook worden bijna alle werkzaamheden 

voortkomend uit veiligheidskeuringen uitgevoerd. Bij woningaanpassing worden renovaties bij mutatie 

in de lege woning en comfortverbeteringen op verzoek van de huurder in de bewoonde situatie 

uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden, die zowel door de eigen onderhoudsdienst als door externen 

worden verricht, vindt een directe vergelijking van kosten plaats. 

 

Ook bij het Servicebedrijf speelt de automatisering een belangrijke rol in de efficiëntie. Zo ontvangen 

de medewerkers de werkopdrachten op de smartphone en kunnen ze hiermee ook zaken gereed 

melden. Daarnaast is het toekomstbeeld om materiaal bestellingen op de klus via een app te laten 

plaatsvinden. Verder zal de smartphone ook worden ingezet om b.v. een notificatie aan de huurder te 

versturen voorafgaand aan de onderhouds- of reparatieverzoekwerkzaamheden.    

 

Strategisch voorraad beleid; een gerichte aanpak per woning 
WonenNWF is zeer actief op het gebied van sloop/nieuwbouw en renovatie. Er zijn in de afgelopen 

jaren veel projecten gerealiseerd. Een aansprekend voorbeeld van renovatie zijn de ‘Delfts witte’ 

woningen in St. Jacobiparochie. Die staan er na een renovatie weer prima bij qua uitstraling en 

technische en energetische kwaliteit. 

 

Ons huidige SVB is een combinatie van twee plannen. In 2005 is er een SVB 2005-2015 opgesteld 

voor verbetering van de binnenkant van de woningen, met ook een aantal verbeteringen aan de 

buitenzijde. Tevens is er toen een sloop / nieuwbouwprogramma opgesteld, wat ondertussen vrijwel is 

uitgevoerd. In 2009 is een nieuw SVB opgesteld als aanvulling op het oude SVB. Dit plan voorzag in 

het verhogen van  de kwaliteit van ruim 1200 woningen  en een transformatie in doelgroepen, 
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uitvoering vanaf 2010 t/m 2020. Deze 1200 woningen bestaan uit kleine “gezinswoningen” tot 

bouwjaar 1960, plus een aantal “seniorenwoningen” tot bouwjaar 1974. Dit plan omvatte: 

 

 

Ingreep        Aantal 

1. Aanbrengen basiskwaliteit plus isolatiepakket   214 woningen 

2. Renovatie, geschikt voor 1+2 persoonshuishoudens   690 woningen 

3. Grootschalige renovatie, uitstraling/gezinnen    182 woningen 

4. Sloop (met minder of geen vervangende nieuwbouw)  117 woningen 

 

Ontwikkelingen 

De laatste jaren zijn er een paar tussentijdse aanpassingen geweest in het huidige SVB: 

- Grootschalige renovaties zijn omgezet in renovaties of sloop / nieuwbouw of verkoop. 

- Er zijn een aantal sloop- nieuwbouwlocaties gewijzigd in renovatie vanuit het overleg met de 

bewoners. 

- De uitvoeringsplanning is verlengd. 

- De renovatie aan de binnenzijde wordt na overleg met HDBF over vergoedingen niet meer 

planmatig maar bij mutatie of op verzoek van de huurder uitgevoerd. De buitenrenovatie 

heeft het karakter van groot buitenonderhoud met isolatieverbetering. 

- De maatregelen bij de binnenrenovaties zijn beperkt en worden alleen uitgevoerd indien deze 

noodzakelijk zijn. 

- Verkoop programma is aangepast en Koopgarant woningen worden niet meer aangeboden. 

- Programma van Eisen voor nieuwbouw is aangepast om woningen betaalbaar te houden.  

- De totale omvang van de kernvoorraad is beperkt. 

- De basiskwaliteit en de mogelijkheden van de woningverbeteringen op verzoek zijn beperkt of 

gaan nu tegen een huurverhoging. 

 

Huidig beleid 

Sinds 2010 zijn er veel maatregelen van het eerste en het aanvullende SVB uitgevoerd: 

- Aantal sloop 190 

- Aantal nieuwbouw 172  

- Aantal (buiten)renovatie 138   

- Aantal woningen op basiskwaliteit gebracht inclusief renovatie voorraad 299   

 

Het transformeren van kleine jaren ‘50 gezinswoningen naar woningen voor 1+2 personen doen we 

door een nieuwe, grotere badkamer te realiseren (op de plek van de derde slaapkamer) en door waar 

mogelijk een open keuken te realiseren. Ook worden de woningen geheel vernieuwd en 

energiezuiniger gemaakt. Door deze transformatie sluiten we aan op de vraag naar 1+2 

persoonswoningen in plaats van gezinswoningen. De transformatie van een gezinswoning naar een 

1+ 2 persoonswoning is een relatief kostbare ingreep. We gaan deze ingrepen evalueren en zullen 

hierbij ook de inbreng en mening van de huurders vragen (via een enquête).  

 

Wat gaan we doen (doelen): 

Zoals hierboven aangegeven zijn er in het huidige SVB meerdere aanpassingen geweest. Het huidige 

SVB willen we dan ook gaan herijken, waarbij we rekening houden met de genoemde ontwikkelingen 

en overwegingen; zoals basiskwaliteit, vernieuwing en uitstraling van het bezit, doelgroepen, 

onderhoudslasten, rendementen, woonlasten, energie etc. Het nieuwe SVB willen we opstellen voor 

het gehele woningbezit en met een duidelijke visie voor dit gehele woningbezit. De looptijd van het 

nieuwe SVB is 15 jaar. Aan de hand van vastgoedsturing willen we dit nieuwe SVB onderbouwen, 
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waardoor hieraan een goede volkshuisvestelijke en financiële onderbouwing ten grondslag ligt. Het 

uiteindelijke doel is dat we op complexniveau hebben omschreven wat we van plan zijn.  

 

Bij vastgoedsturing wordt gekeken naar de volgende zaken: 

- In hoeverre past het complex bij de volkshuisvestelijke doelstellingen van WonenNWF? Wat is 

de volkshuisvestelijke beleidswaarde? Bijvoorbeeld: type woning, aansluiting bij het 

programma van eisen, huurprijs, aantal reacties, leegstand, marktscore, etc. Het gaat om de 

volkshuisvestelijke toekomstwaarde in relatie tot de benodigde kernvoorraad.  

- Levert het complex naar de toekomst in financiële zin een positief rendement? Is WonenNWF 

in staat om met de positief scorende complexen te voldoen aan haar financiële verplichtingen. 

Het gaat hierbij om de financiële beleidswaarde.   

Door zowel de volkshuisvestelijke als financiële beleidswaarde te bepalen, kan de toekomstwaarde van 

een complex worden bepaald. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of een ingreep (sloop, 

renovatie, verkoop) wenselijk is of dat een complex probleemloos door kan worden geëxploiteerd. 

 

Er moet bij het herijken van het SVB een goede afweging plaatsvinden voor sloop / nieuwbouw of 

renovatie. Uit financieel oogpunt is nieuwbouw veelal aan te bevelen. Door de hogere huren en lagere 

onderhoudskosten geeft nieuwbouw veelal een hoger rendement dan renovatie. Ook de verwachte 

marktwaarde ligt hoger. Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat huurders en 

woningzoekenden echter ook tevreden zijn met de gerenoveerde en getransformeerde woningen. Dit 

mede vanwege de lagere huurprijs ten opzichte van een nieuwbouwwoning. Hierbij zal (nog) meer 

aandacht moeten zijn voor de uitstraling van de woningen. 

 

Tevens zal bij het herijken van het SVB gekeken worden naar de restant levensduur van ons 

woningbezit. In investeringsberekeningen is de restant levensduur de periode tot de eerstvolgende 

grote investering in de woning, zoals sloop of renovatie. De vraag is of we het vernieuwen van het 

woningbezit moeten versnellen om de gemiddelde restant levensduur van de woningen te verhogen. 

In de huidige plannen gaat de vernieuwing van het woningbezit (en daarmee het investeren in de 

restant levensduur) namelijk langzamer dan het ouder worden van het gemiddelde woningbezit en 

daarmee de afname van de restant levensduur. 

 

Voor het nieuwe SVB zal een integrale afweging plaatsvinden tussen de belangen van de huidige 

huurder, de toekomstige verhuurbaarheid, de technische staat en de financiële resultaten in de 

toekomst. Er zal een gezonde mix moeten komen van renovatie en sloop / nieuwbouw aantallen.  

Daarbij zal ook gekeken worden naar mogelijkheden van energieneutrale woningen.  

 

Acties 

Voor het herijken van het SVB hebben we de volgende speerpunten met bijbehorende planning: 

1. Opzetten vastgoedsturing  Januari 2016 

2. Evaluatie transformatie  Februari 2016 

3. Aansluiten op bedrijfsplan  

4. Aansluiten op het WSW 

5. Visie per dorp    Maart 2016 

6. Energiebeleid   Maart 2016 (inclusief onderzoek energieneutraal)  

7. Analyse per dorp    Maart - juni 2016 

8. Concept SVB   September 2016 gereed 

9. Overleg stakeholders (incl. HDBF) Oktober - november 2016 

10. SVB vaststellen   Januari 2017 

  



28 
 

Energiezuinige woningen; minimaal label C en deels energieneutraal 
 

Ontwikkelingen 

Wonen Noordwest Friesland werkt al geruime tijd aan het energiezuiniger maken van haar 

woningvoorraad (zie milieubeleidsplan 2007, update 2011). Veel besparing is gecreëerd door isolatie, 

renovatie en sloop/ nieuwbouw. Bij het vergelijken van de energielabels in 2007 en de labels eind 

2014 valt op dat het percentage groene labels (A t/m C) is gestegen van 28% naar 66%. Zie bijlage 

1. Door te investeren in het energiezuinig maken van de woningvoorraad wil WonenNWF de 

woonlasten voor huurders verminderen, de woonkwaliteit bevorderen en het milieu ontlasten.  

 

In 2014 zijn o.a. de rijksoverheid en Aedes in het Energieakkoord de doelstelling overeengekomen van 

gemiddeld label B voor sociale huurwoningen in 2020. Niet-groene labels (D t/m G) zijn ongewenst. 

Het betreft een inspanningsverplichting waarbij woningcorporaties naar vermogen investeren.  

De insteek van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland (HDBF) is om alle woningen zo snel 

mogelijk naar (minimaal) energielabel C te brengen. 

In 2015 is door de Rijksoverheid het ‘Nader Voorschrift’ ingevoerd. De energieprestatie van een 

woning wordt niet meer met een energielabel aangeduid maar met een energie-index (EI). Met deze 

EI wordt vervolgens het aantal WWS punten bepaald. Zie bijlage 1. Voor de vergelijkbaarheid met 

voorgaande jaren wordt in dit plan nog wel over energielabels gesproken. 

  

Visie 

Met ons huidige milieubeleidsplan wordt ons woningbezit al zichtbaar groener. Maar toch blijft naar 

verwachting 10% in de ongewenste labels D t/m G zitten. Het energieakkoord en ook het streven van 

HDBF gaan duidelijk verder dan het huidige milieubeleidsplan van WonenNWF. Daarom willen we 

aanvullende maatregelen nemen.  

 

WonenNWF gaat voor een door te exploiteren voorraad met minimaal energielabel C.  Daar boven op 

willen we in het nieuwe SVB een duidelijk begin maken met het energieneutraal maken van de 

woningen. 

 

Tenminste label C 

De komende jaren gaat WonenNWF er alles aan doen om het door te exploiteren woningbezit naar 

minimaal energielabel C (minimaal EI < 1.8) te brengen. Een deel van de maatregelen kan financieel 

en organisatorisch het beste worden gecombineerd met het planmatig buitenonderhoud. Het gaat hier 

om een cyclus van 7 jaar: 2016 t/m 2022. Voor maatregelen aan de binnenkant is WonenNWF 

afhankelijk van medewerking van de huurder en/of mutatie van de woning. Het kan voorkomen deze 

maatregelen hierdoor niet uitvoerbaar zijn binnen deze termijn. 

 

Uitvoering: 

Een groot deel van de renovatie voorraad zal door de standaard maatregelen (= isolatie en HR ++ 

glas) in energielabel B komen. Bij de binnenrenovaties worden ventilatiesystemen en CV-installaties 

aangebracht en worden woningen en bergingen zonder spouwmuur van binnenuit geïsoleerd met 

voorzetwanden.  

Een aantal woningen in deze voorraad zullen met deze standaard maatregelen energielabel C niet 

halen. Dit zijn bijvoorbeeld vooroorlogse woningen met inefficiënte bouwvormen of jaren 50 woningen 

met moeilijk te isoleren constructies. Bij deze woningen zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals 

zonneboilers en CO2 gestuurde ventilatie. Bij het herijken van het SVB zal worden heroverwogen of 

sloop- nieuwbouw bij deze woningen geen rendabelere optie is.  
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In het deel van de voorraad waarvoor nog geen renovatie-, sloop- of verkoopplannen zijn gemaakt 

zijn er ook nog diverse extra maatregelen nodig om de woningen in minimaal energielabel C te 

brengen. Het gaat hierbij om het vervangen van oud dubbelglas en enkel glas door HR++ glas, het 

vervangen van ongeïsoleerde panelen door geïsoleerde constructies en / of het aanbrengen van 

zonneboilers en /of CO2 gestuurde ventilatie. Bij de maatregelen zal de nadruk liggen op 

constructieve toepassingen en minder op installatietechnische onderdelen om stijging van 

onderhoudskosten door installaties te beperken.  

 

Het moment dat een woning zonder CV in energielabel C komt hangt af van het moment dat een CV 

installatie wordt aangebracht. De huurders zonder CV willen we actief gaan benaderen voor het 

plaatsen van CV. Hiervoor wordt wel een huurverhoging in rekening gebracht. Als de zittende huurder 

dit aanbod weigert dan wordt de CV aangebracht tijdens mutatie van de woning.  

 

10-20% energieneutraal 

Vanwege de klimaatdoelstellingen en het verder beperken van de woonlasten voor de huurder wil 

WonenNWF naar de toekomst het bezit gaandeweg nagenoeg energieneutraal maken. In het in 2016 

op te stellen nieuwe SVB willen we hier al een aanzienlijke start mee maken. Het streven is om in de 

looptijd van het SVB (= 15 jaar) tenminste 10-20% van de woningvoorraad energieneutraal te maken, 

zowel door renovatie als sloop-nieuwbouw. Op deze wijze wil WonenNWF haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op dit vlak nemen en een duidelijke bijdrage leveren aan het milieu naar de 

toekomst en tegelijk het betaalbaar houden van de woonlasten voor de huurder. Bij de doorrekening 

van de SVB-plannen in 2016 moet duidelijk worden of dit streven financieel haalbaar is. Uitgesproken 

is om hieraan financiële prioriteit te geven en de financiële ruimte in te zetten voor maatregelen in het 

kader van SVB en energiebeleid. Daarmee kiezen we er voor om in het vervolg op label C niet met 

kleine stapjes vooruitgang te boeken, maar dit met grote stappen te doen en een deel van de 

voorraad al echt klaar voor de toekomst te maken. De Energie Prestatie Vergoeding zal hierbij een 

belangrijk rol spelen. 

 

Woonlastencalculator 

Naast de technische maatregelen om woningen energiezuiniger te maken heeft WonenNWF ook 

aandacht voor bewonersgedrag t.a.v. energieverbruik. Dit willen we bereiken door meer communicatie 

richting de huurder, maar ook door huurders en woningzoekenden inzicht te geven in de totale 

woonlasten (huur & energie). Hiervoor gaan we een Woonlastencalculator introduceren die een 

gerichte indicatie geeft van de totale woonlasten van een woning. Deze woonlasten bestaan uit netto 

huur min huurtoeslag en de verwachte energielasten. Door het combineren van gegevens over de 

woning (woningtype, energielabel, e.d.) en gegevens over de bewoners (gezinssamenstelling, 

opleiding, e.d.) biedt de Woonlastencalculator inzicht in het verwachte energieverbruik. Mensen 

krijgen een persoonlijk advies. Hiermee worden ze in staat gesteld om zelf wat te doen aan hun 

woonlasten. 

 

Planning 

De ambitie van WonenNWF is dat in 2022 alle door te exploiteren woningen in minimaal energielabel 

C zitten (EI < 1,8) Zie Bijlage 1. Hiervoor wordt de volgende planning aangehouden: 
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2016 Opstellen nieuw energiebeleid en plan van aanpak + uitwerking op woningniveau. 1 

Inclusief onderzoek haalbaarheid energieneutrale woningen. 

2017 Na vaststelling nieuw SVB, start uitvoering nieuw energiebeleid. Tot die tijd 

uitvoering huidig beleid. 2 

2017-2022 Versneld uitvoeren van het huidige renovatie programma t/m 2022 i.p.v. 2026. 3 

2016-2022 Aanbrengen HR++ glas en isoleren ongeïsoleerde panelen bij de door te 

exploiteren woning voorraad (excl. de renovatie voorraad) tijdens de periodieke 

onderhoudscyclus. 

Vanaf 2018 Uitvoering SVB / doelstelling >10-20% energieneutraal. (Looptijd SVB is 15 jaar) 
1 De herijking van het SVB in 2016 zal naar verwachting invloed hebben op de planning. 
2 Hierbij wordt afgewogen welke maatregelen wel of niet worden uitgevoerd, om te voorkomen dat er 

maatregelen bij woningen worden uitgevoerd waarvan bij de herijking van het SVB de bestemming 

kan veranderen. 
3 Bij een aantal woningen zal de doelstelling mogelijk niet haalbaar zijn vanwege gebrek aan 

medewerking bij de zittende huurder of omdat isolatie in bewoonde toestand niet mogelijk is.  

 

Financieel  

De financiële consequenties van onze nieuwe ambitie zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de 

herijking van het SVB in 2016. Vooralsnog zijn de extra kosten om de door te exploiteren voorraad op 

minimaal label C te brengen t.o.v. ons huidige beleid ca €1,3 miljoen. De kosten van het streven om 

tenminste 10-20% van de woningen door middel van renovatie of sloop-nieuwbouw energieneutraal 

te maken, zullen veel hoger liggen. De financiële impact en haalbaarheid hiervan zal in 2016 met het 

SVB worden bepaald. 

 

Acties 

1. In 2016 een nieuw energiebeleid en plan van aanpak uitwerken, inclusief onderzoek 

energieneutrale woningen. 

2. In 2016 gewoon door gaan met huidige beleid. Echter bij woningen waarvan de bestemming 

kan veranderen bij herijking van het SVB in 2016 afwegen welke maatregelen wel of niet 

worden uitgevoerd. 

3. In 2016 en de jaren daarna huurders actief benaderen voor de aanleg van CV. 

4. Doelstelling > 10-20% energieneutraal verwerken in SVB en financiële haalbaarheid hiervan 

onderzoeken 

5. Per 2017/2018 start uitvoering van het plan (looptijd 15 jaar). 

6. Aanbrengen HR++glas en isoleren ongeïsoleerde panelen wordt bij de voorraad die niet wordt 

gerenoveerd ingepland in de onderhoudscyclus van het planmatig buitenonderhoud. Aanvang 

2016, uitvoering gereed 2022. 

7. Inzetten Woonlastencalculator om woonlasten inzichtelijk te maken.  
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7. Communicatie & Participatie 
 

WonenNWF communiceert open en transparant naar onze huurders, woningzoekenden, stakeholders 

en andere belangstellenden. We informeren iedereen graag over onze werkzaamheden en beleid en 

betrekken hen hierbij.  

 

Website 

De website van WonenNWF is ons visitekaartje. De centrale poort om informatie te krijgen. In 2014 

zijn er stappen gezet in de optimalisatie van de vindbaarheid van de website. Hierdoor vindt een 

online zoekmachine ons beter en komen we hoger in de zoekresultaten.  

 

Voor de komende periode willen we nader in kaart brengen hoe bezoekers door onze website heen 

navigeren om vervolgens de website nog gebruiksvriendelijker in te richten en vooral om te 

voorkomen dat mensen WonenNWF wegklikken omdat ze iets niet kunnen vinden. Een logische 

opbouw van de website waarbij mensen in zo min mogelijk klikken kunnen vinden wat ze zoeken is 

het doel. 

 

Huurdersportal 

WonenNWF is van plan een huurdersportal op zetten. Via een huurdersportal op de website kunnen 

mensen zelf online ‘alles’ regelen (zoals reparaties) en ook hun informatie kunnen inzien (hun eigen 

gegevens, een overzicht van hun eventuele betalingsregeling, maar ook de onderhoudsplanning voor 

hun woning). Wij zien dat een goede online dienstverlening steeds belangrijker wordt en willen hier 

tijdig op inspelen. Vanzelfsprekend moet de huurdersportal wel ten dienste staan van klanten en (op 

den duur) van de efficiency. Het is geen doel op zich. Het is van belang te weten met wat voor soort 

vragen mensen ons bellen of aan de balie komen. Dat zullen we nader moeten inventariseren en 

sturend laten zijn bij wat voor informatie je beschikbaar wilt hebben in het huurdersportal. Verder 

laten we ons bij het komen tot een huurdersportal inspireren door voorbeelden in het land. De 

ontwikkelingen hierin gaan snel. 

 

Overigens werkt WonenNWF reeds met het weergeven van FAQ (Frequently Asked Questions) in 

brieven en op de website en naar onze beleving zorgt dit inderdaad voor meer duidelijkheid en minder 

telefoontjes.  

 

Meer mogelijkheden voor de klant en gerichtere informatie zijn belangrijk, maar we willen daarnaast 

ook interactiever worden. Meer contact met onze huurders. Hen betrekken hen bij afwegingen, en 

meer participatie.  

 

Huurdersparticipatie & stakeholdersparticipatie 
Bij huurdersparticipatie is het doel dat huurders en stakeholders het beleid van WonenNWF kunnen 

beïnvloeden, zowel door aan te sluiten bij overlegorganen als door het direct inbrengen van plannen 

en ideeën. 

 

Huurders worden individueel betrokken bij zaken die hun woning, straat of buurt betreffen. Dit kan 

gaan over een renovatieplan, een (sloop) nieuwbouwproject, woningverbetering of een plan voor 

aanpak van de woonomgeving. In 2014 is ervaring opgedaan met participatie van huurders in een 

renovatieplan (te Ferwert en Hallum) en dit is goed bevallen. Sindsdien zijn alle renovatieplannen op 

dezelfde wijze opgepakt en dit wordt de komende jaren voortgezet. Hierbij worden bouwbedrijven via 

een prijsvraag opgeroepen een renovatieplan (met een aantal basiseisen)  voor een complex 
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woningen te ontwikkelen. Bij de uiteindelijke keuze voor het winnende plan heeft een 

vertegenwoordiging van de huurders stemrecht. Zij beslissen mee over welk plan het wordt. 

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland is de officiële vertegenwoordiger van onze huurders. 

De samenwerking met HDBF in de afgelopen jaren verstevigd om via hen de huurdersinvloed te 

vergroten. Alle voornemens tot beleidswijzigingen worden eerst aan HDBF voorgelegd. Ook zijn er 

afspraken (protocollen) met HDBF over bijvoorbeeld de werkwijze bij sloopprojecten. De Woningwet 

biedt de huurdersorganisaties een formele positie bij het overleg om te komen tot de 

prestatieafspraken met de gemeenten en corporatie. Ook het eerste (aan)bod aan de gemeenten 

moet de corporatie opstellen in overleg met de huurdersorganisatie.    

 

Verder wil WonenNWF huurders en stakeholders en evt. woningzoekenden (nog) meer betrekken bij 

beleid/afwegingen en hen vaker actief benaderen om hun mening te vragen. Zowel via het uitzetten 

van digitale enquêtes als via persoonlijke gesprekken willen we meer inzicht krijgen in de 

(woon)wensen van onze huurders en woningzoekenden. We willen huurders en woningzoekenden 

serieus nemen en hen meer deelgenoot maken van (beleids)afwegingen.  Door huurders meer 

zeggenschap te geven hopen we op sterker beleid maar vooral op (meer) draagvlak voor beslissingen 

en een positieve invloed op de huurderstevredenheid. 

 

Tot slot worden huurders via de Koers Noordwest (informatiekrant) en via onze website geïnformeerd 

over plannen en projecten. Mensen weten WonenNWF ook steeds beter te vinden via social media, 

m.n. Facebook, en benutten deze kanalen in toenemende mate om in gesprek te komen met ons. 

 

Wat gaan we doen t.a.v. huurdersparticipatie (doelen);  

Om huurders daadwerkelijke te laten participeren ondernemen we de volgende acties: 

 

1. WonenNWF is van plan een huurdersportal op te zetten. In vervolg op de 

inventarisatie in 2015 wordt in 2016 een plan van aanpak geschreven voor de 

implementatie en de eventuele gevolgen voor de organisatie.  

2. Vanaf 2016 regelmatig huurders en woningzoekenden digitaal vragen stellen over 

woonwensen en hen vragen voorleggen die voortkomen uit onze 

beleidsafwegingen. Hiervoor hebben wij de handige onderzoekstool survey 

monkey in huis. Deze manier van werken fungeert als een klantenpanel, maar 

dan op praktische wijze ingestoken.  

3. Stimuleren van digitale communicatie met huurders. Hiervoor is het van belang de 

emailadressen van zittende huurders te verzamelen. 

4. In het nieuwe leefbaarheidsbeleid stimuleren wij nieuwe initiatieven van huurders 

gericht op een schone en veilige woonomgeving en op het prettig samen wonen 

(stimuleren van de sociale cohesie, burenhulp, participatie, etc). 

5. Bij renovatieplannen en bij (periodiek) onderhoud betrekken we de bewoners 

actief om mee te denken en te beslissen. Bij onderhoud gaat het met name om 

het bieden van keuzes (zoals inspraak in kleuren) en het meer en uitgebreider 

informeren van huurders over onderhoudsprojecten.  

6. Met HDBF Inhoudelijke en procedurele afspraken maken over de 

prestatieafspraken met de gemeenten en het opstellen van het bod.  

7. HDBF financieel blijven ondersteunen (omdat het hebben van een professionele 

huurdersorganisatie van groot belang is). 
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Klanttevredenheid 
Rondom klanttevredenheid heeft WonenNWF jarenlang extern klanttevredenheidsonderzoek via KWH 

laten doen. Zelf verrichten we ook verschillende onderzoeken. 

WonenNWF doet woonwensenonderzoek bij voorgenomen nieuwbouwplannen. Ook doen we 

onderzoek rond de ervaren dienstverlening bij het betrekken en het verlaten van een huurwoning. 

Deze informatie gebruiken we om onze dienstverlening verder te verbeteren. 

Conform het communicatiebeleidsplan (2012) van WonenNWF is de afgelopen jaren ook meer ingezet 

op digitale communicatie. Er is een nieuwe website gekomen in 2014 waarop huurders en 

woningzoekenden meer zelf kunnen regelen (op een moment dat hen uit komt). Ook zijn de Facebook 

en Twitter pagina van WonenNWF opgezet en uitgebouwd om zo tot meer interactie te komen.  

Bij het renovatieproject in Hallum en Ferwert in 2014 is er een bewonerscommissie geformeerd die 

mee dacht over het Plan van Aanpak (PVE) en mocht meebeslissen in de aannemersselectie. 

 

Wonen NWF heeft  in 2006 het KWH label gehaald en vervolgens vele jaren het label behouden. Naar 

aanleiding van de KWH resultaten zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo bleek dat bij 

uitvoering van reparatieverzoeken en klein onderhoud de huurder graag wordt geïnformeerd over 

datgene wat de vakman gaat uitvoeren en wat hij werkelijk heeft gedaan.  

Hierin is door de vakgroep van het Servicebedrijf een verbetertraject ingezet om de communicatie 

naar de huurder te verbeteren.  De betere bereikbaarheid van de planning, via de “niet thuis” 

kaartjes, maakt het maken van een nieuwe afspraak makkelijker. Via de website is het melden van 

een reparatieverzoek 24/7 mogelijk, waarbij de huurder zijn voorkeur dag(deel) kan aangeven 

wanneer de reparatie mag worden uitgevoerd.  

 

In 2014 zijn we gestopt met het KWH label mede omdat toen de Aedesbenchmark voor de eerste keer 

werd opgesteld en openbaar gemaakt. In 2015 is naast de Aedes Benchmark alleen het eigen  

‘afterrent’  en exit onderzoek uitgevoerd. De resultaten van de Benchmark 2015 zien er goed uit. Voor 

verdere verbetering van de scores is echter wel meer informatie nodig.  

Per 2016 wordt er extern klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd op de punten uit de Aedes 

benchmark met daarbij extra open vragen om mogelijke verbeterpunten te achterhalen. Dit 

onderzoek wordt gedurende het gehele jaar uitgevoerd d.m.v. metingen per kwartaal. 

 

 

Acties Klanttevredenheid; Wat gaan we doen?: 

1. We streven er naar het cijfer van Wonen NWF in de Aedes benchmark elk jaar te verbeteren 

met als doel een A-score op klanttevredenheid in 2018. Wonen NWF wil in drie jaar bereiken 

dat wij een 8,0 of hoger scoren op het onderdeel klanttevredenheid in de Aedes benchmark. 

Jaarlijks monitoren we onze score met als doel dus een > 8,0 in 2018. 

 

2. We gaan in kaart brengen hoe bezoekers door onze website heen navigeren om vervolgens 

de website nog gebruiksvriendelijker in te richten (2016/2017). 

 

3. Zoals weergegeven in de paragraaf huurdersparticipatie worden er diverse acties ondernomen 

(huurdersportal, onderzoeken onder huurders en woningzoekenden, etc) om de invloed van 

huurders te vergroten met als achterliggend doel de klanttevredenheid te verhogen. 
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8. Over onze organisatie en manier van werken 
 

Onze organisatie 
Het vertrekpunt voor de komende periode is een degelijke en complete organisatie met enthousiaste 

en vakbekwame en vooral ook betrokken medewerkers. We hebben een degelijke planning- en control 

cyclus, oog voor risicobeheersing en een solide financieel beleid. Wij hebben de ambitie om bij de 

beste corporaties te horen in de Aedes benchmark. Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet grote 

invloed op de manier waarop wij moeten functioneren en wat wij nog wel en niet mogen doen. De 

veranderingen om ons heen gaan snel. Dat betekent dat wij ons ook steeds snel moeten kunnen 

aanpassen aan die veranderingen. Wij moeten ons blijven ontwikkelen. Niet alleen op individueel 

niveau, maar ook op organisatieniveau. Het betreft ook niet alleen medewerkers, maar eerst en vooral 

ook het management.  

Wij gaan in de komende jaren het concept “lerende organisatie” implementeren.  

Wat houdt lerende organisatie in?  

- Medewerkers de ruimte geven om zelf met oplossingen te komen en zich te ontwikkelen. 

- Management geeft ruimte maar houdt voeling en blijft zijn verantwoordelijkheid houden. 

- Medewerkers nemen verantwoordelijkheid 

- Het management coacht en begeleidt medewerkers op maatwerkbasis (situationeel 

leiderschap) 

- Er wordt een cultuur van nieuwsgierigheid en ontwikkeling nagestreefd. 

- Het benutten van kwaliteiten van medewerkers gaat boven het focussen op zaken die nog 

beter kunnen (positieve stimulering). Elkaars kwaliteiten kennen en benutten maakt dat 

WonenNWF als team beter kan presteren. 

- Voldoende aandacht en mogelijkheden voor opleidingsbehoeften die aansluiten op de 

behoeften van de organisatie. 

De veranderingen in de afgelopen periode en de nieuwe prioriteiten brengen nieuwe  

kernwaarden met zich mee die wij als organisatie naar onze woningzoekenden, huurders, derden en 

natuurlijk ook intern willen uitdragen. Naast deze kernwaarden zijn een prettige werksfeer en een 

stimulerende werkomgeving belangrijke aspecten binnen de bedrijfscultuur van Wonen Noordwest 

Friesland. 

De kernwaarden zijn: 

 

* Dienstbaarheid; Wij houden ons bezig met onze kerntaak, het verhuren, beheren en het bouwen 

van sociale huur woningen binnen het werkgebied. Als organisatie stellen wij ons dienstbaar op naar  

onze huurders, onze huurdersorganisatie HDBF en de gemeentes waar wij werkzaam zijn. Het 

dienstbaar zijn moet tot uiting komen in ons denken en handelen.  

* Efficiënt; Wij werken op een efficiënt mogelijk wijze om zo de geformuleerde organisatie 

doelstellingen te behalen. 

* Gedreven; Bezield en bevlogen werken wij aan onze organisatiedoelstellingen. We zijn 

gemotiveerd en alert op mogelijkheden. Er wordt ruimte geboden aan medewerkers die innovatieve 

ideeën hebben hoe het anders en beter kan. Zo weten we met beperkte middelen complexe opgaven 

aan te pakken.           

* Betrokken; Wij investeren in een lange termijn relatie. Dit doen wij door te luisteren en zo te 

weten wat er speelt binnen ons werkgebied en binnen onze organisatie. 

 

Met bovenstaande waarden, een heldere visie met vijf belangrijke speerpunten om de komende jaren 

uit te voeren gaan wij als lerende organisatie verder en hiermee inspelen op de veranderingen. Wij 
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gaan samen met onze medewerkers onze dienstverlening aanpassen aan een voortdurend 

veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en stimulering van initiatieven.  

Als lerende organisatie gaan we aan de slag om de kernwaarden te activeren en een plan van aanpak 

te schrijven waarin het begrip lerende organisatie verder wordt uitgewerkt. De kernwaarden worden, 

op operationeel niveau, in samenspraak met de medewerkers uitgewerkt. Dit om intern commitment 

te creëren en hiermee de kernwaarden te verankeren in onze manier van werken. 

 

Personeelsomvang 
Sinds enkele jaren neemt het woningbezit van WonenNWF af om in te spelen op de naderende krimp. 

Deze afname van het woningbezit heeft ook consequenties voor de omvang van de werkorganisatie. 

Daarom is in 2012 een personeelsontwikkelingsplan opgesteld dat daar richting aan geeft. Hierin is 

omschreven hoe de personele omvang van WonenNWF mee beweegt met de afname van het 

woningbezit. Al sinds 2010 wordt bij het vertrek van medewerkers kritisch gekeken of deze taken ook 

op een andere manier, liefst binnen de bestaande formatie of met minder uren, kunnen worden 

ingevuld. Zodoende is het aantal FTE reeds langzaam teruggelopen en deze trend zal zich de 

komende jaren voortzetten. WonenNWF had in de meerjarenbegroting een taakstelling meegenomen 

van 10% extra bezuiniging naast de afbouw ten gevolge van de afname van het aantal woningen. 

Omdat WonenNWF inmiddels tot de top 10 van corporaties behoort met de laagste bedrijfslasten, 

conform de Aedes benchmark, is de noodzaak van deze extra taakstelling overbodig geworden.  In de 

komende periode zal nog wel steeds kritisch bekeken worden bij het ontstaan van vacatures of en op 

welke wijze die vervuld moeten worden. Het natuurlijk verloop van de komende jaren biedt meer dan 

genoeg mogelijkheden om de geleidelijke afbouw te faciliteren.  

 

Via de Lean methode gaan we in de komende jaren de processen verder stroomlijnen. Deze methode 

is gericht op het tegengaan van verspilling (kostenbewust) en het verbeteren van de kwaliteit van 

processen waardoor de klanttevredenheid toeneemt. 

 

Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel. Dit betekent voor ons als organisatie dienstbaar zijn aan 

de huurders, woningzoekenden en stakeholders. We zullen ons verplaatsen in de klant en kijken op 

welke manier het beste aan de wensen van huidige en toekomstige klanten tegemoet gekomen kan 

worden. Management en medewerkers hebben dat als uitgangspunt en zullen daarin nog verder 

getraind worden. WonenNWF zal op verschillende manieren boven water halen wat de klant wil. Niet 

alleen via gesprekken, maar ook via het houden van enquêtes, het mogelijk instellen van 

klantenpanels, goed overleg met onze huurdersorganisatie en andere stakeholders waarbij ook 

optimaal gebruik zal worden gemaakt van de digitale mogelijkheden. 

 

Naar de toekomst voorzien wij meer behoefte aan menskracht op een hoogwaardiger denkniveau  en 

minder menskracht voor uitvoerende taken, omdat veel van dat type werk opgevangen kan worden 

door automatisering en ICT toepassingen zoals een interactieve website en huurdersportal.  We 

hebben meer behoefte aan klantvriendelijke medewerkers die dienstbaar, flexibel, allround, goed 

opgeleid en stressbestendig zijn.  De hoger gekwalificeerde werkzaamheden hebben vooral betrekking 

op het vaker en beter analyseren van ontwikkelingen, het beter formuleren van alternatieven en het 

transparant uit kunnen leggen wat WNWF als corporatie kan en wil. Huurdersparticipatie wordt weer 

herontdekt en vraagt om deskundigheid op dat terrein. Het ontwikkelen van meer deskundigheid in 

combinatie met het verzamelen van feiten en het vastleggen daarvan over wat er om ons heen 

gebeurt, wat we doen en wat de effecten er van zijn, is voor de hele organisatie van groot belang. 

Juist die professionaliteit brengt nieuwe verbeteringen dichterbij. Verantwoording afleggen, risico 

analyses en goede PDCA cycli waarborgen de kwaliteit van de meerjaren- en jaarbegroting.  

Kortom er wordt steeds meer kennis gevraagd. Maar kennis komt niet alleen uit boeken en van 

cursussen en opleidingen. Wij leren ook van elkaar. Als organisatie gaan we het commitment aan om 
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van elkaar te leren en wij dagen iedereen in de organisatie uit om te anticiperen op wat er in de 

toekomst van ons wordt gevraagd.  

 

Eens in de vier jaar laat WonenNWF door een onafhankelijk extern bureau een medewerker 

tevredenheidsonderzoek uitvoeren. Dat levert als aanvulling op het reguliere, normale contact tussen 

medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden, extra informatie over de staat 

van de organisatie en de tevredenheid van het personeel. Deze resultaten worden gedeeld en zo 

nodig worden er maatregelen getroffen. Dit zullen wij in 2017 weer herhalen. Daarnaast is de 

organisatie ook in de tussentijd alert op ontwikkelingen in de organisatie en onder het personeel die 

om oplossingen en acties vragen, om als WonenNWF goede prestaties te kunnen leveren.  

Bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken besteden wij aandacht aan de mate waarin 

medewerkers en management invulling geeft aan de gewenste kernwaarden. 

 

Eind 2017 wordt het personeelsbeleidsplan op hoofdlijnen geëvalueerd om te beoordelen of het 

bijstelling behoeft. Dat betreft o.a. de noodzakelijke omvang van het personeelsbestand, de 

kwaliteitsontwikkeling, de organisatie ontwikkeling en de gewenste cultuurverandering richting de 

nieuwe kernwaarden. We streven er naar hierin ook de resultaten van het medewerker 

tevredenheidsonderzoek 2017 te betrekken. 

 

Ten aanzien van het van elkaar leren gaat WonenNWF initiatieven nemen om opleidingen en 

cursussen samen te doen met andere corporaties, bij voorkeur “in company”. Dat bespaart niet alleen 

kosten maar maakt ook het uitwisselen van ervaringen met andere in de regio werkzame corporaties 

veel eenvoudiger. 

 

Acties:  

1. Uitwerken personeelsbeleidsplan (eerste helft 2016)  

2. Functionerings- en beoordelingssysteem aanpassen op basis van de kernwaarden (2016) 

3. Plan van aanpak maken voor Intern gebruik over verdere invulling van het begrip lerende 

organisatie ( 2de kwartaal 2016) 

4. Het boven water halen van wensen van (toekomstige) huurders en stakeholders. (hele 

bedrijfsplanperiode, in jaarplannen te specificeren) 

5. Evaluatie personeelsbeleidsplan (eind 2017)  

6. Medewerker tevredenheidsonderzoek eens in de vier jaar; de eerstvolgende is in 2017 

7. Verder verbeteren van de kwaliteit van personeel, management en het interne Toezicht o.a. 

via: 

 Cursussen en opleidingen op maat (hele bedrijfsplanperiode) 

 Zorgdragen dat de cursussen van bestuurder en RvC toegevoegde waarde opleveren en 

niet louter “punten scoren” is. Dus eerst na gaan waaraan extra behoefte is en de 

cursussen en ontwikkelingsprogramma’s daar op afstemmen. (hele bedrijfsplanperiode) 

 

N.B. Bij de nadere uitwerking van het personeels- en organisatiebeleid zal ook nader in worden 

gegaan of de huidige organisatiestructuur (op termijn) aanpassing behoeft. Ook het schetsen van een 

lange termijn visie ten aanzien van de organisatie zal dan aan de orde komen.  
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Samenwerking met andere organisaties en partijen 
Wij werken al jarenlang intensief samen met HDBF en de gemeenten in ons werkgebied. Met HDBF is 

er een samenwerkingsovereenkomst en met alle gemeenten zijn er prestatieafspraken gemaakt. 

Daarnaast zijn de verenigingen van dorpsbelangen belangrijke gesprekspartners voor ons. Ook 

onderhouden wij contact met zorg- en welzijnsorganisaties, Doarpswurk, de provincie en collega-

corporaties. 

 

De jarenlange goede relatie met HDBF wil WonenNWF ook in de volgende jaren voortzetten. De 

nieuwe en belangrijkere rol die HDBF krijgt in het kader van de Woningwet bij het maken van 

prestatieafspraken past daar uitstekend bij. De werkwijze van advies aanvragen bij HDBF zal 

eveneens gecontinueerd worden, omdat het regelmatig leidt tot aanscherping van ons beleid. De 

afgesproken protocollen bij herstructurering en sloop-nieuwbouw hebben zich inmiddels bewezen. 

WonenNWF gaat er van uit dat daar ook in de komende jaren mee gewerkt zal worden. 

 

Ook de samenwerking met gemeenten is voor WonenNWF van groot belang. Niet alleen vanwege de 

rol die gemeenten hebben bij goedkeuring bouwplannen, stedenbouwkundige plannen, en 

bouwtoezicht, maar ook vanwege de nieuwe rol van de gemeente bij de totstandkoming van 

prestatieafspraken. Regelmatig overleg over de voortgang van de volkshuisvesting en realisatie van de 

in de prestatieafspraken opgenomen doelstellingen is noodzakelijk. WonenNWF gaat actief en 

constructief inhoud geven aan het tripartiteoverleg met gemeenten en HDBF. Ook hier geldt dat wij 

ons dienstbaar op zullen stellen. 
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9. Solide financieel beleid, risicobeheersing en ict 

 

Financieel beleid 
Het beleid van Wonen Noordwest Friesland is gericht op het realiseren van de volkshuisvestelijke 

doelstellingen binnen de randvoorwaarde van financiële continuïteit. Anno 2016 is Wonen Noordwest 

Friesland een solide, financieel gezonde, organisatie.  

 

Financieel kader 

Voor het bewaken van de financiële continuïteit van Wonen Noordwest Friesland hanteert Wonen 

Noordwest Friesland een financieel kader. Met dit kader wordt het beleid in meerjarenperspectief 

getoetst op haalbaarheid. Het financiële kader is gebaseerd op kasstromen. Momenteel worden de 

volgende ratio’s / kengetallen met bijbehorende normen gehanteerd: 

 

 Positieve operationele kasstroom 

 Interest Coverage Ratio (ICR, rentedekkingsgraad) van minimaal 1,4  

 Loan to Value van maximaal 70% 

 Debt Service Coverage Ratio van minimaal 1,0 

 Dekkingsratio van maximaal 0,5 

Voor een nadere toelichting op deze ratio’s wordt verwezen naar bijlage 2.  

 

Investeringen 

Investeringen worden financieel beoordeeld op hun haalbaarheid. Investeringen moeten minimaal 

voldoen aan de gestelde doelrendementen die afhankelijk zijn van de vermogenspositie (Loan to 

Value) en de rente. Het kader voor investeringen is vastgelegd in het investeringsstatuut. 

 

Op dit moment is er nog een overschot aan eigen vermogen wat ingezet kan worden voor 

investeringen waarbij dit doelrendement niet wordt gehaald, maar waar de investering vanuit 

volkshuisvestelijk oogpunt wel noodzakelijk is.  

 

Treasury 

Een belangrijke onderdeel van het financiële beleid is Treasury. Het kader voor de treasuryactiviteiten 

is vastgelegd in het treasurystatuut. De primaire taak van de treasuryfunctie is het verzekeren van 

duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele (marktconforme) condities en risico’s, 

zodat altijd in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien. Hiervoor worden de 

volgende activiteiten verricht: 

a. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s, 

zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationele risico; 

b. Het minimaliseren van interne en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en 

financiële posities; 

c. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de vastgestelde interne en externe kaders; 

d. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het treasury-

beleid in het Treasuryjaarplan, de uitvoering van dit beleid en de verantwoording daarover. 

 

Planning en Controlcyclus 

Om te bewaken dat de uitvoering van de bedrijfsplanactiviteiten binnen de gestelde kaders blijft, is 

een goede Planning & controlcyclus (Plan, Do, Check, Act) noodzakelijk. Hiervoor heeft Wonen 

Noordwest Friesland een cyclus opgezet van begroten, rapporteren, bijsturen en verantwoorden. 
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Acties 

 In de woningwet is voorgeschreven dat de activa m.i.v. 2017 gewaardeerd moeten worden op 

basis van marktwaarde. Er  wordt deelgenomen aan een pilotgroep van de leverancier van 

ons primaire systeem. In 2016 zijn we druk bezig met de implementatie hiervan. 

 In de Woningwet is regelgeving opgenomen over de scheiding van Daeb- en niet-Daeb 

activiteiten in de jaarrekening. In 2015/2016 is de organisatie druk met de implementatie 

hiervan en het voorleggen van het scheidingsvoorstel aan de minister. 

 

Risicobeheersing 
WonenNWF werkt via risicomanagement, interne controle en ‘strategic control’ aan het beheersen van 

risico’s. In de komende periode worden deze drie onderdelen geïntegreerd (zie acties). 

 

WonenNWF heeft begin 2012 haar risicomanagementbeleid vastgelegd en geïmplementeerd. 

Op diverse vlakken is aandacht voor beheersing van risico’s, waarbij het zowel om financiële risico’s 

als om imago risico’s gaat. Het gaat hierbij vooral om de mogelijke impact op de organisatie indien 

een risico zich zou voordoen. De belangrijkste zaken binnen het risicomanagement betreffen: 

1. Bij ieder ingediend MT-voorstel dient expliciet te worden ingegaan op de risico’s betrekking 

hebbend op het ingediende voorstel. Hiermee worden de risico’s meegewogen bij het besluit.  

2. Halfjaarlijks rapporteren de managers over de risico’s welke zij onderkennen binnen hun 

afdeling(en) en beleidsterreinen. Het gaat hierbij om de onderkende risico’s en de 

beheersmaatregelen welke daarvoor zijn ingezet of nog dienen te worden ingezet. 

In deze rapportages wordt tevens aandacht geschonken aan de relatie met de 

meerjarenbegrotingen en zo nodig wordt aangegeven dat het risico als scenario dient te 

worden uitgewerkt in de meerjarenbegroting. 

 

Sinds 2013 voert de Controller de interne controles binnen Wonen Noordwest Friesland uit en 

rapporteert hierover aan bestuurder, MT en RvC. Tevens dienen deze interne controles voor de 

accountant als leidraad voor hun jaarrekening controle. 

 

Eind 2013 heeft Wonen Noordwest Friesland een “Strategic Control” notitie opgesteld inzake hoe 

“Strategic Control” binnen de organisatie handen en voeten gegeven kan worden. “Strategic Control” 

kent een interne en externe cyclus, waarbij de externe cyclus gericht is op kansen & risico’s en oog 

heeft voor de omgeving en de interne cyclus zich meer richt op de interne planning en control cyclus. 

Binnen Wonen Noordwest Friesland wordt belang gehecht aan een integrale visie op “Strategic 

Control”, risicomanagement, interne controle en ook internal auditing. Hiermee tracht Wonen 

Noordwest Friesland nog beter alle risico’s in beeld te krijgen om beleidsmatig de juiste keuzes te 

kunnen maken. Er worden de komende periode stappen gezet om te komen tot een integraal beleid 

op alle hiervoor benoemde terreinen.  

 

Naast de interne aandacht voor risicomanagement wordt er ook door het WSW, woningautoriteit en 

de minister veel aandacht geschonken aan het beperken van risico’s van de corporaties. Hiertoe dient 

Wonen Noordwest Friesland veelvuldig verantwoording af te leggen aan bovengenoemde partijen. 

Jaarlijks worden de volgende zaken aangeleverd ter beoordeling door WSW, woningautoriteit en 

minister: 

 Voor half december worden de dPi (prognosecijfers) gegevens aangeleverd, hierbij legt 

WonenNWF verantwoording af over de ingerekende activiteiten voor de komende vijf jaren.  

Het WSW beoordeeld hierop of WonenNWF door deze activiteiten niet in de financiële 

problemen dreigt te komen. 

De woningautoriteit/minister vergewissen zich ervan of WonenNWF wel de juiste 

volkshuisvestelijke zaken oppakt en tevens of we wel voldoende activiteiten ontplooien. 
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 Na vaststelling van het, door de accountant gecontroleerde, jaarverslag en de gecontroleerde 

jaarrekening legt Wonen Noordwest Friesland hierover verantwoording af via de dVi 

(verantwoordingscijfers). De accountant voert een controle uit op de in de dVi verantwoorde 

cijfers en legt hierover verantwoording af richting WSW, woningautoriteit en minister. 

Het WSW beoordeeld naar aanleiding van de dVi hoe de huidige financiële positie van Wonen 

Noordwest Friesland zich verhoud tot de minimale normen welke het WSW oplegt aan haar 

deelnemers. 

De woningautoriteit/minister vergewissen zich, naar aanleiding van de dVi, ervan of Wonen 

Noordwest Friesland wel conform wet- en regelgeving heeft gehandeld en de juiste 

volkshuisvestelijke zaken heeft opgepakt. Tevens beoordeeld de woningautoriteit/minister de 

financiële situatie van Wonen Noordwest Friesland. 

 

Actie: 

 In 2016 gaan we een plan van aanpak maken inzake de integratie van “Strategic Control”, 

risicomanagement, interne controle en internal auditing. Nadat dit plan van aanpak is 

vastgesteld zal de implementatie in de loop van 2016 plaatsvinden. 

 

 

ICT  
ICT heeft een zeer belangrijke ondersteunende rol. Het is een niet meer weg te denken middel om de 

ambities van onze organisatie waar te maken. In de afgelopen periode lag de focus op het anders en 

efficiënter organiseren van werkzaamheden. Zo is in 2014 een nieuw primaire systeem (waarin alle 

klant-, project- en financiële gegevens worden vastgelegd) geïmplementeerd en is het Document 

Managementsysteem (DMS) vervangen. Met beide systemen worden de processen naar de toekomst 

toe beter ondersteund. 

 

Ontwikkelingen 

In 2013 is een nieuw ICT beleidsplan opgesteld. Hierin is aangegeven dat Wonen Noordwest Friesland 

een verschuiving voor de ICT functie voorziet van het beheer van systemen naar het beheer van 

informatiestromen (informatiemanagement). Systemen zullen worden uitbesteed en de ICT functie 

wordt meer coördinerend van aard.  

 

Voor de informatieverwerking wordt het steeds belangrijker dat systemen open zijn en volgens 

standaarden gekoppeld kunnen worden. Dit voorkomt dat gegevens dubbel ingevoerd moeten worden 

in verschillende systemen. Een voorbeeld hiervan is het mutatieproces wat sinds mei 2015 volledig is 

gedigitaliseerd. Met behulp van een inspectiemodule op de tablet neemt de opzichter de woning 

digitaal op. De klant krijgt meteen opgave van wat er nog gedaan moet worden (zoals schoonmaken 

en herstellen van zaken) en eventuele kosten. De gegevens van de inspectie worden digitaal 

overgezet naar het primaire systeem Tobias AX.  

 

Acties 

Ook in de komende periode ligt de nadruk op de integratie van systemen. Daardoor gaat de 

informatie uitwisseling sneller en verlopen processen efficiënter. De acties bestaan derhalve uit: 

- Het implementeren van een huurdersportal (zie hoofdstuk communicatie, 2016). 

- Een nieuwe telefooncentrale, geïntegreerd met andere systemen waardoor het 

telefoonverkeer efficiënter ingericht wordt (2016). 
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Financiële consequenties ondernemingsplan 
 

De geformuleerde speerpunten van dit beleidsplan, hebben een forse impact op de financiële positie 

van Wonen Noordwest Friesland. Met name de aanpassing van het huurbeleid kost ruim € 8 mln in de 

komende 10 jaar. Daarnaast vragen de extra maatregelen in energie (minimaal label C) nog zo’n € 1,5 

mln de komende 10 jaar. De extra uitgaven als gevolg van het nieuwe SVB (waaronder investeren in 

energieneutrale woningen) zijn hierbij nog niet meegenomen. 

 

Er zijn echter ook positieve effecten. Wonen Noordwest Friesland is in staat om te besparen op de 

onderhoudsuitgaven door efficiencymaatregelen door te voeren*), bespaart de komende jaren op de 

stichtingskosten van nieuwbouwwoningen, bedrijfskosten, leefbaarheid en verwacht ook lagere 

uitgaven in het kader van saneringssteun voor andere corporaties.  

 

Alle beleidsuitgangspunten worden jaarlijks vertaald naar een meerjarenbegroting waarbij de 

financiële vertaling wordt beoordeeld aan de hand van het financiële kader (zie hoofdstuk financiën en 

bijlage 2). 

De financiële effecten van het ondernemingsplan zijn grotendeels verwerkt in de nieuwe 

meerjarenbegroting 2016-2025. Alleen het nieuwe SVB wat in 2016 wordt uitgewerkt is nog niet 

vertaald in de meerjarenbegroting. Als we kijken naar het financiële kader dan blijkt dat de plannen 

haalbaar zijn en is er eveneens nog voldoende ruimte voor de extra investeringen die op basis van het 

nieuwe SVB nodig zijn. Dit blijkt onder andere uit de ontwikkeling van de ICR en Loan to Value (LTV): 
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*) Onderhoudsuitgaven 

Het onderhoudsbeleid is gericht op het laag houden van de exploitatielasten bij gelijkblijvende of 

verbeterde kwaliteit. In de komende jaren kunnen besparingen worden gerealiseerd zonder in te 

leveren op de kwaliteit door: 

 Een aantal processen anders te organiseren, zodat het werk met minder mensen kan worden 

gedaan. 

 Gebruik te maken van automatisering, zoals het gebruik van tablets waardoor zaken ‘in het 

veld’ in een keer verwerkt kunnen worden. Tevens is gekozen voor meer allround opzichters 

die in een regio werken. 

 Te kiezen voor prestatiegericht aanbesteden, waarbij meer taken en verantwoordelijkheden 

bij de aannemer worden neergelegd.  

 Het verlengen van de onderhoudscyclus van 6 naar tenminste 7 jaar en het zoveel mogelijk 

per dorp clusteren van het werk. Dit clusteren is mogelijk doordat de detaillering van gevels 

en kozijnen de afgelopen jaren flink is verbeterd, waardoor problemen met houtrot in de 

toekomst zoveel mogelijk worden voorkomen.  

 Het gecombineerd aanbesteden van het contractonderhoud voor centrale verwarming met de 

vervanging van ketels en daarin ook de zonneboilers en ventilatiesystemen te betrekken.  

 Moeilijk te verwijderen en niet direct gevaarlijk asbest (bijv. ingestorte asbestriolering) pas 

verwijderen bij de sloop van de woning. 

 

Verder zien we een neergaande tendens in het aantal reparatieverzoeken en de kosten die daarmee 

gemoeid zijn en ligt het aantal verzoeken voor woningverbetering in de praktijk lager dan verwacht. 

Dit heeft er ook mee te maken dat zaken bij mutatie in de lege woning grondig worden aangepakt (= 

kwaliteitsverbetering). Al deze zaken tezamen leveren naar verwachting een besparing op van € 7,6 

miljoen op het onderhoud over de komende 10 jaar. 
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10. De acties op een rij: 
 

1. Betaalbare huren -> 90% van de woningen is betaalbaar; te realiseren door 

 Vaststellen nieuwe huurprijs bij mutatie 

 Bij de jaarlijkse huurverhoging de verhoging variëren, richting de gewenste prijs-kwaliteit 

verhouding 

 Zorgen voor voldoende aanbod aan betaalbare woningen conform het nieuwe huurbeleid 

 Toewijzing aan doelgroep en wetgeving passend toewijzen uitvoeren (conform nw huurbeleid)  

 Extra inzet en tijd reserveren voor snel persoonlijk contact met de huurders bij achterstanden.  

 Per kwartaal rapporteren over betaalbaarheid, woningtoewijzing en huurders met 

achterstanden.  

 Werkafspraken maken met Humanitas (voor budgethulp) en met de gebiedsteams\sociale 

teams voor ondersteuning bij meervoudige problematiek 

 

2. Energiezuinige woningen-> alle woningen minimaal label C in 2022 

 Nieuw energiebeleid met plan van aanpak opstellen en uitwerken (2016) 

 Doelstelling > 10-20% energieneutraal verwerken in SVB en financiële haalbaarheid hiervan 

onderzoeken 

 Uitvoering nieuw energiebeleid vanaf 2017 

 Inzetten Woonlastencalculator (2016/2017 e.v.) 

 Huurders zonder CV actief benaderen voor plaatsen CV (2016-2022) 

 

 Huurdersparticipatie en klanttevredenheid 

 Regelmatig huurders en woningzoekenden digitaal raadplegen via de onderzoekstool survey 

monkey.  

 Verzamelen emailadressen zittende huurders (doorlopend) 

 Bij renovatieplannen en (periodiek) onderhoud bewoners betrekken  

 HDBF financieel blijven ondersteunen. (want vertegenwoordiging van huurders via HDBF) 

 In 2018 een AA corporatie zijn in de Aedes benchmark-> verbeteren score op 

klanttevredenheid, handhaven lage bedrijfskosten. 

 Website WonenNWF gebruiksvriendelijker inrichten 

 

 Een woningbezit klaar voor de toekomst (Strategisch Voorraad Beleid) 

 Nieuw SVB opstellen (2016), uitvoering vanaf 2017 (looptijd 15 jaar) 

 

3. Inspelen op de krimp van het aantal huishoudens 

 Via de eigen marktscores jaarlijks per dorp beoordelen of de ontwikkeling van de voorraad 

nog overeenkomt met de marktpositie van de woningvoorraad in de dorpen. 

 Eens in de vier jaar de ontwikkeling van de doelgroep en de benodigde kernvoorraad 

onderzoeken.  
 Bijhouden prognoses en andere informatie over de ontwikkeling van de doelgroep.  

 Zorgen voor een aantrekkelijk woningaanbod met voldoende woningen geschikt voor 1 a 2 

persoonshuishoudens en senioren. 

 Afname van 6,5% van de voorraad huurwoningen (conform huidig SVB) 

 In nieuw SVB 2016 mogelijkheden doornemen nog meer doen i.h.k.v. krimp 

 In prestatieafspraken met gemeenten en HDBF samen uitvoeringsafspraken maken over 

aanpak gevolgen van krimp (aanpak rotte panden, sloopfonds, etc) 

 Actieve inzet bij officiële krimp regio noordoost Fryslân.  
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Leefbaarheid 

 HDBF en WonenNWF buigen zich in 2016 samen over de vraag op welke wijze de inbreng van 

sociale huurders bij leefbaarheidsprojecten vergroot kan worden. (stimuleren 

huurdersinitiatieven) 

 In de prestatieafspraken met gemeenten en HDBF worden specifieke afspraken m.b.t. 

investeringen in leefbaarheid opgenomen.  

 

 Overige acties 

 Via nieuwbouw en herstructurering realiseren dat 23% van ons woningbezit geschikt wordt 

voor senioren. 

 Zorgpartijen uitnodigen bij regionaal overleg woningmarkt 

 Prestatieafspraken maken met gemeenten en HDBF (jaarlijks) 

 Herzien personeelsplan en functieomschrijvingen (2016) 

 Uitvoeren medewerkerstevredenheidsonderzoek (2017) 

 Integreren huidige drie onderdelen risicomanagement (2016) 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 Energielabels – Energie indexen – energie doelstellingen per jaar 

 

 

Energie indexen 

Energie-index (EI) 

(vanaf 01-01-2015) 

Energielabel 

(voor 01-01-2015) 

WWS punten 

Eengezinswoning 

WWS punten  

Meergezinswoning 

EI ≤ 0,6 Label A++ 44 40 

0,6 < EI ≤ 0,8 Label A+ 40 36 

0,8 < EI ≤ 1,2 Label A 36 32 

1,2 < EI ≤ 1,4 Label B 32 28 

1,4 < EI ≤ 1,8 Label C 22 15 

1,8 < EI ≤ 2,1 Label D 14 11 

2,1 < EI ≤ 2,4 Label E  8  5 

2,4 < EI ≤ 2,7 Label F  4  1 

EI > 2,7 Label G  0  0 

 

Doelstellingen per jaar Energie indexen 

Op dit moment (juni 2015) zit 60 % van onze woningen in een EI onder de 1,8. In het kader van de 

doelstelling minimaal label C willen we de gehele woningvoorraad in een lagere EI hebben dan 1,8. 

Aangezien een deel van deze doelstelling afhangt van de medewerking van de huurder of van de 

mutatie van een woning hebben we als doelstelling om minimaal 95% van de voorraad in 2022 in een 

lagere EI te krijgen dan 1,8. De doelstelling voor 2016 is vastgesteld op basis van de voorgenomen 

maatregelen, waardoor de woningvoorraad met een EI < 1,8 ten opzichte van de gehele voorraad 

met 2% zal toenemen, vanaf 2017 is de doelstelling 5,5% verbetering per jaar. Per jaar zullen we 

monitoren wat de stand van zaken is. Dit wordt gemeten in energie-indexen volgens de nieuwe 

benadering van het nader voorschrift. Zie tabel hieronder voor de doelstellingen per jaar: 

 

Jaar Aantal woningen < 1,8 EI (doelstelling) 

2016 62,00 % 

2017 67,50 % 

2018 73,00 % 

2019 78,50 % 

2020 84,00 % 

2021 89,50 % 

2022 95,00 % 

2% 5%

21%

26%
25%

16%

5%

Energielabels 2007

A-A++

B

C

D

E

F

G

11%

16%

41%

16%

10%

5%
1%

Energielabels eind 2015

A-A++

B

C

D

E

F

G
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Bijlage 2 Financiële kengetallen 

 

Voor het bewaken van de financiële continuïteit worden een aantal ratio’s / kengetallen gebruikt. In 

deze bijlage worden de ratio’s nader toegelicht: 

 

 Positieve operationele kasstroom met een aflossingfictie van 2% (kasstroom)  

Dit kengetal wordt gemeten aan de hand van de meerjarenbegroting. Een positieve 

operationele kasstroom is van belang, omdat daarmee wordt voorkomen dat geleend moet 

worden voor de reguliere exploitatie. Daarnaast wordt het bezit (in theorie) minder waard, 

waardoor ook de leningportefeuille afgelost moet kunnen worden. 

 

 Interest Coverage Ratio (ICR, rentedekkingsgraad) (mate waarin de rente kan 

worden betaald uit de operationele kasstroom) van minimaal 1,4 

Ook dit kengetal wordt gemeten aan de hand van de meerjarenbegroting. De ICR is een 

indicator van de mate waarin de rente-uitgaven drukken op de operationele kasstroom. Het 

zegt dus ook iets over de leningportefeuille. De norm van 1,4 geeft aan dat 40% van de 

operationele kasstroom gebruikt kan worden voor andere zaken dan het betalen van de rente. 

 

 Loan to Value (LTV, verhouding tussen de leningen en de waarde van het 

onderliggende bezit gemeten in bedrijfswaarde) van maximaal 70% 

De Loan to Value is een vermogensnorm en wordt bepaald aan de hand van de jaarrekening. 

Deze norm is gebaseerd op redelijk gangbare norm van 75% met een afslag voor de 

terugkoopverplichting van woningen verkocht onder voorwaarden (Koopgarantportefeuille). 

Hiermee wordt rekening gehouden met het risico dat (een deel van) deze woningen moeten 

worden teruggekocht zonder dat de woningen weer verkocht kunnen worden. 

Een gezonde vermogensontwikkeling is een voorwaarde voor continuïteit. Met het vermogen 

moeten risico’s kunnen worden opgevangen. Daarnaast is de omvang van het vermogen in 

verhouding tot de schulden mede bepalend voor de gemiddelde vermogenskostenvoet en 

daarmee voor de normstelling voor het benodigde rendement van individuele 

investeringsvoorstellen.  

 

 Debt Service Coverage Ratio (DSCR, mate waarin de rente en aflossing kunnen 

worden betaald uit de operationele kasstroom) van minimaal 1,0 

Dit kengetal wordt ook gemeten aan de hand van de meerjarenbegroting. Hierbij wordt 

gerekend met de formule die wordt gehanteerd door het WSW. Het WSW gaat hierbij uit van 

een scenario waarin de exploitatie wordt beëindigd, waardoor de geplande 

onderhoudsuitgaven in de meerjarenbegroting worden vervangen door een norm voor 

‘minimaal’ onderhoud. De aflossing wordt daarnaast bepaald aan de hand van de restant 

looptijd. 

 

 Dekkingsratio (geborgde leningen t.o.v. de WOZ waarde van het bezit) van 

maximaal 0,5 

Dit kengetal wordt gemeten aan de hand van de jaarrekening.  
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Bijlage 3 Verklarende woordenlijst & afkortingen 

 

Aedes   de koepelorganisatie van woningcorporaties 

Aftoppingsgrens Dit is de huurprijs waarboven geen huurtoeslag wordt verstrekt. 

Bedrijfskosten  alle lasten van WonenNWF, zoals onderhoud, afschrijving, onrendabele 

toppen en leefbaarheid. In de Aedes Benchmark worden de bedrijfskosten 

‘geschoond’ om ze vergelijkbaar te maken met andere corporaties. 

Benchmark  gaat over meten, vergelijken en verbeteren van de prestaties van corporaties 

BTIV Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De opvolger van het BBSH. 

De BTIV is een uitwerking van de nieuwe Woningwet. 

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 

CV   centrale verwarming 

DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het werkdomein van corporaties 

bestaat uit DAEB activiteiten. als het verhuren van sociale huurwoningen en 

(beperkt) investeren in leefbaarheid. Dure huurwoningen zijn niet-DAEB. 

EI EnergieIndex. De opvolger van het energielabel. 

EPV EnergiePrestatieVergoeding  

HDBF   Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland 

Herzieningswet  oftewel de nieuwe Woningwet. Het is een herziening van de oude Woningwet. 

ISV   Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 

ILT   Inspectie Leefomgeving en Transport 

K-trije   het vorige ondernemingsplan van WonenNWF, uit 2009. 

Kernvoorraad de minimale voorraad aan te houden sociale huurwoningen om de doelgroep 

van woonruimte te kunnen voorzien. 

KWH   Kwaliteitscentrum voor Woningcorporaties in de Huursector 

Marktscore getal wat de populariteit van een huurwoning aangeeft. 

MFC   Multifunctioneel Centrum. Het kan ook gaan om een MFA, multifunctionele 

   accommodatie. Eerder noemden we een MFC of MFA een dorpshuis. 

MJB   meerjarenbegroting 

MT+   management team & afdelingshoofden & beleidsmedewerker van WonenNWF 

NOM   Nul-op-de-meter, oftewel energieneutrale woningen 

Primos   model van ABF-research voor bevolkingsprognoses 

SLA   Service Level Agreement.  

Slepers   huurders die stelselmatig de huur te laat betalen 

Stakeholders ook wel belanghouders genoemd. Niet-commerciële partijen waar WonenNWF 

mee samenwerkt (huurderorganisatie, gemeenten en zorg- en welzijn)   

SVB   Strategisch Voorraad Beleid 

RvC   Raad van Commissarissen (van Wonen Noordwest Friesland) 

Visitatie een officiële inspectie. Woningcorporaties zijn verplicht zich eens in de vier 

jaar te laten visiteren door een onafhankelijk geaccrediteerd bureau. 

VFW   Vereniging Friese Woningcorporaties 

VFG   Vereniging Friese Gemeenten 

VHE   verhuureenheid  

VPB   vennootschapsbelasting 

WA   Woonauthoriteit 

WNWF / WonenNWF Wonen Noordwest Friesland 

Wsnp Wet Sanering Natuurlijke Personen. De Wsnp is een wettelijke regeling die het 

mogelijk maakt om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. 

WSW   Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

WWS   Woning Waardering Stelsel 


