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_______________

Aan het woord: 

Meneer De Bok, 86 jaar

Huis ter Does, Leiderdorp

“Ze hebben me 
enorm geholpen 
door mij voor te 
stellen aan Gré.

Voorwoord

De seniorenhuisvesting in Nederland op een 
hoger plan brengen, samen met partners 
in wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is 
waar we voor gaan. 
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Seniorenhuisvesting raakt vrijwel iedereen 

in Nederland, of dit nu direct is of via 

familie    , vrienden of buren. Het aantal 

ouderen is door de vergrijzing sterk 

toegenomen    en blijft groeien. In 2034 

is naar schatting 1 op de 4 mensen in 

Nederland ouder dan 65 jaar. 

De groep ouderen in Nederland wordt niet 

alleen groter, maar verandert ook. De oudere 

van vandaag en morgen is een andere dan 

die van gisteren. De aankomende generatie 

is gemiddeld hoger opgeleid, vitaler, mobieler, 

kritischer en digitaal vaardiger. Ook neemt 

het aantal ouderen met een niet-Westerse 

achtergrond toe, vooral in de steden. Deze 

groep heeft (nu nog) gemiddeld een achter-

stand in inkomen, opleiding, gezondheid, 

taal en toegang tot de zorg. Een ontwikkeling 

om rekening mee te houden.

Er zijn steeds meer ouderen die, al dan niet 

samen met anderen, zelf zorg en diensten 

organiseren. Daarbij zoeken zij een passende 

woonsituatie. Wij denken niet dat alle ouderen 

zo lang mogelijk in hun bestaande woningen 

willen blijven en pas op het laatst naar een 

verpleeghuis willen verhuizen. 

De vraag naar andere woonvormen waar 

mensen “samen zelfstandig” kunnen blijven 

wonen, ook als er meer zorg nodig is, zal 

toenemen. 

Dit biedt Woonzorg Nederland de uitdaging 

én de kans om te werken aan verbetering, 

transformatie en innovatie van onze bestaande 

woonproducten en dienstverlening. 

Daarmee kunnen we de seniorenhuisvesting 

in Nederland op een hoger plan brengen. 

Wij zijn een grote speler, met bijna 43.000 

woon  eenheden verspreid over 181 gemeenten. 

We bezitten 182 zorggebouwen die we 

verhuren    aan een derde van alle zorgaan-

bieders in Nederland. Met onze mensen 

kunnen wij een waardevolle rol spelen. 

De kracht van Woonzorg Nederland zit in de 

combinatie van landelijk en lokaal. We zijn 

een landelijke speler met veel specialistische 

kennis en ervaring. En we zijn een lokaal 

verankerde organisatie, die beschikt over 

goede contacten met partners en bewoners. 

Onze bewoners consulenten staan dichtbij 

onze bewoners. 

De ambitie om samen met anderen de 

senioren huisvesting in Nederland op een 

hoger plan te brengen, ligt ten grondslag aan 

de koers in het nieuwe ondernemingsplan 

“Samen zelfstandig wonen met een plus”. 

Dit jaarverslag laat zien welke stappen wij 

in 2017 op onze nieuwe koers hebben gezet, 

en laat daarbij onze mensen aan het woord.

Wij kijken ernaar uit deze weg in 2018 te 

vervolgen. 

Cees van Boven en Arnold Pureveen 

Bestuur Woonzorg Nederland

Cees van Boven en Arnold Pureveen
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Bestuursverslag

Wij bieden onze bewoners (samen) 
zelfstandig wonen in een betaalbare, veilige 
en toegankelijke woning, met ruimte voor 
ontmoeting in de buurt. We hechten belang 
aan persoonlijke aandacht en werken samen 
in een lokaal zorg- en dienstennetwerk. 
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1.1 Missie, visie en positionering 

Onze belofte aan bewoners 

Woonzorg Nederland is er vooral voor men-

sen boven de pensioengerechtigde leeftijd 

die in aanmerking komen voor een sociale 

huur woning. Daarnaast bieden we huisvesting 

aan een kleine groep 55-plussers, die  

alvast rekening houden met toekomstige 

beperkingen. Ten slotte huisvesten we mensen 

met een blijvende lichamelijke of geestelijke 

beperking   . Hun behoefte komt overeen met 

die van ouderen met een zorgvraag.

In 2017 huisvestten we circa 29.000 huis-

houdens in een zelfstandige woning en nog 

eens 12.500 in een intramuraal zorggebouw. 

Het grootste deel van onze bewoners is 

65-plusser; de gemiddelde leeftijd was in 

2017 ongeveer 75 jaar.

Het aantal ouderen groeit de komende 

decennia    nog fors. Een steeds groter deel 

van de ouderen zal zelfstandig blijven wonen, 

ook als ze minder vitaal worden. Bewoners 

worden steeds meer aangesproken op wat 

ze zélf kunnen, al dan niet met behulp van 

hun naasten. Zorg en ondersteuning vanuit 

de overheid zijn niet meer vanzelfsprekend 

en gaan gepaard met steeds hogere eigen 

bijdragen. Dat betekent dat het aandeel oude-

ren, met een zorg- of ondersteuningsvraag 

in een zelfstandige woning, toeneemt. Als ze 

verhuizen zoeken zij meestal een gelijkvloerse 

woning, met (mantel)zorg binnen handbereik. 

Het belang van onze bewonersconsulenten 

neemt hierdoor toe. Zij geven persoonlijke 

aandacht en vormen de verbinding met het 

lokale netwerk van gemeenten en aanbieders 

van zorg en diensten. De groep mensen met 

een zware zorgvraag groeit de komende 

decennia eveneens. Ook voor deze mensen 

zijn en blijven we actief.

Ons doel is dat mensen ´thuis´ kunnen wonen, 

zo lang mogelijk vitaal zijn en zelf de regie 

kunnen voeren. Thuis betekent veilig, eigen 

en vertrouwd. Het betekent een eigen plek, 

waar privacy gewaarborgd is en waar ruimte 

bestaat voor ontmoetingen. Zo kunnen 

bewoners    eenzaamheid tegen gaan en van 

betekenis zijn voor hun buren. Dit vergt een 

integrale benadering van wonen, ontmoeten, 

diensten en zorg. Wij bieden onze bewoners 

(samen) zelfstandig wonen in een betaalbare, 

veilige en toeganke lijke woning, met ruimte 

voor ontmoeting in de buurt. We hechten 

belang aan persoonlijke aandacht en werken 

samen in een lokaal zorg- en dienstennetwerk. Veilig & 
Toegankelijk

Ruimte voor 
ontmoeting

Persoonlijke 
aandacht

Betaalbaar

Dienstverlening
& Zorg



Jaarverslag Woonzorg Nederland 2017 9

We zijn en blijven er nadrukkelijk ook voor de 

mensen met een zware complexe zorgvraag. 

Samen met zorgpartners zullen wij nieuwe 

concepten blijven ontwikkelen voor deze 

mensen. Onze belofte geldt voor al onze 

bewoners, dus ook de bewoners in verzor-

gings- en verpleeghuizen. Deze belofte is 

het uitgangspunt in de samenwerking met 

onze zakelijke huurders. 

Onze belofte aan zakelijke huurders 

Onze bewoners zijn ook de bewoners van de 

gebouwen die we aan zorgpartijen of andere 

zakelijke huurders verhuren. Deze gebouwen 

omvatten wooneenheden voor complexe zorg, 

en ruimten voor de zorgaanbieder zelf of 

andere zorg- en dienstverleners. De belofte 

aan de bewoners maken we daar samen met 

deze partijen waar. Wij bieden zakelijke huur-

ders een passend, duurzaam en goed onder-

houden gebouw. We zijn een betrouwbare 

verhuurder en een vernieuwende kennispartner. 

De relatie met onze zakelijke huurders willen wij 

graag verbeteren. Samen zijn wij niet alleen 

huurder en ver    huurder. We leveren als partners 

een goed product aan onze bewoners en 

werken samen aan verbetering van onze 

dienstverlening aan hen. Het waarmaken van 

de belofte aan onze zakelijke huurders vraagt 

om een zorgvuldig relatiebeheer, nabijheid 

en een goede borging van de verschillende 

disciplines binnen de organisatie. Dit is een 

belangrijk aandachtspunt bij het uitvoeren 

van ons ondernemingsplan. 

Bijzondere aandacht is er voor de ‘versnippe-

ring’ van zakelijke contracten. Bij de vernieuwing 

van locaties gaan we doorgaans van een situa-

tie met één huurder (een zorgpartij met intramu-

rale bewoners en doorverhuur van bedrijfsruim-

ten) naar een situatie met meerdere huurders. 

Soms is er in een gebouw nog een deel intra-

murale verhuur, naast zelfstandige woningen en 

verhuur door Woonzorg Nederland van ruimten 

aan andere zorgverleners (of bijvoorbeeld   een 

kapper). Dit vergt een stevige aanwezigheid in 

het lokale speelveld en eveneens een zorgvuldig 

relatiebeheer. We zetten bij ons zorgvastgoed 

ook in op de modernisering van de huurcontrac-

ten. Vanuit de historie wordt momenteel nog 

gewerkt met uiteenlopende typen contracten, 

met een grote diversiteit aan constructies. Deze 

contracten leiden in de praktijk tot onduidelijk-

heid. Er is aan beide kanten van de tafel grote 

behoefte aan de ont wikkeling van een stan-

daard zakelijk huurcontract. 

Onze maatschappelijke belofte 

Het aantal ouderen groeit. Een nieuwe generatie 

stelt veranderende eisen aan hun woonsituatie. 

Dit vraagt om de vernieuwing van wooncon-

cepten voor seniorenhuisvesting. 

Betrouwbare 
verhuurder

Duurzaam &
goed 

onderhouden

Vernieuwende
kennispartner

Passend
gebouw
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Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat 

ouderen zo lang mogelijk veilig thuis kunnen 

wonen, ook wanneer de mobiliteit afneemt of 

de behoefte aan zorg ontstaat. Daarbij willen 

wij bijdragen aan zorgzame buurten, wijken en 

steden. Verhuizing naar een verpleeghuis moet 

zoveel mogelijk kunnen worden uitgesteld of 

vermeden. Bij het ontwerpen van nieuwe 

concepten kunnen we gebruik maken van onze 

eigen bijzondere kennis en expertise. Vanwege 

onze landelijke positie kunnen we ook de 

kennis en expertise van anderen bundelen. 

Onze ambitie vraagt van ons dat we een 

verantwoordelijkheid nemen in de groeiende 

vraag naar betaalbare, geschikte huurwoningen 

voor senioren en mensen die zorg nodig 

hebben. We streven er daarom naar ons bezit 

de komende tien jaar uit te breiden van circa 

42.000 naar 47.000 tot 50.000 eenheden. Zo 

groeien we met de vraag mee en blijven we 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

op dezelfde manier vervullen. 

Onze uitbreidingsambitie geldt voor heel 

Nederland, maar we streven wel naar een 

zekere mate van clustering. Tegelijkertijd 

nemen we onze verantwoordelijkheid in gebie-

den waar vraag is naar nieuwe seniorenwonin-

gen, maar waar geen aanbieders zijn om deze 

vraag in te vullen. 

1.2 Ontwikkelingen in de organisatie 

1.2.1 Nieuwe koers

In 2017 hebben we een nieuw ondernemings-

plan opgesteld met als titel “Samen zelfstandig 

wonen met een plus”. Een groep ambassa-

deurs uit diverse organisatieonderdelen 

heeft in samenspraak met collega’s missie en 

visie geformuleerd en uitgewerkt in beloften 

aan bewoners, zakelijke huurders en aan 

de maatschappij. Als basis hebben we uitge-

breid onderzoek gedaan naar de kenmerken 

en wensen van onze huidige bewoners. Wat is 

de leeftijd, hoe is de gezinssamenstelling, wat 

is het inkomen, welke zorgbehoefte is er, hoe 

kijken de bewoners   naar hun zelfredzaamheid, 

is er sprake van eenzaamheid, aan welke 

aan vullende diensten is er behoefte? De 

uitkomsten    van dit onderzoek zijn bepalend 

geweest voor de belofte aan onze bewoners, 

die we in het Ondernemingsplan hebben 

benoemd    (p. 48 e.v.).

Woonzorg Nederland is een landelijke partij 

met jarenlange kennis en ervaring op het 

gebied van seniorenhuisvesting. We zijn ervan 

overtuigd dat we die samen met partners 

echt op een hoger plan kunnen brengen. 

Om dit te bereiken, werken we samen met 

koplopers onder gemeenten, aanbieders van 

zorg en diensten en andere partners. Daarom 

hebben we ons ondernemingsplan nadrukkelijk 

in dialoog met partijen om ons heen aange-

scherpt, zoals het Landelijk Huurders Platform, 

gemeenten, zorginstellingen en maatschappe-

lijke organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat 

er in de zomer van 2017 een breed gedragen 

en gesteund ondernemingsplan lag. 

In de tweede helft van 2017 zijn we gestart 

met de vertaling van onze ambities in onder 

meer de wensportefeuille en het huurbeleid. 

Om recht te doen aan de regionale context 

hebben we per regio een regieteam samen-

gesteld. Daarin wordt vanuit verschillende 

disciplines    gekeken naar de ontwikkeling 

van onze vastgoed portefeuille. In het onderne-

mingsplan hebben we met het oog op onze 

groeiende doelgroep een uitbreidingsambitie 

geformuleerd. Eind 2017 deed zich de kans 

voor om van een Duitse belegger een porte-

feuille te kopen met woningen    die bijzonder 

geschikt zijn voor onze doelgroep. In het licht 



Jaarverslag Woonzorg Nederland 2017 11

van onze uitbreidings ambitie hebben    we deze 

kans aangepakt. Met de overname blijven circa 

1.300 seniorenwoningen behouden voor de 

Nederlandse sociale woning markt. Ook hebben 

we, met het ondernemingsplan in de hand, 

een nieuw veilig heidsbeleid ingevoerd en een 

innovatie- en verduurzamingsagenda opgesteld. 

Het nieuwe ondernemingsplan was tevens de 

basis voor onze inbreng in de prestatieafspraken 

voor 2018. 

1.2.2 Sterkere organisatie

Parallel aan het opstellen van een nieuw onder  - 

nemings      plan, hebben we in 2017 gewerkt 

aan de versterking van onze organisatie. We 

kwamen tot de conclusie dat er, als gevolg 

van diverse reorganisaties, gaten waren geval-

len. Verschillende processen in de organisatie 

liepen niet naar wens. In goede dialoog met 

de Ondernemingsraad hebben we waar nodig 

tijdelijke krachten ingezet om inhaalslagen te 

maken. Daarnaast hebben we circa 20 fte 

aan de formatie toegevoegd om de organisatie 

te versterken. 

Over het jaar 2017 had Woonzorg Nederland 

304 medewerkers in dienst, verdeeld over 280 

fte. Van de 304 medewerkers zijn er 160 vrouw 

en 144 man. De gemiddelde leeftijd is 46. De 

gemiddelde duur van het dienstverband is 9 

jaar. Instroom 2017: 51 en uitstroom 36. Interne 

mobiliteit 8. Bijna de helft van de mede werkers 

bestaat uit bewonersconsulenten. Het gemid-

delde verzuimcijfer over 2017 komt uit 

op 2,95%. Dit is significant lager dan in 2016, 

toen het verzuim uitkwam op 4,29%. Dit komt 

onder meer doordat er meer aandacht is 

geweest voor ziekteverzuimpreventie. We 

hebben gebruik gemaakt van een flexibele 

schil van circa 18%. 

We hebben dit jaar een medewerkersonder-

zoek uitgevoerd. Medewerkers zijn tevreden 

over Woonzorg Nederland als werkgever: 

80% zou Woonzorg Nederland aanbevelen 

als werkgever.

In het kader van de verbetering van processen 

zijn we in 2017 gestart met een project om de 

inkoopfunctie te versterken. Aan de hand van 

2016 2017  

Medewerkers Woonzorg Nederland

290 304

2016 2017  

Aantal fte

265 280

2016 2017  

Gemiddelde leeftijd medewerkers

46 46



Jaarverslag Woonzorg Nederland 2017 12

de principes van fund, asset en property 

management hebben we ingezet op de profes-

sionalisering van de integrale vastgoedsturing. 

Daarbij kijken we per regio in een regieteam 

naar de ontwikkeling van onze woon- en 

zorgportefeuille. Samen met de medewerkers 

hebben we bovendien de processen in kaart 

gebracht die de grootste invloed hebben op 

onze klantbediening en het meest knellen voor 

de organisatie. In 2018 volgt een programma 

voor de verbetering van deze processen. 

De marktwaardering is verder geprofessionali-

seerd door een groter deel van de portefeuille 

volledig full te waarderen met een taxateur. 

Met de implementatie van het taxatiepakket 

Reasult ontstaat meer inzicht in rendement 

en waardeontwikkeling van de vastgoedporte-

feuille, zodat er op tactisch niveau gerichter 

gestuurd kan worden op het bereiken van 

de wensportefeuille.

We hebben ook aandacht besteed aan de 

manier van werken bij Woonzorg Nederland. 

Met ambassadeurs uit de organisatie is een 

programma rond cultuur en gedrag ontworpen. 

Daarbinnen is met alle medewerkers gesproken 

over de toekomst van Woonzorg Nederland, 

de kernwaarden en de verbetering van de 

samenwerking. In het najaar van 2017 is de 

opbrengst hiervan vertaald naar een toolkit. 

Deze bevat instrumenten die met ingang van 

2018 individueel en in teamverband ingezet 

kunnen worden, om de onderlinge verbinding 

en samenwerking te versterken. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om werkmethodes als lean, 

coaching, interne of externe stages, het 

gemakkelijker    werken op afstand en een 

verbeterd inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers. 

Aanvullend op het programma is een integri-

teitsscan uitgevoerd. Daarin is gekeken naar 

verschillende integriteitsrisico’s in onder meer 

de organisatie-inrichting   , het leiderschap, het 

personeels management, procesmanagement 

en relatie  manage ment. De aanbevelingen 

zijn meegenomen in de opvolging van het 

programma cultuur en gedrag. 

2016 2017  

Verzuim medewerkers

4% 3%

man vrouw 

Verdeling werknemers 2017

53% 47%

man vrouw 

Verdeling werknemers 2016

48% 52%



_______________

Aan het woord: 

André van Zuijlen 

Gebiedsmanager Topaz

“Wonen met zorg 
doe je samen. 
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Ondertussen hebben we, met het doel het 

functiehuis te vereenvoudigen, voorbereidingen 

getroffen voor de introductie van het rollen-

model bij Woonzorg Nederland. Dit is een 

instrument dat functies indeelt aan de hand 

van verschillende rollen, variërend van helper 

tot strateeg. De filosofie achter dit model is 

dat er verschillende rollen nodig zijn in een 

organisatie om verschillende uitdagingen en 

vraagstukken op te kunnen lossen. Het model 

is ook een methode om beter te kunnen sturen 

op de ontwikkeling en inzet van mensen op 

basis van kwaliteit, talenten en prestaties. 

Met het oog op het benutten en ontwikkelen 

van talenten hebben we in 2017 twee trainee-

plekken opengesteld. Deze zijn ingevuld via 

het programma Talent in Huis, waarbij trainees 

in hun traineeperiode aan de slag gaan met 

opdrachten bij verschillende corporaties. 

Op initiatief van enkele medewerkers is ook 

de groep Jong Woonzorg Nederland van start 

gegaan. Dit is een netwerk waarin jonge en 

nieuwe medewerkers elkaar ontmoeten en 

meedenken over organisatievraagstukken. 

1.2.3 Governance

Parallel aan de totstand koming van het nieuwe 

ondernemingsplan hebben we een brede 

analyse gemaakt van onze voornaamste 

strategische, operationele, financiële en juridi-

sche/compliance risico’s. Aan de hand daarvan 

is een vertaling gemaakt naar de risicobereid-

heid en een doorrekening naar de financiële 

impact van deze risico’s. In 2018 volgt de 

doorvertaling naar de operationele beheersing 

van de verschillende risico’s. Hiermee is het 

risicomanagement bij Woonzorg Nederland 

geprofessionaliseerd. Met het oog op de 

Woningwet en de Veegwet Wonen hebben we 

in 2017 verschillende statuten en reglementen 

aangepast. De statuten van de verbindingen 

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling BV, 

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisves-

ting (HBS), Altus Advies en Ontwikkeling BV en 

Puerta Holding BV zijn aangepast. Daarmee 

zijn ze met ingang van 1 januari 2018 in lijn 

met de Veegwet Wonen. 

Met het oog op deze wet hebben we tevens 

de statutenwijziging voor de stichting  

Woonzorg Nederland voorbereid. Deze wordt 

begin 2018 doorgevoerd. Met het oog op de 

wijziging van de statuten hebben we in 2017 

de reglementen van de Raad van Commissaris-

sen, de Raad van Bestuur en het management-

team geactualiseerd. In 2018 volgt tevens 

een actualisatie van de reglementen van de 

commissies van de Raad van Commissarissen. 

Op basis van de Veegwet Wonen hebben 

we in 2017 ook het Reglement Financieel 

Beleid en Beheer van Woonzorg Nederland 

aangepast. 

In 2017 hebben we met het oog op de professi-

onalisering van de integrale vastgoedsturing 

bij Woonzorg Nederland ook ons investerings-

statuut vernieuwd en bijgesteld naar de huidige 

werkwijzen. Tot slot hebben we in 2017 ook 

de procuratieregeling vernieuwd. Dit bevat de 

bevoegdheden van medewerkers inzake het 

verstrekken van opdrachten.

2017
In 2017 bepaalden 

medewerkers de 

kernwaarden:

1. Oplossingsgericht

2. Betrokken

3. Verantwoordelijk

2017
In 2017 bepaalden
medewerkers de 
kernwaarden:
1. Oplossingsgericht
2. Betrokken
3. Verantwoordelijk
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Naam De heer C.B. (Cees) van Boven

Functie Bestuurs voorzitter

Portefeuille

Strategie en innovatie, communicatie, klant en services, 

vastgoedsturing, vastgoedmanagement, internal audit en 

bestuurssecretariaat

Relevante 

nevenfuncties

• Voorzitter Raad van Toezicht ZoZijn 

•  Voorzitter Investment Committee Regionale  

Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

• Lid RvT Theater de Meervaart Amsterdam

Permanente 

educatiepunten
66

Naam De heer A. Chr. (Arnold) Pureveen

Functie CFO 

Portefeuille
Financiën, control, governance, risk & compliance, HRM, juridische zaken, 

ICT, officemanagement, vastgoedwaardering en inkoop

Relevante 

nevenfuncties

• Lid RvC van Betaalbare Koopwoningen Zaandam 

• Bestuurder financieringsmaatschappij Colonnade Duhaf Groep

Permanente 

educatiepunten
33

Raad van Bestuur1.3 Raad van bestuur 

De Raad van Bestuur is verantwoorde - 

lijk voor het dagelijks bestuur van  

Woonzorg Nederland en voor het realiseren 

van de strategie en het meerjarenbeleid. 

Het bestuur legt daarover verantwoording af 

aan de Raad van Commissarissen. De taken, 

bevoegdheden en de werkwijze van de Raad 

van Bestuur zijn, evenals de regels met 

betrekking    tot nevenfuncties en tegenstrijdige 

belangen, vastgelegd in de statuten van 

Woonzorg Nederland. Ze zijn nader    uitgewerkt 

in het reglement van de Raad van Bestuur. 

Het reglement is op de website van  

Woonzorg Nederland gepubliceerd. 

De Raad van Bestuur bestaat sinds 1 augustus 

2016 uit de heer C.B. (Cees) van Boven, 

bestuurs voorzitter, en de heer A. Chr. (Arnold) 

Pureveen, CFO. 

1.4 Managementteam

Het managementteam bestaat momenteel 

uit vijf leden:

• Anne van Grinsven, strategie & organisatie 

• Pauline van Moorsel, klant en services 

• Judith Tillie, vastgoedsturing

• Paula van der Tuin, vastgoedmanagement 

• Bernard Lemmens, financiën
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1.5 Ondernemingsraad 

Gedurende het jaar waren er zes Overleg-

vergaderingen, waarvan er twee zijn  

bijge  woond     door leden van de Raad van  

commissarissen. Bijna iedere twee weken  

vond er een Ondernemingsraad-vergadering 

plaats. Daarnaast zijn er verschillende  

informele overleggen geweest tussen (het 

Dagelijks Bestuur van) de Onder nemingsraad 

en de bestuursvoorzitter over de gang van 

zaken binnen de organisatie. 

Gedurende het jaar heeft de Ondernemings-

raad zich gebogen over vijf adviesaanvragen, 

één instemmingsaanvraag en zijn er vier 

ongevraagde adviezen uitgebracht, zowel 

mondeling als schriftelijk. In 2017 heeft de  

Ondernemingsraad het Jaarplan Onderne-

mingsraad 2017/2018 opgesteld en het  

Reglement Ondernemingsraad en het 

Reglement    van Orde vastgesteld.

Ondernemingsraad

Freek Koersvelt voorzitter

Judith Tillie vicevoorzitter, afgetreden per 1 april 2017

Chantal Kattevilder OR-lid en vicevoorzitter vanaf 10 mei 2017

Cristel Anderson secretaris

Alie Idoe lid OR per 1 mei 2017

Joke Rijkhoff Ambtelijk Secretaris

Laura Blommestein Ambtelijk Secretaris

Jessica Ooms lid OR

Willemijn Souren lid OR

Koen de Lange lid OR

John Schoenmakers lid OR

Ivo Vestering lid OR, afgetreden per 6 december 2017



Verslag Raad van 
Commissarissen 

Het ondernemingsplan “Samen zelfstandig 
wonen met een plus” zet een prachtige 
en stevige ambitie neer. Het draagvlak en 
enthousiasme daarvoor zijn groot, zowel in 
de organisatie als bij partijen om ons heen. 
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2.1 Inleiding 

Met het uitwerken van een nieuwe strategische 

koers is in 2017 het fundament gelegd voor 

de toekomst van Woonzorg Nederland.  

Het ondernemingsplan voor de komende 

vijf jaar is gegrond op het bewustzijn dat  

Woonzorg Nederland, als grote landelijke 

speler en expert op het gebied van senioren-

huisvesting, een maatschappelijke verantwoor-

delijkheid heeft om de seniorenhuisvesting in 

Nederland, in samenwerking met anderen, op 

een hoger plan te brengen. Om dat te bereiken 

zetten we in op de uitbreiding van de voorraad 

zelfstandige woningen, de transformatie en 

nieuwbouw van zorgvastgoed en de verduur-

zaming van woningen. We werken ook aan 

de vernieuwing van woonconcepten waarmee 

we kunnen inspelen op de veranderende 

omgeving en de veranderende behoeften 

van de doelgroep. De belofte van het merk 

Woonzorg Nederland, aan onze bewoners en 

aan de zorgpartijen die bij ons huren, is helder. 

Het ondernemingsplan “Samen zelfstandig 

wonen met een plus” zet een prachtige en 

stevige ambitie neer. Het draagvlak en enthou-

siasme daarvoor zijn groot, zowel in de organi-

satie als bij partijen om ons heen. Tegelijkertijd 

is het zoeken naar balans tussen het inzetten 

van een voorwaartse beweging en de praktijk 

van alledag. Uitbreiden, verduurzamen en 

innoveren, gecombineerd met ‘de winkel goed 

draaiende houden’ en de bewonerstevreden-

heid op peil houden, vraagt veel veerkracht en 

ontwikkeling van onze organisatie en mensen. 

Die balans komt bij de afwegingen van de 

Raad van Commissarissen veelvuldig aan de 

orde, bijvoorbeeld recent bij het besluit om 

een portefeuille met circa 1.300 woningen 

aan te kopen van de Duitse belegger Patrizia. 

In 2017 heeft de Raad van Commissarissen 

veel aandacht gevraagd voor het verstevigen 

van de basis bij Woonzorg Nederland, zodat 

de organisatie voldoende in staat wordt gesteld 

om de ambities daadwerkelijk te realiseren. 

De Raad van Commissarissen constateert 

dat Woonzorg Nederland daarin een goede 

ontwikkeling heeft ingezet. Deze heeft bij 

de medewerkers veel positieve energie losge-

maakt, om de organisatie verder te verbeteren 

en onze merkbeloften waar te maken. 

Naast het nieuwe ondernemingsplan en de 

organisatieontwikkeling behandelde de Raad 

van Commissarissen in 2017 uiteraard uiteen-

lopende andere onderwerpen. In dit jaarverslag 

legt de Raad van Commissarissen verantwoor-

ding af over zijn werk in 2017.

2.2 Besturen en toezichthouden 

2.2.1 Rol Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoorde-

lijk voor het toezicht op het functioneren en 

presteren van Woonzorg Nederland. Dit bete-

kent dat de raad goedkeuring verleent aan het 

door het bestuur vastgestelde strategische 

beleid, toezicht houdt op de uitvoering van het 

beleid en de algemene gang van zaken binnen 

de organisatie volgt. Het bestuur legt verant-

woording af aan de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Commissarissen heeft daarnaast 

een klankbordfunctie ten opzichte van het 

bestuur. Dit houdt in dat de raad regelmatig 

met het bestuur reflecteert op belangrijke 

externe ontwikkelingen, strategische keuzes 

en beleidsvraagstukken en de organisatieont-

wikkeling van Woonzorg Nederland. De raad 

staat het bestuur terzijde met gevraagd en 

ongevraagd advies. Verder vervult de raad van 

commissarissen de werkgeversrol ten opzichte 

van de bestuurders. Dit betekent dat de Raad 
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van Commissarissen verantwoordelijk is voor 

de benoeming, schorsing en het ontslag van 

bestuurders, voor hun arbeidsvoorwaarden 

en voor de evaluatie van het functioneren van, 

en de samenwerking met, het bestuur. Deze 

rol wordt in belangrijke mate vervuld door de 

selectie- en remuneratiecommissie. 

De samenstelling, bevoegdheden en werk   - 

wijze van de Raad van Commissarissen en 

de regels met betrekking tot nevenfuncties 

en tegenstrijdige belangen, zijn vastgelegd 

in de statuten van Woonzorg Nederland en 

nader uitgewerkt in het reglement van de 

Raad van Commissarissen. De statuten  

en reglementen zijn op de website van  

Woonzorg Nederland gepubliceerd. 

 

Buiten de reglementen heeft de Raad van 

Commissarissen een visie op bestuur en 

toezichthouden opgesteld. Deze is gebaseerd 

op de missie en visie van Woonzorg Nederland. 

De visie gaat in op de verantwoordelijkheid 

voor het realiseren van de doelstellingen, 

de strategie, het beleid, de financiering, de 

rollen van de Raad van Commissarissen en 

de wisselwerking met het bestuur. De Raad 

van Commissarissen heeft daarnaast een 

toezicht- en toetsingskader opgesteld. Hierin 

is uitgewerkt hoe het toezicht in de praktijk 

wordt gebracht. De belangrijkste onderdelen 

worden hieronder genoemd. Het toezichtkader 

beschrijft de spelregels die de raad volgt bij 

de uitoefening van het toezicht en bij besluit-

vorming. Deze spelregels zijn voor een groot 

deel bepaald door wetgeving, de statuten 

en reglementen. Het toetsingskader bevat 

de strategische beleidskaders waaraan het 

beleid wordt getoetst. 

 

Het toezichtkader bestaat uit: 

• wet- en regelgeving

• statuten stichting Woonzorg Nederland

• reglement Raad van Commissarissen

• reglement Raad van Bestuur 

• reglement financieel beheer en beleid

• investeringsstatuut 

• verbindingenstatuut 

• treasurystatuut 

• integriteitscode en klokkenluidersregeling 

• Governancecode Woningcorporaties 

Het toetsingskader bestaat uit: 

• ondernemingsplan

• portefeuillestrategie 

• huurbeleid 

• prestatieafspraken 

• jaarplan, begroting, meerjarenbegroting 

• treasuryjaarplan

• visitatierapport

• jaarverslag 

• kwartaalrapportages 

 

2.2.2 Commissies

De Raad van Commissarissen werkt met 

verschillende commissies. Deze adviseren 

de raad over de onderwerpen binnen het 

taakgebied van de commissie en bereiden de 

besluitvorming van de raad voor. De raad blijft 

als geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor 

de besluitvorming en het toezicht. De Raad 

van Commissarissen van Woonzorg Nederland 

heeft drie commissies. De auditcommissie 

adviseert de raad over onder meer financiële 

onderwerpen, risicobeheersing, investerings-

voorstellen boven een bedrag van 3 miljoen 

euro en de opvolging van de opmerkingen 

van de accountant. De benoemings- en 

remuneratie commissie adviseert de raad 

over het functioneren, de beoordeling en de 

beloning van het bestuur, over de werving en 

benoeming van nieuwe leden van de Raad 

van Commissarissen en de vergoeding van 

de leden van de raad. De commissie klant, 

samenleving en innovatie adviseert de raad 
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over thema’s als de kwaliteit van de medezeg-

genschap, de totstandkoming van prestatieaf-

spraken, innovatie en duurzaamheid. De 

commissie heeft een agenderende rol richting 

de raad. De samenstelling en onderwerpen van 

de raad en de commissies in 2017 zijn te vinden 

in het hoofdstuk ‘vergaderingen en overleg’. 

2.2.3 Governancecode 

De Governancecode Woningcorporaties 2015 

geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en 

transparant bestuur en toezicht bij corporaties. 

De code schrijft voor dat in het jaarverslag 

wordt beschreven in hoeverre aan de Gover-

nancecode wordt voldaan. 

Bij Woonzorg Nederland worden alle bepalin-

gen van de Governancecode Woningcorpora-

ties nageleefd. Wel besteden we in 2018 aan 

enkele bepalingen meer aandacht. Zo moet 

het bestuur conform de Governancecode 

vast leggen wie als belanghebbende partijen 

worden beschouwd en houdt het bestuur 

contact met deze partijen. 

Woonzorg Nederland kent als landelijke speler 

een groot aantal belanghebbende partijen. 

Het bestuur heeft landelijk en per regio goed 

in beeld welke partijen dit zijn, maar heeft dit 

nog niet in één belanghoudersoverzicht vast-

gelegd. Als onderdeel van het bespreken 

van ons stakeholdermanagement wordt dit 

in 2018 opgepakt. 

 

2.2.4 Governance in 2017

In 2017 is bij Woonzorg Nederland veel 

aandacht    besteed aan het op orde brengen 

van verschillende statuten en reglementen. 

Deels was dit nodig om tijdig te kunnen 

voldoen    aan de Woningwet en de Veegwet 

Wonen en deels is dit gedaan om de 

documenten    aan te passen aan de huidige 

praktijk bij Woonzorg Nederland. 

De Raad van Commissarissen heeft in 2017 

in dit kader goedkeuring verleend aan: 

•  statutenwijziging stichting  

Woonzorg Nederland    (inwerkingtreding  

in 2018);

•  statutenwijziging Woonzorg Nederland 

Projectontwikkeling BV;

•  statutenwijziging Altus Advies en  

Ontwikkeling BV;

• statutenwijziging Puerta Holding BV;

•  statutenwijziging Hollandsche Bouwstichting 

Seniorenhuisvesting; 

•  wijziging investeringsstatuut  

Woonzorg Nederland;

•  wijziging reglement Financieel beleid  

en beheer;

•  wijziging procuratieregeling opdracht-

verstrekking Woonzorg Nederland;

•   wijziging reglement Raad van  

Commissarissen; 

• wijziging reglement Raad van Bestuur. 

 

2.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol

2.3.1 Toezicht op de strategie 

Ondernemingsplan

Het ondernemingsplan “Samen zelfstandig 

wonen met een plus” bevat de strategie 

voor de periode 2017-2022. De Raad van 

Commissarissen is actief betrokken geweest 

bij de totstandkoming van het plan. Daarnaast 

heeft de raad aandacht gevraagd voor het 

draagvlak voor het ondernemingsplan, zowel 

intern als extern. De eerste contouren van de 

nieuwe koers zijn reeds begin 2017 in de raad 

besproken. Als onderdeel van het opstellen 

van het nieuwe ondernemingsplan heeft 

Woonzorg Nederland een debat georganiseerd 

met verschillende belanghouders. 

Hierbij was ook een vertegenwoordiging van 

de Raad van Commissarissen aanwezig. 



_______________

Aan het woord: 

De heer Mentzij

Bewoner ‘t Hofflants Huys

“Zolang het kan, 
zelfstandig en toch 
samen wonen. 
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Tijdens een tweedaagse vergadering van 

bestuur en Raad van Commissarissen in 

juni 2017 is het concept ondernemingsplan 

uitgebreid besproken. De raad heeft op  

inhoud onder meer aandacht gevraagd voor 

de positionering van Woonzorg Nederland als 

expert op het gebied van seniorenhuisvesting, 

voor het concretiseren van het onderscheidend 

vermogen van Woonzorg    Nederland als 

landelijke    en categorale    corporatie en voor 

het vormen van strategische allianties met 

koplopers uit andere sectoren. 

De Raad van Commissarissen heeft daarnaast, 

gelet op de ambitie die het ondernemingsplan 

uitstraalt, aandacht gevraagd voor de uitvoer-

baarheid van het plan door de organisatie. 

De Raad van Commissarissen is enthousiast 

over de nieuwe koers en heeft het onderne-

mingsplan op 27 september 2017 met 

overtuiging    goedgekeurd. Het rapport over 

het klant onderzoek, dat is uitgevoerd in het 

kader van het nieuwe ondernemingsplan, is 

op 29 november 2017 uitgebreid besproken 

in de raad. 

Op basis van het ondernemingsplan zijn de 

begroting en het jaarplan voor 2018 opgesteld 

waaraan de raad op 29 november 2017 goed-

keuring heeft verleend.

Scheidingsvoorstel Diensten van Algemeen 

Economische Belang (daeb) en niet-daeb 

In 2016 gaf de raad al goedkeuring aan het 

ontwerpvoorstel tot de administratieve 

scheiding    van DAEB en Niet-DAEB bezit van 

Woonzorg   Nederland. In het voorjaar is dit 

ontwerp tot een definitief voorstel uitgewerkt. 

De raad heeft dit voorstel op 1 juni 2017 

goedgekeurd. Het scheidingsvoorstel DAEB 

Niet-DAEB van Woonzorg Nederland is 

op 27 november 2017 ook geaccordeerd 

door de Autoriteit Woningcorporaties.

2.3.2 Toezicht op de financiële en  

operationele prestaties 

Toezicht op de financiële en operationele 

prestaties vindt onder meer plaats aan de hand 

van de meerjarenbegroting, het jaarplan en de 

periodieke rapportages. De auditcommissie 

heeft hierin een belangrijke adviserende en 

voorbereidende rol voor de raad. 

Jaarverslag, jaarrekening, accountants-

rapport

De auditcommissie besprak de jaarstukken 

2016 en het accountantsverslag op 12 april 

2017 in aanwezigheid van de externe accoun-

tant. De raad stelde op 26 april 2017 het 

jaarverslag vast en keurde de jaarrekening 

goed. Op 15 november 2017 besprak de 

auditcommissie de management letter 2017 in 

het bijzijn van de externe accountant. Naar 

aanleiding van deze bespreking heeft de raad 

een extra bespreking van de management 

letter met de auditcommissie, de voorzitter van 

de raad en het bestuur georganiseerd. Het doel 

hiervan was om beelden met elkaar te wisselen 

over de beheersing van de organisatie en de 

noodzakelijke stappen die daarin gezet moeten 

worden, alsook het bijbehorende tijdschema. 

Aan de hand daarvan is afgesproken wanneer 

welke acties uitgevoerd moeten zijn. De raad 

monitort de voortgang van de opvolging van 

deze acties. 

67%
Van onze bewoners is  

67% digitaal actief.

67%
Van onze bewoners is
67% digitaal actief.
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Begroting en jaarplan 

De auditcommissie besprak de meerjarenbegro-

ting en het jaarplan 2018 op 15 november 2017. 

De raad keurde de meerjarenbegroting en het 

jaarplan 2018 goed op 29 november 2017. 

 

Investeringsvoorstellen

Bij besluiten van het bestuur om investeringen 

te doen van meer dan 3 miljoen euro is de 

voorafgaande goedkeuring van de Raad van 

Commissarissen nodig. Ook daarin heeft de 

auditcommissie een adviserende rol. 

De Raad van Commissarissen keurde in 2017 

13 investeringsvoorstellen goed, waaronder 

de aankoop van de Patrizia portefeuille. 

Risicomanagement 

Bijzondere aandacht ging in 2017 uit naar het 

risicomanagement bij Woonzorg Nederland.

In de auditcommissie op 15 november 2017 

en bij de vergadering van de raad op 29 

november 2017 is uitgebreid stilgestaan bij 

de voornaamste strategische, operationele, 

financiële en compliance risico’s, de beheers-

maatregelen met betrekking tot deze risico’s 

alsook de financiële vertaling naar risicobuffers.

Functioneren accountant

De Raad van Commissarissen geeft opdracht 

tot de controle van de jaarstukken van 

Woonzorg    Nederland. De jaarrekening en 

het jaarverslag van Woonzorg Nederland 

worden beoordeeld door BDO. Het verslagjaar 

2017 is het tweede jaar dat BDO de jaarstukken 

controleert. Het bestuur en de raad van 

commissarissen    maken ten minste eens in 

de vier jaar een grondige beoordeling van 

het functioneren van de externe accountant. 

In 2018, na afronding van de controle van 

de jaarstukken, wordt het functioneren van 

BDO geëvalueerd. 

 

2.3.3 Toezicht op de volkshuisvestelijke 

en maatschappelijke prestaties

Prestatieafspraken

Woonzorg Nederland is actief in ruim 181 

gemeenten en zet zich in om met elk van 

deze gemeenten, en de andere corporaties 

en huurdersvertegenwoordigingen in die 

gemeenten, prestatieafspraken te maken. 

Op basis van de contouren van het onder-

nemingsplan is in het voorjaar van 2017 de 

bieding aan gemeenten opgesteld. De Raad 

van Commissarissen keurde deze bieding 

goed op 12 juni 2017. De analyse van de 

prestatieafspraken over 2017 is begin 2018 

besproken in de commissie klant, samenleving 

en innovatie en wordt tevens geagendeerd voor 

de raad in 2018. Gelet op het grote aantal 

belanghouders van Woonzorg Nederland heeft 

de raad in 2017 bijzondere aandacht gevraagd 

voor een nadere invulling van het stakeholder-

management van Woonzorg Nederland. Dit 

was nog geen prioriteit voor 2017, maar staat 

in 2018 op de agenda.

Commissie klant, samenleving en innovatie

In 2017 heeft de raad de bijzondere commissie 

klant, samenleving en innovatie opgericht ter 

ondersteuning van de raad bij de toezichtrol 

en klankbordrol op het vlak van de volkshuis-

vestelijke en maatschappelijke prestaties. 

De eerste vergadering van deze commissie 

vond plaats op 15 november 2017 en stond 

in het teken van de innovatieagenda van 

Woonzorg Nederland    en de verduurzamings-

opgave. Deze onderwerpen zijn tevens  

besproken in de raad op 29 november 2017. 

In 2018 staat in deze commissie naast de 

vernieuwing van woonconcepten ook het 

onderwerp digitalisering hoog op de agenda. 

Door de sterk veranderende klantomgeving 
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en de maat    schappij, waarin de vraag naar 

digitale klantbediening groeit, ook onder de 

doelgroep van Woonzorg Nederland, bestaat 

er een groeiende wens en noodzaak om als 

organisatie meer datagedreven te handelen. 

2.4 Verslag vanuit werkgeversrol

Beoordeling 

De raad van commissarissen is verantwoorde-

lijk voor de benoeming, beoordeling en belo-

ning, schorsing en ontslag van de bestuurders. 

Vanuit deze rol beoordeelt de raad van com-

missarissen het functioneren van het bestuur 

en de samenwerking met het bestuur. Jaarlijks 

bespreekt de raad van commissarissen, 

na voorbereiding door de benoemings- en 

remuneratie commissie, het functioneren van 

het bestuur in zijn geheel en van de individuele 

leden van het bestuur. In 2017 heeft over het 

verslagjaar 2016 geen formele beoordeling 

plaatsgevonden aangezien het bestuur eerst 

in augustus 2016 is aangetreden. Deze beoor-

delingsperiode was kort. Wel heeft de raad van 

commissarissen de waardering uitgesproken 

voor de start die het bestuur heeft gemaakt. 

De beoordeling over het functioneren in 2017 

vindt begin 2018 plaats. 

Beloning

De beloning van de bestuursleden in 2017 is 

volledig gebaseerd op de uitgangspunten van 

de WNT. De beloningen die in 2017 zijn uitbe-

taald aan de bestuurders zijn terug te vinden 

in de toelichting op de jaarrekening, conform 

de publicatievereisten van de WNT. 

Organisatiecultuur 

In 2017 heeft Woonzorg Nederland veel aan-

dacht besteed aan samenwerking, cultuur, 

gedrag en integriteit. De organisatie heeft een 

intensieve periode van reorganisaties achter 

de rug. De dialoogsessies, die in 2017 zijn 

georganiseerd als onderdeel van een breed 

organisatieontwikkelprogramma, zijn een 

goede zet geweest om het vertrouwen en 

de energie in de organisatie terug te brengen. 

De raad is enthousiast over de beweging die 

met de ambassadeurs uit de organisatie in 

gang is gezet. 

De raad heeft daarnaast met belangstelling 

kennisgenomen van het integriteitsonderzoek 

dat in 2017 is uitgevoerd. Het rapport is op 

27 september 2017 besproken in de raad. De 

raad volgt de opvolging van de aanbevelingen. 

Het onderwerp komt regelmatig op de agenda. 

2.5 Verslag vanuit klankbordfunctie

De Raad van Commissarissen heeft een 

klank  bordfunctie ten opzichte van het bestuur. 

Als adviseur staat de Raad van Commissaris-

sen het bestuur terzijde bij belangrijke 

strategische    keuzes en dilemma’s waarvoor 

Woonzorg Nederland komt te staan. In de 

jaarlijkse twee       daagse vergadering reflecteren 

raad en bestuur gezamenlijk op belangrijke 

externe ontwikkelingen en de daaruit voort-

vloeiende strategische koers en organisatieont-

wikkeling van Woonzorg Nederland. De Raad 

van Commissarissen en het bestuur hechten 

veel waarde aan de constructieve samenwer-

king die is opgebouwd. De dialoog tussen raad 

en bestuur leidt vaak tot een verrijking van de 

koers. De tweedaagse in juni 2017 stond in het 

teken van de ontwikkeling van het onderne-

mingsplan. Bij een aanvullende eendaagse in 

november 2017 stonden het klantonderzoek, 

innovatie en duurzaamheid centraal. 

2.6 Samenstelling en functioneren 

 

2.6.1 Profielschets 

De raad heeft een profielschets opgesteld 

waarin onder andere is opgenomen aan welke 

algemene functie-eisen de leden van de Raad 
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van Commissarissen dienen te voldoen. De 

profielschets is daarnaast bedoeld om te 

waar    borgen dat de samenstelling binnen de 

raad divers is en dat de raad de juiste kennis en 

ervaring in huis heeft, waaronder bijvoorbeeld 

ervaring in de volkshuisvesting, financiële kennis, 

relevante vastgoedexpertise, bestuurlijke erva-

ring en kennis op het gebied van HR. De raad 

heeft de profielschets bijgewerkt naar aanleiding 

van de werving van een nieuwe commissaris.

2.6.2 Schema en rooster van aftreden 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf 

leden. Door de diversiteit in de samenstelling, 

die onder meer tot uiting komt in deskundig-

heden, aandachtsgebieden en gedragsken-

merken, vullen de raadsleden elkaar goed aan. 

De raad koestert deze diversiteit en acht deze 

van grote waarde. De raad functioneert als 

team, met behoud van de onafhankelijkheid 

van de leden. Op de voorgaande pagina’s is 

de samenstelling schematisch weergegeven. 

Eind 2017 vond een wisseling plaats in de 

Raad van Commissarissen. De heer Ludy Geut 

nam afscheid na twee termijnen (acht jaar) 

bij Woonzorg Nederland. De raad dankt hem 

voor zijn inzet en betrokkenheid. Hij is van grote 

toegevoegde waarde geweest voor de ontwik-

keling van Woonzorg Nederland en de goede 

werkrelatie met het Landelijk Huurders Platform. 

De vacature die daarmee ontstond, is aan de 

hand van een profielschets via de website van 

Woonzorg Nederland en advertenties openbaar 

gesteld. De invulling vond plaats met medewer-

king van een searchbureau. Mevrouw Marieke 

van der Waal is per 10 november 2017 op 

voordracht van het Landelijk Huurders Platform 

benoemd als lid van de Raad van Commissa-

rissen voor een periode van vier jaar. Zij richt 

zich op de klant- en zorgportefeuille, waarbij 

het accent ligt op innovatie in de vorm van 

nieuwe woonconcepten en diensten. 

Mevrouw   van der Waal neemt tevens zitting 

in de raadscommissie klant, samenleving 

en innovatie. 

Eind 2017 heeft de Raad van Commissarissen 

de heer Roel Steenbeek herbenoemd als 

voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

Zijn tweede termijn start met ingang van  

1 januari   2018 voor een periode van vier jaar. 

2.6.3 Permanente educatie 

De raad besteedt jaarlijks aandacht aan 

opleiding en ontwikkeling. Zo blijven de kennis 

en vaardigheden behouden die noodzakelijk 

zijn voor het goed blijven uitoefenen van het 

lidmaatschap van de Raad van Commissaris-

sen. In 2017 hebben de leden van de raad 

gezamenlijk een workshop over vastgoedstu-

ring gevolgd. De in 2017 behaalde permanente 

educatiepunten zijn in het overzicht met de 

samenstelling van de raad opgenomen. 

 

2.6.4 Onafhankelijkheid en integriteit 

Onafhankelijkheid en integriteit zijn essentieel. 

De Raad van Commissarissen spreekt open 

over het eventueel aanvaarden van nevenfunc-

ties, evenals over het risico op (schijnbaar) 

tegenstrijdige belangen. Wanneer er twijfel 

bestaat naar aanleiding van dergelijke gesprek-

ken, zien RvC-leden af van de betreffende 

nevenfuncties en blijven zij buiten dergelijke 

(schijnbaar) tegenstrijdige belangen. 

 

2.6.5 Zelfevaluatie

In de jaarlijkse zelfevaluatie, periodiek met 

begeleiding van een buitenstaander, reflecteert 

de Raad van Commissarissen op het eigen 

functioneren, op de rolverdeling binnen de 

raad en op onafhankelijkheid en integriteit. 

De zelf      evaluatie van 2017 vond zonder begelei-

ding plaats. In de evaluatie stond de raad stil 

bij de toezichthoudende rol, de rolverdeling 
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en de samenwerking binnen de raad, en de 

samenwerking met de Raad van Bestuur. 

2.7 Bezoldiging 

De honorering van de leden van de Raad van 

Commissarissen in 2017 is volledig in lijn 

met de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

De ver goedingen die aan de commissarissen 

zijn uitbetaald in 2017 zijn terug te vinden in de 

jaarrekening conform de publicatievereisten 

van de WNT. 

2.8 Vergaderingen en overleg 

2.8.1 Raad van commissarissen 

De Raad van Commissarissen vergaderde 

in 2017 acht keer en behandelde onder meer 

de volgende onderwerpen:

• periodieke rapportages

• jaarstukken 2016

• accountantsverslag 2016

•  ondernemingsplan “Samen zelfstandig 

wonen met een plus”

• statutenwijziging verbindingen

•  wijziging Reglement Financieel Beleid 

en Beheer

•  wijziging Procuratiereglement  

(opdracht verstrekking) 

• wijziging Investeringsstatuut

•   wijziging Statuten Stichting  

Woonzorg Nederland

• aankoop portefeuille Patrizia

•  MJP 2018-2027 en begroting 2018  

n meerjarenplan 2018

• risicomanagement 

• organisatieontwikkeling

• duurzaamheidsprogramma

• innovatieagenda 

• informatiebeveiliging en privacywetgeving 

• diverse investeringsvoorstellen

• benoeming nieuwe commissaris

•  herbenoeming voorzitter Raad van 

Commissarissen    

 

2.8.2 Auditcommissie 

De auditcommissie bestaat uit mevrouw 

Karin Bisschop (voorzitter) en mevrouw  

Zakia    Guernina. De auditcommissie vergaderde 

in 2017 zeven keer, waarvan twee keer in 

aanwezigheid van de externe accountant, en 

rapporteerde haar bevindingen en adviezen 

aan de Raad van Commissarissen. 

De auditcommissie behandelde in 2017 de 

volgende onderwerpen: 

• periodieke rapportages 

• jaarstukken 2016

• accountantsverslag 2016

• treasury Jaarplan 2017 

• risicomanagement

• informatiebeveiliging en privacywetgeving 

• brutering zakelijke huurcontracten 

• management Letter 2017 

• fiscale zaken 

•  wijziging Reglement Financieel Beleid 

en Beheer

• wijziging Procuratieregeling

• wijziging Investeringsstatuut 

•  MJP 2018-2027 en begroting 2018 en 

jaarplan 2018

• aankoop portefeuille Patrizia

• diverse investeringsvoorstellen

 

2.8.3 Benoemings- en remuneratie-

commissie

De benoemings- en remuneratiecommissie 

bestaat uit de heer Willem Allertz (voorzitter) 

en de heer Roel Steenbeek. Het werk van deze 

commissie is dit jaar in de plenaire vergadering 

van de Raad opgepakt. In 2017 heeft de Raad 

van Commissarissen in dat kader de volgende 

onderwerpen behandeld   : 

• werving en benoeming nieuwe commissaris; 

• functioneren van de Raad van Bestuur; 

• zelfevaluatie Raad van Commissarissen.



_______________

Aan het woord: 

Sandra van Velzen

Bewonersconsulent Woonzorg Nederland

“Onze bewoners 
waarderen de 
persoonlijke aandacht 
en betrokkenheid van 
mij en mijn collega’s.
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2.8.4 Commissie klant, samenleving  

en innovatie

De commissie klant, samenleving en innovatie 

is in 2017 ingesteld. De commissie bestaat 

uit Marieke van der Waal (zij volgde Ludy Geut 

op in de commissie) en Zakia Guernina. De 

eerste vergadering van deze commissie vond 

eind 2017 plaats en stond in het teken van 

de innovatieagenda van Woonzorg Nederland 

en de verduurzamingsopgave. 

2.8.5 Contact met belanghouders 

en organisatie   

De Raad van Commissarissen heeft als onder-

deel van het toezicht bijzondere aandacht voor 

de goede verbinding van Woonzorg Nederland 

met belanghouders. Vanwege het landelijke 

opereren van Woonzorg Nederland gaat het 

om een groot aantal belanghouders, waaronder 

ruim 181 gemeenten, ongeveer een derde 

van alle zorginstellingen en meer dan 200 

bewonerscommissies, werkzaam in de 

over het land verspreide wooncomplexen 

die verenigd zijn in het Landelijk Huurders 

Platform. De Raad van Commissarissen ziet 

toe op de totstand koming van de prestatieaf-

spraken die worden gemaakt met gemeenten, 

collega-corporaties en bewonersorganisaties   . 

Ook houdt hij zicht op de raadpleging van 

bewoners commissies via het Landelijk Huur-

ders Platform. De Raad van Commissarissen 

voert daartoe zelf jaarlijks meermaals overleg 

met het bestuur van het Landelijk Huurders 

Platform. De Raad van Commissarissen heeft 

ten behoeve    van het toezicht op het contact 

met belanghouders de bijzondere raadscom-

missie klant, samenleving en innovatie ingesteld. 

Ten behoeve van het toezicht op het functione-

ren van de organisatie voert de Raad van 

Commissarissen jaarlijks meermaals overleg 

met de Ondernemingsraad over de gang van 

zaken binnen de organisatie. 

De raad laat ook graag medewerkers aan het 

woord. Op strategiedagen en bij vergaderingen 

van de Raad van Commissarissen en zijn 

commissies schuiven regelmatig medewerkers 

aan om specifieke onderwerpen toe te lichten. 

2.9 Verklaring Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van  

Woonzorg Nederland verklaart zich, mede 

op basis van de accountantsverklaring van 

BDO, akkoord met het jaarverslag en de 

jaarrekening over 2017. De Raad van Commis-

sarissen bedankt de Raad van Bestuur en alle 

medewerkers van Woonzorg Nederland voor 

hun inzet. De Raad van Commissarissen kijkt 

met vertrouwen    uit naar 2018. 

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van 

Commissarissen van Woonzorg Nederland:

De heer Roel Steenbeek

De heer Willem Allertz

Mevrouw Karin Bisschop

Mevrouw Zakia Guernina

Mevrouw Marieke van der Waal

Amstelveen, woensdag 25 april 2018

8,0
Bewoners geven 

gemiddeld een 8,0 

op het gebied van 

thuisgevoel.

8,0
Bewoners geven
gemiddeld een 8,0
op het gebied van
thuisgevoel.
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Naam De heer R. (Roel) Steenbeek (1956)

Functie

Voorzitter 

Raad van Commissarissen

Lid benoemings- en remuneratiecommissie

Profiel Volkshuisvesting

Hoofdfunctie
Zelfstandige op het gebied van toezicht, bestuur 

en advies

Relevante 

nevenfuncties

• Voorzitter RvT stichting Bardo

• Voorzitter RvT Pro Persona 

• Voorzitter programmateam BNA-onderzoek

• Lid RvC Staedion

• Penningmeester bestuur ABC Haarlem

Eerste benoeming 1 januari 2014

Tweede benoeming 1 januari 2018

Einde benoemings-

termijn
1 januari 2022

Herbenoembaar Nee

Aanwezigheid
8 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen

Permanente 

educatiepunten
14

Naam De heer L. (Ludy) Geut (1947) 

Functie

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen 

Voorzitter commissie klant, samenleving, 

innovatie

Profiel Governance

Hoofdfunctie Bestuursadviseur

Relevante 

nevenfuncties

• Voorzitter RvC Parking Delft B.V.

• Voorzitter Stichting Sociaal Fonds PSO

Eerste benoeming 10 november 2009

Tweede benoeming 10 november 2013

Einde benoemings-

termijn
10 november 2017

Herbenoembaar Nee

Aanwezigheid

7 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen

1 van 1 vergaderingen commissie klant, 

samenleving, innovatie

Permanente 

educatiepunten
2

Samenstelling raadsleden 1/3
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Naam De heer W.M.G. (Willem) Allertz (1960) 

Functie

Lid Raad van Commissarissen

Voorzitter benoemings- en remuneratie-

commissie

Profiel HR / corporate governance

Hoofdfunctie
Directeur GITP Consulting, executive 

consultant

Relevante 

nevenfuncties

• Lid RvC SAPA Profiles NL

• Lid RvC Arkema North Europe

• Lid RvC Flowserve Nederland

Eerste benoeming 15 april 2015

Einde benoemings-

termijn
15 april 2019

Herbenoembaar Ja

Aanwezigheid
7 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen 

Permanente 

educatiepunten
5

Naam Mevrouw K. (Karin) Bisschop (1968)

Functie
Lid Raad van Commissarissen

Voorzitter auditcommissie

Profiel Finance & Risk

Hoofdfunctie Directeur Group Risk & Compliance APG Groep

Eerste benoeming 1 december 2015

Einde benoemings-

termijn
1 december 2019

Herbenoembaar Ja

Aanwezigheid

7 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen 

7 van 7 vergaderingen Auditcommissie

Permanente 

educatiepunten
8

Samenstelling raadsleden 2/3
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Naam Mevrouw Z. (Zakia) Guernina (1968)

Functie

Lid Raad van Commissarissen

Lid Auditcommissie

Lid commissie klant, samenleving, innovatie

Voorzitter commissie klant, samenleving 

en innovatie, per november 2017

Profiel Klant, innovatie en ICT

Hoofdfunctie Bestuursadviseur

Relevante 

nevenfuncties

•  Lid landelijke RvT VluchtelingenWerk 

Nederland

•  Lid RvT VeerStichting

• Lid RvT Hogeschool Utrecht

Eerste benoeming 1 december 2015

Einde benoemings-

termijn
1 december 2019

Herbenoembaar Ja

Aanwezigheid

7 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen 

7 van 7 vergaderingen Auditcommissie

1 van 1 vergaderingen commissie klant 

samenleving, innovatie

Permanente 

educatiepunten
5

Naam Mevrouw M.A.E. (Marieke) van der Waal (1965)

Functie
Lid Raad van Commissarissen 

Lid Commissie klant, samenleving en innovatie 

Profiel Klant en zorgportefeuille

Hoofdfunctie
Directeur Leyden Academy on Vitality and 

Ageing

Relevante 

nevenfuncties

Lid RvT Coloriet

Lid RvT Welzijn Lelystad

Eerste benoeming 10 november 2017

Einde benoemings-

termijn
10 november 2021

Herbenoembaar Ja

Aanwezigheid

1 van 8 vergaderingen Raad van 

Commissarissen 

0 van 1 vergaderingen commissie klant, 

samenleving, innovatie

Permanente 

educatiepunten
4

Samenstelling raadsleden 3/3



Maatschappelijke 
prestaties 

De seniorenhuisvesting in Nederland op een 
hoger plan brengen, samen met partners in 
wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is onze 
ambitie. Wij creëren aanbod voor mensen die 
een woonomgeving zoeken waar ze thuis kunnen 
wonen, ongeacht of ze zorg nodig hebben.
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3.1 Wonen met een plus

De seniorenhuisvesting in Nederland op een 

hoger plan brengen, samen met partners in 

wonen, zorg- en dienstverlening. Dat is onze 

ambitie. Wij creëren aanbod voor mensen die 

een woonomgeving zoeken waar ze thuis 

kunnen wonen, ongeacht of ze zorg nodig 

hebben. We bieden onze bewoners samen 

zelfstandig wonen met een plus: wonen in een 

betaalbare, veilige en toegankelijke woning, 

met ruimte voor ontmoeting in de buurt. We 

hechten belang aan persoonlijke aandacht en 

werken samen in een lokaal zorg- en diensten-

netwerk. We hebben ruim 43.300 wooneen-

heden, waarvan een derde intramuraal. Onze 

panden bestaan steeds vaker uit een mix 

van zelfstandige wooneenheden, intramurale 

eenheden en kleinschalige voorzieningen.

3.1.1 Onze belofte

Onze bewoners waarderen de persoonlijke 

aandacht van de bewonersconsulent. Ze erva-

ren betrokkenheid en kunnen met alle vragen 

bij één persoon terecht. Er is iemand die een 

oogje in het zeil houdt, die signaleert en waar 

nodig samenwerkingspartners inschakelt, zoals 

mantelzorgers, gemeenten of zorginstellingen. 

Onze bewoners hebben de mogelijkheid tot 

ontmoeting. Dat is voor hen een belangrijke 

factor. Het zorgt voor een gevoel van veilig  heid 

(mensen kennen elkaar) en welbevinden en 

draagt bij aan het voorkomen van eenzaamheid.

Wij signaleren en netwerken, om er zo voor 

te zorgen dat zorg- en dienstverlening voor de 

bewoners voorhanden zijn. Wij zijn zichtbaar 

aanwezig in de lokale netwerken, partners 

weten ons gemakkelijk te vinden. De beschik-

baarheid van zorg- en dienstverlening zorgt 

ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen. 

Wij faciliteren de fysieke condities en werken 

samen in een netwerk van gemeenten,  

bewoners en aanbieders van zorg en welzijn. 

3.1.2 Persoonlijke aandacht

Van de mensen die bij Woonzorg Nederland 

werken is 43% bewonersconsulent. Dat zijn 

142 medewerkers die elke dag op onze com-

plexen aanwezig zijn. De bewonersconsulent 

is het aanspreekpunt voor bewoners voor 

alles wat met de woning te maken heeft. 

De bewonersconsulenten zijn verantwoordelijk 

voor het oppakken van zaken met betrekking 

tot overlast en leefbaarheid. Iedereen ervaart 

overlast anders. We wijzen bewoners op 

tips voor een prettige omgang met elkaar. 

Een goede relatie met de buren is onontbeerlijk 

voor een veilige en prettige sfeer. Indien 

bewoners er samen niet uit komen, kan de 

bewonersconsulent worden ingeschakeld voor 

advies of doorverwijzing naar hulpverlenende 

instanties. Ook kan de bewonersconsulent 

de bewoner wijzen op het lokale netwerk van 

zorg- en dienstverleners. Bewonersconsulenten 

houden een oogje in het zeil en benutten het 

lokale netwerk bij signalen van eenzaamheid 

of behoefte aan zorg of diensten. 

Bewonersconsulenten zijn hét gezicht van 

Woonzorg Nederland: een landelijke corporatie 

met een lokaal gezicht. Bij bewoners van 

intra                          murale          eenheden zijn de medewerkers van 

de zorgverlener het directe aanspreekpunt voor 

de bewoner.

43%
Op de complexen zijn 142 

bewonersconsulenten 

het aanspreekpunt voor 

bewoners. Dat is 43% van 

al onze medewerkers.

43%
Op de complexen zijn 142
bewonersconsulenten
het aanspreekpunt voor
bewoners. Dat is 43% van
al onze medewerkers
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3.1.3 Ontmoeting

Onze locaties faciliteren ontmoeten en 

‘samenredzaamheid   ’. Meer dan 500 van de 

686 complexen met zelfstandige woningen , 

hebben een ontmoetingsruimte. Hier komen 

onze bewoners samen en onder nemen zij 

activiteiten. Bovendien zijn onze ontmoetings-

ruimten beschikbaar voor onze bewoners van 

aanleunwoningen en vaak ook voor andere 

buurtbewoners. Waar geen ontmoetingsruimten 

zijn, helpen wij bewoners met het vinden van 

een alternatieve plek voor ontmoeting zoals een 

nabij gelegen wijkcentrum. De ontmoetings-

ruimten richten wij meestal met de bewoners 

of de bewonerscommissie in. We stimuleren 

bewoners(commissies  ) om in de ontmoetings-

ruimten activiteiten te organiseren.

We dragen bij aan zorgzame wijken, onder meer 

door via ontmoetingsruimten en voorzieningen 

de buurt ‘naar binnen te halen’ en diensten ook 

aan buurtbewoners te kunnen bieden. In 2017 

hebben we de Who cares prijsvraag gewonnen. 

Deze prijsvraag is uitgeschreven door de 

Rijksbouwmeester, om innovatieve oplossingen 

aan het licht te brengen als antwoord op de 

vergrijzing en de veranderingen in de zorg en 

ondersteuning. “Een stad die goed is ingericht 

voor mensen die zorg en ondersteuning nodig 

hebben levert een betere stad op voor ieder-

een” aldus de Rijksbouwmeester. Samen met 

onder andere. Zorggroep Almere hebben we 

Expeditie Almere Haven ingediend, met als 

belangrijk element ons complex De Overloop. 

Dat wordt omgebouwd tot onder andere 

appartementen voor mensen met een zorg-

vraag   , een wooncoöperatie van ouderen 

en een buurtknoop met buurtfuncties en 

werkplekken. De expeditie omvat een  

gebieds  gerichte aanpak met ruimtelijke     

visie   , een vernieuwende proces-aanpak 

en een buurtcoöperatie.

Woonaanbod Woonzorg Nederland:

•   917 eenheden in panden waar wonen en  

zorg gescheiden zijn en zorg wordt geleverd.

 •    Één pand, van 58 intramurale naar 30  

zelfstandige wooneenheden (Complex  

Brinkpark in Blokker).

•   Ruim 660 ruimten in onze complexen  

verhuren    we aan zorg- en dienst verleners.

 •  Waarvan 60% aan zorgverleners, zoals  

zorg   -steunpunten       , huisartsen en fysio-

therapeuten. 

•  De rest aan een grote variatie van dienst-

verleners, zoals kappers en yogascholen. 

•  182 panden met in totaal 12.815 intramurale 

wooneenheden.

660 
bedrijfsruimten

 12.815 
intramurale wooneenheden

30.517 
zelfstandige woningen
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3.1.4 Zorg- en dienstverlening

Beschikbaarheid van zorg- en dienstverlening 

zorgt ervoor dat mensen langer thuis kunnen 

blijven wonen. Wij faciliteren de fysieke condi-

ties    en werken samen in een netwerk van ge-

meenten  , bewoners en aanbieders van zorg 

en diensten. We verhuren (delen van) panden 

aan zorgpartijen (intramuraal) en in veel panden 

verhuren we bedrijfsruimten aan partijen die 

zorg of diensten bieden. Op deze manier zijn 

voor onze bewoners zorg en diensten binnen 

handbereik. Het aanbod verschilt per locatie, 

met als vertrekpunt dat landelijk ongeveer een 

derde van ons woonaanbod geschikt is voor 

intensieve (doorgaans intramurale) zorg.

3.2 Tevreden klanten 

3.2.1 Klanttevredenheid 

De tevredenheid van klanten over  

Woonzorg Nederland stijgt al een  

aantal jaar. 

3.2.2 Klachten en geschillen

Onze medewerkers zetten zich dagelijks ten 

volle in voor onze bewoners en zakelijke 

huurders. Bij ontevredenheid is de bewoners-

consulent respectievelijk de accountmanager 

Nieuwe huurders Reparatieverzoeken Vertrokken huurders 

2013

7,6
7,9 7,8

7,4 7,4
7,9

7,6 7,5

8,1
7,7 7,5

7,8
7,3

7,6

6,8

2014 2015 2016 2017

2016 Totaal

Huurcommissiezaken (aantal zaken waar uitspraken zijn gedaan in bewuste kwartaal) 47

Klachtencommissiezaken 50

2017 Totaal

Huurcommissiezaken (aantal zaken waar uitspraken zijn gedaan in bewuste kwartaal) 17

Klachtencommissiezaken 75

Algemene tevredenheid 
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het eerste aanspreekpunt. Indien nodig wordt 

opgeschaald. Uiteindelijk kan een bewoner 

zich tot een onafhankelijke klachtencommissie 

wenden, indien hij of zij ontevreden is over 

de manier waarop Woonzorg Nederland zelf 

de klacht heeft afgehandeld. Geschillen 

omtrent    de huur kunnen worden ingediend 

bij de Huurcommissie. Van de in 2017 ingedien-

de klachten bij de klachtencommissie was 

tweederde niet ontvankelijk    en is bijna een 

vijfde intern afgehandeld   . De overige klachten 

zijn behandeld in de klachtencommissie. 

De klachten gingen over communicatie, 

onderhoud    en schade/ gebreken. Van de 

Huurcommissiezaken betreft een derde 

service  kosten en twee  derde de hoogte 

van de huur. In ruim 40% van de gevallen 

is de huurder in het gelijk gesteld.

3.3  Betaalbaarheid

 

3.3.1 Onze belofte

Onze woningen zijn betaalbaar voor onze 

bewoners. Hier verstaan wij onder dat onze 

zelfstandige woningen behoren tot de huurklas-

sen waarvan onze bewoners afhankelijk zijn. 

Naar huurklassen is onze voorraad een afspie-

geling van de vraag. Zeker 70% van onze 

zelfstandige woningen (landelijk) is beneden 

de eerste aftoppingsgrens. Wij kijken steeds 

meer naar de totale woonlasten: huur, service-

kosten en energielasten. We geven onze 

nieuwe bewoners inzicht in de betaalbaarheid 

van de gewenste woning. 

Mensen met een inkomen beneden de grenzen 

zoals gedefinieerd in de Wet op de huurtoe -

slag wijzen we een woning toe met een huur 

beneden    de eerste aftoppingsgrens, conform 

de eisen van passend toewijzen.

3.3.2 Betaalbare woningen

In 2017 had 70% van de woningen een huur 

beneden de eerste aftoppingsgrens van 

€ 592,55. Dit percentage verschilt per gemeen-

te. De huurverhoging in 2017 was gematigd, 

conform voornemens in het ondernemingsplan 

en binnen de wettelijke marges.

Woonzorg Nederland kijkt in het kader van 

betaalbaarheid ook kritisch naar de service-

kosten. Bij het prioriteren van duurzaamheids-

maatregelen wordt rekening gehouden met de 

panden waar de woonlasten hoog zijn. Dit jaar 

hebben we een Woonlastenwijzer ontwikkeld. 

2016 2017  

Zelfstandig 
DAEB

0,6% 0,5%

3%

1%

Zelfstandig 
niet-DAEB

Definitie DAEB: een sociale huurwoning, een woning met 

een huur beneden de liberalisatiegrens bij aanvang van het 

huurcontract Niet-DAEB: een woning met een huur boven 

de liberalisatiegrens bij aanvang van het huurcontract.

Huurverhoging intramurale panden 

De huurprijzen van de verzorgings- en verpleeg huizen 

zijn opgebouwd uit een drietal componenten welke in 

2017 als volgt zijn aangepast:

•  de kale huur, deze zijn per 1 juli 2017 aangepast met  

1,13% (inflatie);

•   de variabele lasten, deze zijn per 1 januari 2017 

aangepast    met 0,19% (inflatie);

•  de kapitaallasten zijn aangepast conform de contractueel 

overeengekomen methodiek van rente en afschrijving.
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Hiermee kunnen (toekomstige) bewoners, 

op basis van onder andere de huur en het 

energie label, berekenen of de woning voor hen 

betaalbaar is. Bij collectieve energie voorziening 

gaan we in 2018 een online EnergyPortal 

gebruiken. Daarmee krijgen de klant en 

Woonzorg    Nederland    snel en precies inzicht 

in historie en actueel gebruik van alle aansluitin-

gen. Bij achterstanden nemen we in een vroeg 

stadium persoonlijk contact op met de betref-

fende   huurder. Indien nodig schakelen we het 

lokale netwerk voor schuldhulpverlening in.

3.3.3 Passend toewijzen

Woonzorg Nederland wees afgelopen jaar 

haar woningen passend toe, overeenkomstig 

de Woningwet   . 3.365 woningen zijn verhuurd, 

waarvan 2.785 (80%) met een huur beneden 

de eerste aftoppingsgrens.

De wet- en regelgeving bevat verschillende 

bepalingen die te maken hebben met het 

passend toewijzen van sociale huurwoningen:

 •  van de verhuringen aan huurtoeslag-

gerechtigden dient volgens de Woningwet 

tenminste 95% een huur beneden de 

aftoppings grens te hebben. Daar hebben 

we in 2017 ruimschoots aan voldaan. 

99% van de huurtoeslaggerechtigde  

nieuwe bewoners kreeg een woning  

toegewezen met een kale huur van onder 

de € 592,55;

•  ten minste 80% van de sociale huurwoningen 

moet worden toegewezen aan de doelgroep 

voor de sociale huur: 94% van de vrijkomen-

de woningen toegewezen aan inkomens  

tot € 34.165;

•  maximaal 20% mag worden toegewezen 

aan huishoudens met een inkomen boven 

dat van de doelgroep voor sociale huur, 

waarvan maximaal de helft aan huishoudens 

met een inkomen boven de € 40.349. 

2,7% van de vrijkomende woningen is 

toegewezen aan inkomens tussen de  

€ 34.166 en € 40.349 en 3,3% van de 

vrijkomende    woningen is toegewezen 

aan inkomens boven de € 40.349.

Achterstand huurders

einde jaar in duizenden euro

Aantal deurwaarderszaken

einde jaar
Aantal ontruimingen

2015 7.987 512 26

2016 6.962 553 25

2017 6.316 720 23

Huurincasso

 passend toegewezen 
 huur > aftoppingsgrens 

Toewijzingen 
huurtoeslag-
gerechtigden

99%

0,1%
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3.4 Beschikbaarheid

3.4.1 Onze belofte

Onze ambitie betekent ook dat we verantwoor-

delijkheid nemen in de groeiende vraag naar 

(betaalbare) geschikte huurwoningen voor 

ouderen en zorgbehoevenden. We breiden 

daartoe ons bezit uit. Dit biedt tegelijkertijd 

de gelegenheid onze voorraad te vernieuwen 

en nieuwe concepten te realiseren. We concen-

treren ons op die gebieden waar de schaarste 

het grootste is, waar voorzieningen beschik-

baar zijn en we een goede samen werking 

hebben of kunnen opbouwen met gemeenten 

en aanbieders van zorg en diensten  . Voor 

woning  zoekenden is niet zozeer de omvang 

van de portefeuille van belang, maar de omvang   

van het voor nieuwe verhuur vrijko mend aan-

bod. Bij de verdeling van de beschikbare 

woningen kijken we naar meer dan alleen 

inkomen en huurprijs. We houden rekening 

met de zorgvraag van bewoners    en creëren 

mogelijkheden voor woongemeenschappen.

3.4.2 Uitbreiding

Onze voorraad zelfstandig verhuurde woningen 

is in 2017 gegroeid van 29.096 naar 30.517 

eenheden, door aankoop, nieuwbouw 

en door het scheiden    van wonen en zorg.

Woonzorg Nederland kocht in 2017 1.349 

woningen aan. 1.306 van deze woningen 

kochten wij van de Duitse investeerder Patrizia 

Immobilien AG. Het zijn merendeels zelfstandi-

ge seniorenwoningen, geschikt (te maken) voor 

onze doelgroep en belofte. Met de aankoop 

zorgen we ervoor dat de woningen voor sociale 

verhuur beschikbaar blijven. 

Door scheiden van wonen en zorg zijn 30 

zelfstandige woningen opgeleverd. Daarnaast 

zijn 24 nieuwe, zelfstandige woningen opgele-

verd. In 2017 verkochten we 3 bedrijfsruimten 

en 4 woningen. 

Aankoop
woningen

1.349

30 24 4 22

Omzet 
SWZ

Nieuw-
bouw 

woningen

Afge-
stoten

Overig

2016 2017  

Zelfstandige 
eenheden

29.096
30.517

13.169 12.815 

Intramurele 
eenheden

Totaal 2017 

Totaal kwaliteitskortingsgrens

Tussen kwaliteitskortingsgrens en 1e aftoppingsgrens

Tussen 1e aftoppingsgrens en liberalisatiegrens

Boven liberalisatiegrens

3.368

208

2.477

551

129



_______________

Aan het woord: 

De heer Geleijnse

Bewoner Eerdehof

“Door de geplaatste 
rookmelders en 
voorlichting over 
brandpreventie voel 
ik me veilig.
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3.4.3 Aanbod en verdeling

In 2017 zijn ruim 3.365 nieuwe, zelfstandige 

huurcontracten gesloten. In de verdeling van 

de beschikbare huurwoningen houden we ook 

rekening met de zorgvraag van bewoners en 

creëren mogelijkheden voor gemeenschappen. 

We hebben immers niet alleen vanuit de betaal -

baarheid een schaars aanbod, maar vooral 

vanuit de specifieke behoefte aan woon   vormen 

waarin mensen samen zelfstandig kunnen 

wonen, zelf ondersteuning kunnen organiseren 

of zorg kunnen ontvangen. Daarbij kijken we 

ook naar leefbaarheid. In veel gemeenten 

participeren we in een lokaal of regionaal 

woon ruimte verdeelsysteem. 

Net als andere corporaties dragen we bij aan 

het huisvesten van statushouders (van 55 jaar 

en ouder), conform afspraken die we daarover 

met de gemeenten maken.

3.5 Kwaliteit 

3.5.1 Onze belofte

De basis is een goed onderhouden woning. 

We brengen daartoe de komende jaren alle 

woningen op een conditiescore van 3 of hoger.

Onze gebouwen en woningen zijn beter toe - 

gankelijk voor mensen met een rollator en 

grotendeels ook voor mensen in een rolstoel. 

Veiligheid is voor onze bewoners van meer 

dan gemiddeld belang. Onze gebouwen 

voldoen uiteraard aan de wettelijke eisen op 

het gebied van brandveiligheid, legionella en 

asbest. Daarnaast investeren we extra in 

veiligheid op alle fronten en voorlichting om 

onveilige situaties te voorkomen.

3.5.2 Goed onderhouden

Woonzorg Nederland besteedde in 2017  

bijna € 74 miljoen aan onderhoud. Hiervan ging 

€ 32 miljoen naar planmatig en € 42 miljoen 

naar niet-planmatig onderhoud.  

Planmatig onderhoud is cyclisch onderhoud, 

waarmee we de kwaliteit van gebouwen op 

peil houden. Dit voeren wij uit op basis van de 

Meerjaren verwachting Onderhoud (MVO) en 

de onderhoudsnorm. Deze norm testen wij met 

een inspectiewijzer. 

De inspectie wees uit dat de conditie van onze 

gebouwen goed tot uitstekend is. Niet-plan-

matig onderhoud wordt veelal uitgevoerd naar 

aanleiding van een reparatieverzoek. We zijn 

in 2017 begonnen met de Conditiemeting, een 

andere – verbeterde – manier van het meten 

van de kwaliteit van onze gebouwen.

Kosten onderhoud (x 1.000)

Planmatig € 31.834

Contract   € 8.233

Klachten € 14.619

Mutatie € 12.976

Overig   € 6.124

Totaal onderhoud € 73.786

7,3
Bewoners geven op het 

 gebied van bewoners- 

tevredenheid gemiddeld  

een 7,3 voor de kwaliteit 

van de woning.

7,3
Bewoners geven op het 
gebied van bewoners
tevredenheid gemiddeld
een 7,3 voor de kwaliteit
van de woning
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3.5.3 Toegankelijk

Een goed toegankelijke woning is essentieel 

voor onze bewoners. We onderscheiden 

daartoe vier klassen: 

•  nultredenwoning: een gelijkvloerse woning, 

toegankelijk met lift en zonder treden.

•  rollatorgeschikt: een woning met brede 

toegangspaden tot het complex, automati-

sche toegangsdeuren en brede deuren.

•  rolstoelgeschikt: een woning met brede 

deuren, gangen en liften, lage bellen en 

knoppen en ruime keuken.

•  zorggeschikt: een gelijkvloerse woning 

bij een zorgsteunpunt.

Onze woningen zijn nagenoeg allemaal toegan-

kelijk voor mensen met een rollator en groten-

deels ook voor mensen met een rolstoel. Vrijwel 

alle complexen van Woonzorg Nederland 

zijn voorzien van een lift. Daarmee zijn wij de 

grootste lifteigenaar van Nederland. Een derde 

van onze wooneenheden bestaat uit intramurale 

wooneenheden die geschikt zijn voor het 

leveren van intensieve zorg. Door het scheiden 

van wonen en zorg realiseren we steeds meer 

zelfstandige een heden waar ook intensieve 

zorg geleverd kan worden. 

3.5.4 Veiligheid

Voor onze bewoners is veiligheid van groot 

belang. Daarom zet Woonzorg Nederland in 

op veiligheid met een plus. In 2017 hebben wij 

hiertoe de belangrijkste veiligheidsrisico’s voor 

onze bewoners benoemd. We kijken naar 

brandveiligheid, legionella, asbest en inbraak-

preventie, maar ook naar valpreventie en 

sociale veiligheid. 

We brengen de situatie in en om de complexen 

in kaart en pakken aandachtspunten waar nodig 

en mogelijk direct aan. En om de daad bij het 

woord te voegen, hebben we in al onze com-

plexen rookmelders geplaatst en samen met 

de brandweer voorlichting over brandpreventie 

gegeven.

3.6 Duurzaamheid

3.6.1 Onze belofte

Wij streven naar een energieneutrale portefeuil-

le in 2050. Daarmee dragen wij bij aan de 

afspraken uit het Landelijk Energieakkoord en 

het Klimaatakkoord van Parijs. 

In 2024 heeft onze zelfstandige woonportefeuil-

le gemiddeld label B of hoger (Energie Index 

gelijk of onder 1,40). Vanaf 2020 moet alle 

nieuwbouw in Nederland energieneutraal zijn. 

Wij nemen dit vanaf nu al als vertrekpunt bij 

onze nieuwbouw. 

In 2017 hebben we een programma label B 

opgesteld om het gestelde doel in 2024 te 

kunnen bereiken. In 2018 werken we een 

breder duurzaamheidsbeleid uit. Daarbij kijken 

we ook naar energietransitie en naar aspecten 

als een gezond binnenklimaat, het gebruik 

van duurzame materialen, spaarzaam water-

gebruik en reductie van afval.

In alle woningen van 118 com-

plexen rookmelders geplaatst.

€ 6,6 miljoen in brand- en    

legionellaveiligheid geïnvesteerd.

Ruim € 1,8 miljoen investeerden 

we in extra veiligheidsmaatrege-

len bij onderhoud.

Feiten 2017
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3.6.2 Gemiddeld label B en Energieneutraal

Begin 2017 hadden de woningen van  

Woonzorg Nederland gemiddeld energie  - 

label -D. Bij renovaties en onderhoud hebben 

wij in 2017 extra aandacht besteed aan het 

isoleren van woningen om het energielabel 

te verbeteren. 

Om hier verdere stappen in te zetten, hebben 

we een duurzaamheidsprogramma opgezet. 

Hierin staat waar wij tot en met 2023 label-

sprongen maken om tot gemiddeld label B 

te komen. De realisatie van het programma 

gaat in 2018 van start. We starten dan met 

het verduurzamen    van circa 1.800 woningen.

Naast het verduurzamen van onze woning-

voorraad kopen wij groene energie in. Dit 

doen wij voor alle complexen waar wij verant-

woordelijk zijn voor de energievoorziening. 

We hebben circa 3.000 wooneenheden 

in het aardbevingsgebied. Een deel 

hiervan zal verstevigd moeten worden 

en in een aantal gevallen zal vervan-

ging aan de orde zijn. Dit doen we 

in nauw overleg met gemeenten, 

zorgpartijen, corporaties en de 

Nationaal Coördinator Groningen. 

Doel is immers om met de aanpak 

gezamenlijk een toe komst bestendig 

woonzorgaanbod te realiseren.

a++ a+ a b c d e f g

0,0%

2016

0,2%

9,8%

14%

29% 29,6%

10,8%

5,1%

1,6%

a++ a+ a b c d e f g

0,0% 0,3%

9,8%

14,3%

29,1% 29,4%

10,7%

4,8%

1,6%

2017

Energielabelverdeling zelfstandige woningen

Bron: KNMI



Overleg met bewoners 
en partners 

Woonzorg Nederland betrekt bewoners bij het 
formuleren van beleid en bij het beheren van 
woningen. Wij hebben contact met bewoners 
via bewonersconsulenten. Persoonlijk contact 
staat centraal. Met bewoners van verpleeghuizen 
hebben wij contact via onze zakelijke huurder.
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_______________

Aan het woord: 

Mevrouw Geleijnse

Bewoner Eerdehof

“In de ontmoetings-
ruimte organiseren 
we activiteiten 
voor bewoners. 
Dat vergroot de 
samenredzaamheid.
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4.1 Bewoners zelfstandige huurwoningen 

Woonzorg Nederland betrekt bewoners bij het 

formuleren van beleid en bij het beheren van 

woningen. Wij hebben contact met bewoners 

via bewonersconsulenten. Persoonlijk contact 

staat centraal. Met bewoners van verpleeg-

huizen hebben wij contact via onze zakelijke 

huurder. Naast deze kanalen is de officiële 

huurdersvertegenwoordiging belangrijk. 

Onze huurders worden vertegenwoordigd 

door het Landelijk Huurders Platform en door 

Bewonerscommissies. Daarnaast betrekken 

wij bewoners via ons klantenpanel. Tevens 

voerden wij in 2017 een klant onderzoek uit 

om ons beter op bewoners te kunnen richten.

4.1.1 Landelijk Huurders Platform

Het Landelijk Huurders Platform vertegenwoor-

digt de huurders van zelfstandige woningen 

van Woonzorg Nederland. We betrekken het 

Landelijk Huurders Platform actief bij het 

voor bereiden van beleid. Het bestuur van 

Woonzorg Nederland en Landelijk Huurders 

Platform komen elke 2 maanden bijeen. Hierbij 

worden de plannen en behaalde resultaten 

van Woonzorg Nederland besproken. Het gaat 

daarbij om de huurver hoging, het jaarverslag 

van het voorgaande jaar, de kaderbrief, de 

prestatieafspraken en het jaarplan en de 

begroting voor het volgend jaar. In 2017 is 

speciale aandacht besteed aan privacy, 

duurzaamheid    en het onder nemingsplan. 

Het Landelijk Huurders Platform heeft regelma-

tige overleggen met de bewonerscommissies. 

Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering 

en vijf keer per jaar een regiobijeenkomst.

De belangrijke punten uit de overleggen in 

2017 worden op de volgende pagina benoemd.

4.1.2 Bewonerscommissies

Bewonerscommissies vertegenwoordigen 

bewoners van de complexen van  

Woonzorg Nederland. In 2017 waren er 211 

bewonerscommissies actief. Deze commissies 

hebben voornamelijk contact met onze 

bewoners  consulenten. Bewonerscommissies 

vertegenwoordigen onze bewoners bij com-

plex-gerelateerde zaken, zoals onderhoud 

of het gebruik van de ontmoetingsruimte. 

Daarnaast hebben bewonerscommissies 

vaak een verbindende rol in een complex. 
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Onderwerpen die in 2017 in het overleg werden besproken Uitgebrachte adviezen

Warmtewet Jaarplan en begroting 2018 Woonzorg Nederland

Servicekosten Statutenwijziging Woonzorg Nederland

Implementatie Woningwet/huurdersparticipatie/prestatieafspraken Mobiele pinautomaten

Investeringsstatuut Woonzorg Nederland Aanpassing algemene voorwaarden onderhoudsabonnement

(Brand)veiligheid Administratiekosten huurcontracten

Jaarlijkse vergoeding aan bewonerscommissies Huuraanpassing

Huurprijsbeleid Aangepast advies Administratiekosten op nieuw af te sluiten huurcontracten

Initiatiefvoorstel huurprijsaanpassing geliberaliseerde woningen Aanvullend advies inventaris

Oordeelsbrieven ILT Conceptondernemingsplan 2017-2022

Begroting 2018 Woonzorg Nederland

Statutenwijziging Woonzorg Nederland

Klanttevredenheid

Samenwerkingsovereenkomst Woonzorg Nederland- 

Landelijk Huurders Platform

Klachtencommissie- zaken

Kwartaalverslagen Woonzorg Nederland

Jaarverslag Woonzorg Nederland

Inboedelverzekering

Collectieve vrijwilligersverzekering
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Bij 18% van de huurders die 75 jaar of jonger en alleenstaand zijn, ligt eenzaamheid op de loer.
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2.2 Kenmerken Doelgroep 4: 75+, alleenstaand

75+, alleenstaand

27%

73%

Man Vrouw

Overig

Gepensioneerd

Netto maandinkomen

Mate van zelfredzaamheid

42%

58%

7-8

> 8

12%

17%

65%

Hoger
onderwijs

Middelbaar
onderwijs

Lager
onderwijs

33%

67%

85 of ouder

75 tot 85 jaar

18%

28%

15%

9%

3%

26%

< € 
1.100 

€ 1.100 -
€ 1.500 

€ 1.501 -
€ 1.900 

€ 1.901 -
€ 2.300 

> € 
2.300

Wil ik
niet

zeggen

10%

56%

25%

2%

0%

7%

Meer dan genoeg geld
om maandelijks rond te komen

Genoeg geld om
maandelijks rond te komen

Net genoeg geld
om maandelijks rond te komen

Te weinig geld om
maandelijks rond te komen

Anders

Wil ik niet zeggen

24%

65%

11%

Vitaal

Onzeker

Regieafhankelijk

Vitaliteit

Bij 15% van de huurders die 75 jaar of ouder en alleenstaand zijn, ligt eenzaamheid op de loer. 

Doelgroep 4: 75+, alleenstaand

Doelgroep 5: 75+, samenwonend

niet/beperkt 
zelfredzaam

18%

75-, alleenstaand, 
zelfredzaam

34%

75-, samenwonend, 
zelfredzaam

16%

75+, alleenstaand, 
zelfredzaam

22%

75+, 
samenwonend, 

zelfredzaam
10%
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• In onderstaand diagram is weergeven hoe de gedefinieerde doelgroepen bij Woonzorg Nederland verdeeld zijn. Bijna 1 op de 5
klanten van Woonzorg Nederland valt in de groep niet tot beperkt zelfredzaam en ruim 1 op de 3 is alleenstaand, onder de 75 jaar en
zelfredzaam. Samenwonende huishoudens zijn in de minderheid bij Woonzorg Nederland.

• Naast leeftijd, gezinssituatie en zelfredzaamheid zijn er nog twee factoren (beperkte) invloed kunnen hebben op de wensen en
behoeften van de huurders. Deze zijn: gezondheidssituatie/ vitaliteit (in veel gevallen overlap met zelfredzaamheid) en mate van
eenzaamheid.

2.1 Segmentatie analyse

• De definitie van deze 
groep is dat huurders bij 
de vraag in hoeverre het 
huishouden zelfredzaam 
is een rapportcijfer onder 
de 7 hebben gegeven. 

• De zelfredzame groepen 
hebben een cijfer van 
een 7 of hoger gegeven.

Segmentatie analyse
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Tevredenheid woning

Waarde bewonersconsulent

Tevredenheid dienstverlening Woonzorg Nederland

Beoordeling woning Totaal

Woning in totaal 7,6

Kwaliteit van de woning 7,3

Onderhoudsstaat 7,0

Duurzaamheid

Energiebesparende maatregelen Totaal

Ja, alleen als totale woonlasten lager uitkomen 27%

Ja, alleen als totale woonlasten niet hoger uitkomen 46%

Ja, ook als totale woonlasten hoger uitkomen 7%

Nee 13%

Weet niet/geen mening 8%

Veiligheid woning Totaal

Inbraakbeveiliging woning 7,1

Thuis voelen in de woning 8,0

Gevoel van veiligheid in woning 7,6

Contact bewonersconsulent 

(<12 maanden)
Totaal

Percentage ja 64%

Bewoners consulent belangrijk

(Zeer) mee eens 69%

7,27,3
Bewoners geven op het 
gebied van bewoners
tevredenheid gemiddeld
een 7,3 voor de kwaliteit
van de woning



_______________

Aan het woord: 

De heer P. Taal

Voorzitter bewonerscommissie De Bloemendal

“Onze bewonerscommissie 
heeft een belangrijke, 
verbindende rol in het 
complex.
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4.1.4 Klantonderzoek

Dit jaar heeft Woonzorg Nederland zittende 

huurders bevraagd op kenmerken, tevreden-

heid en wensen. In totaal hebben ruim 3.000 

bewoners meegedaan met het onderzoek. 

Het levert een schat aan informatie op over de 

karakteristieken van onze bewoners, inclusief    

de mate van zelfredzaamheid en behoefte 

aan zorg- en dienstverlening. De resultaten 

gebruikten wij voor het opstellen van ons 

ondernemingsplan en voor het verbeteren    

van onze dienstverlening. Op de voorgaande 

pagina’s zijn enkele uitkomsten samengevat uit 

het klantonderzoek.

4.2 Zakelijke huurders 

Wij bieden zakelijke huurders een passend 

duurzaam en goed onderhouden gebouw. 

We zijn een betrouwbare verhuurder en een 

vernieuwende kennispartner. We zien de 

markt veranderen, met een sterke professiona-

lisering en met nieuwe toetreders. 

In de huurcontracten rond zorgvastgoed 

worden uiteenlopende constructies gebruikt 

die in de praktijk leiden tot onduidelijkheid. 

Woonzorg Nederland heeft onderzocht of een 

brutering van intramurale contracten haalbaar 

is en er naar een uniform model kan worden 

toegewerkt. De verwachting is dat dit leidt tot 

een grote vereenvoudiging van de werkwijze 

en het beheer met besparingsmogelijkheden, 

en tot minder frustraties aan beide kanten 

van de tafel. 

Lokale coalities

Woonzorg Nederland hecht belang aan lokale 

en regionale samenwerking. Daarvoor maken 

wij prestatieafspraken met gemeenten en 

bewonerscommissies. De biedingen die we 

in 2017 aan alle gemeenten hebben gedaan, 

waren gebaseerd op de ambities van het 

nieuwe ondernemingsplan, aangevuld vanuit 

de regionale context. Na de bieding gingen 

onze clustermanagers in gesprek met gemeen-

ten over de te maken prestatieafspraken. 

Bewonerscommissies werden hierbij betrok-

ken. Met 143 gemeenten ondertekenden 

wij in 2017 prestatieafspraken. Daarvan 

werden    er 41 ook door bewonerscommissies 

ondertekend. 

Een greep uit onze prestatieafspraken:

•  met tweederde van de gemeenten spraken 

wij af om de huren gemiddeld met maximaal 

0,5% plus inflatie te verhogen;

•  met alle gemeenten spraken wij af dat wij 

statushouders die binnen onze doelgroep 

passen kunnen huisvesten;

•  met verschillende gemeenten spraken wij 

af om in gesprek te gaan over mogelijkheden 

voor uitbreiding van ons bezit in de betref-

fende gemeente;

•  in enkele gemeenten gaan wij in gesprek 

over vernieuwende woonconcepten en 

groepswonen.

Wij werken lokaal ook samen met collega- 

corporaties, aanbieders van zorg en diensten, 

politie, brandweer en vrijwilligersorganisaties. 

143
Met 143 gemeenten 

hebben wij nieuwe 

prestatie afspraken 

gemaakt, waarvan er 

41 zijn ondertekend door 

bewonerscommissies.

143
We hebben 143
gemeenten nieuwe prestatie
afspraken gemaakt, waarvan
er 41 ook door bewoners
commissies zijn ondertekend. 
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Dit is noodzakelijk om een integraal aanbod 

van wonen, diensten en zorg voor onze 

bewoners    neer te zetten en om bij signalen 

het lokale netwerk in te kunnen schakelen 

ter ondersteuning van bewoners. 

Gemeenten hebben door de verantwoordelijk-

heid voor de Wmo een belangrijke rol in zorg 

en diensten. Met veel gemeenten hebben we 

afspraken over de samenwerking op dit punt, 

onder andere over naar welke organisaties 

door te verwijzen bij signalen van problemen. 

4.3 Landelijke samenwerkingsverbanden 

Naast lokale en regionale samenwerking is 

landelijke samenwerking belangrijk voor 

Woonzorg Nederland. 

Een aantal samenwerkingsverbanden waarin 

wij participeren zijn: 

•  Senior Impact Lab (SIL: een netwerk  

van onder meer vastgoedontwikkelaars 

en huisvesters, gericht op innovatie; 

en ondernemerschap    in de ouderenmarkt) 

•  De Vernieuwde stad (een netwerk van 

grootstedelijke corporaties, om grootstedelij-

ke uitdagingen te agenderen, bediscussiëren 

en uit te werken); 

•  Corpovenista (een kennisorganisatie en 

broedplaats voor strategen van corporaties). 

•  forum voor stedelijke vernieuwing: kennisuit-

wisselingsplatform van corporaties, ontwik-

kelaars, beleggers en de overheid onder 

voorzitterschap van Martin van Rijn gericht 

op innovaties in de stedelijke ontwikkeling.

Hier nemen we vanaf 2018 aan deel. Daarnaast 

hebben we nauwe banden met sector- en 

kennisinstellingen, zoals het Kennis Centrum 

Wonen en Zorg.



Financiën 
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5.1 Algemeen

De financiële doelstellingen van  

Woonzorg Nederland over 2017 waren  

gericht op:

•  beschikbaarheid van voldoende financiële 

middelen voor de betaalbaarheid van onze 

woningen voor de doelgroep; 

•  het op peil houden, en verder verbeteren, 

van ons bezit door het uitvoeren van onder-

houd en renovatie; 

•  bijdragen aan verruiming van het aanbod 

voor senioren en zorgbehoevenden. 

Deze doelstellingen vloeiden voort uit de visie 

en strategie uit het ondernemingsplan.

5.2 Financieel jaarresultaat 

De operationele kasstroom over 2017 bedraagt 

€ 80 miljoen. Deze kasstroom is in zijn geheel 

ingezet voor investeringen. 

Naast de operationele kasstroom is het overige 

deel van de investeringen (per saldo € 91 

miljoen) gefinancierd door middel van leningen 

en rekeningcourant krediet. Het investerings-

programma is in 2017 vooral gericht geweest 

op levensduurverlengende maatregelen 

voor bestaand vastgoed (zoals renovatie) en 

uitbreiding van het aantal woningen. In het 

verslagjaar is € 143 miljoen leningen afgelost. 

De winst- en verliesverrekening over 2017 laat 

een positief resultaat voor belastingen zien 

van € 60 miljoen (2016: € 121 miljoen positief) 

ofwel € 60 miljoen lager dan 2016. 

Het exploitatieresultaat van de vastgoed-

exploitatie is € 20 miljoen lager dan in 2016. Het 

grootste deel van deze daling (t.w. € 12 miljoen) 

wordt veroorzaakt door toegenomen bestedin-

gen aan onderhoudslasten. De belangrijkste 

oorzaak voor de afname van de waardeveran-

deringen van de vastgoedportefeuille met € 45 

miljoen is een afname van de marktwaarde 

van het vastgoed. Door de lagere gemiddelde 

rentevoet was het saldo van de financiële 

baten en lasten € 7 miljoen beter dan 2016. 

De overige posten hadden per saldo een 

positief effect van € 2 miljoen. Dit resulteert in 

een afname van het resultaat voor belastingen 

in 2017 van € 60 miljoen.

Bedrijfslasten

Op de bedrijfslasten scoort Woonzorg Nederland, 

zoals blijkt uit de Aedes Benchmark 2017 

bovengemiddeld laag ten opzichte van andere 

corporaties. Het niveau van de beïnvloedbare 

bedrijfslasten van € 727 is de laagste in de  

referentiegroep "grote woningcorporaties". 

Ondanks de lage kosten gaat dit niet ten koste 

van ons huurdersoordeel. Hierop scoren wij 

volgens de Aedes Benchmark gemiddeld 

vergeleken bij andere corporaties.

Realiseerbaarheid vastgoed in exploitatie

Per 31 december 2017 is totaal € 1,45 miljard 

aan ongerealiseerde herwaarderingen in 

de overige reserves inbegrepen (2016: € 1,48 

miljard) uit hoofde van de waardering van 

het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde 

in verhuurde staat. De waardering van dit 

vastgoed is in overeenstemming met het 

handboek Modelmatig Waarderen bepaald en 

is daarmee conform in de Woningwet voorge-

schreven waarderingsgrondslag en de daaruit 

afgeleide ministeriële besluiten geldend ten 

tijde van het opmaken van het jaarverslag. 

De realisatie van deze ongerealiseerde 

herwaardering    is sterk afhankelijk van het 

te voeren beleid van Woonzorg Nederland. 

De mogelijkheden voor de corporatie om 

vrijelijk door (complexgewijze) verkoop of 

huur stijgingen de marktwaarde in verhuurde 

staat van het bezit in exploitatie te realiseren 

zijn beperkt door wettelijke maatregelingen 

en maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
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demografie en ontwikkeling van de behoefte 

aan huurwoningen. Het bestuur van  

Woonzorg Nederland heeft een inschatting 

gemaakt van het gedeelte van de herwaarde-

ringsreserve dat bij ongewijzigd beleid niet of 

eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is.  

Deze schatting ligt in lijn met het verschil 

tussen de bedrijfswaarde van het bezit ( € 2,5 

miljard ) in exploitatie en de marktwaarde van 

dit bezit (€ 4,3) en bedraagt circa € 1,8 miljard. 

Dit impliceert dat circa 80 % van het totale 

eigen vermogen niet of eerst op zeer lange 

termijn realiseerbaar is. 

5.3 Meerjarenprognose

Op basis van het ondernemingsplan en de 

jaarplannen stelt Woonzorg Nederland elk jaar 

de financiële meerjarenprognose op. In de 

doorrekening werken we met de richtlijnen 

van de toezichthouders Autoriteit Woningcor-

poraties (AW) en Stichting Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW), voor onder 

andere heffingen en discontopercentages. 

Dit jaar is de meerjarenprognose van  

Woonzorg Nederland in het najaar opgesteld. 

Het dient als basis voor de (verplichte) aanle-

vering van de Prognose informatie (dPi) via 

Corpo Data. Daarnaast is de meerjarenprogno-

se een instrument om de strategische koers 

van Woonzorg Nederland door te rekenen en 

zo nodig te herijken. Ook brengt het de belang-

rijkste risico’s in kaart en (financiële) effecten 

worden inzichtelijk. De meerjarenprognose 

hanteert een beschouwingsperiode van tien 

jaar, wat mede belangrijk is vanuit het oogpunt 

van financieel beheer. 

De belangrijkste uitkomsten van de meerjaren-

prognose zijn dat Woonzorg Nederland binnen 

de gestelde eisen blijft van het WSW voor ICR, 

de DSCR, solvabiliteit en het financieringsper-

centage (loan to value). De kentallen vertonen 

de komende jaren een relatief stabiel patroon.  

De ICR en de DSCR liggen ruim boven de 

norm. De  bedrijfswaarde en de daarop geba-

seerde kentallen (solvabiliteit en loan to value) 

zijn het meest knellend. De bedrijfswaarde 

wordt nog maximaal een jaar gehanteerd. 

Vanaf 2019 is deze waarde niet meer relevant. 

De bedrijfswaarde wordt vervangen door de 

beleidswaarde. Deze beleidswaarde is nog 

in ontwikkeling. De normstelling voor de 

beleidswaarde is nog niet bekend. 

Woonzorg Nederland heeft een ambitieus 

investeringsprogramma. Dit programma 

richt zich voornamelijk op de transformatie 

van intramurale complexen naar zelfstandige 

eenheden, investeringen in duurzaamheid 

en een acquisitieprogramma om aan de 

toenemende vraag van de doelgroep naar 

betaalbare huisvesting te voldoen.

Bedragen in € 1.000 2018 2019 2020 2021 2022

Kasstroom uit operationele 

activiteiten
85.076        85.806        82.222     83.331       80.504

Netto investeringen 74.024     128.117     136.325   140.545       98.594

Eigen Vermogen 2.519.213   2.608.978   2.706.109  2.793.925  2.899.725

Kerncijfers vastgestelde meerjarenraming 2018-2027
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Ontwikkeling van de financiële ratio’s

ICR DSCR
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_______________

Aan het woord: 

Edit Soos

Bewonersconsulent Woonzorg Nederland

“Persoonlijke aandacht, 
daar draait het om. 
Voor bewoners ben ik 
hét aanspreekpunt.
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Voor het investeringsprogramma en de verdere 

kwaliteitsslag in de bedrijfsvoering zal de 

personele bezetting daarop aangepast worden. 

Woonzorg Nederland investeert nagenoeg 

alleen in het DAEB-segment en financiert deze 

investeringen met WSW geborgde leningen. 

Door de groei van de portefeuille zal de huur-

omzet de komende vijf jaar met circa 10% 

toenemen.

5.4 Financiële continuïteit

Het WSW heeft in het vorige verslagjaar het 

nieuwe herbeoordelingssysteem bij de woning-

corporaties geïntroduceerd, bestaande uit 

bedrijfsrisico’s en financiële ratio’s. 

Woonzorg Nederland voldoet aan alle normen 

die WSW stelt aan een gezonde financiële 

positie. De financiële ruimte zit met name in 

de kasstromen. De hoogte van de bedrijfs-

waarde gerelateerd aan de schuldpositie en 

de solvabiliteit op basis van bedrijfswaarde 

vormen de beperkende factoren. Hier zit 

Woonzorg Nederland dicht tegen de norm 

aan. De langlopende schulden stijgen bij 

Woonzorg Nederland t/m 2022 met 8% ten 

opzichte van 2017 en t/m 2027 met 15%. 

Dit houdt verband met de investeringsopgave 

die Woonzorg Nederland zich heeft gesteld. 

Woonzorg heeft zich ten doel gesteld 8.000 

eenheden toe te voegen in de periode tot en 

met 2032. Daarnaast is ook een omvangrijk 

duurzaamheidsprogramma ingerekend.  

De rentelasten   nemen als gevolg van de 

stijging van de leningenportefeuille even - 

eens toe. Tevens is het huurbeleid van  

Woonzorg Nederland vrij behoudend. 

De huurstijging boven inflatie ligt onder de 

0,3%, terwijl bij de huursombenadering 

maximaal    1,0% boven inflatie is toegestaan. 

Dit is nadelig voor de bedrijfswaarde en de 

ontwikkeling van de operationele kasstroom. 

Als belangrijkste bedrijfsrisico ziet het WSW de 

transformatieopgave van Woonzorg Nederland 

in verband met het scheiden van wonen en 

zorg. Voor 2018 heeft het WSW een borgings-

plafond afgegeven van € 1,8 miljard. Dit is  

afge geven     op basis van de dPi 2016. 

In 2018 zal een herzien borgingsplafond 

worden afgegeven op basis van de dPi 2017. 

Dit borgingsplafond is naar verwachting 

toereikend om in onze financieringsbehoefte 

te voorzien. 

In de op te stellen meerjarenprognose 2019-

2028 heeft Woonzorg Nederland zich tot 

doel gesteld om het financieringspercentage 

(loan to value) terug te brengen. 

Gezien de ontwikkeling van de diverse 

kentallen    en de sturingsmogelijkheden is 

de continuïteit van Woonzorg Nederland 

de komende jaren gewaarborgd.

76
De gemiddelde leeftijd
van onze bewoners
is 76 jaar.

76
De gemiddelde leeftijd 

van onze bewoners is  

76 jaar.
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5.5 Fiscale ontwikkelingen

5.5.1 Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2012 is Woonzorg Nederland 

integraal belastingplichtig geworden voor de 

vennootschapsbelasting. De fiscale positie 

in de jaarrekening 2017 is vastgesteld op 

basis van de Vaststellingsovereenkomst die 

Woonzorg Nederland op 1 oktober 2014 heeft 

ondertekend. Gedurende 2017 zijn de aangiften 

2012, 2013 en 2014 definitief vastgesteld. Ook 

heeft de Belastingdienst nog overleg gehad 

over de waardering van bepaalde activa op de 

fiscale openingsbalans.

5.5.2 Omzetbelasting

We zijn begonnen met de inbedding van 

structurele maatregelen van Administratieve 

Organisatie/Interne Controle om de btw 

compliance    te borgen. Dit gebeurde op basis 

van de resultaten van een uitgebreide interne 

controle op de toepassing van de btw wet- 

en regelgeving over 2015 en 2016. Het overleg 

met de Belastingdienst over de uitkomsten 

van de interne controle loopt door in 2018. 

De verwachting is dat in dit jaar de aangiften 

over de jaren 2015, 2016 en 2017 afgewikkeld 

worden en dat met de Belastingdienst overeen-

stemming wordt bereikt over de wijze waarop 

periodiek interne controles worden uitgevoerd.

 

5.5.3 Overige belastingen en heffingen

De verhuurderheffing is als standaard last 

opgenomen in de cijfers op basis van de 

aangegeven tarieven en daarna geïndexeerd 

met inflatie. In 2017 is geen bijdrage sanerings-

steun geheven. 

5.6 Beschikbaarheid financiering

In de funding van onze financieringsbehoefte 

hebben wij in het verslagjaar geen problemen 

ondervonden. In 2017 trokken wij alleen langlo-

pende, door WSW geborgde leningen aan. 

Daarnaast hebben wij tijdelijk het rekening 

courant krediet verhoogd naar € 100 miljoen, 

ter overbrugging van het verkrijgen van  

geborgde financiering voor investeringen.

Woonzorg Nederland heeft in verband met 

de aanschaf van de Patrizia-portefeuille 

het WSW verzocht het borgingsplafond te 

verhogen, zodat de aanschaf geborgd kon 

worden gefinancierd. Het WSW heeft hierop 

een kredietbeoordeling uitgevoerd en  

Woonzorg Nederland op basis daarvan een 

nieuw borgingsplafond verstrekt. De WSW- 

geborgde leningspositie per ultimo 2017 

bedroeg uiteindelijk circa € 1,75 miljard versus 

€ 1,85 miljard aan WSW-borgingsplafond. Aan 

het eind van 2017 heeft Woonzorg Nederland 

haar huisbank, BNG Bank, verzocht de reke-

ning courant faciliteit tijdelijk te verhogen van 

€ 65 miljoen naar € 100 miljoen. Aanleiding 

hier voor was de aanschaf van de Patrizia- 

portefeuille. BNG Bank is hiermee akkoord 

gegaan, onder de voorwaarde dat  

Woonzorg Nederland deze tijdelijke verhoging 

voor 1 juli 2018 weer heeft teruggebracht 

naar de oorspronkelijke    limiet. Per ultimo 2017 

was de tijdelijk verhoogde limiet bijna volledig 

volgetrokken.

5.7 Financieringsbeleid

De totale leningenportefeuille van circa € 1,75 

miljard heeft ultimo 2017 een gewogen gemid-

delde vermogenskostenvoet van 3,32% (2016: 

3,50%). Op basis van de huidige rentecurve, is 

de duration – de gewogen gemiddelde looptijd 

van de uitgaande kasstromen van de leningen-

portefeuille (inclusief rentederivaten) – per 

ultimo 2017 11,9 jaar (2016: 12,0). Conform 

vastgesteld beleid werkt Woonzorg Nederland 

niet met open financieringsposities. We trekken 

pas financiering aan, nadat is vastgesteld dat 

de liquiditeitsprognose aangeeft dat er op korte 
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termijn een financieringsbehoefte ontstaat. In 

2017 is voor circa € 158 miljoen aan nieuwe 

leningen aangetrokken met een gemiddelde 

rente van 0,59%. 

 

5.8 Derivaten en beleggingen

Woonzorg Nederland voert al jarenlang een 

defensief derivatenbeleid, om financierings- 

en renterisico’s te voorkomen. We hebben een 

beperkte derivatenportefeuille van ruim € 166 

miljoen (circa 9,5% van de leningenportefeuille) 

in de vorm van lineaire Interest Rate Caps. 

Dit heeft een gewogen gemiddeld renteplafond 

van 5,21% (inclusief bancaire liquiditeitsopslag), 

gecombineerd met de aangetrokken, door 

het WSW geborgde, lineaire rolloverleningen. 

We hebben daarmee een gesloten derivaten-

positie. De positieve marktwaarde van de 

Interest Rate Caps bedraagt per ultimo 2017 

ruim € 1,7 miljoen. De gewogen gemiddelde 

restant-looptijd van de Interest Rate Caps is 

per ultimo 2017 11,1 jaar. Woonzorg Nederland 

heeft geen Interest Rate Swaps. 

Wij hebben per ultimo 2017 een stresstest 

uitge   voerd op onze derivatenportefeuille. 

Hierbij gingen wij uit van de effecten van een 

rentedaling van 1% en 2% op de portefeuille. Al 

deze stresstesten hadden een positief resultaat 

in de vorm van een voldoende liquiditeitsbuffer. 

 

Bij een rentedaling van 1% of 2% gaat de 

positieve marktwaarde van de Cappositie 

omlaag. Tegenover een dergelijke daling staat 

een navenant bedrag aan lagere rentelasten 

van de onderliggende rolloverleningen. Bij een 

rentestijging van 1% of 2% geldt een tegen-

overgestelde beweging. De marktwaarde van 

een Interest Rate Cap kan niet negatief zijn.

Woonzorg Nederland heeft daarnaast twee 

langlopende Extendible Fixe-leningen voor 

een totaalbedrag van € 25 miljoen. In het eerste 

tijdvak van vijftien jaar respectievelijk twintig 

jaar genereren deze leningen lagere rentelasten 

ten opzichte van de marktrente op het moment 

van aantrekken. Voor het tweede tijdvak van 

vijftien jaar respectievelijk twintig jaar bestaat 

op basis van een in deze leningen opgenomen 

’put receiver swaption’ een opportunity loss. 

De negatieve marktwaarde van deze receiver 

swaptions bedraagt per ultimo 2017 circa € 9,8 

miljoen. Voor de put receiver swaptions geldt 

dat bij een rentedaling de negatieve markt-

waarde toeneemt. Bij een rentestijging neemt 

de negatieve marktwaarde van deze put 

receiver swaptions af. Woonzorg Nederland 

hoeft bij een negatieve marktwaarde ten 

behoeve van af te geven zekerheden geen 

liquiditeiten af te storten bij de contractpartij. 

Desgevraagd heeft Woonzorg Nederland in het 

verslagjaar aan het WSW een opgave gedaan 

van haar derivatenportefeuille, met daaraan 

gekoppeld de onderliggende rolloverleningen. 

In het Interne Treasury Overleg (ITO) komt de 

derivatenpositie van Woonzorg Nederland 

regelmatig aan de orde. 

 

5.9 Beleggingen

Woonzorg Nederland heeft geen beleggingen. 

 

5.10 Cashmanagement korte en lange 

termijn

Een belangrijk onderdeel van het cashmanage-

ment op korte en lange termijn is het liquidi-

teitsmanagement. Daaronder wordt verstaan 

het zorgdragen voor tijdige en voldoende 

liquiditeiten en het mitigeren van de daaraan 

gerelateerde liquiditeitsrisico’s.

Woonzorg Nederland maakt gebruik van 

rekening-courant kredietfaciliteiten van één 

bank met een AAA-creditrating. De voorwaar-

den waaronder deze kredietfaciliteiten zijn 

verstrekt, bespreken we regelmatig met de 

bank. Het gebruik van de rekening-courant 
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faciliteiten brengt een inherent liquiditeitsrisico 

met zich mee. De mogelijkheid bestaat namelijk 

dat de kredietfaciliteit wordt verlaagd of zelfs 

ingetrokken. 

 

Liquiditeitsrisico’s bestaan eveneens bij de 

posten zoals benoemd onder ’niet uit de balans 

blijkende verplichtingen’ en bij de te (her)

financieren langlopende schulden bij expiratie-

datum. Maar ook bij toekomstige kasstromen 

van aangegane Interest Rate Caps in samen-

hang met de te (her)financieren rolloverlenin-

gen. Tevens loopt Woonzorg Nederland liquidi-

teitsrisico bij toekomstige kasstromen van de 

aangegane Extendible Fixe-leningen, als gevolg 

van de in de geldlening(en) ingebouwde ‘Put 

receiver swaptions’. We hebben geen Interest 

Rate Swaps, dus ook niet het daarmee samen-

hangende liquiditeitsrisico.

Beheersing van de liquiditeitsrisico’s gebeurt 

met name door het uitvoeren en monitoren van 

het Treasury-statuut, het Treasury Jaarplan en 

de reguliere managementrapportage.

5.11 Verbindingen 

De Stichting Woonzorg Nederland is in be-

stuurlijke en/of financiële zin verbonden met 

diverse andere maatschappijen. Een overzicht 

van de verbindingenstructuur is hieronder 

weergegeven. Woonzorg Nederland kiest 

ervoor om de verbindingenstructuur te vereen-

voudigen en is niet voornemens om nieuwe 

verbindingen aan te gaan. In het verlengde van 

de nieuwe Woningwet is een verbindingensta-

tuut opgesteld. Het verbindingenstatuut geldt 

als toetsingskader op het gebied van relaties 

met andere rechtspersonen en vennootschap-

pen. Besluiten met betrekking tot het aangaan 

van nieuwe verbindingen of het aanpassen van 

de relatie met bestaande verbindingen worden 

aan het verbindingenstatuut getoetst. 

Eind 2017 heeft Woonzorg Nederland de 

volgende verbindingen:

•  Woonzorg Nederland Projectontwikkeling 

B.V. (statutair gevestigd te Amsterdam, 

kapitaalbelang 100%) heeft primair ten doel 

het ontwikkelen, voorbereiden en (doen) 

realiseren van vastgoedprojecten door 

nieuwbouw, sloop en renovatie;

•  Hollandsche Bouwstichting Senioren-

huisvesting (HBS) (statutair gevestigd 

te Halfweg) stelt zich ten doel bijzondere 

woon voorzieningen voor senioren te 

realiseren   . HBS bezit alle aandelen in 

Puerta Holding B.V.;

•  Puerta Holding B.V. (statutair gevestigd te 

Amsterdam, kapitaalbelang 100%) is opge-

richt met als doelstelling: het oprichten van, 

het deelnemen in en het financieren van 

vennootschappen of ondernemingen (als 

houdstermaatschappij fungeren). Puerta 

Holding B.V. bezit alle aandelen in Altus 

Advies en Ontwikkeling B.V.; 

•  Altus Advies en Ontwikkeling B.V. (statu-

tair gevestigd te Amsterdam, kapitaalbelang 

100%) is een rechtspersoon die – voor eigen 

rekening en risico – projecten ontwikkelt in 

het duurdere marksegment met aanvullende 

zorg- en dienstverlening.

Hollandsche Bouwstichting Seniorenhuisves-

ting, Puerta Holding B.V. en Altus Advies en 

Ontwikkeling B.V. zullen geliquideerd worden 

op het moment dat alle registergoederen in 

eigendom zijn overgedragen aan derden. In 

2018 worden de mogelijkheden onderzocht om 

Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V. 

te liquideren c.q. te laten fuseren met Stichting 

Woonzorg Nederland. 

Naast de genoemde verbindingen heeft

Woonzorg Nederland deelnemingen in Stads-

herstel Den Haag en Omgeving N.V. (circa 

8,7%) en Woningnet N.V. (ruim 1%). Gezien het 

beperkte belang in deze deelnemingen is in dit 

verslag afgezien van verdere toelichting. 
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5.12 Risicobeheersing 

Woonzorg Nederland hecht belang aan een 

goede risicobeheersing en -control. De invul-

ling van het management control systeem 

wordt hieronder verder toegelicht op basis 

van de COSO-indeling.

5.12.1 Interne beheersomgeving

De basis voor de beheersing van de risico’s 

vormen de diverse statuten, reglementen 

en vastgelegde procedures en processen. 

Hierin    zijn de grote risicogebieden van 

Woonzorg    Nederland ingekaderd.

In 2017 is het investeringsstatuut geactuali-

seerd. Dit statuut geeft de kaders voor (des)

investeringen. In 2018 wordt het verder uitge-

werkt naar vaste besluitvormingsformats. Het 

treasury-statuut geeft kaders voor het aantrek-

ken van financiering, het doen van beleggingen 

en de omgang met derivaten. Uiteraard voldoet 

het statuut aan de nieuwe Woningwet. Ook 

heeft Woonzorg Nederland een verbindingen-

statuut dat regels bevat omtrent het aangaan 

en het beheren van verbindingen. In de praktijk 

bouwt Woonzorg Nederland haar verbindingen-

structuur af om de complexiteit en daarmee 

risico’s te verkleinen. 

Er is een formele organisatiestructuur en op 

operationeel niveau zijn er functiebeschrijvin-

gen waarin de taken en bevoegdheden van 

medewerkers zijn beschreven. In het mandate-

ringsoverzicht zijn deze bevoegdheden nader 

gespecificeerd.

Woonzorg Nederland heeft een integriteits- en 

klokkenluidersregeling waaraan elke medewer-

ker zich dient te conformeren.

5.12.2 Risicobeheersing

Woonzorg Nederland heeft een Risk & Compli-

ance officer. Deze functionaris is rechtstreeks 

gepositioneerd onder de bestuursvoorzitter. 

Hij heeft onder meer als taak de strategische 

en operationele risico’s te detecteren en te 

rapporteren, en risicomanagement breed in 

de organisatie te implementeren. Woonzorg 

Nederland heeft in 2016 een risicoscan opge-

steld waarin de belangrijkste risico’s zijn 

geïdentificeerd. 

In 2017 zijn de financiële effecten van de 

belangrijkste risico’s doorgerekend en zijn 

beheersingsmaatregelen opgesteld. Op basis 

van de financiële doorrekening zijn tevens 

risicomarges vastgesteld voor de verschillende 

financiële ratio’s. Verderop in dit hoofdstuk zal 

dieper ingegaan worden op de specifieke 

strategische, financiële en operationele risico’s 

die relevant zijn voor Woonzorg Nederland. 

5.12.3 Interne beheersmaatregelen

Op basis van de uitgevoerde risico-inventarisa-

tie zijn beheersingsmaatregelen opgesteld. 

Daarnaast heeft Woonzorg Nederland in 2017 

een risk control framework opgesteld, dat zich 

behalve op procesbeschrijvingen vooral ook 

richt op de risico’s en risicobeheersing binnen 

de betreffende processen. In 2018 wordt dit 

framework doorontwikkeld, getoetst en worden 

de interne controles geïmplementeerd.

Overige interne beheersmaatregelen betreffen 

functiescheiding binnen de diverse processen, 

zowel in de uitvoering als in de autorisaties 

binnen de verschillende geautomatiseerde 

systemen.

Op het vlak van inkoop is in 2017 een tender-

board opgericht. Deze tenderboard adviseert 

en besluit over de inkoopcontracten. De 

tenderboard is samengesteld met medewer-

kers uit verschillende betrokken afdelingen. 

De tenderboard bevordert de transparantie 

en de kwaliteit van de opdrachtverstrekking. 



_______________

Aan het woord: Jeroen Rozema 

Adviseur Ruimtelijke Ordening & Wonen 

Gemeente Bloemendaal

“Samen brengen we 
de lokale, sociale 
huurmarkt voor 
senioren naar een 
hoger plan.
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Investerings-, aankoop- en verkooptransacties 

worden besproken in de investeringscommis-

sie, waarna het bestuur een wel afgewogen 

besluit neemt. Grote transacties worden tevens 

voorgelegd aan de RvC.

5.12.4 Communicatie en informatie

Communicatie en informatievoorziening zijn 

essentieel voor een goede beheersing van 

de processen en de risico’s. In de basis is het 

lijn -management verantwoordelijk voor een 

goede informatie-uitwisseling op operationeel 

niveau. Voor bedrijfsbrede informatie-uitwisse-

ling worden zowel intranet als bedrijfsbijeen-

komsten gebruikt. Externe stakeholders 

worden geïnformeerd met het jaarverslag, de 

jaarrekening, de (verplichte) verantwoordingen 

aan toezichthouders en brancheverenigingen, 

diverse overleggen met stakeholders op 

ver  schillende niveaus en perspublicaties.

Op diverse plaatsen in de organisatie worden 

externe ontwikkelingen gevolgd en wordt de 

impact voor Woonzorg Nederland in kaart 

gebracht, bijvoorbeeld op het gebied van 

nieuwe wetgeving.

5.12.5 Monitoring activiteiten

Planning & Control cyclus is een belangrijk 

onderdeel van het interne management control 

systeem. Planning & Control cyclus omvat 

onder meer het opstellen van een jaarplan. 

Hierin worden de speerpunten voor het komen-

de jaar geformuleerd en vertaald naar de 

financiële begroting. De uitvoering en voort-

gang worden gevolgd in de maand- en kwar-

taalrapportages. De kwartaalrapportages zijn 

onderwerp van gesprek tussen het Bestuur 

en Raad van Commissarissen. Tegelijk met 

de begroting wordt ook een meerjarenprogno-

se opgesteld, zodat er ook inzicht is in de 

continuïteit op de lange termijn.

In 2017 is de splitsing tussen Reporting en 

Control gerealiseerd. De bezetting van de 

afdeling Reporting is versterkt, waardoor 

Control zich kan concentreren op business    

control, financial control en risico  management. 

Risicobeheersing wordt gedragen door een 

raamwerk van procedures en richtlijnen, 

genaamd hard controls. De beheersing van 

risico’s komt pas echt tot leven door soft 

controls: een bezieling van gedrag en cultuur, 

en stimuleren, sturen maar ook handhaven. 

De combinatie van beide controls leidt tot 

integrale risicobeheersing. Hieronder wordt 

het risicomanagement toegelich t in drie delen: 

(1) het risicomanagement systeem, (2) top 

10 risico’s Woonzorg Nederland met een 

toelichting op impact en risicobereidheid en 

(3) belang en werking van soft controls.

5.12.6 Risicomanagement systeem en 

verbeteringen

In 2016 is gestart met een inventarisatie van de 

Enterprise Risk Management-risico’s. Middels 

diverse sessies met een brede vertegenwoordi-

ging uit de organisatie en het management 

team is een top 10 risico’s vastgesteld. Aan de 

hand van deze bruto risico’s is het risk control 

framework in 2017 verder ingevuld met het 

verfijnen van de risicobereidheid en het bepalen 

van beheersmaatregelen. Dit resulteert in een 

7,6
Bewoners geven 

gemiddeld een 7,6 

op het gebied van 

gevoel van veiligheid 

in de woning.

7,6
Bewoners geven 
gemiddeld een 7,6
op het gebied van
gevoel van veiligheid
in de woning.
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risicorapportage    over de zogenaamde rest-

risico’s   . De Audit Commissie en Raad van 

Commissarissen worden hier systematisch 

bij betrokken. 

Parallel hieraan zet de afdeling Control in 

op de versterking van de interne beheersing 

rondom de geïdentificeerde risico’s binnen 

de operationele processen, middels een risk 

control framework. Zie ook paragraaf 5.12.3. 

In 2018 wordt nog een professionaliseringsslag 

gemaakt, door het versterken van het team 

proces control. Dit maakt ook een meer syste-

matisch bewaking mogelijk van de effectieve 

werking van de interne controlemaatregelen. 

5.12.7 Risicoprofiel Woonzorg Nederland 

Binnen het risicoprofiel wordt onderscheid 

gemaakt tussen:

• strategische risico’s;

• operationele risico’s;

• compliance risico’s;

• financiële risico’s.

Deze risicovelden worden hieronder verder 

toegelicht.

5.12.8 Strategische risico’s

Onder strategische risico’s vallen risico’s en 

onzekerheden, die vaak een externe oriëntatie/ 

ontstaansgrond hebben. Ze vormen een 

belemmering voor het verwezenlijken van 

de strategie en/of het business model en 

kunnen van invloed zijn op de lange termijn 

doelstellingen. 

Ze omvatten onder meer risico’s en onzeker  -

heden die betrekking hebben op, of gepaard 

gaan met:

• politiek;

• implementatie van de nieuwe Woningwet; 

• verhuurdersheffing;

•  rijksbeleid rondom huurstelling en  

toewijzingen;

•  portefeuille strategie, afstemming (toekom-

stig  ) bezit Woonzorg Nederland op ontwikke-

ling   in Nederland;

•  betaalbaarheid, huurbeleid dat is afgestemd 

op (on)mogelijkheden van de doelgroep;

•  marktontwikkelingen, onevenwichtigheid in 

vraag en aanbod van beschikbare woningen 

voor onze doelgroep.

5.12.9 Operationele risico’s

Daarnaast onderscheiden we operationele 

risico’s. Dit zijn risico’s en onzekerheden 

die de effectiviteit en efficiëntie van de 

operationele    activiteiten beïnvloeden. Daar-

mee hebben ze vooral betrekking en mogelijk 

invloed op de processen en de kortetermijn-

doelstellingen. Ze omvatten onder meer risico’s 

en onzeker heden die betrekking hebben op, of 

gepaard gaan met:

• zichtbaar ‘In Control’ zijn;

•  veiligheid, gegeven doelgroep en hieruit 

volgend profiel verhoogd risicoprofiel m.b.t. 

sociale en fysieke veiligheid;

• integriteit;

• tegenpartijrisico zorginstellingen;

• data kwaliteit.

5.12.10 Compliance risico’s

Naast bovenstaande strategische en operatio-

nele risico’s onderscheiden wij ook compliance 

risico’s. Dit zijn risico’s en onzekerheden die 

voortvloeien uit wetten en regels (zowel intern 

als extern), en een directe invloed hebben 

op de organisatie en/of de bedrijfsprocessen. 

Dit omvat onder andere risico’s en onzeker-

heden met betrekking tot:

•  het opereren in een omgeving met veel en 

complexe regelgeving; 

•  risicogevoeligheid van het niet naleven van 

mededingingsregels en milieuwetgeving;

• risico’s van (financieel) toezicht; 

• misbruik van voorkennis;
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•  risico’s als gevolg van veranderende 

belasting wetgeving. 

5.12.11 Financiële risico’s

De volgende financiële risico’s zijn benoemd 

in het risicoraamwerk:

• debiteurenrisico zorginstellingen;

• data kwaliteit rapportage;

• toegang tot de kapitaalmarkt.

5.12.12 Verandering risicoprofiel in 2017

In 2017 zijn de belangrijkste risico’s financieel 

doorgerekend. Dit heeft geleid tot het vaststel-

len van risicomarges op de financiële ratio’s.

Strategische risico’s

De implementatie van de Woningwet is voor 

een groot deel afgerond en richt zich nu 

vooral op de werking van de doorgevoerde 

procedures    en afspraken. In 2017 is een nieuw 

ondernemingsplan vastgesteld, waarin een 

duidelijke koers is bepaald. 

Het ondernemingsplan is onder meer gecon-

cretiseerd in een actualisatie van het strate-

gisch voorraadbeleid en de wensportefeuille. 

Op het vlak van betaalbaarheid is besloten 

tot een gematigd huurbeleid. 

Operationele risico’s

De afdeling Reporting is opgetuigd en het team 

Control wordt verder versterkt. Hierdoor kan 

Control zich zichtbaar meer met haar kerntaken 

bezig houden.

 

Financiële risico’s

Het debiteurenrisico zorginstellingen is als 

laag geclassificeerd. In 2017 is een projectteam 

gestart om de data -kwaliteit op orde te brengen 

en te houden. De quick win-projecten zijn na-

genoeg   afgerond. Voor de langlopende projec-

ten zijn projectleiders benoemd, verdeeld over 

verschillende   afdelingen.

Ultimo 2017 is de interne norm van de solvabili-

teitswaarde overschreden. In de toekomst zal 

de interne norm van de LtV bedrijfswaarde ook 

overschreden worden. In de komende periode 

zullen de ambities worden herijkt, waardoor 

de ratio’s in positieve zin zullen veranderen. 

Daarmee wordt het risico van toegang tot de 

kapitaalmarkt ondervangen.

Overig

In 2017 zijn activiteiten uitgevoerd op het terrein 

van veiligheid, waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen:

• fysieke veiligheid;

• sociale veiligheid.

In het kader van het lopende brandveiligheids-

programma zijn in 2017 diverse investerings-

projecten uitgevoerd. Daarnaast worden in 

ruim  20.000 zelfstandige woningen rookmel-

ders geplaatst. Een flink deel daarvan is in 2017 

gerealiseerd. Tevens lopen diverse overige 

veiligheidsprojecten, onder meer op het gebied 

van legionella.

In 2017 zijn we voornemens een veiligheids-

registratiesysteem te implementeren. Dit 

richt zich op het meer integraal registreren 

van incidenten. Dit maakt het mogelijk om 

veiligheidsincidenten meer systematisch te 

analyseren en meer concrete, operationele 

beleidsmaatregelen hier op af te stemmen. 

Cultuur en gedrag (soft controls)

Op het gebied van cultuur en gedrag zijn 

er bedrijfsbrede dialoogsessies gehouden. 

In gemengde groepen wordt in de vorm 

van dialoog gewerkt aan meer wederzijds 

begrip en verbetering van de samenwerking, 

met name tussen de verschillende disciplines.
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Woonzorg Nederland wil een organisatie 

zijn met zo min mogelijk hiërarchie en zoveel 

mogelijk verantwoordelijkheid bij de mede-

werkers. Zelfvertrouwen is daarbij onmisbaar. 

Willen we succesvol zijn, het echt goed doen, 

dan kan dat alleen als onze medewerkers 

zelfvertrouwen hebben. We willen graag 

dat medewerkers trots zijn, initiatief nemen 

en de verantwoordelijkheid pakken om het 

goede    te doen. 

Risicobereidheid

Het Bestuur van Woonzorg Nederland onder-

kent dat actief risicomanagement een integraal 

onderdeel moet zijn van de operationele 

bedrijfsvoering, onder eindverantwoordelijkheid 

van het management op zijn/haar beleidster-

rein. In 2018 zullen de nodige inspanningen 

worden verricht om het risicomanagement 

systeem verder te ontwikkelen. 

Zoals geformuleerd in het nieuwe onderne-

mingsplan, zal Woonzorg Nederland haar 

middelen vooral inzetten voor haar primaire 

doelgroep (ouderen met een lager inkomen). 

Om de doelstellingen te kunnen realiseren, 

zullen activiteiten worden uitgevoerd die risico’s 

met zich meebrengen. Deze inherente risico’s 

probeert Woonzorg Nederland met een 

adequaat    functionerend systeem van  

nterne Beheersing te beheersen tot een 

beperkt    residueel.
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Cluster 1

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 18

Aantal complexen 56

Aantal bewonerscommissies 18

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.008

885

169

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 19,2

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
556

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

12

Cluster 1
 Dommel & Maas en Meierij & Rivierenland
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in Limburg en Oost-

Brabant. Limburg wordt gekenmerkt als 

een krimpgebied. Een deel van het bezit van 

Woon z org Nederland is centraal gelegen is 

de centra van steden als ’s-Hertogenbosch, 

Heerlen, Maastricht en Roermond. Ondanks de 

krimp is de verhuurbaarheid van de woningen 

relatief goed. Dit is mede te danken aan de 

centrale ligging van de wooncomplexen.

Met name in Brabant is de impact van het 

passend toewijzen groot. In de dorpen waar 

Woonzorg Nederland een belangrijke, en 

soms de enige seniorenhuisvester is, zijn er 

geen of veel minder woningen beschikbaar 

voor mensen met een laag inkomen. Dit speelt 

in plaatsen als Best, Herpen, Berghem en 

Nuenen. 

Belanghouders op lokaal niveau

Op lokaal niveau worden contacten onderhou-

den met diverse stakeholders, zoals zorgpartij-

en, gemeenten en lokale ondernemers. Ter 

voor bereiding op de transformatie van het 

intramurale wooncomplex Dr. Engelsoord is 

er intensief contact gelegd met de gemeente 

Maasgouw.

Prestatieafspraken

Met alle 18 gemeenten is contact geweest 

over de prestatieafspraken. Twee gemeenten 

hebben aangegeven, gezien de geringe 

omvang    van de verhuurbare eenheden, die 

Woonzorg Nederland in deze gemeente heeft 

af te zien van prestatieafspraken. Twee andere 

gemeenten hebben aangegeven wel prestatie-

afspraken te willen maken maar de termijn 

niet te kunnen waarmaken. Met de overige 

14 gemeenten zijn eind december prestatie-

afspraken gemaakt. Gezien het geringe bezit 

van Woonzorg Nederland en het feit dat er 

in de meeste gevallen geen significante werk-

zaamheden gaan plaats   vinden is het maken 

van deze afspraken in de meeste gevallen een 

formaliteit. Bij de meeste gemeenten is wel 

aangegeven dat daar waar duurzaamheid, 

senioren en/of andere relevante thema’s op 

de lokale agenda staan Woonzorg Nederland 

ook graag betrokken wil worden.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2017 is het intramurale deel van het 

wooncomplex    Dr. Engelsoord (zie foto) leeg 

gekomen  . Naast dit verzorgingstehuis zijn er 

ook 61 aanleunwoningen in dit wooncomplex. 

In overleg met de bewoners en de gemeente 

is gedurende de transitiefase een woning 

ingericht als huiskamer voor de bewoners. 

In deze huiskamer vinden diverse activiteiten 

plaats die voorheen in het verzorgingstehuis 

georganiseerd werden. Deze activiteiten 

worden verzorgd    door vrijwilligers en de 

bewoners zelf. Doelstelling hierbij is de bewo-

ners van de aanleunwoningen te faciliteren en 

daarmee de woningen aantrekkelijk te houden. 

Inmiddels is er met diverse partijen contact 

gelegd voor de invulling van het leegstaande 

pand. Naar alle verwachting zal in 2018 een 

deel van het pand worden gevuld door 

een zorg ondernemer   die middels een franchise 

constructie verbonden is aan een grote zorgon-

dernemer. Met de realisatie van dit concept is 

er weer 24-uurs zorg aanwezig in het pand. 

Dr. Engelsoord in Maasgouw
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Cluster 2

Cluster 2
Aa & Merwede en Scheldestromen

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 18

Aantal complexen 65

Aantal bewonerscommissies 15

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

2.026

464

26 

Totale huurinkomsten 17,8

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
685

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

12
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in Zeeland en West- 

Brabant. In 2017 hebben we geen complexen 

aan ons bezit toegevoegd. Wel zijn er vergaan-

de voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw 

in Prinsenbeek, Breda.

Zeeuws-Vlaanderen wordt gekenmerkt 

als een krimpgebied. Hier bezitten we vier 

complexen met 155 zelfstandige woningen 

en één verzorgingshuis.

Belanghouders op lokaalniveau

Er wordt in dit gebied met ongeveer tien 

lokale zorgpartijen goed samengewerkt in 

het verlenen van zorg aan onze bewoners.

Prestatieafspraken

Met alle 18 gemeenten is er goed contact 

geweest over het maken van prestatieafspra-

ken. De gemeente Tilburg wilde ook dit jaar 

geen algemene prestatieafspraken vastleggen 

gezien het relatief geringe aantal woningen 

van Woonzorg Nederland in de gemeente. 

Huurders

Ook in 2017 is er volop aandacht geweest 

voor de sociale samenhang en een prettig 

leefklimaat in de complexen. Dit varieert van 

het faciliteren en stimuleren van de bewoners-

commissies bij het organiseren van allerlei 

activiteiten en vieringen tot het onderhouden 

van contacten met organisaties in de wijk 

om zodoende voor een verbinding met buiten 

te zorgen. Helaas is er ook een bewonerscom-

missies gestopt met hun werkzaamheden.

Extra uitgelicht

In 2017 is er verder gewerkt aan een goede 

zorg- en woonfunctie van het voormalige 

verzorgingshuis De Eglantier voor de wijk 

en omstreken. Het pand zal in 2018 geheel 

verhuurd zijn, vooral door uitbreiding van de 

huidige huurders. Hiermee heeft het concept 

De Eglantier zijn vaste vorm en functie verwor-

ven. Het pand biedt onderdak aan elkaar 

versterkende organisaties.

Ook zijn de naastgelegen grondgebonden 

woningen grondig gerenoveerd waarmee de 

woningen behouden blijven voor de doelgroep    

ouderen met een laag inkomen.

In Waalwijk en Tilburg hebben drie complexen 

een upgrading van de entree ondergaan. Deze 

complexen krijgen hierdoor weer een frisse 

uitstraling.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2019 komt het intramurale complex  

De Redoute in Sas van Gent leeg. In 2017 

is er met belanghebbenden, waaronder de 

wethouder van gemeente Terneuzen van 

gedachten gewisseld    over een nieuwe  

invulling van dit pand. Hier is nog geen  

besluit in genomen.

De Churchill in Middelburg
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Cluster 3

Cluster 3
 Rijnmond, Lek & IJssel en Hofstad

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 14

Aantal complexen 64

Aantal bewonerscommissies 19

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

2.740

598

217

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 31,0

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
886

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

21
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Cluster 3 ligt in de Randstad en bevat de 

regio Haaglanden, de regio Rijnmond en een 

aantal gemeentes in het Groene Hart zoals 

gemeente Krimpenerwaard en gemeente 

Zederik. Een cluster dat divers is qua samen-

stelling. Dit cluster bevat complexen in de grote 

steden, maar ook kleinschalige complexen in 

kleine gemeenten met een dorps karakter. 

Belanghouders op lokaalniveau

In Den Haag wordt intensief samengewerkt 

met Florence omdat er een transformatie 

van verzorgingstehuizen gaande is in het 

Coornhertcentrum en Wijndaelercentrum.

In Spijkenisse is het leegstaande gebouw De 

Marckenburgh verhuurd aan Livable, die zorgt 

voor tijdelijke huisvesting van jongeren    die 

bereid zijn een maatschappelijke bijdrage te 

leveren aan de buurt en de ernaast gelegen 

bewoners van de Marcken hof. Dit project wordt 

ook wel de Kansenfabriek genoemd.

In de Smitshoek in Bergschenhoek is intensief 

met de gemeente samengewerkt om de 

leeggekomen algemene ruimte een nieuwe 

bestemming te geven. Waarbij ook een 

plek voor ontmoeting voor onze bewoners 

wordt ingeruimd.

In Capelle aan den IJssel is het verzorgings-

tehuis De Roo verbouwd. Stichting Zorgbreed/

Aafje en De Zellingen huren het verpleeghuis. 

Met beide zorginstellingen, en de gemeente 

Capelle aan den IJssel, is overleg om te komen 

tot een “Huis van de Wijk”, zodat er voor onze 

bewoners van De Roo en voor de buurt een 

ontmoetingsruimte komt waar men aan activi-

teiten deel kan nemen en ook kan eten. 

In Barendrecht is in 2017 een start gemaakt 

om een toekomstvisie te bepalen voor het 

intramurale complex Borgstede. Met gemeente 

en zorg partijen zoals Laurens en Pameijer, 

Kijk op Welzijn en Livable is een startbijeen-

komst geweest. Ook met de eerstelijnszorg 

in het Dienstencentrum van Borgstede is de 

planvorming gestart om tot een toekomstvisie 

te komen.

Prestatieafspraken

Met alle gemeenten is overleg geweest. Soms 

eenmalig, soms in een cyclus van verschillende 

bijeenkomsten. Met zeven gemeenten zijn 

meerjarige prestatie afspraken gemaakt. Een 

drietal gemeenten zag af van prestatie afpraken 

gezien het geringe bezit in de betreffende 

gemeente. Vier gemeenten hadden de voorkeur 

om de bodbrief als prestatieafspraak te be-

schouwen. In een drietal gemeentes is intensief 

met de bewonerscommissies samengewerkt.

Woonnet Rijnmond

Vanaf 2018 is het aanbieden van woningen 

voor de complexen in de regio Rijnmond 

ondergebracht bij Woonnet Rijnmond. 

Woonzorg    Nederland maakt daarbij gebruik 

van de WensenWacht module zodat de kandi-

daten op de wachtlijsten hun positie behouden. 

Alleen de woningen van de Windsingel worden 

nog via de gemeente Barendrecht aangebo-

den. Begin 2018 gaat ook het aanbieden van 

lege woningen over naar Woonnet Rijnmond.

Rookmelders

Nagenoeg alle complexen zijn in 2017 voorzien 

van rookmelders. In twee complexen moet dit 

project begin 2018 nog afgerond worden. In de 

meeste complexen heeft de brandweer een 

voorlichting over brandveiligheid gegeven aan 

de bewoners. Deze bijeenkomsten werden 

drukbezocht en de bewoners stellen dit initiatief 

op prijs.
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Dit heeft helaas niet verhinderd dat er in 

Buitenveste in Hellevoetsluis drie maal een 

forse brand is uitgebroken.

Leefbaarheid

Het afgelopen jaar is er een forse toename 

geweest van leefbaarheidsproblematiek.

Zo is er in het complex Spinoza/Fidelio in 

Capelle aan den IJssel een aantal incidenten 

geweest, die tweemaal geleid hebben tot 

een rechtszaak om tot ontbinding van de 

huurovereenkomst over te gaan. 

Verder worden we regelmatig geconfronteerd 

met huurders die zogenaamd verward gedrag 

vertonen   en daarmee hun directe woonomge-

ving belasten.

Pilots

In de Croissant in Den Haag zijn wasmachines 

en wasdrogers geplaatst die door middel van 

contactloos betalen met de bankpas gebruikt 

kan worden. Hiermee zijn de wasmuntjes 

verleden tijd. De pilot is succesvol verlopen en 

de bewoners zijn enthousiast. Inmiddels is ook 

het complex Wagenhage op wassen en drogen 

door contactloos betalen overgegaan.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2018 worden twee complexen verduur-

zaamd. In het eerste deel van het jaar wordt 

geïnventariseerd welke opties mogelijk zijn, 

waarna in de loop van het jaar de uitvoering 

start. Het betreft de complexen De Roo in 

Capelle aan den IJssel en Buitenveste in 

Hellevoetsluis.

Was- en droogruimte, Croissant in Den Haag
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Cluster 4

Cluster 4
 ‘t Gooi en Utrecht

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 14

Aantal complexen 56

Aantal bewonerscommissies 15

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.640

529

80

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 23,7

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
1.040

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

12
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in de regio’s ’t Gooi en 

Utrecht. Volgens de regionale prognose 

2009-2040 van het CBS, is deze regio tot 2040 

ook een van de sterkst vergrijzende regio’s in 

Nederland. In 2040 zal het aantal 65-plussers 

in Utrecht, samen met Zuid-Holland, Zeeland, 

Limburg en Drenthe het hoogste percentage 

ouderen hebben, circa 28 procent. 

Belanghouders op lokaalniveau

Veel zorgorganisaties in deze regio zijn in 

bewe ging, ze zijn op zoek naar nieuwe zorg -

concepten en samenwerkingsvormen. Dat heeft 

effect op de manieren waarop zij het vastgoed 

willen gebruiken. In 2017 zijn we hierover met 

veel zorgorganisaties, maar ook met gemeen-

ten, in gesprek gegaan. 

Door het scheiden van wonen en zorg wordt 

het belang van een goede inrichting van de 

openbare ruimte steeds belangrijker. Dat geldt 

ook voor de aanwezigheid c.q. bereikbaarheid 

van een diensteninfrastructuur ten behoeve 

van de langer zelfstandig wonende senioren. 

Waar nodig en mogelijk is dit in 2017 steeds 

een aandachtspunt geweest in onze samen-

werking met gemeenten en verschillende 

lokale organisaties.

Prestatieafspraken

In de gemeenten waar wij zelfstandige 

woningen    verhuren hebben we met bijna 

alle gemeenten, veelal meerjarige, prestatie-

afspraken kunnen maken. Voor gemeenten 

belangrijke thema’s waren de beschikbare 

voorraad, woonruimteverdeling, huisvesting 

statushouders, samenwerking op het terrein 

van wonen en zorg en duurzaamheid.

In de gemeente Lopik hebben wij alleen een 

intramuraal complex in bezit. Hier zijn geen 

prestatieafspraken met de gemeente gemaakt.

Extra uitgelicht 2017

Complex De Molijn in Soest opgeleverd en in 

exploitatie genomen. De 24 appartementen 

worden verhuurd in de sociale sector.

In Wijk bij Duurstede is de samenwerkingsover-

eenkomst “Gezond en Veilig Wonen” gesloten 

met de gemeente, lokale corporaties en de 

hier werkzame zorgorganisaties. Onder deze 

paraplu is ook de ‘Samenwerkingsovereen-

komst Toegangsverlening Zorgwoningen’ 

tot stand gekomen. In deze pilot wordt in 

enkele aangewezen complexen, waaronder 

Gansstede, samengewerkt bij de invoering 

van een systeem van zorgsloten. Op dit mo-

ment is de werkgroep bezig om, na de succes-

volle pilot, de sloten voor de gehele gemeente 

beschikbaar te stellen. Al met al een uniek en 

mooi project die op de voet wordt gevolgd door 

andere gemeentes. Ook dit is een voorbeeld 

van een geslaagde lokale samenwerking die 

bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen voor 

huurders met zelfredzaamheidsbeperkingen.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2017 start de verduurzaming en renovatie van 

de complexen Mariënhorst en Mariënheuvel in 

Soest en De Rustmaat in Huizen.
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Cluster 5

Cluster 5
Amsterdam en Amstelland 

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 4

Aantal complexen 49

Aantal bewonerscommissies 18

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.788

665

128

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 30,7

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
1.835

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

17
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Cluster Amsterdam en Amstelland heeft betrek-

king op de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn. Per 1 januari 2018 

is namelijk de locatie Emtinckhof in Loosdrecht 

toegevoegd aan cluster ’t Gooi e.o. 

Woonzorg Nederland streeft naar uitbreiding 

van haar woningvoorraad in dit gebied vanwege 

de demografische ontwikkelingen. Met name 

de gemeente Amsterdam en directe omgeving 

kenmerkt zich door een grote opgave voor het 

huisvesten van ouderen. Daarbij is van belang 

dat Woonzorg Nederland een veelzijdigheid 

aan type woonconcepten aanbiedt in verband 

met de diversiteit van de senioren, nu en in 

de toekomst. We streven ernaar om nieuwe 

woonvormen te ontwikkelen met lokale stake-

holders om zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij de behoeften in de lokale markt. Betaalbaar-

heid en kwaliteit zijn daarbij belangrijke uit-

gangspunten.

Nieuwbouw 

Begin 2017 is in Amsterdam Nieuw-West de 

laatste fase van het nieuwbouwcomplex De 

Bouwmeester opgeleverd. Dit complex bestaat 

uit vier woonblokken met 174 sociale huurwo-

ningen met een ruime indeling. Alle vier de 

woonblokken beschikken over een ontmoe-

tingsruimte waar bewoners zelf activiteiten 

organiseren niet alleen voor bewoners zelf 

maar ook voor omwonenden.

Daarnaast is in 2017 het proces opgestart om 

bij de locatie Osdorpplein (58 sociale huurwo-

ningen) eventueel extra woningen te realiseren. 

Dit complex ligt namelijk midden in het winkel-

gebied Osdorpplein wat nu en de komende 

jaren volop herontwikkeld wordt en daarmee 

nieuw elan krijgt. De gelegenheid doet zich 

voor om naast extra woningen tevens een 

ruimte voor ontmoeting en een daktuin voor 

bewoners te realiseren. Een faciliteit die nu 

nog niet aanwezig is in het complex. Samen 

met bewoners zijn er workshops gehouden 

om hun ideeën en behoeften te peilen en mee 

te nemen in de conceptvorming.

Lokale convenanten

Woonzorg Nederland heeft in 2017 voor de 

gemeente Amsterdam een drietal convenanten 

ondertekend, samen met andere lokale 

corporaties     en andere al dan niet lokale 

stakeholders   . Uitgangspunt hierbij is het 

borgen en verder realiseren van een prettige 

en veilige woonomgeving voor onze bewoners. 

Aangezien Woonzorg Nederland een steeds 

kwetsbaardere doelgroep huisvest wordt het 

ook belangrijker om deze doelgroep vanuit 

maatschappelijk oogpunt optimaal te faciliteren 

en samen met lokale partijen vangnetten voor 

deze bewoners verder te ontwikkelen. Dit is 

van belang voor zowel de individuele bewoner 

als ook alle bewoners van een complex in 

zijn geheel en de wijk waarin het complex 

gelegen is.

Hieronder een toelichting op deze drie 

convenanten   :

•  convenant Zorg- en Woonoverlast: in toene  - 

mende mate huisvest Woonzorg Nederland 

kwetsbare senioren. Die kwetsbaarheid 

wordt niet alleen bepaald door iemands leef - 

tijd maar juist ook de sociaal-maatschappe-

lijke achtergrond van een bewoner. Om te 

zorgen dat onze meest kwetsbare bewoners 

ook de aandacht en ondersteuning krijgen 

die zij nodig hebben is dit convenant tot 

stand gekomen. Het maakt namelijk mogelijk 

dat verschillende instanties met elkaar gege - 

vens uit kunnen wisselen om die aan dacht 

en ondersteuning zo goed mogelijk te 

regelen. Zo wordt bijvoorbeeld op het Marius 

ten Catehof in Amsterdam Buitenveldert een 
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wekelijks spreekuur van Zorg-en Woonover-

last gehouden op dezelfde tijd als het 

spreekuur van de bewonersconsulent van 

Woonzorg Nederland en is dat ook in hetzelf-

de gebouw. Hierdoor kunnen bewoners zo 

goed en zo snel mogelijk verder geholpen 

worden;

•  convenant Vroegsignalering: de bewoners 

van onze sociale huurwoningen in Amster-

dam beschikken veelal over een krappe 

beurs. Steeds vaker is het voor deze bewo-

ners moeilijk om rond te komen. Door 

incidentele grote uitgaven zoals een afreke-

ning van de energielasten of een rekening 

voor geleverde zorg komen mensen dan in 

de problemen. Het Convenant Vroegsignale-

ring heeft als uitgangspunt om in een zo 

vroeg mogelijk stadium kwetsbare inwoners 

van Amsterdam te helpen met het voorko-

men en verhelpen van betalingsachterstan-

den. Dit wordt breed ingezet, het gaat hierbij 

dan ook niet alleen om huurachterstanden 

maar ook om betalingsachterstanden bij 

onder andere iemands energieleverancier 

of zorgverzekeraar;

•  convenant Diversiteit Winkelaanbod Sint 

Antoniebreestraat Amsterdam: het centrum 

van Amsterdam wordt steeds meer geken-

merkt door een uniformiteit in haar winke-

laanbod, zo ook in het gebied Nieuwmarkt/

Lastage. Woonzorg Nederland heeft in dit 

gebied het complex Flesseman bestaande 

uit een intramurale faciliteit, 193 zelfstandige 

woningen en een commerciële plint met 

kleine ondernemers. Om verdere verschra-

ling in het winkelaanbod tegen te gaan is 

het convenant tot stand gekomen. Zowel de 

Gemeente Amsterdam, NV Zeedijk als de 

lokale ondernemersvereniging en woning-

corporaties Woonzorg Nederland en Ymere 

hebben de handen ineengeslagen om hier 

met elkaar aan te werken. Uitgangspunt is 

het behouden en verder realiseren van een 

winkelaanbod wat van toegevoegde waarde 

is van de buurtbewoners, zowel nu als in 

de toekomst.

Prestatieafspraken

Woonzorg Nederland heeft voor de periode 

2015-2019 reeds meerjarenprestatieafspraken 

gemaakt met de Gemeente Amsterdam. In 

navolging daarop hebben wij nu ook met de 

gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn meerja-

renprestatieafspraken gemaakt. Alleen bij de 

Gemeente Amstelveen hebben de prestatie-

afspraken betrekking op een kalenderjaar.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2018 kenmerkt zich door een hoop nieuwe 

ontwikkelingen. Zo worden een tweetal voor-

malig intramurale gebouwen in de gemeente 

Ouder-Amstel opnieuw ontwikkeld. In Amster-

dam Nieuw-West gaan we door met de 

concept   ontwikkeling voor het Osdorpplein om 

daar woningen en faciliteiten voor bewoners 

toe te voegen. Daarnaast gaat de ontwikkeling 

van nieuwe concepten verder door voor een 

aantal locaties die nu nog intramuraal zijn, maar 

in de toekomst als ontmoetingslocaties voor 

zowel verpleging, Scheiden Wonen en Zorg en 

welzijnsactiviteiten zullen fungeren.

Het voormalig verzorgingshuis ’t Reijgersbosch 

in Duivendrecht (Gemeente Ouder-Amstel) 

wordt in het begin van 2018 getransformeerd 

naar jongerenhuisvesting voor de duur van 

tien jaar. Ook de naastgelegen twee blokken 

senioren woningen krijgen de aandacht die 

zij verdienen, onder andere de entrees van 

deze blokken worden onder handen genomen. 

Met een lokale welzijnspartij bekijken we de 

mogelijk heden om activiteiten op locatie te 

starten wat ook voor de seniorenbewoners 

wordt toegejuicht. Daarnaast lopen er nu ook 
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gesprekken met andere partijen om op de 

locatie een zo volledig mogelijk aanbod van 

diensten en faciliteiten te kunnen bieden die 

complementair zijn aan bestaande aanbod in 

de directe omgeving. In dezelfde gemeente 

is Woonzorg Nederland nu bezig met een 

nieuwe van de locatie Theresia in Ouderkerk 

aan de Amstel. 

Voor de locatie Menno Simonszhuis in Amster-

dam Buitenveldert gaan in 2018 de gesprekken 

verder met de reeds aanwezige zorgpartij, 

welzijnsorganisatie Dynamo en onder andere 

de fysiotherapiepraktijk om vanaf 2019 een 

nieuw integraal concept te realiseren waarbij 

het complex een functie heeft voor zowel de 

mensen die er zelfstandig en in het verpleegge-

deelte wonen als ook de mensen in de buurt, 

jong en oud.

Voor ’t Huis aan de Poel in Amstelveen gaan 

we verder met de plannen om deze locatie in 

de komende jaren te transformeren naar een 

verpleeghuis en Scheiden Wonen en Zorg.

Afsluitend

Met veel plezier en drive gaan de collega’s van 

cluster Amsterdam en Amstelland verder om 

ook in 2018 onze huidige en toekomstige 

bewoners    een prettige en veilige leefomgeving 

te kunnen bieden samen met lokale stakehol-

ders. Samen bereiken we immers meer!
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Cluster 6

Cluster 6
Zaanstreek & Midden Kennemerland en 
Kennemerland & Haarlemmermeer 

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 13

Aantal complexen 59

Aantal bewonerscommissies 20

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.057

809

97

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 28,3

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
1.422

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

12
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in Zaanstreek Waterland 

en Kennemerland Haarlemmermeer. Het cluster 

ligt in de Randstand en heeft dus te maken met 

zaken als vraag naar uitbreiding met nieuw-

bouw. Er staan in ieder geval drie gemeenten 

uit dit cluster op de lijst van de wensportefeuille, 

waar Woonzorg Nederland een uitbreidings-

opgave verantwoord acht. 

In 2017 is er een complex met 29 woningen 

opgeleverd in Bennebroek. Deze woningen 

worden in eerste instantie in z’n geheel ver-

huurd als intramurale zorgwoningen, maar 

zijn gebouwd als zelfstandige eenheden. Er is 

een begin gemaakt met de voorbereiding voor 

de verbouwing van de commerciële ruimten 

in het complex Voghelsanck Vogelenzang, 

vier sociale huurwoningen en een koop-

appartement. 

Een van de ontwikkelingen (voortkomend uit 

de  prestatieafspraken) is dat er met diverse 

gemeenten afspraken gemaakt zijn rond de 

huisvesting van statushouders.

In Hoofddorp is complex De Eijk feestelijk 

geopend. In dit complex is onder andere een 

woongroep voor migrantenouderen.

Gemeente Huurt een ruimte Verleent zorg aan bewoners

Zaanstad Evean Evean

Wormer Evean

Waterland Evean Evean

Haarlem
Stichting Reinalda

Kennemerhart

Stichting Reinalda

Viva

Buurtzorg

Flexicura

Kennemerhart

Haarlemmermeer Amstelring Amstelring

Beverwijk Viva Viva

Heemskerk

Viva

Buurtzorg

ATA

Uitgeest Viva

Heemstede
Zorgbalans Zorgbalans

Kennemerhart

Bloemendaal Zorgbalans Zorgbalans

Zandvoort Kennemerhart Kennemerhart

Landsmeer Evean

Zorgpartijen versus gemeenten
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Belanghouders op lokaal niveau

Er is contact en samenwerking met de 

plaatselijke    zorginstellingen en zorgverleners. 

Een aantal van hen huren een ruimte op een 

complex of exploiteren een algemene ruimte 

in een complex. We weten van een aantal 

zorgorganisaties dat zij zorg leveren aan 

onze bewoners in de vorm van thuiszorg.  

 

Met de zorgorganisaties die een ruimte huren 

in een complex en die bijvoorbeeld een dag-

bestedingsrol vervullen, is er over het algemeen 

een goed contact. We stemmen regelmatig 

met de zorgorganisatie af om te zorgen dat 

onze bewoners een gewenste dienstverlening 

ontvangen. We denken mee met de zorgorgani-

satie om hun exploitatie gezond te houden.

Prestatieafspraken

In een aantal gemeenten was al een goed 

contact over het vastgoed en de ontwikkelin-

gen en door de prestatieafspraken zijn wij 

gedwongen om ook met de andere gemeenten 

in gesprek te gaan. Dit overigens tot wederzijds 

genoegen. In een aantal gemeenten was het 

bezit en het bestaan van Woonzorg Nederland 

niet bekend. Door het contact naar aanleiding 

van de prestatieafspraken is er kennis gemaakt 

en is men veelal enthousiast over het bezit en 

de kennis die Woonzorg Nederland heeft op 

het gebied van senioren.

In de dertien gemeenten binnen het cluster 

zijn met zeven gemeenten afspraken op papier 

gezet en door beide (sommigen ook door 

huurders) ondertekend. Met twee gemeenten 

is afgesproken om de afspraken in 2018 rond 

te krijgen. Afspraken daaromtrent zijn in februa-

ri gemaakt. Eén gemeente heeft de jaarmonitor 

de revue laten passeren en alle corporaties 

hebben de oude afspraken geëvalueerd en 

nieuw gemaakt. Twee gemeenten hebben 

aangegeven geen afspraken te willen   maken, 

omdat het bezit van Woonzorg Nederland te 

klein is in die gemeente. 

Met een gemeente waar nog geen zelfstandige 

woningen    zijn, maar wel intramuraal, zijn 

verkennende gesprekken    gevoerd.

Huurders

Onze woningen worden goed verhuurd. Huur-

ders kiezen bewust voor Woonzorg Nederland, 

doordat ze het complex kennen en graag met 

leeftijdsgenoten samenwonen.

We zien helaas ook dat door de overheids-

maatregelen onze bewoners langer thuis blijven 

wonen, terwijl het verstandiger zou zijn als zij 

begeleid gaan wonen.

Gemeenten zien deze ontwikkelingen ook en 

ervaren de overlast. Met de meeste gemeenten 

in het cluster zijn afspraken gemaakt over het 

samenwerken bij urgente situaties. Dat kan 

gaan over begeleiding van een verwarde 

bewoner, of een vangnet voor een bewoner 

die eigenlijk niet meer zelfstandig kan wonen, 

maar ook uitstromers uit een instelling die weer 

zelfstandig moeten gaan wonen. Het wordt 

meer gezien als een gezamenlijk probleem, 

in plaats van het probleem van de corporatie.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2018 gaan we door met de planning om een 

vijftal woningen te realiseren door omvorming 

van commerciële ruimten naar appartementen 

in Vogelenzang. 

Er zijn verregaande plannen voor sloop/nieuw-

bouw van het verzorgingshuis in Zandvoort, 

waarbij de huurders van de zelfstandige 

woningen te maken zullen krijgen met alle 

overlast die bij sloop/nieuwbouw komt kijken. 

De bewoners worden meegenomen in het 
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voortraject om het een en ander zo goed 

mogelijk te regelen en de verwachtingen 

te managen.

In het kader van uitbreiding van ons bezit zijn 

er actieve gesprekken met een drietal gemeen-

ten om mee te kunnen doen in de uitbreidings-

plannen. Door een gemeente is een verzoek 

gedaan om een woongroep voor migranten 

ouderen te realiseren, naar voorbeeld van 

De Eijk in Hoofddorp. In een andere gemeente 

hebben de lokale corporaties de krachten 

gebundeld om de uitbreidingsopgave voor 

te bereiden en als plan aan te bieden aan 

de gemeente. 

Een ander project dat de aandacht verdient 

is het project Jongerenwoningen op Marken. 

De contracten die op deze woningen zijn 

afgesloten, verlopen definitief aan het einde 

van dit jaar. We onderzoeken de alternatieven 

zoals; verkoop, voortzetten in een jongeren-

contract of reguliere verhuur. 

De Eijk in Hoofddorp
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Cluster 7

Cluster 7
 Noord-Holland Noord en Noord-Holland Oost

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 11

Aantal complexen 60

Aantal bewonerscommissies 24

Aantal woningen: 
a. < euro 586,86
b. > euro 586,86 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.649

378

22

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 16,5

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
473

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

14
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Demografie

Het cluster is gelegen in de Provincie Noord- 

Holland en begint boven de Zaanstreek bij 

Castricum aan de westzijde en aan de oost-

zijde boven Waterland bij Purmerend. Het 

cluster loopt helemaal door tot boven in 

Noord-Holland bij Den Helder.

Een gedeelte van het cluster, namelijk de regio 

Den Helder, wordt gekenmerkt als anticipeer-

gebied. Dit houdt in dat hier - op termijn - een 

bevolkingsdaling wordt verwacht. Uit onder-

zoek van Primos (prognose 2015) blijkt dat 

het aantal huishoudens in de regio’s Noord 

(Schagen/ Den Helder), Midden (Hoorn/ 

Enkhuizen   ) en Zuid (Purmerend/ Beemster) tot 

2030 zal stijgen met respectievelijk 8%, 12% 

en nogmaals 12%. Bovendien zullen alle drie 

de regio’s flink vergrijzen. Het aantal ouderen 

neemt fors toe en het aantal jonge en middel-

bare huishoudens neemt per saldo af. Er 

worden nog wel nieuwe, jonge huishoudens 

gevormd, maar dit aantal weegt niet op tegen 

het ouder worden van bestaande huishoudens. 

Zie ook figuur rechts ter illustratie. 

Bron: WoOn 2015, 

Primos 2015, RIGO 

woningmarktsimulatie.

Figuur 1-2 

De samenstelling van de doelgroep van beleid naar huishoudenstype in 2015, 2025 en 2030

Figuur 1-1 

Absolute ontwikkeling huishoudens naar leeftijd in de periode 2015-2030
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In 2015 behoort circa 40% van de huishou- 

dens in regio Zuid tot de doelgroep van  

Woonzorg Nederland. In regio Noord is dit 42% 

en regio Midden 43% (zie tabel). In de toekomst 

neemt de doelgroep voor Woonzorg Nederland 

in alle drie regio’s toe, zowel in absolute als 

relatieve zin. Dit houdt verband met de vergrij-

zing. Veel huishoudens gaan de komende 

vijftien jaar met pensioen en zullen hun inko-

men zien dalen. De toename bestaat voorna-

melijk uit alleenstaanden van boven de 65 jaar, 

maar ook jonge alleenstaanden. Het aantal 

gezinnen en paren onder de 65 jaar behorend 

tot de doelgroep zal naar 2030 juist afnemen. 

Zie figuur 1-2 op pagina 87.

Dit zorgt er voor dat met name de vraag naar 

(kleine) betaalbare huurwoningen tot 2030 zal 

blijven toenemen in alle drie regio’s. De vraag 

naar grondgebonden huurappartementen zal 

tot 2030 beperkt afnemen. De vrijkomende 

grondgebonden huurwoningen zouden ook 

geschikt gemaakt kunnen worden voor mensen 

met beperkingen (waaronder senioren). 

Ontwikkelingen complexen 

In 2017 was de mutatiegraad in het gehele 

cluster circa 12,4%. In Purmerend en Beemster 

werden woningen toegewezen via het woning-

verdeelsysteem Woningnet. De overige 

woningen    in het cluster worden vrijwel geheel 

via eigen wachtlijsten toegewezen. Uitzonde-

ring hierop zijn de complexen Jaap van Praag-

huis in Purmerend waar de gemeente direct 

75 plussers    toewijst en de inleunwoningen bij 

verzorgingshuis De Zandstee in ’t Zand, 

waar de zorginstelling het beheer van de 

woningen organiseert. 

Belanghouders op lokaalniveau

Op lokaal niveau werken we veel samen met 

verschillende zorginstellingen: in regio Noord 

met Vrijwaard en Woonzorggroep Samen, 

in Midden met Omring en Wilgaerden en in 

Zuid met Zorgcirkel en Stichting Wonen en 

Zorg Purmerend. In het kader van Prestatie-

afspraken en lokale samenwerkingen op 

thema’s (senioren beurzen, buurthuizen, Pilot 

Veilig Wonen etc.) werken weregelmatig samen 

met Intermaris, Wooncompagnie, Rochedale en 

Viva! Zorggroep (Castricum). 

Op locaties waar onze recreatieruimten ook een 

maatschappelijke functie voor de wijk hebben, 

werken we ook samen met welzijnsinstellingen 

als Clup Welzijn (Purmerend), Stichting    Netwerk 

(Hoorn), de Wering (Den Helder).

In Blokker zijn we bezig met het realiseren 

van een ontmoetingscentrum voor bewoners 

en de wijk waar gemeente, zorginstelling 

Wilgaerden, ouderenbond, verschillende 

dienstverleners en vrijwilligers bij betrokken 

zijn. Woonzorg Nederland wil in het complex 

een community functie vervullen voor geheel 

Blokker. Woonzorg Nederland wordt hierbij 

ondersteunt door community adviesbureau 

Ontroerend Goed. De oplevering van de 30 

zelfstandige woningen in het project was in 

november 2017. De oplevering van het ontmoe-

tingscentrum staat gepland voor maart 2018. 

In 2017 is ook het buurtcentrum ‘Tilbury’ 

geopend in een appartement in ons complex. 

Dit initiatief is in samenwerking met gemeente 

Purmerend en Clup Welzijn gerealiseerd. Het 

buurtcentrum wordt nu al goed bezocht en 

blijkt daarmee vooralsnog een succes. 

Prestatieafspraken

Ook in 2017 zijn we opnieuw in gesprek gegaan 

met gemeenten en bewonerscommissies voor 

het maken van meerjarige Prestatieafspraken 

voor de periode 2018 t/m 2023. De meeste 

bewonerscommissies gaven overigens aan 

geen behoefte te hebben om actief mee te 
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praten over Prestatieafspraken, maar wel 

geïnformeerd te blijven worden. Resultaat van 

deze gesprekken is dat inmiddels met negen 

van de tien gemeenten in het cluster Prestatie-

afspraken zijn gemaakt voor 2018 en verder. 

Alleen de gemeente Schagen heeft gevraagd 

om uitstel.

De gevoerde gesprekken met gemeenten, 

huurdersverenigingen/ bewonerscommissies 

en collega corporaties hebben regelmatig 

geleid tot mooie initiatieven. Een voorbeeld 

hiervan is het ‘Akkoord van Purmerend’, waarbij 

wij met gemeente, collega corporaties en 

huurdersverenigingen uit Purmerend hebben 

afgesproken er gezamenlijk alles aan te doen 

om voor 2032 1.100 sociale huurwoningen toe 

te voegen aan de woningvoorraad. 

Plannen en ontwikkelingen in 2017

Brandveiligheid

In het kader van Brandveiligheid op onze 

wooncomplexen zijn in 2017 meerdere projec-

ten opgestart of verder uitgevoerd:

•  op alle wooncomplexen, waar dit nog niet 

eerder is gedaan, zijn in 2017 rookmelder-

dagen georganiseerd. Tijdens deze rookmel-

derdagen kregen bewoners advies van de 

brandweer over wat zij moeten doen in het 

geval van brand. Ook werden in alle wonin-

gen, als de bewoners dit wilden, rookmelders 

gehangen. Deze konden op verzoek gekop-

peld worden aan melders van de buren.

•  daarnaast heeft een extern adviesbureau 

ook rondes gemaakt door de wooncom-

plexen, vaak samen met bewonerscommis-

sies, om brandgevaarlijke situaties in kaart 

te brengen. Hierover werd vervolgens ook 

rapport uitgebracht. Woonzorg Nederland is 

2017 ook meteen gestart met het oplossen 

van deze onveilige situaties en zal deze 

acties in 2018 voortzetten. Daarnaast werden 

bewoners zelf ook vaak aangesproken over 

zaken die zij zelf konden doen om de brand-

veiligheid te verhogen. Zoals het weghalen 

van scootmobiels op gevaarlijke plaatsen 

op de gangen. 

Zelfstandige woningen

•  op 31 december 2017 heeft  

Woonzorg Nederland complex ´t Skagerrak 

over gekocht    van woningcorporatie  

Van Alckmaer in de gemeente Schagen 

Skaggerak. Het betreft een gebouw uit 2006 

met op de begane grond een dienstencen-

trum en kantoorruimte, op de eerste etage 

zorgwoningen en op de tweede etage zes 

zelfstandige sociale huurappartementen. 

Huurder van de ruimtes op de eerste twee 

etages is zorginstelling ’s Heerenloo. 

•  in Castricum hebben we per 1 januari 2018 

het beheer van 140 zelfstandige woningen 

teruggehaald naar Woonzorg Nederland. Dit 

gebeurde hiervoor door zorginstelling Viva!

•  in december 2017 is een Sociaal Statuut 

opgesteld voor de renovatieplannen van 

tien aanleunwoningen bij het Sabinahof in 

Waarland. Na meerdere adviesronden met 

bewoners ligt hier een schetsontwerp voor 

het renovatieplan. Begin 2018 wordt het 

sociaal plan ter goedkeuring voorgelegd aan 

de bewoners. 

´t Skagerrak in Schagen
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•  in het complex Brinkpark in Blokker zijn na 

een grondige transformatie van het oude 

verzorgingshuis in november 2017 dertig 

sociale huurwoningen opgeleverd. In maart 

2018 wordt naar verwachting het gehele 

project afgerond als ook het ontmoetings-

centrum bij het complex wordt opgeleverd. 

•  aankoop van wooncomplex ‘De Goede 

Ree II’ in het centrum van Den Helder. 

Een apparte menten complex met 37 twee-

kamerappartementen van 55 t/m 78m2 

en een recreatieruimte. Het beheer blijft 

voorlopig in handen MVGM. 

Sociaal 

•  in mei 2017 is de ‘Tilburykamer’ in de 

Tilbury flat in Purmerend geopend.  

Woonzorg Nederland verhuurt hier een 

appartement op de begane grond aan 

de gemeente Purmerend en welzijnspartij 

‘Clup Welzijn’ zorgt hiervoor activiteiten, 

met behulp van vrijwilligers, voor kwetsbare 

bewoners uit het complex en de wijk. 

Doorkijk naar 2018

•  verkoop van zes aanleunwoningen bij  

Sint Jozefpark in Tuitjenhorn aan collega 

woningcorporatie Wooncompagnie.

•  renovatie van tien aanleunwoningen bij 

Sabinahof in Waarland. Met als doel 

wederom    courante woningen creëren 

met een energielabel B.

•  in eigen beheer nemen van De Goede Ree II 

in Den Helder.

•  oplevering van het ontmoetingscentrum 

Brinkpark in Blokker. Waarschijnlijk in 

maart 2018. 

•  verduurzamen van een drietal wooncom-

plexen tot energielabel B, in samenwerking 

met Tsavo. Het betreft de complexen:  

Huis ter Duin in Den Helder, Het Alternatief 

in Heiloo en de Marepoort in Alkmaar.

•  aanhaken op de woonverdeelsystemen 

Woonmatch en SVNK in alle regio’s waar 

wij als Woonzorg Nederland actief zijn 

in cluster 7. 

Opening Tilburyflat in Purmerend
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Cluster 8

Cluster 8
 Arnhem & Achterhoek en Ede & Nijmegen 

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 21

Aantal complexen 81

Aantal bewonerscommissies 15

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.795

539

163

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 21,1

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
656

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

14
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in Gelderland (Achter-

hoek, Arnhem, Nijmegen, Ede), Utrecht 

(Veenendaal   ) en Noord-Limburg (Mook). 

Een gedeelte van de regio (Achterhoek en 

Mook) wordt gekenmerkt als een krimpgebied. 

Jongeren trekken weg en de vergrijzing zal 

daar de komende jaren flink toenemen. In de 

stedelijke gebieden is dat minder of niet aan 

de orde. De vraag naar goedkope huurwonin-

gen is  groot. In 2017 was de mutatieleegstand 

in ons cluster 0,52%. Bijna al het zelfstandig 

wonen bezit wordt aangeboden via de regiona-

le woonruimteverdeelsystemen. Waar we een 

samenwerking hebben met een zorgpartij, 

levert de zorgpartij in een aantal complexen, 

de nieuwe huurder aan. We leveren een actieve 

bijdrage aan de woonvisies van gemeentes. 

Belanghouders op lokaalniveau

Met alle regionale woningcorporaties en 

Enserve    hebben we het woonruimteverdeel-

systeem Entree in de regio Arnhem & Nijmegen 

vernieuwd. 

De website is vernieuwd; woningzoekenden 

kunnen nog gerichter zoeken naar een woning 

die past bij hun wensen. In Het Trommelslag 

in Doetinchem hebben we samen met het 

Buurtplein (organisatie die actief is in het 

sociaal domein in de gemeente Doetinchem), 

de ontmoetingsruimte vernieuwd, tot grote 

vreugde van de bewoners en de wijk. De ruimte 

nodigt nu nog meer uit voor allerlei activiteiten. 

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken hebben veel mooie 

ontmoetingen en gesprekken opgeleverd met 

diverse gemeentes en bewonerscommissies. 

We hebben met dertien van de zeventien 

gemeentes pres tatieafspraken gemaakt. Alle 

gemeentes zijn akkoord met het maken van 

afspraken voor de komende vijf jaar met een 

jaarlijkse update indien van toepassing.

Huurders

In veel complexen zijn naast bewoners ook 

vaak vrijwilligers uit de buurt actief. Ze zorgen 

voor het organiseren van activiteiten, schenken 

koffie en halen bewoners op uit de woning. 

In 38% van de 39 complexen is een bewoners-

commissie actief. Helaas nemen de overlastza-

ken in onze complexen    toe. Bewoners moeten 

steeds langer zelfstandig wonen. De samen-

werking met gemeente, politie en zorgpartijen 

(multifunct  ionele teams) is hierin essentieel. 

Daarnaast    hebben we een nieuwe contract-

vorm, waarbij de begeleiding van een zorg- of 

andere partij wordt vastgelegd als voorwaarde.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

Brandveiligheid

In 2017 is de aanzet gegeven naar het verbete-

ren van de brandveiligheid in de complexen   . 

In al onze complexen hebben we in 2017 rook - 

   melders gehangen, waar ze nog niet aan wezig 

waren. We hebben een scootmobielruimte 

gerealiseerd in Aerenheem in Arnhem, zodat de 

scootmobielen niet meer op de gangen staan. 

Waar het mogelijk en nodig is, doen we dit in 

meer van onze complexen.Een extern bedrijf 

heeft geadviseerd over aanpassingen aan het 

vastgoed die nodig zijn om de brandveiligheid te 

verhogen. De eerste werkzaam heden zijn uitge - 

voerd. In 2018 gaan we hier mee verder. Over-

mars in Winssen is het eerste complex waar de 

werkzaamheden zijn afgerond. Samen met de 

brandweer vindt regelmatig een check, voorlich-

ting of oefening   plaats in onze complexen. 

Intramuraal

In 2018 worden de leegstaande intramurale 

complexen Heidestein in Heelsum en Overmars 
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in Winssen verkocht. Het intramurale complex 

De Klinkenberg in Ede wordt herontwikkeld 

en voor De Doekenborg in Nijmegen wordt 

een nieuwe bestemming gezocht. De naastge-

legen tien zelfstandige aanleunwoningen gaan 

we in 2018 renoveren en direct verhuren aan 

onze doelgroep. 

Woonzorg Nederland heeft het intramuraal 

complex Felixoord in Oosterbeek (Vegetarisch 

Woonpark) aangekocht. achttien woningen 

gaan we na een kleine aanpassing, verhuren 

als zelfstandige sociale huurwoningen aan 

vegetarische huurders. De rechter vleugel 

van het gebouw wordt aan Icare verhuurd 

voor verpleeg huiszorg. 

Zelfstandige woningen

In 2017 hebben we drie sociale huurwoningen 

in de Wilgenpas toegevoegd aan de voorraad, 

door leegstaande kantoorruimte en dagopvang 

om te bouwen tot woningen. Per 1 januari 2018 

nemen we het beheer terug van de zelfstandige 

woningen in St. Jozef in Lent. Dit was het 

laatste complex waar het beheer nog was 

uitbesteed aan de zorgpartij. In drie complexen 

wordt in 2018 een start gemaakt met de 

verduurzaming. Hiermee worden stappen 

gezet naar het verbeteren van het energielabel. De Wilgenpas in Westervoort
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Cluster 9

Cluster 9
Salland & Noordoost Veluwe, Twente en Flevoland  
& Noordwest Veluwe 

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 18

Aantal complexen 83

Aantal bewonerscommissies 22

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

2.359

716

121

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 28,8

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
1.373

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

18
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Cluster 9 is een groot uitgestrekt cluster vanaf 

de Twentse grens, door het Sallandse land-

schap tot en met Flevoland. Hierdoor zijn er in 

dit cluster ook grote verschillen te bemerken. 

In Almere staat er een enorme druk op senio-

renwoningen terwijl in het Twentse er voldoen-

de evenwicht is tussen vraag en aanbod.

Belanghouders op lokaalniveau

In elke gemeente vinden samenwerkingen 

plaats met diverse zorgpartijen en welzijns-

partners. We kijken nauwkeurig wat een 

complex nodig heeft op basis van de samen-

stelling  van de huurders en de daar uit voort-

vloeiende klantvragen. 

In Deventer hebben we de verhuur van de 

zelfstandige woningen in complex de Bloemen-

dal weer in eigen hand genomen. Dit maakt 

dat de gekoppelde bewonersconsulent met 

een frisse blik door het complex is gaan kijken 

wat er nodig is om het complex weer toekomst-

bestendig te maken. Dit heeft hij nadrukkelijk 

samen met de bewoners gedaan en heeft 

aansluiting gezocht bij diverse organisaties. 

Hieruit zijn mooie initiatieven ontstaan, zoals 

de opening van een eigen koffiehoek en De Bloemendal in Deventer
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biljart ruimte, genaamd de Knarren Club. Tevens 

is er een fitness honk geopend onder de naam 

Fit en Soepel, waar diverse keren per week 

gymnastiek wordt gegeven.

Prestatieafspraken

In bijna alle gemeentes zijn prestatieafspraken 

afgesloten waarbij bijna alle bewonerscommis-

sies betrokken zijn geweest en hebben mee-

getekend     . Dit heeft geleid tot een hogere mate 

van samenwerking met diverse gemeentes. 

Alle prestatieafspraken zijn voor meerdere 

jaren gesloten zodat we de volgende jaren 

sneller     kunnen schakelen en er minder 

administratieve    taken zullen zijn. Hierdoor 

kunnen we ons nog meer richten op de  

inhoud van de afspraken. 

Onze huurders

In 2017 hebben we veel geconsulteerd bij onze 

huurders en bewonerscommissies, vaak zelfs 

in de vorm van een enquête. Voor ons is het 

creëren van een draagvlak bij wijzigingen van 

cruciaal belang. Maar ook het houden van 

informatieavonden over moeilijke zaken als 

asbest en hoe we dat willen saneren vinden 

wij essentieel. Duidelijke communicatie,  

eerlijke informatie en uitleggen waarom wij 

iets doen zijn zeer belangrijk in onze rol als 

goed verhuurder    naar onze klanten. 

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In Deventer hopen we in 2018 duidelijk te 

krijgen hoe we het pand De Bloemendal verder 

gaan ontwikkelen en exploiteren. In Almere 

moet dit jaar de invulling van De Overloop 

en De Kiekendief nader vorm krijgen waarbij 

gedacht wordt in de richting van Scheiden 

van Wonen en Zorg.

In Almelo zijn we in het complex Hoog 

Schuilen burg bezig met het ontwikkelen van 

Scheiden Wonen en Zorg samen met zorg-

stichting Carint, ook deze besluitvorming 

vindt in 2018 plaats. De planvorming en 

voorbereidingen    zijn uiteraard reeds in  

2017 gestart.

Verder zijn we nieuwbouwplannen aan het 

ontwikkelen voor locatie De Veenkamp in 

Apeldoorn. Dit zal dit jaar nader vormgegeven 

worden. Deels zal dit intramuraal gebruik 

zijn maar ook een deel zelfstandige woningen.

Duurzaamheid 2018

Er ligt een grote opgave voor  

Woonzorg Nederland    ten aanzien van  

de verduurzaming van ons bezit. In Almelo 

starten we in 2018 de pilot voor het verduur-

zamen van de zelf standige woningen in 

complex    de Windmolenbroek. Daarnaast 

staan ook wooncomplexen Thomas Wildey 

en de Bloemendal, beide in Deventer, op 

de planning om dit jaar de energie  labels 

van de woningen te verbeteren.

Hoog Schuilenburg in Almelo
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Cluster 10

Cluster 10
Oldambt, Drenthe en Zwolle & Heerenveen e.o.

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 22

Aantal complexen 97

Aantal bewonerscommissies 25

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

2.578

584

52

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 29,7

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
1.447

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

15
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

De wooncomplexen liggen in de provincies 

Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en 

Flevoland. Het gebied kenmerkt zich als 

platteland maar heeft ook plaatsen met een 

stedelijk karakter, zoals Heerenveen, Veendam, 

Assen, Emmen, Meppel, Steenwijk en Zwolle. 

Met name in het landelijk gebied is sprake 

van krimp, dit als gevolg van ontgroening en 

vergrijzing. Om die reden is de bepaling van 

de toekomstige woning behoefte essentieel, 

waarbij het niet alleen draait om de traditionele 

factoren als demografie, verhuiswensen en 

ontwikkelingen van de doelgroep, maar ook 

rekening wordt gehouden met trends als 

individualisering, technologische innovaties, 

trek naar steden of juist terugkeer uit de 

steden. Met name deze trends hebben een 

wezenlijke impact op de woningmarkt. Voor 

een aantal regio’s zoals in Oost-Groningen 

worden    middels woningmarktonderzoeken 

een deel van boven genoemde ontwikkelingen 

in kaart gebracht en uitgewerkt in een 

Prestatie kader.

Veel bewoners in de provincie Groningen 

ondervinden de effecten van aardbevingen. 

De aanpak van dit dossier doen wij in nauwe 

samenwerking met onze collega corporaties 

in het aardbevingsgebied. Dit overlegverband 

onderhoudt intensieve contacten met de lokale 

en regionale politiek, de NAM, het Centrum 

Veilig Wonen (CVW) en de Nationaal Coördina-

tor Groningen (NCG).

Belanghouders op lokaalniveau

Bewoners die gaan wonen in een woning van 

Woonzorg Nederland kiezen voor bescherming, 

rust en veiligheid. Waarbij een eigen sociaal 

netwerk, voorzieningen en gezondheidszorg 

in de buurt worden gewaardeerd. Een deel van 

onze (toekomstige) bewoners heeft moeite, of 

kan dat in de toekomst krijgen, met het volledig 

zelfstandig wonen. 

Er is sprake van vergrijzing en een toename van 

mensen die met een beperking zelfstandig 

gaan wonen. Gelijktijdig is er in de toekomst 

minder snel professionele hulp beschikbaar en 

wordt een groter appèl gedaan op ieders 

sociale omgeving. Dit maakt dat goede zorg- 

en dienstverlening, goede toegankelijkheid 

van (informele en formele) zorg en expliciete 

aandacht voor het welbevinden van de bewo-

ners, uitdrukkelijk aandacht verdiend in onze 

complexen. Om dit te bewerkstelligen werken 

wij samen -of gaan wij samenwerking zoeken- 

met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen. 

Voorbeeld van een succesvolle samenwerking 

is de locatie Kloosterheerd in Ter Apel, waar in 

nauwe samenwerking met de zorginstelling het 

WonenPlus concept is ontwikkelt. De bewoner 

huurt een kamer van Woonzorg Nederland 

en ontvangt de zorg en service van de zorgin-

stelling. Ook genieten de bewoners dagelijks 

van een verse maaltijd in het gezellige restau-

rant, of drinken daar een kopje koffie. 

Op de locaties    Bolderborg in Vlagtwedde en 

De Renselheerdt in Winschoten is een zelfde 

soort concept gerealiseerd.

Prestatieafspraken

Met elke gemeente zijn prestatieafspraken 

gemaakt en is de samenwerking bijzonder 

goed verlopen. Gemeenten zijn geïnteresseerd 

in Woonzorg Nederland en de rol die wij willen 

spelen op het gebied van seniorenhuisvesting. 

De kwaliteit van de te maken afspraken zal in 

de komende jaren steeds verder verbeteren, 

aangezien -met name- ons Investerings- en 

duurzaamheid programma als ook ons “zorg” 

beleid steeds meer concreet wordt.
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Huurders

De contacten met onze huurders zijn goed en 

bewoners waarderen de persoonlijke aandacht 

van de bewonersconsulenten. Ook is op 

meerdere complexen met sommige bewoners 

een vrijwilligersovereenkomst afgesloten, 

voor het uitvoeren van kleine klusjes in en 

rond het complex. Op een groot deel van 

de complexen is een bewonerscommissie 

aanwezig.

Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2018 worden twee grootschalige renovatie-

projecten opgeleverd, De Meerhoek in Emmen 

en Toutenburgh in Emmeloord en wordt een 

begin gemaakt met de uitwerking van de 

renovatie plannen De Heemborgh in Ter Apel. 

Voor een aantal locaties staan duurzaamheids-

investeringen op het programma, zoals bij 

Joris in ’t Veld State in Heerenveen en  

Dr. Tijdensstraat in Ter Apel.

Ook staan voor diverse locaties kleinere 

investeringen op het programma zoals het 

realiseren van scootmobiel stallingen en het 

verbeteren van recreatie- en algemene ruimtes. 

Kloosterheerd in Ter Apel
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Cluster 11

Cluster 11
Friesland, Groningen Stad e.o. en Hogeland

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 23

Aantal complexen 100

Aantal bewonerscommissies 10

Aantal woningen: 
a. euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.807

405

55

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 28,2

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
2.263

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

16
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is met name gelegen in Friesland 

en Groningen. Het Noord-Oosten wordt 

gekenmerkt als een krimpgebied. 

Daarnaast vallen nagenoeg alle complexen in 

de provincie Groningen in het aardbevings-

gebied, uitgezonderd de complexen in de 

stad Groningen. Wij houden hierover nauwe 

contacten met de lokale en regionale politiek, 

de NAM, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en 

de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 

Er wordt hard gewerkt om uitsluitsel te krijgen 

welke (verstevigings) maatregelen getroffen 

dienen te worden aan onze verzorgingshuizen 

en (aanpalende) zelfstandige woningen in het 

aardbevingsgebied zoals Wiemersheerd in 

het epicentrum Loppersum, Damsterheerd 

in Appingedam en De Bloemhof in Ten Boer. 

Prestatieafspraken

In alle 20 gemeenten zijn de prestatieaf spraken 

gerealiseerd. In meerdere gemeenten is er con - 

structief en intensief samengewerkt met alle 

betrokken (lokale) corporaties en de gemeente 

om tot (gezamenlijke) afspraken te komen.

Huurders en stakeholders

In meerdere complexen vinden nieuwe 

initiatieven    tot samenwerking plaats tussen 

de bewonersconsulent en bijvoorbeeld 

ouderen werkers, sociale teams in een wijk 

of dorp, vrijwilligers, welzijnsorganisaties 

en gemeenten. Er wordt gezocht naar samen-

werking, wat kunnen we beter samen doen dan 

alleen. Dit speelt momenteel in Haren waar het 

oude verzorgingshuis Erasmusheem verbouwd 

wordt naar vijftig zelfstandige woningen die 

in het najaar van 2018 opgeleverd worden. 

Hoe kan er een community gevormd worden 

en welke partijen zijn hiervoor nodig. Wij wer-

ken hierin nauw samen met een Klankbord-

groep. 

Daarnaast zijn er in meerdere complexen 

bewoners-/activiteitencommissies actief die 

zich inzetten voor de bewoners op allerlei 

gebied zoals activiteiten organiseren, buren-

hulp, maar ook signaleren van zorgen bij 

medebewoners en fungeren als waardevol 

contactpersoon voor Woonzorg Nederland.

Belanghouders lokaal niveau 

Op initiatief van de gemeente Leeuwarden 

zijn er verkennende gesprekken met Huurders-

platform Nieuw Elan om eventueel een samen-

werking aan te gaan. In eerste instantie voor 

Leeuwarden. Uitbreiding naar heel Noord 

Nederland wordt eventueel ook als mogelijk-

heid gezien vanuit Nieuw Elan. We zitten in een 

onderzoekende fase en zijn in gesprek met 

elkaar hierover.

Verder wordt gekeken naar een bewoners-

vertegenwoordiging in het aardbevingsgebied. 

Er wordt gekeken naar een samenwerking 

met het Landelijk Huurders Platform regionaal 

en (een afvaardiging van) bewoners.

Hazardkaart. Bron: KNMI
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Doorkijk van de plannen en ontwikkelingen 

in 2018

In 2018 zal er voor een aantal complexen in 

het aardbevingsgebied duidelijkheid zijn over 

verstevigings-/sloop opgave. 

Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats 

om in 2019 deels Scheiden Wonen en Zorg  

toe te passen bij complex De Lijte in Ureterp 

(40 van de 93 plaatsen). Ditzelfde geldt voor 

een vleugel van complex Dongeraheem in 

Dokkum.

 

In 2018 zal nog volop gewerkt worden aan 

de invulling van verschillende intramurale 

panden die leeg komen door vertrek van de 

zorgorganisatie zoals Hippolytushoes in 

Middelstum.

Hippolytushoes in Middelstum
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Cluster 12

Cluster 12
Rijn/Gouwe-Duin & Bollenstreek en Voorschoten

Algemene informatie Aantallen

Aantal gemeenten 4

Aantal complexen 128

Aantal bewonerscommissies 10

Aantal woningen: 
a. < euro 592,55
b. > euro 592,55 en < euro 710,68
c. > euro 710,68

1.083

855

332

Totale bruto huurinkomsten in miljoenen euro 18,8

Aantal plaatsen in intramurale complexen /

beschermd wonen
179

Lokale team bestaande uit clustermanager,

contractmanager, adviseur onderhoud en

bewonersconsulenten

12
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Ontwikkelingen op lokaal niveau

Het cluster is gelegen in Zuid-Holland. De ge-

meenten Voorschoten, Leiden, Leiderdorp en 

Alphen zijn gelegen in de regio Holland Rijn-

land. Het grootste deel van het woningbezit van 

het cluster Rijn/Gouwe - Duin & Bollenstreek 

en Voorschoten is gesitueerd in de gemeente 

Voorschoten. Woonzorg Nederland is binnen 

de gemeente Voorschoten de grootste toegela-

ten instelling op het gebied van de volkshuis-

vesting. Hierbij vervult Woonzorg Nederland 

de rol van lokale corporatie. 30% van het bezit 

van het cluster bestaat uit seniorenbezit. 

Belanghouders op lokaal niveau

Op lokaal niveau worden contacten onder-

houden met diverse stakeholders, zoals 

zorgpartijen Topaz en Gemiva, welzijnsorgani-

saties Voor Elkaar, Kwadraad en Libertas, 

gemeenten en lokale ondernemers. 

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken hebben veel mooie 

ontmoetingen en gesprekken opgeleverd 

met gemeenten en bewonerscommissies. 

Met alle vier de gemeenten zijn er prestatie-

afspraken gemaakt voor een aantal jaar. 

Jaarlijks wordt hierbij een update gemaakt 

vanuit zowel Woonzorg Nederland als de 

gemeenten om de voortgang in kaart 

te brengen    en te monitoren.

Huurders

Er zijn diverse bewonerscommissies zeer actief 

voor hun complex, waarbij te denken valt aan 

het organiseren van allerlei activiteiten voor 

onze huurders.

Zorgpartij Topaz organiseert samen met 

huurders, uit het complex Eerdehof, wekelijks 

een koffieochtend in het complex Eerdehof. 

Deze koffieochtenden zijn ook voor bewoners 

uit de omliggende de wijk toegankelijk. 

In het complex Richard Wagner wordt momen-

teel   samen met de bewonerscommissie 

gekeken naar een partij om in de mooie keuken 

van het complex het samen koken en eten 

te kunnen faciliteren voor huurders. Hierbij 

wordt onderzocht hoe dit ook voor de nabije 

omgeving een mooie plek voor het ontmoeten 

kan worden.

Foreschate in Voorschoten Richard Wagner in Voorschoten
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66 
 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
 
Aan: de Raad van Commissarissen van Stichting Woonzorg Nederland 
 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Woonzorg Nederland te Amstelveen gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van Stichting Woonzorg Nederland op 31 december 2017 en van het 
resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van 
het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. De	balans	per	31	december	2017;	
2. De	winst-en-verliesrekening	over	2017;	en	
3. De	toelichting	met	een	overzicht	van	de	gehanteerde	grondslagen	voor	financiële	verslaggeving	en	

andere	toelichtingen.	
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Woonzorg Nederland zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 
Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Benadrukking van de waarderingsgrondslag van een deel van het vastgoed in exploitatie 
Wij vestigen de aandacht op de grondslagen voor de waardering van activa en passiva, meer specifiek 
paragraaf 5.4 Vastgoedbeleggingen – waardering na eerste verwerking – zoals opgenomen in de 
jaarrekening. Hierin staat beschreven dat Stichting Woonzorg Nederland een deel van haar vastgoed in 
exploitatie op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017) in het huidige en het 
voorgaande boekjaar waardeert tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. 
 
Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   
! Bestuursverslag; 
! Verslag van de Raad van Commissarissen; 
! Volkshuisvestelijk verslag; 
! Overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
! Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
! Alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit rubriek A van het accountantsprotocol 
zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 
2017) en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de Woningwet. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten 
Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 
2015 (verslagjaar 2017), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) en richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.  
 
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de toegelaten instelling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op 
grond van artikel 35 van de Woningwet moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten 
instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
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timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting 2015 (verslagjaar 2017), ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 
! het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

! het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de toegelaten instelling; 

! het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

! het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een toegelaten instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

! het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

! het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de Raad van Commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 

Utrecht, 26 april 2018 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
drs. G.J. Verwoert RA 
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