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1. Inleiding
Dit activiteitenprogramma bevat een overzicht van onze plannen in 2020. De financiële onderbouwing
is opgenomen in de Begroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2020-2024.
Onze organisatie is stevig lokaal en regionaal verankerd. De nauwe samenwerking met gemeenten en
de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (HRHM) heeft gezorgd
voor goede en werkbare lokale prestatieafspraken. Woonpartners Midden-Holland hanteert als motto
dat samenwerking loont. Bij de realisatie van nieuwbouwprojecten en bij planmatig onderhoud,
renovatie en verduurzaming van de huurwoningen werken wij nauw samen met onze ketenpartners.
Dat is ook in toenemende mate het geval bij service- en mutatieonderhoud. Onze organisatie ontwikkelt
zich tot een regie-corporatie, waarbij een professionele inkoop en daarbij behorende
meerjarenafspraken gelijk opgaan met adequaat toezicht.
Voor het zorgdragen van een veilige en leefbare woonomgeving is onze organisatie slechts één van de
vele actoren. Onze verantwoordelijkheid ligt primair bij het goed en duurzaam onderhouden van de
huurwoningen.
Onze organisatie heeft een stevig financieel fundament. Wij kunnen dan ook de alle activiteiten die in
de navolgende hoofdstukken beschreven worden in 2020 uitvoeren. Niettemin is er reden tot grote zorg
over de mogelijkheden in de aankomende jaren. Onze investeringskracht wordt sterk geremd door de
snel stijgende verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en lokale belastingen. We kunnen daardoor
minder huurwoningen bouwen dan noodzakelijk is. Ook de verduurzaming van huurwoningen kan
daardoor niet in het vereiste tempo worden uitgevoerd. Daarbij staat de betaalbaarheid voor de huurders
onder druk. Niet alleen stijgen de huurprijzen, maar ook de energielasten. Het is tijd voor een sterk
gewijzigd, samenhangend en stimulerend Rijksbeleid, waarbij huurders niet in de kou blijven staan en
woningcorporaties in staat worden gesteld om hun taken naar behoren te vervullen.
Het activiteitenprogramma is besproken met de huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Regio
Hollands-Midden op 6 november 2019. Vervolgens is het activiteitenprogramma op 11 november 2019
goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland en aansluitend
vastgesteld.
Voor het realiseren van dit activiteitenplan rekenen we op de continuering van de goede samenwerking
met de organisaties en instellingen.

Origineel getekend:
Waddinxveen, 11 november 2019

R.J. Mascini
directeur-bestuurder
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2. Volkshuisvestelijke kernopgaven
In ons werkgebied is de vraag naar huurwoningen met 13.946 ingeschrevenen (zie paragraaf 2.3.2) nog
onveranderd hoog. De grootste groep ingeschreven betreft huishoudens in de leeftijdscategorie 23 - 35
jaar. Het overgrote deel (40%) van deze leeftijdsgroep bestaat uit 1- en 2-persoonshuishoudens.
Wij kunnen de komende jaren slechts voor een deel aan deze grote vraag naar huurwoningen voldoen.
Voor de periode van 2020 tot 2024 realiseren we in het totaal 613 nieuwe huurwoningen. We gaan
zolang de druk op de huurwoningenvoorraad hoog blijft, terughoudend om met sloop en verkoop van
huurwoningen.
Onze verwachting is dat er de komende jaren een grote en blijvende vraag naar sociale huur- en
middenhuurwoningen in ons werkgebied blijft bestaan. Door kwalitatief goede woningen in de sociale
huur en zo mogelijk in de middenhuur te realiseren, wordt een passend aanbod gecreëerd voor die
groepen die nu maar moeilijk in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Bovendien wordt de
doorstroming in de huurwoningvoorraad gestimuleerd en goedkope scheefheid bestreden.
Belangrijk thema wordt de komende jaren de verduurzaming van onze woningvoorraad. In 2018 is in
Aedes verband een ‘Routekaart CO2-neutraal in 2050’ opgesteld. De belangrijkste conclusie was dat
op basis van het huidig inzicht de kosten ver uitgaan boven de mogelijkheden van de corporatie. Het
Klimaatakkoord van juli 2018 onderstreept dat. Zonder passende financiële randvoorwaarden kan de
verduurzaming van woningen en gebouwen op termijn niet slagen. Verdere beperking van de
verhuurdersheffing en afschaffing van de vennootschapsbelasting en ATAD zijn daartoe noodzakelijk.
De onlangs bekend geworden maatregelen woningmarkt, waarbij 100 miljoen per jaar beschikbaar komt
voor verduurzaming en nieuwbouw maar de verhuurdersheffing met 170 miljoen toeneemt, zijn volstrekt
onvoldoende om deze uitdaging in financieel opzicht aan te kunnen. Bovendien komt het geld niet
beschikbaar voor ons werkgebied. Een gemiste kans vooralsnog.
Het huurbeleid krijgt nu de Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel huur- en
inkomensgrenzen een update. De basis wordt inflatievolgend huurbeleid. Alleen waar lokaal grote
opgaven bestaan voor investeringen in nieuwbouw en/of verduurzaming kan lokaal een extra procent
huurverhoging in rekening worden gebracht, iets wat nu ook al de praktijk is. Daarnaast worden de
mogelijkheden voor woningcorporaties om te investeren in middenhuurwoningen verruimd. Wij kunnen
alle activiteiten die in de navolgende hoofdstukken beschreven worden in 2020 en volgende jaren dan
ook uitvoeren.
De huurwoningen van Woonpartners Midden-Holland maken een substantieel deel uit van de totale
woningvoorraad in de gemeenten waar we actief zijn. Betaalbare woningen zijn schaars, reden waarom
gemeenten in samenwerking met woningcorporaties in de huisvestingsverordening regels stellen voor
de verdeling van schaarse woningen. Woonpartners Midden-Holland voert de woningtoewijzing van de
huurwoningen binnen het kader van de gemeentelijke huisvestingsverordening zelfstandig uit.
Goed wonen heeft niet alleen betrekking op een goed onderhouden woning. Ook de straat waar de
woning gelegen is en de directe leefomgeving zijn van belang. Het gaat daarbij evengoed om de
beschikbaarheid en nabijheid van voorzieningen, zoals scholen, sportvoorzieningen en het zorg- en
welzijnsaanbod. Dit zijn zaken waarin corporatie, gemeente en huurders een gemeenschappelijk belang
hebben en samen zorgen voor een leefbare gemeenschap waar het goed wonen is. Die samenwerking
richt zich op de samenstelling en beheer van de woningvoorraad, het beheer van de openbare ruimte
rond ons bezit en de woningtoewijzing.
Belangrijk aandachtspunt in onze samenwerking is de aandacht voor armoedebestrijding.
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Prestatieafspraken
Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 is het totstandkomingsproces van de
prestatieafspraken veranderd. Inmiddels hebben we de derde ronde van de biedingen op het lokale
volkshuisvestingsbeleid achter de rug. De focus van alle partijen wordt scherper op die zaken die
daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de lokale volkshuisvesting. Voor 2020 zijn afspraken
gemaakt voor een effectiever en efficiënter procesverloop.
Het werkgebied Midden-Holland maakt deel uit van een regio met de subregio’s Rotterdam en
Haaglanden. Woonpartners Midden-Holland blijft in de gemeente Alphen aan den Rijn, dat buiten deze
regio valt, huurwoningen onderhouden en beheren, maar zal de komende jaren geen nieuwe
nieuwbouwprojecten in deze gemeente realiseren. Tegen die achtergrond wordt in de gemeente Alphen
aan den Rijn geen jaarlijkse bieding op het lokale volkshuisvestelijk beleid gedaan.
Parallel aan dit activiteitenprogramma wordt het definitieve bod voor elk van de gemeenten waar wij
bezit hebben uitgebracht. De biedingen hebben betrekking op het jaar 2020 en zijn indicatief voor de
jaren 2021-2024.
Huisvestingsverordeningen
Alle gemeenten waar Woonpartners Midden-Holland huurwoningen exploiteert, hebben in de loop van
2019 de Huisvestingsverordening vernieuwd. Deze verordeningen hebben een geldigheidsduur van vier
jaar. Hoewel deze gemeenten nauw hebben samengewerkt bij de totstandkoming van deze
verordeningen zijn er lokaal accentverschillen aangebracht.
Bestuurlijk overleg
Woonpartners Midden-Holland bespreekt drie tot vier keer per jaar op bestuurlijk niveau het
huisvestingsbeleid met de gemeenten in haar verzorgingsgebied.
Onderwerpen zijn o.a. de ontwikkelingen op de woningmarkt, armoedebestrijding, duurzaamheid, de
woningtoewijzing, scheiden van wonen en zorg, gebiedspromotie, herstructurerings- en
nieuwbouwlocaties, evaluatie van de prestatieafspraken, begroting, activiteitenprogramma en
jaarverslag. In de gemeenten Gouda en Zuidplas vindt dit overleg gezamenlijk plaats met Mozaïek
Wonen.

Strategisch voorraadbeleid
Woningwet
De uitkomsten van de nieuwe wetgeving zijn verwerkt in ons strategische voorraadbeleid.
Algemeen kader portefeuillestrategie
Na een periode van daling van het inwonertal in de regio Midden-Holland, wordt een groei van zowel
het aantal huishoudens als het inwonertal voorspeld. Deze gegevens komen uit de regionale prognose
2019 - 2050 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het planbureau voor de Leefomgeving
voor deze regio. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien evenals diverse randgemeenten
rond de grote steden. Ook wonen mensen steeds meer alleen.
Prognose tot 2035 voor de drie gemeenten waar Woonpartners Midden-Holland actief is:

% 65+
% alleenwonend
Gemeente
Bevolkingsgroei Huishoudensgroei 2018
2035
2018
2035
Gouda
+ 11,6%
+10,1%
18,4% 24,5% 17,7% 18,4%
Waddinxveen
+ 17,8%
+13,9%
19,9% 25,6% 12,2% 12,8%
Zuidplas
+ 20,6%
+21,5%
18,1% 27,0% 10,8% 13,0%
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De komende jaren is er binnen onze regio als gevolg van met name de huishoudensgroei grotere
behoefte aan huurwoningen in alle prijssegmenten. Als gevolg van het toenemend aantal 1- en 2
persoonshuishoudens ligt de nadruk op kleinere woningen en appartementen. Ter bevordering van de
doorstroming vanuit de sociale voorraad is er tevens behoefte aan meer woningen in de het
middenhuursegment van de vrije sector.
Aantal ingeschreven woningzoekenden
Label
woningzoekende
Doorstromer
Starter
Totaal

Ultimo 2016
3.808
5.953
9.761

Ultimo 2017
4.421
7.130
11.551

Ultimo 2018
4.931
8.536
13.467

30-6-2019
4.987
8.959
13.946

Grote vraag naar huurwoningen
Er is voor nagenoeg alle woningtypen en voor alle huurprijsklassen in ons werkgebied een grote vraag.
Alleen bij een aantal specifieke 55+-complexen zien we een verminderende vraag. Dit betreft qua
woonstijl enigszins gedateerde complexen. Het aantal ingeschreven woningzoekenden, zowel
doorstromers als starters is nog steeds erg hoog, al vlakt de groei nu wat af. Het aandeel starters binnen
de groep ingeschrevenen is met een extra procent toegenomen tot 64%. Doordat de potentiële
doorstromers blijven zitten, komen onvoldoende starterswoningen vrij. Hierdoor raakt de woningmarkt
verder verstopt. Dit komt ook tot uitdrukking in een stijgend aantal woningzoekenden voor
starterswoningen.
Doordat bij de woningtoewijzing gewerkt wordt met B/L scores, hebben met name jonge starters weinig
kans op een huurwoning. Om deze jonge starters toch een kans op een huurwoning te bieden, zijn in
de gemeente Waddinxveen 25% van de vrijkomende huurwoningen gelabeld voor deze doelgroep.
Door aan de bovenkant van de markt sociale huurwoningen en zo mogelijk middenhuurwoningen toe te
voegen, bevordert Woonpartners Midden-Holland de doorstroming, waardoor alle doelgroepen beter
aan bod komen. Daarnaast wordt een passend aanbod voor starters en met name kleine huishoudens
in de nieuwbouw en vernieuwbouw gerealiseerd. De corporatie levert binnen haar
investeringsmogelijkheden via een groot aantal projecten invulling aan deze doelstelling.
Vastgoedvoorraad
Woonpartners Midden-Holland beheert ultimo 2019 in totaal 7.747 woningen (6.948 DAEB en 799 nietDAEB). Het vastgoed omvat naast woningen ook betaalde parkeervoorzieningen,
bedrijfsonroerendgoed (o.a. een beperkte hoeveelheid winkels en kantoren, veelal verbonden aan ons
woningbezit) en maatschappelijk vastgoed.
Woningvoorraad:
Voor wat betreft de woningvoorraad heeft Woonpartners Midden-Holland ultimo 2019 in totaal 7.747
woningen in eigendom: 2.895 in Gouda, 3.479 in Waddinxveen, 1.311 in Zuidplas en 62 in Alphen aan
den Rijn (Boskoop).
Dit is weergegeven in de tabellen op de volgende bladzijde.
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Van het totale bezit aan woningen in 2024 (8.267) heeft 7,61% een huurprijs boven de
huurtoeslaggrens.

Woningvoorraad naar type
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Woningvoorraad opgedeeld naar doelgroeplabel

Label
<23
<30
<40
40+
65+ geschikt*
Aanleunwoningen*
Opgeplust*
MIVa woningen
Zorgwoningen
Woonwagenstandplaatsen
Totaal gelabelde woningen
Woningen zonder label**

Totaal bezit

Gouda
Daeb
Niet Daeb
215
0
262
0
40
0
40
0
611
3
0
0
170
17
39
0
4
0
0
0
1.381
20
1.234
260
2.615
280

Waddinxveen
Daeb
Niet Daeb
10
0
276
0
0
0
0
0
407
13
52
0
583
0
27
0
16
1
19
0
1.390
14
1.716
359
3.106
373

Zuidplas
Daeb
Niet Daeb
18
0
0
0
0
0
0
0
108
0
17
0
34
0
19
0
1
0
0
0
197
0
1.030
84
1.227
84

Boskoop
Niet Daeb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
62

Totaal
WP
243
538
40
40
1142
69
804
85
22
19
3.002
4.745
7.747

In totaal zijn 3.002 woningen gelabeld naar doelgroep en 4.745 woningen zonder label. Deze wijze van
labelen wordt in de loop van 2020 herzien en beter ingericht op de actuele situatie op de woningmarkt.
Bereikbaarheid van de woningvoorraad
Op dit moment behoort 83,4% van de voorraad tot de goedkope en betaalbare voorraad. Onder druk
van de economische situatie en de hogere afdrachten aan het Rijk heeft Woonpartners Midden-Holland
haar vraaghuurbeleid aangescherpt. Door bij mutatie de vraaghuur op te trekken, verschuift de
verhouding in de voorraad geleidelijk (zie onderstaande tabel).
Verloop aantallen per huurklasse 2019 - 2024 (begrotingsscenario)
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Vernieuwing van de woningportefeuille
De begroting van 2020 laat evenals de afgelopen jaren een ruime portefeuille van nieuwbouwprojecten
zien. Daar de projecten in verschillende ontwikkelingsstadia verkeren, waarbij er onzekerheden kunnen
bestaan m.b.t. de voortgang als gevolg van te volgen procedures e.d. werkt Woonpartners MiddenHolland met drie varianten:
•
Een ‘harde variant’ waarin alleen ‘harde’ nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. Projecten zijn ‘hard’
als er een onherroepelijke bouwvergunning is verleend, dan wel contractuele verplichtingen zijn
aangegaan.
•
Een ‘kansrijke variant’ waarin naast de ‘harde’ ook de ‘kansrijke’ nieuwbouwprojecten zijn
opgenomen. Projecten zijn ‘kansrijk’ als het komende jaar een onherroepelijke bouwvergunning
wordt verwacht of contractuele verplichtingen worden aangegaan.
•
Een ‘zachte variant’ waarin naast bovenstaande projecten ook de ‘zachte’ nieuwbouwprojecten zijn
opgenomen. Projecten zijn ‘zacht’ als sprake is van een mogelijk toekomstig project.
Als huurders verhuizen, wordt de huur van de vrijgekomen woning verhoogd naar gemiddeld 85% van
maximaal redelijk. Dit is in overeenstemming met de landelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft sloop en
nieuwbouw invloed op de samenstelling van de woningportefeuille en huurprijsklassen.
Verduurzaming van de woningportefeuille
De urgentie om de woningvoorraad in Nederland te verduurzamen, wordt steeds groter. In 2012 is met
het ‘Convenant Energiebesparing Huursector’ afgesproken dat corporaties eind 2020 ten minste
gemiddeld label B hebben voor hun woningvoorraad. Het Regeerakkoord 2017 - 2021 ‘Vertrouwen in
de Toekomst’ noemt verduurzaming van Nederland als één van de grootste opgaven van de regering,
met speciale nadruk op het feit dat Nederland van het aardgas af moet. Broeikaseffect en de
aardbevingsproblematiek in Groningen bepalen deze urgentie. Daarnaast is er in de Woonagenda 2017
- 2021 door Aedes afgesproken dat iedere corporatie in het voorjaar van 2018 een routekaart vaststelt
hoe de corporatie ervoor gaat zorgen dat haar woningvoorraad CO 2-neutraal is in 2050. Woonpartners
Midden-Holland heeft deze Routekaart opgesteld en geconstateerd dat CO2-neutraliteit op basis van de
huidige condities niet financierbaar is. Ook uit de optelsom van deze routekaarten volgde dit voorjaar
de conclusie van Aedes dat er in de sector op dit moment niet voldoende financiële middelen zijn om
dit doel te realiseren.
Juni 2019 verschenen de nadere afspraken op basis van het Klimaatakkoord, met de voor de
corporatiesector relevante bijdrage van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, waarin een
gestructureerde, wijkgerichte aanpak op basis van regionale energiestrategieën wordt geadviseerd en
waarin de corporatiesector gezien wordt als de startmotor van de transitie. Tevens wordt geconstateerd
dat dat niet kan slagen zonder dat de financiële randvoorwaarden voor de verduurzaming van woningen
en gebouwen flink wordt verbeterd. De voorstellen moeten op het moment van schrijven van dit
document nog worden behandeld in het parlement. Wetgeving wordt niet eerder voorzien dan begin
2021, waardoor er nog veel onzeker is.
Woonpartners Midden-Holland onderkent de urgentie en heeft de wijze waarop zij de verduurzaming
van haar woningvoorraad vorm wil geven, vastgelegd in een eerste uitwerking duurzaamheidsbeleid
2019. Dit vormt in afwachting van de uitkomsten van parlementaire behandeling en het daaropvolgende
wetgevingstraject vooralsnog het kader. Daarbij is gekozen om in de eerste jaren de meest voor de
hand liggende zaken in elk geval op te pakken en de meer rigoureuze ingrepen, de ontwikkelingen
volgend, op een later tijdstip (no-regret benadering).
Naast dat de Rijksregelgeving helderheid moet bieden, zullen ook gemeenten helderheid moeten
verschaffen wat op wijkniveau de aangewezen wijze van warmtelevering in de nabije toekomst zal
worden. Woonpartners Midden-Holland denkt hier actief in mee.
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Dit duurzaamheidsbeleid vormt het kader voor begroting en activiteitenplan 2020 en geeft een doorkijkje
naar wat er mogelijk in de periode van 2020 tot en met 2024 gerealiseerd kan worden. Daarbij is het
doel CO2-neutraliteit in 2050 niet uit het oog verloren, maar worden de ontwikkelingen in onze omgeving
nauwlettend gevolgd.
De duurzaamheidsdoelstellingen van Woonpartners Midden-Holland zijn:
1. Woonpartners Midden-Holland streeft voor haar woningvoorraad naar het bereiken van
gemiddeld label B in 2020.
2. In 2050 moet de eigen woningvoorraad zo mogelijk CO2 neutraal zijn voor het gebouwgebonden
energieverbruik. Deze doelstelling is alleen haalbaar als het Rijk het beleidskader voor de
woningcorporaties ingrijpend bijstelt. Daarvoor zijn noodzakelijke randvoorwaarden: halvering
van de verhuurdersheffing en vrijstelling van vennootschapsbelasting en ATAD-wetgeving voor
de DAEB-portefeuille. Daarnaast wil Woonpartners ook bijdragen aan het realiseren van CO 2
neutraliteit van het huishoudelijke verbruik.
3. Woonpartners Midden-Holland concentreert zich op maatregelen aan de woningen.
Verduurzaming van externe energiebronnen die nodig blijven voor de restvraag ziet zij niet als
haar taak.
4. Ook zoekt Woonpartners Midden-Holland de samenwerking met private gebouweigenaren,
netbeheerders, gemeenten en de bouwsector. Zij verwacht van de gemeenten dat zij de regierol
op zich nemen waar het gaat om de energietransitie op wijkniveau.
5. Daarnaast wil Woonpartners Midden-Holland ook, door het in samenwerking met de
huurdersorganisatie geven van voorlichting, bijdragen aan het realiseren van CO 2 neutraliteit
van het huishoudelijke verbruik.
Samenvatting activiteitenprogramma 2020
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vraag naar woningen in ons werkgebied is onveranderd hoog.
Voortgaan met uitbreiding, vernieuwing en verduurzaming van de woningportefeuille,
terughoudend met sloop- en verkoopvoornemens.
Voor de verduurzamingsopgave ontbreken de benodigde middelen en werken we aan het
beschikbaar krijgen van extra middelen.
Het overleg tussen de corporatie, de gemeente en de huurdersorganisatie wordt efficiënter en
komt er focus op die zaken die daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de lokale
volkshuisvesting.
Bij huurdersparticipatie ligt het accent op samenwerking tussen de corporatie en de
gemeenten inzake de volkshuisvesting en het vernieuwen van participatie door huurders.
Een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de Woonvisies en de
huisvestingsverordeningen in de gemeenten waar wij woningbezit hebben.
Continuering van de goede relatie met lokale overheden.
Onze portefeuillestrategie richt zich op de voorspelde bevolkings- en huishoudensgroei, welke
groei zich vooral voordoet onder op de ouderen en alleenwonenden.
Wij richten ons op een bij de woningvraag passend aanbod, wat zich vertaalt in het realiseren
van voldoende woningen voor starters en kleine huishoudens.
In 2020 beschikt onze woningvoorraad over gemiddeld energielabel B.
Bij de verduurzaming van onze voorraad pakken we, in afwachting van de Rijksregelgeving en
de uitkomsten van de warmteanalyses op wijkniveau, de meest voor de hand liggende zaken
nu al op en doen de meer rigoureuze ingrepen, de ontwikkelingen volgend, op een later tijdstip
(no-regret benadering).
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3. Organisatie & control
Organisatie
Organisatiestructuur
Directeur-bestuurder
Woonpartners Midden-Holland functioneert onder leiding van een directeur-bestuurder. In de statuten
en het huishoudelijk reglement zijn de bevoegdheden van de directeur-bestuurder nader geregeld.
De controller heeft een onafhankelijke positie in de organisatie en is uitsluitend verantwoording
verschuldigd aan de directeur-bestuurder. De controller heeft een organisatie brede toetsende en
bewakende rol en heeft de mogelijkheid om direct te rapporteren aan de Raad van Commissarissen.
Tot de verantwoordelijkheden van de controller behoren onder meer het (laten) beschrijven van de
administratieve organisatie, het uitvoeren van audits, het ontwikkelen van een systeem van
risicomanagement en het toetsen van de verslaggeving.
De adjunct-directeur vervangt de directeur-bestuurder bij kortdurende afwezigheid en is daarnaast o.a.
verantwoordelijk voor, complexe juridische dossiers en is de vaste vertegenwoordiger namens de
organisatie bij ambtelijke overleggen met de gemeenten over o.a. prestatieafspraken, duurzaamheid,
huisvesting bijzondere doelgroepen en woonruimteverdeling.
Afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het financieel beleid en de werking hiervan. Uit het
verzorgen van de financiële administratie vloeien onder meer de begroting, kwartaalrapportages en de
jaarrekening voort. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor het A&I-beleid, assetmanagement,
facilitaire zaken, secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van de Raad van
Commissarissen, directie en de werkorganisatie.
Afdeling Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie
van de herstructureringsopgave en nieuwbouwontwikkelingen en voor de dienstverlening aan kopers
en VvE's. Verder is de afdeling verantwoordelijk voor de verhuur van maatschappelijk en overig
Vastgoed (M&OV).
Afdeling Vastgoed Onderhoud is verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud inclusief energetische
maatregelen van het bezit.
Afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de huurders en woningzoekenden. Bij
de afdeling Wonen kunnen de huurders bij één loket terecht voor onder meer het ondertekenen van een
huurovereenkomst, huurbetalingen, advies huurtoeslag en woningruil. Ook de huurincasso, intake
reparatieverzoeken, de bewonersparticipatie, leefbaarheidsmaatregelen en service- en
mutatieonderhoud worden door deze afdeling verzorgd.
Stafafdelingen Human Resource Management en Marketing & Communicatie zijn verantwoordelijk voor
Human Resource Management beleid en personeelsinstrumenten, arbo, en marketing en
communicatie.
Overlegorgaan
In het Managementteam is de directeur-bestuurder voorzitter. De vaste deelnemers aan het
Managementteam zijn de adjunct-directeur, de controller en de managers van Ontwikkeling en
Realisatie Nieuwbouw, Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed Onderhoud.
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Kwartaalrapportages
De kwartaalrapportages fungeren als tussentijds verantwoordingskader van het management aan de
directeur-bestuurder en van de directeur-bestuurder aan de Raad van Commissarissen. Daarnaast
bieden de gegevens uit de kwartaalrapportages de mogelijkheid om op ontwikkelingen te sturen en waar
mogelijk en noodzakelijk te corrigeren.
Op basis van de strategische doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan worden in het
activiteitenprogramma en de begroting succesbepalende factoren, prestatie-indicatoren en kritische
risico-indicatoren vastgesteld op afdelingsniveau. Over de voortgang van de succesbepalende factoren,
prestatie-indicatoren en kritische risico-indicatoren wordt volgens de methodiek van de Balanced Score
Card in de kwartaalrapportages verslag gedaan.
Governance
Woonpartners Midden-Holland is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties.
Woonpartners Midden-Holland onderschrijft de AedesCode en maakt gebruik van de Governancecode
volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. De Governancecode is onderwerp van gesprek in het bestuur
en de Raad van Commissarissen. De werkwijze op het vlak van governance is beschreven in diverse
beleidsdocumenten. Deze zijn geplaatst op de website van Woonpartners. Daarbij wordt de bestaande
werkwijze op de diverse deelonderwerpen beschreven.
Visitatie
De Woningwet stelt voor woningcorporaties een visitatie één keer in de vier jaar verplicht. De visitatie
wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd instituut. Visitatie is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Het wordt door
Woonpartners Midden-Holland gezien als een goede methode om de dienstverlening door middel van
zelfevaluatie en toetsing (mening van de belanghouders) te verbeteren.
Het laatste visitatierapport van Woonpartners Midden-Holland is vastgesteld op 24 september 2018 en
is gepubliceerd op de website www.woonpartners-mh.nl.
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Openingstijden en bereikbaarheid
Ons kantoor is op werkdagen voor het publiek geopend van 09.00 tot 17.00 uur en gedurende deze tijd
ook telefonisch bereikbaar.
Ondernemingsraad
De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de Ondernemingsraad. De leden van de
Ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke cursussen in werktijd te volgen.
Klachtencommissie
De Klachtencommissie is een zelfstandig orgaan met een eigen reglement.
Huurders kunnen bij de Klachtencommissie terecht met klachten over de dienstverlening van
Woonpartners Midden-Holland. De Klachtencommissie komt bijeen indien daartoe aanleiding is. De
directeur-bestuurder neemt tenminste één keer per jaar deel aan de vaste bijeenkomsten.

Governance, Risicomanagement & Compliance (GRC)
Risicomanagement maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van de dagelijkse
bedrijfsvoering. In de komende jaren zullen de drie onderdelen (Governance,
Risicomanagement & Compliance) verder worden geïntegreerd in de processen en
structuren binnen Woonpartners waardoor er een transparanter inzicht ontstaat
omtrent de status van risico’s.

Governance:

Risicomanagement:

Compliance:

het geheel van beleid, procedures en maatregelen om een organisatie te
kunnen laten functioneren in overeenstemming met haar strategische
doelstellingen;
het geheel van procedures en maatregelen dat zich richt op het systematisch
identificeren van risico’s, het nemen van mitigerende maatregelen en het
rapporteren over het functioneren van risk management aan de leiding;
het voldoen aan wet- en regelgeving, dan wel: het geheel van maatregelen en
procedures dat er zorg voor draagt dat een organisatie voldoet aan wet- en
regelgeving en daarover verantwoording aflegt.

Risicomanagement
Het risicomanagementsysteem van Woonpartners Midden-Holland sluit, voor wat betreft het in beeld
brengen en beheersen van operationele / strategische / en externe risico’s, waar mogelijk aan op het
risicobeoordelingsmodel van het WSW en de Aw. Het WSW maakt bij de (risico)beoordeling
onderscheid tussen 'Business Risk' en 'Financial Risk'. Door middel van 24 Business Risk vragen, krijgt
het WSW inzicht in de aard, omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s (strategisch en extern). Het
WSW toetst de financiële positie aan de hand van vijf financiële ratio's. Ook de beleidsregels van de Aw
maken deel uit van het systeem risicomanagement. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen
ondernomen om het ‘operationele’ Risicomanagement verder te implementeren binnen de organisatie
en is de beoordeling van de hoogte van de bijbehorende Risk-appetite verder gestructureerd. In het
controleplan staat vermeld op welke wijze extra aandacht wordt besteed aan het efficiënter en
effectiever maken van processen om op die manier onnodige risico’s verder te elimineren.
In de risicoparagraaf in de kwartaalrapportages worden de actuele risico’s waar mogelijk weergegeven
en wordt een overzicht gegeven van de beheersmaatregelen en de impact die de risico’s kunnen
hebben op het weerstandsvermogen.
In 2020 staat een verdere implementatie van gevolgen van het verkrijgen van de OOB-status
(Organisaties van Openbaar Belang), per 1 januari 2020 op de agenda.
De minister van Financiën heeft op 10 juli 2019 het besluit tot wijziging van het Besluit toezicht
accountantsorganisaties gepubliceerd. In dit besluit is opgenomen dat corporaties met meer dan 5.000
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verhuureenheden vanaf 1 januari 2020 aangemerkt worden als Organisaties van Openbaar Belang
(OOB). Voor alle wettelijke controles (ook voor instellingen die geen OOB-status hebben) stelt de Wet
toezicht accountantsorganisaties (Wta) kwaliteitseisen aan de accountantsorganisaties en accountants
die controles uitvoeren. Voor wettelijke controles bij OOB’s gelden extra eisen, zoals de eis dat een
"kwaliteitsbeoordelaar" de kwaliteit van de controle toetst alvorens een controleverklaring wordt
afgegeven.
Gevolgen
1 Versterking van de interne beheersing (inzicht in beheersing risico’s).
2 Zwaardere controle op dossiervorming.
3 Grotere rol voor de auditcommissie.
4 Beperkt aanbod controlerend accountants met OOB-vergunning.
5 Stijging accountantskosten.
Van de bovengenoemde gevolgen is vooral het ‘inzicht in beheersing risico’s’ van groot belang voor
Woonpartners-Midden-Holland. Per risicogebied zal nader geïnventariseerd gaan worden welke 3
deelrisico’s de grootste impact hebben en welke specifieke beheersingsmaatregelen er genomen zijn
om deze specifieke risico’s te mitigeren dan wel nog genomen moeten worden.
Risicobeheersing
Voor het beheersen van risico’s op procesniveau worden in 2020 de volgende instrumenten
geactualiseerd en toegepast:
•
De belangrijkste primaire en ondersteunende processen worden getoetst op actualiteit en waar
nodig aangepast.
•
Op basis van het controleplan 2020 - 2021 worden interne controles (door de organisatie) en
interne audits (door de controller) uitgevoerd.
•
Door middel van de risicoparagraaf wordt in de kwartaalrapportages verantwoording afgelegd over
de risico’s, de getroffen beheersmaatregelen en de impact die de risico’s kunnen hebben op het
weerstandsvermogen.
•
In 2020 zal op basis van de uitkomsten van de interne controle en interne audits een in control
statement (ICS) worden opgenomen in het jaarverslag 2019.
•
Nieuwe ontwikkelingen op gebied van toezicht en verslaggeving zullen worden gevolgd en waar
nodig worden betrokken bij het beoordelen van dit proces.
•
Ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering worden nauwlettend gevolgd.
•
Er zal doorgegaan worden op het pad van het verbeteren van de datakwaliteit. De kwaliteit van het
werk is namelijk sterk afhankelijk van de kwaliteit van de onderliggende data en de mogelijkheid
om deze snel te bewerken tot inzetbare inzichten.
•
Van de managers wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen
op hun vakgebied zodat ze tijdig mitigerende maatregelen kunnen treffen ten aanzien van nieuwe
potentiele risico’s. De controller houdt hier actief toezicht op.
Samenwerking
Eén van de thema’s waarin Woonpartners Midden-Holland samenwerkt met een drietal Groene Hart
corporaties is Risico en Control. Doel van de samenwerking is het optimaliseren van de bedrijfsvoering.
De praktische uitwerking ligt bij de teams die bestaan uit de specialisten van elke corporatie. Het team
Risico & Control heeft voor 2020 de volgende onderwerpen benoemd:
•
Risicomanagement: instrument, proces en inhoud.
•
Schaalvoordeel: mogelijkheden om specialiteiten te delen en bij elkaar uitvoeren van audits.
Voortgang
Op basis van het voorwerk dat in eerdere jaren is verricht, zijn concrete afspraken gemaakt over de te
boeken resultaten. Zo zal er in 2020 wederom gekeken worden of er processen (c.q. stappen) zijn, die
gemakkelijker (c.q. overbodig) kunnen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de
risicobeheersingsgedachte (efficiënt en effectief).
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De wetenschap dat de datawereld razendsnel evolueert en dat de databehoeften van vandaag zeer
sterk verschillen van die van enkele jaren terug leidt tot de conclusie dat ook in de komende tijd er actief
gevolg/aandacht moet worden gegeven aan de ingezette koers m.b.t.:
1. Datakwaliteit is geen eenmalige exercitie maar een continu verbeterproces.
2. Datakwaliteit is een strategische asset.
3. Datakwaliteit is iets van en voor iedereen (bewustwording).
Samenvatting activiteitenprogramma 2020
•
•
•
•
•

Uitvoeren interne audit op de jaarrekening 2019 conform het controleplan 2020-2021.
Uitvoeren tussentijdse audits conform het controleplan 2020-2021.
Doorontwikkeling GRC (governance / risicomanagement / compliance).
Het integraal analyseren van een bepaald risico (2020: gemeentelijke belastingen).
De verdere implementatie van de verkregen OOB-status.
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4. Human Resource Management en Marketing & Communicatie
In 2020 is er bij de stafafdelingen Human Resource Management en Marketing & Communicatie extra
aandacht voor de volgende onderwerpen:

Human Resource Management
In 2020 gaan we door met organisatie- en talentontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid en vooral het
stimuleren en bevorderen van het vakmanschap krijgen aandacht. We zien dat het denken over HRM
evolueert. De mens wordt niet langer gezien als ‘Human Resource’, als ‘gereedschap’ in het
werkproces. De mens met al zijn potentieel is de maker van de organisatie en haar cultuur. We gaan in
2020 verder bouwen aan vertrouwen en vakmanschap om zo de nieuwe cultuur verder vorm te geven.
In de aanloop naar het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 volgen we de externe ontwikkelingen
nauwlettend. Hierdoor kunnen we passend en toekomstbestendig HRM-beleid ontwikkelen en
realiseren.
Organisatieontwikkeling
We gaan in 2020 door met de organisatieontwikkeling waarmee we in 2018 gestart zijn. De manier van
veranderen blijft organisch. De ontwikkelingen gaan soms zo snel dat de planmatige aanpak niet werkt.
We willen en moeten wendbaar blijven om in de veranderende omstandigheden goed te kunnen
functioneren. Dat wil zeggen: leveren van goede en betrouwbare service aan onze klanten, zorgen voor
onze medewerkers en hun ontwikkeling én bijdrage leveren aan de maatschappij. In 2020 gaan we ook
invulling geven aan het begrip regie-corporatie en wat dit betekent voor de werkprocessen en
werkinhoud.
Leiderschapsontwikkeling
In 2019 is het ontwikkeltraject voor de leidinggevenden en een aantal high-potentials grotendeels en
met succes afgerond. Uit de tussentijdse evaluatie is naar voren gekomen hoe belangrijk een goede
managementopleiding is.
Leiderschap gaat verder dan de leidinggevende en de high-potentials. Deze tijd vraagt om persoonlijk
leiderschap en bewustzijn over drijfveren, rolopvatting, houding en gedrag. In 2020 zetten we in op de
ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en ‘eigenaarschap’. Vanuit vertrouwen ruimte geven aan
medewerkers om zelf besluiten te nemen en oplossingen te vinden binnen de afgesproken kaders.
Instroom en doorstroom
• Assessments
In 2020 gaan we door met het afnemen van de assessments als onderdeel van de werving & selectie
en bij interne doorstroming van de medewerkers naar een andere functie.
• Onboarding
In 2020 nemen we ons instroomproces (onboarding) onder de loep. Binnen de bestaande ICTmogelijkheden passen we het aan de best-practices uit branche en daarbuiten. We onderzoeken de
mogelijkheden om dit proces te automatiseren met als doel meer tijd voor echt contact met de nieuwe
medewerker.
Gezondheid en vitaliteit
• Arbo
Op basis van de in 2019 uitgevoerde risico inventarisatie en evaluatie (RIE) gaan we in 2020 de
maatregelen uitvoeren met gemiddeld en laag risico. De maatregelen met hoog risico hebben we gelijk
na
de
uitvoering
van
de
RIE
reeds
in
2019
opgepakt
en
gerealiseerd.
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• Vitaliteit
Vitaliteit blijft ook in 2020 een belangrijk speerpunt. We starten met een enquête onder de medewerkers
om de maatregelen of activiteiten aan te bieden waar de medewerkers op zitten te wachten. Geen kopie
van het plan uit 2019 dus maar op basis van de vragen en wensen van de medewerkers.
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is voor ieder van ons een belangrijk thema. Het gaat om houden van passend
werk nu en in de toekomst. De snel veranderende wereld noopt tot voortdurende aanpassing en
regelmatige bezinning op de loopbaan. Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen en de
bewustwording te stimuleren, gaan we in 2020 gerichte acties uitvoeren en beleid formuleren. De
leidinggevenden hebben ook in 2020 de mogelijkheid om zich te laten ondersteunen bij de gesprekken
over duurzame inzetbaarheid (DI).
• Loopbaan initiatieven
De samenwerking met onze collega’s van de Groene Hart Corporaties zetten we in 2020 voort.
Afgelopen jaren heeft dat veel succesvolle en goed bezochte workshops opgeleverd.
• FLOW
Daarnaast promoten we de initiatieven en instrumenten van Fonds Leren en ontwikkelen
Woningcorporaties (FLOW) die ontwikkeld worden voor alle medewerkers binnen de sector.
• Online leren
In 2020 gaan we door met het aanbieden van e-learning aan onze medewerkers.
• Individueel loopbaanontwikkelingsbudget
We stimuleren het gebruik van het individueel loopbaanontwikkelingsbudget van onze medewerkers.
Met de medewerkers die al lange(re) tijd geen budget hebben gebruikt, gaan we in gesprek. We vinden
het belangrijk dat de medewerkers blijven leren en zich blijven ontwikkelen.
• Medewerkersonderzoek
In 2020 laten we het medewerkersonderzoek uitvoeren. We meten de betrokkenheid, bevlogenheid,
tevredenheid. We halen ideeën en verbetervoorstellen bij de medewerkers op.
Opleiding & ontwikkeling
In 2020 geven we minder aandacht aan de reguliere individuele opleidingstrajecten. Des te meer zetten
we in op teamontwikkeling en afdeling overstijgende - bedrijfsbrede - trainingen en
ontwikkelprogramma’s. Het programma wordt uitgewerkt in overleg met de afdelingen in het opleidingsen ontwikkel programma (O&O) 2020.
Strategische Personeelsplanning
In 2020 zullen we conform de CAO de Strategische Personeelsplanning (SPP) invullen en de uitkomsten
bespreken met de medewerkers. We geven meer aandacht aan de vertrekrisico’s en nemen
maatregelen om talent te ontwikkelen en te behouden voor de organisatie.
Formatieontwikkeling
Bij het ontstaan van vacatures beoordelen we hoe en in welke mate de formatieruimte ingevuld wordt.
We streven naar een formatieontwikkeling die per ultimo 2020 lager of gelijk is aan de formatie eind
2019.
Groene Hart Corporaties samenwerking
In 2020 zetten we de samenwerking voort. In samenspraak met de bestuurders bepalen we de precieze
invulling van het gezamenlijke programma. Naast het vanzelfsprekende kennisdelen en stages zetten
we de succesvolle loopbaanworkshops voort.
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Employer Branding
In 2020 doen we mee met ‘Kom binnen bij bedrijven’, onderdeel van hét regionale platform Groene Hart
Werkt! Via dit platform werken bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met elkaar
samen aan circulaire economische initiatieven in het Groene Hart. In 2019 hebben 300 organisatie
deelgenomen aan dit event waar belangstellende werkzoekenden de mogelijkheden kunnen ontdekken
voor een baan, raken scholieren geïnspireerd, vinden studenten een stage en vrijwilligers een nieuwe
uitdaging.

Marketing & Communicatie
Samenwerking Communicatie
Communicatie wordt in- en extern ingezet voor het delen van informatie over projecten en activiteiten
van de organisatie, belangen en visie van de organisatie over bepaalde onderwerpen of aankaarten van
problemen binnen de corporatiesector. Het is van belang dat daarbij waar mogelijk de samenwerking
wordt gezocht met stakeholders en partners. Daarmee beogen we een vroegtijdige
participatie/betrokkenheid en kennisvergroting bij de betrokkenen en geven we duidelijkheid aan onze
huurders en potentiele huurders over ons beleid. Een goede band met instanties, andere organisaties
en de pers vraagt om afstemming en overleg.
Doel van communicatie
Externe communicatie
Het doel van externe communicatie is het imago van Woonpartners bekendheid te geven. Het moet
voor de huurders en stakeholders duidelijk zijn waar de corporatie voor staat en waar ze ons niet voor
verantwoordelijk kunnen houden maar waar we een signalerende of regiefunctie in hebben. Meer
ruchtbaarheid geven aan het corporate imago is een streven in 2020. Met de afdeling Wonen wordt
onder meer gewerkt aan een korte video rond ‘wie zijn we en waar staan we voor’, met de afdeling VGO
krijgen projectmatige onderhoudsplannen meer aandacht in de media en met de afdeling ORN worden
stakeholders betrokken bij de berichtgeving rond nieuwe projecten.
Interne communicatie
Het doel van interne communicatie is om collega’s meer middelen in handen te geven voor efficiënte
dienstverlening. Dat gebeurt onder meer via een intern platform, tips, suggesties, advies over schrijfstijl,
inzet van materiaal, gebruik van presentatiemiddelen, kennissessies over gebruik van modules als
Docufiller, infographics of social media.
Taakinvulling
De belangrijkste taak van Marketing & Communicatie is onze collega’s zo veel mogelijk van advies te
voorzien en met vakbekwaamheid te helpen bij de uitvoering van taken. Denk daarbij aan
stakeholderscommunicatie, projectcommunicatie, perscommunicatie, huurderscommunicatie en interne
communicatie. Samen stemmen we de boodschappen af en produceren we middelen, berichten en
andere producten naar behoefte van de doelgroepen. Daarvoor ontvangen we input vanuit de
organisatie en geven we de medewerkers zoveel mogelijk middelen om zelfstandig maar volgens vaste
richtlijnen aan het werk te gaan.
Daarnaast in M&C verantwoordelijk voor:
• Crisiscommunicatie
M&C maakt deel uit van het crisisteam en neemt haar rol daar in op. Ze hanteren daarbij de processen
die gemaakt zijn in 2018. Sommige medewerkers binnen de organisatie die daarbij een nieuwe functie
en aanvullende taak hebben gekregen, dienen daarbij in 2020 getraind te worden.
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• Organisatie events en PR-momenten
M&C coördineert de PR en organisatie rond belangrijke mijlpalen van nieuwbouwprojecten en projecten
van groot onderhoud waarbij de stakeholders betrokken zijn. Met bekendheid geven aan deze mijlpalen
wordt het imago en de investeringen van Woonpartners zichtbaar.
In 2020 zal M&C ook betrokken worden bij andere speerpunten van de organisatie zoals:
• Informeren huurders over het aangepast huurdersbeleid n.a.v. wetvoorstel voor tweedeling in de
inkomensgrenzen;
• Samenwerken met HR m.b.t. nieuwe wervingsmiddelen voor vacatures;
• Uitwisselen van nieuws met de huurdersbelangenorganisatie HRHM;
• Externe bekendheid geven over proces en resultaten van de prestatieafspraken in elke gemeente;
• Opzetten van voorlichting over stand van zaken duurzaamheid (labeling van woningen)
• Duidelijkheid geven over besluiten als jaarlijkse huurverhoging, redelijk maximale huur, keuze van
woningtypes in de nieuwbouw en bouwprocessen;
(Digitale) middelen
Brochures en gebruikershandleidingen
Deze worden digitaal bladerbaar zodat het huurders deze snel op elk mogelijk device kunnen ontvangen
en zonder extra kosten aanpasbaar zijn.
•
Website
Met de nieuwe website (inclusief huurdersportaal), wordt de digitale zelfstandigheid van de huurders
gestimuleerd via een bewustwordingscampagne. Verbindingen met andere communicatiemiddelen zijn
daarin meegenomen (social media streamers, infographics, YouTube video-instructie, narrowcasting,
templates Docufiller, etc).
• Social media
Een klant wil informatie via het kanaal waar hij of zij het makkelijkst mee werkt. Soms is dat via e-mail,
soms via social media. M&C ondersteunt de organisatie om de klant via het dashboard zo goed mogelijk
te voorzien van een passend antwoord. Het gebruik van social media onder medewerkers wordt
bevorderd. De klantvragen worden door KCC opgepakt en verwerkt.
M&C wil in 2020 de social media kanalen gericht gebruiken voor de juiste doelgroepen en met passende
boodschappen. Daarin neemt ze het initiatief om zich te mengen in publieke discussie om de opinie van
Woonpartners kenbaar te maken.
[De nieuwe medewerkers worden getraind in het beantwoorden van berichten op social media.]
• Digitale nieuwsbrief
Maandelijks publiceert M&C een digitale nieuwbrief voor medewerkers, stakeholders en
geïnteresseerden met daarin kort nieuws, informatie over projecten, agenda en de rubriek ‘aan het
woord’. Daarnaast worden ook project nieuwsbrieven geproduceerd.
Samenwerking
• Groene Hart Corporaties
De communicatiemedewerkers/-adviseurs van de verschillende corporaties stemmen met elkaar af over
bepaalde gemeenschappelijke onderwerpen. De trekkersrol is wisselend. In 2020 wordt deze werkwijze
gecontinueerd.
• Pers
Regelmatig zijn er een-op-een contacten met journalisten, vertegenwoordigers van mediaplatforms,
communicatiemedewerkers van gemeentes en andere samenwerkende partijen. Met een goede
samenwerking is makkelijk elkaar te vinden in verschillende situaties.
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Samenvatting activiteitenprogramma 2020
Human Resource Management
• Organisatieontwikkeling vanuit HRM ondersteunen.
• Leiderschapsontwikkeling organisatiebreed op de kaart zetten.
• Medewerkersonderzoek uitvoeren.
• Assessments inzetten bij instroom en doorstroom.
• Groene Hart Corporaties samenwerking voortzetten.
• Onboarding moderniseren.
• Opleidings- & ontwikkelprogramma realiseren.
• Vitaliteitsprogramma realiseren.
• Duurzame inzetbaarheid voortzetten.
• SPP (strategische personeelsplanning).
• Acties uit de RIE (risico inventarisatie en evaluatie) realiseren.
• Deelnemen aan ‘Kom binnen bij bedrijven’ platform.
Marketing & Communicatie
• Adviseren en ondersteunen van directie en afdelingen.
• Versterken van imago Woonpartners.
• Samenwerken met Groene Hart Corporaties.
• Actueel houden van crisis- en calamiteitenbeleid.
• Coördineren organisatie events en PR-momenten.
• Gebruiken van social media voor kanaalsturing.
• een-op-een contact met pers en communicatiemedewerkers externe organisaties.
• optimaliseren van nieuwe website.
• Plan opstellen (en implementeren) van social intranet.
• Digitaal ontsluiten van mediakanalen, formats en beeldmateriaal.
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5. Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw
Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatieen risico-indicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 zijn de strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan afdeling Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw (onder andere) een bijdrage zal
leveren zijn:
•
Vernieuwing woningportefeuille.
•
Meer huuraanbod voor starters en kleine huishoudens, grotendeels met een huurniveau onder de
aftoppingsgrenzen.
•
Meer huuraanbod in zorggerelateerd wonen.
In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 is de doelstelling vastgelegd om 600 sociale huurwoningen in
deze periode te realiseren. Tussen 2017 en 2019 zijn 433 woningen opgeleverd. In 2020 leveren we
142 woningen op. In 2021 verwachten we tenminste 78 woningen op te leveren, waarmee we de
doelstelling ruimschoots overtreffen.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de prognoses voor toekomstige opleveringen van nieuwbouwwoningen
bijgesteld. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de benodigde voorbereidingstijd van projecten
beduidend langer is dan enkele jaren geleden. De inkoop van bouwmaterialen en mankracht moeten
ruim van tevoren worden gereserveerd. Aannemers hebben een goed gevulde portefeuille. Daarnaast
blijkt het uitwerken van gasloze energieconcepten bewerkelijk; hierbij moeten we oppassen voor
bijeffecten van nieuwe producten (zoals bijvoorbeeld de geluidsproductie van warmtepompen). Ten
slotte hebben de ruimtelijke procedures met bezwaren van omwonenden voor vertraging op een aantal
projecten gezorgd. Een aantal van de in 2020 en 2021 verwachte op te leveren projecten is
doorgeschoven naar 2022 en 2023.
Een ander nadelig effect van de overspannen woningmarkt is de explosieve stijging van de bouwprijzen.
De voorspellingen zijn van o.a. BDB Bouwkostendata dat de bouwprijzen de komende tijd niet verder
zullen stijgen en zelfs wat dalen. Kopers zijn steeds minder bereid en/of in staat de hoge prijzen van
koopwoningen te betalen; deze kentering is al zichtbaar in de markt. Juist nu moeten we dus door met
het voorbereiden van projecten, zodat we, als de prijzen inderdaad stabiliseren of lager worden, daar
ook van kunnen profiteren.
We richten ons bij de nieuwbouw uiteraard vooral op de realisatie van sociale huur. De rijksoverheid
heeft activiteiten in het middensegment van de middenhuur voor corporaties echter weer mogelijk
gemaakt. Ook in onze regio zien wij grote vraag en te weinig aanbod in het huursegment tussen de
bovengrens van sociaal (€ 720 per maand) en ca. € 950 per maand. Dit wordt onderschreven door de
gemeenten in ons werkgebied. Aangezien de marktpartijen dit onvoldoende oppakken, zien wij de
noodzaak en mogelijkheden om voor deze doelgroep te bouwen. We zoeken actief naar locaties waar
dat onder de juiste condities kan.
We verwachten de komende jaren voornamelijk meergezinswoningen te realiseren.
Eengezinswoningen zijn de afgelopen jaren vergaand gestandaardiseerd en kunnen daardoor efficiënt
worden gebouwd. De toekomst is fabrieksmatige bouw; er zijn al verschillende partijen die dit
aanbieden. Voor appartementen is dit wel in ontwikkeling, maar nog niet zover als voor grondgebonden
woningen. Wij gaan nadrukkelijk op zoek naar partijen die ook dit woningtype gestandaardiseerd en
fabrieksmatig kunnen bouwen. Daarbij nemen we uiteraard de duurzaamheidseisen en doelstellingen
mee. Een van de actuele duurzaamheidsonderwerpen is circulair bouwen. We verwachten dat de eisen
die daaruit gesteld gaan worden scherper zullen worden, en zullen ons daar vooruitlopend op wetgeving
op richten. Een ander belangrijk aspect van duurzaamheid is het verminderen van benodigd onderhoud.
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Dit heeft uiteraard ook een positief effect op de onderhoudslasten. In de voorbereiding van
nieuwbouwprojecten zal het toekomstige onderhoud een nog nadrukkelijkere rol gaan spelen.
In het appartementengebouw op de Boerderijkavel in Westergouwe realiseren we een aantal woningen
die zorggerelateerd verhuurd zullen worden. We blijven ons verder richten op goede arrangementen
van wonen met zorg en zoeken daarvoor verbinding met zorgpartijen. Met Zorgpartners Midden-Holland
werken we samen aan de herontwikkeling en vernieuwing van de locatie Souburgh in Waddinxveen. In
Zevenhuizen werken we met de gemeente Zuidplas en zorginstelling De Zevenster aan de integrale
gebiedsontwikkeling voor de locatie rond de Leliestraat en sportvelden. In het plan voor de Kamerlingh
Onnesstraat in Nieuwerkerk wordt eveneens zorggerelateerd wonen mogelijk gemaakt.
Het in 2019 opgeleverde project De Rank in Moordrecht met het Ouderinitiatief Zuidplas is een goed
voorbeeld van een particuliere opdrachtgeverschap in wonen en zorg. In Gouda Oost zijn we in gesprek
voor een vergelijkbaar initiatief.

Projectontwikkeling
Acquisitie en selectie van projecten in 2020
Voor de komende 10 jaar hebben we ruim 1.300 nieuw te bouwen huurwoningen in beeld (o.a. door
langjarige productieafspraken in de grote uitleglocaties), waaronder ook middenhuurwoningen. We
hebben daarmee voldoende planvoorraad om aan onze ambities om in de komende jaren invulling te
geven. Voldoende projecten zijn van belang om in de huidige hoogconjunctuur voldoende productie te
kunnen maken.
Projectvoorbereiding
De volgende speerpunten spelen in 2020 een belangrijke rol in de projectvoorbereiding:
•
•
•
•
•
•

Energieconcepten
Circulair bouwen
Standaardisatie van appartementen
Vroegtijdige selectie van opdrachtnemers (aannemer/ontwikkelaar)
Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplanprocedures, flora en fauna, milieu, etc.)
Gezond bouwen (de vergaande afdichting van woningen vanwege de benodigde
energiebesparing mag niet ten koste gaan van een gezond binnenmilieu)

Nieuwbouwprojecten in uitvoering
Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten die in 2020 in uitvoering zijn of gaan, gerangschikt per
gemeente, is opgenomen in bijlage 2. Deze informatie is ook te vinden op onze website en wordt
periodiek bijgewerkt.

Projecten in uitvoering Gouda
Gouda Oost
Zuidelijk Stempel Oost
Het plan voor dit deel is gezamenlijk met Mozaiëk Wonen en de gemeente Gouda uitontwikkeld. De
Koop Realisatie Overeenkomst met de gemeente is getekend. De bestemmingsplanwijziging is in
voorbereiding. Mozaïek Wonen plaatst de laatste bewoners uit de appartementen in 2019, waarna de
sloop kan starten. De gemeente maakt de locatie vervolgens bouwrijp, o.a. door het aanbrengen van
een voorbelasting. Start bouw wordt voorzien in 2022. In goed overleg met de gemeente Gouda is
Woonpartners Midden-Holland voornemens een deel van de woningen in middenhuur te realiseren. Dit
segment is in de wijk nog ondervertegenwoordigd en kan de diversiteit in de wijk verbeteren.
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Middengebied
Nu alle vastgoed in eigendom is verkregen en leeg is opgeleverd wordt de sloop ter hand genomen. Het
bouwrijp maken kan daaropvolgend starten. Nu onteigening is voorkomen wordt getracht zo spoedig
mogelijk te bouwen; we voorzien dat de eengezins koopwoningen eerder kunnen starten dan de
appartementen. Start bouw is voorzien begin 2021. Ook in dit deelgebied is Woonpartners MiddenHolland voornemens middenhuur te realiseren.
Van Heuven Goedhartsingel Nansenstraat –Bernadottelaan-en Oostvogellocatie
Naast de bezwaarprocedure op de wijziging van het bestemmingplan heeft het project vertraging
ondervonden door tegenvallers bij de sloop. Inmiddels is dat echter opgelost (het bestemmingsplan is
onherroepelijk) en kunnen de voorbereiding van de bouw en het bouwrijp maken ter hand worden
genomen. Start bouw wordt voor medio 2021 voorzien.
Entree Gouwe Kanaalzone (voormalige Gunningmavolocatie)
De overeenkomst met Mozaïek Wonen en de gemeente is in september 2019 ondertekend. De
bestemmingsplanprocedure wordt opgestart en parallel daaraan de uitwerking van het plan en de
aanbesteding. Gezien de benodigde voorbereidingstijd wordt start bouw in het 2e kwartaal van 2020
verwacht.
Boerderijkavel Westergouwe
De aanbesteding van de boerderijkavel in Westergouwe wordt in de 2 e helft van 2019 doorlopen. Start
bouw verwachten we medio 2020.
Naast de voornoemde projecten zijn we in Gouda onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de
Spoorzone (verschillende deellocaties), de Van Loonlocatie en de vervolgfasen van Westergouwe.
Voor die vervolgfasen van Westergouwe heeft de gemeente besloten 100 extra sociale huurwoningen
te realiseren.

Projecten in uitvoering Waddinxveen
Park Triangel
Stationspark
De 54 sociale huurappartementen nabij het nieuwe treinstation in Stationspark worden in het 1e en 2e
kwartaal van 2020 opgeleverd.
Parkhoven
Het bouwplan voor de realisatie van 28 2- en 3-kamerappartementen is in 2019 aanbesteed. De
uitwerking van het plan loopt; de start van de bouw wordt in het 2 e kwartaal van 2020 verwacht.
Limaweg
Woonpartners is voornemens in dit transformatieproject 28 sociale huurwoningen van de
projectontwikkelaar af te nemen.
Souburgh
Het streven is ultimo 2019 overeenstemming te bereiken over de condities waaronder Woonpartners
het te slopen gedeelte van het gebouw kan overnemen van Zorgpartners. Het plan voor de revitalisatie
van het zorgcentrum van Zorgpartners en de ca. 30 nieuw te bouwen seniorenappartementen van
Woonpartners zal parallel worden uitgewerkt. Gezien het eenzijdige aanbod van sociale huur voor
senioren in de directe omgeving van Souburgh onderzoeken we of de nieuwe appartementen geheel of
gedeeltelijk in middenhuur gerealiseerd kunnen worden.
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Naast de voornoemde projecten worden we door de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van
verschillende bouwlocaties waar sociale huur wordt voorzien. Het betreft onder andere het
Sleutelkwartier (o.a. voormalig Passagegebied) en ’t Suyt. Daarnaast heeft de gemeente besloten 75
extra sociale huurwoningen in Park Triangel te realiseren.

Projecten in uitvoering Zuidplas
Locatie Leliestraat (Zevenhuizen)
Deze ontwikkellocatie is uitgebreid met het terrein van de sportverenigingen, het terrein van de huidige
Zevenster en de aanleunwoningen van Woonpartners. Op 14 juli 2019 is een intentieovereenkomst met
de gemeente Zuidplas en de Zevenster gesloten. Hierin is afgesproken een gezamenlijk plan voor de
integrale gebiedsontwikkeling op te stellen. Onderdeel van dat plan is de verplaatsing van de
sportvelden naar elders in de gemeente, en nieuwbouw van de Zevenster (waarbij de huidige locatie
vrij komt). Naast de al eerder geplande 54 sociale huurwoningen is er ruimte voor koopwoningen, extra
sociale huur en markthuur in verschillende segmenten. Woonpartners zet hier ook in de middenhuur.
Locatie Kamerlingh Onnestraat (voormalige Tweemaster Nieuwerkerk)
Op het plan van ca. 50 appartementen voor o.a. senioren zijn bezwaren vanuit de omgeving ingediend.
Daardoor is de planning aangepast. Met de klankbordgroep wordt intensief overleg gevoerd. De
wijziging van het bestemmingsplan zal naar verwachting in 2020 in procedure zijn.
Esse Zoom (Nieuwerkerk)
De bouw van 60 eengezins sociale huurwoningen in Esse Zoom is medio 2019 gestart. De oplevering
van deze Nul-Op-de-Meter woningen zal in 2020 plaats vinden.
Naast de voornoemde projecten zijn we in Zuidplas onder andere betrokken bij de ontwikkeling van de
vervolgfasen van Zevenhuizen Zuid en De Jonge Veenen. Tevens worden we door de gemeente
betrokken bij de ontwikkeling van het ‘Middengebied’ in de Zuidplaspolder.

Duurzaamheid nieuwbouwprojecten
Uitgangspunt blijft dat de nieuwbouwprojecten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving. Sinds
2007 gebruikt Woonpartners de GPR-Gebouw®methodiek voor het toetsen van de kwaliteit en de
duurzaamheid van nieuwbouwprojecten. Dit blijft, net als WoonKeur en PKVW, ook in 2020 het
uitgangspunt bij planontwikkeling. Daar waar nodig worden praktische invullingen toegepast die
weliswaar niet 100% voldoen aan Woonkeur, maar wel kostenbesparend zijn en voor de beoogde
doelgroep passend. Zoals eerder aangegeven zullen we ook nadrukkelijker naar de verwachte
onderhoudsaspecten bij de nieuwbouw kijken. Relatief nieuw voor ons is het circulair bouwen, waar we
in 2020 extra aandacht aan zullen schenken.

Aan- en verkoop van woningen
Aankoop
In de wijk Oud-Achterwillens in Gouda hebben we inmiddels ten behoeve van de revitalisatie van ons
deel van de wijk het overgrote deel van de woningen te hebben aangekocht. Het streven is om de laatste
woningen in 2020 te verwerven.
Verkoop
Voor 2020 gaan we net als in 2019 uit van 20 verkochte woningen, waarmee we het eigen woningbezit
in de wijken stimuleren en stabiele inkomsten genereren.

Dienstverlening aan derden
Onder deze noemer vallen de beheeractiviteiten die Woonpartners verricht voor Verenigingen van
Eigenaars (VvE’s). Ook in 2020 verwachten we het SKW certificaat weer te zullen behouden. In 2019
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zijn we gestart met het versterken van onze rol als eigenaar bij de niet door Woonpartners beheerde
VvE’s. We zetten dit in 2020 door. Hierdoor krijgen we meer grip op uitgaven en het onderhoud van ons
bezit in deze complexen.

Verhuur Maatschappelijk en Overig Vastgoed
In 2019 zijn de verhuuractiviteiten van maatschappelijk en commercieel vastgoed (zijnde niet woningen,
echter geen garage’s) binnen de afdeling ORN ondergebracht. De activiteiten worden gecombineerd
met die van aan- en verkoop van woningen (en VvE-beheer). De bij beide activiteiten benodigde
commerciële/zakelijke kennis is wat deze combinatie logisch maakt. In 2019 worden de
verhuuractiviteiten meer gestructureerd; in 2020 zullen we ons richten op het verbeteren van de
resultaten. Dit moet zich vooral vertalen naar minder leegstand en minder huurachterstand, en in het
algemeen naar betere, meer zakelijke contracten.
Samenvatting activiteitenprogramma 2020
Nieuwbouw Gouda
•
Gouda Oost:
- Zuidelijk Stempel Oost (in voorbereiding).
- Middengebied (in voorbereiding).
- Nansenstraat / Van Heuven Goedhartsingel / Oostvogel (in voorbereiding).
•
Boerderijkavel Westergouwe (start bouw medio 2020).
•
Entree Gouwe Kanaalzone (in voorbereiding).
Nieuwbouw Waddinxveen
•
Park Triangel:
- Stationspark (opleveren).
- Parkhoven (start bouw 2e kwartaal 2020).
•
Limaweg (opleveren).
•
Souburgh (in voorbereiding).
Nieuwbouw Zuidplas
•
Locatie Leliestraat, Zevenhuizen (in voorbereiding).
•
Locatie Kamerlingh Onnestraat, Nieuwerkerk (in voorbereiding).
•
Esse Zoom, Nieuwerkerk (oplevering vanaf medio 2020).
Aan- en Verkoop
•
Aankoop van 3 woningen in Oud-Achterwillens.
•
Verkoop van 20 huurwoningen.
VvE-beheer
•
Gouda:
•
Waddinxveen:
•
Zuidplas:

8 VvE’s
3 VvE’s + 1 stichting beheer woonomgeving
3 VvE’s
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6. Wonen
Wonen legt de verbinding. Tussen binnen en buiten, het huis en de huurder. De huurder en onze
ketenpartners. Al ons werk doen we proactief en probleem oplossend. Ons doel is een 8+ voor onze
dienstverlening.
Wonen werkt zo kostenbewust en efficiënt mogelijk en gebruikt de technologische mogelijkheden om
onze klanten sneller, beter en goedkoper te bedienen. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het
moet. In 2019 zijn we gestart met procesoptimalisatie. Eerst de befaamde LEDO-lijst, de nieuwe
telefooncentrale en het lean maken van ons verhuurproces. Tegelijkertijd werken we aan de verbetering
van onze datakwaliteit en informatievoorziening zodat we betrouwbare en relevante sturingsinformatie
kunnen produceren.
Onze taakopvatting op zorg en welzijn is in 2019 bijgesteld: Woonpartners Midden-Holland is er voor
het wonen. Duidelijkheid, de verbinding en samenwerking met onze ketenpartners is steeds
belangrijker. Dit jaar staat in het teken van de implementatie van twee grote trajecten: het leanverhuurproces en de aanbesteding van het mutatie- en serviceonderhoud.
Ons werk is mensenwerk. De afdeling Wonen is verdeeld in 4 teams: KCC, Verhuur, Service, Wijk- en
buurtbeheer. Van de medewerkers worden de volgende kennis en vaardigheden gevraagd:
Vakmanschap:

zelf verantwoordelijk voor kennis, houding en gedrag die nodig zijn om
hoogwaardig kwalitatief werk te leveren.
Wendbaar en proactief: inspelen en voorbereid zijn op de interne- en externe ontwikkelingen
Probleemoplossend:
denken en handelen om een probleem te (h)erkennen en op te lossen.
Hieronder staan de thema’s uit ons meerjarenbeleidsplan en de activiteiten met bijbehorende KPI’s voor
2020 per team uitgewerkt.

Klantinformatie
Het KCC is een belangrijke schakel in ons werk. Als zij 80% van de vragen van onze klanten in 1x goed
af handelen scheelt dat niet alleen de rest van onze organisatie veel werk. Onze klant voelt zich gezien
en gehoord en goed geholpen. One-time-fix is een van de grootste klant satisfyers. Daarom is de focus
van de afdeling op het in 1x goed afhandelen van de klantvragen.
In 2019 is er hard gewerkt aan het vakmanschap van de afdeling. Een ontwikkeling die voortdurende
aandacht vraagt die ook in 2020 wordt voortgezet door een combinatie van training on the job, in- en
externe workshops. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een digitaal klantportaal. Zodra het portaal
beschikbaar is, wordt gestuurd op digitaal tenzij. Alle medewerkers werken hard aan het verbeteren van
onze datakwaliteit door het goed invullen van alle formulieren en het vastleggen van afspraken.
KPI’s
80% van alle klantvragen worden in 1x afgehandeld
Het servicelevel van de afdeling is 95 %
Kanaalsturing: 80% van alle klantcontacten verlopen digitaal
Klanttevredenheid 8

Verhuur
In 2019 is een start gemaakt met het bevorderen van het vakmanschap van de medewerkers en het
lean maken van ons Verhuurproces. Doel hiervan is aansluitende verhuur en een grotere klant
tevredenheid door klantgerichte en efficiënte medewerkers en een efficiënt proces. Immers alle kosten
die we kunnen besparen in ons verhuurproces kunnen we uitgeven aan de betaalbaarheid en
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beschikbaarheid van onze woningen voor onze (toekomstige) huurders. In 2020 gaan we hiermee door.
De kosten voor het mutatieonderhoud zijn in 2019 verder opgelopen. In 2020 willen we deze kosten
beheersen door gerichter en strenger de Woonpartnerskwaliteit en de verhuurprocedure toe te passen.
KPI’s
80% van de vrijkomende woningen is aansluitend verhuurd
95% passend toewijzen
Verhuurdossiers 99% volgens procedure op orde
Uitgaven mutatieonderhoud 95% binnen budget

Incasso
Onze huurders hebben geen grote portemonnee. Daarom is het van belang dat de huurachterstand zo
klein mogelijk is en als die ontstaat zo snel mogelijk wordt aangepakt. De huurbetaling is meestal de
laatste betaling die niet wordt voldaan. Dus een signaal voor grotere betalingsproblemen dan alleen de
huurbetaling. Daarom willen we zo vroeg mogelijk ingrijpen bij huurachterstand. Het proces is zo
ingericht dat we vóór de derde maand huurachterstand én geen reactie op onze contactverzoeken de
dossiers doorsturen naar de deurwaarder.
KPI’s
Huurachterstand zittende huurders < 1%
Huurachterstand vertrokken huurders < 1.1%
100 % huurachterstand nieuwe dossiers 2020 < 3 maanden

Wijk- & Buurtbeheer
Onze kerntaak
De taakopvatting van Wijk- & Buurtbeheer is geconcentreerd op het zorgen voor wonen in een leefbare
buurt. Met de nadruk op wonen. Het gaat om de preventie, handhaving en het stimuleren van positief
woongedrag. En het uitbouwen van de zelfwerkzaamheid van onze bewoners. Om deze taken goed uit
te kunnen oefenen hebben we een goede verbinding en samenwerking nodig met onze ketenpartners:
gemeente, zorg en welzijn. De gemeente als regisseur in zorg en welzijn. Daar waar onze bewoners
niet (meer) zelfstandig kunnen wonen moeten zij snel en adequate hulp krijgen van onze partners,
beschikbaar gesteld door de gemeente. Korte lijnen in- en extern zorgen ervoor dat er adequaat en in
overleg kan worden ingegrepen en het woongenot in de buurt kan worden gehandhaafd.
Woonoverlast wordt aangepakt door het handhaven van onze algemene huurvoorwaarden of bijzondere
contractafspraken zoals een zorgdakcontract.
Schoon, heel en veilig
In 2019 is de Woonpartnerskwaliteitscatalogus opgesteld. Ook voor schoon, heel en veilig. We
verwachten dat de richtlijnen een eenduidiger manier van werken geeft en dat we daarmee betere
afspraken kunnen maken met de bewonerscommissies. Onze huismeesters zijn daarbij het eerste
aanspreekpunt voor onze bewoners. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en lossen veel
van de vragen direct op. In 2020 beginnen we met een SHV
0-meting in al onze complexen. Op basis van een 0-meting wordt een plan van aanpak opgesteld om
alle complexen op de vastgelegde Woonpartnerskwaliteit te krijgen. Aan het eind van het jaar 2020
moet 75% van al onze complexen aan deze kwaliteit voldoen om door te groeien naar 95% in 2022.
Participatie
HRHM en onze bewonerscommissies zijn onze bondgenoten. Samen met hen willen wij onze
dienstverlening verbeteren door goed met hen samen te werken en daarbij goed naar hen te luisteren.
Met hen zoeken we naar nieuwe participatievormen die onze huurders aanspreken en de
zelfwerkzaamheid van onze huurders bevorderen.
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KPI’s
Handhaven algemene huurvoorwaarden.
75% van al onze complexen voldoet aan de Woonpartners kwaliteit SHV
Er is een nieuw participatiebeleid opgesteld en geïmplementeerd
95% van de binnenkomende klachten en vragen worden binnen de gestelde tijd beantwoord
Samenvatting activiteitenprogramma 2020
Klantinformatie
• 80% van alle klantvragen worden in 1x afgehandeld.
• Het servicelevel van de afdeling is 95%.
• Kanaalsturing: 80% van alle klantcontacten verlopen digitaal.
• Klanttevredenheid 8.
Verhuur
• 80% van de vrijkomende woningen is aansluitend verhuurd.
• 95% passend toewijzen.
• Verhuurdossiers 99% volgens procedure op orde.
• Uitgaven mutatieonderhoud 95% binnen budget.
Incasso
• Huurachterstand zittende huurders < 1%.
• Huurachterstand vertrokken huurders < 1.1%.
• 100 % Huurachterstand nieuwe dossiers 2020 < 3 maanden.
Wijk- & Buurtbeheer
• Handhaven algemene huurvoorwaarden.
• 75% van al onze complexen voldoet aan de Woonpartners kwaliteit SHV.
• Er is een nieuw participatiebeleid opgesteld en geïmplementeerd.
• 95% van de binnenkomende klachten en vragen worden binnen de gestelde tijd beantwoord.
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7. Vastgoed Onderhoud (VGO)
Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatieen risico-indicatoren
In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 zijn strategische doelstellingen geformuleerd. De
doelstellingen waaraan de afdeling Vastgoed Onderhoud een bijdrage levert, zijn:
•
Voorzien in de woonbehoefte van de midden- en lagere inkomensgroepen (het beheersen van het
planmatig, het dagelijks onderhoud en investeringen).
•
Realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving (het verbeteren van de kwaliteit en
de energieprestatie).
•
Verbeteren van de dienstverlening en het stroomlijnen van de processen (het verhogen van de
klanttevredenheid).

Vastgoedonderhoud
Algemeen
Om onze huurders betaalbare en passende huisvesting te bieden, moet er onderhoud aan woningen
worden uitgevoerd. De afdeling VGO opereert als een professionele opdrachtgever en draagt door het
beheersen van de onderhoudskosten en investeringen bij aan het betaalbaar houden van de huren. In
2020 gaan we aan de slag met een omvangrijk programma voor onderhoud en verbetering, dat circa
€ 17,7 miljoen bedraagt. Zo’n € 8,2 miljoen betreft planmatig onderhoud aan het exterieur en het interieur
van de woningen: € 9,5 miljoen wordt besteed aan energetische maatregelen en overige investeringen.
VGO monitort de onderhoudsuitgaven en vergelijkt deze met de benchmark van Aedes. Het vergelijken
met de benchmark is echter geen doel op zich. Indien de bewijslast vanuit VGO overtuigend is voor de
benodigde extra onderhoudsuitgaven, dan is de afspraak om van de benchmark te mogen afwijken. De
afdeling VGO organiseert de processen zodanig dat er gefundeerde beslissingen ten aanzien van
onderhoud en investeringen kunnen worden genomen.
VGO stelt prioriteiten in het onderhoud en houdt daarbij de onderstaande volgorde aan:
1. Wet- en regelgeving (o.a. veiligheid);
2. Technische staat (conditie van de bouw- en installatiedelen);
3. Wensen van bewoners (zoals het veranderen van kleuren en andere wensen).
Veiligheid staat dus altijd voorop. Daarnaast is er ruimte voor de wensen van bewoners.
De overlast die onderhoud voor onze huurder met zich meebrengt, kunnen wij niet altijd voorkomen,
maar wel minimaliseren. Door een persoonlijke benadering en de onderhoudsmomenten direct te
gebruiken om met onze huurders in gesprek te gaan, kunnen wij de dienstverlening van VGO continu
verbeteren en de klantwaardering vergroten.
De aankomende jaren scherpen wij onze dienstverlening met betrekking tot het onderhoud verder aan.
Daarbij betrekken we de voor ons werkende externe partijen (installateurs, aannemers en co-makers
RGS).
Klantbetrokkenheid
De huurders moeten zich gehoord, klant en thuis voelen. De klantvisie van VGO kan met betrekking tot
het onderhoud van en investeringen in bestaand bezit als volgt kort worden samengevat: “Wij geven
onze huurders keuzes binnen de noodzakelijke ingrepen en maken geen keuzes voor huurders maar
samen met huurders.” Waar mogelijk bieden wij extra keuzes. Dit leidt ertoe dat huurders achter de door
ons te nemen besluiten staan of op z’n minst begrip hebben als wij anders besluiten dan huurders bij
voorkeur hadden gewenst.
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Uit onderzoek blijkt dat huurders vooral duidelijkheid willen. Het is dus belangrijk om goed te
communiceren en gemaakte afspraken en toezeggingen ook na te komen.
Om handen en voeten te geven aan onze visie betrekken wij bewonerscommissies bij ingrijpende
planmatig onderhouds- (PO) en renovatie/grootonderhoud projecten (R/GO). Deze commissies denken
en beslissen mee over keuzemogelijkheden in projecten en vervullen een actieve rol in de voorlichting
naar de andere bewoners. Bij de renovatie-/grootonderhoudsprojecten verloopt de uitvoering van de
bewonersparticipatie voor een belangrijk deel via de co-makers.
Klantevaluatie
De kwaliteit van de dienstverlening van Woonpartners en haar opdrachtnemers laten wij door de
huurders beoordelen. De verbetervoorstellen borgen wij door middel van evaluaties met de betrokkenen
waarmee we de ‘tips en tops’ bespreken. De beoordeling door de huurders maakt onderdeel uit van de
jaarlijkse beoordeling van de opdrachtnemers door Woonpartners.

Planmatig onderhoud en renovatie/grootonderhoudsprojecten
In 2020 worden de planmatig onderhouds- en renovatie-/grootonderhoudsprojecten die in 2019 zijn
gestart en nog niet zijn afgerond, voortgezet. Daarnaast starten wij in 2020 nieuwe onderhoudsprojecten
die in de projectenplanning worden opgenomen. Gelijktijdig met de onderhoudsprojecten voeren wij ook
noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen uit, gericht op energiebesparing en veiligheid (PKVW,
brandveiligheid, asbest). De actuele projectenplanning is te vinden op onze website:
www.woonpartners-mh.nl.
In 2020 ligt de nadruk op het investeren in duurzaamheid in de complexen met de laagste (slechtste)
energielabels. De aanpak richt zich vooral op het isoleren van de buitenkant van de woning/complex.
Waar mogelijk en financieel verantwoord, verbeteren we ook de installaties.
In bijlage 1 staan de complexen per gemeente aangegeven, waaraan het komende jaar planmatig
onderhoud en/of investeringen worden uitgevoerd. In een aantal complexen zijn onderhoudstaken
samengevoegd met investeringsingrepen. In het navolgende geven wij een toelichting op deze
renovatie-/groot onderhoudprojecten:
Oud Achterwillens, Gouda
In 2018 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke verbeteringen van acht woonblokken.
Daarbij zijn met ingeschakelde co-maker en architect verschillende varianten onderzocht. Woonpartners
heeft een voorkeursvariant gekozen, die tijdens de ontwerp- en engineeringsfase verder is uitgewerkt
in een definitief plan. Het haalbaarheidsonderzoek, de planontwikkeling alsmede de realisatie verlopen
volgens de methodiek Resultaat Gericht Samenwerken (RGS).
De meest opvallende wijzigingen betreffen het aanbrengen van gevelisolatie met steenstrips, het
vervangen van bestaande puien in de voorgevel ter hoogte van de loggia’s en portieken. De te
handhaven kunststofkozijnen in de voor- en achtergevels, en de nieuwe portiekpuien op de begane
grond worden voorzien van betonkaders.
In de woningen betreft het onderhoud in hoofdlijnen, het waar nodig vernieuwen van de badkamers,
keukens, toiletten en groepenkast. Verder worden alle woningen voorzien van een CO2 gestuurde
mechanische ventilatie en worden voor- en bergingsdeuren vernieuwd in een brandwerende uitvoering.
Met de gemeente Gouda is een traject opgestart voor het upgraden van de buitenruimte.
Hierbij moet worden gedacht aan het realiseren van kleinschalige fietsparkeerplaatsen voor de
portieken, aanpassing en herinrichting van het groen en het herstraten van trottoirs en rijbanen.
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Tesselschadelaan C en B. Huetlaan, Waddinxveen
Aansluitend op de in RGS uitgevoerde onderhoud- en verbeterwerkzaamheden in complex
Tesselschadelaan B, volgt een vergelijkbare aanpak van de complexen Tesselschadelaan C en B.
Huetlaan. Het bij de Tesselschadelaan B toegepaste scenario zal ook bij deze complexen worden
toegepast.
Naast het gebruikelijk periodieke onderhoud zoals ondergrondherstel, schilderwerk, herstellen van
voegwerk, vervangen dilatatievoegen, betonwerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden, vervangen
hemelwaterafvoeren, zal ook asbesthoudende kit worden gesaneerd en zullen brandwerende
voorzieningen in de trappenhuizen worden aangebracht.
Om de energieprestatie-index van de woningen te verbeteren, zal de bestaande beglazing worden
vervangen door HR++ beglazing, de daken aanvullend worden geïsoleerd en waar nodig spouwmuren
worden voorzien van isolatie.
P. Zuidlaan B, Waddinxveen
In het voortraject zijn verschillende scenario’s opgesteld, waarbij gekeken is naar de juiste ingrepen
voor zowel de korte als de lange termijn. Er worden energetische maatregelen uitgevoerd. Zo wordt
onder andere het bestaande glas vervangen voor HR++ glas, een MV CO2 gestuurde installatie
aangebracht, wordt de spouwmuur voorzien van isolatie, wordt het dak vervangen en worden er 41
zonnepanelen toegevoegd. De stroom die de zonnepanelen opwekken, maar die niet direct verbruikt
wordt, wordt opgeslagen in een ‘Cube’. De Cube is een slimme batterij van Iwell, die schone stroom,
van de zon en de wind, opslaat en terug levert wanneer nodig. Zo gebruiken we ook zonnestroom
wanneer de zon even niet schijnt. Daarnaast levert de batterij ook razendsnel stroom op momenten dat
de vraag even heel groot is. Deze piekmomenten zorgen voor een zware belasting van het
energienetwerk. Verlaag je de piekbelasting, dan kun je een ‘lagere’ netaansluiting krijgen, waardoor
een jaarlijkse besparing op de aansluitingskosten wordt gerealiseerd. Het energiegebruik wordt zo niet
alleen goedkoper, maar vooral ook duurzamer, schoner en minder afhankelijk van de
energieleverancier.
De genoemde maatregelen resulteren in een labelsprong van gemiddeld E naar B en een daarmee
forse energiebesparing voor de bewoners! Naast de energetische maatregelen zullen ook de reguliere
onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk, metselwerkherstel en diverse bouwkundige aspecten
worden meegenomen.
Deze grootschalige projecten hebben direct veel invloed op het woongenot van de bewoners. Door
middel van een intensief participatietraject worden de bewoners meegenomen in het gehele traject. De
resultaten van de projecten mogen zijn: "mooie, comfortabele, veilige en energiezuinige woningen waar
bewoners zich prettig voelen!”
Resultaat Gericht Samenwerken (RGS)
Op basis van een meervoudige uitvraag zijn in 2018 drie RGS partners (co-makers) geselecteerd. De
afdeling VGO heeft in de loop van 2018 en 2019 ervaring opgedaan met RGS in een pilottraject. Daarbij
zijn 13 complexen voorbereid en aangepakt. Het ging om schilderwerk, ondergrondherstel, energetische
maatregelen, werkzaamheden aan de gesloten gevel (denk aan voegwerk) en overige verbeteringen
(PKVW e.d.). De aanpak van deze 13 complexen is direct gecombineerd met het inrichten van het RGSproces en de benodigde tools en instrumenten.
Met RGS beogen wij de optimalisatie van het proces en het te maken werk. Er wordt lean gewerkt
waarbij activiteiten niet meer dubbel of drievoudig worden gedaan. De co-maker neemt een deel van de
taken van Woonpartners over zonder dat het ‘stuurwiel’ uit handen wordt gegeven. Door samenwerking
ontstaat een gezamenlijk belang. Hiermee voorkomen wij versnippering en meerkosten. De kennis en
kunde van de co-makers wordt beter benut en zaken stemmen wij beter op elkaar af. Bij RGS betrekken
wij de klant waar nodig vroegtijdig bij het project. Co-makers presenteren de benodigde maatregelen in
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verschillende scenario’s met een financiële doorrekening. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te
voeren werk in het eerstvolgende jaar, maar ook naar de consequenties van keuzes over de resterende
exploitatieperiode. De afgesproken prestaties worden door middel van keuringen gecontroleerd. RGS
verloopt onder de voorwaarde van een scherpe marktconforme prijsstelling. Prijstechnisch is RGS
transparant. Wij werken met een open begroting, eenheidsprijzen, afspraken over opslagen en
toeslagen en een externe prijstoets op marktconformiteit.
Aan het begin van 2019 heeft VGO de opgeleverde werken van de RGS-co-makers geëvalueerd en
beoordeeld op de afgesproken doelstellingen. De belangrijkste doelstellingen waren:
kostenreductie;
efficiënt proces;
kwaliteitsbeheersing;
klanttevredenheid.
De beoordeling van de RGS pilot kan als volgt worden samengevat:
•
Het reduceren en beter beheersen van onderhoudskosten
- besparing van 12% in het PO en 8% in de Duurzaamheidsprojecten ten opzichte van traditioneel
bepaalde budgetten
- financieel proces – rapportcijfer: ‘9’
•
Meer efficiency in het proces – rapportcijfer: ‘8,5’
•
Een positieve bijdrage aan de klanttevredenheid:
- rapportcijfer bewoners over de comakers: ‘8,0’
- rapportcijfer bewoners over Woonpartners Midden-Holland: ‘7,4’
•
Het bespreekbaar en stuurbaar maken van kwaliteit – rapportcijfer ‘8-‘
Op basis van de positieve beoordeling van de RGS pilot is door het MT geadviseerd en door de
bestuurder besloten, dat VGO:
•
RGS meer grootschalig mag doorzetten in de voorbereiding van PO projecten 2020 en bij
Haalbaarheidsonderzoeken 2019 en navolgende jaren.
•
RGS als inkoop-/samenwerkingsvorm mag borgen in het 3e kwartaal van 2019 te schrijven. Het
Inkoopbeleid wordt in een eerste fase toegespitst op werken. VGO pakt de uitwerking gezamenlijk
op met de afdeling ORN.
•
De organisatie en werking van RGS wordt vergeleken met projecten die op een traditionele manier
zijn aanbesteed op kwaliteit en prijs door een onafhankelijk bureau. Deze externe evaluatie wordt
voorbereid in 2020 en uitgevoerd begin 2021.
Onderhoud sturen op gewenste kwaliteit
In 2018 is de ‘Werkaanpak Professionaliseren Inkoop Vastgoed’ opgesteld. Daarbij zijn belangrijke
thema’s benoemd die Woonpartners Midden-Holland in de loop van 2018 t/m 2020 zal oppakken om de
professionaliteit van het vastgoedonderhoud, en de inkoop daarvan, verder te verhogen:
A.
B.
C.

D.

E.

Verbeterslagen Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) en het proces voor de MJOB en de
Jaarbegroting van het onderhoud.
Schrijven en vaststellen van een Onderhoudsbeleid als fundament voor de MJOB.
Schrijven van een Asbestbeleid om de bewoners van onze woningen, eigen medewerkers en
bedrijven die voor ons werken een asbestveilige woon- of werkomgeving te kunnen bieden. Het is
belangrijk om duidelijkheid te geven over hoe Woonpartners omgaat met aangetroffen asbest.
Schrijven van een Inkoopbeleid waarin het bestaande aanbestedingsbeleid wordt geïntegreerd,
waarbij RGS een plaats krijgt en waarin standaardisering conform de Aedes modellen en de
samenwerking met de Groene Hart Corporaties wordt geborgd.
Uitwerken van een Referentiekwaliteit (onderhoud en voorzieningen) als fundament voor het
Kwaliteitsbeleid.
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F.

Schrijven van een Flora & Faunabeleid en het opstellen van het bijbehorende flora & fauna
beheersplan om langlopende ontheffingen bij ODMH te kunnen verkrijgen en risico om de stagnatie
van de onderhoudsprojecten te beperken.

Verbeterslagen MJOB en het vaststellen van het bijbehorende proces
De MJOB dient een betrouwbaar inzicht te geven in de onderhoudsactiviteiten en kosten in de tijd in
relatie tot een afgesproken kwaliteitsniveau van het onderhoud. De resultaten van de MJOB behoren
de afdeling VGO inzicht te geven in de te verwachten onderhoudsactiviteiten op de korte, middellange
en lange termijn. De onderhoudsactiviteiten worden daarbij afgestemd op de voorgenomen
investeringen in het bezit. De financiële resultaten worden meegenomen in de Financiële
meerjarenbegroting van Woonpartners.
Om een actueel inzicht te hebben in de onderhoudskwaliteit van het exterieur en de algemene ruimten
van de complexen is in 2018 een Quick Scan (QS) conditiemeting gedaan. Deze conditiemeting gaan
we 1 keer per 3 jaar integraal 100% herhalen. De QS is gebaseerd op de NEN 2767. De kosten van het
toepassen van deze methodiek zijn echter aanzienlijk lager en de opname genereert toch alle benodigde
informatie om de startjaren in de MJOB te kunnen vaststellen. In de QS liet VGO direct de elementen
en activiteitregels in de MJOB controleren op aanwezigheid en de juiste materiaalaanduiding.
Met het vaststellen van het ideaaltypische proces voor de MJOB en de jaarbegroting realiseren wij een
transitiestap om voor planmatig onderhoud vijf kwartalen vóór het jaar van uitvoering te starten met de
voorbereiding. Voor de haalbaarheidsonderzoeken bij renovatie/grootonderhoudsprojecten houden we
acht kwartalen aan.
Schrijven en vaststellen van een Onderhoudsbeleid
In het Onderhoudsbeleid hanteren wij drie hoofddoelen:
1. Het streven naar eenduidigheid. Eenduidigheid in definities, administratie en registratie, in keuzes,
werkzaamheden en in vastlegging van gegevens.
2. Het streven naar sturingsmogelijkheden. Er is straks niet één weg maar er zijn verschillende wegen.
Ook in onderhoud moet je aan knoppen kunnen draaien. Het gaat daarbij om de kwaliteitsniveaus
en de bijhorende kosten en investeringen. We willen in de toekomst meer met scenario’s werken
waarbij Woonpartners een voorkeurscenario kan kiezen. In projecten die via RGS verlopen, werken
we hier al mee.
3. Het streven naar kaders voor de MJOB en Meerjareninvesteringsplanning (MIP). Waarom en
wanneer wordt iets in de onderhoudsbegroting opgenomen en wanneer is een project een
investeringsproject en hoeveel zijn we bereid om hieraan uit te geven?
Schrijven van een asbestbeleid
VGO heeft het asbestbeleid op schrift gesteld. De inhoud is in het 1e kwartaal van 2019, op advies van
het MT, vastgesteld door de bestuurder. Bij asbest is gekozen voor een pragmatische aanpak. Daarbij
houdt Woonpartners zich vanzelfsprekend wel aan de regelgeving van de overheid. Bij de uitwerking is
gebruik gemaakt van het Handboek Asbest (2016) van Aedes. Het Handboek van Aedes is op maat
gemaakt voor Woonpartners. Het nieuwe beleid volgt de meest recente ontwikkelingen en eisen. Wij
blijven ook in de toekomst veranderingen in asbestregelgeving volgen en verwerken wijzigingen in het
beleid en de aanpak. In de loop van 2020 gaan wij de gevolgen van het nieuwe Asbestbeleid en de
bijbehorende processen binnen Woonpartners implementeren. Waar nodig nemen wij aanvullende
maatregelen op in de onderhoudsbegroting voor de opvolgende jaren.
Schrijven en vaststellen van een Inkoopbeleid
In het Inkoopbeleid worden alle gebruikelijke soorten inkoop (denk aan traditioneel aanbesteden en
RGS) binnen Woonpartners geborgd. Daarin benoemen wij wanneer we een bepaalde inkoopvorm
toepassen en de eisen en randvoorwaarden die Woonpartners aan partijen stelt. Het Inkoopbeleid moet
voldoen aan de eisen van de aanbestedingswetgeving. De aanpak verloopt in twee stappen. In de
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eerste stap richten we ons op het Inkoopbeleid voor werken. Dit pakt VGO tezamen met ORN op. In
stap 2 pakken we ook de leveringen en diensten op. Dit doen we tezamen met alle afdelingen van
Woonpartners.
Het Inkoopbeleid kan niet zonder Algemene Inkoopvoorwaarden (AV). Op dit moment heeft
Woonpartners ‘Algemene Inkoopvoorwaarden’ (AV) voorhanden. Deze dateren van 2010 en hebben
alleen betrekking op ‘werken’. In het inkooptraject doen we daarom tevens een voorstel voor nieuwe
Algemene Inkoopvoorwaarden gebaseerd op een model van Aedes uit 2018. Deze geldt dan niet alleen
voor werken maar ook voor leveringen en diensten. De AV van 2010 gooien we niet weg. We
hergebruiken relevante passages/artikelen en bijlagen. Tot slot bekijken we of de nieuwe AV ook
geschikt zijn voor RGS projecten. Zo niet dan maken we hiervoor een aanvulling aan de hand van een
Aedes model uit 2016.
Uitwerken van een Referentiekwaliteit (onderhoud en voorzieningen)
Kwaliteit van de woningen is een belangrijke pijler in het Ondernemingsplan en Portefeuillebeleid. Voor
het interieur is in 2013 de Woonpartners Kwaliteit (WPK) vastgesteld. Naast het WPK uit 2013 zijn in
2016 ook instructies opgesteld voor de technische beoordeling van het interieur.
De huidige kwaliteit per complex is opgenomen in de complexmonitor. Hierin wordt onderscheid
gemaakt in de technische kwaliteit, de functionele kwaliteit, de omgevingskwaliteit en de energie
prestatie. De beoordeling van de kwaliteit van het interieur binnen de complexmonitor verdient
verbetering. De kwaliteit van het exterieur verdient actualisering. Dit bereiken we met de eerder
genoemde QS conditiemeting.
In 2019 is, door een breed samengestelde werkgroep waarin naast VGO ook Wonen en ORN zijn
vertegenwoordigd, een Referentiekwaliteit voor de bestaande voorraad uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij
is twee kwaliteitsniveaus voor interieur: één voor DAEB en één voor niet-DAEB en daarnaast één
kwaliteitsniveau voor onderhoud. Voor het exterieur is de onderhoudskwaliteit reeds vastgelegd in het
systeem Kwaliteit in Balans (KiB). KiB gebruiken we als sinds 2018 voor het maken van
prestatieafspraken met co-makers in RGS projecten.
Schrijven en vaststellen van een Flora & Faunabeleid
Woonpartners Midden Holland dient bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten te voldoen aan de
verplichtingen vanuit de Wet Natuurbescherming (Wnb), de vroegere Flora & Fauna (F&F) wetgeving.
De regelgeving is op 1 januari 2017 aangepast en er zijn diverse overheidsinstanties bij betrokken. Die
overheidsinstanties zoeken nog naar hun rol (denk daarbij aan gemeenten en provincies) en het
bijbehorende toezicht. Ook heeft een groot aantal adviseurs/ecologen de ‘F&F markt’ ontdekt en bieden
hun diensten aan. Woonpartners moet zich houden aan de wettelijke verplichtingen maar moet ook
vermijden dat er overbodige of overlappende/dubbele onderzoeken worden gedaan.
Om te voorkomen dat bij elk project ‘het wiel’ wordt uitgevonden zijn spelregels dringend gewenst. Die
gaan we uitwerken in een Flora & Faunabeleid. Daarbij sluiten we aan op een Wnb Gedragscode
ontwikkeld door Aedes (januari 2019). De gedragscode moet nog worden vastgesteld door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening (LNV) en wordt vervolgens door Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) gepubliceerd op de site (RVO.nl). Indien corporaties aantoonbaar
werken volgens de Gedragscode dan kunnen ze gebruik maken van bepaalde
vrijstellingsmogelijkheden die de Wnb biedt. De uitwerking pakken we op in nauw overleg met de
betrokken gemeenten. Het succes hangt mede af van de bereidheid van die gemeenten om processen
te stroomlijnen.
Inkoopsamenwerking Groene Hart Corporaties
Om inkoopvoordelen te realiseren en de prijs-/kwaliteitverhouding voor onze huurder verder aan te
scherpen is in 2015 gestart met een inkoopsamenwerking tussen de vier Groene Hart Corporaties:
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Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen, Qua Wonen en Woonforte. Op 25 juni 2018 is een
‘Acceleratie Samenwerking Groene Hart-Corporaties door de vier genoemde corporaties ondertekend.
In 2019 is gezamenlijk het preventief/correctiefonderhoud van riool ingekocht. Vanaf 1 juli 2019 zijn de
nieuwe rioolcontracten van kracht. Voor 2020 staat de gezamenlijke inkoop van de energielabeling
gepland.
Ook passen wij onze interne organisatie aan op de koers van verdere professionalisering. De
competenties die nodig zijn om op basis van professioneel contract- en leveranciersmanagement
optimaal in te kopen, zullen wij verbeteren bij onze medewerkers door training en opleiding, extern
advies en het opdoen van ervaring. Waar mogelijk werken we daarbij ook samen met de andere Groene
Hart Corporaties.
Aanbesteding en evaluatie
In 2020 wordt volgens de richtlijnen in het Inkoopbeleid aanbesteed. Daarbij werkt VGO vanuit een
groslijst met vooraf geselecteerde aannemers/comakers (co-creatie, coproductie en ketenintegratie).
Het één op één samenwerken wordt waar nodig vooraf gegaan door een korte meervoudige kwalitatieve
uitvraag om tot de juiste partij te komen. Woonpartners houdt ‘voeling’ met de markt door minder
risicovolle projecten meervoudig te blijven uitvragen.
Aan het inkopen van werken zitten risico’s. Bij bepaalde ‘werksoorten’ zijn de risico’s gering en bij
andere werksoorten groot. Woonpartners vindt het belangrijk om de wijze van inkopen goed af te
stemmen op de risico’s en het volume in geld. VGO volgt de Kraljic-matrix. De Kraljic-matrix is het
uitgangspunt om het inkoopproces bij Woonpartners transparant te laten verlopen. De werken voor 2020
kunnen worden ingedeeld in 4 soorten:
•
Strategische werken (enkelvoudig met vooraf geselecteerde aannemers);
•
Hefboomwerken (meervoudig aanbesteden);
•
Knelpuntwerken (enkelvoudig aanbesteden);
•
Routine werken (enkelvoudig aanbesteden).
Ook herijken wij het cyclische jaarproces om onze groslijst met leveranciers bij te werken. Dit doen wij
waar mogelijk in samenwerking met de andere corporaties.
In de projectenplanning is een bewuste keuze gemaakt om gelijksoortige werkzaamheden in het
reguliere onderhoud bij elkaar te voegen.
Portfoliomanagement / Assetmanagement / Haalbaarheidsonderzoeken
Binnen Woonpartners maken wij gebruik van de complexmonitor. Vanuit de complexmonitor en de
complexbeheerplannen zijn mede op basis van de technische staat de volgende complexen
aangewezen om deze verder te onderzoeken:

128
237
251
252
271
412
610
632
699
713
723
761

Buizerdhoek e.o.
Amalia v. Solmsstraat e.g.
Vondellaan A
Vondellaan B
Wingerd / Groensvoorde
De Patrijs / De Grutto
Hollevoeterlaan e.o.
Jhr. v.d. Welstraat e.o.
Lekkenburg
Middenstand Noord
Achterwillenseweg
Dunantsingel jr.

Waddinxveen
Waddinxveen
Waddinxveen
Waddinxveen
Waddinxveen
Zuidplas
Zuidplas
Zuidplas
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
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762
775
840

Dunantsingel sr.
F.W. Reitzstraat e.o.
Weidebloemkwartier

Gouda
Gouda
Gouda

In 2019/2020 worden door onze RGS-partners haalbaarheidsonderzoeken voor de hiervoor genoemde
complexen verricht. Daarbij werken we alternatieve scenario’s (en waar nodig ook planvarianten) uit op
basis waarvan we een voorkeurscenario kunnen kiezen.

Gezond & Veilig
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Woonpartners Midden-Holland werkt met het PKVW (info: www.politiekeurmerk.nl) aangevuld met het
aanbrengen van inbraakwerende (isolerende) beglazing in en naast de voordeuren van de woningen.
In 2020 bieden wij gelijktijdig met planmatig onderhoud PKVW maatregelen aan. Hier staat een beperkte
huurverhoging tegenover, omdat het een kwaliteitsverbetering van de woning betreft. Bij 221 woningen
met aflopend PKVW-certificaat (10 jaar) voeren wij een upgrade van het PKVW uit.
Brandveiligheid, ventilatie, asbest, legionella en flora- en faunawet
Om de risico’s op het gebied van brandveiligheid, ventilatie, asbest, legionella en flora- en faunawet te
beheersen is binnen de afdeling VGO per onderwerp een kennisbeheerder aangesteld. De
kennisbeheerders krijgen de benodigde opleidingen en waar nodig bijscholing, om hun kennis op peil
te houden.

Duurzaamheid en energetische maatregelen
Energie Index (EI-label)
Woonpartners is verplicht om voor elke huurwoning een afgemeld EI-label te hebben. Per 1 september
2019 is van 7.600 woningen een EI-label bekend en de resultaten zijn opgenomen in het
softwareprogramma EPA-View.
Per 1 september 2019 heeft het woningbezit van Woonpartners een gemiddelde EI van 1,45 (Label C).
Met de uitvoering van energetische maatregelen, zoals begroot voor 2020, wordt het gemiddelde lager,
dit wil zeggen beter. De doelstelling van Woonpartners is een EI-index < 1,4 (label B) medio 2021. Dit
is in lijn met de koers zoals beschreven in ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
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Energetische maatregelen
Woonpartners heeft in 2018 een eigen duurzaamheidsbeleid vastgesteld waarbij wij op natuurlijke
momenten volgens de ‘Trias Energetica’ en het ‘no regret’-principe beslissingen nemen. Daarbij houden
we expliciet rekening met de landelijke ontwikkelingen en de lokale gemeentelijke prestatieafspraken.
VGO kiest over het algemeen bij vervanging van bouwdelen en installaties voor een energiezuinig
product. Ook in 2020 kijken we of er kansen zijn om extra energiebesparingen te genereren. Deze
kansen voeren we uit op natuurlijke onderhouds- en investeringsmomenten aan onze complexen. We
geven daarbij voorrang aan de complexen met een E, F en G label (ca. 700 woningen). Deze dienen
zoveel mogelijk rond 2021 te zijn aangepakt.
Energetische maatregelen worden zo veel mogelijk in lijn met het landelijke ‘Convenant
Energiebesparing Huursector’ uitgevoerd. In 2020 is een bedrag van € 4,6 miljoen incl. BTW aan
maatregelen begroot. Het gaat om maatregelen als dak-, gevel- en vloerisolatie, HR++ beglazing, HR+
ketels en CO2 gestuurde MV-installaties.

Energieneutraal bouwen en beheren 2050
Circulaire economie
Voor een beter milieu moeten wij ook grondstoffen hergebruiken en afvalstromen verminderen. Het
kabinet heeft een stip op de horizon gezet: in 2050 moet Nederland een circulaire economie hebben.
Daarbij gelden naar analogie van de Trias Energetica drie aspecten:
1. Gebruik van minder bouwmaterialen;
2. Gebruik alleen zo duurzaam mogelijk geproduceerde bouwmaterialen en gebruik die zo efficiënt
mogelijk met oog op hergebruik in de toekomst;
3. Maak efficiënt gebruik van grondstoffen en beperk restafval maximaal.
In ons Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 is aangegeven dat we bij aanbestedingen van onderhoud en
investeringsprojecten Trias Energetica en de circulaire economie meer willen meenemen.
Bij het selecteren van de partijen houden we expliciet rekening met kennis en ervaring van bedrijven op
deze thema’s. In de afweging van scenario’s maken we de impact (via de toepassing GPR) waar
mogelijk inzichtelijk.
CO2 neutraal in 2050
CO2-neutraliteit is een term die aangeeft dat de CO2-uitstoot van een proces of product volledig wordt
gecompenseerd. Wij definiëren een CO2-neutrale woning aan de hand van de eis dat de
energiebehoefte van de woning wordt gedekt door middel van een CO2-neutrale opwekking. Deze
opwekking kan zowel via de woningen zelf plaatsvinden als middels externe duurzame energiebronnen.
Een CO2-neutrale woning kan een netto gebouw gebonden en/of gebruikers gebonden energievraag
hebben.
Wanneer deze gehele energievraag via externe bronnen duurzaam (groene stroom, duurzame warmte,
biogas) wordt ingevuld is daarmee de gehele energievraag van de woning CO2-neutraal. In onze
investeringen in energetische maatregelen richten wij ons op het verminderen van de gebouwgebonden
energievraag door de woningen volgens de Trias Energetica daar waar mogelijk te isoleren en/of andere
maatregelen te nemen. Ten aanzien van de gebruikersgebonden energievraag zal mede met inzet van
onze co-makers geïnvesteerd worden in voorlichting van onze huurders die energievraag te
verminderen.
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Samenvatting activiteitenprogramma 2020
• Uitvoeren planmatig onderhoud
• Uitvoeren energetische maatregelen (isoleren schil, PV-zonnepanelen).
• Uitvoeren maatregelen volgens het nieuwe onderhoudsbeleid.
• Uitvoeren maatregelen Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).
• Het voorbereiden van projecten 2021 / 2022 in het kader van duurzaamheid en
geprogrammeerd onderhoud.
• Diverse in het activiteitenplan genoemde professionaliseringsslagen en beleidskaders
realiseren.
• Kennisniveau medewerkers verder omhoog door gerichte opleidingen.
• Voorbereiding externe evaluatie RGS in 2021.
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8. Bedrijfsvoering
Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische) prestatieen risico-indicatoren
Het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2021 van Woonpartners Midden-Holland is het strategisch kader waar
binnen de afdeling Bedrijfsvoering haar activiteiten ontplooit. Om dit strategisch plan te realiseren, zijn
strategische doelstellingen geformuleerd waaraan de afdeling Bedrijfsvoering – vanwege haar integrale
en functionele karakter – een belangrijke bijdrage levert:
•
De ontwikkeling van de organisatie en onze medewerkers is van cruciaal belang om de
doelstellingen te realiseren.
•
Het op een optimale wijze beheren van het financieel en daarmee het maatschappelijke vermogen
is de grondslag voor de continuïteit van onze organisatie. We zijn en blijven financieel gezond en
sturen onder meer op de beleidswaarde en streefwaarden met de bijbehorende normen. En
ontwikkelen nieuwe inzichten.
•
Het optimaliseren van het rendement van onze bedrijfsvoering en (interne) dienstverlening draagt
hieraan bij.
•
Het geheel van bovenstaande drie punten is governance en compliance proof.
Vanuit verschillende visies en/of plannen worden in 2020 de volgende doelstellingen en
succesbepalende factoren gerealiseerd c.q. gewaarborgd:
1. Duurzame inzetbaarheid/ontwikkeling van onze medewerkers door onder meer het uitvoeren van
het Ontwikkel- en Opleidingsplan 2020 e.v..
2. Financiële continuïteit op korte en lange termijn waarborgen door onder meer
- het
monitoren
van
de
streefwaarden
van
WSW
en
Aw;
- het (mede) ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en uitvoeren van scenarioplanning
als strategisch hulpmiddel;
- het optimaliseren van inkomsten en uitgaven en daarmee verhogen van de maatschappelijke
bijdrage;
- het kunnen plaatsen van de financiële impact van onze nieuwbouwinvesteringen in de context
van marktwaarde in verhuurde staat, beleidswaarde, vermogensontwikkeling en kasstromen;
- het integreren van de beleidswaarde in de P&C-cyclus;
- het uitvoeren van het treasurybeleid;
- het uitvoeren van taxplanning (fiscaliteiten).
3. I&A en het uitvoeren van het informatieplan 2020, waarin functioneel beheer, stroomlijnen /
optimaliseren van klant- c.q. bedrijfsprocessen door gebruikt te maken van digitalisering en nieuwe
functionaliteiten (o.a. contractmanagement).
4. Uitvoeren van het werkplekbeleid aan de hand van een visie en technisch beheer is hier onderdeel
van.
5. Optimaliseren van de secretariële en facilitaire dienstverlening waaraan een jaarplan 2020 aan ten
grondslag ligt.
6. Continu voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) en monitoring beheersinstrumenten onder
de paraplu van het management control framework.
Bovenstaande factoren worden onder regie van de afdeling Bedrijfsvoering uitgevoerd en hier onder in
de volgende paragrafen nader gespecificeerd.

Ontwikkel- en Opleidingsplan 2020 e.v.
Het ontwikkel- en opleidingsplan 2020 “Empowerment” van de afdeling Bedrijfsvoering (het vinden,
gebruiken en vergroten van de intrinsieke krachten, capaciteiten en talenten van een individu of team)
is met hulp van medewerkers tot stand gekomen. Aan de hand van de volgende thema’s:
team/afdelingsontwikkeling, (interne) dienstverlening, sturings- en beheersings(model) zijn
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ontwikkeldoelstellingen en speerpunten aan medewerkers gekoppeld. Deze thema’s zijn afgeleid van
en gerelateerd aan de werkplannen van de twee teams van de afdeling Bedrijfsvoering.

Financiële continuïteit en duurzaam bedrijfsmodel
Algemeen
De financiële continuïteit van Woonpartners vereist een solide en realistische onderbouwing. Tweemaal
per jaar in het kader van de jaarrekening en meerjarenbegroting vindt de actualisatie van het financiële
meerjarenperspectief plaats. Op deze manier kan de financiële ontwikkeling worden gevolgd en waar
nodig bijgestuurd. Daarnaast krijgt het sturen op beleidswaarde een plek in de financiële sturing en
verantwoording.
Monitoren van de streefwaarden van WSW en Aw
Het financieel beleid van Woonpartners is er mede op gericht dat wordt voldaan aan de financiële
beoordelingscriteria van de externe toezichthouders WSW en Aw. In dat kader gelden als absolute
ondergrens de gehanteerde normen voor de in het beoordelingskader opgenomen gehanteerde
financiële ratio’s. Daarnaast krijgt de discontinuïteitsratio o.b.v. marktwaarde (normen Daeb en nietDAEB 70%) een plek in het financieel beleid van Woonpartners.
Grondslag
ICR

DAEB

niet-DAEB

> 1,4

> 1,8
> 40%

Solvabiliteit

Beleidswaarde

> 20%

LtV

Beleidswaarde

< 75%

Discontinuïteitsratio

Marktwaarde

< 70%

< 70%

Woonpartners toetst haar meerjarenbegroting - en de op basis daarvan conform de richtlijnen Aw en
WSW opgestelde dPi - continu aan deze 4 normen, waarbij overeenkomstig de handelswijze van het
extern toezicht steeds een 5-jaarstermijn wordt betrokken. Bij de financiële meerjarenramingen worden
verschillende scenario’s berekend. De scenario-analyse neemt een structurele plaats in bij het
monitoren van de financiële continuïteit en de ambities van Woonpartners. De financiële haalbaarheid
van de scenario’s worden onder andere getoetst op de streefwaarden van het WSW de Aw.
Vanaf 2017 worden onze activiteiten, conform de Woningwet 2015, gescheiden in DAEB (=Dienst
Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB activiteiten. Beide activiteiten moeten afzonderlijk en
gezamenlijk financieel levensvatbaar zijn.
Duurzaam bedrijfsmodel en scenarioplanning
Er is sprake van een duurzaam bedrijfsmodel als we in financieel opzicht in staat zijn om voor
onbepaalde tijd hetzelfde niveau van (onderhouds- en verhuur)activiteiten te ondernemen. Dit impliceert
dat ons woningbezit zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht op peil blijft. Over het algemeen wordt
in een duurzaam bedrijfsmodel gestreefd naar het instandhouden van het eigen vermogen, met correctie
voor de inflatie zodat het om het reële niveau van het eigen vermogen gaat. Bij het instandhouden van
het eigen vermogen is in principe dezelfde relatieve omvang van leningen mogelijk. Hierdoor blijft het
totale vermogen dat geïnvesteerd wordt, ook op peil.
Het behouden van financiële continuïteit volgens de normen van WSW en Aw is wel een noodzakelijke,
maar geen voldoende voorwaarde voor een duurzaam bedrijfsmodel. De belangrijkste kengetallen voor
financiële continuïteit zijn LtV en ICR. Beide kengetallen zijn verhoudingsgetallen en hebben geen
betrekking op het niveau van het eigen vermogen. Zo kan een woningcorporatie die woningen verkoopt,
zowel de financiële continuïteit behouden als ook interen op het eigen vermogen. Het behouden van
een duurzaam bedrijfsmodel impliceert dan ook dat niet alleen wordt gestuurd op de kengetallen van
WSW en Aw, maar ook op de gewenste ontwikkeling van het eigen vermogen.
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Scenarioplanning (forecasting) is een methode om verschillende toekomstbeelden te creëren. De
methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid te kunnen omgaan.
O.a. in het kader van onze verduurzamingsopgave is het van belang dat we hierin de regie voeren naar
onze stakeholders (o.a. gemeenten). Zo is het van belang dat we continu (externe) mogelijke c.q.
toekomstige ontwikkelingen in de tijd kunnen uitzetten en uiteindelijk een ideaalbeeld per complex
(laagste aggregatieniveau) hebben.
Het optimaliseren van inkomsten en uitgaven en verhogen maatschappelijke bijdrage
Door te sturen op beleidswaarde en op onze assets (vastgoedsturing/assetmanagement) worden de
opbrengsten en uitgaven (financieel rendement) en maatschappelijk rendement geoptimaliseerd.
Hiertoe worden visies, en sturings- en afwegingskaders geformuleerd.
Financiële impact nieuwbouwinvesteringen in de context van marktwaarde in verhuurde staat,
beleidswaarde, vermogensontwikkeling en kasstromen
We gaan gebruik maken van een investeringsmodel en -applicatie waarin investeringen worden afgezet
tegen marktwaarde in verhuurde staat, beleidswaarde, vermogensontwikkeling en kasstromen. Tevens
volgt hier uit het financieel rendement (IRR, direct en indirect rendement).
Integreren van de beleidswaarde in de P&C-cyclus
Het sturen op beleidswaarde gaat een prominentere rol spelen in de P&C-cyclus. In 2020 wordt
onderzocht op welke wijze dat kan (o.a. de ontwikkeling van de investeringsruimte en de verwachte
aanspraak daarop van de voorgenomen investeringen).
Treasurybeleid
Gezien de snelle ontwikkelingen in de financieel-economische wereld in het algemeen en in de
corporatiesector in het bijzonder, is het vereist om continu kritisch het treasurybeleid uit te voeren.
Binnen Woonpartners Midden-Holland is een treasurycommissie werkzaam, bestaande uit de directeurbestuurder, de manager afdeling Bedrijfsvoering, de senior medewerker Financiën &
Bedrijfseconomische Zaken en een externe deskundige. Deze commissie werkt binnen het kader van
het treasurystatuut.
De financieringsbehoefte (totaalniveau en per tak) wordt voor een belangrijk deel bepaald door de
omvang en ‘timing’ van de investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Het beleid van Woonpartners
is om de financieringsbehoefte af te dekken op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over
het doorgaan van nieuwbouwprojecten.
Taxplanning (fiscaliteiten)
Het fiscale speelveld van woningcorporaties is complex. Een steeds groter deel van de lasten van
woningcorporaties is direct of indirect fiscaal bepaald. Het is van belang ontwikkelingen en de (positieve)
consequenties hiervan op de fiscale positie van Woonpartners continu te monitoren aan de hand van
een planning. Het doel is door effectieve en efficiënte inrichting zo min mogelijk belastinggeld te betalen
en tijdig onze fiscale verplichtingen te voldoen.

I&A en informatieplan 2020
In het informatieplan 2020 worden de digitale ambities van Woonpartners Midden-Holland uiteengezet.
Ons applicatielandschap en nieuwe functionaliteiten worden ingezet om onze (interne) dienstverlening
te optimaliseren. Het inzetten van digitale toepassingen om de (interne) dienstverlening te verbeteren
en de achterliggende klantprocessen te integreren in onze bedrijfsvoering. Dit betekent dat we in
toenemende mate onze (potentiele) huurders bedienen via het huurdersportaal en corporate portaal.
Dit geldt ook voor onze medewerkers met het medewerkersportaal.
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Belangrijke redenen om digitale toepassingen in te zetten zijn:
• De wens tot verhoging van de (interne) klanttevredenheid.
• Een efficiëntere inrichting en uitvoering van de processen.
• Meer inzicht in en het kunnen monitoren van de prestaties en het verantwoorden hierover.
• Een efficiëntere inrichting van de werkplekken (o.a. vindbaarheid data).

Werkplekbeleid & Technisch beheer
De in 2019 ontwikkelde werkplekvisie is het vertrekpunt om in 2020 vanuit een routekaart stappen te
zetten in de verdere professionalisering van onze werkplekken. Voorbeelden hiervan zijn de
vindbaarheid van data en plaatsonafhankelijk werken. De routekaart bestaat uit vier paden:
• De Werkplek
• Office 365
• Applicaties en modules
• Security

Secretariële en facilitaire dienstverlening
Het team Officemanagement heeft een breed en uiteenlopend takenpakket. Zo zijn zij verantwoordelijk
voor diverse facilitaire zaken, het organiseren van (bewoners)evenementen en het realiseren van een
efficiënte en effectieve secretariële en administratieve ondersteuning van de gehele organisatie. Het is
van belang dat huidige werkprocessen verder worden gedigitaliseerd en geoptimaliseerd. Het volledige
takenpakket van het team Officemanagement wordt onder de loep genomen. Verantwoordelijkheden
worden daarbij duidelijk in kaart gebracht en opnieuw toegewezen.

Management control framework (MCF)
Woonpartners Midden-Holland structureert en optimaliseert haar beheersinstrumenten (o.a.
meerjarenbeleidsplan en diverse statuten) in een MCF om zo richting te geven aan de organisatie en
haar processen. In 2020 is de opzet, bestaan en werking gerealiseerd.
Samenvatting activiteitenprogramma 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren van het Ontwikkel- en Opleidingsplan 2020 e.v..
Waarborgen van de financiële continuïteit.
Opstellen en uitvoeren informatieplan 2020 e.v..
Opzet, bestaan en werking functioneel beheer.
Opzet, bestaan en werking werkplekbeheer en technisch beheer.
Opzet, bestaan en werking assetmanagement.
Opzet, bestaan en werking MCF.
Analyse takenpakket team Officemanangement
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Bijlage 1: Planmatig onderhoud,
energetische maatregelen 2020

kwaliteitsverbeteringen

en

Waddinxveen 2020
Bij woningen waarbij het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) certificaat verloopt
worden bewoners per brief geïnformeerd met betrekking tot de upgrade.

Complex
122
Adressen
Aletta Jacobshoeve 22-36, 11-17 / Anna de Waalhoeve 1-15 / Joke Smithoeve 2-28 /
Marga Klompehoeve 71-97, 98-108 / Woubrechterf 4-10
122.001 Aletta Jacobshoeve 22-36, 11-17 / Marga Klompehoeve 71-97, 98-108 /
122.002 Anna de Waalhoeve 1-15 / Joke Smithoeve 2-28 /
122.003 Woubrechterf 4-10
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, waar nodig herstellen voegwerk en reinigen gevel.
Uitvoering
2020

Complex
132
Adressen
Zuidplaslaan 200-226, 230-256, 260-286, 290-292, 304-316, 320-322, 336-346, 372-376,
404, 406
Werkzaamheden
Etsen beglazing en aanbrengen lekdorpels.
Uitvoering
2020

Complex
135
Adressen
Havikhoek 2 en 4, 10-49 (aaneen), 50-59 (aaneen)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
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Complex
165
Adressen
Jupiterlaan 35-65
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, herstellen dilatatie kitvoegen, reinigen metselwerk en
waterslagen en dakramen vervangen.
Uitvoering
2020

Complex
172
Adressen
Alpherwetering 22-38, 42-50, 54-88, 57-71, 75-79, 85-109
Werkzaamheden
Kozijnherstel en schilderwerk.
Uitvoering
2020

Complex
175
Adressen
Walsmolen 2-70
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
Complex
192
Adressen
Henegouwerweg 49-84 (nrs. met toevoeging A zijnde: 55A, 56A, 57A, 64A, 65A, 66A, 73A,
74A, 75A, 82A, 83A, 84A) / 1-18 (garages)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
211
Adressen
Rijnlandstraat 2-26
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Activiteitenprogramma 2020 Woonpartners Midden-Holland
Doc. nr. 1910013 / #

44

Complex
230
Adressen
Prins Bernhardlaan 10-126
230.001 Prins Bernhardlaan 10-52, 58-64
230.002 Prins Bernhardlaan 72-78, 82-106, 110-126
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift en reviseren gevelonderhoudsinstallatie.
Uitvoering
2020

Complex
231
Adressen
Prins Bernhardlaan 1-63
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
232
Adressen
Juliana van Stolberglaan 9-79
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gevelbekleding en boeiboorden, vervangen coating
balkonvloer en vervangen draadglas.
Uitvoering
2020

Complex
233
Adressen
Kon. Wilhelminaplein 17-40 / 1-6 (garages)
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting.
Uitvoering
2020

Complex
251
Adressen
Vondellaan A, 2-108
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting.
Uitvoering
2020
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Complex
252
Adressen
Vondellaan B, 112-218
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting.
Uitvoering
2020

Complex
254
Adressen
Tesselschadelaan A, 2-18
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, waarnodig herstellen voegwerk, reinigen gevelbekleding,
buitenplafonds en boeiboorden en aanbrengen LED-verlichting.
Uitvoering
2020

Complex
256
Adressen
Tesselschadelaan B, 20-112 / I-V (garages)
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
257
Adressen
Tesselschadelaan C, 116-208, VI-X (garages)
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, herstellen voeg- en metselwerk, vervangen dilatatievoegen,
reinigen diverse onderdelen, verbeteren brandveiligheid, aanbrengen HR++ glas,
herstellen vloeren balkons en galerijen, isoleren en herstellen dakbedekking, aanbrengen
CO2 gestuurde MV installatie, spouwmuur isoleren, aanbrengen zonnepanelen, plaatsen
iwell batterijsysteem (opslag van door middel van zonnepanelen opgewekte stroom),
aanbrengen LED-verlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
262
Adressen
Nic. Beetslaan A, 2-80 / 1A-14A (garages)
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
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Complex
263
Adressen
Nic. Beetslaan B, 82-160 / 1B t/m 14B (garages)
Werkzaamheden
Schilderwerk onderzijde galerijen, waarnodig herstellen beton, aanbrengen LEDverlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
264
Adressen
Nic. Beetslaan C, 162-240 / 1C t/m 14C (garages)
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
266
Adressen
Busken Huetlaan 2-94 / 1-5 (garages)
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, herstellen voeg- en metselwerk, vervangen dilatatievoegen,
reinigen diverse onderdelen, verbeteren brandveiligheid, aanbrengen HR++ glas,
herstellen vloeren balkons en galerijen, isoleren en herstellen dakbedekking, aanbrengen
CO2 gestuurde MV installatie, spouwmuur isoleren, aanbrengen zonnepanelen, plaatsen
iwell batterijsysteem (opslag van door middel van zonnepanelen opgewekte stroom),
aanbrengen LED-verlichting en vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
267
Adressen
Busken Huetlaan 96-108
Werkzaamheden
Aanbrengen LED-verlichting.
Uitvoering
2020

Complex
272
Adressen
Wingerd 100-556
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding liften.
Uitvoering
2020
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Complex
286
Adressen
Wilgenhorst 67-116
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
287
Adressen
Peppelhorst 67-116
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
291
Adressen
Mw. Kuipers Rietbergplantsoen 1-81 / 1A t/m 6A (garages)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
292
Adressen
Johannes Postlaan 1-81 / 1B t/m 7B (garages)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
293
Adressen
Peter Zuidlaan A, 7-87 / 2C t/m 7C (garages)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
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Complex
294
Adressen
Peter Zuidlaan B, 6-86 / 1D t/m 7D (garages)
Werkzaamheden
Schilderwerk, daar waar nodig herstellen kozijnen, voeg- en metselwerk en aanbrengen
HR++ glas, verbeteren brandwerendheid, herstellen van vloeren balkons en galerijen,
reinigingswerkzaamheden. Isoleren en herstellen dakbedekking.
Uitvoering
2020

Complex
295
Adressen
Peter Zuidlaan C, 88-168 / 1E t/m 7E (garages)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
296
Adressen
Jan van Bijnenpad 5-291
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift en inspecteren ketelhuis.
Uitvoering
2020

Complex
297
Adressen
Jan van Bijnenpad 301-397
Werkzaamheden
Reviseren gevelonderhoudsinstallatie.
Uitvoering
2020
Complex
298
Adressen
Kerkweg-West 70-180
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
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Complex
299
Adressen
Kerkweg-West 182-270 / Peter Zuidlaan 179A-179H
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
Complex
909
Adressen
Winkel St. Victorplein 2, garages St. Victorstraat 29 B en C en Ringvaartsingel 8A
Werkzaamheden
Schilderwerk.
Uitvoering
2020

Complex
913
Adressen
Alpherwetering 40A-40F, 52A-52D, 81A-81D, 83A-83F, 113A-113F
Werkzaamheden
Schilderwerk, reinigen gevelbekleding en aanbrengen schutlaag dakranden.
Uitvoering
2020

Complex
933
Adressen
Garages L. de Colignystraat
Werkzaamheden
Schilderwerk en waar nodig herstellen daken.
Uitvoering
2020
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Zevenhuizen 2020
Bij woningen waarbij het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen)
certificaat verloopt worden bewoners per brief geïnformeerd met
betrekking tot de upgrade.

Complex
410
Adressen
De Fazant 13-27 / Kratonlaan 142-168
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, daar waar nodig herstellen voegwerk en reinigen dakkapellen.
Uitvoering
2020
Complex
450
Adressen
Begoniaplein 1-23, 2-24
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, waar nodig herstellen voegwerk raamdorpelstenen en
reinigen boeiboorden.
Uitvoering
2020

Complex
452
Adressen
Leliestraat 5-37
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
480
Adressen
Wollefoppenweg 26, 32
Werkzaamheden
Schilderwerk, daar waar nodig herstellen boeiboorden bergingen.
Uitvoering
2020
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Moerkapelle 2020
Bij woningen waarbij het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) certificaat verloopt
worden bewoners per brief geïnformeerd met betrekking tot de upgrade.

Complex
633
Adressen
Prins Willemstraat 16-26, 13, 15-23 / Mauritsstraat 13-23
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, daar waar nodig herstellen voegwerk gevel bergingen en
raamdorpelstenen, reinigen boeiboorden.
Uitvoering
2020

Boskoop 2020

Complex
500
Adressen
Parklaan 12-58
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Gouda 2020
Bij woningen waarbij het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) certificaat verloopt
worden bewoners per brief geïnformeerd met betrekking tot de upgrade.

Complex
699
Adressen
Lekkenburg (woningen) 229 t/m 659 oneven
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020
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Complex
710
Adressen
Gr. van Prinsterersingel 17, 17a, 17c, 17b, 17d, 17e, 17f, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 19f,
21, 23, 25 / Goeman Borgesiusstraat 64 / Talmastraat 20
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
720
Adressen
Tristanstraat 20, 24, 34, 44, 48, 52-60, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90 / Lanseloetstraat 1-23
/ Esmoreitstraat 2-24 / Reinaertplein 1-23, 2-24 / Merlijnstraat 16-86 / Arthurpad 1-11, 2-12
/ Isoldestraat 18-40, 42-64 / Halewijnplein 10-20, 11-21
Werkzaamheden
Upgrade buitenschil door middel van vervangen gevelbekleding, aanbrengen gevelisolatie,
schilderwerk, kozijnherstel, vervangen kozijnen ter plaatse van de balkons voorgevel,
aanbrengen isolatieglas en roosters in balkonpuien, aanbrengen isolatieglas
kunststofkozijnen, vervangen pui entrees inclusief postkasten en bellentableau, het
aanbrengen van nieuwe dakbedekking en het aanvullend isoleren van het dak. Binnen in
de woning wordt CO2 gestuurde mechanische ventilatie aangebracht, waar nodig
renoveren keukens, badkamers en toiletten.
Uitvoering
2020

Complex
721
Adressen
Elckerlycstraat 1-11, 2-12 / Reinaertplein 25, 26, 27, 28 / Halewynplein 2, 3, 4, 5 /
Isoldestraat 9-17 / Tristanstraat 12-16 / Merlynstraat 1-7
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gevelbekleding en boeiboorden.
Uitvoering
2020

Complex
722
Adressen
Achterwillenseweg (eengezins) 24-26, 44-50
Werkzaamheden
Reinigen dak.
Uitvoering
2020
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Complex
731
Adressen
Ouverturelaan 45-111
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
732
Adressen
Willensplein 11-27, 43-59, 29-41, 61-143
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
740
Adressen
Middenmolenplein 120-262
Werkzaamheden
Schilderwerk en aanpassen brandveiligheid.
Uitvoering
2020

Complex
750
Adressen
Rutgersstraat 1-55, 2-56
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
753
Adressen
Gedenklaan 120-154
Werkzaamheden
Vervangen dakbedekking.
Uitvoering
2020
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Complex
756
Adressen
Wilsonplein 10-25 (aaneen)
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
761
Adressen
Dunantsingel woningen: 4-42, 46-84
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
762
Adressen
Dunantsingel 130-168, 170-208 / garages Bernadottelaan 156B, 156C, 156D, 156E,
J. Mottstraat 29-35
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
765
Adressen
Bernadottelaan 85, 91, 99, 101, 103, 107, 109, 111/Dunantsingel 210, 212, 214, 218, 228/
Hammarskjoldhof 1, 5, 7, 13
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, vervangen dilatatievoegen, waarnodig herstellen
raamdorpelstenen en reinigen gevelbekleding.
Uitvoering
2020

Complex
774
Adressen
Pretoriaplein 1, 3, 2, 4, 5, 6-26 / Fourieweg 7, 9, 8 10, 11-15, 16-19, 12-18 / Chr. de
Wetstraat 9, 10,11,12, 6, 8, 14, 7, 13
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gevelbekleding en boeiboorden.
Uitvoering
2020
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Complex
776
Adressen
Zuidrandflat
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
781
Adressen
Derde kade 104-124 / Vierde kade 55, 55A, 56, 56A, 57, 58, 59, 61, 63, 65 /
Nooth.v.Goorstraat 32-44, 33-45
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gevelbekleding en boeiboorden.
Uitvoering
2020

Complex
788
Adressen
Paradijs 24 t/m 80 even / Houtmansgracht 2, 2a en 2b
Werkzaamheden
Vervangen spreekluisterverbinding lift.
Uitvoering
2020

Complex
793
Adressen
Westhaven 6, 7, 8, 9-1 t/m 9-9, 9-101 t/m 9-114, 9-201 t/m 9-213, 9-301 t/m 9-302
Werkzaamheden
Schilderwerk, vervangen tapijt trappen.
Uitvoering
2020

Complex
798
Adressen
Westhaven 71, 71A, 72
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gootbekleding en herstellen stucwerk gevel.
Uitvoering
2020
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Complex
824
Adressen
Uiverplein 10-62
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk en reinigen gevelbekleding.
Uitvoering
2020

Complex
831
Adressen
Jacob Catsstraat 1-23, 33-55
Werkzaamheden
Kozijnherstel, schilderwerk, reinigen gootbekleding, herstellen vloeren balkons, metsel- en
voegwerk gevels en raamdorpelstenen.
Uitvoering
2020

Complex
833
Adressen
Burg. Gaarlandtsingel 13-30, 33-50, 53-70 aaneen, 31, 32, 51, 52 / Kon. Wilhelminaweg
73-107
Werkzaamheden
Kozijnherstel en schilderwerk.
Uitvoering
2020

Complex
850
Adressen
Lethmaetstraat 31 / Van Strijenstraat 16 / Vest 61 / Voorwillenseweg 60
Werkzaamheden
Kozijnherstel en schilderwerk.
Uitvoering
2020
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Bijlage 2: Nieuwbouwprojecten in uitvoering 2020
Gouda
Complex: 651 – Zuidelijk Stempel Oost te Gouda
Aantal woningen: 35 appartementen en 12 huureengezinswoningen en 17
koopeengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in dit gebied appartementen en
eengezinswoningen voor de sociale huur en koop.
Uitvoering: 2020 bestemmingsplan en bouwvoorbereiding

Complex: 653 – Middengebied te Gouda
Aantal woningen: 20 appartementen huur en 20 koopeengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in het hart van Gouda oost een
appartementencomplex voor de sociale huur en koopeengezinswoningen.
Uitvoering: in 2020 afronding sloop De Rijkestraat en bouwrijp maken
Complex: 655 en 657 – Oostvogel locatie en van Heven/Goedhartsingel te Gouda
Aantal woningen: ca. 60 appartementen huur en 18 koopeengezinswoningen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Gouda oost twee appartementencomplexen
voor de sociale huur en koop eengezinswoningen.
Uitvoering: in 2020 afronden sanering grond, gevolgd door aanbrengen voorbelasting

Complex: 838 – Entree Gouwe Kanaalzone te Gouda
Aantal woningen: 34 appartementen voor de sociale huur (deel Woonpartners)
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt samen met Mozaïek Wonen in Korte Akkeren een
appartementencomplex met ruim 60 sociale huurwoningen.
Uitvoering: 2020 bestemmingsplan, bouwvoorbereiding en start bouw

Complex: 863 – Boerderijkavel Westergouwe te Gouda
Aantal woningen: ca. 50 appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt op de Boerderijkavel in Westergouwe een
appartementencomplex voor ca. 50 2- en 3kamer appartementen voor de sociale huur.
Uitvoering: verwachte start: medio 2020, oplevering 2e helft 2021

Waddinxveen
Complex: 145 – Stationspark, Triangel te Waddinxveen
Aantal woningen: 54 appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Waddinxveen 54 sociale huurappartementen in
het deelgebied Stationspark van de Triangel.
Uitvoering: gestart december 2018, oplevering 1e en 2e kwartaal 2020

Complex: 146 – Parkhoven, Triangel te Waddinxveen
Aantal woningen: 28 appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Waddinxveen 28 sociale 2- en 3kamer
appartementen in het deelgebied D van de Triangel.
Uitvoering: verwachte start begin 2020, oplevering 1e helft 2021
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Complex: 229 – Souburgh te Waddinxveen
Aantal woningen: ca. 33 appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Waddinxveen een appartementen complex
voor ca. 33 zorggerelateerde appartementen voor de sociale en/of markthuur.
Uitvoering: verwachte start: 4e kwartaal 2021, oplevering 2023
Complex: 322 – Limaweg te Waddinxveen
Aantal woningen: ca. 28 appartementen
Omschrijving: Transformatie van voormalig kantoorpand naar woon bestemming met ca.
28 tweekamer appartementen voor de sociale huur.
Uitvoering: verwachte start: eind 2019, oplevering 1e helft 2020

Zuidplas
Complex: 454 – Leliestraat te Zevenhuizen
Aantal woningen: 54 appartementen + nader te bepalen toegevoegd programma
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in samenwerking met de Zevenster en de
gemeente Zuidplas een plan met daarin zorgvastgoed, appartementen en
eengezinswoningen in de sociale huur, markthuur en koop.
Uitvoering: 2020 planuitwerking gebiedsontwikkeling

Complex: 490 – Kamerlingh Onnesstraat te Nieuwerkerk aan den IJssel
Aantal woningen: ca. 50 appartementen
Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Nieuwerkerk aan den IJssel een
appartementencomplex voor ca. 50 3-kamerappartementen voor de sociale huur.
Uitvoering: 2020 planuitwerking in samenwerking met de gemeente

Complex: 491 – Esse Zoom te Nieuwerkerk aan den IJssel
Aantal woningen: 60 eengezinswoningen (Nul op de Meter)
Omschrijving: Turnkey afname van Dura Vermeer. Ontwikkeling in de wijk Esse Zoom die
door van Dura Vermeer wordt ontwikkeld en gebouwd.
Uitvoering: gestart in 2019, opleveringen vanaf 2e kwartaal 2020
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