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Voorwoord

Graag leggen wij in ons jaarverslag 2014 verantwoording af over onze maatschappelijke en
volkshuisvestelijke prestaties. Met dit verslag voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen zoals
opgelegd door diverse overheidsinstanties. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het om
verantwoording af te leggen aan onze klanten, belanghouders medewerkers en collega’s.
Ons jaarverslag 2014 is gebaseerd op ons koersdocument 2013 – 2016, ‘Routeplanner in vier delen’,
‘Jaarplan 2014’ en de daaruit voortvloeiende ‘de Kaderbrief 2014’. De snelle en vaak onvoorspelbare
ontwikkelingen in onze omgeving maken de toekomst minder goed planbaar. Soms zijn plannen al
achterhaald voor de inkt op het papier is gedroogd. De principes op basis waarvan we werken, de visie
die we hebben op volkshuisvesting en de missie die we voor Wooncompagnie zien weggelegd, kennen
een langere houdbaarheidsduur. De vijf volkshuisvestingsdoelen hebben in 2014 een prominente plek
gekregen in de missie die ons drijft (tevreden bewoners, betaalbaar woningaanbod, woningen van
goede kwaliteit, woning voor mensen met een zorgbehoefte, prettige woonomgeving). Deze zijn in de
Kaderbrief verder uitgewerkt, zodat ze ons de komende jaren helpen om in veranderende
omstandigheden toch op koers te blijven. In het jaarplan maken we concreet wat het komend jaar gaan
doen om de missie en visie te verwezenlijken zoals is die vastgelegd in het koersdocument.
Externe toetsingen zoals KWH-meting, visitatie en contact met onze belanghouders zorgen dat we
steeds een klankbord hebben.
Dit jaarverslag 2014 volgt de opbouw en structuur van het koersdocument en het jaarplan 2014.
Naast dit formele verslag is ook een populaire publicatie beschikbaar die recht doet aan onze
maatschappelijke - en volkshuisvestelijke prestaties in 2014.
In hoofdstuk twee vindt u het verslag van het Bestuur. In hoofdstuk drie blikt de Raad van
Commissarissen terug op 2014. Hoofdstuk vier betreft het verslag van de ondernemingsraad van
Wooncompagnie. Hoofdstuk vijf schetst een beeld van ons bestaansrecht, ons DNA, onze missie en
visie. Het hoofdstuk geeft weer waar we anno 2014 staan en waar we de komende jaren naartoe willen.
Hoofdstuk zes is gewijd aan de vijf inhoudelijke thema’s uit het ondernemingsplan: Tevreden
bewoners, voldoende betaalbaar, van goede kwaliteit, bijzonder geschikt en in een aangename buurt.
Hoofdstuk zeven gaat over onze externe relaties en de interne organisatie. In dit hoofdstuk wordt tevens
ingegaan op het ondernemingsbestuur, waarvoor de Governance Code leidend is. In hoofdstuk acht
leggen we verantwoording af over de inzet van onze financiële middelen in 2014 en in hoofdstuk negen
treft u de verkorte jaarrekening van 2014. Tenslotte eindigt het jaarverslag met een verklaring van het
Bestuur en een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Wij hopen met dit jaarverslag inzichtelijk te maken hoe wij onze rol als corporatie in een turbulente
omgeving in 2014 hebben ingevuld, hoe wij zijn gevorderd met het verwezenlijken van onze
doelstellingen zoals geformuleerd in ons koersdocument en jaarplan 2014 en welke route wij de
komende jaren zullen volgen. Graag beantwoorden wij uw eventuele vragen of verschaffen wij u
nadere informatie als u daar behoefte aan heeft.

3

2

Verslag van het Bestuur

Het jaar 2014 hebben wij ervaren als een inspirerend en ook als een intensief jaar. Inspirerend omdat
wij keuzes hebben gemaakt over de toekomstige rol en positie van Wooncompagnie. Deze keuzes
hadden direct gevolgen voor onze acties van vandaag en morgen.
Medio 2014 stuurde de minister voor Wonen en Rijksdienst de Novelle op de Herzieningswet
toegelaten instellingen volkshuisvesting naar de Tweede Kamer. De Herzieningswet en Novelle zijn de
nieuwe kaders waarbinnen Wooncompagnie haar kerntaken vanaf 2015 moet vormgeven. De
combinatie van een zeer verspreid liggend woningbezit, met kleine plukjes woningen in tal van dorpen
en buurten, maakt dat Wooncompagnie in meerdere gemeenten en ook in meerdere woningmarktregio’s
actief is. Punt van grote zorg blijft dat de indeling in woningmarktregio’s ertoe kan leiden dat
Wooncompagnie in sommige regio’s straks mogelijk niet actief mag investeren, terwijl we in veel
woonkernen een woningbezit van (zeer) geringe omvang hebben en als organisatie niet bijzonder groot
zijn. De wetsvoorstellen over woningmarktregio’s en de mogelijke verplichting tot opsplitsing van
corporaties lijkt in tegenspraak met de door de overheid voor zichzelf opgelegde norm tot
samenvoeging van gemeenten.
In 2014 is Wooncompagnie gefuseerd met Algemene Woningbouwstichting Monnickendam (AWM).
De financiële positie van AWM was de afgelopen jaren onder druk komen te staan en de organisatie
stond onder verscherpt toezicht. Ongelukkige keuzes van ontwikkellocaties, tegenwind op de
woningmarkt en aangescherpte heffingen door de rijksoverheid hebben geleid tot een situatie waarin
AWM niet meer kon voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Wooncompagnie was niet op zoek naar
schaalvergroting. Het besluit om mee te werken aan een fusie met AWM is primair ingegeven door
solidariteitsoverwegingen en secundair vanuit de vastgoedstrategie. Wij zijn van mening dat de
huurders van AWM niet het slachtoffer mogen worden van de financiële situatie van hun verhuurder.
Als collega-corporatie waren wij bereid om te helpen en in staat om de financiële problematiek van
AWM op te lossen. Tegelijk past de fusie in de vastgoedstrategie: Wooncompagnie was al met ruim
vijfhonderd woningen actief in de gemeente Waterland maar nog niet in de kern Monnickendam.
Toevoeging van het AWM-bezit (circa 1.000 woningen) vormt een natuurlijke aanvulling op de
vastgoedportefeuille en stelt Wooncompagnie beter in staat om het woonaanbod in de gemeente
Waterland (Monnickendam en de omliggende woonkernen) in samenhang te benaderen.
In de tweede helft van 2014 is Wooncompagnie gevisiteerd. Hoewel Wooncompagnie regelmatig
spiegelt met huurders, medewerkers, collega-corporaties en belanghouders is de visitatie een periode
van zelfreflectie op ambities en prestaties die bijzondere nuttig is. Het doet ons genoegen te lezen dat de
commissie constateert dat Wooncompagnie er wederom in slaagt om een belangrijke bijdrage te leveren
aan de volkshuisvestingsopgave in Noord-Holland. Met hier en daar een kanttekening, is het rapport
opbouwend positief over de wijze waarop Wooncompagnie inhoud geeft aan haar missie om betaalbare
woningen te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen of een bijzondere woonbehoefte en bij
te dragen aan een aangename woonomgeving. Natuurlijk is het lovend om beloond te worden met
mooie cijfers. Nog leuker is het om uit de monden van huurders en belanghouders te horen dat er veel
waardering is voor de wijze waarop Wooncompagnie de samenwerking zoekt. Dat Wooncompagnie
een betrouwbare betrokken partner is, dat er ruimte voor inspraak is en dat naar een advies ook serieus
wordt geluisterd. Het is ook fijn om terug te krijgen dat er een heldere, begrijpelijke visie is waar
zichtbaar naar gewerkt wordt. Een visie ook die, zo noteert de visitatiecommissie, heel veel mensen
binnen en buiten Wooncompagnie verbindt.
We blijven een nuchtere en bescheiden volkshuisvestingsorganisatie, die streeft naar tevreden
bewoners, voldoende betaalbare woningen, een woningaanbod van goede kwaliteit, geschikt aanbod
voor mensen met een zorgvraag. In 2014 constateren we opnieuw dat het profiel van onze bewoners
behoorlijk aan het veranderen is. Het inkomen van onze bewoners wordt gemiddeld lager vanwege de
magere economie, de uitstroom van betere inkomens naar met name de koopsector en een instroom die
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met de aangescherpte toewijzingsregels zich beperkt tot de lagere inkomens. We willen ons aanbod, ons
assortiment aan woningen en woondiensten, nog beter aanpassen aan de veranderende vraag. Dat is een
grote en ingewikkelde opgave. De tweede opgave is dat we onze huurders minder zien als
subsidieontvangers maar als betalende klanten. Om dat onderscheid te markeren, proberen we in zoveel
mogelijk situaties keuzeopties aan te bieden.
In 2014 hebben we de eerste stappen gezet in de ‘beweging’ gericht op de verandering in de vraag, en
dus een verandering in het assortiment aan woningen en woondiensten, en anderzijds op de verandering
in de relatie met onze bewoners (minder bevoogdend en meer faciliterend). In 2015 passen we onze
organisatie verder aan zodat wij in de toekomst met evenveel passie en gedrevenheid nog alerter
kunnen reageren op ‘markt en maatschappij’. Hiertoe gaan we onze processen richting bewoners
opnieuw inrichten bezien door de ogen van de klant . Daarnaast zullen we ons beleid en visie op
buurten nadrukkelijker met elkaar verbinden zodat we de lokale maatschappelijke vraagstukken
binnenhalen en vertalen in bindende afspraken met belanghouders. De essentie is dat we een organisatie
worden die flexibel reageert op wat ‘de klanten’ willen. De complexiteit zit erin dat ‘onze klanten’ vaak
niet koopkrachtig genoeg zijn in relatie tot de vraag die zij hebben, collectief of publiek niet
georganiseerd zijn en er nauwelijks tot geen marktwerking is. Maar dat laat de essentie onverlet.
Wij hebben in 2014 de keuze gemaakt om ons te focussen op onze primaire kerntaak waardoor wij
gestart zijn met het verder afbouwen van ons commerciële vastgoed. Ook zijn wij gestart met de
implementatie van een nieuw primair systeem dat ons in staat zal stellen om ons werk nog beter te
organiseren.
Per 16 december 2014 is Stefan van Schaik tot het Bestuur toegetreden. Naast dat een uitbereiding van
het bestuur past binnen governance ontwikkelingen draagt dit ook bij aan het borgen van de continuïteit
in bestuur & beleid en het verder versterken van de bestuurskracht in deze dynamische periode.
Het jaarresultaat over 2014 kwam uit op ruim € 10 miljoen positief. Dit is een verbetering van € 100
miljoen ten opzichte van 2013. De belangrijkste oorzaak van deze positieve verbetering van het
resultaat was de eenmalige forse afwaardering in 2013 op het sociaal vastgoed ten gevolge van de
verhuurdersheffing. Ondanks de hoge heffingen en ons gematigde huurbeleid hebben wij onze solide
financiële positie weten te behouden. Wooncompagnie scoort in 2014, op alle onderdelen van het
sturingsmodel en de voorwaarden van onze toezichthouders, ruimschoots binnen de gestelde normen.
Wij kijken met veel waardering terug op de inzet van onze medewerkers in 2014 rond de verschillende
trajecten zoals een nieuw primair systeem, de fusie met AWM, de eerste stappen op weg naar een
transitie en transformatie van de eigen organisatie.
Stefan van Schaik
John Hendriks
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Verslag Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij
Wooncompagnie en de met haar verbonden ondernemingen. De governancestructuur is hierbij leidend.
De Raad functioneert en handelt in het belang van Wooncompagnie.
In 2014 is de woningmarkt en specifiek die voor corporaties vrijwel tot stilstand gekomen. Het goede
gesprek met huurders en gemeentes staat onder grote druk onder invloed van de gevolgen van het
politieke en economische klimaat. Huur en inkomenspolitiek, woningtoewijzing en woningaanbod
domineren de agenda’s in toenemende mate. De Raad van Commissarissen constateert dat
Wooncompagnie het huurdersbelang daarbij telkens centraal stelt. Het effect hiervan op de eigen
organisatie wordt scherp gevolgd en vertaald in adequate plannen en maatregelen.
Samenstelling van de Raad
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, die
primair voor een periode van vier jaar worden benoemd. Deze periode kan maximaal eenmaal worden
verlengd. Twee commissarissen zijn op voordracht van de huurdersorganisaties benoemd.
In 2014 heeft de Raad de heer Koos Parie benoemd voor de tweede termijn. De samenstelling
gedurende het verslagjaar is conform het rooster van aftreden niet gewijzigd. Evenwel is als gevolg
van de afspraken in het kader van de fusie met AWM door de RvC in haar vergadering van 8 september
2014 de heer Huub Beckers vanuit AWM voor bepaalde tijd benoemd tot 31 december 2016. De
samenstelling van de Raad komt hiermee op zeven leden.
Op 31 december 2014 bestond de raad uit de volgende personen:
 De heer H. (Han) Quick, uit Heerhugowaard, 1953, eerste benoeming in 2008, eerste
zittingsperiode tot 18-10-2012 (nieuwe regeling), herbenoemd voor tweede termijn conform
nieuw rooster van afreden. Voorzitter van de Raad.
- Hoofdberoep: Hoofd Vastgoed van De Hartekamp Groep, een zorginstelling voor mensen
met een verstandelijke beperking in Midden- en Zuid-Kennemerland.
- Overige nevenfuncties: Bestuurssecretaris bij een sportorganisatie.


De heer H. (Henk) Wokke uit Hoorn, 1966, tweede benoeming in 2014, tweede zittingsperiode
tot en met februari 2017 (nieuwe regeling). Voorzitter Auditcommissie.
Hoofdberoep: Zelfstandig Organisatieadviseur, verbonden aan Rijnconsult B.V. en
Duincollectief.
Overige nevenfuncties: lid raad van toezicht Stichting Vrije Scholen Ithaka, voorzitter
Rekenkamercommissie gemeente Opmeer- Medemblik en lid van de RvC GGZ Noord
Holland Noord.



De heer A. (Aad) de Wit uit Castricum, 1956, eerste benoeming 2009, huidige eerste
zittingsperiode tot 14 december 2013 (nieuwe regeling). Lid Auditcommissie.
- Hoofdberoep: Voorzitter van Bestuur van ROC Kop van Noord-Holland.
- Overige nevenfuncties: Lid bestuur VNO/NCW Noordwest-Holland, Voorzitter Raad van
Toezicht Stichting Rataplan, Vice-voorzitter Raad van Toezicht,
Onderwijsbegeleidingsdienst Noord West, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Tabijn,
Lid van het bestuur Stichting Noorderlicht



De heer K. (Koos) Parie uit Amsterdam, 1950, eerste benoeming 2010, huidige eerste
zittingsperiode tot 8 februari 2014 (nieuwe regeling). Voorzitter Remuneratiecommissie.
- Hoofdberoep: Zelfstandig adviseur en interim managerbestuurder, verbonden aan ORKA
advies.
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Mevrouw J.P.A. (Josette) de Goede uit Assendelft, 1954, eerste benoeming 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar.
- Hoofdberoep: Zelfstandig adviseur, interimmanager, businesscoach.
- Overige nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van Sopoh, scholengemeenschap in
het primaire onderwijs. Vice-voorzitter Raad van Toezicht OVO Zaanstad,
scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs. Bestuurslid Swedish Chamber of
Commerce. Betrokken bij platforms op het gebied van leiderschap en multiculturele
vraagstukken.



De heer H. (Hans) Stellingsma uit Oegstgeest, 1956, eerste benoeming per 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar.
- Hoofdfunctie: lid RvB Simac Techniek NV
- Overige nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht Longfonds, voorzitter Raad van
Toezicht Omring, voorzitter Raad van Commissarissen Velison Wonen



De heer H (Huub) Beckers uit Monnickendam, 1947, benoeming voor bepaalde tijd tot 31
december 2016.
- Hoofdfunctie: zelfstandig ondernemer, verbonden aan Roots&Wings
Organisatieontwikkeling.
- Overige nevenfuncties: Voorzitter Stichting ErZijn ter bevordering van het werk van Jan
van Delden, Secretaris van de Stichting Stadsraad van Monnickendam, Senior expert van
PUM (VNO-NCW) in ontwikkelingslanden, Lid van de ASTD, American Society for
Training & Development

De heer Han Quick en de heer Aad de Wit hebben op voordracht van de huurdersorganisaties zitting in
de Raad.
Bezoldiging leden van de Raad in 2014
De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste honorering. De vergoeding van de
leden van de Raad is gebaseerd op de Adviesregeling “Honorering toezichthouders in
woningcorporaties”.
De jaarlijkse aanpassing is gekoppeld aan de aanpassing van de salarissen van medewerkers in dienst
van corporaties, per 1 januari. Eenmaal per vier jaar vindt een benchmark onderzoek plaats. Het
honorarium van de Commissarissen is niet gekoppeld aan de financiële prestaties van Wooncompagnie.
De bezoldiging is in 2014 in het kader van de WNT getoetst.
In 2014 bedroeg de honorering (excl. BTW) van de leden van de Raad: € 8.350 (2013: € 8.356). Voor
de voorzitter: € 12.525 (2013: € 10.447). Er is geen vaste onkostenvergoeding, maar de leden van de
Raad hebben sinds 1 januari 2014 de mogelijkheid om reiskosten te declareren tegen € 0,19 per
kilometer. Daarnaast is vanaf 2013 ook BTW verschuldigd over de honorering. De totale bezoldiging
aan de RvC-leden, inclusief kilometervergoeding en BTW over 2014 bedroeg € 73.971 (2013: €
56.209).
Deskundigheidsbevordering
De agenda aan externe ontwikkelingen heeft de deskundigheidsbevordering in 2014 extra gestimuleerd.
De voorstellen van de VTW, met name van de commissie Winter, zijn in de loop van 2014
uitgekristalliseerd. De aanbevelingen op het gebied van de permanente educatie zijn door de leden van
de raad actief opgepakt. Een aantal leden konden in 2014 al enkele cursussen bijwonen. De landelijke
opleidingsvraag overtreft op dit moment echter het aanbod. De leden hopen dat in 2015 de wachttijden
verminderen. Een opleidingsplan is voor 2015 in de maak. Aan de interne deskundigheidsbevordering
is invulling gegeven door een managementmeeting, locatie bezoeken, bijwonen van
personeelsbijeenkomsten en OR vergaderingen. De twee nieuwe leden van de raad hebben 2014
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gebruikt om via commissiewerk alvast nader kennis te maken met de organisatie en de materie.
Tweemaal per jaar komt een delegatie van de Raad bijeen voor overleg met de Huurdersorganisaties.
De Raad blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen die belangrijk zijn voor het toezicht via
publicaties van VTW, Aedesmagazine en Media Select.
Zelfevaluatie
De zelfevaluatie over het verslagjaar 2014 heeft op 19 september 2014 plaats gehad. De leden van de
Raad hebben er voor gekozen om de evaluatie intern uit te voeren. De doelstellingen uit 2013 zijn
allereerst geëvalueerd. Vervolgens is het functioneren gedurende het verslagjaar besproken. De reeds
benoemde ontwikkelingen in de inleiding hebben ook bij de zelfevaluatie een belangrijke rol gespeeld.
De raad zal in 2015:
Extra aandacht schenken aan de eigen scherpte
Een nieuwe kerncommissie Vastgoed/volkshuisvesting instellen
Organisatieontwikkeling structureel agenderen
Integratie AWM volgen
De eigen evaluatie ook halfjaarlijks monitoren
Kerncommissies
Binnen de Raad zijn twee commissies met bijzondere taken. Zij bereiden de besluitvorming van de
Raad voor betreffende financiële aspecten en de beoordeling en honorering van het Bestuur.
De Auditcommissie
Deze commissie bestond uit drie leden van de Raad van Commissarissen, te weten de heer Henk
Wokke (voorzitter) en de heren Aad de Wit en Hans Stellingsma. De leden schenken hun aandacht met
name aan:
 De financiële informatievoorziening door Wooncompagnie en derden over de organisatie
 Het functioneren van het de interne risicobeheersings- en controlesystemen
 De treasury activiteiten
 De naleving van de aanbevelingen van de externe accountant
 De leden van de auditcommissie spraken in 2014 in vier vergaderingen met de
directeurbestuurder, de manager en medewerkers M&B, de treasurydeskundigen en de externe
accountant. In deze gesprekken kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
 Besturingsgids Wooncompagnie
 Investeringsstatuut en bestuursreglement
 Stand van zaken fusie AWM
 Audit agenda 2014 en auditrapportage 2013
 Opvolgingsplan audits
 Taskforce niet-DAEB activiteiten
 Automatiseringstrajecten
 Managementletter 2013 PWC
 Stand van zaken derivaten (elke vergadering)
 Jaarstukken 2013 (jaarrekening, accountantsverslag, jaarverslag)
 Treasurystatuut en jaarplan 2014
 Treausuryrapportage 2013
 Stand van zaken grondposities (elke vergadering)
 Stand van zaken verbindingen (elke vergadering)
 Evaluatie dienstverlening externe accountant
 Controleplan 2014 accountant
 Jaarplan 2015 en meerjarenbegroting
 Jaarverslag Auditcommissie
 Evalueren reglement Auditcommissie
 Evalueren functioneren Auditcommissie
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De verslagen van de auditcommissie, concept jaarverslag Auditcommissie en de evaluatie van de
Auditcommissie zijn besproken tijdens de reguliere RvC vergaderingen. Samenvattend is
geconcludeerd dat de auditcommissie adequaat functioneert conform het reglement Auditcommissie en
het oordeel van de RvC. In 2014 heeft de auditcommissie vooral nadere diepgang gevraagd en gekregen
op onderdelen van het interne risico en controlesysteem.
In 2014 is, als inwerkjaar voor een nieuw lid, gewerkt met 3 leden van de auditcommissie. In december
2014 heeft de RvC, conform haar plan besloten het aantal leden van de auditcommissie voor 2015 weer
terug te brengen naar 2 commissarissen.
De Remuneratiecommissie
De heer Han Quick (voorzitter RvC) en de heer Koos Parie (voorzitter commissie) hebben namens de
Raad van Commissarissen zitting in de remuneratiecommissie. In de tweede helft van 2014 heeft
mevrouw Josette de Goede aan vrijwel alle beraadslagingen van de commissie deelgenomen, om vanaf
2015 het voorzitterschap van deze commissie goed ingewerkt op zich te kunnen nemen. (Dit in het
kader van een andere portefeuilleverdeling binnen de raad.)
Tot de taken van de remuneratiecommissie behoren
het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en bestuurder;
de voorbereiding van het bezoldigingsbeleid betreffende de leden van de RvC en bestuurder;
het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek en het voortgangsgesprek met de bestuurder en het
voorbereiden van de definitieve beoordeling en beoordeling door de RvC;
het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de RvC.
De remuneratiecommissie heeft in 2014 de in 2013 vastgestelde systematiek inzake de beoordeling van
de bestuurder gevolgd. Met de bestuurder is begin 2014 het beoordelingsgesprek over het jaar 2013
gevoerd en teruggekoppeld aan de RvC. Voorts is begin 2014 met de bestuurder een
prestatieovereenkomst voor dat jaar besproken en vastgesteld in de RvC. Zowel de voorbereidingen
voor de gesprekken als de terugkoppelingen zijn gedocumenteerd.
De remuneratiecommissie, aangevuld met de bestuurder, heeft het sollicitatiegesprek met de heer Huub
Beckers, voorgedragen door AWM in het kader van de fusie met deze corporatie, gevoerd.
Met het oog op de naderende pensioendatum van de bestuurder en anticiperend op externe
ontwikkelingen en de consequenties voor Wooncompagnie, heeft de remuneratiecommissie namens de
Raad met de bestuurder gesproken over de bestuurlijke bezetting en aansturing van Wooncompagnie in
de toekomst. Nadat de Raad het besluit tot een twee hoofdig bestuur had genomen heeft de
remuneratiecommissie de gesprekken met de intern beoogde kandidaat gevoerd. De benoeming van de
heer Stefan van Schaik tot directeur-bestuurder heeft in de vergadering van 15 december plaats
gevonden. Gelijktijdig werd de zittende bestuurder, de heer John Hendriks, benoemd tot
directievoorzitter. De onderbouwing van het gekozen bestuursmodel, de keuze voor de heer Van
Schaik en de beloningsstructuur zijn uitvoerig gedocumenteerd. Ook de nieuwe portefeuilleverdeling,
het aangepaste bestuursreglement en de consequenties voor de topstructuur zijn door de RvC
vastgesteld c.q. goedgekeurd.
Integriteit
Wooncompagnie kent een integriteitscode. Deze gedragscode geeft richting aan de afwegingen die
medewerkers dagelijks moeten maken in hun relatie met de huurders van Wooncompagnie,
leveranciers, belanghouders, bedrijfseigendommen en met elkaar. Daarnaast beschikt Wooncompagnie
over een klokkenluidersregeling. Over de werkzaamheden van de klachtencommissie heeft het bestuur
bij bespreking van het jaarverslag verslag gedaan. De Raad stelt vast dat gedurende het verslagjaar het
toezicht is uitgevoerd volgens de regels die daarvoor gelden. De eigen onafhankelijkheid is
gewaarborgd. Er is in 2014 geen sprake geweest van situaties van tegenstrijdig belang tussen de leden
van de Raad van Commissarissen en Wooncompagnie. Bij de benoeming van de nieuwe leden van de
Raad is Onder andere een verklaring omtrent gedrag overlegd.
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De werkwijze van de Raad
Binnen de Raad zijn bestuurlijke, juridische, financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke
expertises vertegenwoordigd. De leden zijn zowel in de private als in de publieke sector werkzaam.
Ondernemen met maatschappelijke visie en verantwoordelijkheid bindt de kijkrichting van de Raad. De
leden van de Raad kennen het werkgebied van de corporatie en opereren als team. De sfeer binnen de
Raad is collegiaal en constructief, waarbij ieder van de commissarissen de ruimte krijgt én neemt die
voor een goede uitoefening van de toezichtrol vereist is. De Raad heeft in dit verslagjaar een praktische
start gemaakt met de aanbevelingen van de commissie Winter inzake de permanente educatie. De eerste
ervaringen zijn positief.
Op de website is het door de Raad gehanteerde toezichtkader te vinden. Het toezichtskader voor 2013 is
in 2014 ongewijzigd gecontinueerd. Op de website is tevens het toetsingskader te vinden, samen met
alle overige documenten die alle in het verslagjaar zijn aangepast aan de vigerende governancecode.
In de besturingsgids 2014 wordt op toegankelijke en transparante wijze helderheid verschaft over de
taken en bevoegdheden, de planning & control cyclus en de governance binnen Wooncompagnie.
De werkzaamheden van de Raad
De Raad is in 2014 in zes reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder bijeengekomen. Bij de
laatste en zevende vergadering was het twee hoofdige bestuur, na de benoeming van de heer Stefan van
Schaik, in functie. Vaste onderwerpen werden gevormd door:
 jaarstukken over 2013
 meerjarenplanning en begroting 2014
 activiteiten auditcommissie
 viermaandsrapportages
 beoordeling bestuurder
 zelfevaluatie RvC
In de vergadering van 26 mei 2014 is de jaarrekening 2013 goedgekeurd.
Buiten de vaste onderwerpen is tijdens de bijeenkomsten structureel agendaruimte gemaakt om Raad en
bestuurder, deels met management, sparringruimte te bieden voor strategische vraagstukken. Bij twee
besprekingen zijn locaties in het werkgebied bezocht. Leden van de Raad hebben gesproken met OR en
voeren halfjaar gesprekken met de huurdersorganisaties. Organisatieontwikkeling: Wooncompagnie de
veranderfase, streefhuurbeleid, financiële gezondheid, integriteit, de novelle, zorgvastgoed, het
besturingsmodel en de wijziging van de top structuur zijn in het verslagjaar aan de orde geweest. Extra
tijd en aandacht zijn besteed aan de visitatie en de afronding van het fusieproces met AWM. De
complimenten van het CFV voor Wooncompagnie op dit dossier zijn uitzonderlijk.
De Raad wordt mondeling en schriftelijk geïnformeerd. De informatie bestaat onder andere uit externe
rapportages en correspondentie van WSW, CFV, het ministerie, de accountant en de fiscaal adviseur.
Verder worden interne notities en onderzoeken, waaronder audits, die voor het functioneren van
Wooncompagnie relevant zijn in de informatievoorziening betrokken. De leden van de Raad vullen hun
toezichthoudende rol actief in door ook op andere wijze de informatie “uit het veld” te verkrijgen.
Verschillende seminars, maar ook de personeelsbijeenkomst zijn daartoe bezocht. Deelname aan de
regionale bijeenkomst “Toekomstbeeld West-Friese corporaties” is eveneens een voorbeeld van
“veldwerk”. Met permanente educatie is een start gemaakt. Dit zal de kennis van de leden van de Raad
extra verdiepen.
De Raad stelt wederom vast dat zij haar toezichthoudende taak gedurende het verslagjaar in
onafhankelijkheid heeft kunnen vervullen en dat zij zonder terughoudendheid de daartoe benodigde
informatie verkreeg. De Raad wordt door de directeur-bestuurder proactief geïnformeerd en waardeert
de open en kritische opstelling van de directeur-bestuurder daarbij. De Raad constateert bij de managers
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en de medewerk(st)ers eveneens een open en constructieve instelling ondanks de organisatorische
vernieuwingen die zich in 2014 aankondigen.
Algemene indrukken
In 2014 nam de roep vanuit de huurders om meer steun voor lagere huren toe. Wooncompagnie nam in
2013 al afstand van het standpunt van de koepel en de minister en koos voor de huurders. Maar
Wooncompagnie moet en wil meer doen om aan die roep voldoende antwoord te bieden. In 2014 zijn
daar concrete stappen voor gezet. In het volgende verslagjaar zullen de eerste resultaten van de transitie
zichtbaar worden. De fusie met AWM vraagt in de praktijk het uiterste van het doorzettingsvermogen
van de organisatie. De interne beheersing is goed op orde en zal nog kunnen verbeteren na de
implementatie van nieuwe informatiesystemen.
Organisatieontwikkeling
In het verslagjaar heeft Wooncompagnie vervolg gegeven op de aanzet tot de transitie uit 2013.
Het belang van de huurder, van de buurten en de continuïteit van de onderneming is hierbij leidend. De
doelstellingen zijn bijgesteld en vertaald in richtinggevende principes voor het besturingsmodel met als
hoofdindeling: bewoners-buurten-woningen.
De Raad is bij dit proces actief en adviserend betrokken en heeft dit onder andere vertaald door tijdig
de effecten voor de top structuur te analyseren en daarop te anticiperen.
Honorering directeurbestuurder
De honorering van de directeurbestuurder, de heer J.W. (John) Hendriks, 1951, werkzaam bij
Wooncompagnie sinds 1998, bedraagt over het jaar 2014 € 156.964 (periodiek betaalde beloningen) en
€ 33.008 (pensioendeel). (2013: € 156.964 resp. € 33.097). De beloningsstructuur (met een vast salaris
en een beoordelingsafhankelijke stijging van 0%, 2% of 4%) is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven.
De jaarlijkse salarisstijging wordt door de volledige Raad vastgesteld. De bezoldiging van de directeur
blijft ruim binnen de richtlijnen.
Bij de benoeming van de heer Stefan van Schaik tot directeurbestuurder per 16 december 2014 zijn
bezoldigingsafspraken gemaakt waarbij de honorering op jaarbasis, peiljaar 2014, € 125.000 bedraagt.
De beloning als directeurbestuurder bedraagt voor de heer Stefan van Schaik € 5.435 en € 1.034
(pensioendeel). Tot 1 juli 2014 was de heer Gijs van Roozendaal bij fusiepartner AWM uit
Monnickendam bestuurder. De heer Gijs van Roozendaal werd door AWM ingehuurd op interim basis
en heeft in 2014 vanuit zijn functie als bestuurder € 10.248,- gedeclareerd.
Tot slot
Wooncompagnie heeft in 2014 de basis verder gedefinieerd voor een efficiëntere organisatie. De
ambitie: betaalbare woningen met keuze mogelijkheden, dicht bij de bewoners en “in de buurt”. Die
stip op de horizon is dichtbij, in 2016 willen we dat hebben bereikt. Nieuw elan in combinatie met
businesscase denken, zal van de medewerkers veel vragen. Het waarom en het waarvoor is gelukkig
voor iedereen duidelijk: het belang van de huurder. De sprongen om dit te bereiken zullen groot zijn en
veel van iedereen vragen.
De Raad is zich bewust van de impact die deze ontwikkelingen op de organisatie kan hebben. Zij
spreekt haar waardering uit over de aanpak en is overtuigd van de zorgvuldigheid waarmee de stappen
worden gezet.
Namens de Raad van Commissarissen,
J.F.T. Quick, voorzitter
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4

Verslag Ondernemingsraad

Samenstelling ondernemingsraad
Conform het reglement bestaat de ondernemingsraad van Wooncompagnie uit zeven leden die worden
gekozen door en uit de volgende kiesgroepen:
 twee leden door en uit vestiging Schagen;
 twee leden door en uit vestiging Purmerend;
 twee leden door en uit vestiging Hoorn;
 één lid wordt gekozen door en uit de gehele organisatie (in een tweede verkiezingsronde).
De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar treden twee leden af, met
dien verstande dat er nooit twee leden uit dezelfde kiesgroep tegelijk aftredend zijn. In elke derde
verkiezingsperiode zijn drie leden aftredend. De aftredende leden zijn direct herkiesbaar.

De samenstelling van de OR per 31 december 2014
Functie
Voorzitter
Secretaris

Naam
Hanneke van Ofwegen
Ingeborg van den Bergh

Kiesgroep
Hoorn
Hoorn

Vice-voorzitter

Peter Cornielje

Hoorn

Lid/Notulist

Edo Huisman

Hoorn

Lid
Lid/Notulist
Lid

Ad Bruinsma
Anja Vendel
Maureen Vervenne

Purmerend
Purmerend
Purmerend

Taken
Communicatie& Organisatie
Communicatie, Organisatie &
Personeelsbeleid
Financiën, Organisatie &
Personeelsbeleid
ARBO, Communicatie &
Financiën
ARBO
Personeelsbeleid
ARBO

Tijdsbelasting
De ondernemingsraad heeft het afgelopen jaar wederom afspraken met de directie gemaakt over de te
besteden tijd aan OR-werk. Elke week is er voor elk OR-lid vier uur gereserveerd. Indien dit voor de
eigen functiegerelateerde werkzaamheden of de werkzaamheden van directe collega’s leidt tot een te
grote belasting, is de leidinggevende bevoegd deze vier uur per week opvullen.
In principe gebruiken de leden de donderdagochtend voor OR-gerelateerde werkzaamheden, inclusief
vergaderen. Deze afspraak geeft duidelijkheid aan de ondernemingsraad maar vooral ook duidelijkheid
aan de overige medewerkers van de organisatie.
In verband met werkdruk heeft de voorzitter tussen januari en augustus haar functie tijdelijk moeten
neerleggen. In deze periode heeft de vice-voorzitter deze taak ingevuld.
Door het project WooDy (Wooncompagnie op Dynamics, een nieuw ERP-systeem), dat in mei startte,
waren 4 leden minder in te zetten. Dit heeft invloed gehad op de voortgang van het OR-werk. Deze
situatie heeft, door het uitstellen van de live-gang, geduurd tot half februari 2015.
Cursusdagen
De leden van de ARBO commissie hebben een tweedaagse beginnerscursus gevolgd om meer thuis te
raken in de ARBO wetgeving. In april en in september heeft de OR een workshop dag gevolgd onder
leiding van de vaste cursusbegeleider van het FNV. Op beide dagen is ingegaan op de problematiek
waarmee de OR op dat moment bezig was (WKR / Aankondiging reorganisatie).
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Vergaderstructuur en onderwerpen
De ondernemingsraad heeft in 2014 onderling negentien keer vergaderd en zeven keer formeel met de
directie overleg gevoerd. Daarbij is eenmaal vooraf een afvaardiging van de Raad van Commissarissen
aanwezig geweest. Het onderwerp van die korte bespreking was de invoering van een tweehoofdig
Bestuur en de aanstelling van Stefan van Schaik als tweede directeurbestuurder.
Tijdens de vergaderingen met de directie en de onderlinge overleggen kwam in 2014 onder andere aan
de orde:
 Fusie AWM;
 ARBO RI&E;
 Collectieve vrije dagen;
 Plaatsingsprotocol;
 Doorontwikkeling Facilitaire Dienst;
 Versobering vergoedingen aan het personeel;
 Werkkostenregeling;
 ARBO beleid;
 Mobiliteitsregeling;
 Reorganisatie;
 Aanstelling 2e directeur / 2 hoofdig Bestuur (Raad van Bestuur);
 Beoordelingssystematiek;
 Kaderbrief 2015;
 Evaluatie bereikbaarheidsdienst
 Evaluatie ARBO dienst Cohesie
De overleggen met de directeurbestuurder heeft de ondernemingsraad als positief ervaren. De sfeer is
informeel, open en transparant. Afhankelijk van het onderwerp wordt de ondernemingsraad mee
genomen in de ontwikkelingen waarna het formele traject wordt ingezet. Hiermee behoudt de
ondernemingsraad de formele positie en kan haar besluitvorming stoelen op aanwezige informatie.
Adviesrecht / instemmingsrecht
Ondanks het grote aantal onderwerpen zijn maar enkele onderwerpen formeel met een adviesaanvraag
dan wel een instemmingsaanvraag afgerond.
Adviezen:
De ondernemingsraad heeft in 2014 over de volgende onderwerpen een advies gegeven:
 Fusie AWM;
 Ontbinding van de Coöperatieve Trevin U.A.;
 Verlenging termijn Dhr. K. Parie in R.v.C.;
 Tweehoofdig Bestuur / aanstelling Stefan v Schaik als tweede directeurbestuurder;
 Projectorganisatie (uit het veranderprogramma Plan van Aanpak);
Instemming:
De ondernemingsraad heeft in 2014 twee instemmingen voorgelegd gekregen:
 ARBO – opdracht RI&E Hoorn
 ARBO – H6 PIM - Arbobeleid
Vooruitblik 2015
De ondernemingsraad verwacht dat 2015 een druk jaar wordt. Het grote onderwerp dat eind van 2014 is
ingezet is de reorganisatie. Dit betekent veel contact met de vakbonden en goede communicatie met de
achterban. In het kielzog van de reorganisatie zullen ook onderwerpen als functiehuis, loongebouw en
beoordeling aan de orde gaan komen. De implementatie van WooDy zal ook zorgvuldig gevolgd
worden door de OR. In 2015 zullen weer verkiezingen plaatsvinden omdat Ad Bruinsma zijn termijn
erop zit.
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5

Volkshuisvesting van blijvend belang

5.1

De visie van Wooncompagnie

Vanzelfsprekend was ook in 2014 onze visie op de volkshuisvesting richtinggevend voor onze
activiteiten. Wooncompagnie is een maatschappelijke organisatie op het gebied van wonen. In onze
visie is en blijft er behoefte aan een gevarieerde sociale huursector, die goede en betaalbare woningen
biedt aan mensen die op de woningmarkt weinig te kiezen hebben. Omdat ze een laag inkomen hebben
of een bijzondere woonbehoefte, bijvoorbeeld verbonden aan een zorgvraag. We blijven overtuigd van
het belang van een volwaardige corporatiesector, die bewoners een betrouwbare huisbaas biedt en waar
besluiten niet winstgedreven maar maatschappelijk gemotiveerd zijn. We menen dat dit
ondernemingsconcept op de woningmarkt (met haar specifieke kenmerken: hoge investeringen,
plaatsgebonden, lange termijn) van grote waarde is en ook blijft. Tegelijk zijn we ons bewust van de
risico’s: ‘de markt’ houdt ons niet scherp en ‘de maatschappij’ staat op afstand. Het versterken van het
kostenbewustzijn en het vergroten van de invloed van bewoners en maatschappelijke belanghouders
zijn voor Wooncompagnie daarom eeuwigdurende speerpunten: we zijn er nooit mee klaar.
In het verslagjaar is de positionering van woningcorporaties intensief onderwerp van debat geweest.
Deels in verband met de Parlementaire Enquête naar het corporatiebestel en deels in verband met de
herziening van de Woningwet. Natuurlijk volgen we die debatten op de voet, hebben we er regelmatig
een mening over en respecteert Wooncompagnie de wetten en regels die eruit voortvloeien.
Die wetten en regels zijn kaderstellend voor wat we kunnen en mogen maar bepalen niet wat we wíllen.
Onze motivatie en drijfveren halen we uit een heel ander debat, dat niet gaat over posities en spelregels
maar over wat er daadwerkelijk op het gebied van de volkshuisvesting gebeurt. We zien dat de groep
mensen met een bescheiden inkomen groeit. Dat is geen tijdelijk verschijnsel. Toekomstscenario’s laten
hetzelfde beeld zien en deze groei van onze doelgroep is een echte trendbreuk ten opzichte van het
verleden. Tevens zien we dat de in- en uitstroom uit de sociale huurvoorraad steeds selectiever wordt.
Hogere inkomens verhuizen naar de koopsector en de instroom bestaat louter uit lagere inkomens. Het
verschil tussen de kenmerken van de gemiddelde bewoner en dat van de gemiddeld woningzoekende is
echt opvallend. Waar we onder onze huidige bewoners bijvoorbeeld nog aardig wat modale gezinnen
aantreffen, zien we bij de nieuwe huurders voornamelijk alleenstaanden met een laag inkomen, die
zonder Huurtoeslag de huur niet zelfstandig op kunnen brengen. Het gevolg hiervan is een steeds
eenzijdiger samenstelling van onze groep huurders. Gelijker tijd zien we de woningvoorraad een heel
andere kant uit bewegen. Waar het gemiddeld inkomen lager en lager wordt, worden de huren hoger en
hoger. Veel huurders hebben inmiddels wel in de gaten dat verhuizen bijna altijd tot hogere woonlasten
leidt, en stellen een verhuizing uit of af.
De woningmarkt blijft verstopt, het summiere vrijkomend aanbod wordt door veel corporaties naar
hoge huurniveaus geharmoniseerd. Van het vrijkomend aanbod gaat een deel in de verkoop en een
toenemend deel naar urgent woningzoekenden, zoals naar de groeiende groep statushouders die in een
slinkende sociale huurvoorraad een plek moet krijgen. Voor de reguliere woningzoekende blijft er
nagenoeg niets te kiezen over, hooguit een te dure woning.
Het roer moet om
Tegen deze achtergrond vinden we bij Wooncompagnie dat het roer om moet. Als we op de oude
manier doorgaan, dan eindigen we in een situatie waarin volkshuisvesting gesubsidieerde
armenhuisvesting wordt. Een situatie waarin lage inkomens aan de hand van tal van
passendheidscriteria in een gesubsidieerde woning worden geplaatst, waar ze als het inkomen een
beetje stijgt zo gauw mogelijk weer uit moeten, om het vervolgens op de vrije markt zelf maar te
redden. Het volkshuisvestingsideaal (van mensen die - ook als ze een bescheiden inkomen hebben - zelf
kunnen kiezen waar en hoe ze willen wonen, het ideaal van gevarieerde wijken waar je aan de voordeur
niet direct kunt zien wat de welstand van de bewoner is, het ideaal van een sociale huursector die geen
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gevangenis of laatste redmiddel is maar een volwaardig onderdeel van de woningmarkt) verdwijnt dan
uit beeld. Daar willen we ons niet zomaar bij neerleggen. Daarom handelen we bij Wooncompagnie
vanuit de overtuiging dat we onze huidige en toekomstige huurders volstrekt serieus moeten nemen. Er
is geen reden om mensen met een lager inkomen anders te behandelen dan mensen met een hoger
inkomen. Het enige verschil is dat ze minder geld hebben, en dat betekent dat wij als corporatie dus
woningen met een lage prijs moeten aanbieden. Meer verschillen zijn er niet.
Vanuit deze opvatting stellen wij onszelf ten doel om het aanbod aan huurwoningen met een lage prijs
niet verder af te laten kalven, maar juist groter te maken. Zodat ook mensen met een bescheiden
inkomen zelf een afweging kunnen maken tussen prijs, locatie en kwaliteit. Dat is, zou je zeggen, een
bescheiden ambitie maar het blijkt in de praktijk een grote opgave. En de eerlijkheid gebiedt ons te
zeggen dat we nog bij lange niet daar zijn waar we willen uitkomen.
“Wooncompagnie verhuurt betaalbare woningen aan mensen met een bescheiden inkomen of een
bijzondere woonbehoefte en werkt samen met bewoners en partners aan aangenaam wonen op het
Noord-Hollandse platteland”
In de missie van Wooncompagnie staat het bieden van goede en betaalbare huisvesting centraal. Wij
spannen ons in voor mensen met een bescheiden inkomen, met een zorgvraag en voor mensen die
specifieke begeleidings- of huisvestingsbehoeften hebben. Voor hen hebben wij een gevarieerd,
kwalitatief goed en betaalbaar aanbod aan woningen en woondiensten. Deze focus maakt dat wij alleen
activiteiten in de DAEB-sfeer willen voortzetten. Wij nemen dan ook actief afscheid ons niet-DAEB
bezit. Aanvullend beschouwen wij het als onze opdracht om onze bewoners een aangename woonplek
te bieden. Mensen moeten zich thuis voelen in hun huis en hun buurt. Die opdracht ligt niet bij
Wooncompagnie alleen. De bewoners zijn eerstverantwoordelijk – alleen zij kunnen van een huis hun
thuis maken – en samenwerking met overheden en zorg- en welzijnsorganisaties is essentieel.

5.2

Ontwikkelingen in 2014

In het verslagjaar hebben we op volle kracht verder gewerkt op de drie fronten waarover we in het
jaarverslag over 2013 al rapporteerden:
1. In 2013 werd Wooncompagnie door collega-corporatie AWM benaderd met een steunvraag
die uiteindelijk uitmondde in een fusievoornemen. In 2014 hebben we deze fusie doorgevoerd.
2. In 2013 kreeg het thema betaalbaarheid, onder meer naar aanleiding van een
woonlastenonderzoek, steeds meer betekenis. In 2014 hebben we het huurbeleid daarom
aangepast.
3. In 2013 zijn we op zoek gegaan naar de maatschappelijke positionering op langere termijn.
Dat hebben we in 2014 vertaald naar een plan voor de verandering van de organisatie.
Van deze ontwikkelingen doen we hierna verslag.

5.2.1 Gefuseerd met AWM
Halverwege 2014 is Wooncompagnie gefuseerd met de Algemene Woningbouwvereniging
Monnickendam (AWM). De financiële positie van deze corporatie, met een bezit van circa 1.000
woningen, nagenoeg allemaal gelegen in Monnickendam (gemeente Waterland), was in de afgelopen
jaren onder druk komen te staan. De organisatie werd door het Centraal Fonds voor de
Volkshuisvesting (CFV) onder verscherpt toezicht gesteld, en werkte sindsdien binnen de kaders van
een door het CFV geaccordeerd herstelplan. In 2013 bleek AWM echter niet meer te kunnen voldoen
aan haar betalingsverplichtingen. Tevens bleek AWM niet meer in staat om op termijn te voldoen aan
de criteria voor borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Tegen deze
achtergrond is AWM op zoek gegaan naar mogelijke fusiepartners, en heeft de algemene leden
vergadering (ALV) van AWM op 19 december 2013 een bindend advies uitgebracht om te komen tot
een fusie met Wooncompagnie.
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Het fusievoornemen is op 28 januari 2014 vastgelegd in een door beide partijen ondertekende
intentieovereenkomst. In de eerste helft van 2014 zijn beide organisaties druk bezig geweest met het
voorbereiden van de daadwerkelijke fusie. De eerder benoemde uitgangspunten en intenties zijn daartoe
uitgewerkt in een fusiedocument, dat de basis vormde voor het aanvragen van de benodigde
zienswijzen en goedkeuringen. Die leverden complimenten op van de kant van WSW, CFV en het
ministerie van BZK, positieve adviezen van de beide ondernemingsraden, instemmende zienswijzen
van de betrokken gemeenten, een volmondig ja van de huurdersorganisatie van AWM en een goed
gefundeerde kritische noot van de huurdersorganisatie van Wooncompagnie. Gelijktijdig werd gewerkt
aan de plaatsing van de AWM-medewerkers in de organisatie van Wooncompagnie. Met dank aan alle
betrokkenen, is dit traject in sneltreinvaart en nagenoeg zonder haperingen afgerond. De formele fusie
heeft op 1 juli 2014 plaatsgevonden.
In de tweede helft van 2014 is verder gewerkt aan de integratie, waarbij het door Wooncompagnie
gevoerde beleid over de volle breedte is toegepast op ‘voorheen AWM’. Daarbij heeft Wooncompagnie
steeds vastgehouden aan het uitgangspunt dat de benodigde sanering van de projecten- en
leningportefeuille en een reductie van de bedrijfskosten niet leidt tot een kostenstijging bij
Wooncompagnie en niet leidt tot lastenstijgingen voor de huurders. De fusiekosten worden dus niet uit
de huuropbrengsten betaald.
De sanering van de projectenportefeuille blijkt overigens bepaald geen sinecure. Deze levert niet zozeer
nieuwe financiële tegenvallers op maar wel veel vraagtekens en hersenbrekers. Zo is er b.v. een
onbebouwde grondpositie in Waterland gebleken die meer dan tien jaar in bezit is. Die is
Wooncompagnie nu bezig af te stoten. Eind 2014 is AWM volledig opgegaan in Wooncompagnie.

5.2.2 Betaalbaarheid voorop
In 2014 heeft Wooncompagnie haar betaalbaarheidsbeleid verder uitgewerkt. In de eerste maanden
hebben we invulling gegeven aan de kaders die de begroting heeft geformuleerd voor het huurbeleid.
Daarin is, uit oogpunt van betaalbaarheid voor onze huidige en toekomstige huurders, de ruimte
gecreëerd voor een gematigd huurbeleid, met een gemiddeld inflatievolgende huurverhoging. We
hebben daar via twee sporen invulling aan gegeven. Het eerste spoor is verlaging van de streefhuren in
het werkgebied van vestiging Schagen (in het werkgebied van vestiging Purmerend zijn deze vanaf
augustus 2013 al verlaagd). Deze verlaging (met vijf procentpunt) zorgt ervoor dat er meer goedkope en
betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden met een bescheiden inkomen. Maar
ook zittende huurders hebben hier baat bij, en dan in het bijzonder de huurders die de afgelopen jaren
verhuisd zijn. Zij hebben te maken met relatief hoge huurniveaus en zitten, zo blijkt uit het
woonlastenonderzoek uit 2013, vaak op het randje van een armoedesituatie.
In onze jaarlijkse huurverhogingen (per 1 juli) houden we rekening met de streefhuren. Wie erboven
zit, krijgt geen huurverhoging terwijl op het niveau van de streefhuur de huurstijging beperkt blijft tot
het inflatiepercentage. Door de streefhuren te verlagen, hebben we ervoor gezorgd dat een grote groep
duur wonende huurders geen huurverhoging krijgt. Gemiddeld is de huurverhoging uitgekomen op
2,6% met een maximale stijging van 3,3% en een gelijkblijvende huur voor circa tweeduizend
huurders. Met dit huurverhogingsbeleid bevindt Wooncompagnie zich landelijk bezien in de kleine
kopgroep van corporaties die het betaalbaarheidsvraagstuk serieus nemen. Het heeft ons veel positieve
reacties opgeleverd, van individuele huurders, van de SHO, de Woonbond en in de media.
Zeker zo belangrijk: binnen de organisatie ontstaat trots op deze keuze. En tegelijk realiseren we ons de
gevolgen van deze keuze in het prijsbeleid: we hebben de knop van de opbrengsten ver dichtgedraaid
en dat betekent dat we ook aan de knop van de kosten moeten draaien. Maar we zijn ervan overtuigd
dat dit de juiste volgorde is.
Betaalbaar én duurzaam
Niet alleen beter betaalbaar maar ook duurzamer, in de zin van energiezuinig: dat is de richting voor de
woningvoorraad van Wooncompagnie. Vanuit die optiek onderschrijft Wooncompagnie de sectorbrede
doelstelling om in 2020 een woningvoorraad met gemiddeld energielabel B te realiseren. In 2014
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hebben we in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) verkend op
welke wijze we deze ambitie waar kunnen maken. In het huidige duurzaamheidsbeleid verbetert de
energieprestatie stapsgewijs. Zo is deze in 2014 van een gemiddelde energie-index van 1,67 naar 1,60
gedaald (ondanks een aanvankelijke stijging naar 1,68 door toevoeging van de voorraad van AWM).
Bij nadere analyse bleek het ingezette beleid echter niet te leiden tot de in 2020 gewenste
energieprestatie. In het nieuwe beleid worden de inspanningen dan ook aangescherpt. Door de voor de
komende jaren geplande onderhouds- en verbeterprojecten aan te vullen met energiebesparende
maatregelen, wordt een flinke sprong bereikt.
Toch brengt ook die sprong ‘gemiddeld label B’ nog niet volledig binnen bereik. In aanvulling op het
voorraadbeleid is een maatwerkbeleid nodig, waarin bewoners worden gemobiliseerd. In overleg met
onze huurders gaan we ‘verbeterpakketten’ samenstellen, die bestaan uit energiebesparende
maatregelen die op verzoek worden geleverd. Maatregelen als verschillende vormen van isolatie maar
ook het toepassen van zonnepanelen vallen hieronder. Als we samen met onze bewoners optrekken, dan
blijft label B een ambitieuze doelstelling – maar wordt het wel degelijk een haalbare.
In november 2014 is het nieuwe duurzaamheidsbeleid – getiteld Samen (be)sparen! - vastgesteld. Een
bijzonder traject, waarbij de SHO vanaf het begin betrokken was. Het resultaat biedt handvatten om in
2020 tot gemiddeld label B te komen, conform het convenant Energiebesparing Huursector.

5.2.3 Wooncompagnie in ontwikkeling
In het verslagjaar hebben we grote stappen gezet in de richting van de toekomst van Wooncompagnie.
In het vorige jaarverslag constateerden we al een diep en breed gevoelde behoefte om Wooncompagnie
verder te ontwikkelen als een betekenisvolle én efficiënte organisatie. Er is een grote wens om dichter
bij onze bewoners te komen, om écht klantgericht en dienstverlenend bezig te zijn, om de zorgen van
onze huurders (bijvoorbeeld over de betaalbaarheid) serieus te nemen en aan te pakken, om zinvol
bezig te zijn in direct contact met de mensen waar het om gaat. Tegelijk is er de grote wens om
doelgericht te werken, overbodige onzin overboord te gooien en geen energie-tijd-geld te verliezen als
dat eigenlijk helemaal niet nodig is. In beide werelden is er nog veel te winnen, zijn er genoeg punten
om op te pakken en is er de ambitie om dat ook te doen.
De beelden die we daarbij voor ogen hebben, hebben we begin oktober tijdens een
personeelsbijeenkomst met elkaar gedeeld. Wooncompagnie wil een onafhankelijke maar betrokken
organisatie zijn die mensen in staat stelt om zélf hun woonsituatie vorm te geven, met voor iedereen een
fatsoenlijke basiswoning en met keuzemogelijkheden die ook voor lage inkomens betaalbaar zijn.
Maatschappelijk gedreven en zakelijk opererend, met als kernactiviteit het sociaal exploiteren van
huurwoningen (hoog maatschappelijk en gematigd financieel rendement, invloed voor bewoners en
belanghouders). Deze positionering heeft consequenties voor de inrichting van de organisatie.
Werkprocessen die zich richten op individuele bewoners worden gestandaardiseerd en gedigitaliseerd
(vermindering kosten, verruiming keuzeopties, versterking participatie). Werkprocessen ten dienste van
buurten en belanghouders worden geografisch kleinschalig georganiseerd (dichtbij de opgave en met de
voeten in de klei). En het woonaanbod wordt getransformeerd richting sober, functioneel, tijdloos en
flexibel, aangeboden in verschillende beheer-/contractvormen, tegen een lage maar kostendekkende
prijs.
Georganiseerd rond bewoners, buurten en woningen
In het najaar van 2014 zijn we gestart met het uitwerken van een veranderprogramma. Met dat
programma veranderen we Wooncompagnie in 2015 in een organisatie met de hoofdindeling bewonersbuurten-woningen. Die indeling vormt de grondslag voor een organisatie waarin de processen waarmee
we onze bewoners en belanghouders bedienen centraal staan. Met die nieuwe organisatie realiseren we
vervolgens onze inhoudelijke ambities: een betaalbaar woonaanbod met keuzemogelijkheden, dichtbij
onze bewoners en ‘in de buurt’.
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5.3

Onze resultaten in 2014

5.3.1 Het jaar in vogelvlucht
De woningvoorraad van Wooncompagnie is verspreid over 58 woonkernen, gelegen in de Kop van
Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Stadsregio-Noord. We werken vanuit twee
vestigingen, één in Schagen en één in Purmerend. De vestiging Purmerend heeft haar werkgebied in de
gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Schermer, Waterland en
Zeevang. De vestiging Schagen is actief in de gemeenten Hollands Kroon, Hoorn (Blokker),
Medemblik, Opmeer (Hoogwoud), en Schagen.

Werkgebied Wooncompagnie

De tabel laat per gemeente de samenstelling van het Wooncompagnie-bezit naar huurklasse zien (eind
2014).
Gemeenten
Beemster
Edam-Volendam
Hollands Kroon
Hoorn
Landsmeer
Langedijk
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Purmerend
Schagen
Schermer
Waterland
Zeevang
Eindtotaal

Goedkoop

Betaalbaar
53
98
440
0
0

428
571
1.720
16
0

37

349

19
127
277
57
216
47
1.371

2.269
3.076
243
936
356
9.964

Duur tot
Duur boven
huurtoeslaggrens huurtoeslaggrens Overig
115
6
182
0
271
24
0
0
6
0
0
0
71
0
44
0
9
0
744
119
518
24
54
0
212
39
46
0
2.272
212
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Eindtotaal
27
8
164
0
0
14
12
0
0
230
27
29
19
16
546

629
859
2.619
16
6
14
469
44
28
3.489
3.922
383
1.422
465
14.365

5.3.2 Het laatste halfjaar AWM
Het eerste half jaar van 2014 was tevens het laatste zelfstandige half jaar van AWM. We blikken daar
puntsgewijs op terug.
 Het eerste half jaar van 2014 heeft bij AWM in het teken gestaan van de voorbereiding op de
fusie met Wooncompagnie. Op velerlei gebieden is de corporatie doorgelicht om een duidelijk
beeld van de lopende dossiers, financiën, projecten et cetera te verkrijgen.
 De voormalig directeur-bestuurder (Ron Manuel) is begin 2014 teruggetreden. Vanaf dat
moment werd de leiding over AWM overgenomen door Gijs van Rozendaal. De heer Van
Rozendaal was al actief als projectleider van de fusie. In het eerste deel 2014 werd hij
daarnaast voor een beperkt aantal uren per week aangesteld als bestuurder a.i. van AWM.
 De laatste zelfstandige maanden van AWM waren een periode van pas op de plaats maken. Uit
het boekenonderzoek werd duidelijk dat de financiële positie van AWM slechter was dan
waarmee rekening werd gehouden. Op basis van deze conclusie is slechts doorgegaan met
reeds ingezet (strikt noodzakelijk) planmatig onderhoud. Alle andere investeringen zijn ‘on
hold’ gezet.
 In de besluitvorming is waar mogelijk al rekening gehouden met het beleid van
Wooncompagnie. Een voorbeeld is de huurverhoging 2014. Er is een gematigde
huurverhoging doorgevoerd, gebaseerd op het streefhuurbeleid met een percentage tussen 0 en
3,3%. Hoewel de financiële situatie van AWM eigenlijk vroeg om een hogere,
inkomensafhankelijke huurverhoging, is het op betaalbaarheid gerichte beleid van
Wooncompagnie gevolgd.
 Voor de belangenbehartiging van de personeelsleden met betrekking tot de fusie is tijdelijk een
OR opgericht, bestaande uit drie personeelsleden van AWM. Die heeft zich laten bijstaan en
adviseren door extern deskundige Dannie Brus. Daarnaast waren een personeelsadviseur van
Wooncompagnie en de OR van Wooncompagnie steeds bereid om vragen te beantwoorden.
 In het voorjaar is met alle medewerkers van AWM een plaatsingsgesprek gevoerd om te
inventariseren waar ervaringen, competenties en wensen lagen. Naar ieders tevredenheid is
voor de negen personeelsleden van AWM een passende aanbieding gedaan en per 1 juli 2014
een aanstelling gerealiseerd.
 Voor de continuïteit van zowel de administratieve afdeling als voor het gereed maken van het
jaarverslag 2013 is een controller van Wooncompagnie tijdelijk aangesteld.
 Vanaf het begin van het jaar is de vestigingsmanager Purmerend bij het MT van AWM
aangeschoven.
 Op 12 februari 2014 is er een eerste kennismaking geweest tussen de AWM-ers en hun nieuwe
Wooncompagnie-collega’s en mogelijke werkplekken. Met een busje zijn de drie kantoren van
Wooncompagnie bezocht en hebben medewerkers kennis kunnen maken.
 Er zijn in deze periode zowel intern als extern veel gesprekken gevoerd. Vooral om alle
betrokken partijen te informeren en bij voorkeur ook positief te stemmen over het
fusievoornemen. Ook is er regelmatig overleg gevoerd met huurdersvereniging Onderdak.
Eerst met interim bestuurder Gijs van Rozendaal, later met Wooncompagniemanager Rina van
Rooij.
 Het dagelijks onderhoud en mutatieonderhoud is uitgevoerd op minimaal basisniveau. In het
voorjaar zijn enkele noodklussen opgepakt, waarmee veiligheidshalve niet langer gewacht kon
worden. Het betreft hier de aanpak van de dakverankering en betonrot en de inventarisatie van
de muurdoorbraken bij de 11 flats in de Markgouw en de aanpak van structurele
lekkageklachten, constructieve knelpunten en brandpreventie aan de seniorenflat aan de
Hermanus Reyntjeslaan.
 In december 2013 zijn het onderhoudsproject aan de Kloosterdijk en de nieuwbouw aan de
Trambaan opgeleverd. De opleverings- en garantieklussen duurden tot ver in het voorjaar van
2014.
 In enkele complexen (waaronder Oeverlanden, Jan Persijnlaan, Rielant) is een noodzakelijke
schilderbeurt uitgevoerd. Verder zijn voorbereidingen getroffen in verband met de nieuwe
warmtewet in het collectief gestookte complex Noordeinde.
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5.4

In Purmerend werd de eerste paal geslagen voor het verkochte project Callisto. Ook werd een
begin gemaakt met het afstoten van complex Oeverlanden in Purmerend (eind 2014
gerealiseerd).
De reguliere verhuur-, verkoop- en beheercijfers over het eerste halfjaar zijn opgenomen in de
jaargegevens van de vestiging Purmerend.

Gewoon anders verder

In 2015 gaat Wooncompagnie gewoon anders verder. Gewoon blijft onze opstelling als betrouwbare,
nuchtere, benaderbare en transparante volkshuisvestingsorganisatie. We blijven goedkope en betaalbare
huurwoningen verhuren, we blijven onze woningen onderhouden, verbeteren en verduurzamen,
aanpassen aan de eisen van de tijd en de vragen van morgen, we blijven bijdragen aan buurten en
kernen waar mensen prettig wonen en samenleven en waar ze zelfstandig kunnen blijven wonen, ook
als de leeftijd met gebreken komt en de vertrouwde omgeving verandert. Maar we gaan ook anders
verder. Anders, bijvoorbeeld omdat we met de komst van AWM een beetje groter en een aantal
ervaringen rijker zijn, en we er een mooi woningbezit en vooral een aantal fijne collega’s bij hebben.
Anders ook, omdat we letterlijk op een nieuw platform werken – Dynamics Empire -, met soms ook
nieuwe procedures die nog routines moeten worden en waaraan we allemaal nog moeten wennen.
Anders is ook dat we de koers van Wooncompagnie in 2015 nadrukkelijker willen uitrollen. Verder op
weg naar een betaalbaar woonaanbod, met keuzemogelijkheden voor bewoners en woningzoekenden,
met invloed voor belanghouders, dichtbij en in de buurt.
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6

De volkshuisvesting voorop

6.1

Tevreden bewoners

De mening van huurders is voor Wooncompagnie belangrijk. Op verschillende manieren zoekt
Wooncompagnie contact met haar huurder om de tevredenheid te monitoren. Dit is enerzijds in de vorm
van onafhankelijke kwaliteitsmeting over de beleving van de dienstverlening. Anderzijds door in de
media te communiceren waar Wooncompagnie mee bezig is. Dat kan bijvoorbeeld zijn op de website,
via Facebook, of via Twitter. Uit de reacties en rapportcijfers blijkt dat de meeste van onze huurders
Wooncompagnie waarderen als verhuurder. Uiteraard is er continu oog voor verbeterpunten.
6.1.1 KWH huurlabel
Wooncompagnie vindt het belangrijk haar prestaties te laten meten en inzicht te hebben waar we de
kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren. Aan de andere kant is het ook goed te zien waar
onze dienstverlening op orde is.
Over 2014 scoren we een totaal eindcijfer van 7,7. In vergelijking met 2013 zijn we iets gestegen.
Binnen het KWH-Huurlabel wordt een vaste kern van vier thema's gemeten. Deze thema's zijn
gebaseerd op vier items die huurders belangrijk vinden. Dit is naar voren gekomen uit het onderzoek
onder hurend Nederland.
De vier belangrijkste thema’s zijn:
 Klantcontact
 Verhuizen
 Onderhoud
 Klachten behandelen
De vier thema’s worden jaarlijks zowel telefonisch als digitaal continu gemeten. Daarnaast wordt de
informatie die wij op onze website hebben inhoudelijk beoordeeld. Tenslotte wordt de informatie voor
onze klanten en de manier waarop wij dit communiceren kwalitatief beoordeeld.
Wooncompagnie laat zich sinds medio 2012 meten volgens de nieuwe methodiek van het
KWH-Huurlabel. Onderstaand onze scores over 2014:


Klantcontact



Verhuizen

o Contact

2014
7,1

2013
7,4

o Woning zoeken
o Nieuwe woning
o Huur opzeggen

8,0
7,6
8,0

7,5
7,8
8,2



Onderhoud
8,2
7,5



o Reparatieverzoeken
8,2
o Onderhoud ( planmatig ) 8,6
Klachten behandelen
o Klachten behandelen
6,5

Gemiddeld Cijfer 2014

7,6



7,7

6,5

Voordeel van de nieuwe meetmethodiek is dat we nu real-time (24/7) digitaal inzicht hebben in de
scores. Hierdoor zijn we in staat om direct te kunnen bijsturen en verbeteringen kunnen doorvoeren
indien noodzakelijk.
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6.1.2 Telefonische bereikbaarheid
Wooncompagnie werkt sinds ruim 12 jaar met een telefonisch informatiepunt. Een centrale plek waar
alle telefonische vragen en verzoeken van zowel onze huurders als al onze zakelijke contacten
binnenkomen. Veel vragen en verzoeken van onze huurders worden in 1x afgehandeld zonder dat de
huurder wordt doorverbonden. Zakelijke bellers worden doorverbonden met de juiste medewerker
binnen Wooncompagnie.
In onderstaand overzicht geeft een beeld van de afgelopen vijf jaar ( 2010 t/m 2014 )
Jaar
2010
2011
2012
2013
2014

Aanbod
57.552
57.404
59.472
60.388
59.499

Ophangers
1.642
1.219
1.416
1.403
1.606

Verwerkt
55.910
56.185
58.056
58.985
57.893

Gem wachttijd
0:00:22
0:00:19
0:00:18
0:00:18
0:00:13

Servicelevel
86%
88%
89%
89%
92%

Gem. Gespreksduur
0:02:19
0:02:25
0:02:30
0:02:21
0:02:19

In bovenstaand overzicht is waarneembaar dat het aantal aangeboden calls lager is dan het jaar ervoor.
Uit analyse blijkt dat de 1ste helft van het jaar van 2014 echt een veel lagere aantal calls laat zien. Dit
wordt mede veroorzaakt door een relatief zachte winter alsmede het feit dat steeds meer (potentiële )
huurders ons digitaal weten te vinden. Vanaf medio 2014 zien we weer een flinke stijging in de
aantallen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat met ingang van medio 2014 Wooncompagnie is
gefuseerd met AWM. Vanaf medio 2014 stijgt het aantal inkomende calls dan ook weer.

6.1.3 Klachten en geschillen
Wanneer een huurder niet tevreden is over de dienstverlening van Wooncompagnie bestaat de
mogelijkheid hierover een klacht in te dienen. De klachten over onze dienstverlening worden per
vestiging op één centraal punt bijgehouden. De medewerkers werken volgens een vaste procedure
wanneer ze een klacht ontvangen. Als er een klacht wordt ingediend, ontvangt de huurder zo spoedig
mogelijk een ontvangstbevestiging. We geven daarbij aan hoe lang het duurt voordat Wooncompagnie
actie onderneemt. De status van de klacht kan op elk gewenst moment bekeken worden. Na afhandeling
van een klacht nemen wij contact op om te vragen of de huurder tevreden is over de manier waarop
Wooncompagnie de klacht heeft afgehandeld. Op deze manier krijgen we goed zicht op de klachten en
kunnen we de totale dienstverlening verbeteren.
Wanneer een huurder het niet eens is met de afhandeling van de klacht bestaat de mogelijkheid om de
onafhankelijke Geschillencommissie in te schakelen.
Geschillen uit het werkgebied van vestiging Schagen worden behandeld door de
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland. Sinds 2012 behandelt deze commissie ook
klachten die gaan over de woonruimteverdeling. In de zes gemeenten van het werkgebied van vestiging
Purmerend worden de geschillen behandeld door de geschillencommissie SWW. De samenstelling en
de werkwijze van elke commissie is vastgelegd in een reglement. Wij stellen de huurder na de uitspraak
schriftelijk op de hoogte van de eventueel te nemen maatregelen. Op onze website is de werkwijze
omtrent klachten en geschillen weergegeven en is de wegwijzer voor klachten en geschillen te
downloaden.
In 2014 zijn 51 klachten binnengekomen bij Wooncompagnie. Hiervan zijn er 46 naar tevredenheid
opgelost en uiteindelijk 5 bij de Geschillencommissie beland. Deze 5 zaken zijn allen ongegrond
verklaard.
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6.1.4 Huurcommissie
Naar aanleiding van de huurverhoging in 2014 zijn geen bezwaarschriften tegen de huurverhoging
ingediend. Daarnaast is in 2014 één verzoek tot huurverlaging ingediend. Dit is niet gehonoreerd.

6.2

Voldoende betaalbaar

Wooncompagnie zorgt voor voldoende betaalbare huurwoningen. We willen dat ook mensen met een
bescheiden inkomen op de woningmarkt reële keuzemogelijkheden hebben. Dat vereist een voorraad
betaalbare huurwoningen van voldoende omvang en ook voldoende verspreid over ons werkgebied. Het
vereist ook dat er uit die voorraad voldoende woningen beschikbaar komen voor nieuwe verhuur.

6.2.1 Huurbeleid
In de eerste periode van 2014 is de jaarlijkse huurverhogingsronde voorbereid. Wat betreft het
huurverhogingspercentage is geen rekening gehouden met het inkomen. Er is dus geen
inkomensafhankelijke huurverhoging in rekening gebracht. Gecombineerd met het voorstel om de
streefhuren van heel vestiging Schagen met 5%-punt te verlagen, konden wij ten opzichte van de
basisvariant in de begroting volstaan met een huurverhoging variërend van 0% tot maximaal 3,3%
(inflatie plus 0,8%). Daarbij werd de huurprijs afgetopt op de streefhuur en/of de maximale huurgrens
van de huurtoeslag. In geval de huidige netto huur boven of op het niveau van de streefhuur lag, had het
huurverhogingspercentage in de bandbreedte van 0% tot 2,5%. Als de huidige netto huur onder het
niveau van de streefhuur lag, had het huurverhogingspercentage in de bandbreedte van 2,5% tot 3,3%.
De huurders van AWM is eenzelfde percentage aan huurverhoging gevraagd, waarbij aftopping is
gebaseerd op de maximale huurgrens van de huurtoeslag en het vigerende streefhuurbeleid van AWM.
Harmonisatie van het streefhuurbeleid is na de fusie vormgegeven. Uiteindelijk was de gemiddelde
huurverhoging 2,6%.
6.2.2 Huurachterstand
Eind 2013 is de keuze gemaakt om het huurincassotraject ‘lean’ te maken. Dit is als een pilot
gepresenteerd en neergezet in de vestiging Purmerend. Per 1 september 2014 heeft de vestiging
Schagen het incassotraject geüniformeerd aan de werkwijze van de vestiging Purmerend. De pilot
duurde van 1 april tot 1 oktober 2014. Het geleande incassobeleid moet er toe leiden dat steeds minder
dossiers uit handen worden gegeven. We reageren nu veel actiever dan voorheen op afwijkend
betaalgedrag van huurders en proberen goede en realistische betaalafspraken te maken met onze
debiteuren.
6.2.3 Ontruimingen
In 2014 zijn 60 ontruimingen aangezegd (2013: 74) en 14 woningen daadwerkelijk ontruimd (2013:
28). Zowel het aantal daadwerkelijk uitgevoerde ontruimingen als het aantal aanzeggingen is ten
opzichte van 2013 fors gedaald. Overigens hebben niet alle ontruimingen op basis van huurschuld
plaats gevonden. Een klein aantal had te maken met hennepteelt of onderhuur.
Het in 2014 geleande incassobeleid heeft daar zeker toe bijgedragen. Het merendeel van de
ontruimingen had betrekking op huurachterstand. Ondanks de daling van het aantal ontruimingen en
aanzeggingen daartoe, heeft een aanzienlijk aantal huishoudens het moeilijk om elke maand weer rond
te komen. Betaalbaarheid is daarom nog steeds een thema dat hoog op onze agenda staat. In 2014 heeft
dat onder andere geleid tot een gematigd huurbeleid (zie 6.2.1).
6.2.4 Tweede Kansbeleid
Zowel in het werkgebied van vestiging Purmerend als in het werkgebied van vestiging Schagen heeft
Wooncompagnie met de gemeente en collega-corporaties al enige jaren een convenant afgesloten met
betrekking tot het Tweede Kansbeleid en voorkoming van dakloosheid. In 2014 is net als in 2013 met
name veel aandacht besteed aan het voorkomen van huurschuld, zodat het traject van het Tweede
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Kansbeleid niet hoeft te worden ingezet. Voor Tweede Kans komen huurders in aanmerking met (veel
verschillende) problemen die door de rechter een vonnis toegewezen hebben gekregen tot ontruiming.
Huurders die gebruik maken van een Tweede Kansbeleid tekenen een tweede kanscontract. Voor een
bepaalde periode van maximaal drie jaar gaat de huurder akkoord met een intensieve begeleiding. In
deze periode blijft het mogelijk het vonnis alsnog uit te voeren bij onttrekking aan de gemaakte
afspraken tussen huurder en verhuurder. In 2014 zijn in totaal twaalf “tweede kanscontracten”
afgesloten.
6.2.5 Toewijzingsnorm
Met ingang van 1 januari 2011 dienen corporaties minimaal 90% van het vrijkomende aanbod toe te
wijzen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 34.678. De regelgeving en controle op de
90% normering is in 2013 aangescherpt. Daardoor is er een nog grotere noodzaak om het
administratieve proces nog beter in control te krijgen en te houden. Daarom is besloten om ieder
toewijzingsdossier intern extra te laten controleren op juistheid en volledigheid. In 2014 heeft
Wooncompagnie bijna 96,7% van het aanbod toegewezen aan deze doelgroep. Daarmee heeft
Wooncompagnie wederom voldaan aan de norm van 90%.
Met betrekking tot het toetsen van het inkomen bij de toewijzing hanteren we niet meer het IB-60
formulier. De Belastingdienst heeft dit formulier vervangen door de IBRI, kort genoemd
Inkomensverklaring. Verschil met de IB60 is dat op de IBRI alleen nog voorlopige inkomens worden
vermeld. Dat houdt in dat we ook gaan toewijzen op voorlopige aanslagen in plaats van alleen op
definitieve beschikkingen.
6.2.6 Woonruimteverdeling
Omdat Wooncompagnie woningen in verschillende regio’s heeft, wordt er gewerkt met vier
verschillende woonruimteverdelingsmodellen.
Gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zeevang: Regionaal aanbodmodel
Stadsregio Amsterdam (via WoningNet)
Een deel van ons bezit behoort tot de Stadsregio Amsterdam, waar alle corporaties via WoningNet hun
vrijkomende woningen aanbieden. Van Wooncompagnie staan 6.614 woningen in de Stadsregio. In
gezamenlijkheid is besproken hoe in de Stadsregio wordt omgegaan met de 90%-regel. Dit heeft ertoe
geleid dat in de Stadsregio de 90%-regel in beginsel strak werd gehanteerd. Vanaf 2012 is dat iets
verruimd en gezinnen (minimaal 1 volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar) inkomen tot en
met € 38.695 mogen reageren op het aanbod met drie of meer kamers en een huur vanaf de tweede
aftoppingsgrens. Voor de 10% ruimte zijn bepaalde groepen gedefinieerd zoals mensen met een
zorgvraag of (stadsvernieuwings)urgenten. Deze woningzoekenden worden direct bemiddeld. Met hoge
uitzondering wordt maatwerk geleverd en een sociale huurwoning toegewezen aan een huishouden dat
niet binnen de 10% ruimte is gedefinieerd.
Naast het aanbodmodel is er een lotingmodule. Bijna alle corporaties in de Stadsregio melden 15% van
hun vrijkomende woningen aan voor loting. Iedere corporatie bepaalt zelf welke woning zij daarvoor
aanmeldt. Loting is met name interessant voor de zogenaamde snelzoekers.
Wooncompagnie heeft in het Noordvleugel van de Stadsregio in 2014 246 woningen aangeboden.
Daarmee zet de dalende lijn zich voort (van 286 in 2013 en 299 in 2012).
De gemiddelde wachttijd op het moment dat een woningzoekende een woning accepteert, is in de
Noordvleugel gestegen van 11,3 jaar in 2013 naar 13,2 jaar in 2014. Uitgesplitst naar doorstromers en
starters hebben daarbij starters gemiddeld 7,8 jaar inschrijfduur nodig en doorstromers gemiddeld 18,8
jaren woonduur nodig. De gemiddelde zoektijd (de tijd dat een woningzoekende actief zoekt naar een
woning) is echter al drie jaar op rij stabiel met 2,6 jaar.
Het gemiddeld aantal uitgebrachte reacties is in de Stadsregio hoog. In de gemeenten van de Stadsregio
waar Wooncompagnie actief is, wordt het meest gereageerd op het aanbod in Purmerend, Waterland en
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Edam-Volendam. Het gemiddeld aantal reacties loopt gestaag op van 91 in 2012 naar 137 in 2013 tot
maar liefst 200 in 2014.
Een aangeboden woning wordt in de Stadsregio de laatste jaren steeds vaker geweigerd. Dit is deels te
verklaren door de lang benodigde wachttijd: woningzoekenden beseffen zich dat zij, als ze een woning
hebben geaccepteerd, voorlopig niet opnieuw in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Hoe
meer woonduur (of inschrijfduur) met heeft, hoe kritischer men is. Het aanbiedingsresultaat van de
mutaties van vestiging Purmerend is wel gestegen van 4,8 in 2013 naar 5,8 maar ligt beduidend lager
dan het aanbiedingsresultaat in de Stadsregio als geheel (8,6).
Per 1 januari 2015 is de plusregio als zodanig opgeheven. In het kader van de huisvestingswet wordt nu
bezien of de gemeenten in het verband van de Stadsregio een regionale verordening willen opstellen of
dat gemeenten zelfstandig of als deelregio hun eigen weg daarin kiezen.
Gemeenten Hollands Kroon en Schagen: Aanbodmodel Kop van Noord-Holland
Van Wooncompagnie staan 6.350 woningen in het de Kop van Noord-Holland. In de Kop van NoordHolland is in 2014 met andere corporaties een collectief aanbodmodel geïmplementeerd. Wat betreft de
90%-regel is het beleid gelijk gebleven: Het uitgangspunt is, net als in het SVNK-gebied, het naleven
van de regelgeving met maximale benutting van de 10%. Dit ten behoeve van huishoudens met een
belastbaar jaarinkomen tussen € 34.678 en € 43.786. Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
tussen € 34.678 en € 43.786 hebben de mogelijkheid om te reageren op vrijkomend aanbod met een
huurprijs vanaf € 575. Zeker in de kleinere kernen is dit aanbod echter zeer beperkt. De voortgang met
betrekking tot de toewijzing wordt maandelijks gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd als de
10% dreigt te worden overschreden.
Omdat in het nieuwe aanbodmodel geen puntenopbouw per reactie meer geldt, wordt er aanzienlijk
minder per advertentie gereageerd. Het aanbod duurdere woningen (tussen de € 600 en € 700) was ook
veel kleiner vanwege het gering aantal nieuwbouwwoningen dat werd opgeleverd in het afgelopen jaar.
De toewijzingsnorm van 90% werd in 2014 dan ook royaal gehaald.
De trend van de afgelopen jaren heeft zich doorgezet want ook in 2014 is het aantal woningzoekenden
toegenomen van 6.435 in 2013 naar 7.187 in 2014. Dit is een stijging van 12%. Het aantal
woningzoekende jongeren tot 25 blijft redelijk stabiel. De stijging zit dan ook met name in de hogere
leeftijdsklassen. Gezien de vergrijzing is dit geen verrassende ontwikkeling.
Het aantal woningen dat in 2014 voor verhuur is aangeboden is met 400 lager dan in 2013 (449).
Zoals gezegd is door de systeemwijziging het aantal reacties beduidend lager dan vorig jaar en lag in
2014 gemiddeld op 39 reacties per aangeboden woning. De plaats Schagen blijft met gemiddeld 81
reacties per vrijgekomen woning het populairst.
Bij de werkelijke wachttijd wordt gekeken naar de werkelijke wachttijd van die huurders die een
woning in 2014 hebben betrokken. De werkelijke wachttijd is in 2014 licht gestegen naar 2,9 jaar.
Verder valt op dat het aantal weigeringen licht is gestegen, van 59% naar 61%. De woningzoekende
weigert dus steeds vaker. Beide kan te maken hebben met het feit dat de woningzoekenden meer
huishoudens bevat vanuit de hogere leeftijdscategorieën; Ouderen behoren relatief vaker tot
kwaliteitszoekers die kritischer zijn en langer de tijd nemen om een woning te vinden die echt aan hun
wensen voldoet.
De acceptatiegraad is stabiel gebleven: 26%. Dit houdt in dat wij iedere vrijgekomen woning
gemiddeld ongeveer 4 x aangeboden moet worden voordat deze verhuurd wordt.
Per 1 januari 2014 kunnen woningzoekenden alleen nog digitaal reageren. Indien zij hiertoe geen
mogelijkheden hebben, helpen wij hen in ons Wooninformatiepunt.
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Gemeenten Hoorn (Blokker), Medemblik (Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West), Opmeer
(Hoogwoud): Regionaal aanbodmodel West-Friesland.
In West-Friesland neemt Wooncompagnie deel aan een regionaal woonruimteverdeelsysteem. De
positie van Wooncompagnie binnen West-Friesland is met 501 woningen relatief klein (2 %). is Over
de toewijzingscriteria zijn echter geen regionale afspraken gemaakt, zodat dit systeem slechts als
gemeenschappelijk aanbodportaal fungeert. Voor de toewijzing hanteert Wooncompagnie dezelfde
toewijzingsregels als in de Kop Noord-Holland: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen €
34.678 en € 43.786 hebben de mogelijkheid om te reageren op vrijkomend aanbod met een huurprijs
vanaf € 575. Ook in dit gebied geldt dat het aanbod in deze huurklasse beperkt is. De voortgang met
betrekking tot de toewijzing wordt gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd als de 10% dreigt te
worden overschreden.
Het aantal actief woningzoekenden is licht toegenomen van 12.670 in 2013 naar 12.709 in 2014. Het
toename van het aantal woningzoekenden betreft huishoudens van 55 jaar en ouder. Het overgrote
aandeel woningzoekenden heeft een leeftijd tussen de 23 en 40 jaar. Gezien de gangbare
wooncarrièreontwikkelingen is dat geen verrassende uitkomst.
Ruim 86% van de actief woningzoekenden heeft een inkomen onder de inkomensgrens voor de
huurtoeslag van meerpersoonshuishoudens, en ligt daarmee ongeveer op het zelfde aandeel als in 2013.
Het aantal woningzoekenden met een inkomen boven € 34.678 is nog geen 5%, terwijl dat in 2013 nog
6,5% was.
In 2014 heeft Wooncompagnie 30 woningen verhuurd in West-Friesland. Dat zijn er 5 minder dan in
2014. De helft van het aanbod betrof eengezinswoningen; de andere helft waren voornamelijk benedenen bovenwoningen. Elf van deze woningen is aangeboden met een huurprijs tussen € 500 en € 600 en
eveneens elf met een huurprijs tussen € 600 en € 700. Hoewel Wooncompagnie een gematigd
(streef)huurbeleid hanteert, is dit aantal fors. Zeker als dit wordt afgezet tegen de inkomens van de
actief woningzoekenden. In 2015 zullen wij het streefhuurbeleid herzien, mede door de invoering van
het nieuwe woningwaarderingssysteem. De betaalbaarheid van ons aanbod staat daarbij hoog op de
agenda.
De meest voorkomende weigeringsreden bij de woningen tussen € 500 en € 600 is de hoogte van de
huurprijs, terwijl bij de woningen tussen € 600 en € 700 relatief vaak de buurt als weigeringsreden
wordt genoemd.
Gemeente Alkmaar (Schermer): Regionaal aanbodmodel Stichting Sociale Verhuurders NoordKennemerland (SVNK).
Het bezit van Wooncompagnie in Schermer (gemeente Alkmaar) behoort tot het SVNK-gebied. De
positie van Wooncompagnie is met 354 woningen binnen het SVNK erg klein (1 %). Ook binnen het
SVNK hebben de corporaties in gezamenlijkheid bepaald hoe de 90%-regel wordt vormgegeven. Het
uitgangspunt was daarbij het naleven van de nieuwe regelgeving met maximale benutting van de 10%.
Dit heeft ertoe geleid dat in het SVNK-gebied huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot € 38.695
mogen reageren op het vrijkomend aanbod van sociale huurwoningen. Deze inkomensgrens is berekend
op basis van het aantal toewijzingen aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tussen € 34.678
en € 38.695 en de omvang van het resterende 10% na aftrek van toewijzing aan bepaalde groepen zoals
urgenten en mensen met een zorgvraag. De voortgang met betrekking tot de toewijzing wordt
gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd als de 10% dreigt te worden overschreden.
Wooncompagnie heeft in Schermer in 2014 26 mutaties gehad. Dit is ca. 7% op de gehele voorraad
aldaar. Drie mutaties betrof een woningruil en in drie gevallen zijn statushouders gehuisvest. Veruit de
meeste reacties komen van woningzoekenden uit Alkmaar. Veruit de meeste nieuwe bewoners betreft
een eenpersoonshuishouden (18). Daarnaast zijn zes tweepersoonshuishoudens en twee
driepersoonshuishoudens gehuisvest. Alle nieuwe bewoners behoren tot de inkomenscategorie tot €
34.678, hoewel het toewijzingssysteem aldaar ruimte biedt aan huishoudens tot € 38.500. Wat betreft
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leeftijdscategorie behoren vijf huishoudens tot de grot tot 25 jaar, 15 huishoudens tot de groep van 25
jaar tot 50 jaar, 3 huishoudens tot de groep 50 tot 75 jaar en 1 huishoudens tot de groep ouder dan 75
jaar. Dit huishouden heeft een zorgwoning betrokken.
Vanuit Schermer zelf wordt weinig gereageerd op het aanbod. De reacties vanuit Alkmaar zijn relatief
vaak geen bewuste keuze voor Schermer, maar slechts een alternatief keuze. De druk op de Alkmaarse
markt is immers een stuk groter en het is dus lastiger om daar snel aan een woning te komen. Deze
ontwikkeling vinden we zorgelijk en komt de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen van
Schermer niet ten goede.
6.2.7 Mutatiegraad
De mutatiegraad van gemiddeld 5,5% in 2014 is met 0,5% gedaald ten opzichte van de mutatiegraad in
2013 (6,0%). De mutatiegraad is in het werkgebied van vestiging Purmerend flink gedaald van 5,3%
naar 4,2%. Voor het eerst sinds jaren is de mutatiegraad onder de 5% terecht gekomen. De markt in de
Stadsregio zit overduidelijk op slot. Het intensieve verkoop- en liberalisatiebeleid van een aantal
collega-corporaties heeft daar geen goede invloed op. Mede door de lage mutatiegraad zijn zowel
doorstromende als startende woningzoekenden minder goed in staat een passende woning te vinden.
Het aanbod van leegkomende woningen wordt voor een deel niet geadverteerd maar direct toegewezen
aan woningzoekenden in verschillende bijzondere doelgroepen (bv. statushouders en urgenten).
In het werkgebied van vestiging Schagen is de mutatiegraad licht gestegen van 6,7% naar 6,9%. De
voornaamste reden daartoe is het weer in verhuur nemen van woningen die in beheer waren gegeven bij
Interim Vastgoed.
Door de effecten van de toewijzingsnorm zijn huishoudens die meer verdienen dan € 34.678 minder
snel geneigd om te verhuizen omdat zij dan niet meer in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning. Dat geldt zeker de huishoudens met een inkomen tussen € 34.678 en € 43.786, die een
koopwoning of een huurwoning in de vrije sector veelal niet kunnen betalen. Daarnaast is het voor
starters op de koopmarkt erg lastig om een financiering rond te krijgen.
Om meer beweging op de woningmarkt te krijgen beraadt Wooncompagnie zich op stimulerende
maatregelen die verhuizen aantrekkelijker maken. Daarnaast wordt de verkoopvijver opnieuw kritisch
bekeken.
6.2.8 Woningruil
Wooncompagnie geeft op haar site de mogelijkheid om een woningruiladvertentie te plaatsen. In 2014
zijn in totaal 78 advertenties geplaatst. In 2014 zijn in totaal 13 woningruilen gerealiseerd, 8 in het
werkgebied van vestiging Purmerend en 5 in het werkgebied van vestiging Schagen.
6.2.9 Aandachtsgroepen
Wooncompagnie is er om betaalbare en kwalitatief goede woonruimte te bieden. Dat kunnen
zelfstandige woningen zijn, of woonvormen in de sfeer van beschermd wonen. We schenken hierbij
speciale en gespecialiseerde aandacht aan kwetsbare groepen zoals mensen met de allerlaagste
inkomens, mensen met een beperking of zorgvraag, dak- en thuislozen, (ex-) verslaafden, slachtoffers
van huiselijk geweld en ex-gedetineerden. Kwetsbare groepen hebben recht op een gelijke toegang tot
de woningmarkt. Voor hen blijven wij het vangnet. Daarnaast zijn huishoudens met een inkomen tot €
34.678 onze primaire doelgroep van beleid conform de ministeriële regeling. De lage middeninkomens
(tot € 43.784) zien wij als onze secundaire doelgroep van beleid, omdat zij veel moeite hebben bij het
vinden van een bereikbare koopwoning of een woning in de vrije sector. En als de doorstroming van
deze groep stagneert (en dus de uitstroom uit de sociale sector), hebben de lagere inkomensgroepen
daar direct last van.
Statushouders
De hele toewijzing rondom statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) is aangepast.
Voorheen boden wij woning aan, nu krijgen we een kandidaat die wij moeten huisvesten.
Vanzelfsprekend willen we bijdragen aan het huisvesten van statushouders. In 2014 heeft
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Wooncompagnie in de regio Purmerend in totaal 43 statushouders gehuisvest. In de regio Schagen heeft
Wooncompagnie in 2014 56 Statushouders gehuisvest (2013: 28). Daarmee is de doelstelling in de
gemeenten Schagen en Hollands Kroon niet geheel gehaald (-11 resp. -16). De forse toename van
kandidaten ten opzichte van 2013 lijkt geen tijdelijke kwestie en dus een aandachtspunt. Het vormt
inmiddels een terugkerend agendapunt tijdens de overleggen met gemeenten.
Urgente woningzoekenden
Soms hebben mensen dringend woonruimte nodig en kunnen deze zelf op korte termijn niet vinden. Zij
kunnen in dat geval een urgentieverklaring aanvragen. Urgente woningzoekenden krijgen voorrang bij
het toewijzen van een vrijgekomen huurwoning. In de regio Purmerend kan een urgentieverklaring bij
de desbetreffende gemeente worden aangevraagd. In de regio Schagen kan dit bij de Regionale
Adviescommissie Beoordeling Sociale en Medische urgentie. Voor urgentieaanvragen in de gemeente
Medemblik geldt de procedure uit de Regionale Huisvestingsverordening in West-Friesland.
In 2014 heeft Wooncompagnie in totaal 27 woningzoekenden met een sociaal medische
urgentieverklaring gehuisvest. Daarnaast heeft Wooncompagnie 2 woningzoekenden met een
herstructureringsurgentie gehuisvest.

6.3

Van goede kwaliteit

Wooncompagnie zorgt voor een woningaanbod van goede kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het
realiseren van deze doelstelling is belegd bij het bedrijfsonderdeel Vastgoed. De koers voor de
komende jaren krijgt op drie punten accent:
1. Alle woningen voldoen aan een vooraf omschreven basiskwaliteit.
2. Wooncompagnie werkt aan een ‘vraagbestendige’ woningvoorraad.
3. De energieprestaties van de woningvoorraad worden verbeterd.
6.3.1 Vastgoedsturing
De komende paar jaar zal Wooncompagnie nog een lichte groei kennen als het gaat om de omvang van
onze portefeuille huurwoningen. De jaren daarna zal de nieuwbouwproductie echter sterk afnemen.
Wooncompagnie verschuift het accent van de ontwikkeling van nieuwbouw naar het beheer van de
bestaande woningvoorraad. Door het verkopen van bestaand bezit zal onze portefeuille dan ook op
termijn een lichte daling kennen. Van ontwikkelen naar beheren betekent voor ons bepaald niet dat we
minder gaan doen. Het betekent vooral dat we de focus nog meer richten op het bieden van goede en
betaalbare huisvesting.
In de periode die voor ons ligt neemt de instroom van het aantal lagere inkomens toe, terwijl de hogere
inkomens uitstromen. En tegelijk krijgen overheden, huishoudens, bedrijven en ook woningcorporaties
te maken met forse bezuinigingen. De investeringsmogelijkheden die we nog hebben, moeten we echt
maximaal inzetten voor onze missie: betaalbaar woningaanbod.
Asset management
Net als in 2013 is het verder vormgeven van het asset management een belangrijk aandachtspunt
geweest in 2014. Samen met de BrinkGroep is een rekenmodel ontwikkeld waarmee de
volkshuisvestelijke en financiële prestaties aan de hand van kpi’s inzichtelijk worden gemaakt zodat de
juiste complexstrategieën kunnen worden gekozen. Vervolgens kunnen deze complexstrategieën
worden doorgerekend. Het rekenmodel, dat zich alleen richt op woningen, is gereed. Een van de
voordelen van het model is dat de investeringen in het bestaand bezit berekend worden op basis van
kenmerken van de ingreep en van het complex, in plaats van het hanteren van een normbedrag per
verhuureenheid. De output uit het strategiemodel bestaat uit een dashboard en input voor het opstellen
van het kasstroomoverzicht investeringen en voor de meerjarenbegroting. Het dashboard geeft een
indruk of de doorgerekende investeringen binnen het beschikbare budget blijven en of de gekozen
complexstrategieën leiden tot een verbetering in de kpi’s op portefeuilleniveau. Oftewel: of de gekozen
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complexstrategieën ervoor zorgen dat we de organisatiebrede doelstellingen voor de woningvoorraad
behalen.
Om de juiste complexstrategieën te kunnen kiezen is niet alleen inzicht in de prestaties van een
complex nodig, maar ook een kader. Dit kader wordt gevormd door de gebiedsvisies (waarvoor de
wensvoorraad op haar beurt het kader vormt). Voor elk gebied wordt bepaald wat de strategie van het
gebied wordt als het gaat om de woningvoorraad en welke bijdrage elk gebied levert aan de
wensvoorraad en de transformatieopgave. Zodra een gebiedsvisie gereed is, wordt gestart met het
herijken van de complexstrategieën. De doorlooptijd van het opstellen van alle gebiedsvisies en de
bijbehorende complexstrategieën is 2014 en 2015.
In 2014 is onderzocht hoe de wensvoorraad vertaald kan worden in een realistische
transformatieopgave. Het eindresultaat (de wensvoorraad en de transformatieopgave) zal in het eerste
kwartaal 2015 beschikbaar zijn. Na vaststelling zal de wensvoorraad opgenomen worden in het
dashboard van het rekenmodel zodat de voortgang gemonitord kan worden.
6.3.2

Mutaties in het bezit

Eind 2013 had Wooncompagnie 13.547 woongelegenheden. Omdat de kengetallen van 2013 en 2014 in
hoofdstuk 9 inclusief het bezit van AWM zijn weergegeven, sluit dit aantal niet aan op het overzicht
van de kengetallen. Eind 2014 heeft Wooncompagnie 14.365 wooneenheden in bezit. Het verschil is
veroorzaakt door de volgende mutaties:
Sloop
Waar noodzakelijk, vindt in herstructureringsgebieden sloop van sociale huurwoningen plaats. Veelal
worden op deze locaties nieuwe sociale huurwoningen ontwikkeld. In 2014 zijn 93 eenheden waarvan
85 woningen en 8 overige panden (bv. garages) gesloopt. Vooruitlopend op sloop worden vrijkomende
woningen in beheer gegeven bij Interim Vastgoed.
Verkoop
In 2014 hebben wij 238 bestaande huurwoningen verkocht. Tevens zijn 21 woningen teruggekocht en
doorverkocht. Meer over ons verkoopbeleid is terug te vinden in (zie 6.3.6).
Fusie AWM
Per 1 juli is Wooncompagnie gefuseerd met voormalig AWM. Dit heeft geresulteerd in een toename
van de woongelegenheden met 916 woongelegenheden.
Overige mutaties
In Middenmeer zijn in het verleden twee panden aangekocht ten behoeve van de herstructurering. Door
een wijziging in de plannen zijn deze woningen in 2014 in exploitatie genomen.
Nieuwbouw ten behoeve van eigen verhuur
In 2014 hebben we 223 nieuwe woongelegenheden gerealiseerd. In onderstaande tabel zijn de
afgeronde nieuwbouwprojecten weergegeven.
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Tabel nieuwbouw ten behoeve van eigen verhuur
Opgeleverde
Nieuwbouw-projecten

Totaal
aantal

Huurwoningen

Genuahaven (Heel Europa), Purmerend
172

Overige
woongelegenheden

140

24

Gemiddelde
Overige
Overig
Gemiddelde onrendabele
verhuur- bezit in
S tichtings- Onrendabele stiko (in € / investering
eenheden eigendom kosten (S tiko) investering
vhe)
(in € / vhe)
8

-

€ 29.575.548

€ 10.493.705

€ 171.951

€ 61.010

Heel Europa ligt aan de Genuahaven in Purmerend en omvat een woonzorgcomplex bestaande uit 140 driekamerwoningen, vier groepswoningen,
parkeervoorzieningen, een gemeenschappelijke binnentuin en talrijke voorzieningen. 77 huurwoningen zijn in de reguliere verhuur via Wooncompagnie, 50
aanleunwoningen zijn toegewezen door de gemeente Purmerend, 13 woningen worden geëxploiteerd door Prinsenstichting en Odion voor bewoners met
een indicatie. De 4 groepswoningen voor ouderen, met in totaal 24 wooneenheden worden toegewezen door de Stichting Wonen en Zorg Purmerend. De
overige voorzieningen bestaan uit een Grand Café, kapsalon, dienstencentrum met nachtpost, consultatiebureau, dagbestedingsruimte,
ontmoetingsruimten en multifunctionele zalen voor (buurt)bewoners.
Parelgras, Wognum
6
6
€ 905.037
€ 239.924
€ 150.840
€ 39.987
Vervolgend op een eerdere realisatie van 11 sociale huurwoningen aan het Parelgras te Wognum (opgeleverd in 2011) heeft Wooncompagnie in 2014 nog
eens 6 sociale huurwoningen opgeleverd.
S chat van Compaen fase 2, Oostzaan
28
28
€ 5.614.878
€ 3.342.295
€ 200.531
€ 119.368
Schat van Compaen ligt midden in Oostzaan, op de hoek van de Kerkbuurt en de Kerkstraat. Na de realisatie van de eerste fase, waarbij 16
appartementen zijn opgeleverd (eind 2011), is in 2014 fase 2 opgeleverd. Deze fase bestaat uit 28 sociale huurappartementen allen met een eigen
parkeerplaats.
Wonen boven winkels S pijkerman, Purmerend
25
25
€ 5.031.851
€ 2.495.597
€ 201.274
€ 99.824
Het plan Neckerpoort is een ontwikkeling van restaurant Spijkerman op de hoek Kanaalschans/Neckerdijk te Purmerend. Het plan bestaat uit: 5
winkelruimten, een nieuw restaurant/horecaruimte, 5 koop woningen en 25 huurwoningen. Wooncompagnie is hier alleen in betrokken t.a.v. de 25
huurwoningen.

6.3.3

Onderhoud en renovatie

Conditiemeten
Eind 2013 is de opmaat gemaakt voor het conditiemeten, dat vanaf eind januari 2014 gestart zal
worden. De doestelling was om eind 2014 tweederde van het bezit gemeten te hebben. Begin 2014 is
deze doelstelling bijgesteld naar een prognose dat per 1 juli 2015 tweederde van het bezit gemeten zal
zijn. Echter, door de implementatie van het nieuwe primaire systeem zal deze planning ook niet worden
gehaald. Een nieuwe planning zal begin 2015 worden gemaakt.
Planmatig onderhoud
De werkzaamheden uit de jaarbegroting 2014 zijn voor 95% afgerond. Het budget is met 6%
overschreden, maar dat wordt veroorzaakt door het onderhoudsdeel van verbeterprojecten. Als we dat
buiten beschouwing laten, is de realisatie 93% van het budget en dus binnen de norm van € 875 per
verhuureenheid. De uitvoering van enkele werken loopt door in 2015. De overloop van budgetjaar 2014
naar 2015 is voor planmatig onderhoud € 321.000 en voor contractonderhoud € 468.000, samen € 0,8
miljoen.
Afgelopen jaar zijn de badkamervervangingen weer opgestart, nadat deze in 2013 volledig stil lagen. In
dit proces is een optimalisatieslag gemaakt en de keuzemogelijkheden zijn versoberd, waardoor het
budget per badkamer omlaag is gegaan.
Projecten
Projectmatig is bij een aantal complexen een verbetering opgestart en/of afgerond. Zo zijn eind oktober
de laatste woningen in het renovatieproject 5220 Marktstraat en omgeving in Schagen opgeleverd. Dit
project liep afgelopen jaar vertraging op door het faillissement van VDM. Het project is uiteindelijk
afgerond door Ooijevaar, binnen de gestelde financiële kaders. Een mooi project dat door de
terugkerende bewoners is gewaardeerd met een 8,5. Een ander project is het onderhoud,
levensduurverlenging en energetische maatregelen aan 38 woningen in Schagerbrug. Begin 2015 wordt
het project afgerond met het schilderen van het complex. De levensduurverlening en energetische
maatregelen aan de 16 woningen in Oosthuizen zijn in het derde kwartaal opgeleverd.

30

Klushuur
Binnen Wooncompagnie staat de keuzevrijheid van de klant centraal. Platform31 start in 2015 een
experiment op dat hier naadloos op aansluit, namelijk het experiment Klushuur. In 2014 is besloten om
deel te nemen aan dit experiment.
Asbestbeleid
Afgelopen paar maanden is een update gemaakt van het asbestbeleid, waarbij ook gelijk gestart is met
de implementatie van het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS). Dit systeem zorgt voor een geborgde
procesgang van inventarisatie tot aan sanering en stort. Het gebruik ervan wordt verplicht in de
toekomst, maar belangrijker is dat het zorgt voor een heldere administratie, waardoor minder tijd
besteed wordt aan het asbestproces en het risico op calamiteiten afneemt.
Kwaliteits- en onderhoudsbeleid
In 2014 is het kwaliteits- en onderhoudsbeleid opnieuw opgesteld, waarbij versobering en efficiëntie
voorop stonden. Daarbij is meteen een koppeling gemaakt met het Programma van Eisen. In het eerste
kwartaal van 2015 doen we financiële uitspraken over de (nieuwe) betekenis van de “nieuwe
Basiskwaliteit “ en volgt definitieve vaststelling.

6.3.4 Herstructurering
Door middel van regelmatige conditiemetingen van het bezit worden prioriteiten zorgvuldig bepaald en
in een meerjarenplanning begroot. In de komende jaren zal de nadruk sterker komen te liggen op
investeren in bestaand bezit (ook energetische maatregelen) dan in nieuwbouw.
Enkele grote projecten in de herstructurering waren: de Marktstraat e.o. in Schagen, woningen die
volledig gerenoveerd zijn en daarmee ook een enorme opwaardering in hun energielabel ondergingen.
Ander voorbeeld is de renovatie van de woningen in de Torenstraat/Havenstraat in Middenmeer.
6.3.5 Nieuwbouw
Om een aantal redenen is de nieuwbouwopgave voor 2014, maar zeker voor de jaren die nog zullen
volgen beduidend lager dan voorheen. Enerzijds maakt Wooncompagnie een pas op de plaats omdat er
door overheidsmaatregelen andere financiële druk op de portemonnee van Wooncompagnie is komen te
liggen (denk o.a. aan verhuurdersheffing en Vpb). Anderzijds ligt de focus op bestaand bezit in verband
met verduurzaming en transformatie. Een derde reden is het strategisch voorraad beleid waarin is
afgesproken dat het bezit in de Kop van Noord Holland niet verder zal groeien en eerder af moet
nemen.
In Purmerend en omgeving zijn een aantal projecten gerealiseerd waarvan Heel Europa verreweg de
grootste en meest spraakmakende was (140 woningen, een aantal groepswoningen voor bewoners met
een beperking, een aantal bedrijfsruimtes voor zorgverlenende partijen en nog een paar commerciële
ruimtes).
Het project Bloesemplein kreeg voor haar bijzondere ruimtelijke en architectonische compositie de Arie
Kepplerprijs. Een mooi compliment en waardering van Stichting Welstandszorg Noord Holland. De
jury was van mening dat de architect met deze woningen niet alleen een perfecte inpassing heeft
gemaakt. Hij deed meer; deze rijtjeswoningen creëren een bijzondere plek, tillen daarmee de
omliggende woonbuurt op en vormen een toevoeging waar Zuidoost Beemster trots op mag zijn.
Ook werd in Oostzaan een project van 28 appartementen opgeleverd. In totaal zijn in het werkgebied
Purmerend 225 eenheden opgeleverd. Voor het werkgebied Schagen zijn in Wognum slechts 6
woningen opgeleverd.

31

6.3.6 Verkoop
In 2014 is de verkoopportefeuille gelijk gebleven in vergelijking met 2013. Ongeveer een derde van de
totale woningvoorraad is mogelijk geschikt voor verkoop. De doelstelling voor de verkopen in 2014
was 100 woningen. In totaal zijn 238 huurwoningen verkocht. Daarmee is de norm zowel in aantallen
als in euro’s ruimschoots gerealiseerd.
Er zijn 33 woningen verkocht met een Starterslening. De Starterslening is in beginsel een
aflossingsvrije lening waarover geen rente betaald hoeft te worden. Het betreft alleen het deel van de
financiering dat de koper niet zelf kan financieren gezien het inkomen, met een maximum van 20%. Na
drie jaar gaat de koper aflossen en rente betalen, tenzij het inkomen niet voldoende is gestegen. Er is
geen sprake van een terugkoopplicht. Mede daardoor is het risico voor Wooncompagnie laag. Vanaf 1
januari 2013 biedt Wooncompagnie de mogelijkheid om een woning van Wooncompagnie te kopen
met de Starterslening. Zowel huurders als niet-huurders kunnen gebruik maken van de Starterslening.
Naast de mogelijkheid van het afsluiten van een Starterslening bij onvoldoende financiële middelen,
genieten huurders die een woning van Wooncompagnie kopen (de eigen woning of een andere woning
van Wooncompagnie), een korting van 10% op de taxatieprijs. Deze korting van 10% wordt per 1
januari 2015 afgeschaft. In plaats van de korting zullen de verkoopwoningen Vrij Op Naam (V.O.N.)
worden aangeboden.
CPO Middenmeer
CPO is een onderwerp waar we de afgelopen jaren meer aandacht aan zijn gaan besteden, aangezien het
mogelijk kansen biedt voor het verkopen van kavels (en kluswoningen) waarvoor op de reguliere markt
geen belangstelling is. De locaties Sportweg/Schoolpad en Dr.Lovinkstraat/Verlengde Breestraat in
Middenmeer zijn gekozen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor CPO. Omdat
Wooncompagnie weinig ervaring heeft met CPO, worden we begeleid door KUUB. Het
directievoorstel voor de start van de haalbaarheidsfase is goedgekeurd. Of het project doorgang kan
vinden hangt echter af van de medewerking van de gemeente Hollands Kroon aan de
bestemmingsplanwijziging. De gemeente heeft toegezegd hier begin 2015 uitsluitsel over te geven.

6.3.7 Energie
In november is samen met de SHO het nieuwe duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Een bijzonder traject,
waarbij de SHO vanaf het begin betrokken was. Het resultaat biedt handvatten om in 2020 tot
gemiddeld label B te komen, conform het convenant Energiebesparing Huursector. Vanuit dit
convenant was al een doelstelling neergezet, die in 2014 ook behaald is. Het doel was om van een
gemiddelde energie-index van 1,67 naar 1,60 te komen. Door toevoeging van de voorraad van AWM
steeg het gemiddelde eerst naar 1,68 maar door specifieker registreren van cv-ketels en de verkochte
woningen uit de voorraad te verwijderen, is toch tot het gestelde doel bereikt. Komend jaar zal door
verdere administratieve opwaardering en het uitvoeren van energetische pluspakketten uit het
duurzaamheidsbeleid de gemiddelde energie-index verder verlaagd worden. Voor de genoemde
pluspakketten is eind december 2014 de STEP subsidie aangevraagd. Hiermee is € 2,7 miljoen euro
subsidie gemoeid.
6.4

Bijzonder geschikt

Scheiden wonen en zorg
Per 1 januari 2013 is de scheiding tussen wonen en zorg effectief. Omdat Wooncompagnie
zorgvastgoed in bezit heeft en samenwerkt met verschillende zorginstellingen, heeft deze
beleidswijziging gevolgen voor Wooncompagnie. Om deze gevolgen in beeld te brengen, de risico’s te
inventariseren die hiermee samenhangen en passend beleid en de juiste maatregelen te formuleren, is
een risicoanalyse van het zorgvastgoed opgesteld. Deze analyse laat zien dat de omvang van het
zorgvastgoed met een middelhoog en hoog risicoprofiel ten opzichte van de omvang van het totale
sociale bezit van Wooncompagnie beperkt is. De verwachting is dat eventuele investeringsprojecten,
naast de reeds lopende projecten, die voortvloeien uit huuropzeggingen van zorgvastgoed, kunnen
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worden geïntegreerd in de projectenportefeuille en passen binnen de maximale investeringshoogte van
€ 25 miljoen per jaar.

6.5

In een aangename buurt

6.5.1 Leefbaarheid
Wooncompagnie heeft zich op het gebied van leefbaarheid ingezet om een bijdrage te leveren aan het
welzijn eigen huurders en hun woonomgeving. De meeste activiteiten zijn op initiatief van of in
samenspraak met bewonerscommissie/huurdersvereniging. Nut, noodzaak en effect zijn altijd een
afweging. De kaders zijn helder en gelden in ieder geval tot en met 2014:








het brengt mensen samen
de activiteit is toegankelijk voor de lokale mensen in het werkgebied van Wooncompagnie
het versterkt de leefbaarheid in de kleine kernen (o.a. het verenigingsleven)
het zijn bij voorkeur maatschappelijke projecten
het zijn eenmalige evenementen of projecten
het valt in principe binnen ons verzorgingsgebied
het is geen landelijk project of stichting

Voor de vestiging Schagen is ruim € 35.000 besteed waarvan € 25.000 aan gezamenlijk
tuinenonderhoud. Vanuit de vestiging Purmerend is in verschillende complexen led-verlichting
aangebracht in het kader van veiligheid. Er is een kunstproject gesubsidieerd, de koffieochtenden van
het SGOM en Wonen Plus zijn gesubsidieerd. In totaal was hiermee incl. AWM € 87.000 gemoeid
(waarvan € 40.000 onderhoud groen). Met het inwerking treden van de Herzieningswet in 2015 worden
de criteria voor de toekomst nog aangescherpt. Totale leefbaarheidsuitgaven waren € 124.000.
Sponsoring
Iedereen wil in een fijne buurt wonen waar hij of zij zich thuis voelt. Daarnaast moet de stad of het dorp
waar je woont iets extra’s bieden zoals sportevenementen, cultuur of een actief verenigingsleven. Door
lokale initiatieven te sponsoren toonden wij tot en met 2013 onze maatschappelijke betrokkenheid.
Sponsorverzoeken werden daarbij getoetst aan de hand van de een aantal criteria. Onze toezichthouder
heeft ons er echter op gewezen dat het niet wenselijk was dat wij dit beleid in deze vorm zouden
voortzetten. Om die reden is in 2014 geen budget beschikbaar gesteld voor sponsoractiviteiten.
Momenteel beraden wij ons erop hoe we in lijn met en in de geest van de herziene Woningwet lokale
leefbaarheidsinitiatieven kunnen faciliteren en activeren.
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7

Wooncompagnie en haar partners

7.1

Visitatie

In de tweede helft van 2014 is Wooncompagnie aan de hand van visitatiemethodiek 5.0 gevisiteerd. De
visitatie is uitgevoerd door Pentascope en heeft in december 2014 tot een eindrapport geleid.
Een herkenbaar oordeel
Hoewel Wooncompagnie regelmatig spiegelt met huurders, medewerkers, collega-corporaties en
belanghouders is de visitatie een periode van zelfreflectie op ambities en prestaties die bijzondere nuttig
is. De commissie heeft geconstateerd dat Wooncompagnie er in slaagt om een belangrijke bijdrage te
leveren aan de volkshuisvestingsopgave in Noord-Holland. Met hier en daar een kanttekening, is het
rapport opbouwend positief over de wijze waarop Wooncompagnie inhoud geeft aan haar missie om
betaalbare woningen te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen of een bijzondere
woonbehoefte en bij te dragen aan een aangename woonomgeving.
Mooie rapportcijfers
Natuurlijk is het lovend om beloond te worden met mooie cijfers. Nog leuker is het om uit de monden
van huurders en belanghouders te horen dat er veel waardering is voor de wijze waarop
Wooncompagnie de samenwerking zoekt. Dat Wooncompagnie een betrouwbare betrokken partner is,
dat er ruimte voor inspraak is en dat naar een advies ook serieus wordt geluisterd. Het is ook fijn om
terug te krijgen dat er een heldere, begrijpelijke visie is waar zichtbaar naar gewerkt wordt. Een visie
ook die, zo noteert de visitatiecommissie, heel veel mensen binnen en buiten Wooncompagnie verbindt.
Bruikbare aanbevelingen
Het visitatierapport bevat een aantal aanbevelingen die we graag ter harte nemen.
 De commissie constateert dat de ‘grote intenties’ en de ‘kleine activiteiten’ onvoldoende aan
elkaar verbonden worden. Dat herkennen we: we kunnen onze visie nog duidelijker uitrollen
als we haar illustreren aan de hand van de vele concrete dingen die we doen. In het
eerstvolgende jaarverslag zullen we onze visie en intenties terug laten komen in de
beschrijving van de prestaties. Daarmee vullen we ook een tweede aanbeveling van de
commissie in: beschrijf in het jaarverslag meer de prestaties van de vestigingen.
 Trek een strakke lijn tussen intenties, onderzoeken, activiteiten en prestaties, beveelt de
commissie aan. Ook dat punt herkennen we. Daarom werken we verder aan het realiseren van
een naadloze aansluiting tussen de kaderbrief (waarin de koers wordt vertaald naar opgaven
voor het komend jaar), het jaarplan (doelen en targets aan het begin van het jaar) en het
jaarverslag (verantwoording over de realisatie aan het eind van het jaar). Op die manier willen
we een brug slaan tussen de abstracte koers en de concrete daden, en tegelijk het lerend
vermogen versterken.
 Een derde set aan aanbeveling gaat over de inbreng van bewoners en belanghouders. De
wereld verandert snel en maakt heroverwegingen noodzakelijk, maar communiceer over die
keuzes duidelijk en herhaaldelijk, stelt de commissie. En organiseer ook tegenspel en
weerstand, want juist daarvan valt veel te leren. Ga dus bewust het gesprek aan met “neuzen
die een andere kant opkijken”. En betrek belanghouders nog meer bij de ideevorming, stel ze
vragen en leg ze niet alleen plannen voor. Met deze aanbevelingen gaat Wooncompagnie zeker
aan de slag. In 2015 veranderen we onze organisatie, zodat we ‘dichtbij en in de buurt’ zijn en
de inbreng van bewoners en belanghouders versterken.
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7.2

Externe relaties

Wooncompagnie beschouwt gemeenten, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere
corporaties als partners. We benaderen ze vanuit een open houding en zoeken actief naar wat ons bindt
en naar kansen om samen te werken. We hebben daarbij een uitgesproken voorkeur voor projectmatige
samenwerking. Daarin spreken we vooraf de tijdsduur, inzet en te behalen resultaten af. Met een
beperkt aantal partners onderhouden we een relatie die het projectniveau overstijgt. Met deze
strategische partners (alle gemeenten, enkele zorgaanbieders) bespreken we actuele ontwikkelingen en
toekomstige vraagstukken, zodat we elkaar écht leren kennen en de wederzijdse ambities kunnen
afstemmen, bijstellen en aanscherpen.
Zoals hierboven genoemd wordt de invloed van belanghouders in de toekomst nog belangrijker. Met
het visitatierapport in ons bezit is de focus weer aangescherpt en kunnen we werken aan verdere
verbetering. De dialoog met onze bewoners en belanghouders blijft daarbij onze allerbelangrijkste
informatiebron. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen hebben afgesproken dat de voortgang van
de acties die voortvloeien uit de aanbevelingen uit het rapport, goed zullen worden gemonitord. Het zal
dan ook een vast agendapunt worden tijdens de overleggen tussen het Bestuur en de Raad van
Commissarissen.
Met de veranderende wereld om ons heen, nieuwe doelgroepen, dalende inkomens, langer zelfstandig
wonen, zullen huurders en woningzoekenden een steeds klemmender beroep doen op betaalbare
huisvesting. Daarmee ligt er voor Wooncompagnie een grote uitdaging. Wooncompagnie heeft deze
invloed in het verleden al in verschillende overleggen geborgd. Toch wordt in het kader van de
Herzieningswet de rol van de huurdersorganisaties ook van belang bij het maken van
prestatieafspraken.

7.2.1

Betrokken bewoners

Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO)
De SHO is een samenwerkingsverband tussen de Huurderskoepel Schagen en Omstreken, en
Huurdersvereniging De Vijfhoek. De SHO is het officiële orgaan waaraan Wooncompagnie
(gekwalificeerd) advies vraagt en informatie verstrekt conform de samenwerkingsovereenkomst en de
overlegwet. De SHO voert overleg met het Bestuur. Met de SHO is in 2014 met regelmaat overleg
gevoerd. Geagendeerde onderwerpen waren onder andere het huurbeleid, jaarrekening, jaarverslag,
energiebeleid, de ontwikkeling van de woonlasten, betaalbaarheid, duurzaamheid, begroting, AWM en
het huurdersonderhoud.
In 2014 zijn twee adviesaanvragen ingediend, een over het huurbeleid en een over het afschaffen van
het fullservice onderhoud en serviceabonnement. Beide adviesaanvragen hebben geleid tot een positief
advies.
Op 2 juli is een excursie georganiseerd en zijn enkele projecten in Weidevenne bezocht. Ook is
Monnickendam bezocht. Naast de SHO heeft ook Onderdak hebben deelgenomen. De jaarlijkse
bijeenkomst met alle huurdersverenigingen vond plaats op 18 november. Tijdens deze bijeenkomst is
het energiebeleid gepresenteerd. Dit is naar volle tevredenheid van beide partijen tot stand gekomen in
samenwerking met de SHO.
Huurderskoepel Schagen en omstreken (Huko)
In 2014 is regelmatig overleg gevoerd met de Huko. Aan de orde zijn geweest onder andere het
huisvesten van arbeidsmigranten en betaalbaarheid.
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De Vijfhoek
In 2014 diverse malen overleg gevoerd met De Vijfhoek, al zijn een aantal overleggen niet doorgegaan
wegens gebrek aan agendapunten. Aan de orde geweest zijn onder andere de prestatieafspraken
Purmerend en de fusie met AWM.
Onderdak
Onderdak is de huurdersvereniging van voormalig AWM. Helaas is de integratie tussen de Onderdak en
SHO nog niet geheel voltooid. Om die reden wordt vooralsnog apart overleg gevoerd met Onderdak.
Vooruitlopend op de fusie, die op 1 juli 2014 heeft plaatsgevonden, hebben Wooncompagnie en AWM
de adviesaanvraag voor de huurverhoging per 1 juli op elkaar afgestemd. Onderdak heeft positief
gereageerd op het advies.
Eilandraad Marken
Eind augustus is een inspirerend bezoek gebracht aan de Eilandraad op Marken. Marken laat zien dat
bewonersparticipatie kan slagen. Door samen te werken met de buurtbewoners bereikt de Eilandraad
zeer veel. Op dit moment onderzoeken we hoe we projecten met betrekking tot ‘langer zelfstandig
wonen’ samen kunnen vormgeven.
Klantenpanel
In mei 2014 is er voor het digitaal klantenpanel een enquête geweest met als onderwerp ‘langer
zelfstandig wonen. De uitslag is gecommuniceerd met de deelnemers en is terug te lezen via de website.
Naar aanleiding van deze digitale enquête zijn op 14 en 21 november 2014 in Purmerend en Schagen
fysieke klantenpanels georganiseerd. Per panel waren ongeveer 20 deelnemers aanwezig. Aan de hand
van een zestal stellingen konden de deelnemers met gekleurde kaarten hun denkrichting aangeven.
Hierna werd verder over de stellingen gediscussieerd. Deelnemers van beide vestigingen reageerden
heel enthousiast en willen graag nog eens meewerken aan een onderzoek. De resultaten zijn vlot
gecommuniceerd aan de deelnemers en via de website van Wooncompagnie.

7.2.2

Invloed voor belanghouders

Prestatieafspraken en bestuurlijke overleggen
Passend bij een netwerkorganisatie, zoekt Wooncompagnie de afstemming en samenwerking met
gemeenten actief op. We hebben elkaar nodig om onze doelen te bereiken. Met alle gemeenten is in het
voor- en het najaar dan ook op bestuurlijk niveau overleg gevoerd. Naast de verschillende bestuurlijke
overleggen is in de eerste helft van 2014 regelmatig overleg gevoerd met de Gemeente Waterland over
de fusie met AWM.
Wooncompagnie is voorstander van het maken van concrete afspraken. Bij voorkeur leggen we
intenties en inhoudelijke en procesmatige afspraken vast in een convenant of prestatieafspraak. Met alle
gemeenten waar Wooncompagnie bezit heeft van enige omvang, zijn prestatieafspraken gemaakt. In
2015 zullen nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt met fusiegemeente Hollands Kroon en
fusiegemeente Schagen. Tot dat moment blijven de prestatieafspraken van de voormalige gemeenten
binnen de fusiegemeenten gelden. Deze prestatieafspraken zullen in de lijn van de herziene woningwet
worden opgesteld en zullen de huurders een gelijkwaardige gesprekspartner zijn.
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gemeente

afspraken maken lopende afspraken
in 2015
in 2014

afspraken 2014
anders dan 2013

Hollands Kroon

ja

ja*

nee

Beemster
Edam-Volendam
Graft-de Rijp
Hoorn
Koggenland
Langedijk
Medemblik
Schermer
Oostzaan
Landsmeer
Opmeer
Purmerend

ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
nee

ja
ja
nee
nee
nee
nee
ja
ja
nee
nee
nee
ja

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ja

ja

ja*

nee

nee
nee

ja
ja

ja
nee

Schagen
Waterland
Zeevang

looptijd
1 jan 2010 tot 1 jan 2014 Anna Paulowna
2009 t/m 2012 Wieringermeer
1 jan 2009 tot 1 jan 2012 Niedorp
1 jan 2010 tot 1 jan 2014
1 jan 2010 tot 1 jan 2012
1 jan 2013 - 1 jan 2016
1 oktober 2011 tot 1 oktober 2014
oktober 2013 - oktober 2016
1 jan 2007 tot 1 jan 2011
2010 tot 2014
1 jan 2006 tot 1 jan 2011
2014-2017
2009-2012

Bijeenkomst raadsleden
Op 30 juni hebben we voor alle raadsleden wederom een bijeenkomst gegeven waar zij nader kennis
hebben kunnen maken met Wooncompagnie. Deze bijeenkomsten hebben altijd een positief effect en
zeker dit jaar zo vlak na de verkiezingen. Wooncompagnie leert de nieuwe raadsleden kennen en zij
nemen kennis van Wooncompagnie.
Samenwerking met maatschappelijke partners
Als netwerkorganisatie zoekt Wooncompagnie ook met de maatschappelijke partners de samenwerking
actief op, met name op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn. Voor deze onderwerpen is veelal
sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid Per onderwerp kan de rol en verantwoordelijkheid per
partij verschillen. Dat verandert niet door een integrale aanpak dus rollen, taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden moeten helder zijn en blijven. Een goede afstemming tussen partijen is gewenst, maar
de afzonderlijke partijen moeten ook met hun eigen problematiek en maatregelen de ruimte krijgen om
zich te onderscheiden. Naast rollen, taken en verantwoordelijkheden is het van belang om vooraf helder
te hebben waar in het proces en op welke onderwerpen informeren voldoende is en waar afstemming
dan wel samenwerking noodzakelijk is. In paragraaf 7.2 is reeds een en ander gezegd over de
samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties als het gaat om het bieden van ondersteuning om
menen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen.
Heel Europa
Veel tijd en energie is er gestoken in het project Heel Europa. De samenwerking met alle partijen heeft
uiteindelijk geresulteerd in een onderlinge samenwerkingsovereenkomst. Leidend hierin is de
toegevoegde waarde die iedere organisatie levert aan het geheel en de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het totaal. In de aanloop hier naartoe zijn onder andere met de Zorgcirkel
enkele bijeenkomsten geweest om elkaar beter te leren kennen en visies te delen.
Binnen Heel Europa vormen enkele partners de ‘social firm’. Deze overeenkomst is al enige tijd terug
gesloten. Op 11 november bracht het voltallige college van burgemeester en wethouders een bezoek
aan Heel Europa en kreeg een presentatie en een rondleiding. Op 8 december hield het Grand Café een
informele opening voor de partners.
WMO raad Zeevang
Samen met Zorgcirkel is op 17 november 2014 een presentatie gegeven voor de WMO raad van de
Gemeente Zeevang. Het ging daarbij om seniorenhuisvesting in de gemeente en meer specifiek de
situatie rond de Seevanck en de Notaris. Een succesvolle bijeenkomst die door de raad zeer is
gewaardeerd.
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Wonen Plus
Wonen Plus organiseerde op 21 oktober 2014 een werklunch voor met name corporaties om te praten
over toekomstige samenwerking. Afgesproken is dat Wonen Plus en Wooncompagnie begin 2015 op
bestuurlijk niveau met elkaar om tafel gaan.
Stichting Wonen en Zorg
Mede door Heel Europa is de samenwerking met de Stichting Wonen en Zorg intensiever geworden.
Om deze reden is besloten om met elkaar de toekomst eens te gaan verkennen. Ook dit zal plaatsvinden
in de eerste periode van 2015.
Emeritus
Met Emeritus doet Wooncompagnie een pilot in Purmerend om te kijken of ouderen gebruik kunnen
maken van een persoonlijk assistent waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen en zorg kan
worden uitgesteld. Ook met de gemeente Waterland zijn we in gesprek over het project.
Sociaal Logement
De Stichting Sociaal Logement is in 2014 ontbonden. Wooncompagnie is voor de begeleiding die in het
Sociaal Logement werd geboden een nieuwe overeenkomst aangegaan met de Stichting Algemeen
Opvangcentrum Purmerend. Deze overeenkomst is op 1 april 2014 ondertekend.
Met Samen heeft opnieuw overleg plaats gevonden over de ontwikkelingen binnen zorg en wonen en
de samenwerking van partijen. De vestiging heeft goed overleg met Samen over de ‘transformatie’ van
De Bron tot reguliere ‘zorgappartementen'.
Transitie sociale domein Schagen
Naar aanleiding van de transitie in het sociale domein hebben Wooncompagnie, Zorggroep Samen en
Woonzorg Nederland een inventarisatie gemaakt van het voor senioren beschikbare bezit aan
huurwoningen in de stad Schagen. Hierbij is per complex een indeling gemaakt in
levensstijlcategorieën, zoals Woonzorg Nederland deze gebruikt voor al haar complexen. De
uitkomsten zijn met de gemeente Schagen besproken, maar hebben niet geleid tot gerichte actie.
De gemeente Schagen is gestart met de sociale wijkteams. Wooncompagnie heeft aangeboden om met
het projectteam de raakvlakken te bespreken zodat goede zaken in stand gehouden blijven en bestaande
lacunes gerepareerd kunnen worden. Ondanks een toezegging van de verantwoordelijke wethouder
heeft dit overleg nog niet plaats gevonden.
Aedes
Wooncompagnie is lid van Aedes, de koepelvereniging van woningcorporaties. Aedes maakt zich sterk
voor de condities waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen,
geeft voorlichting en informatie en initieert onderzoek en productontwikkeling. Aedes is ook de
werkgeversvereniging van de corporatiebranche.
Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW)
De Samenwerkende Waterlandse Woningcorporaties (SWW) vormen samen met de Federatie van
Zaanse woningcorporaties de Samenwerkende Woningcorporaties Zaanstreek-Waterland (SWZW). Het
SWW kent een beleidsoverleg en een directeurenoverleg. De vestigingsmanager neemt deel aan het
directeurenoverleg van het SWW dat in 2014 vijf keer heeft plaatsgevonden.
Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR)
Het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad is een samenwerking tussen corporaties in de
Stadsregio Amsterdam. Wooncompagnie wordt vertegenwoordigd door de directeurbestuurder. In 2014
is drie keer overleg gevoerd.
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Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SVNK)
Het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland is een samenwerking van woningcorporaties in
Noord-Kennemerland (SVNK). Wij participeren in dit overleg vanwege ons woningbezit in Schermer.
Wooncompagnie wordt vertegenwoordigd door de directeurbestuurder. In 2014 is vier keer overleg
gevoerd.
Platform Woningcorporaties West-Friesland (PWW)
Het Platform Woningcorporaties West-Friesland is een samenwerking tussen corporaties in WestFriesland. Wooncompagnie wordt vertegenwoordigd door de directeurbestuurder en de
vestigingsmanager Schagen. In 2014 is vier keer overleg gevoerd.

7.3

Interne organisatie

7.3.1

Structuur en besturing

Het Bestuur

Middelen &
Bedrijfsvoering

Strategie &
Beleid

Directie
secretariaat
Vestiging
Purmerend

Vestiging
Schagen

Vastgoed

Organigram
Wooncompagnie kiest voor een strategie waarbij het ‘netwerkdenken’ centraal staat. De relaties en
interacties die ontstaan wanneer mensen en organisaties informatie en daarmee betekenis met elkaar
uitwisselen, zijn typerend voor netwerken. De nadruk ligt op transparantie en het sociaal construeren
van betekenis (mening, visie, keuze, beslissing, handelen). Bij deze werkwijze worden bestaande
verschillen bij de besluitvorming betrokken. Waar mogelijk en gewenst worden zaken aan het
management overgelaten, waarbij het bestuur vooral een completerende rol moet spelen en er voor
zorgt dat de organisatie, samengesteld uit allerlei bedrijfseenheden, op koers blijft. Hierbij wordt het
Bestuur ondersteund door het managementteam. Deze koers vormt het collectieve kader waarbinnen de
eenheden vervolgens vrij kunnen handelen. Het is een besturingsfilosofie met integraal management als
uitgangspunt.
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Samenstelling van het managementteam 2014

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Manager S&B
A.T. (Arjen) Zandstra
48 jaar
1 september 2012
Geen

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Manager M&B (Bestuurder vanaf 16 december 2014)
S.J.T. (Stefan) van Schaik
36 jaar
14 april 2008
Geen

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Manager Vastgoed
R. (Ruud) Geelhoed
59 jaar
16 januari 2012
Voorzitter examencommissie, Onderhoud & Beheer bij BOB opleidingen in
Zoetermeer
Adviseur: Ruud Geelhoed, Advies & management BV
Manager vestiging Schagen
R. (Roeland) Gravestein
51 jaar
1 mei 2007
Lid Raad van Toezicht Stichting Peutersaen
Manager vestiging Purmerend
C.W.M. (Rina) van Rooij
63 jaar
1 juli 1989
Bestuurslid Regionale Stichting Wonen Plus
Bestuurslid St. Algemeen Opvangcentrum Purmerend
Lid Provinciale Staten Noord-Holland
Bestuurslid St. Sociaal Logement Waterland
Bestuurslid Purmerendse Voedselbank

De basis van alle activiteiten van Wooncompagnie ligt in de overtuiging: dingen doen die ‘nuttig’ zijn,
de ‘goede’ dingen. Als maatschappelijk ondernemer ervaren wij daarbij zowel de rol van eigenaar als
die van beheerder. Deze dubbelrol vertaalt zich in de besturingsfilosofie en bijbehorende structuur van
de organisatie. Om de diverse taken uit te voeren zijn verschillende organisatie-eenheden ingericht, die
binnen de kaders van het geheel zoveel mogelijk als kleine zelfstandige ondernemingen worden gezien.
Om daarbij de gezamenlijke koers te behouden is niet zozeer het begrijpen van de samenstellende
elementen belangrijk, maar vooral de relatie tussen deze elementen. Voor Wooncompagnie zijn deze
relaties voorwaarden om goed te kunnen functioneren, zowel intern als extern.
Wooncompagnie zoekt voortdurend naar de meest optimale invulling van het maatschappelijk
ondernemerschap om vorm te geven aan haar bestaansrecht. De organisatie opereert daarbij binnen een
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netwerk van verschillende belanghouders om haar missie te realiseren. Dit vraagt om een interne
organisatie en besturing die dit faciliteren. De lijn die Wooncompagnie hierbij kiest, is die van
samenwerking, waarbij de sterke punten van elkaar worden opgezocht daar waar dit meerwaarde biedt.
Juist in een concurrerende markt is er behoefte aan een krachtige, flexibele organisatie met
medewerkers die in hun voelen, denken en handelen de klant op elk moment centraal stelt, met
organisatie-eenheden die over een voldoende vrijheid en beslissingsruimte beschikken en die niet
gehinderd worden door te zware verticale beslissing- , rapportering- en controlestructuren. De kerntaak
van het bestuur bestaat dan niet zozeer in het coördineren, het verzorgen en (waar nodig) het bijsturen
van de overkoepelende organisatieprocessen, maar vooral in het creëren van de nodige ruimte
waarbinnen de dynamiek kan gedijen. Deze filosofie maakt efficiënte besluitvorming mogelijk door een
slagvaardig lijnmanagement, waarbij een manager – binnen vaststaande collectieve kaders en in dialoog
met anderen – zelfstandig beslissingen kan nemen, passend bij de specifieke, lokale, omstandigheden.
Op directieniveau is behoefte aan meer ruimte om de lange termijnkoers van de organisatie binnen het
netwerk te realiseren met minder aandacht voor de meer dagelijkse, operationele zaken.
De werkwijze combineert twee zaken. Aan de ene kant wordt er maximale duidelijkheid verschaft over
wat bereikt moet worden. De prestaties als volkshuisvester, zoals verwoord in de missie, moeten naar
een zo hoog mogelijk niveau worden getild. Dit vereist heldere doelstellingen ten aanzien van
prestaties, concrete afspraken en een goed zicht op de realisatie van prestaties. Tegelijkertijd wordt
maximale vrijheid verschaft over hoe dit bereikt moet worden, waarmee er voldoende ruimte voor
eenheden ontstaat om zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De vraag hoe zal
worden geleverd is dan de eigen verantwoordelijkheid, in goed overleg met de andere managers.
Vuistregels daarbij zijn een open communicatie (kwetsbaar durven opstellen) en de zorg voor het
geheel.
Wooncompagnie kiest voor leiderschap dat eerder veiligheid schept door niet alleen de ruimte van
mogelijkheden aan te geven, maar ook de grenzen en voorwaarden waarbinnen die ruimte benut kan
worden. Deze grenzen en voorwaarden bepalen het collectieve kader, waarbinnen met respect voor het
geheel vrij kan worden gehandeld. Het kader bestaat uit de strategische koers van de organisatie,
naleving van gemeenschappelijke normen, het behoud van samenhang, de minimaal vereiste
uniformiteit in werkwijze en daarmee het voorkomen van versnippering en eilandvorming, en de
maximalisering van budgeten en investeringsruimte.
Strategische projecten 2014
In het verslagjaar is het management gestart met een zestal strategische projecten: Betaalbaarheid,
Duurzaamheid, Procesoptimalisatie, Projectmatig werken, Concretisering visie, Aanspreekbaarheid.
Deze projecten zijn cruciaal voor de strategie van Wooncompagnie. De managers nemen gezamenlijk
verantwoordelijkheid voor het slagen van deze projecten. De voortgang ervan wordt eenmaal per twee
weken besproken in het leiderschapsteam. Van deze projecten zijn er aan het eind van 2014 nog drie in
uitvoering (procesoptimalisatie binnen Dynamics Empire, projectmatig werken, aanspreekbaarheid op
resultaten). Van de overige drie doen we hier kort verslag.
In het project betaalbaarheid hebben we scherp gesteld hoe we onze verantwoordelijkheid voor
betaalbare huren invullen. In het kader van dit project hebben we besloten om de huren en de
huurverhogingen zoveel mogelijk te matigen. We zien af van inkomensafhankelijke huurverhogingen
en rekenen de komende jaren met een gemiddeld inflatievolgende huurverhoging. Ook hebben we de
streefhuren (die we bij leegkomst rekenen) verlaagd. Met dit betaalbare huurbeleid onderscheidt
Wooncompagnie zich van de grote meerderheid van corporaties. De resultaten van het project
betaalbaarheid zijn uitgewerkt in het huurverhogingsbeleid van 2014, waarover onze
huurdersorganisaties (SHO) positief hebben geadviseerd en waarvoor ook op de website van de
Woonbond en in diverse krantenartikelen waardering is geuit.
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In het project concretisering koers hebben we scherp gesteld welke doelen we de komende tijd willen
bereiken én welke positie we op wat langere termijn willen innemen. Voor de komende tijd blijven
onze prestatievelden de vijf bekende: tevreden huurders, voldoende betaalbaar woonaanbod, woningen
van goede kwaliteit, geschikt voor zorgvragers en in een aangename woonomgeving. Wat we op deze
velden willen bereiken, hebben we in meetbare resultaten geformuleerd. Om de positie van
Wooncompagnie op langere termijn te versterken, hebben we drie speerpunten benoemd: 1) een
betaalbaar woonaanbod met keuzemogelijkheden, 2) kleinschalig en in de buurt en 3) slim en strak
georganiseerd. De resultaten van dit project zijn uitgewerkt in de kaderbrief 2015, die de basis vormt
voor de begroting en jaarplannen voor 2015.
In het project duurzaamheid hebben we scherp gesteld wat er nodig is om de energieprestatie van
onze woningen eind 2020 gemiddeld op niveau energielabel B te brengen. Dat hebben we in dit project
in samenwerking met de huurdersorganisaties gedaan. In het project hebben we in stapjes afgepeld hoe
label B binnen bereik komt. Bij voortzetting van het huidige beleid lukt dat niet. Als we aansluiten bij
het planmatig onderhoud, en die woning ook energetisch opwaarderen, maken we een flinke stap. Dat is
ook het geval als we bij woningverbetering extra inzetten op energiebesparing. Maar ook dan zijn we er
nog niet. Om label B te behalen, moeten we inzetten op aanvullende maatregelen, die in overleg met de
(georganiseerde en individuele) huurders ingezet worden.

7.3.2

De mensen van Wooncompagnie

Personeelsbestand
Eind 2014 had Wooncompagnie 159 medewerkers in dienst (133,7 fte). Dit houdt in 109
verhuureenheden per fte. Er werken bij Wooncompagnie meer vrouwen dan mannen. Er kwamen 16
nieuwe medewerkers bij (waaronder 9 medewerkers in verband met de fusie met AWM) en er
stroomden 12 medewerkers uit. Verder heeft Wooncompagnie 10 studenten een stageplek kunnen
bieden.
Personeelsbijeenkomst
Op 7 oktober 2014 is een personeelsbijeenkomst gehouden die geheel in het teken stond van de
beoogde transitie van Wooncompagnie. Daarbij is een aftrap genomen om iedereen mee te nemen in de
inhoudelijke beweging die we met Wooncompagnie voor ogen hebben.
Toekomstbestendige Servicedienst
Samen met vestiging Purmerend is met ingang van 1 januari 2014 een aantal acties ingezet met als doel
om efficiënter te werken. Daarnaast is half september 2014 de pilot “Centrale planning” gestart. In deze
pilot houdt één centrale planner zich bezig met de langere termijnplanning (twee dagen vooruit en
verder) voor zowel vestiging Schagen als vestiging Purmerend. De werkplek is ook bij het TIP met als
doel om efficiënter te plannen en het TIP te helpen om een slag te maken in het doorvragen bij
reparatieverzoeken. De eerste resultaten waren al snel te zien: Gedurende een rustigere periode bij de
servicedienst Purmerend werden vakmannen in het gebied Schagen ingezet. Dit kan ook andersom
plaatsvinden. In het eerste kwartaal 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden.
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7.3.3

Ondernemingsbestuur

Governance Code Woningcorporaties
De Governance Code Woningcorporaties is voor Wooncompagnie leidend voor de inrichting van het
ondernemingsbestuur. Wooncompagnie onderschrijft en volgt de ‘Governance Code
Woningcorporaties’ volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. Dat betekent dat wij de code volgen en
waar we dat niet doen, leggen we dat uit. In het document ‘Governancestructuur Wooncompagnie’
verantwoorden wij ons over de toepassing van de Governance Code. Dit document is beschikbaar via
onze website.

besturingsfilosofie

Voornaamste punten waarop Wooncompagnie afwijkt van de Governance Code Woningcorporaties:






De benoeming van het Bestuur voor een (her)benoemingsperiode van maximaal vier jaar. De
Raad van Commissarissen heeft de directeurbestuurders van Wooncompagnie aangesteld voor
onbepaalde tijd. Dat is langer dan de aanbeveling en een bewuste afwijking. Wooncompagnie
hecht groot belang aan de continuïteit binnen het bestuur.
De Raad van Commissarissen is niet voltallig aanwezig geweest bij het overleg met de
belanghouders. Twee leden van de Raad namen deel aan het Volkshuisvestingsplatform. Zij
hebben de andere leden van de Raad hierover geïnformeerd.
Er is geen selectie/remuneratiecommissie ingesteld. Eenmaal per jaar voeren de voorzitter en
de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen een functioneringsgesprek met het Bestuur.
Het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur wordt
vastgesteld door de voltallige Raad van Commissarissen. Hetzelfde geldt voor de
selectiecriteria en de benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Commissarissen en
het Bestuur.

De Corporate Governance principes zoals Wooncompagnie die hanteert zijn vastgelegd in onderstaande
separate documenten:
 governancestructuur Wooncompagnie
 reglement Raad van Commissarissen
 reglement Auditcommissie
 profielschets Raad van Commissarissen
 rooster van aftreden
 directiebestuursreglement
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 integriteitscode
 klokkenluidersregeling
 toezichtskader
Deze reglementen zijn samengesteld met inachtneming van de code. U kunt ze vinden op de website
van Wooncompagnie onder het hoofdstuk ‘Corporate Governance’.
Werkwijze en verantwoordelijkheid van het Bestuur
Het Bestuur zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de financiering,
het beleid, de resultaten van Wooncompagnie, de beheersing van de risico’s en de naleving van wet- en
regelgeving. Niet in de laatste plaats is het Bestuur verantwoordelijk voor de continuïteit van het
bedrijf. Het Bestuur worden gesteund door de managers van de bedrijfsonderdelen en vormen samen
met hen het managementteam.
Het Bestuur richt zich bij de vervulling van hun taak op het belang van de corporatie. Dat gebeurt
vanuit de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van de onderneming, waarbij rekening
wordt gehouden met de belangen van betrokkenen bij de corporatie. Het Bestuur legt verantwoording af
aan de Raad van Commissarissen. Daartoe verschaft het Bestuur de Raad de benodigde informatie en
bespreekt de wijze waarop de interne controle en beheersing is ingericht. In het bestuursreglement van
8 september 2014 is vastgelegd wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang. In 2014 bekleedde het
Bestuur geen nevenfuncties die strijdig waren met de statuten of het bestuursreglement. En er was dan
ook geen sprake van tegenstrijdige belangen.

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Directeur-bestuurder
J.W. (John) Hendriks
63 jaar
1 januari 1998
Lid bestuur Wonen Plus Welzijn Noord-Holland Noord;

Voorzitter Groene Huisvesters;
Gecommitteerde Hogeschool Zuyd

Naam
Leeftijd
In dienst per
Nevenfuncties

Directeur-bestuurder
S. J. T. (Stefan) van Schaik
36 jaar
14 april 2008
Geen

Directeurbestuurders

7.3.4

Verbindingen

Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie heeft een overzichtelijke holdingstructuur. Het
Bestuur van Wooncompagnie houdt invloed op de besluitvorming en controle. Het toezicht vindt plaats
door de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. Binnen de dochters vinden geen activiteiten
plaats die strijdig zijn met die van Wooncompagnie.
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Stichting
Wooncompagnie

AWM Energie B.V.

Wooncompagnie
Holding B.V.

Wooncompagnie
Ontwikkeling
B.V.

Wooncompagnie
Beheer B.V.

Bouwcompagnie
Project B.V.

Vof Bot
Bouwcompagnie

Vof
Polderkamer

Structuur Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie
Verkleinen nevenstructuur
In 2014 heeft Wooncompagnie veel aandacht besteed aan het verder beheersen van de risico’s in de
nevenstructuur. In 2014 zijn vier verbindingen om diverse reden opgeheven, twee van Wooncompagnie
en twee van fusiepartner AWM. Voor 2015 staat nog minimaal een verbinding op de nominatie om
ontbonden te worden omdat de verbinding inmiddels niet meer actief zijn. Het betreft de verbinding
Vof Bot Bouwcompagnie. Wooncompagnie is bij de ontbindingen afhankelijk van de medevennoot.
De verbindingen zijn qua belang en risicoprofiel geclassificeerd (1 is een hoog risico en 3 een beperkt
risico). Deze classificatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De verbindingen in categorie 1 worden extra
gemonitord.

Verbinding
Wooncompagnie Holding BV
Wooncompagnie Energie BV
Wooncompagnie Beheer BV
Wooncompagnie Ontwikkeling BV
Bouwcompagnie Project BV
VOF Polderkamer
VOF Bot Bouw

Risicoprofiel
Laag
Hoog
Laag
Hoog
Hoog
Hoog
Laag

Belang (financieel)
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Laag

Indeling categorie
2
1
2
1
1
1
3

Risicoclassificatie verbindingen

In 2014 zijn vier verbindingen beëindigd, te weten:
 Vof Bouwmeester Compagnie
 Trevin U.A.
 Vof Projectontwikkeling Landelijk Gebied (voormalig AWM)
 BV Waterlandse Woningbouw Maatschappij (voormalig AWM)
Wooncompagnie Holding bv
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie is de oprichter en enige aandeelhouder van
Wooncompagnie Holding bv. Op 31 oktober 2003 is de akte van oprichting notarieel gepasseerd. De
vennootschap is een houdstermaatschappij en heeft geen andere activiteiten dan het beheren van
aandelen van andere vennootschappen.
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AWM Energie bv
AWM Energie bv is opgericht op 27 juli 1993. Deze BV was eigendom van AWM. Door middel van
fusie is Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie enig aandeelhouder geworden. De
vennootschap heeft als activiteiten de handel in elektriciteit en in gas via leidingen ontwikkelen,
realiseren en exploiteren van al dan niet duurzame energiesystemen en in dat kader leveren van water
en (warm)tapwater, warmte en koude en overige nutsvoorzieningen.
Wooncompagnie Ontwikkeling bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 28 september 2005 Wooncompagnie Ontwikkeling bv opgericht.
Zij is enige aandeelhouder en bestuurder. In Wooncompagnie Ontwikkeling bv zijn enkele
grondposities ondergebracht waarvan pas op langere termijn duidelijk wordt of die locatie een
woningbouwbestemming krijgt.
Vof Polderkamer
Op 26 maart 2008 is gezamenlijk met Bouwfonds MAB Ontwikkeling bv de vof Polderkamer
opgericht. In dit samenwerkingsverband zullen grondposities worden verworven in de
uitbreidingsgebieden waarvan verwacht kan worden dat deze voor (her)ontwikkeling in aanmerking
zullen komen. Het werkgebied van deze ‘grondbank’ is afgestemd op het huidige bezitsgebied van
Wooncompagnie en het potentiële werkgebied.
Wooncompagnie Beheer bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 13 mei 2011 Wooncompagnie Beheer bv opgericht. Zij is enige
aandeelhouder en bestuurder. Na oprichting is door Wooncompagnie Holding bv een kantoorgebouw
(Westerpark 20 t/m 30) ingebracht.
Bouwcompagnie Project bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 31 oktober 2003 Bouwcompagnie Project bv opgericht. Zij is
enige aandeelhouder en bestuurder. In deze vennootschap vindt de ontwikkeling plaats van
vastgoedprojecten en dan voornamelijk projecten bestemd voor verkoop.
Vof Bot Bouwcompagnie
In 2004 heeft Bouwcompagnie Project bv samen met een partner grond in Schagen gekocht. Hiervoor is
de vof Bot Bouwcompagnie opgericht. In 2007 werd deze grond verkocht aan de gemeente Schagen.
Verder vinden er geen activiteiten plaats.
Financiële gegevens over de verbindingen
In onderstaand overzicht zijn de verbindingen opgenomen van Wooncompagnie met daarbij het
deelnemingspercentage. Ook is hierbij vermeld het eigen vermogen van de verbinding op 31 december
2014, het resultaat dat door de verbinding in 2014 is gerealiseerd, de rechtstreeks door de Toegelaten
Instelling verstrekte financieringen (leningen en rekening courant). Het eigen vermogen en het resultaat
zijn gecorrigeerd voor het aandeel van Wooncompagnie.
Verbindingen
Verbinding (bedragen x € 1.000)

Wooncompagnie Holding B.V.
AWM Energie BV
Wooncompagnie Beheer B.V.
Wooncompagnie Ontwikkeling B.V.
Bouwcompagnie Project B.V.
Vof Bot Bouwcompagnie
Vof Polderkamer

Deelnemingspercentage
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%

Eigen
vermogen
448.312
-786.222
217.341
256.646
1.358.454
-37.450
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Resultaat
2014
421.843
-36.266
94.040
58.310
281.235
-33.297

Financiering
rechtstreeks
door TI
2.694.751
1.036.217
-

8

Financiële positie van Wooncompagnie

8.1

Het financieel beleidskader

Wooncompagnie heeft uitgangspunten voor het financieel beleid geformuleerd bestaande uit een kader
voor de kasstromen, de vermogensontwikkeling, resultaat- en rendementsdoelstellingen, het rendement
op investeringen en de leningportefeuille. Dit uitgebalanceerde financieel beleidskader zorgt ervoor dat
Wooncompagnie ook in de toekomst voldoende middelen zal hebben om haar volkshuisvestelijke
doelen te realiseren en haar continuïteit te waarborgen. Het is daarom van groot belang continu inzicht
te hebben in de verschillende onderdelen van ons financieel model en de bijbehorende risico’s.
Regelmatig wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en worden gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.
Hierdoor is Wooncompagnie in staat haar prestaties te monitoren en zo nodig tijdig in te grijpen om bij
te sturen.
Sturen op rendement op complex- en portefeuilleniveau zal in de komende jaren verder worden
vormgegeven. Zo wordt in 2015 gestart met het in kaart brengen van de marktwaarde in verhuurde
staat en zal deze waarde worden gebruikt om op complexniveau op rendementen te kunnen gaan sturen.

8.2

Exploiteren

Wooncompagnie vindt het van groot belang om een ‘gezonde’ en stabiele operationele kasstroom te
hebben zodat de financierbaarheid gegarandeerd blijft. Hiertoe wordt gemonitord aan de hand van het
rentedekkingsgetal (ICR) en rente- en aflossingsdekkingsgetal (DSCR). De ICR geeft aan hoe vaak de,
per saldo verschuldigde, rente uit de operationele kasstroom kan worden betaald. De DSCR geeft de
betalingscapaciteit in verhouding tot de financiële verplichtingen , de rente en aflossingen aan.
Wooncompagnie heeft voor die ratio’s een jaarlijkse ondergrens en een streef ondergrens voor de
komende jaren.
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Rentedekkingsgetal (ICR)
In het financieel sturingsmodel van Wooncompagnie is gedefinieerd dat de ICR jaarlijks minimaal 1,4
dient te zijn, zodat aan de norm kan worden voldaan van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW). Wooncompagnie heeft de ambitie om dit kengetal in de komende jaren verder te verbeteren tot
minimaal 1,8. Hiermee blijft er ook op termijn voldoende ruimte om te kunnen investeren en
marktrisico’s op te vangen.

Na de daling van de ICR eind 2013 tot 1,6 heeft deze ratio weer de weg omhoog gevonden. In 2014
bedraagt deze ratio 1,9. Dat is zelfs hoger dan onze lange termijn gewenste norm van 1,8. In haar
beoordeling kijkt het WSW naar de laagste gemiddelde norm van de drie laatste realisatiejaren 2012
t/m 2014 en de eerste vijf prognosejaren 2015 t/m 2019. De gemiddelde ICR voor die twee periodes is
respectievelijk 1,9 en 2. Aan de hand van die gehaalde normen voldoet Wooncompagnie ruimschoots
aan de voorwaarden van het WSW.

Rente- en aflossingsdekkingsgetal (DSCR)
In het financieel Sturingsmodel van Wooncompagnie is gedefinieerd dat de DSCR minimaal 1,0 moet
bedragen. Daarnaast wil Wooncompagnie in alle jaren kunnen voldoen aan de eisen van het WSW.

De afgelopen jaren was de DSCR van Wooncompagnie hoger dan de voorgestelde ondergrens van 1.
Door een aflossingspiek in de eerste jaren lukt het niet om de werkelijke DSCR boven de 1,0 te houden.
De hierboven gepresenteerde DSCR is berekend aan de hand van de WSW-methodiek. In haar
beoordeling kijkt het WSW naar de laagste gemiddelde norm van de drie laatste realisatiejaren 2012
t/m 2014 en de eerste vijf prognosejaren 2015 t/m 2019. De gemiddelde DSCR voor die twee periodes
is respectievelijk 1,3 en 1,2. Aan de hand van de normen voldoet Wooncompagnie royaal aan de
voorwaarden van het WSW. Wooncompagnie is een financiële gezonde organisatie die haar de
financiële verplichtingen, de rente en aflossingen, kan betalen uit de exploitatie.
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8.3

Verkopen

De verkoop van sociale huurwoningen kan, onder bepaalde voorwaarden, zeker bijdragen aan de
vitaliteit en stabiliteit van de samenleving. Naast die volkshuisvestelijke argumentatie om te verkopen
zijn de verkoopopbrengsten ook vanuit financieel perspectief van groot belang . Met de opbrengsten
vanuit verkoop kan Wooncompagnie nieuwe sociale huurwoningen bouwen of bestaande woningen
vernieuwen. Wooncompagnie heeft de ambitie jaarlijks minimaal € 14 miljoen aan verkoopopbrengsten
(kasstroom) te realiseren. De absolute ondergrens bedraagt € 7 miljoen. Wooncompagnie werkt met een
vastgestelde verkoopvijver en duidelijke spelregels over het proces en de waarde waartegen wordt
verkocht.
De verkoopkasstroom van bestaand bezit is over 2014 uitgekomen op € 32,9 miljoen. Wooncompagnie
heeft 259 woningen verkocht in 2014. De specificatie van de verkochte woningen is als volgt:
238 bestaande huurwoningen en 21 doorverkochte van de teruggekochte woningen. Van de
259 verkochte woningen werden 33 verkocht met de formule starterslening. Het netto gerealiseerde
verkoopresultaat in 2014 bedraagt € 12,4 miljoen.

8.4

Investeringen

Wooncompagnie heeft het investeringsbeleid aangescherpt. Sinds 2014 heeft Wooncompagnie het
besluit genomen om het accent in de komende jaren te verschuiven van nieuwbouw naar investeren in
de bestaande woningvoorraad. De investeringen in nieuwbouw worden beperkt tot alleen de sociale
huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Wooncompagnie beschikt over een kwalitatief en
kwantitatief kader voor investeringen aan de hand waarvan investeringsbeslissingen worden genomen.
Onderdeel van het kwantitatieve kader zijn per type vastgoed en doelgroep gedifferentieerde
rendementseisen (Internal Rate of Return).

Investeringskasstroom

Rekeninghoudend met ons voorraadbeleid en de gerealiseerde investeringen de afgelopen jaren is voor
de totale investeringskasstroom een jaarlijkse norm afgesproken. Voor de periode 2013-2022 geldt een
gemiddelde norm van € 25 miljoen per jaar.

De nieuwbouw investering is gedaald in 2014 tot € 27,3 miljoen. Dit is € 24,5 miljoen lager dan de
uitgaven voor nieuwbouw in 2013. De investering in bestaande bezit is gestegen met € 1,9 miljoen in
vergelijking met 2013 tot € 8,5 miljoen. De komende 10 jaar zal de gemiddelde totale investering dalen
tot € 18 miljoen per jaar.
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8.5

Financiering

In het financieringsbeleid wordt afstemming gezocht tussen de looptijden van de leningportefeuille en
rentevast periodes enerzijds en de exploitatieduur van het bezit anderszijds. Wooncompagnie streeft
naar een leningportefeuille met een lage rentevoet, lange(passende) duration en een redelijke mate van
vrijheid/stuurbaarheid. Lenen met een korte looptijd is in veel gevallen goedkoper maar vanwege de
risico’s (beschikbaarheid en prijs van herfinanciering) kiest Wooncompagnie hier niet voor.
We zijn continu onze financieringspositie en risico’s aan het monitoren aan de hand van de
leningportefeuille in relatie tot de waarde van het bezit “Loan to Value (LTV)”. LTV drukt de
financiering uit in een percentage van de waarde van het bezit. Dit is een richtinggevend kengetal dat
van belang is voor de continuïteit op lange termijn.

Leningportefeuille in relatie tot waarde (LTV)
Bij nieuwe investeringen is de regel dat maximaal 25% van de leegwaarde met leningen mag worden gefinancierd.
Het restant van de investering moet uit de verkoop en operationele kasstroom komen.

De LTV op basis van de leegwaarde (WOZ-waarde) was in 2014 gelijk aan 26% en bereikt eind 2019
21%. Dit geeft aan dat het schuldrestant relatief laag is in vergelijking met de leegwaarde. De LTV op
basis van de bedrijfswaarde ligt in 2014 op 64% en daalt de komende vijf jaar met 6%. De LTV ligt in
alle jaren onder de norm van het WSW, 75% op basis van bedrijfswaarde. Dit komt vooral door de
relatieve lage bedrijfswaarde van gemiddeld € 58.000 per gewogen verhuureenheid in 2014. Deze zeer
bescheiden bedrijfswaarde wordt veroorzaakt door ons terughoudende huurbeleid. Deze ratio krijgt
meer dan gemiddelde aandacht zodat de toegang tot de gewaarborgde kapitaalmarkt open en mogelijk
blijft. Zo worden alle majeure beleidsvoornemens vooraf getoetst op de gevolgen voor de ratio’s.
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8.6

Treasury

Wooncompagnie is een kapitaalintensieve instelling die te maken heeft met significante financiële
risico’s. Daarom heeft Wooncompagnie haar bedrijfsvoering gericht op het beheersen van deze risico’s
en is er veel aandacht voor treasurymanagement.
Jaarlijks voert het WSW een integrale beoordeling uit van de financiële positie van Wooncompagnie.
Het WSW heeft verklaard dat Wooncompagnie conform artikel 8 van het reglement van deelneming
voldoet aan de eisen die het WSW stelt aan Wooncompagnie als deelnemer.
Treasury organisatie
In het treasury statuut staat in hoofdstuk 3 uitgebreid omschreven op welke wijze de organisatie
rondom treasury bij Wooncompagnie is georganiseerd.
Wooncompagnie heeft een full time treasurer in dienst.
Treasurycommissie

Periodiek vindt overleg plaats over treasury aangelegenheden. Dit overleg vindt minimaal vier maal per
jaar plaats in de treasurycommissie. De treasurycommissie bestaat uit de volgende functionarissen:
 Directeur/bestuurders
 Controller
 Manager Strategie en Beleid
 Treasurer
 Extern adviseur/specialist
De leden van de treasurycommissie adviseren de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd over
treasury-vraagstukken.
In het treasury statuut wordt een overzicht gegeven van de functionarissen die een rol spelen in het
treasury-proces. Van ieder worden de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
samengevat. Een aantal van hen is deelnemer aan een periodiek treasury-overleg.
Besluiten
Besluiten, die passen binnen het treasurystatuut en treasuryjaarplan, worden genomen door de
directeur-bestuurder op basis van schriftelijke transactievoorstellen. De leden van de treasurycommissie
adviseren de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd over treasury-vraagstukken. De
overwegingen die tot het besluit hebben geleid worden genotuleerd. De effecten van de te nemen
besluiten op toekomstige financieringsbehoefte en risicoposities worden inzichtelijk gepresenteerd.
In de reguliere bijeenkomsten van de treasurycommissie worden ten minste de volgende onderwerpen
behandeld:

Ontwikkelingen en financiële transacties over de afgelopen periode

Het borgingsplafond bij het WSW en de ruimte die er bestaat tot het borgingsplafond

Liquiditeitsprognoses (eerstvolgende 12 maanden en reeks van minimaal 10 jaar). Deze
prognose wordt vóór iedere bijeenkomst van de treasurycommissie geactualiseerd.

Risico analyses

Renteontwikkelingen en -verwachtingen

De kwantitatieve en kwalitatieve risicobeoordeling van het WSW

Ontwikkeling marktwaarde swaps (inclusief stresstest bij minus 1% en 2% lagere rente).

Vereiste liquiditeitsbuffer voor derivaten.
Van elke bijeenkomst van de treasurycommissie wordt een verslag met actiepunten gemaakt. Dit
verslag wordt naar alle leden van de treasurycommissie en de leden van de auditcommissie gezonden.
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De uitvoering van besluiten op het gebied van financieren, beleggen en rentemanagement geschiedt
uitsluitend op basis van een goedgekeurd getekend transactievoorstel en dienen te passen binnen de
randvoorwaarden van het treasurystatuut en het treasuryjaarplan. De statutens goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen.
De uitvoeringsbesluiten op het gebied van het liquiditeitenbeheer worden genomen binnen de vaste
kaders van vastgestelde procedures.
De uitvoeringsprocedure dient zo ingericht te zijn, dat er te allen tijde minimaal twee functionarissen
betrokken zijn, alvorens Wooncompagnie zich extern verbindt.
Transactievoorstellen
De transactievoorstellen worden doorlopend genummerd en deugdelijk gearchiveerd.
Transactievoorstellen worden (waar mogelijk en zinvol) voorzien van een kosten/baten analyse. In het
treasurystatuut staan de onderwerpen beschreven die in een transactievoorstel opgenomen dienen te
zijn.
Verantwoording
Zodra de treasurer een transactie uitvoert, informeert hij de directeur-bestuurder en de leden van de
treasurycommissie. De controller controleert of de overeenkomst is uitgevoerd binnen de
randvoorwaarden van het goedgekeurde transactievoorstel.
De directeur-bestuurder legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over het
gevoerde treasury-beleid.
In het jaarverslag of cijfermatige kerngegevens wordt op een transparante, complete en inzichtelijke
wijze verantwoording afgelegd over het gevoerde treasury-beleid en de resultaten van geëffectueerde
transacties en maatregelen.
Fusie met de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam
Bij de aanloop naar de fusie met AWM is treasury nadrukkelijk betrokken. In 2013 is treasury
ingeschakeld bij ondersteuning van AWM. In 2014 is dat geïntensiveerd. Over verlenging van de
einddatum van aflossing van leningen en over het maximum van de kredietfaciliteit is met BNG
onderhandeld. Eén van de voorwaarden van de BNG was dat Wooncompagnie zekerheid moest bieden
in de vorm van een overbruggingskrediet. Op basis van de liquiditeitsplanning van AWM van eind
2013 werd voorzien dat het maximum van de kredietfaciliteit in 2014 zou worden overschreden.
Wooncompagnie heeft tot 1 juli 2014 een overbruggingskrediet van maximaal € 3 miljoen beschikbaar
gesteld. Als zekerheid heeft AWM het complex Trambaan inclusief de grondposities in onderpand
gegeven.
Ook het WSW is bij de oplossing betrokken. Nadat BNG en Wooncompagnie overeenstemming hadden
bereikt over het verlengen van de einddatum van aflossing van leningen en het handhaven van de
kredietfaciliteit heeft het WSW ingestemd met het verlengen van de borgingstermijn van de betreffende
leningen.
In een fusiescan zijn de toekomstige kasstromen van beide organisaties samengevoegd. Het beeld uit de
scan gaf op basis van de kasstroomoverzichten voldoende vertrouwen voor de toekomst. Op 23 juni is
inzake AWM een afrondend gesprek gevoerd met de afdeling bijzonder beheer van de BNG. Zoals
afgesproken werd de eindaflossing van € 1,5 miljoen van een lening met vervaldatum 20 juni betaald.
Dit om boeterente te voorkomen. Dit is gefinancierd uit het overbruggingskrediet dat Wooncompagnie
beschikbaar heeft gesteld en waarop nog geen aanspraak was gedaan. Twee andere eindaflossingen met
een gezamenlijke waarde van € 3,8 miljoen zijn na 1 juli betaald door Wooncompagnie. De
kredietfaciliteit van AWM bij de BNG van € 2 miljoen is per 1 september jl. vervallen. Het negatieve
saldo op de lopende rekening van AWM is door Wooncompagnie aangezuiverd.
Twee bankgaranties die de BNG heeft afgegeven met een totale waarde van € 400k zijn op naam van
Wooncompagnie gezet. Een bankgarantie van € 350k is per 31 december vrijgevallen.
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Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW beoordeelt het renterisico op basis van de bestaande leningen- en derivatenportefeuille.
Aflossingen, opslagherzieningen op basisrenteleningen en renteconversies veroorzaken renterisico.
Stortingen van leningen en afgesloten rente-instrumenten verlagen het risico.
Het WSW heeft in 2014 de richtlijnen voor bepaling van de norm aangepast. Het renterisico dat
voortvloeit uit een spreadherziening bij basisrenteleningen weegt voortaan voor 50% mee in de
bepaling van het renterisico. Door deze maatregel is er in 2015 geen sprake meer van overschrijding
van de norm. In 2016 rest nog een overschrijding van € 3,2 miljoen. Daar waar mogelijk zal
Wooncompagnie deze overschrijding wegwerken.
Het verloop in de leningenportefeuille in 2014 ziet er als volgt uit:
Schuldrestant per 1-1-2014
534.789
( x 1.000)
Nieuwe leningen
35.000
Mutatieleningen met een variabele hoofdsom - 8.100
Eindaflossingen
- 32.815
Vervroegde aflossingen
- 7.919
Reguliere aflossingen
- 4.539
_______
Schuldrestant per 31 december 2014
516.416
======
Het gemiddelde schuldrestant per vhe bedraagt ultimo 2014 € 35.419,--. De norm is binnen
Wooncompagnie vastgesteld op maximaal € 35.000,--. Verwacht wordt dat het gemiddelde
schuldrestant in 2015 aan de norm zal voldoen.

De opbouw van het schuldrestant is als volgt:
Schuldrestant geborgd
501.581
( x 1.000)
Niet opgenomen variabele hoofdsom geborgd 12.165
Schuldrestant niet geborgd
13.135
Het WSW heeft het borgingsplafond voor 2014 vastgesteld op 540.304
Ruimte voor geborgde financiering
26.559
Wooncompagnie voldoet aan de financiële ratio’s van het WSW.
Renterisico
Renterisico
Wooncompagnie bewaakt actief het renterisico. Wooncompagnie hanteert conform het treasurystatuut
een norm van maximaal 15%.
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De oranje lijn geeft de norm van het WSW weer en bedraagt € 79 miljoen. (hoofdsom van de
leningenportefeuille ultimo 2014 * 15%). Conform het treasury jaarplan van 2014 en 2015 wordt in de
jaren 2015 en 2016 een overschrijding van de norm van het renterisico voorzien. Deze overschrijdingen
worden hoofdzakelijk veroorzaakt door spreadherzieningen in de basisrenteleningen. In 2015 vindt een
spreadherziening plaats over een hoofdsom van € 25 miljoen en in 2016 over een gezamenlijke
hoofdsom van € 30 miljoen.
Wooncompagnie voldoet aan de financiële ratio’s van het WSW.

8.7

Waarderen

Wooncompagnie waardeert haar sociale bezit op basis van de bedrijfswaarde. Voor het commerciële
bezit vindt waardering plaats tegen de marktwaarde in verhuurde staat. Als ondergrens voor het
vermogen op basis van deze waardering geldt een solvabiliteitspercentage van 30%. Daarnaast moet het
weerstandsvermogen op basis van de volkshuisvestelijke bedrijfswaarde 1 voldoen aan de ondergrens
die door het Centraal Fonds wordt gesteld.
Solvabiliteit
Als ondergrens voor het vermogen op basis van bedrijfswaarde geldt voor ons een
solvabiliteitspercentage van 30%. Het WSW hanteert een norm van 20% bij waardering op basis van
de bedrijfswaarde.

De fusie met AWM heeft een negatief effect gehad op de solvabiliteitspercentage in 2013. Desondanks
blijft de solvabiliteit alle jaren voldoen aan de gestelde ondergrens van 20% van het WSW. Het
solvabiliteitspercentage ligt in 2014 op 34%. De komende jaren blijft de solvabiliteit continu boven de
streefondergrens van Wooncompagnie van 30% en in 2024 komt de solvabiliteit op de 51%. Dit geeft
aan dat de financiële fundamenten van Wooncompagnie zeer solide zijn.

8.8

Risicomanagement

De onzekerheden waarmee de corporatiesector wordt geconfronteerd is in 2014 onverminderd hoog
gebleven. Niet alleen de economische crisis, maar ook de ontwikkelingen op het gebied van wet- en
regelgeving zorgen voor deze onzekerheid. Binnen Wooncompagnie is in reactie hierop de aandacht
1

De volkshuisvestelijke bedrijfswaarde is de gepresenteerde bedrijfswaarde van ons bezit herrekend op basis
van de uitgangspunten van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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voor risico’s en interne beheersing in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor ons is
risicomanagement een binnen de gehele organisatie ingebed, proactief en continu proces, waarbij vanuit
een gemeenschappelijk referentiekader op gestructureerde wijze wordt omgegaan met het beheersen
van risico’s in relatie tot de organisatie- en beleidsdoelstellingen.
Het CFV onderzoekt elke corporatie op zes toezichtterreinen. Die terreinen zijn: kwaliteit financiële
verantwoording, behoud maatschappelijk gebonden vermogen, financieel risicobeheer, liquiditeit,
solvabiliteit en draagkracht vermogen. Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van signalen. In de
beleidsregels 2014 van CFV staan dergelijke signalen per toezichtterrein vermeld. Bij de beoordeling
richt CFV zich op de signalen die ‘aanslaan’, doordat een grenswaarde is overschreden. Het CFV
oordeelt dat er bij Wooncompagnie geen aanleiding is tot opmerkingen of nader onderzoek2. Daarnaast
heeft Wooncompagnie op basis van het volkshuisvestelijk vermogen en de berekende waarde van de
risicobuffers (minimaal benodigd volkshuisvestelijk vermogen) een positief solvabiliteitsoordeel
gekregen van het CFV. Het volkshuisvestelijk vermogen van Wooncompagnie bedroeg ultimo 2013
30,3% van het balanstotaal tegenover een berekende waarde van de risicobuffers van 12,6%. Dit
betekent dat Wooncompagnie financieel gezien in staat is haar woningbezit blijvend te verhuren zonder
gedwongen verkoop. Het volkshuisvestelijk vermogen van AWM bedroeg daarentegen ultimo 2013 16,7% van het balanstotaal tegenover een berekende waarde van de risicobuffers van 13,8%. Hieruit
blijkt dat een fusie voor AWM financieel gezien noodzakelijk was.

Het WSW heeft eind 2013 een nieuw risicobeoordelingsmodel vastgesteld waaronder ‘business risks’
zijn geïntroduceerd bestaande uit 24 vragen. Deze 24 business risk vragen geven inzicht in aard,
omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s bij corporaties. De vragen beschrijven de risico’s en
helpen om eenduidig en helder inzicht te krijgen in deze risico’s en de beheersing van deze risico’s.
Wooncompagnie heeft deze risico’s reeds aan haar interne risicoraamwerk toegevoegd.
Risico’s Wooncompagnie
In het volgende figuur is een integraal overzicht van de grootste risico’s opgenomen. Dit overzicht is in
2014 geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. In dit overzicht is onderscheid aangebracht tussen
de interne en externe risico’s. Daarnaast zijn de risico’s gegroepeerd per categorie. Zoals reeds
aangegeven is voor ieder van deze risico’s de kans en impact (in euro’s) en de prioritering in kaart
gebracht. In deze paragraaf zijn de risico’s beschreven met een hoge prioritering.
Interne en externe risico’s Wooncompagnie
Externe risico's
Marktrisico's

Interne risico's
Operationeel vastgoed

Financieel

Structuur & Cultuur

* Kwa l i tei t woonomgevi ng

* energi e/duurza a mhei d

* fi na nci eri ngs pos i tie

* l ei ders cha ps s tijl

* Concurrentiepos i tie

* verni euwi ng portefeui l l e

* vermogens pos i tie

* netwerkdenken en -doen

* projectontwi kkel i ng va s tgoed

* fi s ca l i tei ten

* doel ma tighei d en s oberhei d

* kwa l i tei t en ma rktpos i tie

* rente en fl exi bi l i tei t portefeui l l e

* verwa chtings ma na gement

* grondpos i ties

* ka ders

* s tijgi ng bouwkos ten
* fa i l l i s s ement l evera nci ers

Maatschappelijke risico's

Operationeel klant

* s takehol ders

* woonl a s ten

* ni euwe wet- en regel gevi ng

* verkoop (tus s envormen)

* l a ndel i jke en l oka l e pol i tiek

* l a ge mutatiegra a d

ICT

Beleid & Strategie
* werki ng i nfra s tructuur

* verni euwend
* ma a ts cha ppel i jk rendement

* beheer ma a ts cha ppel i jk va s tgoed

Overige omgevingsrisico's

Operationeel overig

* s tra tegi s ch voorra a dbel ei d

* orga ni s a ties tra tegi e

Personeel

Planning & Control

* demogra fi s che ontwi kkel i ngen

* i nforma tie- en kenni s ma na gement

* kwa l i tei t pers oneel

* tra ns pa ra nt

* ca l a mi tei ten

* kl a ntgeri chthei d

* i ntegri tei t en fra ude

* s tuur- en vera ntwoordi ngs i nfo

* conjuncturel e ontwi kkel i ngen

* na l everi ng bel ei d en procedures

Maatschappelijke risico’s
In het verslagjaar werd eens temeer duidelijk dat de voornaamste externe risico’s worden gevormd door
landelijke wet- en regelgeving. Het tijdig signaleren van en inspelen op (voorgenomen) wijzigingen in
de wet- en regelgeving vraagt steeds meer tijd en aandacht. Zo anticipeert Wooncompagnie actief op de
2

Zie de oordeelsbrief van het CFV:
http://www.cfv.nl/media_dirs/18537/media_files_data/l0478_toezichtbrief_2014.pdf
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komst van de herziene Woningwet en de implementatie van de aanpassingen in de tijdelijke regeling
Diensten van Algemeen en Economisch Belang (DAEB). Er is een projectstructuur die voor de
implementatie zorgt en er wordt actief deelgenomen aan initiatieven van Aedes op dit gebied.
Wooncompagnie heeft een actief volgbeleid waar het gaat om de nieuwste kennis en inzichten en
probeert de aandachts- en zorgpunten op de agenda van de beleidsmakers in Den Haag te krijgen.
Wijzigingen in de tijdelijke regeling DAEB worden direct doorgevoerd in het toewijzingsproces. Als
beheersingsmaatregel worden alle toewijzingstoewijzingsdossiers daarbij extra gecontroleerd op
juistheid en volledigheid. Daarnaast wordt de nevenstructuur afgebouwd. Grondposities in de
verbindingen worden zoveel mogelijk afgestoten en er worden geen nieuwe initiatieven in de
nevenstructuur ontplooid. Wooncompagnie legt haar focus op de DAEB-activiteiten die passen binnen
de strategie. Niet-DAEB bezit wordt daar waar mogelijk afgestoten en niet-DAEB activiteiten worden
gestaakt. Kortom Wooncompagnie is volop bezig om de nieuwe wet- en regelgeving in het beleid te op
te nemen.
Overige omgevingsrisico’s
Bij de overige omgevingsrisico’s zijn de invloed van demografische- en conjuncturele ontwikkelingen
dominant. Op het punt van de demografische ontwikkelingen is de trend bekend en in beeld: in het
noordelijk deel van het werkgebied een geleidelijke afvlakking van de huishoudensgroei terwijl deze in
het zuidelijke deel voortzet. En overal toename van het aandeel alleenstaanden en senioren, gepaard
met ontgroening en een afname van het aandeel gezinnen.
Op het punt van de conjuncturele ontwikkeling wordt de impact van de economische crisis steeds
duidelijker. In het werkgebied van Wooncompagnie is inmiddels afstand genomen van de trend uit het
eerste decennium: een aanhoudende afname (zowel absoluut als relatief) van de doelgroep in omvang,
gevormd door huishoudens met een bescheiden inkomen. De nieuwe werkelijkheid is dat deze groep in
omvang toeneemt en die toename zal de komende jaren doorzetten. De gevolgen voor de samenstelling
van de woningbehoefte zijn aanmerkelijk. Deze zal zich meer op de huursector gaan richten, ook op de
goedkope en betaalbare segmenten daarbinnen. Wooncompagnie brengt de demografische en
conjuncturele risico’s samen in een verkenning van de woningvoorraad die, idealiter, richting 2025 in
portefeuille zou moeten zijn. Uit verkenning is gebleken dat Wooncompagnie niet in staat zal zijn alle
risico’s af te dekken. De conjuncturele bewegingen leiden tot een toenemende behoefte aan goedkope
en betaalbare huurwoningen. Tegelijk leiden de aangekondigde heffingen en taakreductie tot een forse
afname van de mogelijkheden om daarin te voorzien. Desalniettemin heeft Wooncompagnie ervoor
gekozen om toch op deze behoefte in te spelen door een gemiddeld inflatievolgend huurbeleid toe te
passen.
Organisatiestrategie
De wereld waarin Wooncompagnie zich bevindt, verandert snel. De bewoners van straks hebben andere
vragen dan die van nu. Betaalbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol. De woningmarkt verandert
van karakter. Digitalisering heeft grote gevolgen voor hoe het werk wordt georganiseerd. En de
spelregels voor corporaties veranderen ingrijpend. Het risico dat de organisatiestrategie niet aansluit op
veranderingen in de omgeving en de vraag in de markt is aanwezig. Dit alles zorgt ervoor dat ook
Wooncompagnie niet stil kan blijven zitten en zich aan moet passen aan de veranderingen in de
omgeving. Wooncompagnie grijpt dit risico aan door het verandertraject dat zij eind 2014 is ingeslagen
in de volgende richting:
• Kleinschalig en in de buurt: zo willen we georganiseerd zijn. Zodat we weten wat er speelt, met onze
voeten in de klei staan en waar buurtbewoners en belanghebbers mee kunnen bepalen wat we wel en
niet doen. En zodat mensen en gemeenschappen voelen en ervaren dat Wooncompagnie er van hen en
voor hen is.
• Slimme en strakke werkprocessen: met zo min mogelijk gedoe en met de blik gericht op de klant.
Efficiënt ingericht, om de kosten en daarmee de huren laag te houden. We kiezen voor gedigitaliseerde
processen zodat er tijd ontstaat voor menselijk maatwerk. We adopteren nieuwe technologieën om
participatie van bewoners mogelijk te maken.
• Een betaalbaar woonaanbod: met keuzemogelijkheden, ook voor mensen met een kleine beurs. Sober,
tijdloos en flexibel. In verschillende contractvormen beschikbaar. En met een prijs die betaalbaar maar
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wel kostendekkend is. Zodat we onze huurders en onze exploitatie zo min mogelijk afhankelijk van
subsidies maken.
Toekomst risicomanagement
De aankomende herinrichting van de organisatie is een uitgelezen moment om het risicomanagement
daar vervolgens op aan te sluiten. Het komende jaar gaan we dan ook aan de slag om het
risicomanagement te actualiseren en nog duidelijker een relatie te leggen tussen de doelstellingen en de
risico’s. Hiermee zal het risicomanagement binnen Wooncompagnie nog beter bijdragen aan de
realisatie van de doelstellingen en dus de sturing van de organisatie.
Vervolgens bepalen we in overleg met onze stakeholders welke risico’s we wel en niet accepteren bij
het realiseren van onze maatschappelijke functie. Aan de hand hiervan zal per risico gekeken worden
welke beheersingsmaatregelen getroffen moeten worden.
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Verkorte jaarrekening 2014

De op de volgende pagina’s opgenomen geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening komen
voor uit de jaarrekening 2013 van Wooncompagnie. De grondslagen voor de financiële waardering en
resultaatbepaling worden in de jaarrekening 2013 vermeld. De belangrijkste zijn te zien in onderstaand
overzicht.
Grondslagen voor de financiële waardering en resultaatsbepaling
Regelgeving

De geconsolideerde jaarrekening van Wooncompagnie is opgesteld conform de eisen zoals
deze zijn geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector. In dit besluit wordt BW2 Titel 9
voorgeschreven behoudens enkele uitzonderingen van specifieke aard. Door de Raad voor de
Jaarverslaggeving is de Richtlijn 645 Toegelaten instellingen volkshuisvesting uitgegeven. In
deze richtlijn zijn onder meer specifieke verplichte modellen voor de balans en de winst- en
verliesrekening opgenomen en zijn voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en
verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

Vergelijking met
voorgaand jaar

Wooncompagnie is op 1 juli 2014 door middel van een juridische fusie samengegaan met
Algemene Woningbouwstichting Monnickendam (AWM). Bij deze fusie was Wooncompagnie
de verkrijgende instelling en was laatstgenoemde corporatie de verdwijnende instelling.
Tengevolge van de fusie heeft Wooncompagnie onder algemene titel het gehele vermogen van
de verdwijnende instelling verkregen. De financiële gegevens van de gefuseerde instellingen
zijn verwerkt als een samensmelting van belangen. De activa en passiva van de gevoegde
rechtspersonen, alsmede hun baten en lasten zijn samengevoegd alsof de fusie al per 1 januari
2014 plaatsvond.
De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen van de nieuwe organisatie zijn
gebaseerd op de door Wooncompagnie toegepaste grondslagen. De geharmoniseerde
grondslagen zijn verwerkt als een stelselwijziging en rechtstreeks in het beginvermogen van 1
januari 2014 gemuteerd. De vergelijkende cijfers over 2013 zijn gebaseerd op financiële
gegevens van de beide instellingen op basis van de jaarrekeningen 2013.

Consolidatie

Sociaal vastgoed in
exploitatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens van Wooncompagnie en haar
groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een
organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden
deelnemingen opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan worden
uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang meer dan 50%
bedraagt.
Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens,
het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed (het DAEB bezit). Sociaal
vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. Het beleid van
Wooncompagnie is er primair op gericht de sociale vastgoedportefeuille aan te houden voor de
doelgroep van beleid. Daarmee kwalificeert Wooncompagnie zich als vastgoedbeheerder en is
de bedrijfswaarde de basis voor de invulling van de actuele waarde.

Commercieel vastgoed in Het commercieel vastgoed in exploitatie omvat woningen in exploitatie met een huurprijs
exploitatie
boven de huurtoeslaggrens, het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde maatschappelijk vastgoed)
en het overige commerciële vastgoed (het niet DAEB bezit). Commercieel vastgoed in
exploitatie wordt gewaardeerd tegen de actuele waarde. De invulling van deze actuele waarde,
zijnde de marktwaarde in verhuurde staat, wordt onder meer gebaseerd op beschikbare
marktgegevens.
Financiële instrumenten

Wooncompagnie past hedge accounting toe en stelt middels een test periodiek de effectiviteit
van de hedge relatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken van de kritische kenmerken
van het hedge instrument met die van de afgedekte positie, of door het vergelijken van de
verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de afgedekte positie. Het
ineffectieve deel van de hedgerelatie wordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. De
langlopende schulden worden gepresenteerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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Geconsolideerde balans (na voorgestelde resultaatbestemming) (x € 1.000)
ACTIEF

31-12-2014

31-12-2013

Vaste activa

Groepsvermogen

Materiële vaste activa
Sociaal vastgoed in exploitatie

Egalisatierekening BWS
809.211

782.272

Sociaal vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

7.343

12.415

Onroerende en roerende zaken t.d.v. de exploitatie

8.340

7.305

824.894

801.992

Commercieel vastgoed in exploitatie

34.013

33.788

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

70.298

75.462

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbelegging in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie

PASSIEF

Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen
Voorziening latente belastingverplichting

3.278

5.416

107.589

114.666

18.116

14.095

Leningen u/g

1.071

1.050

Schulden/leningen kredietinstellingen

Overige effecten

4.662

4.986

73

101

1.287

280

25.209

20.512

957.692

937.170

Latente belastingvorderingen

Te vorderen BWS-subsidies
Overige vorderingen

31-12-2013

333.683

292.387

0

10

Voorzieningen

Overige voorzieningen

Financiële vaste activa

31-12-2014

3.774

7.499

17.194

13500

4.621

5270

25.589

26.269

Schulden
Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid

12.473

13.171

503.943

521.616

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV

72.817

76.841

Overige schulden

20.420

14.268

609.652

625.897

Kortlopende schulden
Subtotaal vaste activa

Vlottende activa

Schulden aan gemeenten

0

13

Schulden aan kredietinstellingen

0

1.461

Schulden aan leveranciers

740

2.345

Onderhanden projecten

176

0

2.418

4.361

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop
Overige voorraden

Overlopende passiva
9.629

6.760

0

2.000

349

344

9.978

9.104

0
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Huurdebiteuren

811

742

Gemeenten

191

457

1.635

7478

Overige vorderingen

781

1413

Overlopende activa

247

674

3.665

10.763

Liquide middelen

13.139

8.116

Subtotaal vlottende activa

26.782

28.033

984.474

965.203

Onderhanden projecten

Subtotaal schulden

547

539

11.669

11.923

15.550

20.641

625.202

646.538

984.474

965.203

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Totaal
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Totaal

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x € 1.000)
2014

2013

86.645

83.237

1.427

1.374

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengsten servicecontracten
Overheidsbijdragen

10

12

13.625

7.456

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

270

918

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf

875

941

1.030

990

103.882

94.927

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

-31.825

-37.944

Overige waardeveranderingen Vastgoedportefeuille

13.224

-72.941

Lonen en salarissen

-7.134

-7.168

Sociale lasten

-1.124

-1.070

Pensioenlasten

-1.370

-1.404

-15.279

-14.165

-321

-2.136

Lasten servicecontracten

-1.318

-1.419

Saneringssteun

-2.869

-3.174

Verhuurdersheffing

-7.948

-309

-10.251

-13.455

-66.216

-155.185

24

-6.893

-6.281

3.440

291

906

Rentelasten en soortgelijke kosten

-21.861

-22.262

Saldo financiële baten en lasten

-27.852

-17.916

9.838

-85.068

Vennootschapsbelasting

326

-3.398

Resultaat deelnemingen

11

-347

10.176

-88.813

Onderhoudslasten
Leefbaarheid

Overige bedrijfslasten

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen fin. instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

Groepsresultaat na belastingen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x € 1.000)
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders

84.375

88.849

Ontvangsten overige

1.874

1.573
90.422

86.249

Betalingen aan werknemers

-10.062

-10.301

Betalingen aan leveranciers onderhoud

-16.251

-18.382

Betalingen uit hoofde van servicekosten

-1.574

-1.331

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten

-5.441

-4.505

Betalingen uit hoofde van leefbaarheid

-304

-1.923

Betalingen uit hoofde van sector specifieke heffing

-2.869

-3.174

Betalingen uit hoofde van verhuurdersheffing
Betalingen overige

-7.948

-309

-4.317

-4.899

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest
Betaalde/ontvangen winstbelasting
Kasstroom uit operationele activiteiten

-48.766

-44.824

41.656

41.425

258

310

0

0

-22.035

-22.583

2.363

-3.516

22.242

15.636

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen mva a.g.v. verkoop bestaand bezit
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa

-36.942

-56.767

39.361
-374

31.522
-832

569

256

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

2.614

-25.821

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe
leningen)
Aflossing langlopende schulden
Overschot saldo terugstorten op var hoofdsom
leningen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar
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35.000

58.234

-45.271

-43.763

-8.100

-16.000

-18.371

-1.529

6.485

-11.714

Kengetallen
2014
Gegevens bezit

Aantal

2013
Aantal

2012*
Aantal

Bezit in eigendom
Woningen

13.819

13.939

12.888

Overige woongelegenheden

546

524

489

Garages

123

135

76

92

85

114

14.580

14.683

13.567

Opgeleverde nieuwbouw

223

300

145

Sloop

-85

-18

-64

Verkoop

-238

-154

-111

Aankoop

0

12

117

Overige mutaties

2

4

0

-98

144

87

Goedkoop

1.371

1.508

1.603

Betaalbaar

9.964

9.963

9.735

Duur tot huurtoeslaggrens

2.272

2.248

1.354

212

220

196

13.819

13.939

12.888

Overige objecten
Totaal aantal verhuureenheden

Mutaties in het woningbezit
(woningen en overige woongelegenheden)

Saldo

Woningen naar huurklasse

Duur boven huurtoeslaggrens

Kwaliteit
Kosten onderhoud per woning

x€1

x€1

x€1

Niet-planmatig onderhoud

277

256

382

Planmatig onderhoud

771

708

1.117

1.048

965

1.498

Totaal kosten onderhoud

Maatschappelijke uitgaven
Bijdrage wijkenaanpak

x €1.000

x €1.000

x €1.000

0

0

258

Saneringssteun

2.869

3.174

0

Verhuurdersheffing

7.948

309

0

124

1.651

374

Leefbaarheid
Maatschappelijk ondernemen
Wonen/Zorg/Welzijn

17

27

25

124

153

122

11.083

5.315

779

Het verhuren van woningen
Gerealiseerde huurverhoging

2,6%

4,0%

2,3%

Huurachterstand in % van de jaarhuur

0,92%

0,88%

1,02%

Huurderving in % van de jaarhuur

2,31%

2,55%

2,23%
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2014
Personeelsbezetting einde boekjaar
Aantal FTE

Aantal, €, %

Ziekteverzuimpercentage

Financierbaarheid
Schuldrestant leningen overheid en
kredietinstellingen per vhe

Aantal, €, %

2012*
Aantal, €, %

133,7

138,7

109

106

101

170.964

177.224

174.537

4,00%

5,22%

4,30%

Aantal vhe's per FTE
Opleidingskosten

2013

x €1.000

x €1.000

134,5

x €1.000

35.419

36.422

34.684

Waarvan geborgd door het WSW per vhe

34.402

35.182

33.440

Gemiddelde rentepercentage

3,87%

4,03%

4,13%

33,9%

30,3%

43,8%

1,7

1,4

1,6

49,73%

4,14%

30,00%

Financiële continuïteit
Solvabiliteit 1
Liquiditeit 2
Investerings- en financieringsratio3
Rentedekkingsgetal (ICR)4

1,9

1,6

2,2

152.408

159.527

164.480

Bedrijfswaarde per vhe

56.537

54.389

63.780

Loan to value (obv 90% WOZ-waarde)5

25,8%

25,4%

23,4%

Loan to value (obv bedrijfswaarde)

63,8%

68,4%

54,4%

Direct rendement (obv 90% WOZ-waarde)6

2,2%

1,8%

2,2%

Direct rendement (obv bedrijfswaarde)

5,5%

4,9%

5,0%

-5,1%

-3,3%

-0,3%

Indirect rendement (obv bedrijfswaarde)

3,3%

-10,6%

14,0%

Rentabiliteit eigen vermogen

3,1%

-30,1%

-2,4%

Rentabiliteit totaal vermogen

3,2%

-6,9%

0,7%

WOZ-waarde per vhe

Indirect rendement (obv 90% WOZ-waarde)7

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

*

De solvabiliteit is het gepresenteerde eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het
balanstotaal.
De liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa uit te drukken in een percentage van de
kortlopende schulden.
De investerings- en financieringratio geeft aan welk gedeelte van de investering extern wordt
gefinancierd. Deze wordt berekend door de investering in de vastgoedportefeuille af te zetten
tegen de mutatie in de financiering.
De ICR bestaat uit het saldo van de exploitatiekasstroom (exclusief rente) in verhouding tot de
totale rentelasten.
Bij loan to value wordt de financiering uitgedrukt in een percentage van de waarde van het
bezit. Een hoger percentage leidt tot een hogere financieringslast. Hierboven hebben we de
financiering afgezet tegen de WOZ-waarde en de bedrijfswaarde.
Het direct rendement is de exploitatiekasstroom (exclusief rente) uitgedrukt ni een percentage
van de waarde van het bezit, in dit geval de WOZ-waarde en de bedrijfswaarde.
Het indirect rendement is de waardemutatie van de bestaande vastgoedportefeuille uitgedrukt
in een percentage van de totale waarde. In dit geval hebben we deze ook berekend op basis van
de WOZ-waarde en de bedrijfswaarde.

De kengetallen van 2012 zijn exclusief het bezit van voormalig AWM.
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10

Verklaringen

10.1

Verklaring van het Bestuur

De directeurbestuurders van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, op grond van de
statuten belast met de bestuurlijke bevoegdheden, verklaren dat alle uitgaven in 2014 door
Wooncompagnie uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn gedaan. Alle middelen (batige
saldi daaronder begrepen) zijn uitsluitend voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting
bestemd. De directeurbestuurders hebben het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. De
jaarrekening omvat de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. De Raad van Commissarissen
heeft op 20 mei 2015 de jaarstukken 2014, inclusief het volkshuisvestingsverslag 2014, goedgekeurd.

Hoorn, 20 mei 2015
J.W. Hendriks, directeurbestuurder
S.J.T. van Schaik, directeurbestuurder
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10.2

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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