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JAARVERSLAG 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord
Dit jaarverslag ziet er iets anders uit dan u in de afgelopen jaren van Wooncompagnie gewend bent.
We maken een nog duidelijkere koppeling tussen ons jaarplan, onze volkshuisvestelijke speerpunten en
ambities en de realisatie daarvan. We leggen verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en
geven u tevens inzicht in de toegevoegde waarde van onze activiteiten.
We zoeken de dialoog en maken we afspraken met de verschillende gemeenten waar we werkzaam zijn.
Door de verschillende werkgebieden in Noord Holland waar we opereren, zijn we steeds op zoek naar
het maatwerk per deelgebied.
In dit eerste hoofdstuk leest u op hoofdlijnen wat Wooncompagnie voor organisatie is, wat onze
maatschappelijke drijfveren zijn: onze missie, visie en strategie.
Daarnaast ziet u in één oogopslag in welke kerncijfers zich dat vertaalt.
In het tweede hoofdstuk neemt het bestuur u mee in de meest meeste belangrijke ontwikkelingen en
gebeurtenissen van het afgelopen jaar voor Wooncompagnie en haar huurders.
Hoofdstuk drie geeft inzicht in onze volkshuisvestelijke voornemens en ambities versus onze prestaties
en realisaties in 2015.
Het laatste hoofdstuk geeft inkijk in de randvoorwaarden waarbinnen we opereren, welke geldstromen
daarmee gemoeid zijn, wie we betrekken bij onze besluitvorming, aan wie we verantwoording afleggen
en hoe we de integriteit borgen.
We hopen met dit verslag inzicht te geven in de wijze waarop wij onze rol als corporatie hebben
ingevuld, hoe ver we zijn met de realisatie van de door ons omschreven doelstellingen uit ons
koersdocument en welke route we het komend jaar zullen volgen.
Uiteraard kunt u met vragen altijd bij ons terecht en verschaffen wij u graag meer informatie wanneer
u daar behoefte aan heeft.
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Introductie Wooncompagnie

Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. We beheren ruim
veertienduizend woningen, verspreid over een groot deel van de provincie Noord-Holland, met bezit op
het platteland en in de centrumgemeenten Purmerend en Schagen. In de visie van Wooncompagnie 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 zijn dan ook overtuigd van het belang van
een volwaardige sociale huursector, die bewoners een betrouwbare huisbaas biedt en waar besluiten niet
puur winst gedreven maar bij voorrang maatschappelijk gemotiveerd zijn.
Onze missie luidt als volgt:
“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 het werk van Wooncompagnie staat de volkshuisvesting voorop. Onze kerndoelstellingen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Wooncompagnie heeft tevreden bewoners
Wooncompagnie zorgt voor voldoende betaalbare huurwoningen
Wooncompagnie zorgt voor een woningaanbod van goede kwaliteit
Wooncompagnie zorgt voor geschikte woonruimte voor mensen met een zorgbehoefte
Wooncompagnie draagt bij aan een aangename woonomgeving

In de snel veranderende omgeving waarin Wooncompagnie werkt, kunnen we steeds minder
‘voorgeprogrammeerd’ handelen. Steeds vaker staan we voor dilemma’s of zijn we genoodzaakt bij te
sturen vanwege onvoorziene omstandigheden. Juist dan moeten we besluiten nemen die passen bij de
koers van Wooncompagnie en voorkomen dat we meewaaien met de wind van dat moment. Daarbij
hanteren we de volgende basisprincipes:
1.
2.
3.
4.
5.

We betrekken onze bewoners bij de keuzes die we maken, zodat we adequaat inspelen op de
vragen en verwachtingen van onze huidige en toekomstige klanten.
We geven invloed aan onze belanghouders, zodat we goed geworteld zijn in de lokale
samenleving en weten wat daar speelt.
We leggen meer accent op het beheren (en waar nodig transformeren) van de bestaande
woningportefeuille dan op het realiseren van nieuwbouw.
We doen recht aan de toenemende verschillen binnen ons werkgebied en bieden
maatwerkoplossingen voor specifieke vraagstukken.
We besluiten met kennis van de omstandigheden en zicht op de resultaten en risico’s.
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1.1 Wooncompagnie in kerncijfers

6

7

2

Verslag van het Bestuur

Het jaar 2015: Anders denken en gewoon doen
In 2015 is Wooncompagnie gewoon anders verder gegaan. Gewoon in onze opstelling als betrouwbare,
nuchtere, benaderbare en transparante volkshuisvestingsorganisatie. Het blijven verhuren van goedkope
en betaalbare huurwoningen, het blijven onderhouden, verbeteren en verduurzamen van onze
woningen, het aanpassen van de woningvoorraad aan de eisen van deze tijd en de vragen van morgen,
het leveren van een bijdragen aan buurten en woonkernen 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 Wooncompagnie is in 2015 ook anders verder gegaan. Anders omdat we
met de komst van AWM een beetje groter en een fors aantal ervaringen rijker zijn. Anders omdat we op
een nieuwe manier werken, met nieuwe procedures die nog routine moeten worden. Anders omdat we
de koers van Wooncompagnie in 2015 nadrukkelijker hebben uitgerold en de organisatie daarop hebben
aangepast.
Natuurlijk merkt ook Wooncompagnie dat de wereld waarin we werken, snel verandert. Met die
gevolgen zijn wij ook in 2015 gelukkig minder drastisch geconfronteerd dan een aantal van onze
collega’s. De veranderde omstandigheden op de woningmarkt en vooral de komst van de nieuwe
Woningwet, met een inperking van het werkdomein, zorgen ervoor dat veel corporaties zowel hun
strategie als hun verdienmodel moeten herzien. Wooncompagnie bevindt zich gelukkig niet in die
omstandigheid en hoeft haar strategie en het verdienmodel niet ingrijpend te herzien. Maar dat betekent
niet dat we achterover kunnen leunen. Ook voor Wooncompagnie verandert de wereld en bovendien
willen we zelf de wereld ook een heel klein beetje veranderen. Dat gaat niet vanzelf. Het ontbreken van
een ‘dwingende noodzaak’ maakt dat we onszelf achter de broek moeten zitten, als we de koers van
Wooncompagnie versneld willen uitrollen. En dat is wat we in 2015 hebben gedaan.
Op het punt van de ontwikkeling van de organisatie heeft Wooncompagnie in 2015 de relatieve rust
ingeruild voor meer dynamiek. Daar waren twee hoofdmotieven voor. Het eerste motief ligt in het
verlengde van de constatering dat de aard van ons werk verandert. Er zijn andere opvattingen over de
rol van corporaties, andere wetten en regels, andere mogelijkheden zoals de digitalisering en ga zo maar
door. Met al die ontwikkelingen hebben we eenvoudigweg rekening te houden. Het tweede motief heeft
te maken met de veranderingen in de vraag, die noopt tot veranderingen in het assortiment aan
woningen en woondiensten. Onze bewoners willen minder bevoogd en meer gefaciliteerd worden. Dat
vraagt om andere diensten en producten, ook om andere competenties en vaardigheden bij medewerkers
en deels ook om een andere ‘mindset’ en een andere inrichting van de organisatie. Met de aanpassing in
2015 willen we een organisatie neerzetten die een betaalbaar woonaanbod levert (goedkoper en sneller
beschikbaar dan nu), met keuzemogelijkheden voor bewoners en invloed voor belanghouders, efficiënt
en tegelijk kleinschalig (digitaal en dichtbij). De inspanning van medewerkers en leidinggevenden om
gezamenlijk die nieuwe organisatie vorm te geven verdient niet alleen een groot compliment maar biedt
ook de zekerheid dat wij niet op zoek zijn naar een nieuwe organisatie die het oude kunstje doet.
Voor de derde keer op rij is Wooncompagnie eind 2014 aan de hand van een visitatiemethodiek
gevisiteerd. Begin 2015 is het visitatierapport officieel aangeboden aan bestuur en Raad van
Commissarissen van Wooncompagnie. Het doet goed te lezen dat de commissie constateert 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. Wooncompagnie kan in 2015 ook tevreden terugkijken op de Aedes Benchmark. De
individuele score van Wooncompagnie (AB) net achter de kopgroep kan een vergelijking met het
gemiddelde voor alle corporaties zeer goed aan. In 2015 heeft Wooncompagnie het keurmerk KWH-
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huurlabel opnieuw weten te behouden. Bijzonder tot slot de vermelding dat de Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT) een audit heeft uitgevoerd bij Wooncompagnie. De ILT heeft vastgesteld dat de
governance bij Wooncompagnie op orde is. Het eindoordeel luidt: goed.
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.
Naast de goede (financiële) resultaten, en de mooie cijfers over het functioneren van de organisatie zelf
staan nieuwe werkelijkheden waar Wooncompagnie ook mee werd geconfronteerd. De aanhoudende
stroom vluchtelingen, op zoek naar veiligheid en toekomstperspectief, kan niemand in 2015 zijn
ontgaan. Wooncompagnie neemt voluit haar aandeel in de opvang ervan. De opvang en huisvesting van
vluchtelingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, gemeenten en maatschappelijke
organisaties zoals Vluchtelingenwerk en woningcorporaties. Wooncompagnie neemt van oudsher
zonder aarzeling haar aandeel in de huisvesting van vergunninghouders. Daardoor hebben we al jaren
geen grote achterstand in onze bijdrage aan de gemeentelijke taakstellingen. We merken dat in
meerdere gemeenten op korte termijn grotere inspanningen van ons worden gevraagd. En het is reëel te
verwachten dat de gemeentelijke taakstellingen wordt verhoogd. De komende periode zullen we een
toenemend aantal vergunninghouders huisvesten. Om te zorgen voor een groter aantal vrijkomende
huurwoningen, hebben we in 2015 besloten om de verkoop van huurwoningen bij leegkomst te
beperken. Verder zijn we met meerdere gemeenten in gesprek over het versneld ontwikkelen van
nieuwbouw die geschikt is voor starters en vergunninghouders.
Bovengenoemde maatregelen richten zich niet uitsluitend op vergunninghouders, maar zorgen in het
algemeen voor meer lucht op de lokale huurmarkt. Al deze concrete maatregelen staan in schril contrast
met de sterke verdeeldheid in de Tweede Kamer over de manier waarop vergunninghouders het beste
kunnen worden gehuisvest. Net als de Nederlandse Woonbond wijst Wooncompagnie er al jaren op dat
de schaarste aan betaalbare huurwoningen zorgwekkend toeneemt door het huidige overheidsbeleid.
Niet overtuigend is de zorg van de kamer over de oplopende wachttijden voor de reguliere
woningzoekenden door de huidige grote vraag naar woonruimte voor vergunninghouders. Niet
overtuigend als tegelijk de voorrangsstatus voor vergunninghouders vervalt. Niet overtuigend en ook
niet verdedigbaar indien de noodzaak tot uitbreiding van sociale huurwoningen zich beperkt tot
tijdelijke huisvesting voor vergunninghouders, andere urgenten en reguliere woningzoekenden. Het is
een ontkenning van de werkelijkheid te verwachten dat marktpartijen de komende jaren voldoende
middeldure huurwoningen gaan bouwen, zodat scheefwoners kunnen doorstromen en de mensen in die
tijdelijke woningen kunnen verhuizen naar de reguliere sociale huurwoningen.
Een voor Wooncompagnie echt pijnlijk punt betreft de in de nieuwe Woningwet genoemde indeling in
woningmarkten, zgn regionalisering. Het terugbrengen naar ‘de menselijke maat’ en ‘het vergroten van
de lokale binding’, zoals Jacques Monasch, Tweede Kamerlid PvdA, het omschrijft. In uitspraken over
de sector is regelmatig de veronderstelling te horen dat aan voornoemde kennelijk een gebrek is bij
corporaties. In het debat over het functioneren van de corporatiesector komt het (uitdijende)
geografische werkgebied naar voren als onderdeel van het (verslechterde) maatschappelijk functioneren
van corporaties. De remedie hiertegen is ook gekozen: corporaties moeten zich weer gaan concentreren
op één kernregio. In de nieuwe Woningwet zijn onderdelen opgenomen die ingaan op het geografische
werkgebied van corporaties. Door invoering van de nieuwe Woningwet hebben gemeenten een
instrument in handen gekregen om corporaties een afgebakend werkgebied toe te wijzen, het zogeheten
woningmarktgebied. Gemeenten hebben hiermee een ingrijpend middel tot hun beschikking dat
verstrekkende gevolgen kan hebben voor de toekomstige activiteiten van Wooncompagnie.
Onze aarzelingen over nut en noodzaak rond de vorming van woningmarktregio’s is dan ook gebleven.
In 2014 hebben wij in een brief aan de minister aangegeven de achtergrond van deze beleidslijn
verdedigbaar te achten in de overtuiging dat een ongebreidelde schaalvergroting van corporaties
ongewenst is, indien deze leidt tot een te grote afstand tot huurders en belanghouders. Onze grootste
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zorg was en is dat bij de uitwerking van het wetsvoorstel de rol en positie van m.n.
plattelandscorporaties onder (te) grote druk komt te staan. Op het platteland, en in het bijzonder in dun
bevolkte gebieden treffen we veel buurtschappen en kleine woonkernen aan, verspreid over meerdere
gemeenten. De corporaties die hier actief zijn, hebben in elk van die kernen een woningbezit van (zeer)
geringe omvang (eigenwoningbezit is hier de norm) en zijn als organisatie vaak ook niet bijzonder
groot. De combinatie van een zeer verspreid liggend woningbezit in tal van buurtschappen, maakt
echter wel dat ze in meerdere gemeenten, en mogelijk in meerdere woningmarktregio’s, actief zijn. De
vraag blijft waarom juist vaak goed functionerende plattelandscorporaties door de nieuwe Woningwet
ernstig geraakt zouden moeten worden. Wij stellen ons de vraag of hier wellicht sprake was van een
onbedoeld en ook ongewenst neveneffect? In 2015 hebben wij om moverende redenen besloten om als
corporatie geen voorkeur uit te spreken voor een kernregio mocht ons werkgebied worden opgedeeld
in meerdere woningmarkten. We hebben daar ook geen enkele verplichting toe en het is ook contrair
aan onze strategie: wij willen als plattelandscorporatie blijven investeren in alle gemeenten waar wij nu
woningbezit hebben, of het nu in de kop van Noord-Holland, West-Friesland of de regio Waterland is.

John Hendriks
Stefan van Schaik
directeur bestuurders
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De prestaties van Wooncompagnie

In het jaarplan 2015 heeft Wooncompagnie een aantal doelen geformuleerd, die vervolgens zijn
vertaald naar prestaties per afdeling. Het overzicht van de belangrijkste doelen versus de realisatie
ervan ziet er als volgt uit.
Schema normen versus prestaties

Prestatie indicator

Norm 2015

Realisatie 2015

Tevredenheid
Tevredenheid KWH
Digitale dienstverlening

7,5

7,6

> 5.000 bezoekers

4919

90%

79%

1.500 goedkoop

1.523 goedkoop

10.000 betaalbaar

10.006 betaalbaar

max. 0,8% vd voortschr. jaarhuur

0,95%

max. 1% vd voortschr. jaarhuur

1%

Bereikbaarheid

Betaalbaar en beschikbaar
Voldoende betaalbare woningen
Huurachterstand
Derving leegstand
Minimaal aantal verhuringen

850

801

> 6,0%

6,7%

90%

95,40%

> 110

206

taakstelling volbrengen

310

12

30

256

15

€ 1.100

€ 1.037

1,54

1,59

> 100 Vhe's/Fte

112Vhe/Fte

Mutatiegraad
Toewijzing aan de doelgroep
Verkoop
verhuringen aan bijzondere
doelgroep

Kwaliteit en Duurzaamheid
Nieuwbouw
Renovatie
Onderhoudskosten per vhe
Energieindex

Organisatie en financieel
Vhe/Fte
Ziekteverzuim

< 4,0%

3,82%

ICR

1,5

2,4

LTV

75%

55%

Solvabiliteit

30%

39,4%

Over het algemeen laten de cijfers van 2015 een beeld zien dat dicht in de buurt komt van de vooraf
gestelde norm. We zijn in staat om de goedkope en betaalbare voorraad te handhaven, terwijl de
organisatie in financieel opzicht gezond blijft. Hierover zijn we tevreden. Tegelijkertijd zijn er ook
aandachtspunten die kunnen verbeteren en die iets zijn achtergebleven in de realisatie. De mutatiegraad
begint licht te stijgen maar mag nog verder omhoog, gelet op de gespannen situatie op de woningmarkt.
De renovatie- en duurzaamheidsaanpassingen lopen iets achter op de planning, het bezoek aan het
huurdersportaal was het afgelopen jaar lager dan beoogd en de telefonische bereikbaarheid daalde door
een toename in het aantal telefoontjes.
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De hier aangestipte ontwikkelpunten moeten we bezien tegen de achtergrond van een jaar waarin
Wooncompagnie meer intern gericht was dan in andere jaren. In het verslagjaar is een
organisatieverandering ingezet waar veel tijd en energie in is gaan zitten. Daarmee is het een
vermelding waard dat we ondanks de roerige tijd het verzuimcijfer onder de norm hebben weten te
houden.
In de opzet van de nieuwe organisatie is Wooncompagnie niet meer georganiseerd rond twee
vestigingen (Schagen en Purmerend) maar rond de werkprocessen waarmee we onze klanten bedienen.
Dit noemen we de kanteling, en die kanteling is nodig om ons werk slimmer en strakker te organiseren
en afdelingen nauwer te laten samenwerken. De grootste verandering zit erin dat we een flink aantal
werkzaamheden niet meer twee keer (en vaak net iets anders) organiseren maar op een éénduidige,
uniforme manier die we gaan toepassen vanuit één standplaats (Hoorn). Dat maakt het mogelijk om
efficiencyslagen te maken die tot kostenreductie zullen leiden. Het zorgt er ook voor dat we nog meer
één Wooncompagnie worden, in onze eigen beleving maar vooral ook in die van onze bewoners en
belanghouders. Naast de efficiëntere primaire klantprocessen die zijn ingericht op de afdeling
Bewoners, is de afdeling Buurten opgericht om juist de lokale verbinding niet te verliezen. Als
plattelandscorporatie ligt ons bezit door heel Noord Holland verspreid en het is belangrijk ter plaatse
aangesloten te zijn op de bestaande netwerken om te weten wat er speelt. Kortom veranderslagen
waarmee we verwachten in de toekomst onze gewenste realisaties nog beter te borgen.
In de hierop volgende paragrafen komen onze volkshuisvestelijke prestatievelden aan de orde en wordt
belicht wat we succesvol hebben afgerond, waar we trots op zijn maar ook waar we in zijn
achtergebleven en waar we dus in 2016 extra inspanning moeten leveren.

3.1 Wooncompagnie heeft tevreden bewoners

De bewoners nemen ons de maat. Zij bepalen of ze de kwaliteit van de woning en van de
dienstverlening voldoende vinden. We meten periodiek het tevredenheidsoordeel en streven
naar verbetering van achterblijvende rapportcijfers.
Met een externe toets door KWH, een transparante bedrijfsvoering en de inspraak van huurders toetsen
we de klanttevredenheid en schakelen we bij wanneer dat uit de resultaten nodig blijkt. Kwaliteit
dienstverlening
Om een beeld te krijgen van de klanttevredenheid op het punt van de dienstverlening laat
Wooncompagnie zich meten door KWH.
De mening van huurders is voor Wooncompagnie belangrijk en daar waar we in de ogen van huurders
onder de maat scoren trekken we ons dat aan en ondernemen we actie. In 2015 is bij de continumeting
door KWH een klanttevredenheid van gemiddeld 7,6 gemeten. Uitschieters naar boven zijn huur
opzeggen en onderhoud (allebei boven de 8). Klachtenafhandeling en telefonische bereikbaarheid
vragen om aandacht omdat daar lager dan gemiddeld wordt gescoord.
Overzicht van de binnengekomen telefoontjes
Jaar

Aanbod

Ophangers

Verwerkt

Gem
wachttijd

Servicelevel

Gem.
Gespreksduur

2011

57.404

1.219

56.185

0:00:19

88%

0:02:25

2012

59.472

1.416

58.056

0:00:18

89%

0:02:30

2013

60.388

1.403

58.985

0:00:18

89%

0:02:21

2014

59.499

1.606

57.893

0:00:13

92%

0:02:19

2015

66.906

3.949

62.957

0:00:28

79%

0:02:40
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Het aantal telefoontjes in 2015 is fors, daarmee tevens de wachttijd en het aantal ophangers.
In de Kop van Noord Holland is begin 2015 een nieuw woningaanbodsysteem van Woonmatch
geïmplementeerd. Aan het eind van het jaar ging Woonmatch Waterland live Dit heeft voor veel extra
bellers gezorgd die uitleg over het nieuwe systeem wilden. Telefoongesprekken duurden daarom ook
langer dan gemiddeld.

3.1.1 Huurdersportaal
Wooncompagnie beschikt over een huurdersportaal. Een digitale omgeving waar een huurder zijn eigen
gegevens kan inzien. Dit systeem biedt de klant steeds meer mogelijkheden. In 2015 zijn naast de
persoonlijke gegevens van huurder en woning (huur en punten) een aantal opties toegevoegd. Het
systeem bevat nu een aantal formulieren waardoor veel meer online door de huurder geregeld kan
worden vanuit huis. Voorbeelden zijn: de huur kan digitaal worden opgezegd, het rekeningnummer kan
gewijzigd worden. Binnenkort wordt de functionaliteit nog uitgebreid met: aanmaken van een
reparatieverzoek, inzien van de correspondentie. Uiteindelijk is het de bedoeling ook een
vastgoedportaal toe te voegen waarin o.a. complexplannen te zien zijn.
Met de toename van digitalisering hoeft de huurder ook niet meer voor alles op kantoor langs te
komen. Daar waar een huurder contact wil of ondersteuning nodig heeft wordt een afspraak gemaakt op
kantoor of bij de aanvrager thuis.

3.1.2 Bewonersparticipatie
Wooncompagnie heeft de inspraak van huurders op verschillende niveaus geregeld. In een
huurderskoepel op corporatieniveau en lokaal in de vorm van bewonerscommissies en
huurdersverenigingen.
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 2015 met regelmaat overleg
gevoerd. Geagendeerde onderwerpen waren onder andere het huurbeleid, jaarrekening, jaarverslag,
energiebeleid, de ontwikkeling van de woonlasten, betaalbaarheid, duurzaamheid, vergunninghouders,
begroting en het huurdersonderhoud.
In 2015 is advies gevraagd over het huurbeleid. Deze adviesaanvraag heeft geleid tot een positief
advies.
Huurderskoepel Schagen en omstreken (Huko)
In 2015 heeft de vestiging Schagen regelmatig overleg gevoerd met de Huko. Aan de orde zijn geweest
onder andere het huisvesten van arbeidsmigranten, prestatieafspraken Schagen en betaalbaarheid.
De Vijfhoek
In 2015 heeft de vestiging Purmerend diverse malen overleg gevoerd met huurdersvereniging De
Vijfhoek. Huurdersvereniging Onderdak (voormalig AWM) is in 2015 op gegaan in de Vijfhoek.
Gespreksthema’s waren o.a. betaalbaarheid, servicekosten, duurzaamheid en vergunninghouders.

3.1.3 Klachten en geschillen
Over het algemeen zijn huurders tevreden over Wooncompagnie. Dit blijkt ook wel uit de hoge KWHcijfers. Het aantal positieve reviews is vele malen groter dan het aantal negatieve opmerkingen. Toch is
er een aantal terugkerende punten waar men kritiek op heeft. Zo laat de klachtenafhandeling soms te
wensen over. Vaker gehoorde klachten zijn: ’we worden niet op de hoogte gehouden over de voortgang
van de afhandeling van een klacht/reparatie, het duurt een tijd voor ik de juiste persoon aan de lijn krijg,

13

interne overdracht laat te wensen over en ik voel me niet altijd serieus genomen.’ Deze klachten nemen
we zondermeer serieus door te werken aan efficiënte interne en externe communicatiekanalen en korte
lijnen naar bewoners.
Er zijn in 2015 geen zaken bij de Huurcommissie ingediend en behandeld.
De klachten die bij Wooncompagnie gemeld zijn, zijn in overleg opgelost en niemand heeft aanleiding
gezien om de Geschillencommissie in te schakelen. Ook hier zijn dus geen zaken behandeld.

3.2 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.
Het is van belang dat onze woningen betaalbaar zijn voor de primaire doelgroep. Met de instroom van
overwegend woningzoekenden met een smalle beurs moet het aanbod naar rato zijn. Alles wat we doen,
moet direct bijdragen aan het betaalbaar en kwalitatief goed huisvesten van mensen die een woning
nodig hebben. Het veilig stellen van de betaalbaarheid heeft dit jaar een belangrijke rol gespeeld.
Ons huurbeleid (2.2.1) is er op geënt dat de betaalbare voorraad ook in de toekomst groot genoeg blijft
Bij 82% van het totale bezit van Wooncompagnie ligt het huidig huurniveau onder de tweede
aftoppingsgrens. Binnen de totale sociale voorraad ligt 86% van de woningen onder de tweede
aftoppingsgrens.
Samenstelling van het woningbezit van Wooncompagnie naar gemeente en huurklasse.
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3.2.1 Huurbeleid
Wooncompagnie voert al jaren een gematigd huurbeleid. De jaarlijkse huurverhoging is niet gebaseerd
op het inkomen van de huurder maar op de afstand tot de streefhuur. Hiermee wordt een relatie tussen
prijs en kwaliteit gelegd.
In 2015 lag het huurverhogingspercentage tussen de 0 en 1,4% met een gemiddelde van 1% (inflatie).
Ruim 2.000 huurders kregen 0% huurverhoging.
In het najaar van 2015 (1 oktober) is het Woningwaarderingsstelsel (WWS) gewijzigd. De WOZwaarde speelt nu een rol in de hoogte van de punten. Met de nieuwe woningpunten is ook de maximale
huur gewijzigd. In het noordelijk werkgebied zijn de gemiddelde netto huren iets hoger geworden en in
het zuidelijk werkgebied juist iets lager (door het verdwijnen van de schaarstepunten). Met het oude
streefhuurbeleid zou de woningvoorraad op basis van de nieuwe streefhuur uiteindelijk duurder worden
dan in de wensportefeuille bepaald is. Om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod in de categorie
onder de aftoppingsgrens (passend toewijzen) blijft, heeft Wooncompagnie besloten het
streefhuurbeleid te herzien. Daar is in het laatste kwartaal van het verslagjaar een voorstel voor
ontwikkeld, waarin de totale huursom niet meer toeneemt (inflatiecorrectie uitgezonderd) maar het
streefhuurbeleid wel zorgt voor een evenwichtige prijs/kwaliteitverhouding. Dat evenwicht kan worden
gevonden door de huur ter hoogte van 70% van maximaal als uitgangspunt te nemen. Wanneer de
huurdersorganisaties het voorstel goedkeuren, kan het in het voorjaar van 2016 geïmplementeerd
worden.

3.2.2 Huurachterstand
In 2015 zijn de huurachterstanden helaas iets gestegen. Hoewel we ons zelf de norm hadden opgelegd
om de huurachterstand te laten dalen is de totale achterstand in 2015 juist toegenomen. Het einde van
de economische crisis, verlies van banen en de toenemende instroom van huurders met een laag
inkomen zijn daar de oorzaak van. Door kort na constatering in contact te treden met de huurder
trachten we het oplopen van de schuld zoveel mogelijk te beperken.
In 2016 willen we samen met de huurderskoepel een maatwerkregeling in het leven roepen waar in
uitzonderingsgevallen een tijdelijk beroep op gedaan kan worden. Voorwaarden moeten nog worden
vastgesteld en elk geval zal worden beoordeeld door een toetsingscommissie.

3.2.3 Ontruimingen
Wooncompagnie streeft er naar om in een zo vroeg mogelijk stadium in contact te treden met een
huurder die betalingsproblemen heeft. In een gesprek wordt de mogelijkheid om tot een
afbetalingsregeling te komen geboden. In het geval van meerdere schulden wordt geadviseerd om ook
een aanvraag tot begeleiding en budgetadvies bij een schuldhulpverlenende instantie te doen.
In 2015 hebben 58 huurders een aanzegging tot ontruiming ontvangen. Slechts in 9 gevallen is de
ontruiming daadwerkelijk uitgevoerd. Op 6 adressen was sprake van huurschuld en in 3 gevallen ging
het om extreme overlast. Daarmee zet de dalende lijn zich voort (2013: 28, 2014: 14).

3.2.4 Tweede kansbeleid
In uitzonderlijke gevallen is er wel eens sprake was het bieden van een tweede kans waar eigenlijk al
een ontruimingsvonnis is uitgesproken. Het kan hier gaan om zowel schuld als overlast. Het vonnis
wordt dan niet uitgevoerd (maar blijft wel een jaar geldig) op voorwaarde dat een huurder begeleiding
aanvaardt en hier ook een overeenkomst voor tekent die wordt bewaard bij het huurcontract. Indien
gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan de ontruiming nog een jaar worden geëffectueerd. In
het zuidelijk werkgebied is drie keer het tweede kansbeleid toegepast.
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3.2.5 Beschikbaarheid
Hoewel gestegen ten opzichte van 2014, is het mutatiepercentage ook in 2015 nog tamelijk laag.
In 2015 is de mutatiegraad gestegen naar 6,7%. Daarmee zit er gelukkig weer een stijgende lijn in de
stagnerende verhuizingen (5,5% in 2014). Door het toenemend aantal regels wordt het steeds lastiger
om een andere woning te vinden. De economische crisis, waardoor veel huurders een daling in hun
inkomen hebben doorgemaakt, heeft de voorzichtigheid bevorderd om te blijven zitten waar men zit.
Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig wonen omdat de indicatie voor een verzorgingshuis
strenger is geworden. Tot slot zijn degenen die voorheen binnen de sociale huursector verhuisden maar
een inkomen hoger dan € 34.911 hebben ook niet meer in de gelegenheid te verhuizen door de
ingestelde inkomensgrens in 2011.
Dit betekent dat er nog geen grote stappen zijn gemaakt in de doorstroming en de wachttijden
onverminderd lang blijven. Daarnaast is de toestroom van vluchtelingen naar Europa het afgelopen jaar
enorm gestegen. Dit vraagt om een extra inspanning en creatieve oplossingen. De druk op de
woningmarkt is afgelopen jaar merkbaar gestegen.
De afgelopen jaren heeft Wooncompagnie een deel van het bezit gelabeld voor verkoop. Bij het
leegkomen van een gelabelde woning werd deze te koop aangeboden. Op die manier zijn er de
afgelopen jaren flink wat woningen verkocht. Ook aan zittende huurders zijn vele woningen verkocht.
Met de toenemende druk op de woningmarkt hebben we in het najaar van 2015 besloten om een groot
deel van de verkoop tijdelijk ‘on hold’ te zetten. De verkoop van gelabelde woningen boven de
liberalisatiegrens (vrije sector) gaat wel door omdat Wooncompagnie gekozen heeft om niet actief te
zijn in het dure huur-segment. In 2016 wordt het verkoopbeleid opnieuw bekeken en waar nodig
bijgesteld. Daarnaast gaan we ons in 2016 buigen over verhuisstimulerende mogelijkheden.

3.2.6 Woonruimteverdeling
In 2015 werkte Wooncompagnie met verschillende verdelingssystemen. Dit heeft te maken met de
verschillende regio’s waarin Wooncompagnie werkzaam is.






In het zuidelijk werkgebied met de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam,
Zeevang en Beemster werd gewerkt met het regionaal aanbodmodel Stadsregio Amsterdam
(Woningnet). Per 1-1- 2016 is Wooncompagnie overgegaan op een ander verdeelsysteem om
kosten te besparen, te weten Woonmatch Waterland. Dit aanbodsysteem gebruikt
Wooncompagnie ook in 2 andere werkgebieden.
In de gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Den Helder wordt gewerkt met aanbodmodel
Kop van Noord Holland (Woonmatch, sinds 1-1-2015 met Den Helder erbij).
In de gemeente Hoorn, Medemblik en Opmeer wordt gewerkt met het regionaal aanbodmodel
West Friesland (Woonmatch).
In de gemeente Alkmaar wordt gewerkt met regionaal aanbodmodel Sociale verhuurders
Noord Kennemerland (SVNK).

Het grootste deel van de vrijkomende woningen wordt via een advertentie in een van de
bovengenoemde systeem gepubliceerd. Ingeschreven woningzoekenden kunnen hierop reageren. Via
een transparante selectie volgt een lijst met kandidaten die op basis van inschrijftijd (of punten) aan de
beurt zijn voor de woning.
Duidelijk zichtbaar is dat de inschrijftijd voor een woning in het zuidelijk werkgebied (regio
Waterland/Purmerend) beduidend langer is dan de wachttijd in het noordelijk werkgebied (regio West
Friesland, Kop van Noord Holland en Alkmaar). De mutatiegraad in het zuiden is lager en het aantal
actief woningzoekenden is hoger. Het aantal weigeringen is ongeveer gelijk.
Wooncompagnie-breed is 95,4% van het vrijkomende woningbezit toegewezen aan de doelgroep met
een inkomen onder de € 34.911. De norm van 90% is daarmee royaal gehaald.
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3.3 Wooncompagnie zorgt voor een woningvoorraad van goede kwaliteit.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze doelstelling is belegd bij het
bedrijfsonderdeel Vastgoed (in de nieuwe organisatie: Woningen). De koers krijgt op drie
punten accent:
 alle woningen voldoen aan een vooraf omschreven basiskwaliteit
 Wooncompagnie werkt aan een ‘vraagbestendige’ woningvoorraad
 de energieprestaties van de woningvoorraad worden verbeterd.

3.3.1 Mutaties in het woningbezit
In het bezit van Wooncompagnie hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Hieronder zijn de
mutaties te zien.
Aantal woongelegenheden 31-12-2014:

14.365

Nieuwbouw 't Waver Grootschermer

14

Nieuwbouw Roosstraat Schagen

16

In exploitatie genomen teruggekochte VOV-woningen

2

Sloop Dorpsstraat Oterleek

-5

Verkoop DAEB-woningen Schagen

-90

Verkoop Niet-DAEB-woningen Schagen

-1

Verkoop DAEB-woningen Purmerend

-60

Verkoop Niet-DAEB-woningen Purmerend

-55

Overige mutatie (van onzelfst.woong. naar maatschappelijk vastgoed)
Aantal woongelegenheden 31-12-2015:

-2
14.184

Opgeleverde nieuwbouw verhuureenheden
De op te leveren nieuwbouw verhuureenheden was begroot op 12 stuks, de werkelijke oplevering
bedraagt 30 stuks. (14 woningen ’t Waver in Grootschermer en 16 woningen Roosstraat in Schagen).
De oplevering van de woningen aan de Roosstraat stond gepland voor begin 2016, maar de woningen
zijn al in december 2015 opgeleverd.
Sloop verhuureenheden
Van de 86 begrote sloopwoningen zijn er in 2014 al 69 gesloopt.
Er zijn in 2015 5 woningen gesloopt aan de Dorpsstraat in Oterleek, de begrote sloop van 10 woningen
Jonkerlaantje in Edam is in 2015 niet uitgevoerd.
Verkoop regulier/ starterslening
De doelstelling voor de verkopen was minimaal 110 woningen, waarvan minimaal 10 woningen met
een starterslening.
Er zijn in 2015 totaal 206 woningen verkocht, 150 Daeb woningen en 56 niet Daeb woningen.
Het hoge aantal verkochte niet Daeb woningen is te verklaren door de complexmatige verkoop van 30
woningen Oeverlanden en 14 woningen Plateel te Purmerend.
Van de verkochte woningen zijn er 16 met een starterslening verkocht.
Overige mutaties
Betreft voornamelijk 55 parkeerplaatsen Lambertus Huisengastraat in Purmerend.
Deze zijn in 2015 anders gerubriceerd (van overig naar diversen in eigendom).
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Terugkoop/doorverkoop verkooptussenvorm
Eind 2014 had Wooncompagnie 15 teruggekochte woningen in voorraad.
In 2015 zijn 20 woningen teruggekocht en 19 woningen doorverkocht.
Er zijn 2 woningen weer in exploitatie genomen, derhalve is de voorraad in 2015 met 1 woning
afgenomen.
Aantal uitstaande kooptussenvorm woningen
Wooncompagnie heeft de verkoop middels de kooptussenvorm (koopzeker en koopgarant) per 31-122012 stop gezet, aangezien het maximum van 600 woningen bereikt was en de terugkoopverplichting
anders te groot werd. Eind 2014 had Wooncompagnie 574 woningen uitstaan met een kooptussenvorm.
In 2015 zijn 20 woningen teruggekocht, waarmee het aantal uitstaande kooptussenvorm uitkomt
op 554 woningen. (Daeb 387 woningen, niet Daeb 167 woningen).
In 2012 is Wooncompagnie op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om de verkoop te stimuleren en
koopwoningen voor particulieren met een kleinere beurs bereikbaar te maken. Dit heeft vorm gekregen
in de Starterslening. In 2015 is deze regeling (voorlopig) stopgezet in verband met de implementatie
van de nieuwe woningwet. Tot en met 2015 zijn 59 woningen met een Starterslening verkocht.

3.3.2 Nieuwbouw
In 2015 is de nieuwbouwproductie achtergebleven op de planning door verschuiving in bepaalde
projecten. De oplevering van slechts 30 nieuwbouwwoningen (14 in Schermer en 16 in Schagen) van
Wooncompagnie heeft niet voor een verminderde druk op de markt gezorgd. De overige 12
geprognosticeerde opleveringen (Kroonwaard en Jonkerlaantje) zijn verschoven naar 2016.
Het voornemen is om de nieuwbouwproductie vanaf 2016 weer op te voeren.

3.3.3 Verkoop
In 2015 verliep de verkoop voorspoedig. In totaal zijn 206 woningen (150 DAEB en 56 niet DAEB)
verkocht. Hierbij is in 16 gevallen een starterslening verstrekt. Na 1 juli bij de introductie van de
nieuwe woningwet is de mogelijkheid tot een starterslening stopgezet in verband met de gewijzigde
voorwaarden die niet helder zijn.
De norm aan het begin van het jaar was gesteld op minimaal 110 stuks. Deze opgave is ruimschoots
gehaald.
Omdat het vrijkomend huuraanbod duidelijk tekort schoot en steeds meer vergunninghouders
gehuisvest moesten worden is per 1 oktober 2015 besloten de verkoop van sociale huurwoningen “on
hold” te zetten. Hiermee is het aanbod van betaalbare woningen op de woningmarkt in het laatste
kwartaal weer toegenomen.

3.3.4 Planmatig onderhoud
Voor de woningen van Wooncompagnie is een basiskwaliteit bepaald. Dat is de norm waar een woning
minimaal aan moet voldoen. Daarnaast is er in de meerjaren onderhoudsbegroting per complex een
omschrijving van wat er in de komende jaren gaat gebeuren. Deze planning is gebaseerd op de
conditiemeting; afhankelijk van het bouwjaar en geconstateerde onderhoudsstaat van een complex kan
dit variëren van een minimale kleine schilderbeurt tot een groot verbeterpakket met verduurzamingsmaatregelen.
In 2015 is in verschillende complexen bij 1.300 woningen schilderwerk uitgevoerd. Bij de aanbesteding
speelt het gebruik van duurzame, onderhoudsarme producten een belangrijke rol (kwaliteitsafspraken
op lange termijn).
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In het bestaand bezit zijn planmatig 250 badkamers vervangen. In Edam zijn 15 appartementen in een
monumentaal pand aan de Nieuwe Haven volledig gerenoveerd. In 11 flats in Monnickendam zijn
constructieverbeteringen uitgevoerd.
De opgave om in 2020 gemiddeld label B te realiseren ligt iets achter op koers. Dit heeft deels te maken
met een nieuwe registratie- systematiek die in 2015 is geïntroduceerd. Daarbij wordt niet meer
registreert in letters (A t/m G) maar in getalklassen (ranges). De energieindex wordt hiermee in klasses
geregistreerd Hiermee is de registratie bij de start er iets ongunstiger uit komen te zien. Door het
omzetten lijkt het alsof in 2015 nauwelijks stappen gemaakt zijn terwijl er wel ingrepen uitgevoerd zijn.
In 2016 is een extra inspanning gepland om een inhaalslag te maken. In 2016 wordt in ruim 2.000
woningen vloerisolatie aangebracht en worden bij 100 woningen zonnepanelen geplaatst als pilot.
De afspraken voor 2020 die vastgelegd zijn in een convenant blijven van kracht.
Labelverdeling 2015
0,8%
5,6%

6,4%

10,5%
18,9%

18,7%

39,1%

A

B

C

D

E

F

G

3.3.5 Strategisch voorraadbeleid
Wooncompagnie werkt met een actieve vastgoedsturing, waarin de lange termijndoelstellingen worden
verbonden met de activiteiten van vandaag en morgen. Deze vastgoedsturing start met het verkennen
van de zogenaamde wensvoorraad: het woningbezit (naar omvang en samenstelling) dat in de toekomst
(tien jaar vooruitkijkend) het beste past bij de woningbehoefte van dat moment. Periodiek beschrijven
we deze wensvoorraad, zodat we steeds beschikken over een stip op de horizon die aangeeft in welke
richting we onze huidige woningvoorraad moeten veranderen. Deze transformatieopgave geeft op haar
beurt richting aan het huurbeleid (streefhuren, huurverhogingsbeleid), het verkoopbeleid en het
kwaliteits- en investeringsbeleid (nieuwbouw, verbetering en verduurzaming). Deze kaders worden
vervolgens vertaald naar complexlabels (doorexploiteren, verkopen, herpositioneren etc.) en
complexplannen, waarin de concreet te nemen maatregelen worden benoemd. Bij het vertalen van de
transformatieopgave naar de afzonderlijke complexen maken we gebruik van gebiedsvisies, waarin de
sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen van onze woongebieden in beeld worden gebracht.
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De wensvoorraad en transformatieopgave zijn in 2014 vastgelegd in een kadernotitie voorraadstrategie.
In deze voorraadstrategie is per saldo geen groei van het woningbezit voorzien maar wel een
veranderopgave. In de noordelijker gelegen kernen is de prijs daarbij het voornaamste aandachtspunt.
Gelet op de inkomens blijft er behoefte aan een stevige voorraad goedkopere woningen, maar bij
huurniveaus vanaf circa 600 euro is de koopsector voor veel huishoudens een beter betaalbaar
alternatief. In de zuidelijker kernen is de woningmarkt gespannen, en voorziet de sociale huursector ook
in de vraag van modale inkomens, die zich hier (nog) geen koopwoning kunnen permitteren. Voor
Wooncompagnie betekent dit een actieve rol in het prijssegment tussen 600 en 700 euro. In alle kernen
geldt dat de samenstelling van onze voorraad moet veranderen, minder gericht op de vraag van
gezinnen en meer op die van kleine huishoudens en specifieke woningvragers.
Op basis van deze voorraadstrategie is in het verslagjaar het huurbeleid volledig herzien. Het nieuwe
streefhuurbeleid zorgt voor een prijsopbouw van de woningvoorraad die goed past bij de voorziene
ontwikkeling van de woningbehoefte. Bovendien zorgt het nieuwe streefhuurbeleid ervoor dat het
vrijkomend aanbod past binnen de passendheidsregels van de herziene Woningwet. Met de herziening
van het verkoop- en nieuwbouwbeleid is een aanvang gemaakt. In het verslagjaar zijn ook de laatste
drie van in totaal 22 gebiedsvisies opgesteld. Daarmee is de cyclus van het strategisch voorraadbeleid
rond: de verschillende stappen zijn doorlopen en vastgelegd, de komende jaren gaan we de inhoud
ervan verder aanscherpen.

3.4 Wooncompagnie zorgt voor geschikte woonruimte voor mensen met een
zorgbehoefte.

Onze grootste opgave ligt in de bestaande voorraad. We willen dat mensen ook met een
zorgvraag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom maken we een steeds
groter deel van onze voorraad ‘zorggeschikt’ en werken we intensief samen met
zorgaanbieders.
In het verslagjaar heeft Wooncompagnie aan dit prestatieveld relatief weinig aandacht besteed. De
aandacht ging vooral uit naar de huisvesting van een bijzondere groep: de vluchtelingen met een
verblijfsvergunning.
3.4.1 Huisvesten vergunninghouders
De taakstelling voor groep te huisvesten vergunninghouders is in 2015 erg sterk toegenomen. Op dit
moment wordt een deel van de vrijkomende woningen toegewezen aan vergunninghouders. Vanuit een
collectieve verantwoordelijkheid en de primaire doelstelling heeft Wooncompagnie zich altijd bereid
verklaard en ten volle ingezet om te voldoen aan de gemeentelijke taakstelling tot het huisvesten van
vergunninghouders. Wooncompagnie onderzoekt wat de extra mogelijkheden in bestaand bezit en
eventuele nieuwbouw (grondposities) zijn om een oplossing te vinden de toegenomen druk op de
woningmarkt.
In 2015 zijn 310 vergunninghouders gehuisvest. Dat is een stijging in vergelijking met 2014 (toen
werden 99 vergunninghouders geplaatst). Wooncompagnie heeft voor 2015 bijna de volledige
taakstelling volbracht en we beginnen het nieuwe jaar met nauwelijks achterstand. Er zijn 117
woningen toegewezen aan vergunninghouders, dit is bijna 15% van het totale aantal leegkomende
woningen. Mede vanwege de huisvesting van vergunninghouders, heeft Wooncompagnie besloten de
verkoop van huurwoningen tijdelijk te verminderen.
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3.4.2 Bijzondere doelgroepen
Naast de woningzoekenden die in verband met een beperkt inkomen naar een sociale huurwoning
zoeken, zijn er ook woningzoekenden die naast een gering inkomen ook een hulpvraag hebben. Dit kan
zijn doordat ze in precaire privéomstandigheden zijn beland, of omdat ze een bijzondere zorgvraag of
beperking hebben maar het kan ook zijn dat ze gevlucht zijn uit een onveilig land.
Over deze bijzondere doelgroepen hebben we met verschillende gemeenten en hulpverlenende
instanties afspraken dat deze woningzoekenden op basis van urgentie een woning aangeboden krijgen
buiten het aanbodsysteem om.
Voor kandidaten van zorginstellingen (o.a. RIBW, Odion, Esdege Reigersdaal, Alg.Opvang Purmerend,
Philadelphia, Casa24) heeft Wooncompagnie een aantal keer direct bemiddeld. Bewoners die in het
verleden onder begeleiding van een instelling woonden maar de stap maken naar een zelfstandige
woning hebben gemaakt. Hier waren in totaal 54 woningen mee gemoeid.
In 29 gevallen was er sprake van een formele urgentieverklaring en bij en bij 25 kandidaten was er
sprake van voordracht door een instelling zoals hierboven genoemd.

3.5 Wooncompagnie draagt bij aan een aangename woonomgeving

We willen dat onze bewoners zich thuis voelen in hun buurt. Daarom bemoeien we ons waar
nodig ook met het voorzieningenniveau, de openbare ruimte en de omgang tussen bewoners.
Maar met een aantal kanttekeningen. Het oordeel over de vraag of het ergens aangenaam
wonen is, ligt niet bij Wooncompagnie maar bij de bewoners. In de buurten die om aandacht
vragen gaan we niet ‘zomaar’ aan de slag maar zoeken we een medeverantwoordelijke
opdrachtgever maken we afspraken over de aanpak en te behalen resultaten.
De strategie op dit prestatieveld is in 2014 aangescherpt: onze bijdrage aan de leefbaarheid van de
woonomgeving richt zich primair op het voorkomen van (woon)overlast, het bevorderen van een goede
omgang tussen bewoners en het ondersteunen van initiatieven van buurtorganisaties. In ons werkgebied
zijn ‘harde’ leefbaarheidsvraagstukken, zoals de verloedering van woongebieden of het ontstaan van
onveilige zones, nagenoeg niet aan de orde. Ook het basisniveau – een woonomgeving die schoon, heel
en veilig is – wordt doorgaans gerealiseerd. Maar achter de voordeur treffen we soms wel stille
armoede aan, eenzaamheid of moeite om te deel te nemen aan de veeleisende en ingewikkelde
samenleving. De bijdrage van Wooncompagnie aan een aangename woonomgeving verschuift in die
richting: we ondersteunen mensen om zelf en samen verantwoordelijkheid te nemen voor hun buurt.

3.5.1 Dichtbij en in de buurt
Huurders die een woning van Wooncompagnie huren mogen rekenen op een woning in een omgeving
waar het prettig wonen is. Het vormgeven van die omgeving is echter niet een verantwoordelijkheid
van Wooncompagnie alleen. Samen met onze huurders zorgen we voor wijken die er netjes uit zien,
waar sociale betrokkenheid heerst, waar alle soorten mensen welkom zijn en zich thuis voelen.
• We schrijven niet voor maar helpen mensen zélf vorm te geven aan hun woonsituatie
• We geven bewoners en belanghouders altijd invloed en keuzemogelijkheden
• We doen het ‘samen mét’ in plaats van ‘voor hen’
• Delen, ruilen en verbinden zijn vanzelfsprekend
• Samenredzaamheid in plaats van ieder voor zich.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet zijn de kaders voor leefbaarheid aangescherpt en
sponsoring is gestopt. In het verslagjaar is veel aandacht uitgegaan naar het veranderen van de
organisatievorm van Wooncompagnie. Het vergroten van de efficiency was daar één component, met
aan de andere kant gelijktijdig een versterking van de lokale aanwezigheid, dichtbij en in de buurt.
Deze tweede component heeft vorm gekregen met de oprichting van het bedrijfsonderdeel Buurten.
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Binnen dit bedrijfsonderdeel opereren buurtteams, in nauwe samenwerking met bewoners en lokale
belanghouders. De buurtteams bestaan uit buurtconsulenten en buurtbeheerders, hebben een
signalerende functie in wijk en buurt. De consulenten meer op sociaal, begeleidend en doorverwijzend
gebied en de beheerder meer op klein onderhoud, controle van collectieve ruimte en directe omgeving.
De teams zoeken samenwerking met de sociale wijkteams van de gemeente en met de zorg en
welzijnsinstellingen om aansluiting te hebben op bestaande netwerken, overlegstructuren en makkelijk
te kunnen doorverwijzen in het belang van de onze huurders. Door tijdig betrokken te zijn bij huurders
die in de problemen komen (vereenzaming, vervuiling, verslaving, overlast, etc.) is het beter mogelijk
het woongenot voor de overige omwonenden te garanderen.

3.5.2 Kleinschalige projecten
Op het gebied van leefbaarheid zijn het afgelopen jaar vele kleinschalige projecten op initiatief van en
in samenwerking met bewoners gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lunch tegen
eenzaamheid, budgettraining, burendag, energieworkshop of het upgraden van de entree van een
woongebouw om de uitstraling te verbeteren.
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4

De kaders van Wooncompagnie

Wooncompagnie hecht aan transparantie en betrekt medewerkers en externen zoveel mogelijk bij het
bepalen van de koers en het vaststellen van het beleid. Dit om zorgvuldige afwegingen te maken met
het maatschappelijke geld waar we verantwoordelijk voor zijn.
Bijvoorbeeld door het vergroten van de betrokkenheid, invloed en zeggenschap van belanghebbenden,
zoals huurders en gemeenten. Dit is gebeurd in de vorm van een visitatie maar ook door regelmatig
overleg met onze huurdersorganisaties en het maken van prestatieafspraken met gemeenten.
Een professionele RvC aan wie op verschillende momenten gedurende het jaar verantwoording wordt
afgelegd.
Intern is een actieve OR werkzaam die het afgelopen jaar nauwgezet heeft geadviseerd over de
ingezette organisatieverandering en andere items die op de agenda stonden. Voor iedere medewerker
van Wooncompagnie geldt de integriteitscode.
Ook op financieel gebied is er openheid, calculeren we zorgvuldig om geen onnodige risico’s te nemen,
laten we ons regelmatig adviseren en organiseren we toetsingsmomenten met externen.

4.1 Governance en integriteit
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 2015’ 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.
Per 1 mei 2015 is de nieuwe Governance Code in werking getreden. Nog explicieter dan in het verleden
worden eisen aan verantwoordelijkheid en integriteit gesteld van bestuurders en commissarissen.
Zowel het Bestuur als de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie onderschrijven de hieronder
gestelde voorwaarden.










Passende normen en waarden bij de maatschappelijke opdracht.
Het behalen van maatschappelijke resultaten staat voorop binnen een transparante organisatie
met ruimte voor inspraak, tegenspraak en reflectie.
Verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn.
Bestuur legt verantwoording af over maatschappelijke prestaties en strategische keuzes. RvC
legt verantwoording af over het gehouden toezicht.
Geschiktheid voor de taak.
Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun maatschappelijke opdracht. Er wordt door beide
partijen geïnvesteerd in kennis en kunde. De achtergrond van de leden is een evenwichtige
samenstelling van deze kennis en kunde.
Dialoog met belanghebbenden.
Bestuur en RvC treden in gesprek met belanghebbende partijen. Primair met huurdersvertegenwoordigers en secundair met gemeenten. Afspraken worden vastgelegd in
prestatieafspraken. Ook ander belanghouders krijgen ruimte voor inbreng en discussie over de
inzet van maatschappelijke middelen.
Risicobeheersing
Bestuur is verantwoordelijk voor goed financieel risicomanagement. Bewustwording en
moraal spelen hierbij een belangrijke rol. RvC houdt hier toezicht op.

De Corporate Governance principes zoals Wooncompagnie die hanteert zijn vastgelegd in onderstaande
separate documenten:

23

 governancestructuur Wooncompagnie
 reglement Raad van Commissarissen
 toezichts- en toetsingskader Raad van Commissarissen
 reglement Auditcommissie
 reglement Remuneratiecommissie
 reglement commissie volkshuisvesting en vastgoedstrategie
 profielschets Raad van Commissarissen
 rooster van aftreden Raad van Commissarissen
 bestuursreglement
 integriteitscode
 klokkenluidersregeling
 investeringsstatuut
 verbindingenstatuut
Deze reglementen zijn samengesteld met inachtneming van de code en zijn geactualiseerd in 2015 of
worden dat nog in 2016. In 2016 deponeren wij na goedkeuring van de Minister nieuwe statuten van de
Stichting op basis van de vereisten in de Woningwet, wij brengen de overige governancestukken in lijn
met de nieuwe statuten.
U kunt ze vinden op de website van Wooncompagnie onder het hoofdstuk ‘Corporate Governance’.
Werkwijze en verantwoordelijkheid van het bestuur
Het Bestuur is 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 zijn de directeur-bestuurders verantwoordelijk voor de continuïteit
van het bedrijf. Zij worden gesteund door de managers van de bedrijfsonderdelen en vormen samen met
hen het managementteam.
De directeur-bestuurders richten 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. De directeurbestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Daartoe verschaffen de
bestuurders de Raad de benodigde informatie en bespreken de wijze waarop de interne controle en
beheersing is ingericht. In het bestuursreglement van 4 november 2015 is vastgelegd wanneer sprake is
van een tegenstrijdig belang. In 2015 bekleedden de directeur-bestuurders geen nevenfuncties die
strijdig waren met de statuten of het bestuursreglement. En er was geen sprake van tegenstrijdige
belangen.
Samenstelling van het Bestuur

Directeur bestuurder
Naam

S.J.T. (Stefan) van Schaik

Leeftijd

37 jaar

In dienst per

14-apr-2008

Behaalde PE punten
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Nevenfuncties

Geen

Directeur bestuurder
Naam

J.W. (John) Hendriks

Leeftijd

64 jaar

In dienst per

1-jan-1998

Behaalde PE punten

10

Nevenfuncties

- Lid bestuur Wonen Plus Welzijn Noord Holland Noord;
- Voorzitter Groene Huisvesters;
- Gecommitteerde Hogeschool Zuyd
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4.2 Verslag van de 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 “Governancecode Woningcorporaties
2015” en de geactualiseerde governancestructuur, zoals verantwoord op de website van
Wooncompagnie zijn hierbij leidend. De Raad functioneert en handelt in het belang van
Wooncompagnie.
De afgelopen jaren heeft de sector met vele wijzigingen, economische tegenslagen en een verslechterde
woningmarkt te maken gehad. Corporaties zoeken naar antwoorden op deze nieuwe werkelijkheid. Zo
ook Wooncompagnie. De verandervisie van Wooncompagnie is gebaseerd op de vraag en de rol van de
klant, als huurder en als bewoner van een buurt. In het verslagjaar 2015 heeft Wooncompagnie
invulling gegeven aan de hierop te baseren noodzakelijke aanpassingen van de eigen organisatie.
Wooncompagnie streeft naar een organisatie die alert reageert op markt en maatschappij. Het
veranderprogramma is met grote zorgvuldigheid opgesteld en ingezet. De veranderdoelen en
uitkomsten zijn helder beschreven en de uitrol van de eerste fase is eind 2015 een feit. De afronding
van dit complexe proces vindt in 2016 plaats.
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.
De Raad bestaat sinds 8 september 2014 en tot en met 31 december 2016 uit zeven leden, omdat de
heer Huub Beckers vanuit AWM voor bepaalde tijd benoemd is.
De Raad heeft in 2015 besloten naast de Audit- en Remuneratiecommissies ook een Commissie
Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie in te stellen.
In 2015 is de samenstelling niet gewijzigd en 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 een tweede termijn
conform nieuw rooster van aftreden, plus één jaar, derhalve totaal 8 jaar lid tot en met oktober
2016. Voorzitter van de Raad. Lid Commissie Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie.
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. Toezichthouder bij de
Pieter Raat Stichting.



De heer H. (Henk) Wokke uit Hoorn, 1966, eerste benoeming in 2009, tweede benoeming in
2014, tweede zittingsperiode tot en met februari 2017 (nieuwe regeling). Voorzitter
Auditcommissie.
Hoofdberoep: Zelfstandig Organisatieadviseur, commissaris, trainer en onderzoeker
Overige nevenfuncties:
- lid Raad van Toezicht GGZ-NHN, voorzitter auditcommissie
- lid raad van toezicht Stichting Penta
- lid raad van toezicht Stichting Wilgaerden, voorzitter auditcommissie
- Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Opmeer- Medemblik
- Voorzitter Rekenkamercommissie gemeenten Stede Broec- Enkhuizen-Drechterland
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De heer A. (Aad) de Wit uit Castricum, 1956, eerste benoeming 2009, eerste zittingsperiode
tot en met december 2013 (nieuwe regeling), herbenoemd voor een tweede termijn conform
nieuw rooster van aftreden tot en met november 2017. Vice voorzitter, lid
Remuneratiecommissie.
Hoofdberoep: Voorzitter van Bestuur van ROC Kop van Noord-Holland.
Overige nevenfuncties:
- Lid bestuur VNO/NCW Noordwest-Holland
- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Rataplan
- 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 Groningen, 1950, eerste benoeming 2010, eerste zittingsperiode
tot 8 februari 2014 (nieuwe regeling), herbenoemd voor een tweede termijn conform nieuw
rooster van aftreden tot en met februari 2018. Voorzitter Commissie voor Volkshuisvesting en
Vastgoedstrategie.
Hoofdberoep: Zelfstandig adviseur en interim managerbestuurder, verbonden aan ORKA
advies.



Mevrouw J.P.A. (Josette) de Goede uit Assendelft, 1954, eerste benoeming 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar tot en met december 2017.
Voorzitter Remuneratiecommissie.
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.



De heer H. (Hans) Stellingsma uit Warmond, 1956, eerste benoeming per 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar tot en met december 2017. Lid
Auditcommissie.
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
- Adviseur 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.
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Rooster van aftreden Raad van Commissarissen
Naam
Geboorte
datum

de heer J.F.T Quick uit Heerhugowaard
(op voordracht van de huurdersorganisaties,
voorzitter RvC)

Datum
Datum
Datum
1e
herbenoeming aftreden
benoeming of aftreden 1e 2e termijn
termijn

8-8-1953 18-10-2008

18-10-2012 18-10-2016*

de heer H.G. Wokke uit Hoorn

28-5-1966

10-2-2009

10-2-2013

10-2-2017

de heer A.J. M. de Wit uit Castricum
(op voordracht van de huurdersorganisaties)

22-1-1956 18-11-2009

18-11-2013

18-11-2017

de heer K. Parie uit Amsterdam

25-8-1950

8-2-2010

8-2-2014

8-2-2018

de heer J. Stellingsma uit Oegstgeest

13-12-1956 16-12-2013

16-12-2017

2012

mevrouw J.P.A. de Goede uit Assendelft

19-12-1954

16-12-2017

2021

16-12-2013

de heer H.G.G. Beckers
5-6-1947
8-9-2014
31-12-2016
* In 2015 is besloten deze vacature te synchroniseren met het mutatiemoment eind 2016. Dan twee
vacatures stellen voor 3 plus 4 jaar.

Bezoldiging leden van de Raad in 2015
De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste honorering die 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.
In 2015 heeft de Raad besloten tot een indexatie van 1%, gelijk aan de inflatie over 2014. Daarnaast
heeft de Raad – gelet op de nieuwe beroepsregel, die strengere eisen stelt aan haar rol, en de adviezen
van de VTW –vergoeding voor commissiewerk in haar honorarium opgenomen.
De bezoldiging is in 2015 in het kader van de WNT getoetst. Wooncompagnie valt onder
bezoldigingsklasse G1 waarmee het bezoldigingsmaximum in 2015 € 167.000 bedraagt. Uitzondering
hierop is het WNT- maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de
voorzitter 11,55% en voor de overige leden 7,7% van het bezoldigingsmaximum.
In 2015 bedroeg de vaste honorering (excl. BTW) van de leden van de Raad: € 10.433,50 (2014: €
8.350) en voor de voorzitter: € 14.650,25 (2014: € 12.525). Deze vergoedingen zijn inclusief
commissiewerkzaamheden.
Er is geen vaste onkostenvergoeding, maar de leden van de Raad hebben sinds 1 januari 2015 de
mogelijkheid om reiskosten te declareren tegen € 0,40 per kilometer. Daarnaast is vanaf 2013 ook BTW
verschuldigd over de honorering. Het belaste deel van de reiskostenvergoeding telt mee bij de WNTbezoldiging.
De totale bezoldiging aan de RvC-leden, inclusief kilometervergoeding en BTW over 2015 bedroeg €
98.594 (2014 € 100.256).

Deskundigheidsbevordering
De aanbevelingen op het gebied van de permanente educatie zijn door de leden van de Raad actief
opgepakt. In 2015 werden door de leden programma’s als “Nieuw in de Raad van Commissarissen”,
“Marktwaardering bij Woningcorporaties”, Auditvraagstukken Business case Royal Imtech, Leergang
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voorzitter van de RvT, Proactief Toezicht houden, Strategisch Vastgoed, Waardegericht toezicht
houden, Cyclus Leadership Meetings Commissarissen, Masterclass“de kunst van het vragen stellen
voor toezichthouders”, “ Nationaal Symposium Woningcorporaties” , VTW congres, en “het
Chamberprogramma “Dialoogtafels voor commissarissen” gevolgd.
Aan de interne deskundigheidsbevordering is invulling gegeven door een ‘eigen open vergadering’
waarin gezamenlijk de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de impact op de strategie en toekomst
van Wooncompagnie verkend werden. Dit is ondersteund door het bijwonen van een
informatiebijeenkomst voor het personeel, verandercafe’s, OR vergaderingen en het bezoeken van
locaties.
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.
Tabel met behaalde PE-punten per commissaris
Naam
J.F.T. Quick
H.G. Wokke
A.J.M. de Wit
J. Stellingsma
J.P.A. de Goede
H.G.G. Beckers
K. Parie

Behaalde PE punten 2015
5
11
7
75
38
13
6

ILT audit
Op 8 oktober 2015 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een audit uitgevoerd bij
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie in Hoorn. Deze audit heeft als doel te toetsen of
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie in Hoorn voldoet aan de eisen die de ILT stelt aan
een goede governance. De bevindingen waren positief en zijn op de site gepubliceerd.
Zelfevaluatie
De zelfevaluatie over het verslagjaar 2015 heeft op 4 november 2015 plaats gehad. De leden van de
Raad hebben er voor gekozen om de evaluatie te laten begeleiden door de heer Dick van Ginkel van
Consort. Na een eerste briefing heeft de heer Van Ginkel alle leden telefonisch geïnterviewd en op
basis daarvan de agenda opgesteld.
In 2015 is de kwaliteit van de governance van Wooncompagnie langs twee lijnen integraal beoordeeld,
namelijk in de visitatie en door de ILT. In beide gevallen is het externe oordeel over de governance
positief en zijn er geen opvallende aandachtspunten uit naar voren gekomen. Tegen deze achtergrond
wordt op zijn voorstel in deze zelfevaluatie ruimte genomen om de terugblik vooral op de
groepsdynamiek te richten, en in het tweede deel de governance agenda voor 2016 te bespreken. Enkele
aandachtspunten daarbij zijn:
Het proces van organisatieontwikkeling met als kernvraag voor de RvC en de RvB of de strategische
doelen voldoende gefaciliteerd worden. Evenals de bijbehorende cultuurverandering in de organisatie.
Voorts wordt stilgestaan bij het toekomstig bestuur en de daaruit voortvloeiende opvolgingsprocedure.
Voor deze cruciale verantwoordelijkheid van de RvC zijn twee zaken belangrijk: een gezamenlijk beeld
van RvC en RvB over de inhoudelijke strategische volkshuisvestelijke context, nodig voor het
bestuursprofiel en een transparante procedure en planning. Aan beide doelen besteedt de RvC in het
komende verslagjaar extra aandacht.
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Kerncommissies
Binnen de Raad zijn er per 2015 drie commissies met bijzondere taken. Zij bereiden de besluitvorming
voor van de Raad betreffende financiële aspecten, vastgoedtransacties, volkshuisvestelijke
vraagstukken en de beoordeling en honorering van de directeur-bestuurder.
De Auditcommissie
Deze commissie bestond uit twee leden van de Raad van Commissarissen, te weten de heer Henk
Wokke (voorzitter) en de heer 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 2015 in 4 vergaderingen met het bestuur, de controllers van
de afdeling Controlling, de automatiseringsdeskundige en de externe accountant. In deze gesprekken
kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
 Plan van aanpak beleidsregels verantwoord beleggen
 Fiscaliteiten Wooncompagnie
 EDP audit en routekaart automatisering
 Kwetsbaarheidsscan website Wooncompagnie
 Waarderingsuitgangspunten marktwaarde in verhuurde staat
 Garantstelling leningen DIGH
 Financiering nevenstructuur
 Goedkeuring besluiten conform Bestuursreglement
 Leningen en grondposities AWM
 Jaarplan Controlling en Audit agenda 2016 en auditrapportage 2014
 Audit halfjaarrapportage 2015
 Verandertraject in relatie tot interne beheersing
 Taskforce niet-DAEB activiteiten
 Geschil met een bemiddelaar van derivaten en leningen
 Stand van zaken derivaten (elke vergadering)
 Stand van zaken grondposities (elke vergadering)
 Stand van zaken verbindingen (elke vergadering)
 Jaarstukken 2014 (jaarrekening, accountantsverslag, jaarverslag)
 Financiële halfjaarcijfers 2015
 Treasurystatuut en jaarplan 2015
 Treasuryrapportage 2014
 Managementletter 2014 PWC (behandeld november 2014), Managementletter 2015 PWC
wordt behandeld begin 2016
 Evaluatie dienstverlening externe accountant
 Controleplan 2015 accountant
 Jaarplan 2016 en meerjarenbegroting
 Jaarverslag Auditcommissie
In augustus 2015 heeft de Auditcommissie tezamen met het bestuur een grondige beoordeling gemaakt
van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de
externe accountant functioneert. De resultaten van deze beoordeling zijn met de externe accountant
besproken.
De beoordeling van de accountant is over het algemeen positief maar kent met name in de schakel
tussen het veldwerk en de partner wat knelpunten. Hiervan ondervindt Wooncompagnie hinder. In het
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controleplan 2016 wordt beterschap beloofd. De onderlinge samenwerking kan in kracht winnen door
de adviesrol van de accountant beter in te zetten. De sector informatie vanuit de accountant wordt als
beperkt ervaren.
De verslagen van de auditcommissie, concept jaarverslag Auditcommissie en de evaluatie van de
Auditcommissie inclusief het reglement 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 2015 heeft de auditcommissie vooral
nadere diepgang gevraagd en gekregen op de interne beheersing tijdens de organisatieverandering,
zoals de stuurinformatie, de nieuwe rol en positie van de afdeling Controlling, de aanpassing van
autorisaties, de inrichting van de administratieve organisatie etc. Gelijktijdig heeft Wooncompagnie in
2015 haar oude systemen vervangen door één nieuw ERP-systeem. Ook dit dossier heeft veel aandacht
gevraagd en er is o.a. een EDP audit op de data migratie uitgevoerd door de accountant. De thema’s
ICT, interne beheersing en organisatieverandering en de samenhang daartussen zullen ook in 2016 de
bijzondere belangstelling van de auditcommissie hebben.
De Commissie Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie
De heer Han Quick (voorzitter RvC) en de heer Koos Parie (voorzitter commissie) hebben namens de
Raad van Commissarissen zitting in de Commissie Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie. Het
reglement van deze commissie is in de vergadering van de RvC van 9 december 2015 vastgesteld.
Tot de taken van deze commissie behoren:
- Het voorbereiden van de besluitvorming door de RvC en het adviseren van de RvC.
- Het voorbereiden van de beoordeling door de RvC van overige (des) investeringen die het
bestuur aan de RvC ter goedkeuring wenst voor te leggen.
- Volkshuisvestelijke thema’s die in de RvC vergaderingen worden voorgelegd.
De Commissie Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie heeft na de oprichting in 2015 drie maal in het
verslagjaar vergaderd. In het opbouwjaar van deze commissie is gesproken over samenstelling, taken,
bevoegdheden, procedures, reglement, desinvesteringen, investeringen, DAEB/niet-DAEB beleid,
prestatieafspraken, betaalbaarheid-beschikbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod en passend
toewijzen.
De Remuneratiecommissie
Mevrouw Josette de Goede (voorzitter) en de heer Aad de Wit (lid) hebben namens de Raad van
Commissarissen zitting in de remuneratiecommissie.
Tot de taken van de Remuneratiecommissie behoren:
het werven, selecteren en voordragen van leden van de RvC en het Bestuur;
de voorbereiding van het bezoldigingsbeleid betreffende de leden van de RvC en het
Bestuur;
het voeren van het jaarlijkse gesprek over de prestatieafspraken met het Bestuur en het
zorgdragen voor de juiste agendering van de prestatieafspraken in de RvC meetings
het voeren van het jaarlijkse beoordelingsgesprek en het voortgangsgesprek met de
bestuurders
het voorbereiden van de definitieve beoordeling en beoordeling door de RvC;
het voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek inzake het functioneren van de RvC
de afstemming of voorbereiding van activiteiten in het kader van de Permanente Educatie.
De remuneratiecommissie is in 2015 3 maal samengekomen en heeft de vastgestelde systematiek
inzake de beoordeling van de bestuurders gevolgd. Met de bestuurder/directievoorzitter de heer
Hendriks zijn begin 2015 beoordelingsgesprekken over het jaar 2014 gevoerd en teruggekoppeld aan de
RvC. In dezelfde weken zijn met de bestuurders prestatieovereenkomsten voor het jaar 2015 besproken
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en nadien vastgesteld in de RvC. Zowel de voorbereidingen voor de gesprekken als de
terugkoppelingen zijn gedocumenteerd. In verband met zijn nieuwe rol als directeur-bestuurder zijn met
de heer Van Schaik twee voortgangsgesprekken met een open karakter gevoerd.
Met het oog op de naderende pensioendatum van de bestuurder/ directievoorzitter en anticiperend op
externe ontwikkelingen en de consequenties voor Wooncompagnie, heeft de remuneratiecommissie
namens de Raad met beide bestuurders gesproken over de bestuurlijke bezetting en aansturing van
Wooncompagnie in de toekomst.
Honorering directeur-bestuurders
De beloningsstructuur (met een vast salaris en een beoordelingsafhankelijke stijging van 0%, 2% of
4%) is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven, maar de opstelling is veranderd. De honorering van de
directievoorzitter/bestuurder, de heer J.W. (John) Hendriks, 1951, werkzaam bij Wooncompagnie sinds
1998, bedraagt over het jaar 2015 € 175.981, waarin € 17.608 pensioencompensatie is opgenomen en
voor € 19.876 aan pensioendeel (in 2014: honorering € 156.964 en pensioendeel € 38.893).
Voor de heer Hendriks geldt de overgangsregeling en is de totale WNT-bezoldiging over 2015
ongewijzigd.
De wijzigingen in de pensioenregeling (Witteveenkader) met het maximeren van het pensioengevend
salaris tot € 100.000 en het verlagen van de werkgeversbijdrage voor de pensioenpremie van 21,31%
naar 17,19% is conform afspraak op 30 december 2014 gecorrigeerd middels een bruto
pensioencompensatie.
Bij de benoeming van de heer S.J.T. (Stefan) van Schaik, 1978, tot directeur-bestuurder per 16
december 2014 zijn bezoldigingsafspraken gemaakt waarbij de honorering op jaarbasis, peiljaar 2014,
€ 125.000 bedraagt.
Dit bedrag is in 2015 overeenkomstig de afspraken bij de aanstelling niet geïndexeerd. Er is geen
sprake van een fiscale bijtelling voor privé gebruik van de zakenauto, doordat er maandelijks een eigen
bijdrage ter hoogte van de fiscale bijtelling wordt ingehouden op het salaris. Voorts geldt ook hier de
compensatie van de wijzigingen in de pensioenregeling. De beloning wordt daardoor € 133.909 per jaar
(inclusief € 8.250 pensioencompensatie) en € 14.862 werkgeversaandeel pensioenpremie.
Op grond van de nieuwe Uitvoeringsregeling WNT moet de overgangspremie VPL meegenomen
worden voor de bezoldiging op grond van de WNT, zelfs indien een medewerker geen aanspraak kan
maken op een VPL uitkering. Daarmee is de WNT bezoldiging van de heer van Schaik in 2015
toegenomen met € 5.014 tot totaal € 153.785.
John Hendriks en Stefan van Schaik hebben een aanstelling voor onbepaalde tijd. De met hen
aangegane arbeidsovereenkomsten zijn niet aangepast naar aanleiding van nieuwe Woningwet. Zij
vallen in de overgangsperiode. Bij nieuwe benoemingen hanteert Wooncompagnie de dan geldende
wet- en regelgeving.
Beloningsbeleid
Het vaststellen van de beloning van beide bestuurders vindt plaats binnen de wettelijke kaders die van
toepassing zijn. Halfjaarlijks vinden gesprekken plaats over het functioneren. Jaarlijks wordt het
functioneren in combinatie met de beloning door de Raad vastgesteld en zij laat zich daarbij adviseren
door de remuneratiecommissie.
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
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toezicht is uitgevoerd volgens de regels die daarvoor gelden. De eigen onafhankelijkheid is
gewaarborgd. Er is in 2015 geen sprake geweest van situaties van tegenstrijdig belang tussen de leden
van de Raad van Commissarissen en Wooncompagnie.
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 de permanente
educatie structureel verankerd in de werkwijze van de remuneratiecommissie.
In de besturingsgids 2015 wordt op toegankelijke en transparante wijze helderheid verschaft over de
taken en bevoegdheden, de planning & control cyclus en de governance binnen Wooncompagnie.
Conform de Governancecode Woningcorporaties 2015 is een aantal reglementen aangepast.
De Raad ziet wel een principieel bezwaar in de nieuwe rol die zij vanuit de wetgever opgedragen heeft
gekregen met betrekking tot het vaststellen van de jaarrekening (artikel 35 lid 3). De Raad ziet dit als
verschuiving van een primaire verantwoordelijkheid van het bestuur naar de Raad. De Raad vraagt zich
hierbij af of dit bijdraagt aan good governance en zal zich in de sector hier nader over informeren. De
Raad zal haar verantwoordelijkheid wel nemen en handelen naar de geldende wet- en regelgeving.
De werkzaamheden van de Raad
De Raad is in 2015 in zeven reguliere vergaderingen met de twee bestuurders bijeengekomen.
Vaste onderwerpen werden gevormd door:
- jaarstukken over 2014
- meerjarenplanning en begroting 2015
- activiteiten auditcommissie, remuneratiecommissie en commissie volkshuisvesting en
vastgoedstrategie
- 4-maandsrapportages
- beoordeling bestuurders
- zelfevaluatie RvC
In de vergadering van 20 mei 2015 is de jaarrekening 2014 goedgekeurd.
Buiten de vaste onderwerpen is tijdens de bijeenkomsten structureel agendaruimte gemaakt om Raad en
bestuurders, deels met management, sparringruimte te bieden voor strategische vraagstukken. De
organisatieverandering is in elke vergadering besproken. Verder zijn aan de orde geweest: de
uitkomsten van de visitatie, de koers van Wooncompagnie, portefeuilleverdeling van het bestuur,
governancecode 2015, regionalisering, prestatieafspraken, integriteitscode, instellen Commissie
Volkshuisvesting en Vastgoedstrategie, bezoldiging, automatisering, keuze hoofdvestiging. Leden van
de Raad hebben gesproken met OR en voeren halfjaar gesprekken met de huurdersorganisaties. Naast
de organisatieverandering is extra tijd besteed aan het werkbezoek van minister Blok en het
inspectiebezoek ILT. Het rapport zal voor het verschijnen van dit verslag op de site te lezen zijn.
De Raad wordt mondeling en schriftelijk door het bestuur geïnformeerd. Hierbij zijn de leden van de
Raad in groeiende mate actief betrokken. De informatie bestaat verder onder andere uit externe
rapportages en correspondentie van WSW, CFV/ILT, het ministerie, de accountant en de fiscaal
adviseur. Daarnaast worden interne notities en onderzoeken, waaronder audits, die voor het
functioneren van Wooncompagnie relevant zijn in de informatievoorziening betrokken. Via de drie
commissies wordt dit werk geïntensiveerd. De leden van de Raad vullen hun toezichthoudende rol ook
in door op andere wijze de informatie “uit het veld” te verkrijgen. Verschillende seminars,
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bijeenkomsten binnen het eigen professionele netwerk, maar ook de personeelsbijeenkomsten zijn
daartoe bezocht.
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-bestuurders proactief geïnformeerd en waardeert
de open en kritische opstelling van de directeur-bestuurders daarbij. De Raad constateert bij de
managers en de medewerk(st)-ers eveneens een open en constructieve instelling ondanks de
organisatorische vernieuwingen.
De Raad informeert zich en laat zich actief informeren over wat er bij de huurders leeft en zij heeft een
rol bij de prestatieafspraken met de gemeenten. De regionalisering is voor Wooncompagnie een
belangrijk thema.
Algemene indrukken
De bestuurders hebben de portefeuilleverdeling kordaat en gelijkwaardig opgepakt en de beoogde
doelstellingen gehaald. De interne beheersing is in het verslagjaar goed op orde gebleven. Het nieuwe
informatiesysteem heeft veel extra inspanning gevergd om te implementeren en liep wat achter op de
planning. De vraag vanuit de huurders naar lagere huren heeft gestalte gekregen in het aangepaste
streefhurenbeleid dat met instemming van de huurdersorganisatie in het verslagjaar is vastgesteld. De
regionalisering begint de agenda’s te beïnvloeden. Samenwerking en bundeling van krachten van
corporaties en gemeenten in het werkgebied groeit, niet op de laatste plaats door de extra aandacht voor
de huisvesting van vluchtelingen.
Organisatieontwikkeling
De richtinggevende principes, het nieuwe besturingsmodel en de hoofdindeling: bewoners-buurtenwoningen zijn in het verslagjaar met grote zorgvuldigheid en aandacht voor medewerkers en resultaat
in uitvoering gebracht. Het bestuur, maar ook de OR, heeft de Raad bij dit proces actief en adviserend
betrokken en de Raad heeft dit met overgave en inzet als toezichthouder beantwoord. De resultaten uit
de eerste veranderfase worden zichtbaar en scheppen vertrouwen voor de veranderfase van het
ondersteuningslint.
Tot slot
In 2015 hebben bestuur en medewerkers de belangrijkste stap, namelijk de eerste, gezet op weg naar het
einddoel en dat is de afronding van de transitie naar een corporatie die alert reageert op markt en
maatschappij. Slimmer, strakker en efficiënter antwoord geven op de vraag van de klant als huurder en
bewoner van zijn of haar buurt. Die ambitie wordt met deze stap in uitvoering genomen en in 2016
afgerond.
De Raad herkent zich volkomen in deze koers en waardeert het draagvlak dat de organisatie toont. Zij
spreekt haar waardering uit over de inzet van alle betrokkenen.
Namens de Raad van Commissarissen,

J.F.T. Quick, voorzitter
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4.3 Verslag van de OR
Ondanks de ophanden zijnde reorganisatie van Wooncompagnie is het jaar 2015 voor de
ondernemingsraad rustig begonnen. Het moment van de aankondiging van de reorganisatie oktober
2014 bleek achteraf te vroeg voor de Wooncompagnie, waardoor de ontwikkeling van de reorganisatie
‘on hold’ stond. Op 16 januari 2015 heeft op initiatief van de ondernemingsraad een Benen Op Tafel
(BOT) sessie plaatsgevonden tussen directie en ondernemingsraad. Dit gesprek heeft naast veel
duidelijkheid over nut en noodzaak van de organisatieverandering geresulteerd in een herstart van de
reorganisatie en is daarmee een hectisch jaar van verandering gestart.
Met de start van de reorganisatie is het aandachtsveld van de ondernemingsraad voor een belangrijk
deel verschoven naar het onderwerp “reorganisatie”. Met name de tijdrovende reguliere en/of lopende
onderwerpen zijn voornamelijk in de rustigere periode aan het begin en het eind van het jaar opgepakt.
Geplande ingrijpende onderwerpen zijn bewust, in overleg met de directie, verschoven. Denk hierbij
aan de actualisatie van het beoordelingssysteem. Onderwerpen als ARBO en mobiliteitsregeling zijn in
klein OR-comité het gehele jaar door opgepakt.
Desalniettemin heeft de ondernemingsraad een verscheidenheid aan onderwerpen behandeld dan wel
kunnen afronden met een instemming of advies.
Communicatie
Over de organisatieverandering is vanuit de directie veel en op verschillende manieren
gecommuniceerd. Het belang van een goede communicatie in een (emotionele) spannende tijd als een
reorganisatie onderschrijft de ondernemingsraad. Daarom heeft de ondernemingsraad verschillende
personeelsbijeenkomsten op locatie georganiseerd. Hierdoor konden de medewerkers op de vertrouwde
locatie/werkplek met de ondernemingsraad in gesprek. Daarnaast heeft de ondernemingsraad via
intranet en op een ouderwetse onderscheidende manier gecommuniceerd. Het Infobulletin werd
opnieuw geïntroduceerd. Deze wijze van communicatie werd door de medewerkers goed gewaardeerd.
Samenstelling ondernemingsraad
Beëindigd /

Naam

Functie

Hanneke van Ofwegen

Voorzitter

24-11-2015

Lidmaatschap Ondernemingsraad
beëindigd

Peter Cornielje

Vicevoorzitter/Voorzitter

24-11-2015

Voorzittersrol overgenomen bij
vertrek van Hanneke van Ofwegen

24-11-2015

Vicevoorzittersrol overgenomen van
Peter Cornielje

ingangsdatum

Opmerking

Ingeborg van den Bergh Secretaris
Anja Vendel

Lid/Vicevoorzitter

Edo Huisman

Lid

Ad Bruinsma

Lid

Maureen Vervenne

Lid

1-9-2015

Lidmaatschap Ondernemingsraad
beëindigd

Ook binnen de geledingen van de ondernemingsraad is 2015 een jaar van verandering geweest. In
november heeft Maureen besloten haar werkzaamheden voor de ondernemingsraad neer te leggen. Kort
hierna, eveneens in november, heeft ook Hanneke besloten haar lidmaatschap van de ondernemingsraad
te beëindigen. Als gevolg hiervan heeft een wisseling in de rol van voorzitter en vicevoorzitters
plaatsgevonden.
Gezien het feit dat we tot medio 2016 bezig zijn met de reorganisatie heeft de ondernemingsraad
besloten de twee vacante zetels niet in te vullen. De reorganisatie is op dit moment de hoofdactiviteit
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van de ondernemingsraad en het inwerken van nieuwe OR-leden vergt veel tijd. Het jaar 2015 is
afgesloten met een OR-bezetting van vijf personen en twee vacante zetels.
Bijeenkomsten
Het jaar is, zoals eerder genoemd, begonnen met een BOT-overleg. Dit is een informeel overleg tussen
directie en ondernemingsraad waarin de ideeën/zienswijze/verwachtingen etc. over de organisatie met
elkaar zijn gedeeld. Dit BOT-overleg stond geheel in het teken van de reorganisatie. Dit was de eerste
bijeenkomt over de reorganisatie waarvan er nog velen zouden volgen.
Zo was er een tweewekelijks voortgangsoverleg gestart. Dit overleg, waarbij het DB van de
ondernemingsraad, de programmamanager en adviseur P&O aanwezig waren, is van start gegaan als
informatief overleg (geen besluitvormingsoverleg) om de highlights van het reorganisatieproces met
elkaar te delen. In de periode van het adviestraject zijn de bestuurders aan dit overleg toegevoegd en is
het overleg gewijzigd van informatief naar besluitvormend overleg. Dit overleg heeft negentien keer
plaatsgevonden.
Met betrekking tot de reorganisatie heeft de ondernemingsraad in de adviesperiode ook eenmaal een
overleg gehad met de Raad van Commissarissen.
Om de medewerkers mee te nemen in standpunten van de ondernemingsraad t.a.v. de reorganisatie en
vooral om de mening van de medewerkers te horen zijn er zeven personeelsbijeenkomsten geweest. De
uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben voor een belangrijk deel bijgedragen aan de inhoud van het
advies.
De arbeidsrechtelijke belangen van de medewerkers zijn vertaald in een sociaal plan. Bij het opstellen
van het sociaal plan is de ondernemingsraad geen partij. Op uitnodiging van de bonden FNV en CNV
(werknemersvertegenwoordigers onderhandeling sociaal plan) heeft de ondernemingsraad acht keer
deelgenomen aan het (onderhandeling)overleg tussen bonden en directie.
Tijdens het hele adviestraject heeft de ondernemingsraad zich laten ondersteunen door externe
adviseurs. Er is één bijeenkomst geweest met onze vaste trainer Mieke Heijnen en zes bijeenkomsten
met Frank Schreiner adviseur, beiden van SBI Formaat.
Tussen al deze overleggen door heeft er nog dertien keer een reguliere overlegvergadering tussen
directie en ondernemingsraad plaatsgevonden.
Evaluatie adviestraject
Naar aanleiding van het adviestraject heeft de ondernemingsraad kritisch naar zichzelf gekeken door
het adviestraject te evalueren. Daarnaast zijn de medewerkers geënquêteerd over de manier waarop het
adviestraject is verlopen, de handelswijze van de OR en over de inhoud van de informatie en het advies.
Vervolgens is ook de directie bevraagd over het gelopen traject. De evaluatie heeft enkele
verbeterpunten opgeleverd die in het adviestraject voor het Ondersteuningslint worden meegenomen.
Belangrijkste onderwerpen 2015
Ondanks alle activiteiten en onderwerpen rond de reorganisatie heeft de ondernemingsraad nog enkele
andere onderwerpen behandeld. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van 2015.
Eén onderwerp willen we extra belichten. Dit betreft de huisvesting. Parallel met de reorganisatie is de
discussie over de huisvesting gestart. Na een onderzoek over de optimale huisvesting voor
Wooncompagnie is besloten om de medewerkers centraal in Hoorn te huisvesten. Hiervoor wordt het
kantoor in Hoorn verbouwd en wordt gekeken naar een herbestemming voor de overige kantoorpanden.
Dit besluit betekende een ARBO (instemming) traject voor de ondernemingsraad in de vorm van de
beoordeling van een RI&E.
- Plaats/positie Officemanagement binnen Wooncompagnie
- Reorganisatie fase 2, het Ondersteuningslint
- Belangstellingsgesprekken
- Samenstelling Functietoetsingscommissie en Plaatsingscommissie
- Bezwaarcommissie Functiewaardering
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- Afspiegelingsbeleid
-Tijdstip pensionering bestuurder
- Huisvesting
Adviezen
De ondernemingsraad heeft in 2015 tien adviesaanvragen voorgelegd gekregen en positief advies
uitgebracht:
- Start verandertraject, adviesaanvraag hoofdlijn en aanpak
- Opdracht programmamanager
- Adviesaanvraag organisatiewijziging (dit behelsde de adviesaanvragen en inrichtingsplannen
Wooncompagnie algemeen, Bewoners, Buurten, Woningen, Strategieteam en Officemanagement.
Inrichtingsplan Wooncompagnie Personele Paragraaf (deel 2)
- Opdrachtformulering begeleiding Ondersteuningslint

-

Instemming
De ondernemingsraad heeft in 2015 vier instemmingsaanvragen in behandeling genomen.
- Wijziging mobiliteitsbeleid:
1 Mobiliteitsregeling nieuwe medewerkers
2. Gebruiksovereenkomst
3 Mobiliteitsregeling 2015 waarvan de gebruiksovereenkomst afloopt
Instemming verleend
Instemming verleend
Geen instemming verleend
- Integriteitscode
Instemming verleend
- Tijdelijke RI&E t.b.v. kantoor Hoorn
Instemmingsprocedure is nog niet afgerond
- Wijziging arbobeleid (vervolg 2014) De instemmingsaanvraag wijziging arbobeleid is halverwege
2015 on hold gezet
Initiatiefrecht
De ondernemingsraad heeft in 2015 gebruik gemaakt van het initiatiefrecht. Dit initiatiefrecht wordt
gebruikt voor onderwerpen die niet op de reguliere agenda voor OR-directie komen te staan, maar
waarover de ondernemingsraad wel zijn mening kenbaar wil maken.
- Plan van aanpak tijdelijke huisvesting
- Keuze bureau functiebeschrijving/waardering
- Projectplan Ondersteuningslint
Tot slot
De ondernemingsraad sluit het jaar 2015 met een goed gevoel af. De reorganisatie is voor twee derde
gerealiseerd. Dit heeft grote invloed op de organisatie en de betrokken medewerkers in het bijzonder.
De ondernemingsraad is van mening dat dankzij de zorgvuldigheid van het traject en betrokkenheid van
het bestuur het eerste deel van de reorganisatie succesvol is gerealiseerd.
De Ondernemingsraad van Wooncompagnie
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4.4 Samenwerking externe partijen
Wooncompagnie beschouwt gemeenten, maatschappelijke organisaties, andere zorg- en
welzijnspartijen en collega-corporaties als mogelijke samenwerkingspartners. We benaderen ze vanuit
een open houding en zoeken actief naar wat ons bindt en staan open voor samenwerking. 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.
Meest prominente voorbeeld van samenwerking in 2015 zijn de afgeronde prestatieafspraken nieuwe
stijl met de gemeente Schagen waarbij tussen gemeente, huurders en corporatie nauw overleg is
geweest om te komen tot goede werkafspraken voor de komende vijf jaar.

Vervaldata prestatieafspraken
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4.5 Organisatie
Het jaar 2015 heeft bij Wooncompagnie voor een belangrijk deel in het teken gestaan van een
verandering van de opzet en inrichting van de organisatie. Die organisatie werd tot dusver gekenmerkt
door een geografische indeling, waarin twee vestigingen (Schagen en Purmerend) werden gefaciliteerd
vanuit ‘kantoor Hoorn’. In deze opzet was de fusie tussen De Wooncompagnie en ROAC Huisvesting
(2001) nog herkenbaar. Deze organisatievorm heeft Wooncompagnie jarenlang goede diensten
bewezen. Het werken met en vanuit twee betrekkelijk zelfstandige vestigingen heeft ervoor gezorgd dat
de lijnen met bewoners en belanghouders (waaronder met name de gemeenten) kort bleven en het
contact intensief, zodat goed kon worden ingespeeld op de lokale omstandigheden. Nadelen waren er
ook, zoals een efficiencyverlies omdat aardig wat werkprocessen dubbel werden georganiseerd.
In de afgelopen periode heeft Wooncompagnie een steeds scherper beeld ontwikkeld van de positie die
zij in wil nemen en welke organisatie daarbij past. Centraal daarin staat dat wij goedkope en betaalbare
huurwoningen willen aanbieden, zodat ook mensen met een bescheiden koopkracht zelf kunnen kiezen
hoe en waar wij willen wonen. Deze positionering is een verdere aanscherping van de koers die
Wooncompagnie al jarenlang voert. Dat vereist wel dat we ons assortiment aan woningen (en
woondiensten) behoorlijk aanpassen en ook dat we andere relaties aangaan met onze bewoners en
belanghouders. Deze strategie zal in de opvolger van het vigerende koersdocument (looptijd tot en met
2016) verder worden uitgewerkt.
Om onze ambities waar te maken, bleek het wenselijk om de vorm en inrichting van de organisatie aan
te passen. Daartoe hebben we aan het begin van 2015 de volgende doelstelling geformuleerd:
“Op 1 januari 2016 staat er een efficiëntere organisatie met de hoofdindeling bewoners-buurtenwoningen. Met deze organisatie realiseren wij onze ambitie: een betaalbaar woonaanbod met
keuzemogelijkheden, dichtbij onze bewoners en ‘in de buurt’.”
De formulering van de doelstelling is bewust zo gekozen: we werken aan een organisatie met een
andere inrichting omdat we ambities hebben. Niet omdat we te duur, te groot, niet goed genoeg of wat
dan ook zijn maar omdat we een idee hebben over waar we heen willen. Dat idee is in het verslagjaar
uitgewerkt in een inrichtingsplan, waarin de geografisch georiënteerde opzet van de organisatie wordt
vervangen door een opzet waarin de werkprocessen, en de resultaten die we daarmee aan de
buitenwereld leveren, de vorm van de organisatie bepalen.
We richten de nieuwe organisatie van Wooncompagnie in rondom de drie voornaamste werkstromen.
Die richten zich achtereenvolgens op bewoners (en woningzoekenden)=> uniforme klantprocessen,
efficiency, 24/7, buurten (en belanghouders)=> maatwerk, lokale aanwezigheid, betrokkenheid,
netwerkgedachte en woningen (en ander vastgoed)=> vastgoedsturing met oog voor maatschappelijk
rendement en wensportefeuille als stip op de horizon. Daarmee bedoelen we dat de focus van de
organisatie behoort te liggen bij het bedienen van de huidige en toekomstige huurders, het leveren van
prestaties aan collectieve klanten (bijvoorbeeld de bewoners van een wijk) en bij het actief benutten en
besturen van onze woningvoorraad. Voor elk van deze werkstromen zijn de te behalen resultaten en te
doorlopen processen omschreven. Vervolgens zijn ze toebedeeld aan teams, die in staat zijn om
verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat en de voortdurende verbetering daarvan. We noemen
het een ronde, rollende organisatie, die zich voortdurend scherpt aan de verwachtingen en de oordelen
van bewoners en belanghouders.
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Oude organisatiestructuur

Nieuwe organisatiestructuur

De nieuwe organisatie van Wooncompagnie wordt opgebouwd uit drie hoofdonderdelen – Bewoners
(groen), Buurten (blauw), Woningen (rood) – die tegelijk de buitenkant van de organisatie vormen, in
contact met huurders, woningzoekenden en woningmarkt. De drie hoofdonderdelen zijn met elkaar
verbonden: ze hebben elkaar nodig, anders draait het wiel niet. Bewoners, Buurten en Woningen
worden ondersteund vanuit een Ondersteuningslint (oranje), dat ten dienste van de hele organisatie
werkt. Dit onderdeel van de organisatie krijgt in de eerste helft van 2016 vorm.
Het inrichtingsplan is op 2 juli 2015 aan de medewerkers gepresenteerd, en tegelijk als adviesaanvraag
bij de Ondernemingsraad neergelegd. Onderdeel van de organisatieverandering is tevens een herziening
van het functiegebouw, waarin het aantal functies is verminderd en nieuwe functieprofielen zijn
beschreven een gewaardeerd. Dit nieuwe functiegebouw vormde de basis voor een formatieplan, waarin
de beschikbare formatie ten opzichte van begroting met bijna 15 fte is afgenomen.
De organisatieverandering heeft in 2015 veel van de medewerkers van Wooncompagnie gevraagd. Niet
alleen in tijd en inzet, maar ook in de vorm van onzekerheid en onduidelijkheid. Wat gebeurt er met
mijn functie? Waar is straks mijn nieuwe werkplek? Gelukkig zijn we erin geslaagd om de
formatiereductie langs de lijn van natuurlijk te laten verlopen, zonder gedwongen vertrek. De personele
kan van deze organisatieverandering heeft plaatsgevonden aan de hand van een sociaal plan, dat in
nauwe samenwerking met de vakbonden is opgesteld.
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4.6 Financiële positie en continuïteit
Wooncompagnie is een corporatie die streeft naar maximale volkshuisvestelijke prestaties. Om ook in
de toekomst deze prestaties te kunnen blijven leveren is een solide financiële positie en een integraal
financieel beleidskader noodzakelijk. Wooncompagnie beschikt over een integraal financieel
beleidskader, dat bestaat uit een kader voor beheren (exploitatie), verkopen, financieren, investeren en
waarderen. Dit uitgebalanceerd en duurzaam financieel model zorgt ervoor dat Wooncompagnie ook in
de toekomst voldoende middelen heeft om haar volkshuisvestelijke doelen te realiseren en haar
continuïteit te waarborgen. Daarom worden meerjarenbegrotingen opgesteld en gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten wordt het financiële beleid gemonitord en zo nodig
bijgesteld.
Financieel sturingsmodel met bijbehorende kasstromen

Exploiteren

Operationele kasstroom:
minimaal € 15 miljoen
Rentedekkingsgetal:
minimaal ICR = 1,8
Rente- en
aflossingsdekkingsgetal:
minimaal DSCR = 1,0
Netto bedrijfslasten:
max. € 1.060 p/vhe
Onderhoudslasten:
norm € 1.140 p/vhe

+15

Verkopen

Financieren

Investeren

Waarderen

Verkoop kasstroom:
minimaal € 8 miljoen

Investeringsfinancieringsratio:
maximaal 25%
Financiële ratio's WSW:
voldoen aan alle ratio's
Leningportefeuille:
max. € 35.000 p/vhe
Renterisico:
12 maanden: 15%
36 maanden: 40%

Investeringskasstroom:
max. € 30 miljoen
Investeringsbesluiten:
voldoen aan IRR-eisen

Loan to value
o.b.v. leegwaarde:
maximaal 25%
Loan to value
o.b.v. bedrijfswaarde:
maximaal 75%
Solvabiliteit
o.b.v. bedrijfswaarde:
minimaal 30%

+7

-30

+8

De ontwikkeling van de financiële continuïteit van Wooncompagnie wordt mede aan de hand van
bovenstaande financiële ratio’s bewaakt. In het financieel beleidskader zijn interne signaalwaarden
opgenomen voor de financiële ratio’s, zoals de ICR, DSCR, loan to value en solvabiliteit.
Wooncompagnie heeft het streefniveau van de financiële ratio’s voor zichzelf hoger bepaald dan de
eisen van de toezichthouders, om zoveel mogelijk haar volkshuisvestelijke doelen uit eigen middelen te
kunnen financieren. De andere reden van het hogere streefniveau, is het creëren van een financiële
buffer ter dekking van de interne en externe risico’s.
De financiële positie van Wooncompagnie is goed, zowel in 2015 als in de komende jaren wordt
voldaan aan de interne normen waarmee de financiële continuïteit ook op langere termijn gegarandeerd
blijft. De Autoriteit woningcorporaties concludeert in haar Toezichtbrief van 21 september 2015 dat de
financiële beoordeling van Wooncompagnie niet leidt tot opmerkingen. Ook het WSW heeft op 23 juni
2015 de borgbaarheidsverklaring afgegeven en het borgingsplafond vastgesteld. Al met al indicatoren
voor een gezonde ontwikkeling van de financiële positie en een borging van de financiële continuïteit
van Wooncompagnie.

4.6.1 Jaarresultaat 2015
Over 2015 werd een positief groepsresultaat behaald van € 35,8 miljoen ( dit was in 2014 een positief
groepsresultaat van 10,3 miljoen). Het groepsvermogen is gestegen met ruim € 63,5 miljoen en
bedraagt op 31 december 2015 € 397,2 miljoen. Belangrijkste oorzaak voor het positieve resultaat is de
aanpassing van de sectorparameters in oktober 2015 door de Autoriteit woningcorporatie. De
aanpassing van de parameters zoals de inflatie en de disconteringsvoet hadden een positieve effect op
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de (on)gerealiseerde waardemutaties. Voor Wooncompagnie blijft echter een structureel gezonde
exploitatie van ons vastgoed essentieel om de financiële continuïteit te waarborgen. De operationele
kasstroom was de afgelopen jaren en ook in 2015 structureel boven de gestelde norm in ons financieel
beleidskader. (zie paragraaf hieronder)

4.6.2 Exploiteren
Wooncompagnie vindt het van groot belang dat de kasstroom uit het exploiteren van het woningbezit
“operationele kasstroom’ voldoende is om de financierbaarheid te garanderen. De operationele
kasstroom bedraagt in 2015 € 47,6 miljoen. Hiertoe wordt ook gestuurd op het rentedekkingsgetal.
Deze ratio geeft aan hoe vaak de, per saldo verschuldigde, rente uit de operationele kasstroom kan
worden betaald.

De gerealiseerde ICR voor het jaar 2015 was gelijk aan 2,4. Dat is boven het streefniveau van 1,8 dat
Wooncompagnie hanteert in het financieel beleidskader. Onze externe toezichthouder kijkt zowel naar
de gerealiseerd als de geprognosticeerd ICR. De gemiddelde ICR van de afgelopen drie jaar bedraagt
1,9 en conform de meerjarenbegroting zal de gemiddelde ICR de komende vijf jaar 2,2 bedragen.
Dit geeft aan dat de operationele kasstroom van Wooncompagnie een solide basis heeft.

4.6.3 Verkoop
In het financieel beleidskader streeft Wooncompagnie naar het jaarlijks verkopen van 55 woningen dat
tot een inkomende verkoopkasstroom van 8 miljoen euro per jaar leidt. In de voorgaande periode werd
het bovengenoemde aantal als een minimum beschouwd, terwijl in de bedrijfsvoering werd uitgaan van
een dubbele target (110). De daadwerkelijke realisatie is daar vervolgens nog weer boven uitgekomen.
Wooncompagnie heeft dit jaar 206 woning verkocht waarvan de gerealiseerde verkoopkasstroom
€ 40 miljoen euro bedraagt.
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4.6.4 Financieren
Wooncompagnie streeft naar een leningportefeuille met een lage rentevoet, lange duration en een
redelijke mate van vrijheid/ stuurbaarheid. Ondanks dat het absolute financieringsniveau per
verhuureenheid laag blijft, streeft Wooncompagnie met het financieel beleidskader naar een maximaal
schuld per verhuureenheid van € 35.000.

In 2015 bedraagt de totaal schuld per verhuureenheid € 32.733. De komende jaren zal dit dalen richting
de € 30.000 per verhuureenheid.

4.6.5 Investering
In het financieel beleidskader is rekening gehouden met een gemiddelde investering van
30 miljoen per jaar. De investeringskasstroom in 2015 bedroeg € 17,6 miljoen. Ondanks de relatieve
lage realisatie in 2015, handhaven we de gemiddelde investeringskasstroom op € 30 miljoen (door de
hoge investeringenkasstromen voorgaande jaren). Wooncompagnie blijft ook in de komende jaren
actief investeren. In 2016 verwachten we ruim € 8 miljoen te investeren in het bestaande bezit en
€ 28 miljoen euro in nieuwbouw. In de daarop volgende jaren wordt er jaarlijks 20 tot 30 miljoen
geïnvesteerd.

4.6.6 Waarderen
Wooncompagnie waardeert haar sociaal bezit op basis van de bedrijfswaarde. Voor het commercieel
bezit vindt waardering plaats tegen de marktwaarde in verhuurde staat.
Hierbij wordt een harde ondergrens van 30% gehanteerd. Het vermogen blijft hoger dan de gestelde
ondergrens die Wooncompagnie hanteert. De solvabiliteit bedroeg 39,4 % in 2015.
In het financieel beleidskader wordt ook gestuurd op de verhouding tussen de waarde van het bedrijf en
de omvang van de vreemde vermogen. Om deze reden stuurt Wooncompagnie ook op het kengetal
‘Loan to Value’(LTV). Dit geeft aan hoeveel van de waarde is gefinancierd met geleend vermogen.
Conform het beleidskader van het WSW moet de LTV op basis van bedrijfswaarde onder de grens van
75% zijn. Bij nieuwe investeringen is de regel dat maximaal 25% van de waarde met leningen mag
worden gefinancierd. Het restant van de investering moet uit de verkoopkasstromen en de operationele
kasstroom komen.
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De LTV is gedaald dit jaar tot 55% op basis van bedrijfswaarde en het streefniveau op basis van
leegwaarde bedraagt 25% (bovengrens). De investeringen zijn in 2015 volledig uit de
exploitatiekasstroom en de verkoopkasstroom gefinancierd.

4.7 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.
Structuur Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie

Stichting
Wooncompagnie

AWM Energie
B.V.

Wooncompagnie
Holding B.V.

Wooncompagnie
Ontwikkeling
B.V.

Wooncompagnie
Beheer B.V.

Bouwcompagnie
Project B.V.

Vof
Polderkamer

Verkleinen nevenstructuur
In 2015 heeft Wooncompagnie aandacht besteed aan het verder beheersen van de risico’s in de
nevenstructuur. Begin 2015 is Wooncompagnie uit één vof getreden omdat daarin namens
Wooncompagnie geen activiteiten meer in plaatsvonden. Voor 2016 staat een horizontale en verticale
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fusie in de planning voor Wooncompagnie Holding BV, Wooncompagnie Beheer BV en
Bouwcompagnie Project BV. Doel is het aantal verbindingen terug te brengen, tegelijkertijd worden of
zijn de activa in deze verbindingen verkocht.
De verbindingen zijn qua belang en risicoprofiel geclassificeerd (1 is een hoog risico en 3 kent een
beperkt risico). Deze classificatie wordt jaarlijks geactualiseerd. De verbindingen in categorie 1 worden
extra gemonitord.
Indirecte
kapitaal
deelname
Hoog
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag

Entiteit
Wooncompagnie Holding BV
AWM energie BV
Wooncompagnie Beheer BV
Wooncompagnie Ontwikkeling BV
Bouwcompagnie project BV
VOF Polderkamer

Risico
profiel
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt

Risico
classificatie
2
3
3
3
3
3

N.B. De (indirecte) kapitaaldeelname is hoog wanneer geclassificeerd als groter is dan € 3 miljoen.
Risicoclassificatie verbindingen
Geen van de verbindingen zit in de hoogste risicocategorie. Het indirecte belang is ten opzichte van het
balanstotaal van Wooncompagnie zeer beperkt. In de verbindingen worden geen nieuwe activiteiten
gestart. Waar mogelijk wordt activa verkocht.
Wooncompagnie Holding bv
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie is de oprichter en enige aandeelhouder van
Wooncompagnie Holding bv. Akte van oprichting is 31 oktober 2003 notarieel gepasseerd. De
vennootschap is een houdstermaatschappij en er zijn geen andere activiteiten dan het beheren van
aandelen van andere vennootschappen.
AWM Energie bv
AWM Energie bv opgericht 27 juli 1993. Deze BV was eigendom van AWM. Door 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 Beheer bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 13 mei 2011 Wooncompagnie Beheer bv opgericht. Zij is enige
aandeelhouder en bestuurder. In de verbindingen vinden geen activiteiten meer plaats.
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. In verband met de ontbinding van de nevenstructuur worden deze gronden
waar mogelijk verkocht.
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. De resterende activiteiten en
activa worden verkocht.
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Vof Polderkamer
Op 26 maart 2008 is gezamenlijk met Bouwfonds MAB Ontwikkeling bv de vof Polderkamer
opgericht. In dit samenwerkingsverband zijn grondposities verworven in de uitbreidingsgebieden
waarvan verwacht werd dat deze voor (her)ontwikkeling in aanmerking zouden komen. Het werkgebied
van deze ‘grondbank’ is afgestemd op het huidige bezitsgebied van Wooncompagnie en het potentiële
werkgebied. Inmiddels is bekend dat Wooncompagnie Ontwikkeling bv geen nieuwe activiteiten zal
starten in deze vof.
Financiële gegevens over de verbindingen
In onderstaand overzicht de verbindingen van Wooncompagnie met het deelnemingspercentage. Ook is
het eigen vermogen van de verbinding vermeld (31 december 2015, het resultaat dat door de verbinding
in 2015 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

Deelnemings
percentage

Eigen
vermogen

Resultaat
2015

Financiering
rechtstreeks
door de TI

Wooncompagnie Holding BV

100%

€ 253.542

-€ 207.685

€ 1.497.911

AWM Energie BV

100%

€ 358.464

€ 108.471

0

Wooncompagnie Beheer BV

100%

€ 216.366

€ 975

0

Wooncompagnie Ontwikkeling BV

100%

€ 201.175

-€ 55.471

0

Bouwcompagnie Project BV

100%

€ 1.221.419

-€ 146.515

0

50%

- € 94.000

- € 101.000

0

Vof Polderkamer
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4.8 Risicomanagement
Wooncompagnie heeft een duidelijke strategie om haar volkshuisvestingsdoelen te realiseren. Hierbij is
het aangaan van risico’s onvermijdelijk. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het bepalen van wat
daarbij maximaal acceptabel is. Met behulp van risicomanagement worden maatregelen getroffen om
risico’s en onzekerheden te beperken tot een aanvaardbaar niveau al dan niet volledig af te dekken.

Zowel externe als interne risico’s zijn op organisatie en procesniveau geïdentificeerd om deze
vervolgens te managen met beheersmaatregelen waarvan periodiek de opzet, het bestaan en de werking
worden getoetst. Wij willen door middel van deze periodieke toetsing zekerheid verkrijgen over een
aantal zaken:
 de realisatie van strategische doelstellingen
 de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
 de financiële positie
 de betrouwbaarheid van de interne en externe informatieverzorging
 de naleving van relevante wet- en regelgeving

Er is binnen Wooncompagnie een heldere verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling aanwezig,
waarbij het risicomanagement is geïntegreerd in de lijnmanagementactiviteiten. De risico-eigenaren
zijn verantwoordelijk voor een optimale risicobeheersing. De afdeling Controlling ondersteunt de
risico-eigenaren bij het vaststellen van de risico’s en bewaakt de continuïteit van het proces. Adequate
systemen van risicobeheersing en interne controle zullen de kans op fouten, het nemen van verkeerde
beslissingen en verrassingen door onvoorziene omstandigheden reduceren. Deze systemen hebben tot
doel significante risico’s te identificeren, de realisatie van doelstellingen te bewaken en het naleven van
relevante wet- en regelgeving te waarborgen.
Risico’s en onzekerheden
In het overzicht op de volgende pagina, wordt een selectie van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden weergegeven waarmee Wooncompagnie wordt geconfronteerd.. Dit is geen limitatieve
opsomming, maar een weergave van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarvoor wij ons zien
geplaatst.

Strategie
De missie en de visie vormen het fundament van de strategie van Wooncompagnie. Op basis daarvan
zijn de volgende volkshuisvestingsdoelen gesteld:






Tevreden bewoners
Voldoende betaalbare huurwoningen
Woningaanbod van goede kwaliteit
Geschikte woonruimte voor mensen met een zorgbehoefte
Bijdragen aan een aangename woonomgeving

Risico’s en onzekerheden op dit gebied kunnen een belemmering vormen voor het realiseren van deze
doelen en kunnen invloed hebben op de lange termijndoelstellingen van onze corporatie.
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Risico’s en onzekerheden
Veranderlijkheid en
complexiteit externe
omgeving.

Impact
Woningportefeuille sluit
mogelijk niet aan op de
behoeften.

Maatregel
* Beweging naar een
ronde, wendbare
organisatie.
* Focus op DAEB

Risicobereidheid
Laag

Operationele
activiteiten

Verouderde processen

Onvolledige borging
door beheersingsmaatregelen.

Nihil

Financiële
positie

Ongezonde financiële
positie

* Sturing op de
belangrijkste keycontrols per proces.
* Intergraal financieel
beleidskader

Strategie

Financiering om missie
te volbrengen
wordt beperkt.
Financiële
Gebrek aan signalerings-/ Beslissingen worden met
* 'Three lines of defense'
verslaglegging sturingsinformatie
onvoldoende onderbouwing * Projectinrichting
genomen.
autorisaties.
* BI- tool
Data integriteit niet op
orde

Onjuiste waardering
van het bezit.

Complexiteit toerekening Onjuiste verantwoording.
van
kosten en opbrengsten.
Wet- en
regelgeving

Niet naleven van wet- en
regelgeving.

* Externe sancties zoals
boetes.
* Imagoschade.

* Maatregelen treffen
om de kwaliteit van de
vastgoeddata te
waarborgen en de
risicobereidheid te
bepalen.

Nihil

Nihil

Nihil
* Administratieve
splitsing doorgevoerd.
* Kostenverdeelstaat.
*Monitoren van
Nihil
ontwikkelingen op het
gebied van wet- en
regelgeving.
* Monitoren en beïnvloeden
van (politieke)
besluitvormingstrajecten
via participatie in
netwerkbijeenkomsten bv.
Aedes.
* Investeren in kennis
medewerkers en
kwaliteit processen.

Omschrijving Veranderlijkheid en complexiteit externe omgeving

Het risico dat de organisatie niet tijdig op de veranderingen in de externe omgeving in speelt, waardoor
de woningportefeuille niet aansluit op de behoeften.
Toelichting

We werken in een snel veranderende, complexe en economisch onzekere omgeving. Hiermee wordt de
wereld die we moeten bedienen zeer kwetsbaar. Huurders willen meer grip krijgen op hun huursituatie
en betaalbaarheid. Het is onze taak hierop in te spelen.
Tegelijkertijd verandert onze doelgroep door actuele demografische ontwikkelingen. Het aantal
gezinnen neemt af en de één- en tweepersoonshuishoudens nemen toe, mede als gevolg van de
vergrijzing. Daarnaast daalt het gemiddeld inkomen van de huurders, mede als gevolg van de geldende
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Laag

toewijzingsregels met betrekking tot passend toewijzen. Een steeds groter deel van de huur wordt
betaald door een groeiende categorie huurders met steeds minder inkomen. Deze groep behoort tot de
doelgroep van Wooncompagnie en daarom bewegen wij mee met deze verandering.
Maatregelen

Als gevolg van genoemde risico’s en onzekerheden hebben we besloten onze organisatie anders in te
richten. We veranderen niet uit financiële nood of omdat we ertoe worden gedwongen door de
overheid, maar puur om onze missie ook in een veranderde omgeving te volbrengen. Wooncompagnie
is op dit moment een gedegen organisatie die soms lastig in beweging is te krijgen. We willen toe naar
een ronde wendbare organisatie, met dezelfde kernwaarden en basisdoelstellingen, maar die veel
flexibeler is. Op deze manier kunnen wij blijvend onze ambitie realiseren: een betaalbaar
woningaanbod in het DAEB-segment met keuzemogelijkheden, dicht bij onze bewoners en altijd ‘in de
buurt’. Daarnaast hebben wij de keuze gemaakt ons enkel te richten op de sociale woningmarkt en
stoten wij daar waar mogelijk de objecten behorend tot de commerciële markt af.
Operationele activiteiten
Om tot realisatie van de strategische doelen te komen is een vertaling naar operationele activiteiten in
de vorm van processen benodigd. Risico’s en onzekerheden met betrekking tot de operationele
activiteiten kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de processen beïnvloeden en kunnen daarmee de
kortetermijndoelstellingen belemmeren.
Omschrijving Verouderde processen
Het risico dat door verouderde procesbeschrijvingen de interne beheersingsmaatregelen niet juist zijn
ingeregeld.
Toelichting
Afgelopen jaar is de organisatieverandering, om naar een flexibele en efficiënte organisatie met de
hoofdindeling Bewoners, Buurten en Woningen toe te werken, ingezet. Belangrijk uitgangspunt hierbij
is dat we onze primaire processen slim en strak organiseren met onze blik gericht op de wensen,
behoeften en mogelijkheden van de huurder, nu en in de toekomst. In 2016 wordt voor het eerst
gewerkt vanuit de vernieuwde functies en teamsamenstellingen en ook de processen zullen na een
periode van experimenteren opnieuw ingericht worden. Daarnaast heeft de implementatie van het
primaire systeem op het gebied van automatisering tot aanzienlijke wijzigingen geleid. Dit betekent dat
Wooncompagnie een periode tegemoet gaat waarin de huidige processen niet meer volledig aansluiten
bij de veranderde organisatie.
Maatregel

Om de grootste risico’s in de processen te beheersen, hebben we minimum aan zichtbare en toetsbare
beheersingsmaatregelen inzichtelijk gemaakt door per proces de belangrijkste key controls gericht op
controle, autorisatie, functiescheiding, compliance en periodieke aansluiting te benoemen.
Omschrijving Financiële positie
Het risico dat de financiële positie van Wooncompagnie onvoldoende is om financiering aan te trekken
om haar missie te volbrengen.
Toelichting
De financiële positie wordt door het WSW beoordeelt aan de hand van een vijftal kengetallen. Uit
onderstaande tabel blijkt dat Wooncompagnie zowel uitgaande van de ondergrens van het WSW als
uitgaande van de iets strengere interne ondergrenzen geen verhoogd risicoprofiel heeft.
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Omschrijving
kengetal*

Score
2015

2016

2017

2018

2019

ICR

2,4

2,3

2,2

2,1

2,2

1,9

1,8

1,4

DSCR
Loan to value
(bedrijfswaarde)

1,4

1,4

1,4

1,3

1,4

1,3

1

1

55%

57%

55%

55%

54%

54%

75%**

75%

39,4%

40,7%

41,9%

42,8%

43,1%

43,7%

30%

20%

21%

19%

18%

18%

17%

17%

50%

50%

Solvabiliteit
Dekkingsratio

Interne Ondergrens
2020 ondergrens
WSW

* Kengetallen 2015 zijn op basis van jaarrekening 2015 en overige jaren op basis van
meerjarenbegroting 2016.
** Streefniveau op basis van leegwaarde bedraagt 25%








ICR - Het rentedekkingsgetal (ICR) geeft aan of er voldoende
operationele kasstromen worden gegenereerd om aan de rente
verplichtingen voortkomend uit vreemd vermogen voldaan kan
worden.
DSCR - Het rente- en aflossingsdekkingsgetal (DSCR) geeft
aan of er voldoende operationele kasstromen worden
gegenereerd voor rente en aflossing.
LTV - De Loan to Value (LTV) drukt de financiering uit in een
percentage van de waarde van het bezit.
Solvabiliteit - De solvabiliteit is de omvang van het eigen
vermogen ten opzichte van de omvang het totaal vermogen.
Dekkingsratio – De mate waarin het bezit op basis van de
WOZ-waarde is gefinancierd met vreemd vermogen.

Maatregelen
Het financiële beleidskader van Wooncompagnie zorgt ervoor dat Wooncompagnie ook in de toekomst
over voldoende middelen beschikt om haar volkshuisvestelijke doelen te realiseren en haar continuïteit
te waarborgen. Regelmatig wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en worden
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om de mate van zekerheid te bepalen. Wij willen namelijk met 95%
zekerheid blijven voldoen aan onze financiële kaders en met 99% zekerheid blijven voldoen aan de
kaders van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties.
Financiële verslaggeving
Risico’s en onzekerheden rondom financiële verslaggeving kunnen van invloed zijn op de
betrouwbaarheid van de interne en externe verslaggeving.
Omschrijving Gebrek aan signalerings-/stuurinformatie
Het risico dat betrouwbare en relevante stuurinformatie ontbreekt om gefundeerde beslissingen te
kunnen nemen.
Toelichting
De implementatie van het primaire systeem heeft knelpunten voor de financiële verslaggeving met zich
meegebracht. In principe beschikken we over een werkend systeem, maar zijn we nog niet op alle
onderdelen in staat om rapporten te genereren waardoor de stuurinformatie niet volledig is.
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Maatregelen
Om ervoor te zorgen dat juiste, volledige en tijdige informatie wordt verstrekt aan interne en externe
belanghebbenden passen wij het ‘three lines of defense’-principe toe. De interne controlfunctie heeft
een belangrijke taak bij de controle van de informatie voordat deze worden verstrekt aan
belanghebbenden. Om de betrouwbaarheid van de informatie te borgen zijn in het primaire
informatiesysteem interne beheersingsmaatregelen ingebouwd. Hiervoor is onder andere een project
gestart gericht op autorisaties en de inrichting van de organisatie.
Daarnaast is er een Business Intelligence (BI) tool geïmplementeerd om alle relevante data vanuit het
primaire systeem te combineren en te bewerken tot bruikbare stuurinformatie.
Omschrijving Marktwaarde in verhuurde staat
Het risico dat er geen juiste objectgegevens beschikbaar zijn om het bezit vanaf verslagjaar 2016 tegen
marktwaarde in verhuurde staat te waarderen.
Toelichting
In verband met de Woningwet zijn wij verplicht al ons bezit vanaf verslagjaar 2016 tegen marktwaarde
in verhuurde staat te waarderen. In het waarderingsproces vormt de input van vastgoeddata een risico.
Door de historische opbouw is over een deel van de vastgoeddata niet met zekerheid vast te stellen dat
deze juist is. Dit vraagt extra aandacht van de interne beheersing voor het borgen van de volledigheid
en de juistheid van deze gegevens.
Maatregelen
Er wordt in projectvorm gewerkt om maatregelen te treffen die de kwaliteit van de vastgoeddata
borgen. Daarnaast is een nieuwe afdeling, de afdeling vastgoedinformatie, binnen het bedrijfsonderdeel
Woningen ingericht die de verantwoordelijkheid draagt voor de integriteit van de vastgoeddata.
Omschrijving Scheiding DAEB niet-DAEB
Het risico dat kosten en opbrengsten niet juist worden toegerekend aan de DAEB en niet-DAEB tak,
waardoor onjuiste stuurinformatie wordt gerapporteerd.
Toelichting
Vanaf januari 2018 dienen corporaties hun DAEB en niet-DAEB administratief, dan wel juridisch te
splitsen. Wooncompagnie gaat voor een administratieve scheiding waarbij in het primaire systeem twee
aparte bedrijven zijn ingericht. Directe kosten worden hierdoor rechtstreeks aan het juiste bedrijf
toegerekend, maar voor indirecte kosten kan dit leiden tot complexe toerekeningsproblemen.
Maatregelen
Naast de inrichting in het primaire systeem van twee aparte administratieve bedrijven vanaf het
boekjaar 2015, zullen verdeelsleutels gehanteerd worden voor de verdeling van de indirecte kosten.
Opdrachtverstrekking vindt plaats vanuit de aparte bedrijven, waardoor automatisch ook de kosten in
dat bedrijf terecht zullen komen.
Wet- en regelgeving
Risico’s en onzekerheden die voortvloeien uit wet- en regelgeving kunnen een directe invloed op de
organisatie en/of de bedrijfsprocessen hebben.
Omschrijving Nieuwe Woningwet
Het risico dat processen en de administratieve vastlegging niet juist en/of tijdig wordt aangepast aan
veranderende regelgeving, waardoor niet voldaan aan wettelijke vereisten.
Toelichting
Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. De wet wordt gefaseerd van kracht. Veel
praktische uitwerkingen van de wet zijn nog niet bekend. Hoewel het Besluit Toegelaten Instellingen
Volkshuisvesting in juni 2015 gepubliceerd is geeft deze nog niet in alle gevallen antwoord op de vragen
vanuit de praktijk. Het risico bestaat dat onbedoeld niet voldaan wordt aan geldende regelgeving.
Maatregelen
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Wooncompagnie is in 2012 projectmatig gestart met de implementatie van de Woningwet. Wij hebben ons
de materie eigen gemaakt. Waar nodig sluiten wij ons aan bij (landelijke) werkgroepen van Aedes om
besluitvormingstrajecten te beïnvloeden en voor het delen en vergaren van kennis. We investeren tijd en geld
in het optimaliseren van de processen en het kennisniveau van de medewerkers.

Omschrijving Fiscaliteiten
Het risico dat niet voldaan wordt aan toepasselijke fiscale wet- en regelgeving, waardoor kans ontstaat dat
een onjuiste fiscale aangifte wordt gedaan.
Toelichting
Woningcorporaties hebben met diverse fiscale wetten te maken. Voorbeelden zijn: de
Vennootschapsbelasting, BTW, de wet op de Loonbelasting en de Verhuurderheffing. Wooncompagnie toe
en streeft een optimalisatie van de fiscale inrichting na.
Maatregelen
Wooncompagnie investeert in de fiscale kennis van haar medewerkers en optimaliseert de processen en de
inrichting van de administratie die tot de aangiften leiden. Wooncompagnie wordt daarbij ondersteund door
fiscale specialisten.

Vooruitblik
We streven er naar het risicomanagement in de toekomst nog meer te verankeren in de organisatie door
ons nadrukkelijker te richten op de koppeling tussen strategie en risico’s. Met behulp van een risicostrategiekaart kan verbinding gelegd worden tussen de strategie, operationele activiteiten en meetbare
indicatoren. Op deze manier worden risico’s vanuit de doelstellingen benaderd en is de interne
beheersing de risico’s onvermijdelijk ten behoeve van de realisatie.
Komend jaar wordt gewerkt aan de herinrichting van de processen van de organisatie. Het
risicomanagement zal daar vervolgens op aangesloten worden, zodat hiermee wordt bijgedragen aan de
realisatie van doelstellingen en daarmee de sturing van de organisatie.
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4.9 Treasury

Inleiding
Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet is er meer regelgeving gekomen voor de wijze
waarop een corporatie haar financieel beleid voert.
De kaders en controles zijn strikter geworden om de risico’s die sommige corporaties voorheen namen
in te perken en de focus weer terug te brengen bij de kerntaak: het ontwikkelen, verhuren en beheren
van sociale huurwoningen.
Corporaties hebben de opdracht om hun DAEB en niet-DAEB bezit te splitsen of scheiden en alleen
waar het de ‘DAEB-tak’ betreft zijn de leningen nog geborgd. Daarnaast dienen de statuten, waaronder
het treasurystatuut aangepast te worden op de huidige wet- en regelgeving.
Wooncompagnie is zich altijd al bewust geweest van de grote verantwoordelijkheid die werken met
maatschappelijk vermogen met zich meebrengt. Door het in dienst hebben van een treasurer, het
periodiek bij elkaar komen van de treasurycommissie en het beleggen van een goed risicomanagement
(hoofdstuk 4.8) op de afdeling controlling is Wooncompagnie overtuigd van haar zorgvuldig handelen
en in ‘control’ zijn voor wat betreft de risico’s.

Risicobeheersing treasuryactiviteiten
De treasuryfunctie bij Wooncompagnie richt zich op het waarborgen van de financiële continuïteit en
op het beheersen van financiële risico’s. Hierbij vormen het beheer van de leningenportefeuille, de
beheersing van renterisico’s, de jaarlijkse rentekosten en het bewaken van de kasstromen de
belangrijkste aandachtspunten.
Het treasurystatuut van Wooncompagnie geldt als een gedragscode met betrekking tot het nemen van
beslissingen op het gebied van financiering, beleggen, rentemanagement, liquiditeitenbeheer en
financiële logistiek. Het treasurystatuut geeft aan binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen
dienen te worden gerealiseerd. Hiermee wordt het “risicoprofiel” van Wooncompagnie bepaald,
waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen te worden uitgevoerd.
Het treasurystatuut sluit aan op de bestaande wet- en regelgeving in de sector.
Het vertrekpunt wordt gevormd door het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) en de Woningwet.
Daarnaast is rekening gehouden met regelgeving van externe instanties, zoals het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (vanaf 1 juli 2015: Autoriteit
woningcorporaties).
Het treasurystatuut heeft de status van een bestuursbesluit en dient door de Raad van Commissarissen te
worden goedgekeurd. Het statuut wordt jaarlijks getoetst aan de actualiteit.
In 2015 is het treasurystatuut geactualiseerd en goedgekeurd.
Periodiek vindt overleg plaats over treasuryaangelegenheden. Dit overleg vindt minimaal vier maal per
jaar plaats in de treasurycommissie. De treasurycommissie bestaat uit de volgende functionarissen:
• Het bestuur;
• Controller;
• Manager Strategie & Beleid;
• Treasurer;
• Extern adviseur (treasuryspecialist).
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 daarbij de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd over treasuryvraagstukken.
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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;
•
Liquiditeitsprognoses (eerstvolgende 12 maanden en reeks van minimaal 5 jaren). Deze
prognose wordt vóór iedere bijeenkomst van de treasurycommissie geactualiseerd;
• Risico analyses;
• Renteontwikkelingen en –verwachtingen;
• De kasstroomtoets van het WSW;
• Ingebrachte (transactie)voorstellen (inclusief effecten op risicoprofiel en financieringsbehoefte).
Om de risico’s vanuit treasury verder te beheersen werkt Wooncompagnie verder met de volgende
documenten:
• Treasuryjaarplan (ieder half jaar geactualiseerd);
• Wekelijks kasstroomoverzicht (realisatie);
• Wekelijks kasstroomoverzicht (prognose);
• Wekelijks 12 maands kasstroomoverzicht (realisatie);
• Wekelijks 12 maands kasstroomoverzicht (realisatie vs. prognose);
• Maandelijks overzicht marktwaarde derivaten;
• Vier maandelijks treasuryrapportage.

Dervivaten
Voor derivaten aangegaan na 1 oktober 2012 geldt dat Wooncompagnie zich volgens haar
treasurystatuut onverkort houdt aan de beleidsregels Gebruik Financiële Derivaten door toegelaten
instellingen volkshuisvesting.
Prijsrisico
Wooncompagnie loopt een risico ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder
financiële vaste activa overige effecten en onder vlottende activa effecten. Wooncompagnie beheerst
het marktrisico door classificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen.
Valutarisico
Wooncompagnie is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.
Renterisico
Wooncompagnie loopt renterisico met betrekking tot de reële waarde van de rentedragende vorderingen
en effecten met name onder financiële vaste activa leningen u/g, effecten en liquide middelen als
gevolg van wijzingen in de marktrente. Wooncompagnie maakt geen gebruik van derivaten om dit
risico af te dekken.
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Wooncompagnie risico ten aanzien
van toekomstige kasstromen als gevolg van wijzigingen in de rentestanden. Met betrekking tot bepaalde
variabel rentende schulden (schulden aan kredietinstellingen) heeft Wooncompagnie renteswaps
gecontracteerd, zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Per financieringsbesluit maakt
Wooncompagnie een bewuste keuze over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of van een
lening tegen variabele rente.
De criteria op basis waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasurystatuut en omvatten:
- de financieringsbehoefte,
- de mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van
betaaldata, vervalkalender en renteherzieningsmomenten,
- de per saldo hiermee gemoeide kosten.
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Het WSW beoordeelt de volledige sector op het renterisico uit de bestaande leningen- en
derivatenportefeuille.
De norm die Wooncompagnie hanteert is 15% van de hoofdsom van de leningportefeuille.
Ultimo 2015 bedroeg het maximale renterisico voor Wooncompagnie € 31 miljoen. Conform het
treasuryjaarplan van 2016 blijft het renterisico in de komende jaren onder de intern gestelde norm
(15%).
Kredietrisico
Wooncompagnie heeft geen significante concentraties van kredietrisico met betrekking tot haar
derivaten en effecten. Wooncompagnie maakt gebruik van meerdere banken als tegenpartij teneinde
kredietrisico te spreiden. Limieten zijn formeel vastgelegd in het treasurystatuut en naleving daarvan
wordt periodiek gemonitord.
Liquiditeitsrisico
Per balansdatum was geen sprake van een bankschuld en was het kredietlimiet onbenut.
Per 31 december 2015 beschikt Wooncompagnie over een borgingsplafond van € 481 miljoen. Per
1 januari 2015 bedroeg het borgingsplafond € 513 miljoen. Per saldo diende in 2015 € 32 miljoen te
worden afgelost. Het totaal aan reguliere en eindaflossingen bedroeg in 2015 € 26 miljoen. Vervroegde
aflossingen hebben er aan bijgedragen dat er geen sprake is van een overschrijding van het
borgingsplafond per ultimo 2015.
Het saldo van de door het WSW geborgde leningen bedraagt € 483 miljoen (waarvan 15 miljoen
variabele hoofdsom niet is volgestort). Investeringsverplichtingen worden uitsluitend aangegaan indien
Wooncompagnie zeker heeft gesteld dat hiervoor financiering beschikbaar is of is toegezegd.
Relevante indicatoren voor het liquiditeitsrisico van Wooncompagnie per balansdatum zijn als volgt:
Verplichting
Bankschuld
Kredietlimiet
Aflossingsverplichting 2016
Lopende investeringsverplichtingen
Lopende onderhoudsverplichtingen

31 december 2015
€
0 miljoen
€
0 miljoen
€ 24 miljoen
€ 5,5 miljoen
€ 1,1 miljoen

Dekking
Banksaldi en deposito’s
Op te nemen uit leningen met een variabele hoofdsom
Kredietfaciliteiten

€ 19,8 miljoen
€ 15,2 miljoen
€ 8 miljoen

Wooncompagnie loopt liquiditeitrisico uit hoofde van haar derivatenportefeuille als gevolg van
‘Mandatory Break Clauses’. In 2013 zijn deze break clauses meer uitgesmeerd, zowel in de tijd als
volume, waarmee het risico beter te beheersen is. Het eerstkomende breakrisico is verschoven van
1 juli 2014 naar juli 2019. Naar aanleiding van de beoordeling door het WSW, waarbij de
24 kwalitatieve vragen zijn beantwoord is een Plan Van Aanpak gemaakt. Dit plan omschrijft de wijze
waarop Wooncompagnie vanaf 2019 de liquiditeitsrisico’s, die ontstaan door de break momenten in de
derivaten, denkt te beheersen. Conclusie uit het PVA is dat Wooncompagnie bij ontbinding van de
derivaten op break datum de negatieve waarde uit eigen middelen kan financieren.
Beleggingen
Conform hoofdstuk 5 uit het treasurystatuut dient in het jaarverslag op een transparante, complete en
inzichtelijke wijze over het gevoerde beleggingsbeleid verantwoording te worden afgelegd.
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Begin 2015 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst ‘Beleidsregels verantwoord beleggen door
toegelaten instellingen’ in de Staatscourant gepubliceerd. Dit betekent dat Wooncompagnie vanaf
1 februari 2015 aan deze beleidsregels voldoet.
Het doel van de ‘Beleidsregels verantwoord beleggen’ is dat toegelaten instellingen hun middelen
inzetten voor de volkshuisvesting en bewust omgaan met de mogelijke risico’s die daarbij komen
kijken. De beleidsregels zijn zowel van toepassing op bestaande als op nieuwe beleggingen. Het is
weliswaar zo dat bestaande beleggingen die niet voldoen aan de beleidsregels, niet als onrechtmatig
worden beschouwd maar dat de corporatie daar wel een afbouwplan voor moet indienen bij de
Autoriteit woningcorporaties (Aw). Mede aan de hand van FAQ uitgebracht door de Aw is met een
zelftoetsing beoordeeld of Wooncompagnie voldoet aan de gestelde beleidsregels.
Aan de hand van Art. 8 lid 1 is vervolgens een plan van aanpak opgesteld om de beleggingsportefeuille
voor wat betreft beleggingen die op het tijdstip van inwerkingtreding niet voldeden aan de eisen aan te
passen of binnen een redelijke termijn af te bouwen. Dit plan van aanpak is ter beoordeling aangeboden
aan ILT als toezichthouder.
Op 27 november 2015 is van ILT een toezichtsbrief ontvangen waarin op verschillende beleggingen,
genoemd in het plan van aanpak, is ingegaan.
Leningen u/g
Met de Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam is op 1 juli 2014 een fusie aangegaan. Uit
haar portefeuille stammen een aantal leningen u/g die onder andere zijn verstrekt ter financiering van
(nieuwbouw) projecten. Omdat het financiering betreft is er sprake van een niet toegestane activiteit.
Met ILT zijn afspraken gemaakt om deze leningen te elimineren.
Overige effecten
Wooncompagnie is aandeelhouder van Woningnet B.V. Het bezit van de aandelen vormt een
uitzondering op de beleidsregels verantwoord beleggen. Er is geen afbouw van deze belegging
noodzakelijk.
Middelen in rekening courant bij de huisbankier en op de spaarrekening:
Door de wijziging van de ratingvereisten van AA naar A voldoet Wooncompagnie aan de vereisten.
Bankgarantie
Omdat geen sprake is van een inleg- of hoofdsomgarantie voldoet de afgegeven bankgarantie niet aan
de beleidsregels. De bankgarantie loopt in 2017 af. ILT beschouwt het plan van aanpak als afgehandeld.
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4.10

Verkorte jaarrekening

4.10.1 Algemene toelichting
Algemeen
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie is een stichting met de status van “toegelaten
instelling volkshuisvesting”. Zij heeft specifieke toelating in de regio Noord-Holland en is werkzaam
binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet. De statutaire vestigingsplaats is Schagen. De
feitelijke vestigingsplaatsen zijn: Geldelozeweg 41 te Hoorn (hoofdkantoor), Laanplein 3 te Schagen
(wooninformatiepunt), Kraggeveenstraat 5 te Purmerend (wooninformatiepunt) en Hermanus
Reyntjeslaan 2 te Monnickendam (wooninformatiepunt). De activiteiten bestaan voornamelijk uit de
exploitatie en ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector.
Groepsverhoudingen
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie staat aan het hoofd van de groepsmaatschappijen.
Indien hierna in de geconsolideerde jaarrekening wordt gesproken over Wooncompagnie, wordt
hiermee bedoeld Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie en haar in de consolidatie
betrokken groepsmaatschappijen.
Grondslagen voor consolidatie
In de consolidatie worden opgenomen de financiële gegevens van Wooncompagnie en haar
groepsmaatschappijen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een organisatorische en
economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen waarin
overheersende zeggenschap op het beleid kan worden uitgeoefend of waarover zij de centrale leiding
heeft.
Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die kunnen worden uitgeoefend op
balansdatum.
Proportioneel in de consolidatie worden opgenomen deelnemingen in entiteiten voor zover op grond
van een overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de participanten gezamenlijk wordt
uitgeoefend. Looptijd en rechtsvorm zijn hierbij niet van belang. Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen zijn voor consolidatiedoeleinden waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen
bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Wooncompagnie. Daar waar van de gegevens in totaliteit
geen belangrijke invloed uitgaat op de geconsolideerde winst- en verliesrekening is van wijziging van
de grondslagen afgezien.
In de consolidatie zijn de volgende (groeps)maatschappijen begrepen:
 Wooncompagnie Beheer B.V. te Hoorn (100%-belang);
 Wooncompagnie Holding B.V. te Schagen (100%-belang);
 Bouwcompagnie Project B.V. te Schagen (100%-belang);
 Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. te Hoorn (100%-belang);
 Vof Polderkamer te Haarlem (Wooncompagnie Ontwikkeling B.V. 50%-belang);
 AWM Energie B.V. te Monnickendam (100%-belang).
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd
voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van
een bijzondere waardevermindering. Resultaten op intercompany-transacties tussen in de consolidatie
opgenomen groepsmaatschappijen worden volledig uit zowel de balanswaardering als het
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groepsresultaat geëlimineerd voor zover deze resultaten nog niet door een overdracht van het verkregen
actief of passief aan derden buiten de groep zijn gerealiseerd.
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de
overgenomen vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het
moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten.
Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa.
Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het
moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende
zeggenschap wordt overgedragen.
Stelselwijzigingen
In het boekjaar 2015 hebben geen stelselwijzigingen plaatsgevonden.
Schattingswijzigingen
In het boekjaar 2015 hebben geen schattingswijzigingen plaatsgevonden.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie
van Wooncompagnie zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen in hoofdstuk 8 of bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.
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4.10.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2015
(x € 1.000)
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4.10.3

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2015
(x € 1.000)
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4.10.4 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2015
(x € 1.000)
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4.10.5 Kengetallen op grond van de geconsolideerde jaarrekening
2015
Gegevens bezit

Aantal

2014
Aantal

2013
Aantal

Bezit in eigendom
Woningen

13.652

13.819

13.939

532

546

524

60

123

135

106

92

85

14.350

14.580

14.683

Opgeleverde nieuwbouw

30

223

300

Sloop

-5

-85

-18

-206

-238

-154

Overige woongelegenheden
Garages
Overige objecten
Totaal aantal verhuureenheden
Mutaties in het woningbezit
(woningen en overige
woongelegenheden)

Verkoop
Aankoop

0

0

12

-49

2

4

-230

-98

144

Goedkoop

1.523

1.371

1.508

Betaalbaar

10.006

9.964

9.963

1.975

2.272

2.248

148

212

220

13.652

13.819

13.939

Overige mutaties
Saldo
Woningen naar huurklasse

Duur tot huurtoeslaggrens
Duur boven huurtoeslaggrens

Kwaliteit
Kosten onderhoud per woning

x€1

x€1

x€1

Niet-planmatig onderhoud

317

277

256

Planmatig onderhoud

720

771

708

1.037

1.048

965

Totaal kosten onderhoud

Maatschappelijke uitgaven

x €1.000

x €1.000

Bijdrage wijkenaanpak
Saneringssteun
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid
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x €1.000

0

0

0

2.869

3.174

8.709

7.948

309

413

265

1.831

9.122

11.082

5.314

Het verhuren van woningen

2015

2014

2013

Gerealiseerde huurverhoging

1,0%

2,6%

4,0%

Huurachterstand in % van de jaarhuur

0,95%

0,92%

0,88%

Huurderving in % van de jaarhuur

1,00%

2,31%

2,55%

127,9

133,7

138,7

Personeelsbezetting einde boekjaar
Aantal FTE
Aantal vhe's per FTE
Opleidingskosten
Ziekteverzuimpercentage
Financierbaarheid
Schuldrestant leningen overheid en
kredietinstellingen per vhe

112

109

106

123.970

170.964

177.224

3,82%

4,00%

5,22%

x €1.000

x €1.000

x €1.000

33.095

35.419

36.422

Waarvan geborgd door het WSW per vhe

32.613

34.402

35.182

Gemiddelde rentepercentage

3,35%

3,87%

4,03%

39,4%

33,9%

30,3%

-224,3%

-49,7%

4,1%

2,4

1,9

1,6

Financiële continuïteit
Solvabiliteit1
Investerings- en financieringsratio
Rentedekkingsgetal (ICR)

2

3

4

DSCR

1,5

1,3

1,1

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

25,4%

25,8%

25,4%

Loan to value (obv bedrijfswaarde)

55,1%

63,8%

68,4%

144.590

152.408

159.527

58.526

56.537

54.389

WOZ-waarde per vhe
Bedrijfswaarde per vhe

1. De solvabiliteit is het gepresenteerde eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het
2. De investerings- en financieringratio geeft aan welk gedeelte van de investering extern wordt
gefinancierd. indien negatief, dan is er meer afgelost dan dat er financiering is aangetrokken. Deze wordt
berekend door de investering in de vastgoedportefeuille af te zetten
tegen de mutatie in de financiering.
3. De ICR bestaat uit het saldo van de exploitatiekasstroom (exclusief rente) in verhouding tot de
totale rentelasten.
4. De DSCR bestaat uit het saldo van de exploitatiekasstroom (exclusief rente) in verhouding tot de
totale rentelasten en
aflossingsverplichtingen.
5. 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.
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4.11 Verklaring van het bestuur
De directeur-bestuurders van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, op grond van statuten
belast met de bestuurlijke bevoegdheden, verklaren dat alle uitgaven in 2015 door Wooncompagnie
uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting zijn gedaan.
De directeur-bestuurders hebben het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld.
De jaarrekening omvat de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.
De jaarrekening is vastgesteld op 18 mei 2016.

Hoorn, 18 mei 2016
J.W. Hendriks, directeur-bestuurder

Hoorn, 18 mei 2016
S.J.T. van Schaik, directeur-bestuurder
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4.12 Verklaring Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft, ingevolge artikel 11 lid 1a van de statuten, de jaarrekening en het
jaarverslag onderzocht, heeft daarbij kennis genomen van de controleverklaring en heeft de vaststelling
van deze jaarstukken goedgekeurd.

De heer J.F.T. Quick, voorzitter

De heer K. Parie

De heer H.G.G. Beckers

De heer H.G. Wokke

De heer M.P.H. Stellingsma

Hoorn, 18 mei 2016
Raad van Commissarissen
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De heer A.J.M. de Wit

Mevrouw J.P.A. de Goede

4.13 Controleverklaring
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