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De volkshuisvesting staat voorop

Een woningcorporatie met een visie
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PROJECTEN IN

2013
Anna Paulowna - Smidsweg
Aan de Smidsweg zijn op twee locaties in totaal
22 woningen gerealiseerd, waaronder 18 sociale
huurwoningen. Het betreft 11 eengezinswoningen
en 7 levensloopbestendige woningen.

Deze kaart van ons werkgebied toont een overzicht van wat Wooncompagnie
zoal heeft gerealiseerd en waar. Opvallende activiteiten, aansprekende
initiatieven en maatschappelijke resultaten!
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Middenmeer - Kerkring
In 2013 zijn 23 sociale huurappartementen
opgeleverd aan de Kerkring in Middenmeer.
Het complex bestaat uit twee ovaalvormige,
met elkaar verbonden gebouwen.
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Middenmeer - Posthuis
In Middenmeer is als onderdeel van de
herstructurering Middenmeer een historisch
dorpspand omgetoverd tot een karakteristiek
ontmoetings- en gezondheidscentrum. Het
Posthuis is het resultaat van een bijzondere
samenwerking tussen Wooncompagnie, de
gemeente Hollands Kroon, de provincie NoordHolland en alle gebruikers. In het Posthuis
zijn verschillende zorg- en welzijnsfuncties
gehuisvest, die voorheen verspreid in het dorp
waren gevestigd, zoals Omring Thuiszorg,
GGD Hollands Noorden, ANBO Middenmeer,
Wonen Plus Welzijn en het Logopedisch Centrum
Noordwest. Daarnaast is het markante gebouw
thuishaven voor Verloskundig Centrum Noord
Holland Noord, Centrum voor Jeugd en Gezin,
Diëtistenpraktijk Maureen van Schagen en
Starlet Diagnostisch Centrum.
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’t Zand - Nieuwbouw
In september 2013 zijn 24 nieuwbouw
appartementen in de sociale huur opgeleverd
in ’t Zand. Het complex beslaat vier bouwlagen
en is voorzien van een lift. De appartementen
van ca. 75 m2 hebben twee slaapkamers, een
privébuitenruimte en een berging.
Schagen - Renovatieproject
In het centrum van Schagen zijn elf woningen
aan de beide zijden voorzien van nieuwe gevels.
De werkzaamheden maakten deel uit van een
groot renovatieproject. Aan de Veeteeltstraat,
Marktstraat en Kanaalstraat in Schagen zijn in
totaal worden 57 woningen aangepakt. Naast
wooncomfort en uitstraling ligt de nadruk bij
dit project vooral op energiezuinigheid.
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Schagen - Nes Noord
In de nieuwe wijk Nes Noord zijn eind januari
15 eengezins sociale huurwoningen opgeleverd.
Daarnaast zijn 20 appartementen in de sociale
huur opgeleverd nabij het Nesserpark.
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Schagen - Nijverheidsstraat
Wooncompagnie heeft 18 eengezinswoningen
voor de sociale huursector aan de
Nijversheidsstraat gebouwd. Op de plek zijn
eerder dit jaar 24 verouderde woningen gesloopt.

’t Zand - Groot onderhoud
Van 10 eengezinswoningen aan de Korte Bosweg
en de Willem ’t Hartstraat zijn de daken vervangen.
Aan de C. de Leeuwstraat zijn 12 huizen voorzien
van nieuwe goten. Tevens konden de bewoners
kiezen voor verschillende isolerende maatregelen
en zijn alle huizen opnieuw geschilderd.
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Schagen en Purmerend - Kerstwensactie
In 2013 is een kerstwensenactie gehouden. Alle
huurders zijn uitgenodigd om hun kerstwens
te delen. Huurders konden hun kerstwens
onder meer achterlaten op de Facebookpagina
vanWooncompagnie. Alle kerstwensen zijn in een
kerstboom gehangen bij de Wooninformatiepunten
in Schagen en Purmerend. Bewoners die hun
kerstwens deelden, maakten kans op een feestelijk
verrassingspakket ter waarde van 25 euro.

Volendam - De Wierde
De Wierde is eigentijds en tegelijkertijd
karakteristiek vormgegeven en prijkt op een
unieke locatie: nabij het IJsselmeer en bóvenop
een terp. Het appartementencomplex omvat
twee met elkaar verbonden langwerpige
gebouwen. De gebouwen bestaan elk uit drie
woonlagen en zijn goed voor in totaal 48
huurappartementen met parkeervoorziening.
Rondom het complex zijn verschillende
voorzieningen in aanbouw, waaronder een
supermarkt. De woningen zijn bij voorrang aan
ingezetenen van Edam-Volendam aangeboden.

Edam - Planmatig onderhoud het Ye
Wooncompagnie heeft groot onderhoud
uitgevoerd bij 46 seniorenwoningen aan het Ye in
Edam. Er zijn nieuwe cv-installaties aangebracht
en kunststof kozijnen geplaatst.
Edam - Planmatig onderhoud
Wooncompagnie is begonnen met een duurzaam
onderhoudsproject in Edam. In woningen aan de
Zuidpolderlaan zijn de dakgoten vervangen door
milieuvriendelijke exemplaren. Daarnaast zijn de
hemelwaterafvoeren vervangen en is HR++ glas
geplaatst. De bestaande zinken dakgoten van
de woningen en bergingen zijn vervangen door
aluminium exemplaren.
Edam - Burendag
21 september was de Burendag 2013.
Mevrouw Broers van het wooncomplex aan de
Roelof Bootstraat 1-35A in Edam schreef het
Oranje Fonds aan, kreeg budget en regelde een
geslaagde burenmiddag. Wooncompagnie heeft
het budget van het Oranje Fonds verdubbeld.
Aanleiding voor de Burendag was het peilen van
de interesse onder de bewoners voor een jeu de
boule baan.
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Tuitjenhorn - Metamorfose De Manusveert
Een stuk gemeentegrond bij het parkeerterrein
van complex Manusveert is op verzoek van
de bewoners voorzien van lage beplanting,
bolboompjes en een hekje. Met als eyecatcher:
een mozaïekbol, ontworpen door Anita van
Egmond uit Callantsoog. Ook het trappenhuis
van het complex kreeg een kunstzinnig tintje.
De beglazing werd vervangen door gekleurd glas
en twee speciale acrylglasplaten ontworpen door
Jan Murk de Vries.

Barsingerhorn
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Middenbeemster - Tobias de Coeneplein
In 2013 zijn 5 eengezinswoningen aan het
Tobias de Coeneplein gerealiseerd. Ze zijn
bedoeld voor starters en kleine huishoudens.
De nieuwe woningen zijn ruim en licht,
mede dankzij een speciale lichtstrook. Bij het
eigentijdse ontwerp is rekening gehouden met
het kleinschalige karakter van de Beemster.
Daarnaast zijn zoveel mogelijk natuurlijke
materialen gebruikt, zoals authentieke bakstenen
en dakpannen. De woningen zijn bij voorrang
aan ingezetenen van Beemster aangeboden.
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Purmerend - Nieuwstraat
In 2013 zijn 20 huurappartementen boven
winkelruimte in het centrum van Purmerend
gerealiseerd. De appartementen behoren tot de
vrije sector. De woningen zijn bij voorrang aan
ingezetenen van Purmerend aangeboden.
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Purmerend - Hospice Purmerend
Wooncompagnie heeft in Purmerend het hospice
voor Stichting Hospice In Vrijheid gebouwd. Het
pand heeft een eigentijds ontwerp en herbergt
vier ruime bewonerskamers, met eigen badkamer
én uitzicht op de royale tuin. Verder zijn er een
algemene huiskamer, twee gastenverblijven, grote
keuken en kantoorruimten. Indien nodig kan het
pand eenvoudig worden omgezet in vijf woningen.
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Purmerend - Londenhaven
Londenhaven is een stadshof in de
weidevenne Purmerend, dat wordt gevormd
door 38 eengezinswoningen, 98 appartementen
en een woonzorgcomplex voor stichting
Odion met 26 woonunits. De huurwoningen
zijn bij voorrang aan ingezetenen van
Purmerend aangeboden. De woningen zijn
gelegen rondom een binnengebied van circa
1 hectare: de Londentuin. Wooncompagnie
verhuurt 28 sociale huurappartementen.
De eengezinswoningen en overige
appartementen zijn zeer succesvol verkocht.
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Purmerend - Workshop klussen voor vrouwen
In mei heeft Wooncompagnie in Purmerend
workshops Klussen voor Vrouwen georganiseerd
onder leiding van de eigen ervaren
onderhoudsmedewerkers. Twee groepen vrouwen
hebben twee workshops gevolgd. Naast het leren
klussen hadden de workshops ook een functie in
de sociale contacten.
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Purmerend - Planmatig onderhoud
Bij een kleine honderd woningen aan het
Salland, Gaasterland en Kennemerland zijn
de dakramen vervangen. Daarnaast krijgen de
woningen nieuwe hemelwaterafvoeren en is de
bestaande zinken dakgoot vervangen voor een
aluminium exemplaar. De goten hebben een erg
lange levensduur en zijn minder milieubelastend
doordat ze honderd procent recyclebaar zijn.
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Purmerend - Bladergroen
Leerlingen van Scholengemeenschap
W.J. Bladergroen kregen speciale gastcolleges
‘wonen’ van Wooncompagnie. Eerst theorie
op school, twee weken later praktijkles in een
leegstaande huurwoning. Daar kregen zij praktische
informatie en tips over het thema wonen. Deze
gastcolleges worden inmiddels een ware traditie.

Oterleek
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Lutjewinkel

Alkmaar
Middenbeemster - Groot onderhoud
In Middenbeemster zijn 24 woningen voorzien
van nieuwe dakpannen en goten. Daarnaast
konden bewoners kiezen voor glas- en
spouwmuurisolatie om het wooncomfort te
vergroten en de energielasten te reduceren.
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Winkel - Reine Claude
Aan de Reine Claude in Winkel zijn de eerste
19 zogeheten EC Garantwoningen opgeleverd.
De woningen zijn in zeer korte tijd neergezet
en zijn buitengewoon energiezuinig.
Wooncompagnie gaf als eerste opdracht tot het
realiseren van nieuwbouwwoningen volgens dit
ﬂexibele bouwconcept.
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Slootdorp

St. Maartensvlotbrug
St. Maartensbrug

Schagen - Leerwerktraject
Bij schilderwerkzaamheden die Wooncompagnie
heeft laten uitvoeren aan ruim veertig woningen
aan de Hofstraat, Gerrit Anneveldstraat
en Jan van Ketelstraat in Schagen is een
leerwerktraject opgezet. Jonge schilders leerden
hierbij, onder deskundige begeleiding, de ﬁjne
kneepjes van het schildersvak. Het project heeft
ca. 5 weken in beslag genomen.
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Zaanstad Oostzaan

Marken - Planmatig onderhoud
Wooncompagnie heeft in 2013 20 karakteristieke
woningen op Marken voorzien van een nieuwe
verﬂaag. Bij de werkzaamheden zijn de voor
Marken kenmerkende kleuren in ere gehouden,
zodat het authentieke karakter van de woningen
blijft bestaan.

Edam

Purmerend EdamVolendam
Ilpendam

Oostzaan Landsmeer Watergang
Broek in Waterland
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Purmerend - Nieuwbouw
Wethouders Krieger en Daan van de gemeente
Purmerend hebben op 1 juli 2013 de eerste paal
geslagen van het project Neckerpoort. Het plan
omvat een horecagelegenheid, winkelruimten en
woningen. Neckerpoort krijgt een herkenbare
en bij de binnenstad passende uitstraling.
Wooncompagnie wordt eigenaar van vijfentwintig
sociale huurwoningen en ondersteunt hiermee
het (betaalbaar) Wonen Boven Winkels.
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Regio Purmerend - Gratis budgetconsult
voor huurders
Steeds meer mensen ondervinden moeilijkheden
bij hun ﬁnanciële huishouding. In samenwerking
met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
(SMD) heeft Wooncompagnie haar huurders
een gratis budgetconsult van de Sociaal
Maatschappelijke Dienst aangeboden. Tijdens
het gratis budgetconsult krijgen mensen tips en
tools om hun administratie op orde brengen en te
houden. Daarna worden de totale in- en uitgaven
kritisch bekeken en tips gegeven op te besparen.

Marken

•

Zuiderwoude
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Oostzaan - Schat van Compaen fase II
In 2013 is de eerste paal geslagen voor 28 sociale
huurwoningen in Oostzaan. Schat van Compaen
ligt op een kenmerkende plaats in hartje
Oostzaan: op de hoek van de Kerkbuurt en
Kerkstraat.

Amsterdam
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Zuidoostbeemster - Bloesemplein
In 2013 zijn 11 eengezinswoningen aan het
Bloesemplein gerealiseerd. Ze zijn bedoeld
voor starters en kleine huishoudens. De nieuwe
woningen zijn ruim en licht, mede dankzij een
speciale lichtstrook. Bij het eigentijdse ontwerp
is rekening gehouden met het kleinschalige
karakter van de Beemster. Daarnaast zijn zoveel
mogelijk natuurlijke materialen gebruikt,
zoals authentieke bakstenen en dakpannen.
De woningen zijn bij voorrang aan ingezetenen
van Beemster aangeboden.
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Internationale dag van discriminatie
gespreksleider Purmerendse
Scholengemeenschap, Purmerend
Wooncompagnie is benaderd via stichting
Clup en bureau discriminatiezaken Zaanstreek/
Waterland om op 12 maart deel te nemen aan
de internationale dag tegen discriminatie.
Projectmedewerker heeft hierbij als
gespreksleider gefungeerd. Hierbij werd een
dialoog gehouden tussen groepen leerlingen en
allerlei mensen uit de maatschappij die tegen
discriminatie oplopen.
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Betrokken Ondernemers Purmerend
(BOP)diner, Purmerend
Net als veel andere organisaties en bedrijven
neemt Wooncompagnie jaarlijks deel aan
het zogeheten BOP-diner. Het is een mooie
gelegenheid om je maatschappelijke gezicht
te tonen en met gesloten beurs iets voor elkaar
te betekenen. Dit jaar heeft het ertoe geleid dat
Wooncompagnie een onderhoudsmedewerker
beschikbaar stelt aan Vereniging Historisch
Purmerend (VHP). De medewerker heeft
uiteenlopende klussen verricht in het
onderkomen van de vereniging. Als tegenprestatie
heeft VHP de medewerkers van Wooncompagnie
een historische stadswandeling aangeboden.
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Purmerend - Week tegen de eenzaamheid
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid vinden
door het hele land tal van activiteiten plaats om
mensen uit hun sociale isolement te halen. Door
individualisering en vergrijzing voelen steeds
meer mensen zich eenzaam. Wij zien dat ook
bij onze huurders. Daarom is in 2013 .een lunch
georganiseerd met partner WonenPlus. Deze
stichting ondersteunt ouderen, gehandicapten en
chronisch zieken bij het zelfstandig blijven wonen.
Zowel huurders als niet-huurders waren welkom
voor de lunch. Het gaat immers om het sociale
contact in de wijk.
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Purmerend - Buurtkunstwerk
Op 1 november 2013 is een bijzonder
buurtkunstwerk onthuld. Het kunstwerk prijkt
op de gevel van het hoekpand aan de Banning
Cocqgracht/Overlanderstraat in Purmerend en
is het creatieve resultaat van een opzienbarend
buurtproject. Het kunstwerk is een initiatief
van Wooncompagnie, in samenwerking met
Cultuurhuis Wherelant en onderdeel van
community art-project Parels in de Purmer.
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Purmerend - Tuinonderhoud Botterhoek
De tuin bij de entree van het seniorencomplex
aan de Botterstraat is ﬂink onder handen
genomen: het overwoekerende groen heeft
plaats gemaakt voor fraaie beplanting. Dit is het
resultaat van een nauwe samenwerking tussen
Wooncompagnie en de huurders, voor wie de
perken al lange tijd een doorn in het oog waren
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Purmerend - Start bouw Heel Europa
Eind februari 2013 is Wooncompagnie gestart
met de bouw van woon-leefcomplex Heel Europa
in Purmerend, het meest bijzondere project uit
haar geschiedenis. Verder is het uniek dat dit
project in de Weidevenne het resultaat is van een
even intensieve als succesvolle samenwerking
tussen verschillende (zorg)partijen. Heel Europa
is een initiatief van de gemeente Purmerend,
Wooncompagnie en verschillende zorgpartijen,
zoals de Regionale Instelling Beschermd Wonen
Zaanstreek-Waterland en West-Friesland (RIBW
ZWWF), De Prinsenstichting, Odeon en de
Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP). Clup
Welzijn gaat daarbij ook activiteiten ontplooien. Er
is nauw samengewerkt aan dit bijzondere project:
“een (h)echte buurtgemeenschap voor mensen met
en zonder speciﬁeke zorgvraag voor de bewoners
in het gebouw, maar ook voor de buurt. Van welke
leeftijd dan ook”.
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Purmerend - Recreatieruimte De Hoekstee
Vanaf maart 2013 huurt Clup Welzijn de
recreatieruimte in seniorencomplex De Hoekstee
aan het Beatrixplein in Purmerend. Clup beschikt
daarmee over een mooie extra ruimte terwijl
alle buurtbewoners, nu óók van buiten De
Hoekstee, kunnen genieten van vele activiteiten.
De ruimte wordt multifunctioneel ingezet. Zo
is Bewegen voor Ouderen twee dagen in de
week in de Hoekstee aanwezig, organiseert de
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
(SMD) hier kookactiviteiten, voert de wijkkrant er
redactieoverleg, is er wekelijks kofﬁeochtend en de
klaverjasgroep en knutselclub hebben hier hun vaste
honk. Tweemaal per maand kunnen wijkbewoners
hier op inschrijving gezamenlijk avondeten.
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Purmerend - Buurtbemiddeling
Onder de vlag van Stichting Clup Welzijn is sinds
enige jaren Buurtbemiddeling gestart. Dit is
een laagdrempelige vorm van bemiddeling bij
(lichte) overlast, door getrainde vrijwilligers uit
de buurt. In 2013 hebben wij lichte overlastzaken
ook uitbesteed aan Buurtbemiddeling en wij
hebben een ﬁnanciële bijdrage geleverd aan
Buurtbemiddeling en Jongerenbuurtbemiddeling.
Dit uiteraard samen met de andere Purmerendse
corporaties en gemeente Purmerend.
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Wooncompagnie Jaarverslag 2013
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Voorwoord
Graag leggen wij in ons jaarverslag 2013 verantwoording af over onze maatschappelijke en
volkshuisvestelijke prestaties. Met dit verslag voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen zoals opgelegd
door diverse overheidsinstanties. Maar minstens zo belangrijk vinden wij het om verantwoording af te leggen
aan onze klanten, medewerkers, collega’s en aan onze belanghouders.
Ons jaarverslag 2013 is gebaseerd op ons nieuwe koersdocument 2013 – 2016 ‘Routeplanner in vier delen’.
Eind 2012 hebben wij het herijkte ondernemingsplan ‘Thuis in de kern 2009 – 2012’ van een opvolger
voorzien, wat is uitgemond in het koersdocument. We noemen het bewust een koersdocument en spreken
niet meer van een ondernemingsplan. De snelle en vaak onvoorspelbare ontwikkelingen in onze omgeving
maken de toekomst minder goed planbaar. Soms zijn plannen al achterhaald voor de inkt op het papier
is gedroogd. De principes op basis waarvan we werken, de visie die we hebben op volkshuisvesting en
de missie die we voor Wooncompagnie zien weggelegd, kennen een langere houdbaarheidsduur. Deze
zijn in het koersdocument verder uitgewerkt, zodat ze ons de komende jaren helpen om in veranderende
omstandigheden toch op koers te blijven. In de jaarplannen maken we concreet wat we ieder jaar gaan doen
om de missie en visie te verwezenlijken zoals is vastgelegd in het koersdocument.
Wij willen naast een verslaglegging van onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties in 2013
in het algemeen, ook inzichtelijk maken waar we eind 2013 staan als het gaat om de doelstellingen zoals
geformuleerd in het koersdocument 2013 – 2016 en specifiek in ons jaarplan van 2013. Daarom volgt de
opbouw van ons jaarverslag 2013 de structuur van het koersdocument en het jaarplan 2013.
In hoofdstuk één vindt u het verslag van de directeurbestuurder. In hoofdstuk twee blikt de Raad
van Commissarissen terug op 2013. Hoofdstuk drie betreft het verslag van de samenwerkende
Huurdersorganisaties (SHO) en hoofdstuk vier het verslag van de ondernemingsraad van Wooncompagnie.
Hoofdstuk vijf schetst een beeld van ons bestaansrecht, ons DNA, onze missie en visie. Het hoofdstuk geeft
weer waar we anno 2013 staan en waar we de komende jaren naartoe willen.
Hoofdstuk zes is gewijd aan de vijf inhoudelijke thema’s uit het ondernemingsplan: Tevreden bewoners,
voldoende betaalbaar, van goede kwaliteit, bijzonder geschikt en in een aangename buurt. Hoofdstuk
zeven gaat over onze externe relaties en de interne organisatie. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan
op het ondernemingsbestuur, waarvoor de Governance Code leidend is. In hoofdstuk acht leggen
we verantwoording af over de inzet van onze financiële middelen in 2013 en in hoofdstuk negen treft
u de verkorte jaarrekening van 2013. Tenslotte eindigt het jaarverslag met een verklaring van de
directeurbestuurder en een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Wij hopen met dit jaarverslag inzichtelijk te maken hoe wij onze rol als corporatie in een turbulente omgeving
in 2013 hebben ingevuld, hoe wij zijn gevorderd met het verwezenlijken van onze doelstellingen zoals
geformuleerd in ons koersdocument en jaarplan 2013 en welke route wij de komende jaren zullen volgen.
Graag beantwoorden wij uw eventuele vragen of verschaffen wij u nadere informatie als u daar behoefte aan
heeft.
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1. Verslag Directeurbestuurder
Met het aantreden van het kabinet Rutte II is
de politieke, financiële en maatschappelijke
druk om echt grip te krijgen op het functioneren
van corporaties groter geworden. Het kabinet
Rutte II geeft prioriteit aan de juiste inzet van
het maatschappelijk bestemde vermogen van
de corporatie, en het niet langer verrichten van
activiteiten op die terreinen waarop de markt haar
werk ook kan doen. Corporaties komen meer onder
aansturing van gemeenten (advies commissie
Dekker) en leveren een forse bijdrage aan de
schatkist (verhuurdersheffing). Tegelijk blijft de
druk ongewijzigd hoog om als corporatie te blijven
investeren in buurten en woonkernen, en daarnaast
ook de druk om de bedrijfskosten fors te verlagen.
Eigenlijk is er sprake van een politiek-trilemma
(forse bijdrage aan de schatkist - druk om te blijven
investeren – inperken werkveld/verdienmodel). Stuk
voor stuk beleidskeuzes waar iets voor te zeggen
valt, maar in samenhang ook pure zelfmoord als
denkrichting.
Wooncompagnie is, na het bekend worden van de
verhuurderheffing, eind 2012, naarstig op zoek
gegaan naar oplossingen voor de ontstane financiële
problematiek door haar investeringsplannen te
herzien, de beheers- en onderhoudskosten te
reduceren en de huurinkomsten te optimaliseren
en zeker niet te maximaliseren. De omstandigheden
zijn in 2013 niet verbeterd. Niet alleen het
economisch klimaat bleef zorgwekkend, maar
qua imago verkeerde de volkshuisvestingssector
in zwaar weer. Het (deels) doorbelasten van de
verhuurdersheffing naar huurders middels extra
huurverhogingen maakte dat ook huurders
en huurdersorganisaties sterk aandrongen op
betaalbaarheid en beperken energielasten.
‘Lef tonen’ heeft binnen die context een heel
andere kleur gekregen; het lef ambitieus te zijn
vraagt om scherpe, realistische keuzes in een
stormachtige, en kritische omgeving. Het idealisme
van Wooncompagnie is gebleven, maar dat in
combinatie met flink wat realisme.
Dat realisme toont Wooncompagnie onder andere
door zorg te dragen voor voldoende woningen met

een betaalbare huurprijs voor huishoudens met een
laag inkomen. We constateren dat de doelgroep
in omvang toeneemt en dus ook de behoefte aan
sociale huurwoningen. Teneinde de portemonnee
van die mensen én de woningexploitatie van
Wooncompagnie niet teveel afhankelijk te laten zijn
van de huurtoeslag, is er alle reden om een stevig
huursegment daadwerkelijk goedkoop te houden.
Wooncompagnie acht het wenselijk om in het
huurbeleid niet alleen aandacht te hebben voor de
betaalbaarheid voor de zittende huurders maar ook
voor die van woningzoekenden. Daartoe is gekozen
voor een gematigde huurverhogingen en tegelijk
is gekeken of de streefhuren nog verder omlaag
kunnen. Gematigde huurverhogingen komen op
korte termijn de zittende huurders ten goede.
Lagere streefhuren zijn beter voor de prijsopbouw
van de woningvoorraad en zorgen ervoor dat er
meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor
nieuwe huurders.
Wooncompagnie toont ook realisme in het blijven
investeren in nieuwbouw van huurwoningen en in
het verbeteren van de bestaande woningvoorraad.
Sectorbreed staat de productie van nieuwe
huurwoningen in 2013 onder zeer grote druk. Aan
de jaren van groei van het aantal huurwoningen is
in 2013 abrupt een einde gekomen, mede in reactie
op de verhuurdersheffing. Terwijl sectorbreed de
nieuwbouwproductie sterk afneemt realiseert
Wooncompagnie in deze periode juist heel veel
nieuwe sociale huurwoningen (over de periode 2013
- 2015 investeert Wooncompagnie ca € 115 miljoen
in de nieuwbouw. Vanaf 2016 loopt het beschikbaar
investeringsvolume voor nieuwbouw wel sterk terug.
Dat beperkt investeringsvolume voor nieuwbouw
na 2016 was voorzien en is in lijn met het
koersdocument waarbij de focus nagenoeg geheel
gericht wordt op het ‘ontwikkelend beheren’. Bij het
ontwikkelend beheren wordt duurzaamheid, en met
name energiebesparing, van het allerhoogste belang
in het kader van de betaalbaarheid van de bestaande
woningvoorraad. Het convenant energiebesparing
in de huursector (gemiddeld label B eind 2020)
wordt door Wooncompagnie als relevant gezien
en bloedserieus genomen. De uitdaging wordt
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het uitlijnen en in samenhang brengen van de
initiatieven en activiteiten die zijn gericht op de
‘label B doelstelling’ eind 2020 uitgewerkt in een
concreet investeringsplan. Ten aanzien van de
onderhouds- en verbeterplannen is besloten om de
beschikbare investeringsruimte voor de bestaande
woningvoorraad (€ 100 miljoen over de periode 2013
– 2022) als eerste in te zetten om te voldoen aan
deze doelstelling.
Ook heeft Wooncompagnie al jaren realisme
getoond waar het de beheersing van de
bedrijfslasten betreft. Daarbij zijn drie
elementen van belang: Een heldere koers, een
uitvoeringsorganisatie die hierbij past en de
competenties van mensen, die passen bij de
gekozen strategie. Onze keuze ook nu is doorgaan
op de reeds eerder ingeslagen weg. Een weg waarbij
we onze reguliere werkzaamheden goed en met
passie blijven uitvoeren en tegelijk ook blijven
investeren. De keuze tot optimaliseren (en dus
niet maximaliseren) van het huurniveau in relatie
tot de geboden woonkwaliteit, de beheersing van
de investeringsportefeuille en het structureel laag
houden van de bedrijfs- en onderhoudskosten
is in samenhang een juiste keuze. Kern van de
boodschap van Wooncompagnie is en blijft een
woningexploitatie die meer dan kostendekkend is en
een verplichting te investeren pas nadat de daartoe
noodzakelijke middelen beschikbaar zijn met die
aantekening dat slechts 25% van het vastgoed
vreemd gefinancierd is. Inkomsten uit verkoop van
bestaande huurwoningen vormen een belangrijke
bijdrage in het kunnen investeren in nieuwbouw
en het (energetisch) verbeteren van de bestaande
woningvoorraad. Het daadwerkelijk resultaat uit
verkoop in 2013 verdient dan ook alle waardering.
Toch is ook Wooncompagnie niet vrij van zorgen. Zo
is in het regeer- en woonakkoord opgenomen dat de
schaal van een corporatie in overeenstemming moet
zijn met de schaal van de regionale woningmarkt
en de maatschappelijke kerntaak. De verschillende
versies van de novelle bij de herzieningswet
toegelaten instellingen bevatten artikelen over
inperking van het geografische werkgebied van
corporaties. Deze bepalingen hebben mogelijk grote
gevolgen voor Wooncompagnie die in meerdere
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woningmarktregio’s actief is. We maken ons als
plattelandscorporatie dan ook grote zorgen over de
mogelijke effecten bij de uitwerking ervan.
Het jaar 2013 is ook het jaar van een op handen
zijnde samenwerking / fusie met Algemene
Woningbouwvereniging Monnickendam, een actieve
woningcorporatie, die de afgelopen tien jaar op
zoek is gegaan naar nieuwbouwmogelijkheden,
door geld te lenen, grond en panden aan te kopen
en locaties in ontwikkeling te brengen. Die aanpak
is, zo blijkt, funest geweest. Zij heeft geleid tot een
projectencarrousel waarvan, zeker na het instorten
van de woningmarkt, een fors deel niet rendabel is te
ontwikkelen. De aankondiging van een verhuurderen een saneringsheffing in het regeerakkoord van
het kabinet Rutte II liet het wankele financiële
evenwicht bij AWM definitief de verkeerde kant
uitslaan. Wooncompagnie was AWM de afgelopen
jaren meerdere malen al te hulp geschoten.
Toen deze ondersteuning onvoldoende soelaas
bleek te bieden is AWM op zoek gegaan naar een
mogelijke fusiepartner waarbij in eerste instantie
vier corporaties werden benaderd. Op basis van de
reacties van deze corporaties, heeft de Algemene
Leden Vergadering van AWM op 19 december 2013
een bindend advies uitgebracht om te komen tot een
fusie met Wooncompagnie.
Het jaar 2013 is het jaar van het kabinet Rutte
II. Dit zakenkabinet heeft bij aanvang niet
gekozen voor een duidelijke beleidsvisie,
maar is noodgedwongen aan de slag gegaan
met allesomvattende bezuinigingen op de
overheidsuitgaven op nagenoeg alle beleidsvelden.
Deze ontwikkeling raakt met name bepaalde
doelgroepen van Wooncompagnie heel diep. Naast
de vele goede voorbeelden van meer zelfbeheer
en burgerparticipatie staat een groep - en deze
groep behoort veelal tot de doelgroep- die de snelle
ontwikkeling in de samenleving, zelfredzaamheid,
digitalisering en dergelijke niet kan volgen en
afhaakt. Tegelijk worden subsidies op voorzieningen
zoals voor de bibliotheek, de muziekschool, het
zwembad en het buurthuis sterk verminderd
waardoor overal de eigen bijdragen stijgt. Meedoen
met de samenleving is niet langer voor eenieder
vanzelfsprekend. Voor Wooncompagnie heeft

dit een behoorlijke impact. Enerzijds moeten we
de kritische consument bedienen in snelle en
efficiënte processen, en anderzijds moeten we
waar mogelijk bewoners in buurten en woonkernen
ondersteunen in het verantwoordelijk zijn voor de
eigen woongemeenschap en waar nodig daarbij ook
concrete hulp bieden.
Het jaarresultaat van Wooncompagnie kwam in
2013 op 63 miljoen euro negatief. Dit negatieve
resultaat is vooral veroorzaakt door de forse
afwaardering op sociaal vastgoed ten gevolge van
de verhuurdersheffing en de afschrijving op de
bedrijfswaarde. Het effect van het inrekenen van de
verhuurdersheffing is éénmalig maar de afschrijving
op de bedrijfswaarde is structureel. We verwachten
dan ook de komende jaren een boekhoudkundig
verlies te presenteren wat inherent is aan de gekozen
waarderingsgrondslag van het bezit. Ondanks het
boekhoudkundig verlies van € 63 miljoen, behouden
we onze solide financiële positie. Wooncompagnie
heeft in 2013 een gezonde operationele kasstroom
van ruim 15 miljoen euro behaald en een
netto verkoopkasstroom van 16 miljoen euro.
Wooncompagnie scoort in 2013, op alle onderdelen
van het sturingsmodel en de voorwaarden van onze
toezichthouders, binnen de voorgestelde normen.
Wij zijn dus nog steeds een financieel gezonde
corporatie.

Het goede resultaat van Wooncompagnie in 2013
biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst
maar geeft ons wel meer vertrouwen dat we op
koers liggen. Ik ben trots op Wooncompagnie:
een maatschappelijk betrokken organisatie met
gedreven medewerkers die samen met gemeenten,
belanghouders en niet op de laatste plaats met
bewoners werkt aan behoud van kernwaarden op het
vlak van het Wonen.
John Hendriks
Directeurbestuurder Wooncompagnie
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2. Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op
het bestuur en op de algemene gang van zaken
bij Wooncompagnie en de met haar verbonden
ondernemingen. De governancestructuur is hierbij
leidend. De Raad functioneert en handelt in het
belang van Wooncompagnie.
In 2013 is de woningmarkt evenals in 2012 vrijwel
niet in beweging geweest. De gevolgen van de
politieke keuzes worden sterk gevoeld, direct tot
achter de voordeur van vele woningen. De Raad van
Commissarissen constateert dat Wooncompagnie
de dialoog en niet de discussie inzet om met
betrokkenen naar antwoorden te zoeken.
Beleidsmatige keuzes worden eens te meer op basis
van eigen kracht en “gewoon samen” genomen.

Samenstelling van de Raad
De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit
tenminste drie en ten hoogste zeven personen,
die primair voor een periode van vier jaar worden
benoemd. Deze periode kan maximaal eenmaal
worden verlengd. Twee commissarissen zijn op
voordracht van de huurdersorganisaties benoemd.
In 2013 heeft de Raad de heer Henk Wokke en
de heer Aad de Wit (mede op voordracht van de
huurdersorganisaties) benoemd voor de tweede
termijn. De samenstelling gedurende het verslagjaar
is conform het rooster van aftreden gewijzigd.
Mevrouw Arina van Damme is per 11-10-2013
afgetreden. Een selectiecommissie heeft via een
openbare werving 80 kandidaten beoordeeld.
Uiteindelijk is met zes geselecteerden gesproken,
waarvan twee kandidaten zijn voorgedragen voor
benoeming. De RvC heeft in haar vergadering van
16 december 2013 mevrouw de Goede en de heer
Stellingsma beiden voor een eerste termijn van vier
jaar benoemd.
Op 31 december 2013 bestond de raad uit de
volgende personen:
• De heer H. (Han) Quick, uit Heerhugowaard,
1953, eerste benoeming in 2008, eerste
zittingsperiode tot 18-10-2012 (nieuwe regeling),
herbenoemd voor tweede termijn conform nieuw
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rooster van afreden. Voorzitter van de Raad.
Hoofdberoep: Hoofd Vastgoed van De Hartekamp
Groep, een zorginstelling voor mensen met een
verstandelijke beperking in Midden- en ZuidKennemerland.
Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht van een
maatschappelijke organisatie.
• De heer H. (Henk) Wokke uit Hoorn, 1966,
eerste benoeming in 2009, huidige eerste
zittingsperiode tot 10 februari 2013 (nieuwe
regeling). Voorzitter Auditcommissie.
Hoofdberoep: Zelfstandig Organisatieadviseur,
verbonden aan Rijnconsult B.V. en Duincollectief.
Nevenfuncties: lid raad van commissarissen/
toezicht van drie maatschappelijke organisaties.
Tevens lid rekenkamercommissie gemeente
Opmeer- Medemblik.
• De heer A. (Aad) de Wit uit Castricum, 1956,
eerste benoeming 2009, huidige eerste
zittingsperiode tot 14 december 2013 (nieuwe
regeling). Lid Auditcommissie.
Hoofdberoep: Voorzitter van Bestuur van ROC
Kop van Noord-Holland.
Nevenfuncties: lid raad van toezicht van drie
maatschappelijke organisaties.
• De heer K. (Koos) Parie uit Amsterdam,
1950, eerste benoeming 2010, huidige eerste
zittingsperiode tot 8 februari 2014 (nieuwe
regeling). Voorzitter Remuneratiecommissie.
Hoofdberoep: Zelfstandig adviseur en interim
managerbestuurder, verbonden aan ORKA
advies.
Nevenfunctie: Voorzitter a.i. Raad van
Commissarissen van Woningbouwvereniging
Laurentius te Breda.
• Mevrouw J.P.A. (Josette) de Goede uit Assendelft,
1954, eerste benoeming 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar.
Hoofdberoep: Zelfstandig adviseur,
interimmanager, businesscoach.
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van
Sopoh, scholengemeenschap in het primaire

onderwijs. Vice-voorzitter Raad van Toezicht
OVO Zaanstad, scholengemeenschap in het
voortgezet onderwijs. Bestuurslid Swedish
Chamber of Commerce. Betrokken bij platforms
op het gebied van leiderschap en multiculturele
vraagstukken.
• De heer H. (Hans) Stellingsma uit Oegstgeest,
1956, eerste benoeming per 16 december 2013,
aangesteld voor een eerste termijn van vier jaar.
Hoofdfunctie: lid RvB Simac Techniek NV
Nevenfuncties: voorzitter Raad van Toezicht
Longfonds, voorzitter Raad van Toezicht Omring
• De heer Han Quick en de heer Aad de Wit hebben
op voordracht van de huurdersorganisaties
zitting in de Raad.

Deskundigheidsbevordering
De agenda aan externe ontwikkelingen heeft de
deskundigheidsbevordering in 2013 uiteraard
beïnvloed. De deskundigheidsbevordering
heeft met name op inhoudelijke thema’s plaats
gevonden. De herzieningswet en de WNT zijn
hiervan concrete voorbeelden. Managementmeeting
en expertmeetings, alsmede locatie bezoeken
zijn voorbeelden van verbetering van kennis
en deskundigheid van de interne organisatie.
Daarnaast nemen leden van de Raad deel aan de
bijeenkomst met het personeel. Tweemaal per jaar
komt een delegatie van de Raad bijeen voor overleg
met de Huurdersorganisaties. De Raad ontmoet de
OR éénmaal in het verslagjaar . De Raad blijft op de
hoogte van actuele ontwikkelingen die belangrijk
zijn voor het toezicht via publicaties van VTW,
Aedesmagazine en Media Select.

Bezoldiging leden van de Raad in 2013
De leden van de Raad ontvangen voor hun
werkzaamheden een vaste honorering. De
vergoeding van de leden van de Raad is gebaseerd
op de Adviesregeling “Honorering toezichthouders
in woningcorporaties”.
De jaarlijkse aanpassing is gekoppeld aan de
aanpassing van de salarissen van medewerkers
in dienst van corporaties, per 1 januari. Eenmaal
per vier jaar vindt een benchmark onderzoek
plaats. Het honorarium van de Commissarissen
is niet gekoppeld aan de financiële prestaties van
Wooncompagnie. De bezoldiging is in 2013 in het
kader van de WNT getoetst.
In 2013 bedroeg de honorering (excl. BTW) van de
leden van de Raad: € 8.356 (2012: € 8.330). Voor
de voorzitter: € 10.447 (2012: € 10.414). De leden
van de auditcommissie en remuneratiecommissie
ontvangen een jaarlijkse toeslag van € 1.044 (2012 €
1.040). Er is geen vaste onkostenvergoeding, maar
de leden van de Raad hebben sinds 1 januari 2013
de mogelijkheid om reiskosten te declareren tegen
€ 0,40 per kilometer. Daarnaast is vanaf 2013 ook
BTW verschuldigd over de honorering. De totale
bezoldiging inclusief kilometervergoeding en BTW
over 2013 bedroeg €56.209 (2012: € 45.814).

Zelfevaluatie
De zelfevaluatie over het verslagjaar 2013 heeft op
16 december 2013 plaats gehad in het besloten deel
van de vergadering. De leden van de Raad hebben
vastgesteld dat de vier thema’s uit de evaluatie van
2012, zijnde:
• het volgen van een consequente strategie in het
toezicht;
• de onderwerpen klantperspectief en
volkshuisvesting structueel op de agenda;
• contact houden met de organisatie en haar
ontwikkeling;
• scherpte van de commissarissen;
in het verslagjaar 2013 constructief en krachtig zijn
toegepast. In december zijn twee nieuwe leden
benoemd. De Raad bestaat nu uit zes leden. De
nieuwe leden gaan in 2014 kennismaken met de
organisatie en de diverse commissies van de Raad.

Kerncommissies
Binnen de Raad zijn twee commissies met
bijzondere taken. Zij bereiden de besluitvorming
van de Raad voor betreffende financiële aspecten
en de beoordeling en honorering van de directeurbestuurder.

De Auditcommissie
Deze commissie bestond uit twee leden van de
Raad van Commissarissen, te weten de heer Henk
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Wokke (voorzitter) en de heer Aad de Wit. 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 2013
in 4 vergaderingen met de directeurbestuurder,
de manager M&B, de treasurydeskundigen en de
externe accountant. In deze gesprekken kwamen
onder andere de volgende onderwerpen aan de
orde:
• Managementletter 2012 PWC
• Stand van zaken derivaten (elke vergadering)
• Implementatie RJ 645
• Vastgoedovername(s) andere corporaties
• Jaarstukken 2012 (jaarrekening,
accountantsverslag, jaarverslag)
• Projectplan heroverweging derivatenportefeuille
• Treasuryjaarplan 2013
• Treausuryrapportage 2012
• Bestuursreglement
• Dienstverlening accountant
• Stand van zaken grondposities
• Stand van zaken verbindingen
• Relatie RvC en bestuur met externe accountant
• Controleplan 2013 accountant
• Jaarplan 2014 en meerjarenbegroting
• Concept managementletter 2013 PWC
• Evalueren reglement Auditcommissie
• Evalueren functioneren Auditcommissie
De verslagen van de auditcommissie en de evaluatie
van de Auditcommissie zijn besproken tijdens
de reguliere RvC vergadering van 16 december
2013. Samenvattend is geconcludeerd dat de
auditcommissie adequaat functioneert conform het
reglement Auditcommissie, het boekje van de VTW
“de relatie tussen de raad van commissarissen , en
het oordeel van de RvC. Gelijktijdig hebben we voor
2014 op enkele detailonderdelen de werkwijze van
en de informatievoorziening aan de auditcommissie
aangescherpt.
Als gevolg van de benoeming van 2 commissarissen
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per 16 december 2013, is besloten één van hen, de
heer Hans Stellingma, toe te voegen als lid van de
auditcommissie.

De Remuneratiecommissie
Mevrouw Arina van Damme en de heer
Koos Parie (voorzitter) hebben namens
de Raad van Commissarissen zitting in de
remuneratiecommissie. Tot de taken van de
remuneratiecommissie behoren o.a. het werven,
selecteren en voordragen van leden van de RvC en
bestuurder. Het bezoldigingsbeleid betreffende
de leden van de RvC en bestuurder. Het voeren
van het jaarlijkse beoordelingsgesprek en het
voortgangsgesprek met de bestuurder. Het
voorbereiden van het jaarlijkse evaluatiegesprek
inzake het functioneren van de RvC.
De remuneratiecommissie heeft in 2013 met
de bestuurder het voortgangsgesprek en het
beoordelingsgesprek namens de Raad gevoerd.
Zowel de voorbereidingen voor de gesprekken als de
terugkoppeling zijn gedocumenteerd. De Raad en
de bestuurder willen voor 2014 dezelfde werkwijze
toepassen.
De remuneratiecommissie, aangevuld met de heer
Aad de Wit en de bestuurder, heeft de selectie van de
nieuwe leden van de Raad geleid. Conform rooster
van aftreden is de Raad van vijf naar zes leden
gegaan. Mevrouw Arina van Damme is per oktober
2013 afgetreden. In december zijn mevrouw Josette
de Goede en de heer Hans Stellingsma benoemd
voor een eerste termijn van vier jaar. Mevrouw
Josette de Goede en de heer Han Quick zullen in
2014 met de heer Koos Parie (voorzitter) zitting
nemen in 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 toezicht is
uitgevoerd volgens de regels die daarvoor gelden.
De eigen onafhankelijkheid is gewaarborgd. Er
is in 2013 geen sprake geweest van situaties van
tegenstrijdig belang tussen de leden van de Raad
van Commissarissen en Wooncompagnie. Bij de
benoeming van de nieuwe leden van de Raad is o.a
een verklaring omtrent gedrag overlegd.

De werkwijze van de Raad
Binnen de Raad zijn 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 ervaringen en de evaluaties hebben
in dit verslagjaar bijgedragen aan het nog beter
functioneren van de Raad en bestuurder.
De verzwaring van het toezicht en de verhoogde
aandacht voor verantwoording worden door de
leden van de Raad ingevuld als ambitie om de
taken nog beter uit te voeren. De kernwaarden
van Wooncompagnie zijn hierbij illustratief:
betrouwbaar, nuchter, transparant en benaderbaar.
Op de website is het door de Raad gehanteerde
toezichtkader te vinden. Het toezichtskader voor
2013 is in 2012 opnieuw voor één jaar vastgesteld.
Op de website is tevens het toetsingskader te
vinden, samen met alle overige documenten die alle
in het verslagjaar zijn aangepast aan de vigerende
governancecode.
In de besturingsgids 2013 wordt op toegankelijke
en transparante wijze helderheid verschaft over
de taken en bevoegdheden, de planning & control
cyclus en de governance binnen Wooncompagnie.

De werkzaamheden van de Raad
De Raad is in 2013 in zeven reguliere vergaderingen
met de directeurbestuurder bijeengekomen. Vaste
onderwerpen werden gevormd door:

-

jaarstukken over 2012
meerjarenplanning en begroting 2013
activiteiten auditcommissie
4-maandsrapportages
beoordeling bestuurder
zelfevaluatie RvC

In aanwezigheid van de accountant werd op
27 mei 2013 de jaarrekening 2012 goedgekeurd.
Buiten de vaste onderwerpen is tijdens de
bijeenkomsten structureel agendaruimte gemaakt
om Raad en bestuurder, deels met management,
sparringruimte te bieden voor strategische
vraagstukken. Bij twee besprekingen zijn locaties
in het werkgebied bezocht. Daarnaast heeft de
Raad éénmaal deelgenomen aan een open thema
gesprek met bestuurder en management. Leden
van de Raad hebben gesproken met OR en voeren
halfjaar gesprekken met de huurdersorganisaties.
Organisatieontwikkeling, herzieningswet,
Wooncompagnie 2020, streefhuurbeleid, financiële
gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen
in de regio zijn in het verslagjaar aan de orde
geweest. Daarnaast heeft het fusieproces met AWM
gedurende het verslagjaar de volle aandacht van de
Raad gekregen.
De Raad wordt mondeling en schriftelijk
geïnformeerd. De informatie bestaat onder andere
uit externe rapportages en correspondentie van
WSW, CFV, het ministerie, de accountant en de
fiscaal adviseur. Verder worden interne notities
en onderzoeken, waaronder audits, die voor het
functioneren van Wooncompagnie relevant zijn in de
informatievoorziening betrokken. De leden van de
Raad vullen hun toezichthoudende rol actief in door
ook op andere wijze de informatie “uit het veld” te
verkrijgen. Verschillende seminars, maar ook de
personeelsbijeenkomst zijn daartoe bezocht.
De Raad stelt 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
directeurbestuurder proactief geïnformeerd en
waardeert de open en kritische opstelling van de
directeurbestuurder daarbij. De Raad constateert bij
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de managers eveneens een open en constructieve
instelling zonder terughoudendheid.

Algemene indrukken
Het verslagjaar 2013 was voor Wooncompagnie
een actief jaar. Zowel vanuit de huurders als vanuit
de regio werd een roep om meer steun sterker.
Wooncompagnie nam afstand van het standpunt
van de koepel en de minister van wonen en koos
voor de huurders. De contacten met AWM uit 2012
werden begin 2013 vertaald in steun en later in fusie
verkennende gesprekken. Dit proces is intens en
zeer serieus. De bedrijfsvoering is in control maar
wordt beoordeeld op daadkracht en slagvaardigheid
om nog beter op de snelle veranderingen te kunnen
anticiperen.

van werkgever naar werknemer conform het
arbeidscontract. Ook met het voldoen van deze
contractuele verplichting blijft de bezoldiging van de
directeur ruim binnen bovengenoemde richtlijnen.

Tot slot
Van Koersplan naar Wooncompagnie 2020. De
wereld in Nederland staat niet stil. Het tempo
van gewenste en ongewenste veranderingen lijkt
eerder toe te nemen dan te verminderen. Met
“gemengde gevoelens” aldus Aedes wordt in de
sector gereageerd op de nieuwste uitdagingen.
Wooncompagnie kiest daarbij voor het belang van
de huurders. Betaalbare woningen en continuïteit.
De organisatie en dus de medewerkers zijn volop
bezig om het beste antwoord hierop te geven. Niet in
discussie maar in dialoog.

Organisatieontwikkeling
In het verslagjaar heeft Wooncompagnie een aanzet
gemaakt om de ontwikkelingen in de sector, voor de
huurders en zichzelf in kaart te brengen. Het belang
van de huurder in combinatie met de continuïteit van
de onderneming is hierbij leidend. De doelstellingen
uit het Koersplan worden noodzakelijkerwijs
bijgesteld ten koste van de bouwambities. Het
tempo van de veranderingen neemt toe en vraagt om
een groot aanpassingsvermogen van organisatie en
medewerkers.
De Raad is bij dit proces actief betrokken en stelt
vast dat de noodzaak om interne ontwikkelingen te
versnellen breder wordt gedragen.

Honorering directeurbestuurder
De honorering van de directeurbestuurder, de
heer J.W. (John) Hendriks, 1951, werkzaam bij
Wooncompagnie sinds 1998, bedraagt over het jaar
2013 € 156.964 (periodiek betaalde beloningen)
en € 33.097 (pensioendeel). (2012: € 154.314 resp.
€ 32.467). De beloningsstructuur (met een vast
salaris en een beoordelingsafhankelijke stijging
van 0%, 2% of 4%) is in het verslagjaar ongewijzigd
gebleven. De jaarlijkse salarisstijging wordt door
de volledige Raad vastgesteld. Bij controle bleek
de pensioenpremiecompensatie over de gehele
periode 2004 t/m 2011, totaal € 26.302 euro, nooit
was uitbetaald. De Raad van Commissarissen
heeft besloten dit bedrag alsnog in het jaar 2013
uit te betalen, omdat het een verplichting betreft
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De Raad spreekt haar waardering uit over deze koers
onverlet de lastige condities.
Namens de Raad van Commissarissen,
J.F.T. Quick, voorzitter

3. Verslag Samenwerkende
Huurdersorganisaties (SHO)1
Structuur van de SHO
In 2001 zijn De Wooncompagnie te Schagen en ROAC
Huisvesting te Purmerend gefuseerd tot Stichting
Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie. Na de
fusie zijn de Huurderskoepel Schagen en Omstreken
(HUKO) en huurdersvereniging De Vijfhoek met
elkaar in gesprek gegaan. Na uitvoerig overleg is
besloten om zelfstandig te blijven functioneren.
Het besluit om zelfstandig te blijven is ingegeven
door het feit dat er nogal grote verschillen zijn in de
verenigingscultuur tussen de beide verenigingen.
Waar bij de Huurderskoepel het algemene bestuur
direct betrokken was bij alle vormen van de
besluitvorming, is dit bij De Vijfhoek niet het geval en
heeft het dagelijks bestuur vrijwel volledig mandaat.
Het DB legt achteraf verantwoording af aan het
algemene bestuur van de vereniging.
Hoewel de HUKO en De Vijfhoek niet gefuseerd
zijn, is er wel een samenwerkingsovereenkomst
gesloten waarin de voorwaarden voor de
samenwerking worden beschreven. Tussen beide
huurdersorganisaties vindt regelmatig overleg plaats,
overleggen zij samen met het management van
Wooncompagnie over alle zaken die voor de huurders
van belang zijn en geven zij samen een reactie
op adviesaanvragen. Dit samenwerkingsverband
functioneert officieus onder de naam
Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO).
Samenstelling van het bestuur van de HUKO eind
2013:
Dhr. H. van Gameren............................... Voorzitter
Dhr. A. A. J. Deutekom...................Vicevoorzitter en
Penningmeester
Dhr. R. F. W. Dekker.................................Secretaris
Dhr. P. Grippeling............................................. Lid
Dhr. Ch. v.d. Voort............................................. Lid
Dhr. N. Beers.................................................... Lid
Dhr. R. Hoekenga............................................. Lid
Dhr. J. M. Hof.................................................... Lid
Dhr. T. Bronke................................................... Lid
Mevr. A. Mol..................................................... Lid

Samenstelling De Vijfhoek eind 2013:
Dhr. B. Roselaar...................................... Voorzitter
Dhr. G. Lek....................................... Vicevoorzitter
Dhr. Th. N. Appelman..............................Secretaris
Dhr. F. J. de Ronde......................... Penningmeester

Tijdsbeslag
De tijdsbelasting is voor de bestuursleden
van De Vijfhoek en de HUKO in 2013 wederom
aanzienlijk geweest. De bestuursleden moeten zich
continu inlezen in de nieuwe, soms onverwachte
ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen van
de beleidsvoornemens. Dit leidt ook tot extra
overleggen met de directie van Wooncompagnie,
met de Woonbond en met onze leden.

Overleg management Wooncompagnie
In 2013 hebben vier reguliere vergaderingen
plaatsgevonden en daarnaast een themabijeenkomst
over betaalbaarheid. De relatie tussen de SHO en
de directie van Wooncompagnie ervaren wij als zeer
goed. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, is
er ruimte om een open discussie met elkaar te voeren
in gelijkwaardigheid en met respect voor elkaar. De
directie van Wooncompagnie spant zich in om tijdig
en volledig de relevante stukken aan te leveren.
In de meeste gevallen worden wij in een vroeg
stadium bij zaken betrokken. Helaas zijn wij
naar onze beleving niet tijdig betrokken bij de
voorgenomen fusie met de AWM. Dit traject heeft ons
enigszins overvallen. Wij hebben het gevoel dat wij
onze zorgen over de gevolgen die de fusie heeft voor
de huurders van Wooncompagnie, en de huurders
in het noordelijke deel van het werkgebied in het
bijzonder, in onvoldoende mate hebben kunnen
bespreken met de directie. Hoewel wij zeker inzien
waarom de fusie voor de volkshuisvesting in het
algemeen een goede zaak is, hebben wij toch het
gevoel dat Wooncompagnie als een soort van Atlas
de problematiek die is ontstaan bij AWM op haar
schouders neemt.

1 Dit verslag is tot stand gekomen middels een interview. Het verslag is opgesteld door Edith Abbring van Wooncompagnie en goedgekeurd door
de heer H. van Gameren, voorzitter van de HUKO en de heer B. Roselaar, voorzitter van de Vijfhoek.
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In de reguliere vergaderingen kwamen onder andere
de volgende onderwerpen aan de orde:
• jaarplan en meerjarenbegroting,
• ontwikkelingen binnen de sector,
• huurbeleid,
• koersdocument Wooncompagnie,
• adviesaanvraag huurverhoging,
• AWM,
• toekomst bewonersparticipatie,
• streefhuurbeleid,
• betaalbaarheid
In 2013 heeft de SHO wederom herhaaldelijk
haar zorgen geuit over de betaalbaarheid voor
de huurder. De betaalbaarheid is al enige tijd
ons hoofdthema. Bij alle beleidsvoornemens
van Wooncompagnie is de betaalbaarheid het
belangrijkste item waar we ons advies op baseren.
Wij bemerken dat steeds meer huurdersorganisaties
op deze lijn zitten, al kunnen we wel constateren
dat wij daar wel trendsetter in zijn geweest. In
toenemende mate bereiken ons signalen uit
onze achterban over huurders die nog nauwelijks
financieel kunnen rondkomen. In het overleg
met het management proberen we deze signalen
steeds vaker te staven en te onderbouwen met
cijfers van het NIBUD en het CPB. Gelukkig wordt
in toenemende mate onderzoek gedaan naar de
betaalbaarheid. Zo heeft de Woonbond in 2013 de
HUKO en vier andere huurdersorganisaties in het
land gevraagd om op kosten van de Woonbond
deel te nemen aan een betaalbaarheidsonderzoek.
Uiteraard heeft de Huko hier direct ‘ja’ tegen
gezegd. Omdat wij, maar ook de directie van
Wooncompagnie, de uitkomsten van het onderzoek
wilden gebruiken in onze verdere gesprekken
over de betaalbaarheid, heeft Wooncompagnie de
Woonbond gevraagd of ook De Vijfhoek op kosten
van Wooncompagnie meegenomen kon worden bij
dit onderzoek. De Woonbond heeft hier positief op
gereageerd, waardoor het gehele werkgebied van
Wooncompagnie is meegenomen in het onderzoek.
In 2013 heeft de SHO twee adviesaanvragen
ontvangen, een over een boveninflatoire
huurverhoging in 2013 van 4% en een over het
streefhuurbeleid. Beide adviesaanvragen hebben
wij voorzien van een negatief advies. Tot onze
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teleurstelling moesten we constateren dat het thema
betaalbaarheid halverwege 2013 wel al de nodige
aandacht had gekregen binnen Wooncompagnie,
maar dat zich dat nog niet had vertaald in concrete
acties.
De jaarlijkse bijeenkomst met alle
huurdersverenigingen van Wooncompagnie stond
in het teken van betaalbaarheid en de uitkomsten
van het hiervoor genoemde onderzoek van de
Woonbond. De schokkende uitkomsten van het
onderzoek, dat eind 2013 is verschenen, lijken
de ernst van de situatie bij het management van
Wooncompagnie wel duidelijk te hebben gemaakt.

Overleg Raad van Commissarissen
Wooncompagnie
De SHO heeft in 2013 twee keer overleg gevoerd
met de RvC van Wooncompagnie. Deze overleggen
verliepen in een goede en open sfeer. Ook tijdens
deze overleggen is onze zorg om de betaalbaarheid
wederom een hoofdthema geweest. Gesproken
is over een matiging van het huurbeleid in relatie
tot het terugbrengen van het investeringsvolume
en de bedrijfslasten. Daarnaast is gesproken over
de activiteiten die Wooncompagnie wel en niet
zou moeten oppakken, mede in het licht van het
nieuwe koersdocument. Wat betreft de SHO zou
Wooncompagnie zich nog meer kunnen en moeten
richten tot haar kerntaak.

Woonbond
Op 19 november 2013 is het rapport van
het onderzoek van de Woonbond naar de
betaalbaarheid aangeboden aan de vaste
kamercommissie Wonen en Rijksdienst. In de
toelichting aan de Tweede Kamerleden is gevraagd
om oog te hebben voor grote groepen huurders die
langdurig op of onder de armoedegrens verkeren.
De indruk dat het binnen hurend Nederland goed
geregeld is, en er een vangnet is door middel van
huurtoeslag, is onjuist. Grote groepen ‘kwetsbare
huurders’ vallen er buiten. Maar ook het gebrek aan
betaalbare huurwoningen,voor starters en huurders
die willen verhuizen naar een goedkopere woning,
vraagt aandacht. De conclusies van het rapport
liegen er niet om en zijn erg zorgelijk: grote groepen
huurders kunnen hun woonlasten niet meer dragen.

Deze uitkomsten stroken overigens met de signalen
die de SHO al langer bereiken.

Vooruitblik 2013
De verwachting is dat ook 2014 weer een druk jaar
zal worden. De betaalbaarheid blijft een onderwerp
waar wij ons erg op zullen richten en waar we tijdens
de overleggen met Wooncompagnie op blijven
wijzen. Voorstellen die wij ter advisering voorgelegd
krijgen, zullen we altijd toetsen op dit onderwerp.
Wij bemerken gelukkig wel dat het management van
Wooncompagnie nu echt het besef heeft dat voor
veel huurders de financiële rek er uit is. De ‘sense
of urgency’ op de werkvloer, die wij vorig jaar nog
misten, lijkt nu wel aanwezig te zijn. Wij hebben dat
onder andere kunnen ervaren tijdens de gesprekken
over de huurverhoging 2014. Naast betaalbaarheid
zullen ook het energiebeleid en de transities in het
sociale domein belangrijke thema’s worden voor
2014 en de jaren erna.
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4. Verslag Ondernemingsraad
Samenstelling ondernemingsraad

Verkiezingen

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

In mei 2013 heeft de ondernemingsraad
verkiezingen georganiseerd. Van de bestaande
zetels waren er twee vacant. Eén OR-lid heeft om
persoonlijke redenen voor zijn zetel bedankt en drie
OR-leden waren aftredend en herkiesbaar.
De verkiezingen hebben geleid tot een volledige
ondernemingsraad, maar helaas zonder
vertegenwoordiging uit de Kiesgroep Schagen.
Bij de eerstvolgende keer dat er een vacante
zetel ontstaat zal die worden toegewezen aan de
Kiesgroep Schagen.
Om het mogelijk te maken om een complete
ondernemingsraad te hebben in plaats van twee
vacante zetels door aan het kiesgroepenstelsel vast
te houden is het reglement aangepast.

De samenstelling van de OR per 1 januari 2013
Functie

Naam

Kiesgroep

Taken

Voorzitter

Peter Cornielje

Hoorn

Organisatie & Samenwerking

Secretaris

Ingeborg van den Bergh

Hoorn

Communicatie & Organisatie

Vice-voorzitter/notulist

Hanneke van Ofwegen

Hoorn

Personeelsbeleid / ARBO

Lid

Silvan Wiersma

Schagen

Communicatie & Samenwerking

Lid

Ad Bruinsma

Purmerend

Lid

Vacature

Purmerend

Lid

Vacature

Schagen

In 2013 is de samenstelling van de ondernemingsraad gewijzigd.

De samenstelling van de OR per 31 december 2013
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Functie

Naam

Kiesgroep

Taken

Voorzitter

Hanneke van Ofwegen

Hoorn

Communicatie& Organisatie

Secretaris

Ingeborg van den Bergh

Hoorn

Communicatie, Organisatie &
Personeelsbeleid

Vice-voorzitter

Peter Cornielje

Hoorn

Financiën, Organisatie &
Personeelsbeleid

Lid/Notulist

Edo Huisman

Hoorn

ARBO, Communicatie & Financiën

Lid

Ad Bruinsma

Purmerend

ARBO

Lid/Notulist

Anja Vendel

Purmerend

Personeelsbeleid

Lid

Maureen Vervenne

Purmerend

ARBO
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Tijdsbelasting
De ondernemingsraad heeft het afgelopen jaar
wederom afspraken met de directie gemaakt over
de te besteden tijd aan OR-werk. Elke week is er
voor elk OR-lid vier uur gereserveerd. Indien dit
voor de eigen functiegerelateerde werkzaamheden
of de werkzaamheden van directe collega’s leidt
tot een te grote belasting, is de leidinggevende
bevoegd deze vier uur per week opvullen. In
principe gebruiken de leden de donderdagochtend
voor OR-gerelateerde werkzaamheden, inclusief
vergaderen. Deze afspraak geeft duidelijkheid aan
de ondernemingsraad maar vooral ook duidelijkheid
aan de overige medewerkers van de organisatie.

Ook de overleggen met de directeurbestuurder
heeft de ondernemingsraad wederom als positief
ervaren. De sfeer is informeel, open en transparant.
De informatieverstrekking is voldoende en
geschiedt in een vroegtijdig stadium. Het vroegtijdig
betrekken leidt ertoe dat de ondernemingsraad
en het bestuur het proces samen doorleven en de
ondernemingsraad gaandeweg het proces initiatief
kan nemen.

Adviezen
De ondernemingsraad heeft in 2013 twee adviezen
voorgelegd gekregen:
• inrichting FD (vervolg 2012);
• versterking financiële functies (vervolg 2012);

Cursusdagen
De ondernemingsraad heeft in mei 2013 een cursus
gevolgd waarbij de inzet was om het Handboek
OR voor de verkiezingen te hebben afgerond.
Het Handboek OR moet de nieuwe OR-leden
handvatten geven over het reilen en zeilen van de
ondernemingsraad. De nieuwe OR-leden hebben in
het najaar een tweedaagse basiscursus WOR (Wet
op de Ondernemingsraden) gevolgd.

Vergaderstructuur en onderwerpen
De ondernemingsraad heeft in 2013 onderling
zestien keer vergaderd en zeven keer formeel met
de directie overleg gevoerd. Daarbij is eenmaal
een afvaardiging van de Raad van Commissarissen
aanwezig geweest. Tijdens deze vergadering is onder
andere aan de orde gekomen:
• jaarstukken 2012;
• Kaderbrief 2014.
Tijdens de overige zes vergaderingen met de directie
en de onderlinge overleggen kwam in 2013 onder
andere aan de orde:
• AWM;
• beoordelingssystematiek;
• ARBO;
• collectieve vrije dagen;
• bereikbaarheidsdienst;
• plaatsingsprotocol;
• doorontwikkeling Facilitaire Dienst;
• doorontwikkeling financiële afdelingen;
• versobering vergoedingen aan het personeel;
• WooDy;
• nieuwe leden RvC.

Instemming
In 2013 heeft de ondernemingsraad instemming
verleend op het instemmingverzoek met betrekking
tot het wijzigen van het beoordelingsformulier.
Hier ging het om de verandering van een
4-puntschaal naar een 5-puntschaal. Met
betrekking tot de bereikbaarheidsdienst heeft
de ondernemingsraad instemming verleend,
maar wel onder voorwaarde dat er in 2014 een
evaluatie plaatsvindt over de daadwerkelijke
invulling van de bereikbaarheidsdienst. In 2013
heeft Wooncompagnie voor een nieuwe arbodienst
gekozen. Eind 2013 heeft de ondernemingsraad
instemming verleend om met Cohesie voor een jaar
een contract aan te gaan. Ook hier zal in de eerste
helft van 2014 een evaluatie over plaatsvinden.

Vooruitblik 2014
De ondernemingsraad verwacht dat 2014 een
druk jaar wordt. Onderwerpen die zich aan
het einde van 2013 aftekenden zijn de fusie
met AWM, het plaatsingsprotocol, een nieuwe
beoordelingssystematiek met beloningssysteem en
versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast krijgt Wooncompagnie in zijn geheel
het erg druk met WooDy (Wooncompagnie op
Dynamics, een nieuw ERP-systeem). Dit zal ook
invloed hebben op de inzetbaarheid van de
OR-leden.
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5. Een woningcorporatie met een visie
5.1 Wat bleef en wat veranderde
Veel veranderde in 2013 maar veel bleef ook gelijk.
Zoals onze missie en visie op de volkshuisvesting.
Wooncompagnie is en blijft een maatschappelijke
onderneming op het gebied van wonen. In onze visie
is en blijft er behoefte aan een gevarieerde sociale
huursector, die goede en betaalbare woningen biedt
aan mensen die op de woningmarkt weinig te kiezen
hebben. Omdat ze een laag inkomen hebben of een
bijzondere woonbehoefte, bijvoorbeeld verbonden
aan een zorgvraag. We blijven overtuigd van het
belang van een volwaardige corporatiesector,
die bewoners een betrouwbare huisbaas biedt
en waar besluiten niet winstgedreven maar
maatschappelijk gemotiveerd zijn. We menen dat
dit ondernemingsconcept op de woningmarkt (met
haar specifieke kenmerken: hoge investeringen,
plaatsgebonden, lange termijn) van grote waarde
is en blijft. Tegelijk zijn we ons bewust van de
risico’s: ‘de markt’ houdt ons niet scherp en ‘de
maatschappij’ staat op afstand. Het versterken
van het kostenbewustzijn en het vergroten van
de invloed van bewoners en maatschappelijke
belanghouders zijn voor Wooncompagnie daarom
eeuwigdurende speerpunten: we zijn er nooit mee
klaar.
De missie van Wooncompagnie vertelt ‘voor wie
we wat waar doen’ en geeft richting aan onze
activiteiten. Ze 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 onze missie staat het bieden van goede en
betaalbare huisvesting centraal. Wij spannen ons
in voor mensen met een bescheiden inkomen,
met een zorgvraag en voor mensen die specifieke
begeleidings- of huisvestingsbehoeften hebben.
Voor hen hebben wij een gevarieerd, kwalitatief
goed en betaalbaar aanbod aan woningen en
woondiensten. Deze focus maakt dat wij alleen
activiteiten in de DAEB-sfeer willen voortzetten. Wij
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zullen dan ook actief en versneld afscheid nemen
van ons niet-DAEB bezit. In 2013 is een projectgroep
opgericht om dit vorm te geven.
Aanvullend beschouwen wij het als onze opdracht
om onze bewoners een aangename woonplek
te bieden. Mensen moeten zich thuis voelen in
hun huis en hun buurt. Die opdracht ligt niet
bij Wooncompagnie alleen. De bewoners zijn
eerstverantwoordelijk – alleen zij kunnen van een
huis hun thuis maken – en samenwerking met
overheden en zorg- en welzijnsorganisaties is
essentieel.

Bewegingen in 2013
In het verslagjaar hebben zich drie ontwikkelingen
voorgedaan die direct verband houden met onze
positionering als maatschappelijke organisatie op
het gebied van de volkshuisvesting:
1. Wooncompagnie werd door collega-corporatie
AWM benaderd met een steunvraag die
uiteindelijk uitmondde in een fusievoornemen.
2. In de diverse besprekingen met onze
huurdersorganisaties, en zeker naar
aanleiding van een op hun voorstel uitgevoerd
woonlastenonderzoek, heeft het thema
betaalbaarheid nog meer betekenis gekregen.
3. We zijn intern op zoek gegaan naar de
maatschappelijke positionering die
Wooncompagnie op langere termijn wil
nastreven.
Van deze ontwikkelingen doen we hierna verslag.

5.1.1 Solidair met AWM
De Algemene Woningbouwvereniging
Monnickendam (AWM) bezit circa 1.000 woningen,
nagenoeg allemaal gelegen in Monnickendam
(gemeente Waterland). De financiële positie van
AWM is de afgelopen jaren onder druk komen te
staan. De organisatie is door het Centraal Fonds voor
de Volkshuisvesting (CFV) onder verscherpt toezicht
gesteld, en werkt sindsdien binnen de kaders
van een door het CFV geaccordeerd herstelplan.
Ongelukkige keuzes van ontwikkellocaties,
tegenwind op de woningmarkt en aangescherpte
heffingen door de rijksoverheid hebben in 2013

echter geleid tot een situatie waarin AWM niet meer
kon voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
Tevens bleek AWM niet meer in staat om op termijn
te voldoen aan de criteria voor borging door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Wooncompagnie is AWM de afgelopen jaren
meerdere malen te hulp geschoten. Dat gebeurde
door vastgoed over te nemen onder collegiale
voorwaarden, waaronder een terugkoopmogelijkheid
voor AWM tegen gelijke prijs. Ook in ondersteunende
vorm heeft Wooncompagnie geholpen, zoals bij
het zoeken naar kopers van nog te ontwikkelen
vastgoed in Purmerend en bij het kasbeheer. Toen
deze ondersteuning onvoldoende soelaas bleek
te bieden heeft AWM (bij brief d.d. 2 april 2013)
Wooncompagnie verzocht de mogelijkheid van
een fusie te verkennen. De bereidheid daartoe is
vervolgens uitgewerkt in een intentieovereenkomst
en een plan van aanpak. Op deze basis is een
vooronderzoek gestart naar de condities waaronder
AWM in de vorm van een fusie zou kunnen aanhaken
bij Wooncompagnie. Dat vooronderzoek kende 1
juli 2013 als einddatum met als bepaling dat een
vervolgonderzoek pas start als de vereniging AWM
haar rechtsvorm heeft gewijzigd naar een stichting.
Tot een volgende stap in het voorgenomen fusie
traject kwam het in juli 2013 echter niet. Op de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van AWM werd
niet de vereiste 90% van de stemmen behaald om
over te gaan tot omzetting van de vereniging in een
stichting. De ALV verzocht het bestuur van AWM
na te gaan welke alternatieven er waren, in het
bijzonder gericht op een zelfstandig voortbestaan.
AWM heeft vervolgens in beeld gebracht welke
mogelijkheden er waren om de financiële positie te
versterken. Mogelijkheden als het verhogen van de
huren, het intensiveren van de verkoop van woningen
en het scherp bezuinigen op de kosten bleken ‘te
weinig en te laat’ te zijn. Een variant waarin de
gemeente Waterland zou zorgen voor een financiële
injectie, werd door de Gemeenteraad eind juli 2013
afgewezen.
AWM heeft vervolgens een procesmanager in de arm
genomen, met als opdracht om voor 1 december 2013
met maatregelen te komen om de financiële positie
van AWM veilig te stellen. Uit een verkenning van

maatregelen kwam fusie met een krachtige corporatie
als enige optie naar voren. AWM op zoek gegaan naar
mogelijke fusiepartners, waarbij in eerste instantie
vier corporaties zijn benaderd. Op basis van de
reacties van deze corporaties, heeft de ALV van AWM
op 19 december 2013 een bindend advies uitgebracht
om te komen tot een fusie met Wooncompagnie.
Wooncompagnie is niet op zoek naar schaal
vergroting. Het besluit om mee te werken aan
een fusie met AWM is primair ingegeven door
solidariteitsoverwegingen. Wooncompagnie is
van mening dat de huurders van AWM niet het
slachtoffer mogen worden van de financiële
situatie van de organisatie. Als collega-corporatie is
Wooncompagnie bereid om te helpen en in staat om
de financiële problematiek van AWM op te lossen.
Tegelijk past de fusie in de vastgoedstrategie:
Wooncompagnie is met ruim vijfhonderd woningen
actief in de gemeente Waterland maar nog niet
in de kern Monnickendam. Toevoeging van het
AWM-bezit vormt een natuurlijke aanvulling op
de vastgoedportefeuille en stelt Wooncompagnie
beter in staat om het woonaanbod in de gemeente
Waterland (Monnickendam en de omliggende
woonkernen) in samenhang te benaderen.
De meerwaarde van de voorgenomen fusie ligt
primair in de aanpak van de financiële problematiek
van AWM. Een sanering van de projecten- en
leningportefeuille en een reductie van de
bedrijfskosten is daarvoor noodzakelijk. Op deze
punten zal het AWM-bezit binnen de financiële
kaders van Wooncompagnie worden gebracht.
Met de sanering van de leningen, die worden
teruggebracht tot het genormeerde niveau van
35.000 euro per woning, is een bedrag van circa 20
miljoen euro gemoeid. Wooncompagnie financiert
dit bedrag uit haar (des)investeringskasstroom.
Deze wijze van financiering maakt duidelijk dat de
fusiekosten niet uit de huuropbrengsten worden
betaald. Onderdeel van de voorgenomen fusie is
een reductie van de bedrijfskosten bij AWM naar
het bij Wooncompagnie genormeerde niveau
van 1.100 euro per woning. Deze reductie zorgt
ervoor dat de komst van AWM niet leidt tot een
kostenstijging bij Wooncompagnie en niet leidt
tot lastenstijgingen voor de huurders. De sanering
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van de projecten- en leningportefeuille en de
reductie van de bedrijfskosten zorgen ervoor dat
het woningbezit in Monnickendam vervolgens weer
rendabel kan worden geëxploiteerd, waarmee er
ook weer nieuwe investeringmiddelen ontstaan.
Voornoemde maatregelen zorgen er ook voor dat de
fusiecorporatie als geheel in alle opzichten voldoet
aan de criteria van WSW en CFV.
In de voorgenomen fusie gaat AWM ‘gewoon
meedoen’ met Wooncompagnie. Dat betekent een
volledige fusie tussen beide organisaties, waarbij
Wooncompagnie de fusiedragende corporatie is.
Na fusie is het door Wooncompagnie gevoerde
beleid integraal van toepassing op ‘voorheen AWM’.
Dit geldt voor de volle breedte, van de financiële
kaders, het huur- en verkoopbeleid, onderhouds- en
investeringsbeleid en de organisatiestructuur tot
de participatie van bewoners en belanghouders.
De fusie heeft geen gevolgen voor de inrichting
van de organisatie en de werkprocessen
van Wooncompagnie. De medewerkers
en de werkzaamheden van AWM worden
volledig overgeheveld naar Wooncompagnie.
Beleidsaanpassingen of een reorganisatie zijn
daarbij niet aan de orde.
Met de voorgenomen fusie komt een einde aan
een onzekere tijd voor iedereen die betrokken
is bij AWM. De voorgenomen fusie biedt in de
eerste plaats een oplossing voor de huurders
in Monnickendam en Waterland. Zij verkrijgen
de zekerheid van een solide en betrouwbare
verhuurder, die betaalbaar wonen mogelijk
maakt voor mensen met een bescheiden
portemonnee. Voor de gemeente Waterland en de
Monnickendammer gemeenschap betekent de fusie
dat er ook in de toekomst een organisatie actief
is die het belang van de volkshuisvesting voorop
stelt. En de medewerkers van AWM verkrijgen
zekerheid over hun baan bij een werkgever die nieuw
perspectief biedt.
Voor Wooncompagnie vormt de fusie in de
eerste plaats een vanzelfsprekende invulling van
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Daarnaast vormt de toevoeging van het woningbezit
van AWM naar locatie en samenstelling een
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logische aanvulling op de woningvoorraad van
Wooncompagnie. Het fusievoornemen is op 28
januari 2014 vastgelegd in een door beide partijen
ondertekende intentieovereenkomst. Deze
overeenkomst markeert de start van een traject dat
beoogt per 1 juli 2014 uit te monden in een fusie.

5.1.2 Betaalbaarheid voorop
In het verslagjaar heeft het thema betaalbaarheid
nog nadrukkelijker betekenis gekregen. De start
werd gemarkeerd in de begroting voor 2013,
waarin uiting werd gegeven aan de wens om de
introductie van de verhuurderheffing niet volledig
voor rekening van de huurders te laten komen.
De begroting 2013 vond evenwicht tussen een
verhoudingsgewijs beperkte huurstijging (1%
boven inflatie), beheersing van de bedrijfskosten
en de kosten van onderhoud en een reductie van
het voor nieuwbouw bestemde investeringsvolume.
Tegen deze achtergrond zijn er in de eerste helft
van 2013 stevige discussies gevoerd met de
huurdersorganisaties, samenwerkend in de SHO,
over het te voeren huurbeleid. De voorstellen van
Wooncompagnie voor de jaarlijkse huurverhogingen
en voor aanpassing van het streefhuurbeleid
konden geen van beide rekenen op instemming
van de huurdersorganisaties. Uiteindelijk heeft
Wooncompagnie per 1 juli 2013 een huurverhoging
doorgevoerd die niet afhankelijk is van de hoogte
van het inkomen maar wel van de hoogte van
de streefhuur. Woningen waarvan de prijs al op
het niveau van de streefhuur ligt, kregen een
huurverhoging van 2,5% (de inflatie). Ligt de
huurprijs onder deze streefhuur, dan loopt de
stijging op tot maximaal 4%.
Tevens heeft Wooncompagnie besloten om met
ingang van augustus 2013 toch een wijziging
door te voeren in het streefhuurbeleid. In de
nieuwe systematiek wordt de hoogte van het
streefhuurpercentage bepaald door:
1. de betaalbaarheid, waarbij we de streefhuren
zodanig vaststellen dat het overgrote deel van de
huren onder de liberalisatiegrens blijft en er een
evenwichtige prijsopbouw ontstaat;
2. de energetische kwaliteit, waarbij woningen met
een lagere energiezuinigheid (label E of lager)
een lagere streefhuur krijgen;

3. de populariteit, waarbij woningen in kernen
met een matige verhuurbaarheid een lagere
streefhuur krijgen.
Het eerste uitgangspunt (betaalbaarheid)
hebben we ingevuld door te bekijken welke
streefhuurpercentages zorgen voor een
huurprijsopbouw waarin ook de goedkope en
betaalbare huurklassen voldoende zijn gevuld.
Dat blijkt het geval te zijn als we in het werkgebied
van vestiging Purmerend kiezen voor een
streefhuurpercentage van 70% en in het werkgebied
van vestiging Schagen voor 85%. Deze percentages
zijn verschillend omdat in het werkgebied van
vestiging Purmerend de schaarstepunten van
toepassing zijn. Hierdoor zijn de maximale
huurprijzen een stuk hoger dan in het werkgebied
van vestiging Schagen. Dit compenseren we door
een lager streefhuurpercentage, waarmee de
prijsverhogende werking van de ‘Donnerpunten’
als het ware wordt uitgeschakeld. Het tweede
uitgangspunt (energiezuinigheid) hebben we
ingevuld door bij alle woningen met een slechte
energetische kwaliteit (label E of lager) een afslag van
5%-punt toe te passen op het streefhuurpercentage.
Het derde uitgangspunt (populariteit) is alleen van
toepassing in het werkgebied van vestiging Schagen.
Daar zorgt het brede voorzieningenniveau in de stad
Schagen voor een merkbaar hogere populariteit en
betere verhuurbaarheid dan in de overige kernen.
Daar houden we rekening mee door in de overige
kernen het streefhuurpercentage met 5%-punt te
verlagen (naar 80%).

Tegelijk was er het besef dat deze aanpassingen
van het huurbeleid niet voldoende waren om
het betaalbaarheidsvraagstuk op te lossen. Dat
bleek eens temeer uit de resultaten van een door
de Woonbond onder onze huurders uitgevoerd
woonlastenonderzoek. Die uitkomsten laten zien dat
een te groot deel van onze huurders de woonlasten
nauwelijks meer kan dragen.

Deze overwegingen leiden tot de volgende
streefhuurpercentages:

Werkgebied vestiging Purmerend
(energielabel A t/m D) 70%
(energielabel E t/m G) 65%

Stad Schagen
(energielabel A t/m D) 85%
(energielabel E t/m G) 80%

Overigen kernen werkgebied
vestiging Schagen
(energielabel A t/m D) 80%
(energielabel E t/m G) 75%
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De uitkomsten van het woonlastenonderzoek zijn
door de huurdersorganisaties overhandigd aan een
delegatie van leden van de Tweede Kamer. Binnen
Wooncompagnie zijn ze op meerdere manieren
en momenten onder de aandacht gebracht, onder
andere tijdens de jaarlijkse personeelsbijeenkomst.
Ze hebben mede bijgedragen aan een nog scherpere
bewustwording op het punt van betaalbaarheid.
Die bewustwording heeft in de begroting voor 2014
(en verder) ook een financiële vertaling gekregen.
In de meerjarenbegroting rekent Wooncompagnie
(wederom) met een inflatievolgende stijging
van de huurinkomsten. Financieel gezien heeft
Wooncompagnie daarmee de ruimte om een
terughoudend huurbeleid te voeren. De wijze
waarop dat wordt uitgewerkt, wordt in het
eerste kwartaal van 2014 in overleg met de
huurdersorganisaties verder uitgewerkt. De
gedachten gaan daarbij uit naar een combinatie van
een gematigde jaarlijkse huurstijging (lager dan
de maximaal 4% uit 2013) en een bijstelling van het
streefhuurbeleid. Dat laatste punt in het verlengde
van de constatering dat de kans op armoede groot is
bij huurders met een korte woonduur. De verklaring
daarvoor is logisch: recent verhuisde huurders
hebben te maken met een geharmoniseerde
streefhuur, die hoger ligt dan de huur die huurders
met een lange woonduur betalen. Door de
streefhuur te verlagen, komen er
1) meer woningen beschikbaar met een betaalbare
huur en
2) zitten recent verhuisde huurders eerder op het
niveau van de streefhuur, waarna de huurstijging
de inflatie volgt.
Wooncompagnie heeft in 2013 uit oogpunt van
betaalbaarheid haar huurbeleid aangescherpt
en zal die koers in 2014 verder voortzetten. De
uitgangspunten en principes waarop het huurbeleid
is gebaseerd, blijven daarbij ongewijzigd: de
huur moet een redelijke afspiegeling zijn van de
geboden kwaliteit (en niet van het inkomen), de
huuropbrengsten horen een kostendekkende
exploitatie mogelijk te maken (maar niet een zo
hoog mogelijk rendement), de huren van zittende en
nieuwe huurders horen in een redelijke verhouding
tot elkaar te staan en het beroep op Huurtoeslag zo
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bescheiden als mogelijk. Wooncompagnie hoopt
van harte dat van de kant van de rijksoverheid
een stabiele huursombenadering en wijze van
woningwaardering worden geïntroduceerd, die
het mogelijk maken om zowel richting huurders
als richting exploitatie meerjarige duidelijkheid te
bieden over het huurbeleid.

5.1.3 Wooncompagnie op termijn
In het verslagjaar zijn we intern met elkaar in
gesprek gegaan over de toekomstige positionering
van Wooncompagnie. De wens daartoe komt
enerzijds uit de constatering dat de wereld waarin
we als corporatie opereren, flink aan het veranderen
is. Tegelijk willen we niet dat onze toekomst louter
wordt bepaald door de discussies van vandaag de
dag. Die discussies gaan teveel over abstracte zaken
als novelles en DAEB en missen de vraag naar de
bedoeling.

In de discussies die we daar over gehad hebben,
bleek er een diep en breed gevoelde behoefte om
Wooncompagnie verder te ontwikkelen als een
betekenisvolle én efficiënte organisatie. Er is een
grote wens om dichter bij onze bewoners te komen,
om écht klantgericht en dienstverlenend bezig te
zijn, om de zorgen van onze huurders (bijvoorbeeld
over de betaalbaarheid) serieus te nemen en aan
te pakken, om zinvol bezig te zijn in direct contact

met de mensen waar het om gaat. Tegelijk is er de
grote wens om doelgericht te werken, overbodige
onzin overboord te gooien en geen energie-tijd-geld
te verliezen als dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
In beide werelden is er nog veel te winnen, zijn er
genoeg punten om op te pakken en is er de ambitie
om dat ook te doen.
Het overkoepelende verhaal, van een organisatie
waarin dat alles als het ware vanzelfsprekend is,
start met de constatering dat we in een transitiefase
zitten. Daarin bekvechten we al jarenlang over
de vraag waar corporaties zich in de driehoek van
markt – staat – samenleving bevinden, terwijl
daarachter een verschil van opvatting op het niveau
van waarden schuilgaat. Op dat niveau zijn waarden
als groei, individueel eigendom en financieel
rendement sturend geweest voor de inrichting
van de samenleving. Die waarden lijken te worden
vervangen: ruil en hergebruik, gezamenlijke
verantwoordelijkheid en kleinschaligheid zijn daar
voorbeelden van. Ze leiden (mogelijk gemaakt door
ict en www) tot andere opvattingen over de rol van
de staat en het functioneren van de democratie en
de economie. Dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar
de dagelijkse praktijk laats steeds meer voorbeelden
zien van mensen die het samen gewoonweg anders
doen dan we deden.
Wooncompagnie wil het ook gewoon anders
doen. Gewoon blijft dat we modale woningen
verhuren aan mensen met bescheiden middelen.
Anders wordt hóe we dat doen. Niet als uitvoerder
van overheidsbeleid of vanuit paternalistische
opvattingen over wat goed is voor de mens. Wel
vanuit de gedachte dat mensen prima in staat
zijn om zelf te bepalen hoe ze willen wonen. Ook
als ze een laag inkomen of een beperkt sociaal
kapitaal hebben. Het faciliteren van de keuzes
die mensen zelf en samen maken, dat is de bril
waardoor we kijken. Daar zit een eenvoudige en
ook snel toepasbare component in. Aardig wat van
onze bestaande diensten en producten kunnen
we in de vorm van keuzeopties aanbieden. Dat
legt de afweging tussen prijs en kwaliteit aan de
kant waar deze hoort. Zo ontstaat steeds eer een
andere verantwoordelijkheidsverdeling. Die moet er
uiteindelijk toe leiden dat de bewoner uit de positie

van afhankelijke afnemer komt en een zelfbewuste
opdrachtgever wordt.
Er zit ook een risico aan dit verhaal. Voor je
het weet, zitten we in het kamp van degenen
die het verwijt krijgen dat een pleidooi waarin
‘burgers verantwoordelijkheid gaan nemen voor
hun eigen omgeving’ louter een excuus is om
bezuinigingen te rechtvaardigen. Dat verwijt
kunnen we onschadelijk maken als we het niet
laten bij een beroep op de zelfstandigheid van
onze bewoners maar ook de andere kant van het
verhaal in de schijnwerpers zetten. Die andere
kant gaat over onze ondernemingswijze. We zijn
geen overheidsorganisatie, we zijn geen goede
doelenclub, we zijn geen commercieel bedrijf en we
zijn ook niet hybride: we zijn gewoon anders. Dat
andere zit ‘m in een zakelijke ondernemingswijze
(waarin we net als de Lidl elke dag proberen de
kosten zo laag mogelijk te houden) waarvan de
winst wordt uitgekeerd aan de bewoners in de vorm
van een beheerste prijsontwikkeling en liever nog
prijsverlaging. Het ontbreken van een prikkel om
de huren zo laag mogelijk te houden is één van
de opvallendste kenmerken van de hedendaagse
sociale verhuur. In de huidige omstandigheden,
met ondermeer een fors dalende koopkracht, zou
een marktconforme reactie prijsverlaging zijn. Zie
de koopsector. Maar in de sociale huursector leiden
de prikkels tot een ander resultaat. De baten van
een gematigde huurontwikkeling leiden vooral tot
lagere huurtoeslaguitgaven door de overheid, terwijl
diezelfde overheid tegelijk een heffing introduceert
waarvan de hoogte is gebaseerd op een stijgend
huur- en huurtoeslagniveau.
Het is essentieel dat we die vicieuze cirkel
doorbreken. Daarom hebben we in Wooncompagnie
2020 een beeld voor ogen van een organisatie
die, net als haar bewoners, onafhankelijk is van
overheidssteun. Een organisatie die daadwerkelijk
zelfstandig is, met een eenvoudig maar duurzaam
verdienmodel. Niet gebaseerd op het streven
naar zo hoog mogelijke winst, op ingewikkelde
kruissubsidiëring of op theoretische toekomstige
verdiensten maar op het simpele uitgangspunt dat
de opbrengsten hoger moeten zijn dan de kosten.
In dat beeld zijn we in staat om kostendekkend
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woningen te verhuren die ook voor lagere inkomens
zonder huurtoeslag betaalbaar zijn. Dat eindbeeld
kunnen we niet volledig bereiken maar het moet wel
disciplinerend worden voor de manier waarop we
kosten en opbrengsten beschouwen.

Transitieprincipes:
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De hoofdlijn van de beweging die we willen maken,
hebben we vastgelegd in zes transitieprincipes.
Die vormen in de komende periode de maatstaf
waarlangs we onze dagelijkse keuzes en beslissingen
leggen. Zodat we niet in de waan van de dag blijven
steken maar zelfbewust onze toekomst schrijven.

5.2 Onze resultaten in 2013

Werkgebied

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

Texel

Den Helder

Anna Paulowna

•

•

't Zand

•

Callantsoog

•

•
•

St. Maartensbrug

•

Petten

•

•

Schagerbrug

•

Schagen

•

•

Slootdorp

Barsingerhorn

St. Maarten

•

Burgerbrug

• •
•
•
•
•

•
•

•

Lutjewinkel

•

Zijdewind
Winkel
’t Veld
Nieuwe Niedorp
Waarland
Oude Niedorp

•
•

Warmenhuizen

Medemblik

Opmeer

••

•
•

•

•

Zwaagdijk-West

Hoorn

Koggenland

Enkhuizen
Stede
Broec

Nibbixwoud

Wognum
Hoogwoud
Spanbroek

Langedijk HeerBroek
hugo
op Langedijk
waard
Alkmaar

•

Kreileroord

Middenmeer

Kolhorn

Dirkshorn

Tuitjenhorn

Bergen

•

Wieringerwerf

•

Wieringerwaard

Oudesluis

St. Maartensvlotbrug

Hollands Kroon

Drechterland

•

Blokker

•

Oterleek

Schermer

•

Stompetoren

Heiloo

•

• •
••
•
Beemster
Zeevang
Graft•
De Rijp
•
•
•
•
•
Purmerend
EdamWormerland

Zuidschermer
Driehuizen

Castricum

•

Schermerhorn

•

Grootschermer

•

Beets
Noordbeemster Oosthuizen
Warder
Westbeemster
Middenbeemster

Uitgeest
Heemskerk
Beverwijk
Velsen

Kwadijk Middelie

Zuidoostbeemster

Edam

Volendam

•
Waterland
•
•
•
Landsmeer
• •

Zaanstad Oostzaan

Ilpendam

Oostzaan Landsmeer Watergang
Broek in Waterland

Marken

•

Zuiderwoude

Amsterdam
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Woongelegenheden per gemeente naar huurklasse (eind 2013)
Goedkoop

Betaalbaar

Duur tot
huurtoeslag
grens

Duur boven
huurtoeslag
grens

Overig

Eindtotaal

Beemster

49

428

132

8

27

644

Edam-Volendam

100

548

222

8

878

Harenkarspel

62

800

59

7

928

Hollands Kroon

550

1716

266

164

2720

8

8

16

6

6

Hoorn
Landsmeer

24

Langedijk
Medemblik

33

353

Oostzaan

14

12

470

16

16

9

28

Opmeer

19

Purmerend

135

2235

651

127

215

3354

Schagen

253

2336

443

22

13

3076

Schermer

55

250

58

29

392

Waterland

121

325

83

Zeevang

43

368

44

1420

9367

2069

Eindtotaal

In het verslagjaar boekte Wooncompagnie
de volgende resultaten:
• We hebben 809 woningen verhuurd. Dat
zijn er 66 meer dan in 2012. We maken bij de
woonruimtebemiddeling gebruik van vier
regionale aanbodmodellen: Kop van NoordHolland, West-Friesland, Noord-Kennemerland
en Stadsregio Amsterdam. In elk van deze regio’s
kwamen er in 2013 meer woningen vrij dan in
2012. De verschillen zijn klein maar markeren wel
een trendbreuk: na jaren van een dalend aantal
verhuringen zien we weer een lichte stijging. Dat
is goed nieuws voor de vele mensen die op zoek
zijn naar een (andere) woning.
• Bijna 93% van het vrijkomende woningaanbod
werd verhuurd aan inkomens onder € 34.229. Om
aan deze toewijzingsnorm te voldoen, was het
nodig om in de regio Schagen de toewijzing aan
hogere inkomens tijdelijk te stoppen. Toewijzing
van nieuwbouw aan herstructureringsurgenten
met een hoger inkomen, zette de norm daar
namelijk onder druk.
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5

186

534
16

471

505

13547

• Via woningruil verhuisden 13 huishoudens naar
een andere woning. Dat zijn er 9 minder dan in
2012, het jaar waarin we voor het eerst de digitale
mogelijkheid van een woningruiladvertentie
op onze website openden. Wel werd er druk
geadverteerd (306 maal) en gekeken (56.205
hits) maar minder gereageerd (255 maal).
• We hebben 56 asielzoekers met een
verblijfsvergunning gehuisvest. Zo dragen we bij
aan een succesvolle integratie van deze mensen.
Het aantal gehuisveste statushouders is gelijk
verdeeld over de beide vestigingen en nagenoeg
gelijk aan 2012.
• We hebben 61 urgent woningzoekenden met
voorrang gehuisvest. Dat zijn er veel minder
dan in 2012 (101) en dat komt omdat het aantal
herstructureringskandidaten fors is gedaald (van
64 naar 30).
• We hebben maar liefst 275 nieuwe woningen
opgeleverd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan
in 2012 (met 148 woningen een gemiddeld

productiejaar) en het maakt 2013 op het gebied
van nieuwbouw tot het productiefste jaar in
de geschiedenis van Wooncompagnie. In een
periode waarin nagenoeg overal in het land de
woningbouw nagenoeg is stilgevallen, is dat een
bijzondere prestatie.
• We verkochten 133 huurwoningen (tegenover
111 in 2012), waarvan 89 aan zittende
bewoners. Tien kopers maakten gebruik van de
Starterslening. Daarnaast werden 24 Koopgarant/
Koopzekerwoningen teruggekocht, waarvan er
11 weer werden doorverkocht. In totaal verkocht
Wooncompagnie zodoende 144 woningen.
In tegenstelling tot onze verwachtingen, is
de verkoop in 2013 allerminst stilgevallen.
Tweederde van de verkoop vond plaats in het
werkgebied van vestiging Schagen. In die regio is
goed merkbaar dat kopen vaak goedkoper is dan
huren.
• Het aantal ontruimingen is in 2013 helaas
gestegen naar 28. Dat waren er in 2012 nog 16.
Deze toename baart ons zorgen. Het merendeel
van de ontruimingen had betrekking op
huurachterstand. Steeds meer huishoudens
hebben moeite om elke maand rond te komen.

• Op 1 juli 2013 verhoogden we de huren met
gemiddeld bijna 4%. Dat is aanzienlijk meer
dan in de inflatievolgende voorafgaande
jaren (2012: 2,3%) en een direct gevolg van
de aankondiging van de verhuurdersheffing.
Door het investeringsvolume en de bedrijfs- en
onderhoudskosten terug te brengen, konden
we de huurstijging onder de toegestane maxima
houden. In de regio Purmerend hebben we
de streefhuren verlaagd, omdat er te weinig
betaalbare woningen vrijkwamen.
Bij elkaar was 2013 een erg productief jaar: we
hebben meer woningen dan ooit gebouwd, het
aantal verkochte huurwoningen was tegen de
verwachting in hoger dan voorheen en bovendien
kwamen er weer meer woningen beschikbaar voor
verhuur aan woningzoekenden. Zo bekeken was
2013 een prima jaar, waarin bouwen voor beweging
heeft gezorgd, resulterend in meer aanbod voor
nieuwe huurders, terwijl de uitbreiding van de
verkoopvijver koopmogelijkheden heeft geboden
aan zittende huurders. Aan de andere kant zagen we
het betaalbaarheidsvraagstuk groeien. Dat maakt
het eindoordeel over 2013 gemengd.
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6. De volkshuisvesting staat voorop
In het werk van Wooncompagnie staat de
volkshuisvesting voorop. Onze prestatievelden zijn:
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.
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.
3. Wooncompagnie zorgt voor een woningaanbod
van goede kwaliteit
De koers voor de komende jaren krijgt
op drie punten een scherper accent: alle
woningen voldoen aan een vooraf omschreven
basiskwaliteit; Wooncompagnie werkt aan
een ‘vraagbestendige’ woningvoorraad; de
energieprestaties van de woningvoorraad worden
verbeterd.
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.
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. Het
oordeel over de vraag of het ergens aangenaam
wonen is, ligt echter niet bij Wooncompagnie
maar bij de bewoners. In de buurten die om
aandacht vragen gaan we niet ‘zomaar’ aan de
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slag maar zoeken we een medeverantwoordelijke
opdrachtgever en maken we afspraken over de
aanpak en te behalen resultaten.
Deze vijf prestatievelden worden in de planningen controlcyclus van Wooncompagnie jaarlijks
uitgewerkt in een kaderbrief, die richting geeft
aan de jaarplannen van de bedrijfsonderdelen en
daarmee ook aan de begroting. In dit hoofdstuk
vormen deze prestatievelden tevens de opzet
waarlangs de maatschappelijke resultaten over 2013
worden verantwoord.

6.1 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
tevredenheidoordeel. Dat doen we op verschillende
manieren, onder meer in de vorm van meting aan
de vereisten van het KWH-Huurlabel. We streven
naar verbetering van achterblijvende rapportcijfers,
omdat die laten zien dat we niet alleen meten maar
ook leren. In de komende jaren geven we deze meetleer-verbetercyclus nog meer gewicht.
In de opzet van de organisatie is de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze
doelstelling belegd bij de twee vestigingen, in
Schagen en Purmerend.

6.1.1 KWH Huurlabel
Wooncompagnie vindt het belangrijk haar
prestaties te laten meten en inzicht te hebben waar
we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Aan
de andere kant is het ook goed te zien waar onze
dienstverlening op orde is. Het jaar 2013 is het
tweede jaar dat we werken met het vernieuwde KWHHuurlabel 2.0. Binnen het KWH-Huurlabel wordt een
vaste kern van vier thema’s die huurders belangrijk
vinden, gemeten: Klantcontact, Verhuizen,
Onderhoud, Klachten behandelen. Op deze vier
thema’s wordt het oordeel van de klant gemeten.
Daarnaast wordt de informatie die wij op onze
website hebben inhoudelijk beoordeeld. Tenslotte
wordt de informatie voor onze klanten en die manier
waarop wij dit communiceren kwalitatief beoordeeld.

Over 2013 scoren we een totaal eindcijfer van 7,6.
In vergelijking met 2012 is het rapportcijfer met 0,1
licht gedaald. Onze scores over 2013:

nemen. Indien nodig scherpen we op basis hiervan
beleid en procedures aan. Wij hebben genoemde
signaalsmails geïmplementeerd in onze bestaande
klachtenprocedure.

• Klantcontact
- Bereikbaarheid
7,4
- Communicatie & informatie 7,4
• Verhuizen
- Woning zoeken
- Nieuwe woning
- Huur opzeggen

7,5
7.8
8,2

• Onderhoud
- Reparatieverzoeken
- Onderhoud (planmatig)

8,2
7,5

• Klachten behandelen
- Klachten behandelen

6,5

• Totaal Cijfer 2013

7,6

6.1.2 Telefonische bereikbaarheid

Voordeel van de nieuwe meetmethodiek is dat
we nu real-time (24/7) digitaal inzicht hebben
in de scores. Hierdoor zijn we in staat om direct
te kunnen bijsturen en verbeteringen kunnen
doorvoeren indien noodzakelijk. Binnen de
nieuwe meetmethodiek van het KWH-Huurlabel
bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van
het onderdeel “signaalmail”. Wooncompagnie
maakt inmiddels gebruik van dit onderdeel. Een
huurder van Wooncompagnie krijgt een vragenlijst
tegenwoordig digitaal opgestuurd waarna de
huurder de vragenlijst ook digitaal kan invullen
en retourneren. Zodra een huurder bij een van de
vragen een onvoldoende scoort, genereert het
systeem automatisch een signaalmail naar ons
waarin de uiting van ontevredenheid staat vermeld.
Wij verwerken en behandelen deze signaalmails
door middel van het nabellen van de betreffende
huurder. Gedurende dit gesprek proberen we nazorg
te verlenen en het gevoel van ontevredenheid weg te

Wooncompagnie werkt sinds ruim 11 jaar met een
telefonisch informatie punt. Een centrale plek
waar alle telefonische vragen en verzoeken van
zowel onze huurders als al onze zakelijke contacten
binnenkomen. Veel vragen en verzoeken van onze
huurders worden in een keer afgehandeld zonder
dat de huurder wordt doorverbonden. Zakelijke
bellers worden doorverbonden met de juiste
medewerker binnen Wooncompagnie.
In onderstaand overzicht geeft een beeld van de
afgelopen vijf jaar (2009 t/m 2013)
In onderstaand overzicht is duidelijk waarneembaar
dat het aantal aangeboden calls hoger is dan
de jaren ervoor. Tot medio 2012 kwamen alleen
de huurders telefonisch bij ons telefonisch
informatiepunt terecht. Sinds medio 2012 zijn
daar ook alle zakelijk telefoontjes bijgekomen.
Dit verklaart hoofdzakelijk de toename van het
aantal aangeboden calls. In 2013 hebben wij
4.150 zakelijke calls gehad.

6.1.3 Klachten en geschillen
De klachten over onze dienstverlening worden
per vestiging op één centraal punt bijgehouden.
De medewerkers werken volgens een vaste
procedure wanneer ze een klacht ontvangen. Als er
een klacht wordt ingediend, ontvangt de huurder
zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
We geven daarbij aan hoe lang het duurt voordat

Telefonische bereikbaarheid
Jaar

Aanbod

Ophangers

Verwerkt

Gem.
wachttijd

Servicelevel

Gem.
Gespreksduur

2009

54.906

1.344

53.562

0:00:19

88%

0:02:20

2010

57.552

1.642

55.910

0:00:22

86%

0:02:19

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
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Wooncompagnie actie onderneemt. De status van
de klacht kan op elk gewenst moment bekeken
worden. Na afhandeling van een klacht nemen wij
contact op om te vragen of de huurder tevreden is
over de manier waarop Wooncompagnie de klacht
heeft afgehandeld. Op deze manier krijgen we
goed zicht op de klachten en kunnen we de totale
dienstverlening verbeteren. Als we er niet uitkomen
met de huurder, dan kan deze een beroep doen op
een Geschillencommissie. De samenstelling en de
werkwijze van elke commissie is vastgelegd in een
reglement. Wij stellen de huurder na de uitspraak
schriftelijk op de hoogte van de eventueel te nemen
maatregelen. Op onze website is de werkwijze
omtrent klachten en geschillen weergegeven en
is de wegwijzer voor klachten en geschillen te
downloaden.
In 2013 heeft vestiging Schagen drie klachten
ontvangen over onze dienstverlening (2012: 10). De
aard van de klachten had te maken met:
• afhandeling reparatieverzoek
• niet tevreden met standpunt Wooncompagnie
Vestiging Purmerend heeft in 2013 25 klachten over
onze dienstverlening ontvangen (2012: 27). De aard
van de klachten had te maken met:
• het handelen van een medewerker van
woondiensten
• afhandelen van reparatieverzoek
Zowel in vestiging Schagen als in vestiging
Purmerend zijn de klachten binnen de gestelde
termijn afgehandeld.

Geschillenadviescommissie Kop van NoordHolland
Geschillen uit het werkgebied van vestiging
Schagen worden behandeld door de
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland.
Sinds 2012 behandelt deze commissie ook klachten
die gaan over de woonruimteverdeling. In 2013 zijn
twee klachten ingediend over Wooncompagnie,
waarvan een klacht betrekking hebben op de
woonruimteverdeling. Deze klacht hebben de klager
en Wooncompagnie gezamenlijk opgelost. De twee
klacht ging over een keuken. Wooncompagnie is
daarbij in het gelijk gesteld.
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Geschillencommissie Samenwerkende
Woningcorporaties Waterland (SWW)
In de zes gemeenten van het werkgebied van
vestiging Purmerend worden de geschillen
behandeld door de geschillencommissie SWW. Deze
werkt – behalve voor Wooncompagnie – ook voor De
Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam
en met ingang van 2009 ook voor Stichting
Woningbeheer De Vooruitgang in Volendam. De
geschillencommissie heeft in 2013 twee klachten
over Wooncompagnie ontvangen. Een klacht is
geheel ongegrond verklaard en de andere klacht
gedeeltelijk.

Huurcommissie
Naar aanleiding van de huurverhoging in 2013 is een
bezwaarschrift tegen de huurverhoging ingediend.
Daarnaast is in 2013 een verzoek tot huurverlaging
ingediend. Beide zijn ongegrond verklaard.

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

6.2.1 Onderzoek betaalbaarheid
Woonbond
In de laatste vier maanden van 2013 heeft de
Woonbond een onderzoek uitgevoerd naar
de betaalbaarheid onder de huurders van
Wooncompagnie. De Woonbond had daartoe vijf
huurdersorganisaties benaderd met het aanbod
om dit onderzoek kosteloos onder hun leden uit
te voeren. Omdat het thema betaalbaarheid hoog
op onze agenda staat, heeft Wooncompagnie
de Woonbond verzocht om op kosten van
Wooncompagnie ook het werkgebied van vestiging
Purmerend mee te nemen in het onderzoek. Hier
heeft de Woonbond mee ingestemd. In november
2013 is het onderzoeksrapport verschenen. De

uitkomsten bevestigden helaas het vermoeden dat
de betaalbaarheid bij onze huurders erg onder druk
staat. Met name bij huishoudens tussen 35 en 65
jaar met een woonduur van vijf jaar of korter, staat
de betaalbaarheid erg onder druk. De uitkomsten
van het rapport dienen als basis bij het uitwerken
van verdere maatregelen die wij zullen nemen om
de betaalbaarheid voor onze huurders te borgen, en
met name onder die groepen waar de situatie het
meest schrijnend is.

6.2.2 Huurbeleid
In de eerste periode van 2013 is de jaarlijkse
huurverhogingronde voorbereid. Daar waar in
voorgaande jaren sprake was van een inflatievolgend
huurbeleid, gold dit jaar een maximale
huurverhoging van inflatie plus 1,5% voor de lage
inkomens, inflatie plus 2% voor de middeninkomens
en inflatie plus 4% voor de hoge inkomens.
Wooncompagnie heeft besloten om geen gebruik te
maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging
en aan alle huurders een huurverhoging te vragen
van maximaal inflatie plus 1,5% (totaal 4%), met
aftopping op de streefhuur. Hiermee is per 1 juli 2013
een effectieve huurverhoging gerealiseerd van bijna
4%.
In augustus 2013 is het streefhuurbeleid
aangepast. Enerzijds is een vereenvoudiging
aangebracht in de systematiek voor de bepaling
van het streefhuurpercentage. Anderzijds zijn
de streefhuurpercentages voor de woningen in
het werkgebied van vestiging Purmerend naar
beneden bijgesteld om de betaalbaarheid beter
te kunnen borgen, welke door de invoering van de
Donnerpunten ernstig onder druk is komen te staan.
Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het
woonlastenonderzoek van de Woonbond, houden
we in de meerjarenbegroting 2014 – 2017 rekening
met een inflatievolgende jaarlijke huurverhoging.
Begin 2014 zullen we bezien wat dit betekent voor
de huurverhoging in 2014 en het streefhuurbeleid.
Eind 2013 is intern de discussie gevoerd over het
wel of niet hanteren van een inkomensafhankelijke
huurverhoging in 2014. Uitkomst van die discussie is
dat we in 2014 een gematigde, voor iedereen gelijke
huurverhoging met aftopping op de streefhuur of

de maximale huurprijs van de huurtoeslag willen
doorvoeren. Wat betreft de streefhuren zijn er met
name zorgen over de hoogte van de streefhuren
in het werkgebied van vestiging Schagen.
Begin 2014 zullen we dan ook enkele scenario’s
doorrekenen waarbij we de streefhuren (deels) naar
beneneden bijstellen gecombineerd met een niet
inkomensafhankelijke huurverhoging.

6.2.3 Huurtoeslag
Huurders zijn vrij om te kiezen of zij zelf de
huurtoeslag van de Belastingdienst willen
ontvangen of dat Wooncompagnie de huurtoeslag
ontvangt en in mindering brengt op de huurprijs. Wij
weten dus alleen van de huurders die de huurtoeslag
via Wooncompagnie laten lopen, dat zij huurtoeslag
ontvangen. Eind 2013 lieten 1925 huurders
de huurtoeslag door de Belastingsdienst aan
Wooncompagnie uitbetalen. Dit zijn er iets minder
dan eind 2012 (2019 huurders). Het gemiddeld te
ontvangen bedrag aan huurtoeslag per huishouden
is wel iets gestegen van € 183 per 31 december 2012
naar € 186 per 31 december 2013.
Per 1 december 2013 is de geclusterde uitbetaling
van de huurtoeslag komen te vervallen. Uitbetaling
aan de corporaties is dan alleen mogelijk indien
de corporatie een convenant heeft afgesloten
met de Belastingdienst. Deze optie heeft als
nadeel dat niet alleen de huurder maar ook de
corporatie verantwoordelijk wordt gesteld als er
teveel of ten onrechte huurtoeslag is uitgekeerd.
Wooncompagnie heeft niet voor deze optie gekozen.
Per 1 december 2013 kunnen de huurders van
Wooncompagnie er dus niet meer voor kiezen
om de huurtoeslag via Wooncompagnie te laten
verlopen. Wij hebben dan ook geen zicht meer op
het huurtoeslaggebruik onder onze huurders.

6.2.4 Huurachterstand
Om een huurachterstand zoveel mogelijk te
beperken, zijn in 2013 voorbereidingen getroffen
om te komen tot een (nog) strakker incassobeleid.
Dit gaat met ingang 2014 van start. Wat betreft de
ontwikkeling van de huurachterstanden zien we
verschillen tussen het werkgebied van vestiging
Schagen en dat van vestiging Purmerend. Daar
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waar onder de huurders in het werkgebied van
vestiging Schagen de huurachterstand over het
hele jaar genomen in lijn ligt met de gemiddelde
huurachterstand over 2012, zien we dat onder de
huurders in het werkgebied van vestiging Purmerend
de huurachterstand ten opzichte van 2012 wel
behoorlijk is opgelopen. Dit baart ons zorgen.
Wooncompagnie heeft in 2013 in het werkgebied
van vestiging Purmerend het project ‘
Budgetcoach’ opgestart. Dit project vindt
plaats met gesloten beurs in samenwerking met
partners. Huurders konden zich aanmelden voor
een budgetadviesgesprek met een medewerker
van Stichting Maatschappelijke Dienst
(SMD). Uiteindelijk is er met elf huurders een
budgetadviesgesprek gevoerd. Over het algemeen
waren de mensen blij met het gemaakte overzicht
en uitgebrachte advies. In 2014 zullen we dit project
evalueren in een gesprek met SMD.

6.2.5 Ontruimingen
In 2013 zijn 74 ontruimingen aangezegd (2012: 50)
en 28 woningen daadwerkelijk ontruimd (2012:
16). Zowel het aantal daadwerkelijk uitgevoerde
ontruimingen als het aantal aanzeggingen in ten
opzichte van 2012 fors toegenomen. Dit baart ons
zorgen. Het merendeel van de ontruimingen had
betrekking op huurachterstand. We zien het als een
signaal dat een toenemend aantal huishoudens het
steeds moeilijker krijgt om elke maand weer rond te
komen en de betaalbaarheid terecht een thema is
dat hoog op onze agenda staat en inmiddels met het
definiëren van een wensvoorraad en een matiging
van het (streef )huurbeleid ook concrete stappen
hebben gezet. Daarnaast werken we vanaf 2014 met
een nog strakker incassobeleid. Door nog sneller te
handelen en te komen tot een betalingsafspraak,
hopen we te voorkomen dat de financiële
problemen dusdanig groot worden dat ontruimen
onontkoombaar is.

6.2.6 Tweede Kansbeleid
Zowel in het werkgebied van vestiging Purmerend
als in het werkgebied van vestiging Schagen heeft
Wooncompagnie met de gemeente en collegacorporaties al enige jaren convenanten afgesloten
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met betrekking tot het Tweede Kansbeleid en
voorkoming van dakloosheid. In 2013 is net als
in 2012 met name veel aandacht besteed aan het
voorkomen van huurschuld, zodat het traject van
het Tweede Kansbeleid niet hoeft te worden ingezet.
Voor Tweede Kans komen huurders in aanmerking
die door (multi)problemen door de rechter worden
gevonnist tot ontruiming. Huurder die gebruik
maken van een Tweede Kansbeleid tekenen
een tweede kanscontract. Voor een bepaalde
periode van maximaal drie jaar wordt de huurder
intensief begeleid. In 2013 zijn in totaal vier tweede
kanscontracten afgesloten.

6.2.7 Toewijzingsnorm
Met ingang van 1 januari 2011 dienen corporaties
minimaal 90% van het vrijkomende aanbod toe
te wijzen aan huishoudens met een belastbaar
jaarinkomen tot € 34.229. De regelgeving
en controle op de 90% normering is in 2013
aangescherpt. Daardoor is er een nog grotere
noodzaak om het administratieve proces nog
beter in control te krijgen en te houden. Daarom is
besloten om ieder toewijzingsdossier intern extra
te laten controleren op juistheid en volledigheid.
In 2013 heeft Wooncompagnie bijna 93% van het
aanbod toegewezen aan deze doelgroep. Daarmee
heeft Wooncompagnie wederom voldaan aan de
norm van 90%.

6.2.8 Woonruimteverdeling
Omdat Wooncompagnie woningen in verschillende
regio’s heeft, wordt er gewerkt met vier
verschillende woonruimteverdelingsmodellen.

Gemeente Schermer: Regionaal
aanbodmodel Stichting Sociale Verhuurders
Noord-Kennemerland (SVNK)
Het bezit van Wooncompagnie in de gemeente
Schermer behoort tot het SVNK-gebied. Ook
hier hebben de corporaties in gezamenlijkheid
bepaald hoe de 90%-regel wordt vormgegeven.
Het uitgangspunt was daarbij het naleven van de
nieuwe regelgeving met maximale benutting van de
10%. Dit heeft ertoe geleid dat in het SVNK-gebied
huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot €
38.500 mogen reageren op het vrijkomend aanbod

van sociale huurwoningen. Deze inkomensgrens
is berekend op basis van het aantal toewijzingen
aan huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
tussen € 34.229 en € 38.500 en de omvang van
het resterende 10% na aftrek van toewijzing aan
bepaalde groepen zoals urgenten en mensen met
een zorgvraag. De voortgang met betrekking tot
de toewijzing wordt gemonitord zodat tijdig kan
worden bijgestuurd als de 10% dreigt te worden
overschreden.
Het aantal actief woningzoekenden is in 2013
opnieuw licht gedaald. De daling van het aantal
actief woningzoekenden is vooral zichtbaar
in de gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en
Heerhugowaard. In 2013 is net als in 2012 gemiddeld
81% van de woningzoekenden uit de regio NoordKennemerland afkomstig. De gemeenten Bergen,
Castricum, Graft de Rijp en Schermer trekken
meer woningzoekenden van buiten de regio in
vergelijking met de andere gemeenten.
Ook het aantal reacties is opnieuw licht gedaald
met 5,5%. Het aantal verhuringen is in 2013 echter
gestegen naar 1999 verhuringen (2012: 1872). Door
de daling van het aantal actief woningzoekenden
en de stijging van het aantal verhuringen, zien
we een toename van de slaagkans. De slaagkans
bereikt in 2013 de hoogste score van de afgelopen
5 jaar, namelijk 16,7%. De categorie urgent
woningzoekende blijft in 2013 ongeveer gelijk aan
2012. De categorie van woningzoekenden met een
zorgindicatie is licht gedaald ten opzichte van 2011
en 2012. De stijging in het aantal verhuringen is
dus vooral zichtbaar in het aantal verhuringen aan
reguliere woningzoekenden.
Onder huishoudens die behoren tot de laagste
inkomensgroep is in 2012 de verhuisgeneigdheid
duidelijk afgenomen: Het aantal woningzoekenden
met een inkomen tot het minimum (conform de
definitie van het BBSH) is ten opzichte van 2012
met ongeveer 10% gedaald en beslaat ca. een derde
van het aantal woningzoekenden. Ruim 70% van
de actief woningzoekenden heeft een inkomen
onder de grens van de doelgroep (€ 34.229). In
2013 laat het aantal actief woningzoekenden met
een inkomen tussen de grens doelgroep en de

grens zelfredzaamheid (€ 43.622) voor het eerst in
de afgelopen jaren een stijging zien. De groep met
een inkomen boven de grens zelfredzaamheid is
opnieuw gedaald naar minder dan 1%.
Het aandeel woningen dat wordt verhuurd aan
mensen uit de laagste inkomensgroep daalt in
2013 voor het eerst in de afgelopen jaren naar 42%,
terwijl de toewijzingen aan huishoudens met een
inkomen vanaf het minimum tot aan de grens
van de doelgroep met 4% stijgt ten opzichte van
2012. Deze verschuiving zien we ook bij de actief
woningzoekenden. Het aantal verhuringen neemt
echter in alle inkomensgroepen toe. De slaagkans is
dan ook voor alle inkomensgroepen ten opzichte van
de afgelopen jaren gestegen.
De grootste groep woningzoekenden naar
leeftijd vormen de 30 tot 54 jarigen. Deze groep
is in 2013 opnieuw licht gestegen. Ook de groep
woningzoekenden van 55 jaar en ouder is voor het
eerst in de afgelopen jaren gestegen. De jonge
leeftijdscategorieën laten een daling zien in het
aantal actief woningzoekenden. De stijging van
het aantal verhuringen is in alle leeftijdsgroepen
terug te vinden, maar nauwelijks in de leeftijdgroep
van 55 jaar en ouder. Door de daling van het actief
woningzoekenden en de stijging van het aantal
verhuringen in de jonge leeftijdscategorieën, is de
slaagkans voor deze groep het meest gestegen. De
slaagkans voor de groep van 55 jaar en ouder is iets
gedaald.
Ruim 80% van de actief woningzoekenden heeft
een een- of tweepersoonshuishouden. 2013 laat
een kleine daling in deze groepen zien, terwijl de
grotere huishoudens over het algemeen iets stijgen.
Ruim 85% van de woningen is verhuurd aan eenof tweepersoonshuishoudens. De slaagkans de
grotere huishoudens is daarmee gedaald, terwijl de
slaagkans voor de kleine huishoudens is gestegen.
Wat betreft de betaalbaarheid zien we een redelijk
zorgelijke ontwikkeling: Het aandeel verhuurde
goedkope en betaalbare woningen daalt van 61%
in 2011 naar 53% in 2012 en naar 44% in 2013. In
2013 heeft voor het eerst meer dan de helft van
de woningen (56%) een huurprijs boven de grens
van betaalbaar. Eind 2013 is dan ook gestart
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met een onderzoek naar de betaalbaarheid in de
regio, waarbij met name wordt onderzocht wat de
prijsopbouw van het toekomstige aanbod is. In 2014
zullen de SVNK-corporaties de uitkomsten analyseren
en bezien of en zo ja op welke wijze bijstelling van het
huur- en toewijzingsbeleid noodzakelijk is. In 2013
heeft Wooncompagnie overigens de streefhuren van
het bezit in deze regio verlaagd.

lotingmodule. Bijna alle corporaties in de Stadsregio
melden 15% van hun vrijkomende woningen aan voor
loting. Iedere corporatie bepaalt zelf welke woning zij
daarvoor aanmeldt. Loting is met name interessant
voor de zogenaamde snelzoekers.
Per 12 januari 2013 is de rapportage
Woonruimteverdeling voor de Stadsregio vervangen
door de Woonmonitor.

De aanbiedingscoëfficiënt is in 2013 vrijwel
gelijk aan 2012 (1,83 en 1,84). 3,6% van de
woningzoekenden is door de corporatie geweigerd,
vanwege een negatieve verhuurdersverklaring
of omdat de inkomensgegevens niet tijdig zijn
aangeleverd. In 2013 zijn deze weigeringsredenen
respectievelijk 2,5 en 3 keer zoveel gebruikt als
in 2012.

De Stadsregio zit behoorlijk op slot: De mutatiegraad
laat wederom om dalende lijn zien. Deze trend geldt
echter niet voor de Noordvleugel van de Stadsregio,
en dus het werkgebied van de vestiging Purmerend.
De mutatiegraad is voor de vestiging Purmerend in
2013 licht gestegen van 5,35% in 2012 naar 5,44%
in 2013.

Gemeenten Beemster, Edam-Volendam,
Purmerend, Waterland en Zeevang:
Regionaal aanbodmodel (Stadsregio)
via WoningNet
Een deel van ons bezit behoort tot de Stadsregio
Amsterdam, waar alle corporaties via WoningNet
hun vrijkomende woningen aanbieden. In
gezamenlijkheid is besproken hoe in de Stadsregio
wordt omgegaan met de 90%-regel. Dit heeft
ertoe geleid dat in de Stadsregio de 90%-regel in
beginsel strak werd gehanteerd. In principe kwamen
huishoudens met een belastbaar jaarinkomen van
meer dan € 34.229 niet meer in aanmerking voor een
sociale huurwoning, tenzij zij behoren tot bepaalde
vooraf gedefinieerde groepen zoals mensen met een
zorgvraag of (stadsvernieuwings)urgenten.
In 2012 is een lichte versoepeling doorgevoerd voor
gezinnen. Reden daarvoor was dat de 10% niet
volledig werd benut. Tegelijkertijd is het voor gezinnen
met een inkomen net boven de inkomensgrens van
€ 34.229 erg moeilijk om geschikte en voor hen
betaalbare woonruimte te vinden. Daarom is per
1 januari 2012 bepaald dat gezinnen (minimaal 1
volwassene en 1 inwonend kind jonger dan 18 jaar)
op een deel van de sociale huurwoningen mogen
reageren. De woningcorporaties stellen een deel van
het aanbod met drie of meer kamers en een huur vanaf
€ 596,75 beschikbaar voor gezinnen met een inkomen
tot en met € 39.202. Nieuw in het aanbodmodel is de

32

Wooncompagnie Jaarverslag 2013

De gemiddelde wachttijd op het moment dat
een woningzoekende een woning accepteert
schommelt rond de 12 jaar. Dit betekent dus dat
een woningzoekende gemiddeld 12 jaar moet
zijn ingeschreven dan wel 12 jaar woonduur heeft
opgebouwd in zijn huidige woning. De laatste drie
jaar is de gemiddelde wachttijd redelijk constant en
varieert van 11,7 tot 12,7 jaar.
Het gemiddeld aantal uitgebrachte reacties is in de
Stadsregio hoog. In de gemeenten van de Stadsregio
waar Wooncompagnie actief is, wordt het meest
gereageerd op het aanbod in Purmerend, Waterland
en Edam-Volendam. In geval van loting is het
aantal reacties beduidend hoger. Zo ontvingen wij
bijvoorbeeld 750 reacties op een eengezinswoning
in Purmerend. Het aantal reacties op woningen die
gelabeld zijn voor 55+ blijft laag. Per complex zullen
wij gezien of het label al dan niet moeten continueren.
Het aantal actief woningzoekenden nam in 2011 flink
af met zo’n 10.000 actieve woningzoekenden doordat
de 90%-norm het reageren voor woningzoekenden
met een te hoog inkomen toch nutteloos of
onmogelijk maakte. Sindsdien schommelt het
aantal actieve woningzoekenden tussen de 36.000
en 40.000. De slaagkans wordt berekend door het
aantal verhuringen te delen door het aantal actieve
woningzoekenden in de betreffende periode.
De slaagkans neemt af indien het aantal actieve
woningzoekenden sterker toeneemt dan het aantal
verhuringen vergeleken met de voorgaande periode

en andersom. Door de dalende mutatiegraad in de
Stadsregio is de slaagkans in 2013 dus afgenomen.
Een aangeboden woning wordt in de Stadsregio de
laatste jaren steeds vaker geweigerd. Dit is deels
te verklaren door de lang benodigde wachttijd:
woningzoekenden beseffen zich dat zij, als ze een
woning hebben geaccepteerd, voorlopig niet opnieuw
in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Hoe meer woonduur (of inschrijfduur) met heeft,
hoe kritischer men is. Het aanbiedresultaat van de
mutaties van vestiging Purmerend ligt met 4,8 echter
fors lager dan in de Stadsregio als geheel.
Het aantal verhuringen aan woningzoekenden die
in het bezit zijn van een urgentieverklaring, is het
afgelopen jaar beduidend minder dan daarvoor.
Deze afname loopt echter gelijk af met het totaal
aantal verhuringen. Verhoudingsgewijs blijft het
aandeel woningen dat is verhuurd aan urgent woning
zoekenden dus gelijk en ligt rond de 8% a 10%.

Gemeenten Hollands Kroon en Schagen:
Aanbodmodel Kop van Noord-Holland
In de Kop van Noord-Holland zijn met andere
corporaties geen collectieve regels opgesteld over de
toewijzing. Daardoor was Wooncompagnie vrij om
eigen beleid te voeren met betrekking tot de 90%regel. Ons uitgangspunt was, net als in het SVNKgebied, het naleven van de nieuwe regelgeving met
maximale benutting van de 10%. Dit ten behoeve
van huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
tussen € 34.229 en € 43.622 omdat wij naast de
primaire doelgroep de lage middeninkomens
hebben benoemd als doelgroep van beleid. Dit
heeft ertoe geleid dat Wooncompagnie ervoor
heeft gekozen om huishoudens met een belastbaar
jaarinkomen tussen € 34.229 en € 43.622 de
mogelijkheid te geven om te reageren op vrijkomend
aanbod met een huurprijs vanaf € 575. Zeker in de
kleinere kernen is dit aanbod echter zeer beperkt.
De voortgang met betrekking tot de toewijzing
wordt maandelijks gemonitord zodat tijdig kan
worden bijgestuurd als de 10% dreigt te worden
overschreden. In 2013 is tezamen met corporaties
in de Kop van Noord-Holland wel gestart met
een verkenning om te komen tot een regionaal
aanbodmodel.

Om te kunnen voldoen aan de 90% normering
bij woningtoewijzing heeft vestiging Schagen
op 1 november de toewijzing van woningen
aan woningzoekende(n) met een inkomen
boven €34.229 moeten stopzetten. Dit komt
met name door de toewijzing in de nieuwbouw
aan herstructureringsurgenten met een
hoger inkomen. Over de maatregel is met
woningzoekenden gecommuniceerd en dit heeft
niet zichtbaar geresulteerd in problemen of
ontevreden woningzoekenden. Vanaf 15 december
is deze maatregel weer opgeheven en konden
woningzoekenden met een hoger inkomen weer
reageren op woningen vanaf €575. In de derde
periode zijn door de vestiging Schagen in totaal
92,7% van de verhuurde woningen toegewezen
aan woningzoekende met een inkomen lager dan
€ 34.229.
In 2013 zien we wederom een stijging van het aantal
woningzoekenden. Dit kan worden verklaard uit
het feit dat woningzoekenden geen verplichting
meer hebben om jaarlijks minimaal eenmaal op een
woning te reageren. Ten opzichte van 2012 zien we
een stijging van 15%. Deze stijging zien we nagenoeg
terug in alle leeftijdsklassen. In de klasse tot 25 jaar
en 55 – 65 jaar is deze stijging het kleinst.
In 2013 zijn 449 woningen beschikbaar gekomen en
aangeboden. Dat zijn 49 woningen (12%) meer dan
in 2012. Geen van de aangeboden woningen heeft
een huurprijs boven de maximale huurgrens van
de huurtoeslag. In vergelijking met 2012 zijn meer
woningen aangeboden met een huurprijs boven
de € 575. Dit komt zowel door de harmonisatie bij
mutatie als door het relatief hoge aantal opgeleverde
nieuwbouwwoningen in 2013. Deze nieuwe woningen
hebben allemaal een huurprijs boven de € 575.
In totalen zien we dat het aantal reacties op
woningen is gedaald. Dit is te verklaren door
een andere manier van aanbieden. Waar
voorheen bij nieuwbouw alle woningen werden
geadverteerd, bieden wij per 2013 slechts één
woning van een nieuwbouwcomplex aan. Wij vragen
woningzoekenden op één woning te reageren waarna
zij kans maken op alle woningen. Dit zorgt ervoor dat
er minder reacties binnenkomen. De plaats Schagen
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blijft, met gemiddeld 153 reacties per vrijgekomen
woning, het populairst.
Er komen steeds meer reacties via internet binnen.
In 2012 kwamen 90% van alle reacties binnen via
internet. In 2013 is dit opgelopen tot 94%. In 2014 zal
het reageren per woonbon worden beëindigd.
De gemiddelde werkelijke wachttijd is gelijk
gebleven. Per gemeente zijn er echter aanzienlijke
verschillen: In de gemeente Schagen is de werkelijke
wachttijd met 15% is toegenomen terwijl de
wachttijd in de gemeente Hollands Kroon met 20%
is afgenomen. De daling in Hollands Kroon kan deels
worden verklaard door de oplevering van relatief veel
nieuwbouwwoningen.

Gemeenten Hoorn (Blokker), Medemblik
(Wognum, Nibbixwoud en ZwaagdijkWest), Opmeer (Hoogwoud): Regionaal
aanbodmodel West-Friesland
In West-Friesland neemt Wooncompagnie deel aan
een regionaal woonruimteverdeelsysteem. Over
de toewijzingscriteria zijn echter geen regionale
afspraken gemaakt, zodat dit systeem slechts als
gemeenschappelijk aanbodportaal fungeert. Voor
de toewijzing hanteert Wooncompagnie dezelfde
toewijzingsregels als in de Kop Noord-Holland:
huishoudens met een belastbaar jaarinkomen
tussen € 34.229 en € 43.622 hebben de mogelijkheid
om te reageren op vrijkomend aanbod met een
huurprijs vanaf € 575. Ook in dit gebied geldt dat het
aanbod in de huurklasse beperkt is. De voortgang
met betrekking tot de toewijzing wordt gemonitord
zodat tijdig kan worden bijgestuurd als de 10%
dreigt te worden overschreden.
In 2013 waren in de regio West-Friesland 12.670
woningzoekenden actief (2012: 12.922). Bijna 60%
van de woningzoekenden heeft een inkomen lager
dan € 20.000, 27% heeft een inkomen tussen € 20.00
en € 30.000, bijna 8%. Ruim 6,5% heeft een inkomen
hoger dan € 34.000. Daarmee ligt het inkomen van
de actief woningzoekenden in 2013 iets lager dan
in 2013. Met 50% is veruit het grootste aandeel
van de woningzoekenden tussen de 23 en 40 jaar.
18% van de woningzoekenden is jonger dan 22 en
19% is tussen de 40 en 55 jaar. Slechts 12% van de
woningzoekenden is ouder dan 55 jaar.
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Bijna 30% van de woningzoekenden geeft de
voorkeur aan een woning met een huurprijs tot
€ 300 en 28% zoekt bij voorkeur een woning met een
huurprijs vanaf € 600. Gezien de inkomenssituatie
van de actief woningzoekenden is dat opvallend. Wat
betreft woningtype geeft 30% de voorkeur aan een
eengezinswoning en 34% aan een bovenwoning of
een flatwoning. 22% zoekt een benedenwoning en
met ruim 13% is een maisonnette het minst populair.
Driekamerwoningen zijn het meest gewild. Bijna
40% van de woningzoekenden geeft de voorkeur
aan een driekamerwoning. Bijna 30% zoekt een
tweekamerwoning en 20% een vierkamerwoning.
Wooncompagnie heeft in 2013 35 woningen in de
regio West-Friesland aangeboden, met name in de
kernen Nibbixwoud en Wognum. Dat zijn er 8 meer
dan in 2012. Het merendeel van het aanbod betrof
eengezinswoningen. De huurprijs lag bij 5 woningen
lager dan € 450. Van 16 woningen lag de huurprijs
tussen € 450 en € 600 en 14 woningen hadden een
huurprijs hoger dan € 600. Het gemiddeld aantal
reacties per woning was 99. De woningen tot € 400
en de woningen met een huurprijs hoger dan € 600
kregen de meeste reacties (153 resp. 134).

6.2.9 Mutatiegraad
De mutatiegraad is ten opzichte van 2012 met 6% iets
gestegen ten opzichte van de mutatiegraad in 2012
(5,6%). Dit beeld is boven verwachting: Wij hadden
rekening gehouden met een gelijkblijvende zo niet
iets lagere mutatiegraad ten opzichte van 2012.
Zowel in het werkgebied van vestiging Schagen als
in het werkgebied van vestiging Purmerend is een
lichte stijging waarneembaar: De mutatiegraad in
het werkgebied van vestiging Purmerend gestegen
van 5,1% naar 5,3% en in het werkgebied van
vestiging Schagen van 6,6% naar 7,0%. Toch is de
mutatiegraad nog laag: De lage mutatiegraad is het
effect van de vastgelopen huizenmarkt dat in het
gehele spectrum van de woningmarkt zijn weerslag
heeft. Mede door de lage mutatiegraad zijn zowel
doorstromende als startende woningzoekenden
minder goed in staat een passende woning te vinden.
Onze verwachting is dat de mutatiegraad in 2014
niet significant hoger zal zijn dan in 2013. Door de
effecten van de toewijzingsnorm zijn huishoudens

die meer verdienen dan € 34.229 minder snel
geneigd om te verhuizen omdat zij dan niet meer in
aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Dat geldt zeker de huishoudens met een inkomen
tussen € 34.229 en € 43.766, die een koopwoning
of een huurwoning in de vrije sector veelal niet
kunnen betalen. Daarnaast is het voor starters op
de koopmarkt erg lastig om een financiering rond te
krijgen.

inkomen tot € 34.229 onze primaire doelgroep van
beleid conform de ministeriële regeling. De lage
middeninkomens (tot € 43.766) zien wij als onze
secundaire doelgroep van beleid, omdat zij veel
moeite hebben bij het vinden van een bereikbare
koopwoning of een woning in de vrije sector. En als
de doorstroming van deze groep stagneert (en dus
de uitstroom uit de sociale sector), hebben de lagere
inkomensgroepen daar direct last van.

6.2.10 Woningruil

Statushouders

Vanaf 3 maart 2012 geeft Wooncompagnie op haar
site de mogelijkheid om een woningruiladvertentie
te plaatsen. In 2013 zijn in totaal 306 advertenties
geplaatst. Het totaal aan hits (mensen die de site
bezocht hebben) is 56205 en er zijn totaal 255
interesse-hits geweest. We hebben er geen inzicht
op hoe lang de advertentie gemiddeld op de site
staat. De standaard periode is drie maanden.
Het systeem verstuurt automatisch een mailtje
naar de adverteerder met de mogelijkheid om
de advertentie voor drie maanden te verlengen.
Indien adverteerders niet verlengen, dan vervalt de
advertentie na twee weken.
Purmerend, Schagen en Schagerbrug zijn de
plaatsen waar de meeste advertenties vandaan
komen, resp. 37, 57 en 40. Daarna volgen op grote
afstand de rest met een aantal woningen tussen de
1 en 10.
In 2013 zijn in totaal 13 woningruilen gerealiseerd,
vier in het werkgebied van vestiging Purmerend en 9
in het werkgebeid van vestiging Schagen.

6.2.11 Aandachtsgroepen
Wooncompagnie is er om betaalbare en kwalitatief
goede woonruimte te bieden. Dat kunnen
zelfstandige woningen zijn, of woonvormen in
de sfeer van beschermd wonen. We schenken
hierbij speciale en gespecialiseerde aandacht aan
kwetsbare groepen zoals mensen met de allerlaagste
inkomens, mensen met een beperking of zorgvraag,
dak- en thuislozen, (ex-) verslaafden, slachtoffers
van huiselijk geweld en ex-gedetineerden.
Kwetsbare groepen hebben recht op een gelijke
toegang tot de woningmarkt. Voor hen blijven wij
het vangnet. Daarnaast zijn huishoudens met een

De hele toewijzing rondom statushouders
(asielzoekers met een verblijfsvergunning) is
aangepast. Voorheen boden wij woning aan, nu
krijgen we een kandidaat die wij moeten huisvesten.
Oorzaak voor deze wijziging is de forse afname van
statushouders. Vanzelfsprekend willen we bijdragen
aan het huisvesten van statushouders. In 2013 heeft
Wooncompagnie in de regio Purmerend in totaal 28
statushouders gehuisvest. Ook in de regio Schagen
heeft Wooncompagnie in 2013 28 statushouders
gehuisvest.

Urgente woningzoekenden
Soms hebben mensen dringend woonruimte nodig
en kunnen deze zelf op korte termijn niet vinden.
Zij kunnen in dat geval een urgentieverklaring
aanvragen. Urgente woningzoekenden krijgen
voorrang bij het toewijzen van een vrijgekomen
huurwoning. In de regio Purmerend kan een
urgentieverklaring bij de desbetreffende gemeente
worden aangevraagd. In de regio Schagen kan dit bij
de Regionale Adviescommissie Beoordeling Sociale
en Medische urgentie. Voor urgentieaanvragen in
de gemeente Medemblik geldt de procedure uit
de Regionale Huisvestingsverordening in WestFriesland.
In 2013 heeft Wooncompagnie in totaal 26
woningzoekenden met een sociaal medische
urgentieverklaring gehuisvest. Daarnaast heeft
Wooncompagnie 30 woningzoekenden met een
herstructureringsurgentie gehuisvest.
Vestiging Purmerend heeft in totaal vijf woningen
toegewezen op basis van de lokale 5% beleidsruimte
van corporaties in de Stadsregio. Wij zijn daarmee
binnen de beschikbare ruimte gebleven. Deze
ruimte is bedoeld voor woningzoekenden die
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acuut woonruimte nodig hebben maar niet
binnen bestaande urgentieregelingen geholpen
kunnen worden. De corporaties leggen achteraf
verantwoording af over het gebruik van de
5%-regeling.

6.3 Van goede kwaliteit
Wooncompagnie zorgt voor een woningaanbod
van goede kwaliteit. De verantwoordelijkheid voor
het realiseren van deze doelstelling is belegd bij
het bedrijfsonderdeel Vastgoed. De koers voor de
komende jaren krijgt op drie punten accent:
1. Alle woningen voldoen aan een vooraf
omschreven basiskwaliteit.
2. Wooncompagnie werkt aan een
‘vraagbestendige’ woningvoorraad.
3. De energieprestaties van de woningvoorraad
worden verbeterd.

6.3.1 Vastgoedsturing
De komende drie jaar zal Wooncompagnie nog een
lichte groei kennen als het gaat om de omvang van
onze portefeuille huurwoningen. De jaren daarna
zal de nieuwbouwproductie echter sterk afnemen.
Wooncompagnie verschuift het accent van de
ontwikkeling van nieuwbouw naar het beheer van
de bestaande woningvoorraad. Door het verkopen
van bestaand bezit zal onze portefeuille dan ook op
termijn een lichte daling kennen. Van ontwikkelen
naar beheren betekent voor ons bepaald niet dat
we minder gaan doen. Het betekent vooral dat we
de focus nog meer richten op het bieden van goede
en betaalbare huisvesting. In de periode die voor
ons ligt neemt het aantal lagere inkomens toe,
terwijl we dachten dat het af zou gaan nemen. En
tegelijk krijgen overheden, huishoudens, bedrijven
en ook woningcorporaties te maken met forse
bezuinigingen. De investeringsmogelijkheden die
we nog hebben, moeten we echt maximaal inzetten
voor onze missie.
De gebiedsvisies (of buurtanalyses) maken
onderdeel uit van het tactisch niveau van het
portefeuillebeleid. Hierin wordt de wensportefeuille
vertaald naar de buurten waar Wooncompagnie
bezit heeft. Het resultaat van elke gebiedsvisie is
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een strategie voor de buurt met betrekking tot het
bezit van Wooncompagnie. De strategieën richten
zich op de vraag of de omvang van het bezit moet
worden verkleind, vergroot of gelijk moet blijven,
gespecificeerd naar woningtypes. In 2013 is het
projectplan aangepast. De gebiedsvisies worden nu
gekoppeld aan de complexbeheerplannen waardoor
het werk wordt verspreid over twee jaar. De gebieden
zijn inmiddels ingedeeld en een eerste prioritering
is aangebracht. Begin 2014 wordt voor elke vestiging
de eerste gebiedsvisie in de vorm van een pilot
uitgevoerd, om te onderzoeken welke tijdsbelasting
gemoeid is met het opstellen van een gebiedsvisie
en de bijbehorende complexbeheerplannen. Daarna
wordt een definitieve planning opgesteld.
Het is essentieel om de huidige complex- en
onderhoudsstrategieën in kaart te hebben, te
bepalen welke technische maatregelen bij elke
strategie horen en wat de kosten zijn van deze
technische maatregelen. Op deze manier ontstaat
een zogenaamde bibliotheek van ingrepen,
waarmee sturing op de vastgoedportefeuille
mogelijk wordt. Gezien de relatief korte tijdspanne
en het belang van een goede kostendatabase
heeft Wooncompagnie in 2013 de Brinkgroep
gevraagd om hierbij ondersteuning te bieden.
Het eindresultaat van de Brinkgroep is een
rekenmodel waarin alle complexstrategieën,
onderhoudsmaatregelen en beleidskeuzes kunnen
worden doorgerekend. Tevens maakt het de
financiële en volkshuisvestelijke prestaties van het
woningbezit bij het vigerend beleid inzichtelijk.
Om het rekenmodel verder te optimaliseren is het
noodzakelijk om nog een aantal vervolgstappen
te maken. Deze vervolgstappen zijn in het derde
kwartaal gedefinieerd en in het eerste kwartaal van
2014 worden deze opgepakt.

6.3.2 Mutaties in het bezit
Aankoop
In 2013 zijn in totaal 43 eenheden aangekocht. In
2013 is stichting SCWW geliquideerd. De stichting
heeft haar bezittingen, betreffende twee eenheden,
aan Wooncompagnie geschonken. Tevens heeft
Wooncompagnie 30 verhuureenheden overgenomen
van de Algemene Woningbouwvereniging
Monnickendam (AWM). Zeven eenheden

betreft de overname van een Woonwagenkamp
in Purmerend, drie verhuureenheden zijn
teruggekochte Koopzekerwoningen die wij in
verhuur hebben genomen en een woning betreft
een nieuwbouwkoopwoning die gekocht is van de
project BV en in de vrije sector is verhuurd.

Sloop
Waar noodzakelijk, vindt in herstructurerings
gebieden sloop van sociale huurwoningen plaats.
Veelal worden op deze locaties nieuwe sociale
huurwoningen ontwikkeld. In 2013 zijn 18 woningen
gesloopt. Vooruitlopend op sloop worden
vrijkomende woningen in beheer gegeven bij
Interim Vastgoed. Ultimo 2013 waren 273 woningen
in beheer bij Interim Vastgoed.

Verkoop
In 2013 hebben wij 133 bestaande huurwoningen
verkocht. Meer over ons verkoopbeleid is terug te
vinden in paragraaf 7.3.6.

Nieuwbouw ten behoeve van eigen verhuur
In 2013 hebben we 394 nieuwe verhuureenheden
gerealiseerd. In onderstaande tabel zijn de
afgeronde nieuwbouwprojecten weergegeven.
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Nieuwbouwproductie 2013
niet verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg
€ 235.542 en de gemiddelde Koopgarantprijs
bedroeg €159.579. Ondanks de vastgelopen
woningmarkt is de verkoop van Londenhaven buiten
verwachting goed verlopen.

In 2013 hebben wij als onderdeel van het
complex Londenhaven in Purmerend in totaal
70 koopwoningen gerealiseerd. 38 woningen zijn
met Koopgarant2 verkocht en 30 woningen zijn
regulier verkocht. Ultimo 2013 zijn 8 woningen nog

2 Per 1 januari 2013 zijn wij gestopt met het aanbieden van Koopgarant.
Deze woningen zijn echter al in 2011 of 2012 verkocht maar in 2013 opgeleverd.

Opgeleverde
Nieuwbouw-projecten
Bloesemplein,
Zuidoostbeemster

Totaal
aantal

Huurwoningen

Overige
woongelegenheden

Overige
verhuureenheden

Overig
bezit in
eigendom

Stichtingskosten
(Stiko)

Onrendabele
investering

Gemiddelde
stiko
(in € / vhe)

Gemiddelde
onrendabele
investering
(in € / vhe)

11

11

-

-

-

€ 2.293.605

€ 943.802

€ 208.510

€ 85.800

De van oorsprong bejaardenwoningen aan het Bloesemplein in Zuidoostbeemster stamden uit 1955 en voldeden niet meer aan de kwaliteitsnormen van deze tijd. Ze hadden het
einde van hun levensduur bereikt. Om deze reden heeft Wooncompagnie deze locatie herontwikkeld en zijn de woningen gesloopt. De nieuwe 11 drie-kamer huurwoningen zijn
bedoeld voor startende/kleine huishoudens.
Broeckgouw, Volendam

96

48

-

-

48

€ 8.431.980

€ 4.375.561

€ 175.666

€ 91.158

Er zijn door Wooncompagnie 48 sociale huurappartementen met bijbehorende parkeervoorziening gerealiseerd. Het project maakt onderdeel uit van de nieuwste uitbreiding
Broeckgouw van Edam-Volendam.
Hospice, Purmerend

1

-

-

1

-

€ 923.212

€ 388.689

€ 923.212

€ 388.689

Wooncompagnie heeft in Purmerend een hospice voor Stichting Hospice in Vrijheid gerealiseerd. Een hospice is een (t)huis dat specifiek is ingericht voor mensen die nog maar kort
te leven hebben en de afscheidsfase niet thuis kunnen of willen doorbrengen. Een bijzondere en gewenste voorziening, die in Purmerend echter nog ontbrak.
Kerkring, Middenmeer

23

23

-

-

-

€ 4.997.056

€ 1.538.601

€ 217.263

€ 66.896

De Kerkring is gelegen aan de Kerkring in Middenmeer. Het complex betreft 23 sociale huurwoningen in twee ovaalvormige met elkaar verbonden gebouwen.
Londenhaven, Purmerend

101

28

26

19

28

€ 8.093.273

€ 1.403.091

€ 149.875

€ 25.983

Londenhaven is gerealiseerd op een bijzondere locatie: in het Europakwartier in de wijk Weidevenne te Purmerend, aan het begin van de Laan der Continenten. Het complex
bestaat zowel uit huur als uit koopwoningen. Het huurgedeelte omvat 28 sociale huurappartementen met bijbehorende parkeerplaatsen, 26 huurappartementen t.b.v. Odion
(organisatie voor gehandicaptenzorg) en nog eens 19 los te verhuren parkeerplaatsen.
Nes Noord fase 1, Schagen

40

20

-

-

20

€ 4.206.029

€ 1.893.698

€ 210.301

€ 47.342

Wooncompagnie heeft 20 appartementen voor de sociale huur gerealiseerd met bijbehorende parkeerplaatsen. De appartementen zijn gerealiseerd aan het Nesserpark in het uitbreidingsplan Nes-Noord in Schagen.
Nes Noord fase 2, Schagen

15

15

-

-

-

€ 2.895.515

€ 1.010.638

€ 193.034

€ 67.376

Wooncompagnie heeft 15 eengezinswoningen voor de sociale huur gerealiseerd. De woningen zijn gerealiseerd aan de Meerval en Snoek in het uitbreidingsplan Nes-Noord in Schagen.
Nijverheidsstraat,
Schagen

18

18

-

-

-

€ 2.772.608

€ 1.396.654

€ 154.034

€ 77.592

Aan de Nijverheidsstraat te Schagen stonden 24 duplex- en eengezinswoningen uit circa 1953. Deze waren functioneel en technisch verouderd en voldeden niet meer aan de huidige woonwensen. In 2012 zijn deze woningen gesloopt en in 2013 zijn op deze locatie 18 eengezinswoningen voor de sociale verhuur gerealiseerd.
Reine Claude, Winkel

19

19

-

-

-

€ 3.481.504

€ 1.089.907

€ 183.237

€ 57.364

€ 1.052.978

€ 174.469

€ 58.499

Wooncompagnie heeft voor de sociale verhuur 19 eengezinswoningen opgeleverd aan de Reine Claude in Winkel.
Smidsweg, Anna
Paulowna

18

18

-

-

-

€ 3.140.445

Wooncompagnie heeft 18 sociale huurwoningen gerealiseerd aan de Smidsweg te Anna Paulowna. Het betreft 7 levensloopbestendige woningen en 11 rijwoningen.
Tobias de Coeneplein,
Zuidoostbeemster

5

5

-

-

-

€ 1.076.087

€ 440.031

€ 215.217

€ 88.006

De van oorsprong bejaardenwoningen aan het Tobias de Coeneplein in Zuidoostbeemster stamde uit 1955 en voldeden niet meer aan de kwaliteitsnormen van deze tijd. Ze hadden
het einde van hun levensduur bereikt. Om deze reden heeft Wooncompagnie deze locatie herontwikkeld en zijn de woningen gesloopt. De nieuwe 5 drie-kamer huurwoningen zijn
bedoeld voor startende/kleine huishoudens.
Welzijnscentrum,
Middenmeer

3

-

-

3

-

€ 1.407.661

€ 1.088.946

€ 469.220

€ 362.982

Het Welzijnscentrum in Middenmeer betreft maatschappelijk vastgoed dat huisvesting biedt aan een aantal zorgpartijen en maatschappelijke organisatie, waaronder o.a. ANBO,
Jeugdwerk (JAR), Wonen plus Welzijn, Omring, GGD Hollands Noorden.
Willem ’t Hartplein, ’t
Zand

24

24

-

-

-

€ 3.838.740

€ 1.639.000

€ 159.948

€ 68.292

In 2012 heeft Wooncompagnie reeds aan de Zandhope in ’t Zand 20 eengezinswoningen gerealiseerd voor de sociale huur. Waarvan drie woningen zijn gereserveerd voor Stichting
Parlan. De organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp vangt hier jongeren op. Naast de 20 eengezinswoningen, die reeds in 2012 zijn opgeleverd, heeft Wooncompagnie op deze locatie
in 2013 ook nog 24 sociale huurappartementen gerealiseerd.
Wonen boven winkels
Garage Zijp, Purmerend

20

20

-

-

-

€ 4.844.767

€ 1.137.889

Er zijn door Wooncompagnie 20 commerciele huurappartementen gerealiseerd boven winkelruimte aan de Nieuwstraat te Purmerend.
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€ 242.238

€ 56.894

6.3.3 Onderhoud en renovatie

6.3.4 Herstructurering

Eind 2013 is de opmaat gemaakt voor het
conditiemeten, dat vanaf eind januari 2014
gestart zal worden. Voor de basiskwaliteit, het
onderhoudsbeleid en de aanpassing van het
technisch programma van eisen zijn in 2013 keuzes
gemaakt om tot een soberder en doelmatiger
onderhoudsniveau te komen. Dit moet eind
januari 2014 leiden tot een inzichtelijk document
dat houvast geeft voor het dagelijks en planmatig
onderhoud en voor nieuwbouw. Hiermee is
gerealiseerd dat het onderhoud eenduidiger
en kostenefficiënter uitgevoerd kan worden.
De vervolgstap hierin is de koppeling naar de
gebiedsvisies en complexstrategieën.

Een levendig, toekomstbestendig Middenmeer.
Met dat doel startten Wooncompagnie en
de gemeente een kleine tien jaar geleden de
herstructurering van Middenmeer. Diverse
deelprojecten zijn al gerealiseerd of worden
binnenkort opgeleverd. Rond 2005 rondden we de
zeer geslaagde herstructurering van Slootdorp af.
Veel oudbouw maakte plaats voor nieuwbouw. Men
gelóóft weer in het dorp. Zelfs de mensen die er al
hun leven lang tevreden hadden gewoond, erkenden
de vooruitgang. Dit zou ook het ideale scenario
zijn voor het verderop gelegen Middenmeer. Ook
dit dorp kende veel gedateerde woninggebieden
en vergrijzende bevolking. We besloten in één keer
de slag te maken naar de kwaliteit van morgen. De
noodzaak was er, de ervaring ook en de markt was
goed.

In 2013 is het aanbestedingsproces voor het
planmatig onderhoud aangepast. Met het herijken
van het beleid is gelijk een stap gemaakt naar
verdere implementatie van ketensamenwerking.
Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij
als geheel, is het een samenwerkingsvorm die
de toon zet voor de toekomst. Het vernieuwde
aanbestedingsbeleid zorgt voor een betere
vastlegging vooraf, waardoor controle
achteraf gewaarborgd is. Op het gebied van de
ketenaansprakelijkheid (Invorderingswet) is
een start gemaakt om per leverancier de nodige
bepalingen vast te stellen, zodat bij betalingen
duidelijk inzichtelijk is waaraan een leverancier,
en daarmee ook de factuur, moet voldoen. Hierdoor
zijn we in staat om de facturenstroom te versnellen
en beter de risico’s in te schatten rondom de
ketenaansprakelijkheid.
In 2013 is het inspirerende energieproject van
57 woningen Markstraat e.o. in Schagen gestart.
In april 2014 is het project klaar. Eind december
is de renovatie van 5220 door Ooijevaar Bevlogen
Bouwers afgerond. Dit betreft negentien van
de 57 woningen Marktstraat e.o. in Schagen.
De overige woningen worden volgens planning
half april afgerond door VDM Woningen. Het
resultaat is geweldig en de reacties zijn erg positief.
De verbeterprojecten Aagje Dekenstraat e.o. in
Middenbeemster en het eerste deel van Ye, Edam
zijn in 2013 afgerond.

Om het gestelde doel te bereiken was het
essentieel om de verhouding tussen huur- en
koopwoningen beter in balans te brengen. Er waren
veel te veel huurwoningen, terwijl het minimale
koopaanbod niet aansloot op de vraag. Door nieuwe
koopmogelijkheden te creëren, differentiatie in
huurwoningen aan te brengen en de voorzieningen
in het dorp een kwaliteitsinjectie te geven, moest
de financiële motor weer op gang gebracht worden.
Wooncompagnie, de gemeente en tal van partners
gingen voortvarend van start. Er lag een mooi
en kostendekkend plan. Tot in 2008 de recessie
startte. Eerst dacht men dat het tijdelijk was. We
dachten dit op te lossen door reeds geplande
nieuwbouwkoopwoningen eerst aan te bieden
voor de verhuur, om ze later alsnog te verkopen.
Zo konden we evengoed voldoen aan de vraag naar
hogere kwaliteit. Maar de crisis hield aan. In 2011 en
2012 werd er nagenoeg geen huis meer verkocht. Dit
had natuurlijk nooit iemand voorzien.
Vandaag de dag zit de woningmarkt nog behoorlijk
op slot en vertoont de economie geen teken
van daadwerkelijk hestel. De oorspronkelijke
woningplannen voor Middenmeer verder omvormen
heeft echter geen zin. Door meer huuraanbod toe te
voegen zonder zekerheid op verkoop zouden we de
huidige scheve balans tussen huur en koop in stand
houden. Daarnaast zijn de verkoopopbrengsten
Wooncompagnie Jaarverslag 2013

39

nodig om de sociale huurwoningen en
dorpsvoorzieningen te bekostigen.
Om die reden heeft Wooncompagnie in 2013
in samenspraak met de gemeente Hollands
Kroon knopen doorgehakt en een koerswijziging
vastgesteld. Begin 2014 zal dit verwoord worden
in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. We
stonden voor de keuze; nu bouwen met minder
kwaliteit of wachten op betere tijden. We kozen
voor het laatste. Het aandeel sloop / nieuwbouw
is teruggebracht en er zullen meer woningen
worden gerenoveerd. Deze woningen, die nu zijn
verhuurd via Interim Vastgoed, zullen na renovatie
weer regulier worden verhuurd. Eind 2013 zijn
de voorbereidingen voor de verbetering van de
Havenstraat en Torenstraat in Middenmeer vrijwel
afgerond. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
koerswijziging van de herstructurering. De twee
projecten dienen tevens als pilot voor de vast te
stellen kaders voor investeringen in het bestaand
bezit. In 2014 zal aan de hand van de opgedane
ervaringen bekeken worden in hoeverre een en
ander aangepast moet worden. De koerswijziging
van de herstructurering Middenmeer is inmiddels
geheel doorgerekend en de financiële gevolgen zijn
doorgevoerd.

6.3.5 Nieuwbouw
Op twee projecten na is de planning van 2013 van de
nieuwbouwopleveringen gerealiseerd. Bovendien
zijn drie projecten opgeleverd die voor 2012 gepland
stonden. In het oog springt het project Londenhaven
in Purmerend, dat ondanks de vertraging door het
faillissement van Bouwbedrijf Deurwaarder toch
binnen de oorspronkelijke planning gerealiseerd
werd. Ook de verkoop is gezien de sombere
economische situatie succesvol verlopen. Van
de 70 koopappartementen zijn eind 2013 62
appartementen verkocht.
Voor iedereen die vanuit het zuiden op de A7
langs Purmerend rijdt of in de omgeving woont,
is het project Genuahaven zichtbaar. Het project
nadert zijn hoogste punt van 18 verdiepingen
en is daarmee het hoogste woongebouw boven
het Noordzeekanaal. De uitvoering is vrijwel
geheel ontdaan van risico’s door voor de start van
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de bouw alles te laten ‘engineren’. Ook de vrij
gecompliceerde “Social Firm” is door middel van
afgesloten contracten helder. Met het afsluiten
van het contract met een stichting ten behoeve van
Zorg, Jeugd en Gezin, is het toekomstig gebruik
geheel ingevuld.
Ook het Hospice in Purmerend is opgeleverd. Dit
project kan een blauwdruk vormen voor toekomstig
zorgvastgoed. Het complex is in de toekomst
relatief simpel terug te bouwen naar vijf normale
rijenwoningen. Hiermee is het exploitatierisico in
belangrijke mate gereduceerd.
Overige in 2013 opgeleverde huurwoningen:
• 28 huur appartementen Londenhaven
• 19 extra zuinige ‘prefab’woningen Reine Claude
Winkel;
• 24 appartementen Sint Jozefstraat ’t Zand;
• 18 woningen Smidsweg Anna Paulowna;
• 18 woningen Nijverheidsstraat Schagen;
• 11 woningen Bloesemplein Zuidoostbeemster;
• woningen Tobias de Coeneplein
Middenbeemster.

6.3.6 Verkoop
In 2013 is de verkoopportefeuille behoorlijk
uitgebreid naar 4487 woningen. Dit is een derde
van de totale woningvoorraad. De doelstelling voor
de verkopen was in 2013 100 woningen, echter is
voorzichtigheidshalve in de meerjarenbegroting
voor 2013 rekening gehouden met de verkoop van
50 woningen. In totaal zijn 133 woningen verkocht,
waarmee de doelstelling ruimschoots is gehaald. Er
zijn 10 woningen verkocht met een Starterslening.
In totaal zijn 133 woningen verkocht. Daarmee is de
norm zowel in aantallen als in euro’s ruimschoots
gerealiseerd.
In 2013 zijn 24 Koopgarant- of Koopzekerwoningen
teruggekocht waarvan er inmiddels 11 zijn
doorverkocht. Inclusief deze 11 woningen heeft
Wooncompagnie in 2013 144 woningen verkocht.
Per 1 januari 2013 is Wooncompagnie gestopt met
het verkopen van woningen met Koopgarant. Met
name de terugkoopplicht dat van toepassing is
bij Koopgarant, heeft ons doen besluiten om over

te stappen op een alternatief. Dit alternatief is
gevonden in de Corporatie Starterslening van de
SVn. De Starterslening is een maatwerkproduct
en past goed bij de volkshuisvestelijke
verkoopdoelstellingen Wooncompagnie. De
Starterslening is in beginsel een aflossingsvrije
lening waarover geen rente betaald hoeft te worden.
Het betreft alleen het deel van de financiering
dat de koper niet zelf kan financieren gezien het
inkomen, met een maximum van 20%. Na drie
jaar gaat de koper aflossen en rente betalen,
tenzij het inkomen niet voldoende is gestegen.
Er is geen sprake van een terugkoopplicht. Mede
daardoor is het risico voor Wooncompagnie laag.
Per 1 januari 2013 biedt Wooncompagnie de
mogelijkheid om een woning van Wooncompagnie
te kopen met de Starterslening. Zowel huurders
als niet-huurders kunnen gebruik maken van de
Starterslening. Naast de mogelijkheid van het
afsluiten van een Starterslening bij onvoldoende
financiële middelen, genieten huurders die een
woning van Wooncompagnie kopen (de eigen
woning of een andere woning van Wooncompagnie),
een korting van 10% op de taxatieprijs. Mede
gezien de prijsrange van ons koopaanbod, maakt
Wooncompagnie het met de Starterslening en de
korting van 10% voor huishoudens met een laag
(midden)inkomen mogelijk om te kunnen kiezen
voor een koopwoning.
Om de verkoopwoningen van Wooncompagnie
beter op de verkoopmarkt te positioneren wordt
vanaf 2013 gebruik gemaakt van de website
van www.vindjeplek.nl. Via deze site worden
corporatiewoningen met behulp van een actieve
marketingtool digitaal gepresenteerd. Dit moet
resulteren in een groter aantal belangstellenden en
kortere doorlooptijden van de verkoopwoningen.
De bezoekers aantallen op deze site stemmen
tot tevredenheid. In het eerste kwartaal van 2014
worden de resultaten van Vindjeplek geëvalueerd.

6.3.7 Energie
Energetische maatregelen
Het kengetal van de energiebesparing bestaande
bouw wordt per 1-1-2013 op een andere
wijze gepresenteerd. Wooncompagnie heeft
zich geconformeerd aan het convenant over

energiebesparing dat Aedes met de Woonbond en
de Rijksoverheid heeft afgesloten. Dat betekent dat
Wooncompagnie zich ten doel stelt om in 2020 voor
haar woningvoorraad ten minste een gemiddelde
energie index van 1,25 (gemiddeld energielabel B)
te bereiken. Eind 2012 was de gemiddelde energie
index van Wooncompagnie 1,72 (energielabel D).
Om in 2020 uit te komen op een gemiddelde energie
index van 1,25 dient Wooncompagnie ieder jaar een
verbetering door te voeren van 0,06 punten. Het doel
voor eind 2013 was dan ook om uit te komen op een
gemiddelde energie index van 1,66. Eind 2013 was de
gemiddelde energie index 1,67.

Warmtewet
Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in
werking. De Warmtewet regelt de bescherming
van de kleinverbruikers tegen mogelijk te hoge
warmtetarieven bij levering van warmte door
middel van “warmtenetten”. Een warmtenet is een
collectieve warmwater- en/of verwarminginstallatie
zoals blokverwarming of WKO. Omdat de afnemer
zelf niet de leverancier kan kiezen, biedt deze wet
bescherming doordat het tarief dat in rekening
wordt gebracht voor levering van warmte is
gemaximaliseerd. Wooncompagnie exploiteert
enkele complexen met een warmtenet. Daarom
is de wet bij deze complexen onverkort van
toepassing. In het laatste kwartaal 2013 zijn alle
noodzakelijke administratieve voorwaarden
(leveringsvoorwaarden, leveringscontract etc.)
van de wet ingevuld en is een aparte financiële
administratie ingericht. Tevens zijn de huurders
van de complexen geïnformeerd over de
Warmtewet en de consequenties. Daarnaast zijn de
voorbereidingen opgestart voor het aanbrengen
van GigaJoule meters bij de warmtenetten.
De bemetering wordt in het tweede kwartaal
2014 aangebracht. Deze is noodzakelijk om,
overeenkomstig de wet, de servicekosten in
GigaJoules met de huurder af te rekenen.

Woonenergie
In mei heeft de jaarlijkse mailing van Woonenergie
weer plaatsgevonden. Dit heeft 70 nieuwe
aanmeldingen bij Woonenergie opgeleverd.
Momenteel neemt 20% van de huurders van
Wooncompagnie haar energie af bij Woonenergie.
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Eind 2013 heeft Woonenergie een quickscan
uitgevoerd, gericht op het verbruik van de huurders
van Wooncompagnie. Begin 2014 zal de uitkomst
van deze quickscan bekend zijn, wat ons meer
inzicht geeft in het gebruik van een deel van de
huurders van Wooncompagnie.

6.4 Bijzonder geschikt
Lang verwacht maar nu toch echt in aantocht is
de scheiding van de financiering van wonen en
zorg. Die komt er in het kort op neer dat steeds
meer bewoners van een zorgcomplex zelf de huur
gaan betalen. Deze scheiding heeft aanmerkelijke
gevolgen voor verdeling van risico’s en
verantwoordelijkheden tussen Wooncompagnie en
de zorginstelling. Bij nieuw te bouwen zorgvastgoed
zal de vraag in samenwerking met de zorgpartners
op lange termijn zeker gesteld moeten worden of het
vastgoed dient ook geschikt te zijn om te verhuren
aan bewoners zonder zorgvraag. Onze grootste
opgave ligt echter 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.

Scheiding wonen en zorg
Per 1 januari 2013 is de scheiding tussen wonen en
zorg effectief. Omdat Wooncompagnie zorgvastgoed
in bezit heeft en samenwerkt met verschillende
zorginstellingen, heeft deze beleidswijziging
gevolgen voor Wooncompagnie. Om deze gevolgen
in beeld te brengen, de risico’s te inventariseren
die hiermee samenhangen en passend beleid en de
juiste maatregelen te formuleren is een projectplan
opgesteld. De inventarisatie van het zorgvastgoed
is afgerond en de risicoanalyse is opgesteld. Begin
2014 zal de risicoanalyse worden vastgesteld en
zullen de voorgestelde acties worden belegd.
Binnen het samenwerkingsverband Kracht door
Verbinding (zie 8.1.2) wordt kennis gedeeld over
dit onderwerp en worden op regionaal niveau
gesprekken gevoerd met zorginstellingen. Ook zijn
enkele experimenten benoemd, waarvan de risico
inventarisatie zorgvastgoed er een is. Daarnaast is
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eind januari 2014 een presentatie gegeven over onze
aanpak tijdens een bijeenkomst van Aedes Actiz.

Zelfredzaamheid
Met het op slot zitten van de woningmarkt zal
de vraag naar aanpassen van de huidige woning
toenemen. We ervaren meer en meer dat ouderen
langer dan voorheen in de huidige woning
(willen0 blijven wonen en daardoor het beroep op
woningaanpassing groter wordt. Op het aanbod
van de gelabelde woningen voor ouderen (55+)
wordt al langere tijd weinig gereageerd, terwijl deze
woningen minimaal rollatorgeschikt zijn. Uit een
recent gehouden onderzoek van Woningnet blijkt
dat ook.
Naast fysieke aanpassingen neemt door
deze ontwikkeling ook de behoefte toe aan
hulp bij klusjes in het huis, tuinonderhoud,
boodschappendoen maar ook bijvoorbeeld de
behoefte aan sociaal contact . Het bestaan van
stichtingen als de regionale Stichting Wonen Plus
Welzijn (regio Purmerend) en WonenPlus Welzijn
(regio Schagen) wordt dus steeds belangrijker. Deze
stichtingen, die grotendeel bestaan uit vrijwilligers,
bieden ondersteuning aan ouderen en mensen
met een beperking om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te kunnen blijven wonen. Ook in 2013 heeft
Wooncompagnie hen financiële ondersteuning
geboden. Daarnaast krijgen huurders van
Wooncompagnie korting op de abonnementskosten
van beide organisaties.
Zoals gezegd wordt individuele ondersteuning
steeds belangrijker. In december 2013 is in
Purmerend dan ook een eerste oriënterend gesprek
gevoerd met Emeritus. Emeritus levert Persoonlijke
Assistenten aan ouderen waardoor deze langer
zelfstandig kunnen wonen. Het project is heel erg
gericht op preventie; het uitstellen van zorg. In 2014
zal Wooncompagnie een pilot starten in een tweetal
complexen in Purmerend en een aantal dorpen in de
gemeente Waterland.
Stichting Sociaal logement Waterland biedt
onderdak aan mensen die het net niet zelfstandig in
de maatschappij redden. Deze bewoners beschikken
niet over een indicatie. Daardoor wordt er geen

zorg verleend en is geen reguliere financiering
mogelijk. Wooncompagnie biedt de stichting
financiële ondersteuning. Per 1 januari 2014 wordt
de stichting echter opgeheven. Vanaf die datum zal
de begeleiding worden geleverd door het Algemeen
Opvangcentrum Purmerend (AOP). De financiële
ondersteuning van Wooncompagnie zal ongewijzigd
gecontinueerd worden. Wooncompagnie heeft
daarvoor een samenwerkingsovereenkomst met het
AOP afgesloten.

gemeente Zeevang en Wooncompagnie in 2013
overeengekomen dat deze afspraak kan komen te
vervallen en dat de gemeente eenmalig een bedrag
van 1.500.000 euro zal ontvangen dat geoormerkt is
en uitsluitend mag worden besteed aan doeleinden
of prestatievelden die vallen onder de reikwijdte van
het BBSH en de categorieën van gebouwen met een
maatschappelijke bestemming. In beginsel dient dit
bedrag door de gemeente binnen vijf jaar te worden
besteed.

6.5 In een aangename buurt

In 2008 heeft Wooncompagnie enkele gronden in
eigendom verkregen van de voormalige gemeente
Anna Paulowna (nu onderdeel van de gemeente
Hollands Kroon). Deze gronden waren tot dan
toe in eigendom van de gemeente en in erfpacht
uitgegeven. Bij de beëindiging van de erfpacht en de
overdracht van de gronden aan Wooncompagnie is
overeengekomen dat de koopsom wordt opgebouwd
uit twee componenten:
• Een bijdrage in de leefbaarheid van
Wieringerwaard ten bedrage van € 150.000,
welke bijdrage reeds bestemd was voor een extra
impuls voor de bibliotheek in Wieringerwaard.
Dit bedrag wordt in vijf jaarlijkse termijnen van
€ 30.000 aan de gemeente voldaan.
• Een bijdrage van € 191.780 welke bestemd is
voor nog nader te bepalen investeringen in de
leefbaarheid van Wieringerwaard. Het beheer van
dit leefbaarheidfonds ligt bij Wooncompagnie.

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 wel met een
aantal nadrukkelijke kanttekeningen vooraf:
• Het oordeel over de vraag of het in een buurt
of kern aangenaam wonen is, ligt niet bij
Wooncompagnie maar bij de bewoners. We
vragen ze periodiek en systematisch naar dat
oordeel, zodat we een scherp beeld hebben van
de buurten die om aandacht vragen.
• In de buurten die om aandacht vragen gaan we
niet ‘zomaar’ aan de slag maar zoeken we een
medeverantwoordelijke opdrachtgever. Dat kan
bijvoorbeeld de gemeente zijn maar ook een
bewonersplatform of een buurtpanel.
• Met deze opdrachtgever maken we afspraken
over de aanpak en te behalen resultaten.
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van
deze doelstelling is belegd bij de twee vestigingen.

6.5.1 Leefbaarheid
In de post leefbaarheid is een bedrag van 1.500.000
euro aan de gemeente Zeevang begrepen. Bij de
overname van het woningbezit van de gemeente
Zeevang in 1993 was de afspraak gemaakt dat
mocht er in de toekomst sprake zijn van verkoop
van één van de woningen, deze woning eerst aan
de gemeente Zeevang dient te worden aangeboden
tegen de dan geldende boekwaarde. Gemeente
Zeevang en Wooncompagnie vinden het handhaven
van deze verplichting niet langer wenselijk en
niet in het belang van de sociale volkshuisvesting
binnen de gemeente. Om deze reden zijn de

Op grond van deze overeenkomst met de
gemeente is een volkshuisvestelijke bestemming
van de aankoopsom gewaarborgd. In 2012 heeft
Wooncompagnie de laatste termijn van € 30.000
voldaan aan de gemeente. De overeenkomst is per 31
december 2012 beëindigd. In het leefbaarheidfonds
resteerde per 31 december 2012 een bedrag van €
45.451,42. Wooncompagnie is op dit moment nog
in gesprek met de gemeente over een mogelijke
besteding van dit resterende bedrag. Een aantal
concrete projecten wordt daartoe getoetst. Om
die reden is het fonds met goedkeuring van de
gemeente niet per 31 december 2012 opgeheven.
In 2013 is er nog geen geschikt leefbaarheidsproject
aangewezen waaraan het resterende bedrag kan
worden besteed en is de situatie dus ultimo 2013 dus
ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor.
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6.5.2 Lokale activiteiten
Iedereen wil in een fijne buurt wonen waar hij
of zij zich thuis voelt. Daarnaast moet de stad
of het dorp waar je woont iets extra’s bieden
zoals sportevenementen, cultuur of een actief
verenigingsleven. Door lokale initiatieven te
sponsoren tonen wij onze maatschappelijke
betrokkenheid. Als een sponsorverzoek wordt
ingediend bij Wooncompagnie, toetsen wij het
voorstel aan de hand van de volgende criteria:
• het brengt mensen samen
• de activiteit is toegankelijk voor de lokale mensen
in het werkgebied van Wooncompagnie
• het versterkt de leefbaarheid in de kleine kernen
(o.a. het verenigingsleven)
• het zijn bij voorkeur maatschappelijke projecten
• het zijn eenmalige evenementen of projecten
• het valt in principe binnen ons verzorgingsgebied
• het is geen landelijk project of stichting
• het sponsorobject is geen individu
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De vestigingen en de afdeling vastgoedontwikkeling
ontvangen jaarlijks een budget dat zij kunnen
inzetten voor sponsoractiviteiten. Sponsoring
is daarbij altijd in het belang van de lokale
gemeenschap en het betreft veelal een
eenmalig evenement of activiteit. In totaal heeft
Wooncompagnie in 2013 € 14.950 besteed aan
sponsoractiviteiten.
Een overzicht van onze leefbaarheidsactiviteiten treft
u in de overzichtskaart voorin dit verslag.

Sponsoring
Wie

Waarvoor

Bedrag

Gemeente Schagen
SRC

Keepersdag

€ 300

Patanque Schagen

Jeu de Boules Markt Schagen

€ 100

’t Centrum Tuitjenhorn

Feestweek Stroet

€ 300

Stg Sinterklaasintocht Warmenhuizen

Intocht

€ 200

Vrouwenkoor Canto

Concert

€ 150

Evenementen Com. Burgerbrug

Buurtfeest

€ 300

ANBO Wieringerwerf

Renovatie biljarts

€ 300

Tennisver. Sluis 1

Open Sluistoernooi

€ 150

Stichting Volksfeesten Zijdewind

Timmerdorp Zijdewind ’t Veld

€ 500

ANBO Wieringwerf

Biljarttoernooi

€ 250

KNA ’27 Toneelvereniging

Productie 2013

€ 300

Musicalgroep Mare Wieringerwerf

Voorstelling

€ 250

Brede School Wieringerwaard

Opening

€ 300

Dijksgathoeve

Maak je eigen kerstversiering

€ 250

Gymnastiekver. Turnlust Middenmeer

Landelijke dames turnwedstrijd

€ 250

De Wieringermeerruiters

Kringkampioenschappen

€ 250

Zakenclub Middenmeer

Havenfeest Middenmeer

€ 500

IJsclub Middenmeer

Huttendorp Middenmeer

€ 300

Wieringermeerruiters, Middenmeer

Kringkampioenschappen regio Noord Holland

€ 250

De Purmer Boules

25 jarig bestaan, bowling op Koemarkt

€ 250

Stichting Present Purmerend

Opstartsubsidie

Buurtvereniging Vijfmaster

Opstartkosten

Gemeente Hollands Kroon

Gemeente Purmerend

Harddraverijvereniging Prins Bernhard, Purmerend Harddraverij Purmerend

€ 1.000
€ 500
€ 950

Gemeente Beemster
Beemster Raad van Kerken

Voorstelling Theater op Maat

€ 500

St. Beemster Werelderfgoed

Muziek aan de Middenweg

€ 500

Gemeente Schermer
Stichting Bruggen Zuideinde

Wipbrug Grootschermer

€ 2.000

Stichting Singelfestival

Diverse activiteiten festival

€ 1.000

Stichting Piano Edam

10 jarig bestaan, pianowandeling

€ 750

Speeltuin Veenderijgouw

€ 800

Organiseren festival

€ 500

Gemeente Edam

Gemeente Waterland
Bewonersinitiatief
Gemeente Zeevang
Stichting KunstZee
Gemeente Hoorn
Architectuur Centrum Hoorn
Totaal

Algemene activiteiten

€ 1.000
€ 14.950
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7. Wooncompagnie en haar partners
7.1 Externe relaties

Huurderskoepel Schagen en omstreken
(Huko)

7.1.1 Betrokken bewoners

In 2013 is regelmatig overleg gevoerd met de
Huko. In het najaar heeft vestiging Schagen
een presentatie gegeven over incasso aan de
huurdersverenigingen uit het werkgebied van
vestiging Schagen. Wooncompagnie heeft
complimenten gekregen over de werkwijze en de
getoonde betrokkenheid van de medewerkers.
Binnen het renovatieproject 5220 in Schagen is
zeer intensief overleg met de huurdersvereniging
Onderste Steen. Zij denken proactief mee en
zorgen voor overleg met achterban. Overigens
is het uitgangspunt van Wooncompagnie dat wij
zoveel mogelijk zelf in contact zijn met onze eigen
bewoners. De korte lijnen en de herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid wordt zeer gewaardeerd.
Denk hierbij aan de uitplaatsing en de tijdelijke
huisvesting, wat veel tijd en inspanning aan de
voorkant en tijdens het proces vereist, maar wel leidt
tot een soepel proces en waardering.

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
de directeurbestuurder. Met de SHO is in 2013
met regelmaat overleg gevoerd. Geagendeerde
onderwerpen waren onder andere het
streefhuurbeleid, jaarrekening, jaarverslag,
huurincasso, energiebeleid, de ontwikkeling van
de woonlasten, betaalbaarheid, duurzaamheid,
begroting, AWM en KWH. Ook het participatiebeleid
is meermalen aan de orde geweest. Er is een
werkgroep gevormd die een nieuw participatiebeleid
voorbereidt. Helaas zijn we in 2013 minder ver
gekomen dan we hadden gewild.
In 2013 zijn twee adviesaanvragen ingediend,
een over het huurbeleid en een over het
streefhuurbeleid. De adviesaanvraag over het
streefhuurbeleid is na een negatief advies
ingetrokken. Mede naar aanleiding van het advies
is een alternatief voorgelegd. Ook op dit voorstel is
een negatief advies gegeven, wat Wooncompagnie
beargumenteerd niet heeft opgevolgd. Ook het
advies op de huurverhoging was negatief. Ook dit
advies is beargumenteerd niet opgevolgd.
De jaarlijkse bijeenkomst met alle
huurdersverenigingen van Wooncompagnie
heeft in Middenbeemster plaats gevonden en
stond in het kader van de uitkomsten van het
betaalbaarheidsonderzoek van de Woonbond. De
soms schokkende cijfers hebben de urgentie tot
wijziging van beleid duidelijk gemaakt. Een opgave
die Wooncompagnie en SHO gezamenlijk willen
oppakken.
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De Vijfhoek
In 2013 diverse malen overleg gevoerd met De
Vijfhoek. Daarbij zijn onder andere aan de orde
geweest de prestatieafspraken Purmerend
en Waterland, Woonplan Zeevang, de
geschillencommissie, en de fusie met AWM.

Klantenpanel
In juni 2013 is de enquête over duurzaamheid,
energie besparen en zonnepanelen in het digitaal
klantenpanel afgerond. De respons was 50%. Dit is
lager dan voorgaande enquêtes maar wel inherent
aan de responsreactie van een digitaal klantenpanel
door de tijd heen. De resultaten zullen meegenomen
worden in de beleidsplanning. De geplande enquête
voor het laatste kwartaal van 2013 is uitgesteld naar
het eerste kwartaal van 2014. Met dit panel willen
we de basiskwaliteit en het fullserviceconcept
onderzoeken.

7.1.2 Invloed voor belanghouders
Wooncompagnie beschouwt gemeenten,
zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en

andere corporaties als partners. We benaderen ze
vanuit een open houding en zoeken actief naar wat
ons bindt en naar kansen om samen te werken. We
hebben daarbij een uitgesproken voorkeur voor
projectmatige samenwerking. Daarin spreken we
vooraf de tijdsduur, inzet en te behalen resultaten
af. Met een beperkt aantal partners onderhouden
we een relatie die het projectniveau overstijgt.
Met deze strategische partners (alle gemeenten,
enkele zorgaanbieders) bespreken we actuele
ontwikkelingen en toekomstige vraagstukken,
zodat we elkaar écht leren kennen en de wederzijdse
ambities kunnen afstemmen, bijstellen en
aanscherpen.

het voor- en het najaar dan ook op bestuurlijk niveau
overleg gevoerd.
Wooncompagnie is voorstander van het maken
van concrete afspraken. Bij voorkeur leggen we
intenties en inhoudelijke en procesmatige afspraken
vast in een convenant of prestatieafspraak. In 2013
heeft Wooncompagnie nieuwe prestatieafspraken
gemaakt met de gemeente Purmerend en de
gemeente Waterland. Met alle gemeenten waar
Wooncompagnie bezit heeft van enige omvang
(zie 5.2), zijn prestatieafspraken gemaakt. De
prestatieafspraken met de gemeente Edam-Volendam
zijn in 2013 geëvalueerd en de voorbereiding is
gestart om te komen tot nieuwe prestatieafspraken.
Zowel met fusiegemeente Hollands Kroon als met
fusiegemeente Schagen is prioriteit gegeven aan een
nieuwe woonvisie. Naar verwachting worden in 2014
nieuwe prestatieafspraken gemaakt. De gemeente
Scherm,er gaat per 1 januari op in de fusiegemeente
Groot Alkmaar. Om die reden is ervoor gekozen om
de huidige afspraken te verlengen.

Prestatieafspraken en bestuurlijke
overleggen
Passend bij een netwerkorganisatie, zoekt
Wooncompagnie de afstemming en samenwerking
met gemeenten actief op. We hebben elkaar nodig
om onze doelen te bereiken. Met alle gemeenten is in

Overzicht prestatieafspraken
afspraken
maken in
2014

lopende
afspraken
in 2013

Hollands
Kroon

ja

ja*
ja*
ja*

nee

ja

Beemster

ja

ja

nee

nee

1 jan 2010 tot 1 jan 2014

EdamVolendam

ja

ja*

nee

ja

1 jan 2010 tot 1 jan 2012

Hoorn

nee

nee

nee

nee

-

Langedijk

nee

nee

nee

nee

-

Medemblik

nee

ja

ja

ja

Schermer

nee

ja

nere

nee

1 oktober 2011 tot 1 oktober 2014

Oostzaan

nee

nee

nee

nee

-

Landsmeer

nee

nee

nee

nee

-

Opmeer

nee

nee

nee

nee

-

Purmerend

nee

ja

ja

ja

oktober 2013 - oktober 2016

ja

ja*
ja*
ja*

nee

ja

1 jan 2007 tot 1 jan 2011
2010 tot 2014
1 jan 2006 tot 1 jan 2011

nee

ja*

nee

ja

2014-2017

ja

ja*

nee

ja

2009-2012

Gemeente

Schagen
Waterland
Zeevang

afspraken
2013 anders
dan 2012

afspraken
maken in
2013

looptijd
1 jan 2010 tot 1 jan 2014 Anna Paulowna
2009 t/m 2012 Wieringermeer
1 jan 2009 tot 1 jan 2012 Niedorp

1 jan 2013 - 1 jan 2016

* oude afspraken zijn verlengd
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Bijeenkomst raadsleden
In 2013 hebben beide vestigingen van
Wooncompagnie een bijeenkomst georganiseerd
voor alle colleges en raadsleden van de gemeenten
in hun werkgebied. Doel van de bijeenkomsten was
om meer zicht te geven op het functioneren van
corporaties in het algemeen en Wooncompagnie
in het bijzonder. De reacties waren uiterst positief.
Voor de colleges en raadsleden uit West-Friesland is
in gezamenlijkheid een bijeenkomst georganiseerd
door het platform Woningcorporaties WestFriesland (PWW).

Samenwerking met maatschappelijke
partners
Als netwerkorganisatie zoekt Wooncompagnie
ook met de maatschappelijke partners de
samenwerking actief op, met name op het gebied
van leefbaarheid, zorg en welzijn. Voor deze
onderwerpen is veelal sprake van een gedeelde
verantwoordelijkheid Per onderwerp kan de rol
en verantwoordelijkheid per partij verschillen.
Dat verandert niet door een integrale aanpak
dus rollen, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden moeten helder zijn en blijven. Een
goede afstemming tussen partijen is gewenst, maar
de afzonderlijke partijen moeten ook met hun eigen
problematiek en maatregelen de ruimte krijgen
om zich te onderscheiden. Naast rollen, taken en
verantwoordelijkheden is het van belang om vooraf
helder te hebben waar in het proces en op welke
onderwerpen informeren voldoende is en waar
afstemming dan wel samenwerking noodzakelijk is.
In paragraaf 7.4 is reeds een en ander gezegd over
de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties
als het gaat om het bieden van ondersteuning om
menen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten
wonen.

kwaliteitsniveau van het vastgoed optimaliseren.
Wooncompagnie en de Raphaëlstichting werken
al langer intensief samen. Beide partijen tekenden
eerder een algemene samenwerkingsovereenkomst
en realiseerden samen verschillende bijzondere
maatschappelijke projecten.
Wooncompagnie, de Raphaëlstichting en
Recreatieschap Het Twiske tekenden in september
2009 een samenwerkingsovereenkomst aangaande
het realiseren van een woonzorgcomplex in de
voormalige recreatieboerderij De Marsen in
recreatiegebied Het Twiske. Zorgboerderij Balder
zou woonruimte en zorg bieden aan achttien
cliënten van Breidablick, onderdeel van de
Raphaëlstichting. Kleinschalige huisvesting en zorg
dus, op een unieke locatie. Tot grote teleurstelling
van zowel Wooncompagnie als de Raphaëlstichting
waren wij genoodzaakt om onze plannen voor
zorgboerderij Balder in recreatiegebied Het Twiske
per 1 juli 2013 stop te zetten. Door veranderde
wetgeving en toenemende bezuinigingsmaatregelen
is het financiële draagvlak onder het nieuwbouwplan
verdwenen. Verschillende pogingen om het plan op
een andere wijze van de grond te krijgen, mislukten.

Woonzorggroep Samen
In 2013 is regelmatig bestuurlijk overleg gevoerd
met Woonzorggroep Samen. Tijdens deze
overleggen worden de ontwikkelingen in de zorg
en de volkshuisvesting besproken en wordt de
aanwezige kennis gedeeld. We streven naar een
gezamenlijke visie op wonen en zorg in de Kop
van Noord-Holland. Ook de ontwikkelingen van
de verschillende complexen waar een huurder/
verhuurder relatie van toepassing is, zijn onderwerp
van gesprek.

Aedes
Raphaëlstichting
Wooncompagnie en de Raphaëlstichting tekenden
maandag 28 januari 2013 een mantelovereenkomst.
Beide partijen gaan nauw samenwerken op het
gebied van vastgoedbeheer. Op verzoek van
de Raphaëlstichting neemt Wooncompagnie
het technisch beheer voor de locaties van de
stichting over. De Raphaëlstichting wil zo het
vastgoedbeheer verder professionaliseren en het
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Wooncompagnie is lid van Aedes, de
koepelvereniging van woningcorporaties.
Aedes maakt zich sterk voor de condities
waaronder corporaties als maatschappelijke
ondernemingen hun werk kunnen doen, geeft
voorlichting en informatie en initieert onderzoek
en productontwikkeling. Aedes is ook de
werkgeversvereniging van de corporatiebranche.

Wooncompagnie was in 2013 niet onverdeeld
enthousiast over de wijze waarop zij door Aedes is
vertegenwoordigd. Het principeakkoord dat Aedes
met minister Blok van Wonen heeft gesloten, is
door Wooncompagnie nadrukkelijk afgewezen en is
ervaren als een klap in het gezicht van de huurders.
Inhoudelijk valt er op de gemaakte afspraken
weinig af te dingen. Positieve punten zijn er zeker
in te vinden: een genuanceerde opvatting over de
scheiding tussen sociale en commerciële activiteiten
en de inzet van middelen uit het energieakkoord
bijvoorbeeld. Maar daar staan obligate uitspraken
over ‘oog voor de betaalbaarheid’ tegenover,
terwijl de overeenkomst alleen ruimte voor forse
huurverhogingen heeft vastgelegd.

is een samenwerking van woningcorporaties in
Noord-Kennemerland (SVNK). Wij participeren in
dit overleg vanwege ons woningbezit in Schermer.
Wooncompagnie wordt vertegenwoordigd door
de directeurbestuurder. In 2013 is vier keer overleg
gevoerd.

De werkelijke betekenis van de overeenkomst lag op
een ander vlak. Door de verhuurderheffing zwart op
wit te accepteren, was de behandeling in de Tweede
en Eerste Kamer een wassen neus geworden. De
overeenkomst maakte dan ook voortijdig een einde
aan een discussie die een open en inhoudelijk debat
verdiende. Wooncompagnie vindt het onbegrijpelijk
dat Aedes aan deze politieke deal heeft meegewerkt,
in plaats van zij aan zij met de bewoners op te trekken.

Kracht door Verbinding

Samenwerkende Woningcorporaties
Waterland (SWW)
De Samenwerkende Waterlandse Woningcorporaties
(SWW) vormen samen met de Federatie van
Zaanse woningcorporaties de Samenwerkende
Woningcorporaties Zaanstreek-Waterland
(SWZW). Het SWW kent een beleidsoverleg en een
directeurenoverleg. De vestigingsmanager neemt
deel aan het directeurenoverleg van het SWW dat in
2013 vijf keer heeft plaatsgevonden.

Platform Woningcorporaties Noordvleugel
Randstad (PWNR)
Het Platform Woningcorporaties Noordvleugel
Randstad is een samenwerking tussen corporaties in
de Stadsregio Amsterdam. Wooncompagnie wordt
vertegenwoordigd door de directeurbestuurder. In
2013 is drie keer overleg gevoerd.

Samenwerkingsverband
Noord-Kennemerland (SVNK)
Het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland

Platform Woningcorporaties
West-Friesland (PWW)
Het Platform Woningcorporaties West-Friesland
is een samenwerking tussen corporaties
in West-Friesland. Wooncompagnie wordt
vertegenwoordigd door de directeurbestuurder en
de vestigingsmanager Schagen. In 2013 is vier keer
overleg gevoerd.

Wooncompagnie voelt zich sterk betrokken bij de
toekomst van Noord-Holland en neemt hier haar
verantwoordelijkheid in. Daarom zijn wij in 2009 het
samenwerkingsverband ‘Kracht door Verbinding’
aangegaan met de corporaties: woningstichting Den
Helder, Intermaris, De Woonschakel en Woonwaard.
De corporaties hebben naast hun volkshuisvestelijke
taak ook te maken met de ontwikkeling van de regio
op het gebied van bijvoorbeeld wonen, leefbaarheid
of duurzaamheid. Het is in hun belang om te
investeren op een manier die het meest optimaal is
voor de regio en de mensen die er wonen. Daarbij
is het werken aan de woningvoorraad of het
meedenken over voorzieningen niet altijd genoeg.
In het rapport ‘Kracht door verbinding’ hebben
we een voorzet gedaan hoe we de samenwerking
zien, en hoe die samenwerking zich verhoudt tot
andere verbanden binnen onze branche. Onze visie
is een uitnodiging aan gemeenten, (belangen)
organisaties en maatschappelijke groepen om
regionaal samen te werken. Dit heeft in 2010 de
vorm gekregen van regioscans en daarop volgende
‘Alliantiefabrieken’. De Alliantiefabrieken zijn een
manier om op de zes gekozen thema’s (kanskaarten)
concrete uitvoeringallianties te smeden tussen
de deelnemers. Wooncompagnie is partner in
verschillende allianties en heeft hier in 2013 verder
invulling aan gegeven. De voortgang van deze
allianties is te volgen via de website
www.Krachtdoorverbinding.nl.
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Begin 2013 zijn voor de thema’s waar verschillende
Kracht door Verbinding corporaties trekker van
zijn (Wonen, Leefbaarheid & Voorzieningen,
Duurzaamheid & Energie en Zorg & Welzijn)
de doelstellingen bepaald voor 2013. Deze
doelstellingen en de te behalen resultaten zijn door
de accountteams van elk thema uitgewerkt in een
plan van aanpak. Gezamenlijk vormen de plannen
van aanpak en de notitie met de missie en visie het
jaarplan 2013.
Wooncompagnie is accounthouder van het thema
Wonen. De belangrijkste doelstelling voor 2013 is
om een gezamenlijke visie te ontwikkelingen op
de woningmarkt, op basis van de resultaten van
het onderzoek van de Stec groep. Op basis van het
rapport van de Stec groep is in 2013 samen met de
andere deelnemende corporaties een marktvisie
geschreven. In deze marktvisie maken we keuzes
en nodigen we onze partners in het wonen uit om
samen te werken met als uiteindelijk doel een
sterke woningmarkt in Noord-Holland Noord. De
marktvisie wordt verder uitgewerkt op regionaal
niveau.
Een ander onderwerp binnen het thema Wonen is
CPO. De provincie Noord-Holland heeft het initiatief
genomen om zelfbouwcafés te organiseren voor
de regio’s Kop van Noord-Holland en Alkmaar/
West-Friesland, om consumenten te informeren
over de mogelijkheden van (collectieve) zelfbouw.
Wooncompagnie is gevraagd om deel te nemen aan
de klankbordgroep voor het zelfbouwcafé in de regio
Alkmaar/ West-Friesland en aanwezig te zijn bij het
zelfbouwcafé om de achtervangconstructie toe te
lichten. Het zelfbouwcafé vond plaats in oktober 2013.

Eco-platform
Het Eco-Platform bestaat uit bijna twintig
deelnemende corporaties en twee deelnemende
gemeentelijke woningbedrijven. Ook het
Servicepunt Duurzame Energie (voorheen CO2servicepunt) en de energieconsulent van Aedes
maken deel uit van het platform. Het platform wordt
gecoördineerd vanuit Wooncompagnie. Het doel
is om ervaring, kennis en expertise uit te wisselen
over energiebesparende maatregelen in bestaande
woningen.
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Door het houden van tussentijdse en jaarlijkse
evaluaties wordt het functioneren van het platform
getoetst. De evaluaties zijn ook bedoeld om snel
in te kunnen spelen op actuele energetische
ontwikkelingen. Om de kosten laag te houden,
worden de bijeenkomsten bij de deelnemende
corporaties gehouden. In 2012 is gestart met
een aantal subwerkgroepen, waarin door
geïnteresseerden wordt ingezoomd op een specifiek
onderwerp. Zo zijn bijvoorbeeld de subwerkgroepen
‘Installaties’ en ‘Technische Uitvoering’ opgericht.
Naast deze informatieve bijeenkomsten heeft het
platform een digitaal netwerk ontwikkeld. Binnen
dit digitale netwerk worden discussies gevoerd
en kennis uitgewisseld. De deelnemers leggen
contacten en bespreken problemen en oplossingen
op het gebied van energiebesparing. De verkregen
kennis wordt digitaal verzameld en beschikbaar
gesteld aan de platformdeelnemers.
Voor de zomer van 2013 is een bijeenkomst
gehouden dat in het teken stond van de invoering
van de Warmtewet. Daarbij zijn de aandachtspunten
voor de implementatie binnen de eigen organisatie
uitgebreid belicht. De implementatie van de
Warmtewet heeft binnen Wooncompagnie eind 2013
zijn beslag gekregen.

7.2 Interne organisatie
7.2.1 Structuur en besturing
Organigram

Samenstelling managementteam 2013
Manager S&B
Naam

A.T. (Arjen) Zandstra

Leeftijd

47 jaar

In dienst per

1 september 2012

Nevenfuncties

Geen
Manager M&B

Wooncompagnie kiest voor een strategie waarbij
het ‘netwerkdenken’ centraal staat. De relaties
en interacties die ontstaan wanneer mensen en
organisaties informatie en daarmee betekenis met
elkaar uitwisselen, zijn typerend voor netwerken.
De nadruk ligt op transparantie en het sociaal
construeren van betekenis (mening, visie, keuze,
beslissing, handelen). Bij deze werkwijze worden
bestaande verschillen bij de besluitvorming
betrokken. Het is een besturingsfilosofie met
integraal management als uitgangspunt.
De basis van alle activiteiten van Wooncompagnie
ligt in de overtuiging: dingen doen die ‘nuttig’ zijn,
de ‘goede’ dingen. Als maatschappelijk ondernemer
ervaren wij daarbij zowel de rol van eigenaar als die
van beheerder. Deze dubbelrol vertaalt zich in de
besturingsfilosofie en bijbehorende structuur van de
organisatie. Om de diverse taken uit te voeren zijn
verschillende organisatie-eenheden ingericht, die
binnen de kaders van het geheel zoveel mogelijk als
kleine zelfstandige ondernemingen worden gezien.
Om daarbij de gezamenlijke koers te behouden is
niet zozeer het begrijpen van de samenstellende
elementen belangrijk, maar vooral de relatie
tussen deze elementen. Voor Wooncompagnie
zijn deze relaties voorwaarden om goed te kunnen
functioneren, zowel intern als extern.

Naam

S. J. T. (Stefan) van Schaik

Leeftijd

35 jaar

In dienst per

14 april 2008

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht
Stichting Kinderopvang Hoorn
(beëindigd in 2013)
Bestuurslid Stichting Hotel
Mariakapel (beëindigd in 2013)
Manager Vastgoed

Naam

R. (Ruud) Geelhoed

Leeftijd

58 jaar

In dienst per

16 januari 2012

Nevenfuncties

Voorzitter examencommissie,
Onderhoud & Beheer bij BOB
opleidingen in Zoetermeer
Adviseur: Ruud Geelhoed,
Advies & management BV
Manager vestiging Schagen

Naam

R. (Roeland) Gravestein

Leeftijd

50 jaar

In dienst per

1 mei 2007

Nevenfuncties

Lid Raad van Toezicht Stichting
Peutersaen
Manager vestiging Purmerend

Naam

C.W.M (Rina) van Rooij

Leeftijd

62 jaar

In dienst per

1 juli 1989

Nevenfuncties

Bestuurslid Regionale Stichting
Wonen Plus
Bestuurslid St. Algemeen
Opvangcentrum Purmerend
Lid Provinciale Staten NoordHolland
Bestuurslid St. Sociaal
Logement Waterland
Bestuurslid Purmerendse
Voedselbank
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Besturingsfilosofie

Wooncompagnie zoekt voortdurend naar de
meest optimale invulling van het maatschappelijk
ondernemerschap om vorm te geven aan haar
bestaansrecht. De organisatie opereert daarbij
binnen een netwerk van verschillende belanghouders
om haar missie te realiseren. Dit vraagt om een
interne organisatie en besturing die dit faciliteren.
De lijn die Wooncompagnie hierbij kiest is die
van samenwerking, waarbij de sterke punten van
elkaar worden opgezocht daar waar dit meerwaarde
biedt. Juist in een concurrerende markt is er
behoefte aan een krachtige, flexibele organisatie
met medewerkers die in hun voelen, denken en
handelen de klant op elk moment centraal stelt,
met organisatie-eenheden die over een voldoende
vrijheid en beslissingsruimte beschikken en die
niet gehinderd worden door te zware verticale
beslissing- , rapportering- en controlestructuren.
De kerntaak van de directeurbestuurder bestaat
dan niet zozeer in het coördineren, het verzorgen en
(waar nodig) het bijsturen van de overkoepelende
organisatieprocessen, maar vooral in het creëren
van de nodige ruimte waarbinnen de dynamiek
kan gedijen. Deze filosofie maakt efficiënte
besluitvorming mogelijk door een slagvaardig
lijnmanagement, waarbij een manager – binnen
vaststaande collectieve kaders en in dialoog met
anderen – zelfstandig beslissingen kan nemen,
passend bij de specifieke, lokale, omstandigheden.
Op directieniveau is behoefte aan meer ruimte om
de lange termijnkoers van de organisatie binnen het
netwerk te realiseren met minder aandacht voor de
meer dagelijkse, operationele zaken.
De werkwijze combineert twee zaken. Aan de ene
kant wordt er maximale duidelijkheid verschaft
over wat bereikt moet worden. De prestaties als
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volkshuisvester, zoals verwoord in de missie, moeten
naar een zo hoog mogelijk niveau worden getild.
Dit vereist heldere doelstellingen ten aanzien van
prestaties, concrete afspraken en een goed zicht
op de realisatie van prestaties. Tegelijkertijd wordt
maximale vrijheid verschaft over hoe dit bereikt
moet worden, waarmee er voldoende ruimte
voor eenheden ontstaat om zelf beslissingen
en verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De
vraag hoe zal worden geleverd is dan de eigen
verantwoordelijkheid, in goed overleg met de
andere managers. Vuistregels daarbij zijn een open
communicatie (kwetsbaar durven opstellen) en de
zorg voor het geheel.
Wooncompagnie kiest voor leiderschap dat eerder
veiligheid schept door niet alleen de ruimte van
mogelijkheden aan te geven, maar ook de grenzen
en voorwaarden waarbinnen die ruimte benut kan
worden. Deze grenzen en voorwaarden bepalen
het collectieve kader, waarbinnen met respect
voor het geheel vrij kan worden gehandeld. Het
kader bestaat uit de strategische koers van de
organisatie, naleving van gemeenschappelijke
normen, het behoud van samenhang, de minimaal
vereiste uniformiteit in werkwijze en daarmee het
voorkomen van versnippering en eilandvorming,
en de maximalisering van budgetten en
investeringsruimte.
Net als in voorgaande jaren is het thema
leiderschap in 2013 voortgezet door middel van
themabijeenkomsten. Daarnaast zijn de managers
in 2013 getraind in de accountability-methode.
Die methode biedt een handvat om in hoog
tempo samen verantwoordelijk te worden voor de
topprioriteiten van Wooncompagnie, en daarin ook

voortgang en resultaten te boeken. Deze aanpak sluit
aan bij de wens om af te komen van het in de lucht
houden van vele bordjes, in de wetenschap dat er
lopende het jaar meerdere kapot zullen vallen.
De managers, in dit verband aangeduid als
leiderschapsteam, hebben zes strategische
projecten benoemd: Betaalbaarheid, Duurzaamheid,
Procesoptimalisatie, Projectmatig werken,
Concretisering visie en Aanspreekbaarheid. Iedere
manager is verantwoordelijk voor één project.
Doel is dat de strategie en de transformatie van
Wooncompagnie versneld zichtbaar wordt gemaakt.

7.2.2 De mensen van Wooncompagnie
Personeelsbestand
Eind 2013 had Wooncompagnie 155 medewerkers
in dienst (130,6fte). Het personeelsbestand
bestaat voor bijna 60% uit vrouwen en ruim 40%
uit mannen. We hebben afscheid genomen van
zeven medewerkers. In 2013 zijn twee medewerkers
in dienst getreden. De gedragsregels voor
personeel zijn vastgelegd in de huisregels van
Wooncompagnie.

Leiderschap
Tijdens een tweedaagse zijn de managers getraind
in de accountabilitymethode die door bureau
Rainmen wordt aangeboden. Die methode
biedt een handvat om in hoog tempo samen
verantwoordelijk te worden voor de topprioriteiten
van Wooncompagnie, en daarin ook voortgang en
resultaten te boeken. Deze aanpak sluit aan bij de
wens om af te komen van het in de lucht houden van
vele bordjes, in de wetenschap dat er lopende het
jaar meerdere kapot zullen vallen.
De managers, in dit verband aangeduide als
leiderschapsteam, hebben zes strategische
projecten benoemd: Betaalbaarheid,
Duurzaamheid, Procesoptimalisatie, Projectmatig
werken, Concretisering visie, Aanspreekbaarheid.
iedere manager is verantwoordelijk voor één project.
Doel is dat de strategie en de transformatie van
Wooncompagnie versneld zichtbaar wordt gemaakt.

Organisatieverandering financiële functie
De nieuwe afdelingen Accounting, Reporting en
Controlling zijn met ingang van 1 mei 2013 formeel
van start gegaan. Per 1 juni is het Hoofd Reporting

begonnen en kan de werkwijze van de nieuwe
afdelingen haar waarde gaan bewijzen. In de tweede
helft van 2013 is gewerkt aan ontwikkelplannen voor
de medewerkers, gekoppeld aan de veranderslag
van de nieuwe afdelingen. De voortgang van de
ontwikkeling wordt in de eerste helft van 2014
beoordeeld.

Stagiaires en leerwerkplekken
We werken actief in het uitbreiden van stageplaatsen
binnen Wooncompagnie. Dit resulteert in ieder
geval in reguliere stageplaatsen bij Woondiensten,
Accounting, Reporting en Facilitaire Diensten.
Daarnaast heeft een aantal leerlingen van de
praktijkschool stage gelopen bij de servicedienst.
De stagiaires van de praktijkschool lopen een dag
per week over een periode van negen weken met alle
disciplines van de servicedienst mee. In 2014 zullen
we deze stages continueren.
Op de afdelingen Accounting en Reporting is een
gecombineerde werkervaringsplaats voor algemene
administratieve ondersteuning via Heliomare
arbeidsintegratie gecreëerd. Dit betekent dat een
medewerker een periode van 3 maanden bij ons mag
werken. De werkervaringsplaats is in 2013 verlengd
tot een periode van 6 maanden. In deze verlenging is
een gecombineerde werkervaringsplaats met taken
bij de afdeling Reporting gecreëerd.

Wajong medewerker
Conform de CAO-Woondiensten heeft
Wooncompagnie eind 2011 een Wajong medewerker
in de organisatie opgenomen. Wooncompagnie
staat hiervoor open; de Wajong medewerker is
geplaatst bij facilitaire dienstverlening, met primaire
ondersteuning voor de kantine. In december 2013
hebben we afscheid genomen van deze medewerker.
Per januari 2014 is een andere Wajong medewerker
aangenomen voor dezelfde functie.

Servicedienst
Er is gewerkt aan een nieuwe werkwijze voor de
Servicedienst die per 1 januari 2014 is ingevoerd.
Zo zijn medewerkers in een bepaald werkgebied
ingedeeld. Op deze wijze kunnen klussen efficiënter
ingepland worden doordat de aanrijdroute
optimaal wordt ingedeeld (meer tijd op de klus

Wooncompagnie Jaarverslag 2013

53

en minder op de weg). Ook zijn de zogenaamde
bloktijden aangepast: zo komen we bijvoorbeeld
niet meer tussen 08:00 -10:00 en 10:00 – 12:00
uur bij de huurders om een reparatie uit te voeren
maar ’s morgens. Dit geeft meer flexibiliteit
in de werkzaamheden. Daarnaast worden de
medewerkers meer allround ingezet waarmee
onderlinge vervangbaarheid wordt verbeterd.
In 2013 zijn tevens voor de servicedienst, de
werkplanners en de hoofden klantenservice twee
toolboxmeetings georganiseerd. De bedoeling is om
elk jaar twee of drie toolboxmeetings te organiseren.
Doel van de meetings is het vergroten van de kennis,
vaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel
met betrekking tot regels en richtlijnen die
gelden voor het veilig werken. Daarbij gaat het
om veiligheid voor de medewerkers zelf maar
ook voor derden (omwonenden, voorbijgangers,
medewerkers van aannemers). Naast veiligheid zijn
ook gezondheid en milieu aandachtsgebieden voor
de toolboxmeetings. Afhankelijk van het onderwerp
wordt een interne of externe deskundige gevraagd
om de meeting te begeleiden.
Ervaringsdeskundigen hebben tijdens de meetings
in 2013 in een workshop laten zien hoe de nieuwe
keukenbladen (arbotechnisch verantwoord: 58%
lichter dan de vorige werkbladen) waar voortaan
mee gewerkt wordt, goed geplaatst kunnen worden.
Daarnaast is onder leiding van de afdeling Vastgoed
gesproken over Het PvE en de betrokkenheid
van de servicedienst bij het opstellen van de
meerjarenbegroting.

Aangaan van het gesprek
We werken aan het verbeteren van de kwaliteit
in de gesprekkencyclus. In het najaar zijn alle
leidinggevenden en stafmedewerkers getraind in
het aangaan van het gesprek. Daarmee willen we
bewerkstelligen dat medewerkers meer zelf de regie
nemen over hun ontwikkeling. In 2014 zullen we een
vervolg ontwikkelen voor de andere delen van de
organisatie.

7.2.3 Ondernemingsbestuur
Governance Code Woningcorporaties
De Governance Code Woningcorporaties is voor
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Wooncompagnie leidend voor de inrichting van
het ondernemingsbestuur. Wooncompagnie
onderschrijft en volgt de ‘Governance Code
Woningcorporaties’ volgens het principe ‘pas toe
of leg uit’. Dat betekent dat wij de code volgen en
waar we dat niet doen, leggen we dat uit. In het
document ‘Governancestructuur Wooncompagnie’
verantwoorden wij ons over de toepassing van de
Governance Code. Dit document is beschikbaar via
onze website.
De voornaamste punten waarop Wooncompagnie
afwijkt van de Governance Code Woningcorporaties:
• De benoeming van de directeurbestuurder voor
een (her)benoemingsperiode van maximaal
vier jaar. De Raad van Commissarissen heeft
de directeurbestuurder van Wooncompagnie
aangesteld voor onbepaalde tijd. Dat is langer
dan de aanbeveling en een bewuste afwijking.
Wooncompagnie hecht groot belang aan de
continuïteit binnen het bestuur. Daarnaast
is de huidige directeurbestuurder benoemd
vóór de invoering van de Code. Om die
reden is Wooncompagnie gebonden aan de
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
• De Raad van Commissarissen is niet voltallig
aanwezig geweest bij het overleg met de
belanghouders. Twee leden van de Raad namen
deel aan het Volkshuisvestingsplatform. Zij
hebben de andere leden van de Raad hierover
geïnformeerd.
De Corporate Governance principes zoals
Wooncompagnie die hanteert zijn vastgelegd in
onderstaande separate documenten:
• governancestructuur Wooncompagnie
• reglement Raad van Commissarissen
• reglement Auditcommissie
• profielschets Raad van Commissarissen
• rooster van aftreden
• directiebestuursreglement
• integriteitscode
• klokkenluidersregeling
• toezichtskader
Deze reglementen zijn samengesteld met
inachtneming van de code. U kunt ze vinden op de
website van Wooncompagnie onder het hoofdstuk
‘Corporate Governance’.

Werkwijze en verantwoordelijkheid
directeurbestuurder
De directeurbestuurder 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 is de directeurbestuurder verantwoordelijk
voor de continuïteit van het bedrijf. In 2012 is in
het Koersdocument ‘Routeplanner in vier delen
2013-2016’ de strategie en de doelstellingen voor
de komende vier jaar opgenomen. De directeur
bestuurder wordt gesteund door de managers van
de bedrijfsonderdelen en vormt samen met hen het
managementteam.
De directeurbestuurder richt zich bij de vervulling van
zijn 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 directeurbestuurder legt
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
Daartoe verschaft de directeurbestuurder de Raad de
benodigde informatie en bespreekt de wijze waarop
de interne controle en beheersing is ingericht. In het
bestuursreglement van 10 juni 2008 is vastgelegd
wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang.
In 2012 bekleedde de directeurbestuurder geen
nevenfuncties die strijdig waren met de statuten
of het bestuursreglement. En er was dan ook geen
sprake van tegenstrijdige belangen.
Directeurbestuurder
Naam

J.W. (John) Hendriks

Leeftijd

63 jaar

In dienst per

1 januari 1998

Nevenfuncties

Lid bestuur Wonen Plus Welzijn
Noord-Holland Noord
Lid stuurgroep Wonen Stadsregio
Amsterdam
Voorzitter Groene Huisvesters
Gecommitteerde
Hogeschool Zuyd
Voorzitter Raad van
Commissarissen KWH
Initiatiefnemer oprichting
Platform Woningcorporaties NHN
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7.2.4 Verbindingen

in de nevenstructuur. In 2013 zijn 5 verbindingen
om diverse reden opgeheven. Voor 2014 staan
nog minimaal 3 verbindingen op de nominatie
om ontbonden te worden omdat de verbindingen
inmiddels niet meer actief zijn. Het betreft
de verbindingen met de laagste risicoklasse.
Wooncompagnie is bij de ontbindingen afhankelijk
van de medevennoten.
De verbindingen zijn qua belang en risicoprofiel
geclassificeerd (1 is een hoog risico en 3 een
beperkt risico). Deze classificatie wordt jaarlijks
geactualiseerd. De verbindingen in categorie 1
worden extra gemonitord.

Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie
heeft een overzichtelijke holdingstructuur. De
directeur 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.

Verkleinen nevenstructuur
In 2013 heeft Wooncompagnie veel aandacht
besteed aan het verder beheersen van de risico’s

Structuur Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie
Stichting
Wooncompagnie

Trevin U.A.

100%

Wooncompagnie
Holding B.V.
100%

Wooncompagnie
Ontwikkeling B.V.

100%

100%

Bouwcompagnie
Project B.V.

Wooncompagnie
Beheer B.V.

50%

50%

Vof
Polderkamer

Vof Bouwmeester
Compagnie
50%

Vof Bot
Bouwcompagnie

Risicoclassificatie verbindingen
Verbinding
Wooncompagnie Holding BV
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Risicoprofiel

Belang
(financieel)

Indeling
categorie

Laag

Hoog

2

Wooncompagnie Beheer BV

Laag

Hoog

2

Wooncompagnie Ontwikkeling BV

Hoog

Hoog

1

Bouwcompagnie Project BV

Hoog

Hoog

1

VOF Polderkamer

Hoog

Hoog

1

VOF Bouwmeester Compagnie

Laag

Laag

3

VOF Bot Bouw

Laag

Laag

3

Trevin U.A.

Laag

Laag

3
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Wooncompagnie heeft in 2013 de holdingstructuur
geëvalueerd en waar nodig of gewenst aanpassen in
gang gezet. In 2013 zijn vijf verbindingen beëindigd,
te weten:
• Het Leeker Woonland B.V.
• Vof Groene Dijk
• Vof Scholtens Project Compagnie
• Vof Stompetoren Noord
• St. Centraal Woningbeheer Wieringermeer
Voor 2014 staan er nog minimaal drie ontbindingen
gepland. Een aanleiding hiervoor is de voorgenomen
wijzigingen in wet- en regelgeving waarbij mogelijk
ondermeer een striktere taakafbakening zal gaan
gelden en kans dat de directe invloedsfeer van
Wooncompagnie bij verbindingen wordt ingeperkt.
Daarnaast is ook vanuit beheersmatig aspect
behoefte aan een heroverweging van de huidige
structuur.

Wooncompagnie Holding bv
Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie
is de oprichter en enige aandeelhouder van
Wooncompagnie Holding bv. Op 31 oktober 2003
is de akte van oprichting notarieel gepasseerd.
De vennootschap is een houdstermaatschappij en
heeft geen andere activiteiten dan het beheren van
aandelen van andere vennootschappen.

Wooncompagnie Ontwikkeling bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 28 september
2005 Wooncompagnie Ontwikkeling bv opgericht.
Zij is enige aandeelhouder en bestuurder. In
Wooncompagnie Ontwikkeling bv zijn enkele
grondposities ondergebracht waarvan pas op
langere termijn duidelijk wordt of die locatie een
woningbouwbestemming krijgt.

Vof Polderkamer
Op 26 maart 2008 is gezamenlijk met Bouwfonds
MAB Ontwikkeling bv de vof Polderkamer opgericht.
In dit samenwerkingsverband zullen grondposities
worden verworven in de uitbreidingsgebieden
waarvan verwacht kan worden dat deze voor (her)
ontwikkeling in aanmerking zullen komen. Het
werkgebied van deze ‘grondbank’ is afgestemd op
het huidige bezitsgebied van Wooncompagnie en
het potentiële werkgebied.

Wooncompagnie Beheer bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 13 mei 2011
Wooncompagnie Beheer bv opgericht. Zij is enige
aandeelhouder en bestuurder. Na oprichting is door
Wooncompagnie Holding bv een kantoorgebouw
(Westerpark 20 t/m 30) ingebracht.

Bouwcompagnie Project bv
Wooncompagnie Holding bv heeft op 31 oktober
2003 Bouwcompagnie Project bv opgericht. Zij
is enige aandeelhouder en bestuurder. In deze
vennootschap vindt de ontwikkeling plaats van
vastgoedprojecten en dan voornamelijk projecten
bestemd voor verkoop.

Vof Bot Bouwcompagnie
In 2004 heeft Bouwcompagnie Project bv samen met
een partner grond in Schagen gekocht. Hiervoor is
de vof Bot Bouwcompagnie opgericht. In 2007 werd
deze grond verkocht aan de gemeente Schagen.
Verder vinden er geen activiteiten plaats.

Vof Bouw-Meester-Compagnie
Bouwcompagnie Project bv en partner hebben op 7
mei 2007 de samenwerkingsovereenkomst getekend
van vof Bouw-Meester-Compagnie. De vof is op
dezelfde datum ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel. Het doel van
deze vof is voor gezamenlijke rekening en risico
de exploitatie en ontwikkeling te realiseren van
registergoederen ten behoeve van maatschappelijke
vastgoedprojecten, zoals woningbouw, in de ruimste
zin van het woord.

Coöperatieve Trevin U.A.
Op 12 augustus 2009 hebben IntermarisHoeksteen,
Woonwaard Noord-Kennemerland en
Wooncompagnie een samenwerkingsovereenkomst
getekend met als doel een professionaliseringsslag
te willen maken waaruit een meerwaarde ontstaat
voor de samenwerkende partijen. Op 20 november
2009 is deze samenwerking geformaliseerd door het
gezamenlijk oprichten van Coöperatieve Trevin U.A.
(Trevin), waarin IntermarisHoeksteen, Woonwaard
Noord-Kennemerland en Wooncompagnie als leden
zijn toegetreden. In 2013 hebben er geen activiteiten
plaatsgevonden binnen Trevin.
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Financiële gegevens over de verbindingen
In onderstaand overzicht zijn de verbindingen
opgenomen van Wooncompagnie met daarbij het
deelnemingspercentage. Ook is hierbij vermeld het
eigen vermogen van de verbinding op 31 december
2013, het resultaat dat door de verbinding in 2013
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
Deelnemingspercentage

Eigen
vermogen

Resultaat
2013

Financiering
rechtstreeks
door TI

Wooncompagnie Holding B.V.

100%

529

467

4.977

Wooncompagnie Beheer B.V.

100%

123

-56

-

Wooncompagnie Ontwikkeling B.V.

100%

637

553

-

Bouwcompagnie Project B.V.

100%

1.342

-20

-

Vof Bot Bouwcompagnie

50%

-

-

-

Vof Bouw-Meester Compagnie

50%

-1

-

-

Vof Polderkamer

50%

34

-413

-

Verbinding (bedragen x € 1.000)
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8. Financiële positie Wooncompagnie
8.1 Het financieel beleidskader
Wooncompagnie hanteert sinds jaren een duurzaam
bedrijfsmodel, bestaande uit een kader voor de
kasstromen, de vermogensontwikkeling, resultaaten rendementsdoelstellingen, het rendement
op investeringen en de leningportefeuille. Dit
uitgebalanceerde model moet ervoor zorgen dat
Wooncompagnie ook in de toekomst voldoende
middelen zal hebben om haar volkshuisvestelijke
doelen te realiseren en haar continuïteit te
waarborgen. Het is zodoende van groot belang
continu inzicht te hebben in de verschillende
onderdelen van ons bedrijfsmodel en de
bijbehorende risico’s. Daartoe wordt regelmatig
de meerjarenbegroting geactualiseerd en worden
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Daardoor is
Wooncompagnie in staat haar prestaties te monitoren
en zo nodig tijdig in te grijpen om bij te sturen.

8.2 Exploiteren
Belangrijk is dat de exploitatiekasstroom
zodanig is dat de rentelast en aflossingen hieruit
kunnen worden voldaan plus een extra ruimte
voor het realiseren van onze volkshuisvestelijke
doelen, waaronder nieuwe investeringen. De
exploitatiekasstromen monitoren wij aan de
hand van het rentedekkingsgetal (ICR) en renteen aflossingsdekkingsgetal (DSCR). Naast het
monitoren zorgt Wooncompagnie er aan de hand
van de geactualiseerde meerjarenbegroting voor
proactief te kunnen sturen als het gaat om de
exploitatiekasstromen. Het continu optimaliseren
van de efficiëntie van Wooncompagnie wordt
vervult door het actief te sturen op het realiseren
van besparingen op het gebied van de netto
bedrijfslasten en de onderhoudslasten.

Netto bedrijfslasten
We streven naar een klantvriendelijke organisatie
die in staat is haar diensten efficiënt te leveren.
We vinden het als maatschappelijke organisatie
onze plicht om de bedrijfslasten zo laag
mogelijk te houden, zodat wij zoveel mogelijk

van onze middelen kunnen besteden aan onze
volkshuisvestingstaken. In de kaderbrief d.d.
07juni 2013 is het besluit genomen om de netto
bedrijfslasten vanaf 2014 tot 2017 te bevriezen op
het niveau van €1.100 per gewogen verhuureenheid.
Wooncompagnie gaat dat realiseren door
besparingen over de hele linie van de bedrijfsvoering
door te voeren.
De bedrijfslasten van Wooncompagnie zijn gedaald
van € 1.193 per gewogen verhuureenheid in 2012
naar €1.136 in 2013 (begroot € 1.122). Ondanks de
stijging van de OZB in 2013 met bijna 5%, is het
Wooncompagnie gelukt om de netto bedrijfslasten
in 2013 te laten dalen met 5% in vergelijking
met 2012. De daling in de bedrijfslasten wordt
vooral veroorzaakt door een daling van 16% in de
beheerskosten. Deze ontwikkeling geeft aan dat
Wooncompagnie op de goede weg zit en dat het
niveau van €1.100 per gewogen verhuureenheid in
2014 gerealiseerd kan worden.

Onderhoudslasten
De onderhoudslasten zijn de grootste uitgavenpost
die de exploitatiekasstroom kan beïnvloeden. We
sturen actief op deze post. In de Kaderbrief d.d. 06
juni 2013 is een taakstellend onderhoudsbudget
opgenomen van € 1.250 per gewogen verhuur
eenheid per jaar. Dit normbedrag wordt tot 2017
bevroren (niet indexeren).
De onderhoudslasten zijn gedaald van € 1.513 in
2012 naar € 1.063 in 2013 (begroot € 1.250).
De onderhoudslasten zijn in 2013 met bijna 30%
gedaald in vergelijking met 2012. De daling was
over de hele linie van onderhoudsactiviteit te zien;
planmatig onderhoud 31% en niet planmatig
onderhoud 26%. Wooncompagnie heeft dit jaar €
3,9 miljoen uitgegeven aan verbeterprojecten. Deze
uitgaven worden gepresenteerd bij de investeringen
en niet onder de onderhoudskosten.

Rentedekkingsgetal (ICR)
Een ‘gezonde’ operationele kasstroom is voor
Wooncompagnie essentieel om de financierbaarheid
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te kunnen blijven gegarandeerd. Hiertoe wordt
ondermeer gestuurd op het rentedekkingsgetal.
Het rentedekkingsgetal dient jaarlijks minimaal
1,4 te zijn, zodat aan de norm kan worden voldaan
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Wooncompagnie heeft de ambitie om dit kengetal in
de komende jaren verder te verbeteren tot minimaal
1,8. Hiermee blijft er ook op termijn voldoende ruimte
om te kunnen investeren en risico’s op te vangen.
Het rentedekkingsgetal geeft aan hoe vaak de
per saldo verschuldigde rente uit de operationele
kasstroom kan worden betaald. Ondanks de
daling van de ICR van 2,1 in 2012 tot 1,7 in 2013
blijft onze ICR ruimschoots boven de norm van 1,4.
In haar beoordeling kijkt het WSW naar de laagste
gemiddelde norm van de drie laatste realisatiejaren
2011 t/m 2013 en de eerste vijf prognosejaren 2014
t/m 2018. De gemiddelde ICR voor die twee periodes
zijn 1,8 voor de periode 2011 t/m 2013 en 1,6 voor de
periode 2014 t/m 2018. Aan de hand van die normen
voldoet Wooncompagnie aan de voorwaarden van het
WSW.

Naast de volkshuisvestelijke argumenten om
te verkopen zijn de verkoopopbrengsten ook
vanuit financieel perspectief van groot belang.
Wooncompagnie werkt met een vastgestelde
verkoopvijver en duidelijke spelregels over het
proces en de waarde waartegen wordt verkocht.
De verkoopvijver is in 2013 verruimd tot 4.487
verhuureenheden. Dit geeft Wooncompagnie meer
verkooppotentie en verhoogt de kansen voor het
behalen van de benodigde middelen vanuit ons
verkoopprogramma.
In het verleden heeft Wooncompagnie woningen
verkocht via een verkooptussenvorm met een
terugkoopplicht. Per 1 januari 2013 is besloten
de inzet van die tussenvorm te stoppen. In plaats
van deze verkooptussenvorm is per 1 januari 2013
gestart met het aanbieden van een Corporatie
Starterslening van de SVn aan starters op de
koopmarkt die de financiering gezien hun inkomen
niet geheel zelfstandig rond kunnen krijgen.

Rente- en aflossingsdekkingsgetal (DSCR)

Verkopen

Dit getal geeft aan of er voldoende operationele
kasstromen worden gegenereerd om de rente en
aflossingen te kunnen betalen. Wooncompagnie
stuurt ook op het rente- en aflossingsdekkingsgetal
(DSCR). De DSCR behoort minimaal 1,0 te bedragen.
Daarnaast wil Wooncompagnie in alle jaren kunnen
voldoen aan de eisen van het WSW.

Wooncompagnie heeft de ambitie jaarlijks minimaal
€ 12 miljoen aan verkoopopbrengsten (kasstroom)
te realiseren. De absolute ondergrens bedraagt €
7miljoen.

In 2013 was het rente- en aflossingsdekkingsgetal
gelijk aan 1,2. Zoals de afgelopen jaren was de DSCR
van Wooncompagnie hoger dan de voorgestelde
ondergrens van 1. Door een aflossingspiek in de
eerste jaren lukt het niet om de werkelijke DSCR op of
boven de 1,0 te houden. De hierboven gepresenteerde
DSCR is berekend aan de hand van de nieuwe
methodiek van het WSW. In haar beoordeling kijkt het
WSW naar de laagste gemiddelde norm van de drie
laatste realisatiejaren 2011 t/m 2013 en de eerste vijf
prognosejaren 2014 t/m 2018. De gemiddelde DSCR
voor die twee periodes zijn 1,3 voor de periode 2011
t/m 2013 en 1,1 voor de periode 2014 t/m 2018. Aan
de hand van de normen voldoet Wooncompagnie
ruimschoots aan de voorwaarden van het WSW.
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8.3 Verkopen
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Voorzichtigheidshalve hebben wij in de begroting
2013 rekening gehouden met het verkopen van 50
woning en een omzet van € 7,1 miljoen. Ondanks de
malaise op de woningmarkt is het Wooncompagnie
gelukt om 144 woningen te verkopen in 2013. Van
deze verkopen betroffen het 133 verkopen van
bestaande huurwoningen en 11 doorverkopen
van teruggekochte woningen (Koopgarant of
Koopzeker). Wij hebben 10 woningen verkocht met
het concept Corporatie Starterslening van de SVn en
de rest is regulier. De netto gerealiseerde omzet in
2013 was gelijk aan € 16,2 miljoen.

8.4 Investeringen
De investeringen van Wooncompagnie in nieuwe
huurwoningen, ‘maatschappelijk vastgoed’,
‘maatschappelijke huisvesting’ en het bestaand

bezit (bijvoorbeeld energetisch) zijn in de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Wooncompagnie beschikt
over een kwalitatief en kwantitatief kader op
basis waarvan investeringsbeslissingen worden
genomen. Als onderdeel van het kwantitatieve kader
worden per type vastgoed en doelgroep jaarlijks
rendementseisen vastgesteld, Internal Rate of
Return (zie besturingsgids).

Wooncompagnie blijft een kapitaalintensieve
instelling die te maken heeft met significante
financiële risico’s. Daarom heeft Wooncompagnie
haar bedrijfsvoering gericht op het beheersen
van deze risico’s en is er veel aandacht voor
treasurymanagement. We zijn continu onze
financieringspositie en risico’s aan het monitoren
aan de hand van de Leningportefeuille in relatie tot
waarde (LTV) en het Renterisico.

Investeringskasstroom
Rekeninghoudend met ons voorraadbeleid en de
gerealiseerde investeringen de afgelopen jaren
is voor de totale investeringskasstroom een norm
afgesproken per jaar. Voor de periode 2013-2022
geldt een gemiddelde norm van € 25 miljoen per
jaar.
Wooncompagnie heeft in 2013 in totaal
€ 41,9 miljoen geïnvesteerd (begroot
€ 61 miljoen), bestaande uit een bedrag van
€ 35,8 miljoen aan investeringen in nieuwbouw
en € 5,5 miljoen aan investeringen in bestaand
bezit. Als de investeringsbedragen de komende
jaren ongewijzigd blijven ten opzichte van de
meerjarenbegroting 2014 , zal Wooncompagnie
gemiddeld € 24,1 miljoen jaarlijks investeren. Het
accent wordt in de komende jaren verschoven
van nieuwbouw naar investeren in de bestaande
woningvoorraad.

8.5 Financiering
In het financieringsbeleid wordt afstemming gezocht
tussen de looptijden van de leningportefeuille en
rentevast periodes enerzijds en de exploitatieduur
van het bezit anderzijds. Wooncompagnie streeft
naar een leningportefeuille met een lage rentevoet,
lange duration en een redelijke mate van vrijheid/
stuurbaarheid. Lenen met een korte looptijd is in
veel gevallen goedkoper maar vanwege de risico’s
(beschikbaarheid en prijs van herfinanciering) kiest
Wooncompagnie hier niet voor.
Jaarlijks voert het WSW een integrale beoordeling uit
van de financiële positie van Wooncompagnie. Het
WSW heeft verklaard dat Wooncompagnie conform
artikel 8 van het reglement deelneming voldoet aan
de eisen van kredietwaardigheid.

Leningportefeuille in relatie tot waarde (LTV)
Bij nieuwe investeringen is de regel dat maximaal
25% van de leegwaarde met leningen mag worden
gefinancierd. Het restant van de investering moet uit
de verkoop en operationele kasstroom komen.
Loan to Value (LTV) drukt de financiering uit in een
percentage van de waarde van het bezit. Dit is een
richtinggevend kengetal dat van belang is voor de
continuïteit op lange termijn. De leningportefeuille
is gestegen van €468,6 miljoen in 2012 tot € 469,2
miljoen in 2013. De LTV op basis van leegwaarde
en marktwaarde zijn ten opzichte van 2012 met
1% gestegen en hebben respectievelijk de waarde
van 24% en 33% gehaald. De LTV op basis van de
WSW-systematiek is in 2013 vergelijking met 2012
ook licht gestegen tot 66%. Dit wordt veroorzaakt
door het effect van de verhuurdersheffing op de
bedrijfswaarde. Het WSW hanteert een bovengrens
voor de LTV van 75%. Wooncompagnie kan in alle
realisatiejaren voldoen aan de criteria van het WSW.

Renterisico
Wooncompagnie bewaakt actief het renterisico.
Wooncompagnie hanteert een norm van maximaal
15% in het treasurystatuut die afhankelijk is van
de contante 10-jaars swaprente. Op het moment
van samenstellen van de jaarrekening bedroeg de
10-jaars swaprente 1,90% waarmee de norm voor het
renterisico 10% wordt.
Het WSW beoordeelt het renterisico op basis van
de bestaande leningen- en derivatenportefeuille.
Aflossingen, opslagherzieningen op basis
renteleningen en renteconversies veroorzaken
renterisico. Stortingen van leningen en afgesloten
rente-instrumenten verlagen het risico. De oranje
lijn geeft de norm van het WSW weer en bedraagt
€ 71 miljoen. (hoofdsom van de leningenportefeuille
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ultimo 2013 * 15%). In 2015 en 2016 wordt de norm
overschreden in belangrijke mate als gevolg van
opslagherzieningen van basisrenteleningen.

in alle jaren voldoen aan de gestelde ondergrens
van het WSW. Wooncompagnie streeft naar een
solvabiliteit van minimaal 30%.

8.6 Waarderen

Leningportefeuille

Voor Wooncompagnie is de ontwikkeling van
de waarde van het bezit van groot belang voor
het bedrijfsmodel. Het gebruiken van een
eenduidige en realistische waarderingsmethodiek
is voor ons financieel sturingsmodel ook cruciaal.
Wooncompagnie kwalificeert haar sociaal bezit
als bedrijfsmiddel en waardeert dit nog op basis
van de bedrijfswaarde conform RJ 2123. Voor het
commercieel bezit vindt waardering plaats tegen
de marktwaarde in verhuurde staat. Voor de
vergelijking met collega corporaties en andere
vastgoedbedrijven en de beoordeling van het directe
rendement, verdient het integraal toepassen van
een marktwaardebegrip conform RJ213 als basis
de voorkeur. Wooncompagnie is voornemens om
als onderdeel van het doorontwikkelen van het
assetmanagement ook de marktwaardering te gaan
toepassen.
We streven naar een gezonde balans tussen de
ontwikkeling van de leningsportefeuille en de
ontwikkeling van de waarde van ons bezit. Dat wordt
gemonitord aan de hand van de Loan to Value (zie
paragraaf 8.5), solvabiliteit en de ratio schuld per
gewogen verhuureenheid.

Solvabiliteit
Als ondergrens voor het vermogen op basis van
de hiervoor genoemde waardering geldt een
solvabiliteitspercentage van 30%. Het WSW
hanteert een norm van 25% bij waardering op
basis van de bedrijfswaarde. Daarnaast moet
het weerstandsvermogen op basis van de
volkshuisvestelijke bedrijfswaarde voldoen aan
de ondergrens die door het Centraal Fonds wordt
gesteld.
De solvabiliteit is gedaald met 10%, van 44% in
2012 naar 34% in 2014. De daling komt vooral door
het inrekenen van de verhuurdersheffing in de
bedrijfswaarde. Desondanks blijft de solvabiliteit

We sturen op een maximale schuld van € 35.000
per gewogen verhuureenheid.
Dit richtinggevende kengetal is van belang voor
de continuïteit van Wooncompagnie op de lange
termijn. De totale leningportefeuille is gedaald van
€ 34.989 per gewogen verhuureenheid in 2012 tot
€ 34.652 in 2013. Die lichte daling wordt veroorzaakt
door de toename van het aantal verhuureenheden in
2013 en de stabilisering van de schuldomvang. Het
absolute financieringsniveau per verhuureenheid
is relatief laag maar vergt wel aandacht in de
komende wjaren.

Vermogen
Wooncompagnie is voornemens om meer te
gaan sturen op vermogen en het rendement
dat op dit vermogen wordt behaald. Absolute
vermogensomvang moet te allen tijde tenminste
gelijk zijn aan de risicobuffer (minimaal
noodzakelijke risicovermogen) vermeerderd met
het beslag op het vermogen vanuit de voorgenomen
investeringen.
De verhuurdersheffing heeft geleid tot een forse
afname van het totale vermogen. Wooncompagnie
kiest ervoor om de verhuurdersheffing niet te
vertalen in extra huurverhogingen. Het economisch
offer ten opzichte van het potentieel vermogen
blijft dan ook ongewijzigd. Consequentie hiervan
is dat Wooncompagnie vanaf 2013 vrijwel geen vrij
vermogen meer heeft.

8.7 Risicomanagement
De onzekerheden waarmee de corporatiesector
wordt geconfronteerd is in 2013 onverminderd
hoog gebleven. Niet alleen de economische crisis,
maar ook de ontwikkelingen op het gebied van
wet- en regelgeving zorgen voor deze onzekerheid.
Binnen Wooncompagnie is in reactie hierop de
aandacht voor risico’s en interne beheersing in
de afgelopen jaren sterk toegenomen. Voor ons is

3 De volkshuisvestelijke bedrijfswaarde is de gepresenteerde bedrijfswaarde van ons bezit herrekend op basis van de uitgangspunten van het
Centraal Fonds Volkshuisvesting.
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Uitgangspunten financieel beleid

minimaal

€ 13 mln

minimaal

€ 7 mln

maximaal

€ 25 mln

Loan to value

max. 25 %

o.b.v. Leegwaarde

risicomanagement een binnen de gehele organisatie
ingebed, proactief en continu proces, waarbij
vanuit een gemeenschappelijk referentiekader op
gestructureerde wijze wordt omgegaan met het
beheersen van risico’s in relatie tot de organisatieen beleidsdoelstellingen.
Bij het vormgeven van het
risicomanagement(proces) hebben wij gebruik
gemaakt van de regelkring4 zoals hierboven
afgebeeld:
Het CFV onderzoekt elke corporatie op zes
toezichtterreinen. Die terreinen zijn: kwaliteit
financiële informatie, behoud maatschappelijk
gebonden vermogen, financieel risicobeheer,
liquiditeit, solvabiliteit en draagkracht vermogen.
Dit onderzoek vindt plaats aan de hand van
signalen. In de beleidsregels 2013 van CFV
staan dergelijke signalen per toezichtterrein
vermeld. Bij de beoordeling richt CFV zich
op de signalen die ‘aanslaan’, doordat een
grenswaarde is overschreden. Het CFV oordeelt
dat er bij Wooncompagnie geen aanleiding is tot
opmerkingen of nader onderzoek5.

4 Uit het handboek ‘Corporatie Governance’ van Deloitte.
5 Zie de oordeelsbrief van het CFV: http://www.cfv.nl/media_dirs/13483/media_files_data/10478_toezichtsbrief_2013.pdf
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Risico’s Wooncompagnie
In de volgende figuur is een integraal overzicht
van de grootste risico’s opgenomen. Dit overzicht
is in 2013 geactualiseerd op basis van de laatste
inzichten. In dit overzicht is onderscheid
aangebracht tussen de interne en externe risico’s.
Daarnaast zijn de risico’s gegroepeerd per
categorie. Zoals reeds aangegeven is voor ieder van
deze risico’s de kans en impact (in euro’s) en de
prioritering in kaart gebracht. In deze paragraaf zijn
de risico’s beschreven met een hoge prioritering.
Aan de categorie operationeel vastgoed is naar
aanleiding van de actualisatie in 2013 één risico

toegevoegd: het risico op faillissement van
leveranciers. De bouwsector wordt hard getroffen
door de verlaagde uitgaven in de Nederlandse
economie voor nieuwbouw en onderhoud.
Wooncompagnie is geconfronteerd met het
faillissement van meerdere aanneembedrijven, waar
dankzij de beheersingsmaatregelen adequaat op
is gehandeld. Het betreft onder andere het direct
in beeld hebben van de openstaande facturen, de
stand van de werkzaamheden, schriftelijk bevestigen
van claims, de onderhandelingen met de curator en
het proactief meewerken aan een oplossing van de
doorstart van de onderhanden werken.

Interne en externe risico’s Wooncompagnie
Externe risico's

Interne risico’s

Marktrisico’s

Operationeel vastgoed

Financieel

Structuur & Cultuur

Kwaliteit
woonomgeving

energie/duurzaamheid

beheerkosten

leiderschapsstijl

Concurrentiepositie

vernieuwing portefeuille

financieringspositie

netwerkdenken en
-doen

projectontwikkeling
vastgoed

vermogenspositie

doelmatigheid en
soberheid

kwaliteit en marktpositie

fiscaliteiten

verwachtings
management

grondposities

rente en flexibiliteit
portefeuille

kaders

stijging bouwkosten
faillissement leveranciers
Maatschappelijke
risico’s

Operationeel klant

ICT

Beleid & Strategie

stakeholders

woonlasten

werking
infrastructuur

strategisch
voorraadbeleid

nieuwe wet- en
regelgeving

verkoop (tussenvormen)

vernieuwend

landelijke en lokale
politiek

lage mutatiegraad

maatschappelijk
rendement

beheer maatschappelijk
vastgoed

organisatiestrategie

Overige
omgevingsrisico’s

Operationeel overig

Personeel

Planning & Control

demografische
ontwikkelingen

informatie- en
kennismanagement

kwaliteit personeel

transparant

calamiteiten

klantgerichtheid

integriteit en fraude

stuur- en
verantwoordingsinfo

conjuncturele
ontwikkelingen

nalevering beleid en
procedures
(in)formele
samenwerkingsverbanden
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9. Verkorte jaarrekening 2013
Ondanks het boekhoudkundig verlies van €
63 miljoen in 2013, behoudt Wooncompagnie
haar solide financiële positie. Wooncompagnie
heeft een financieel beleidskader geformuleerd
bestaande uit een kader voor de kasstromen, de
vermogensontwikkeling, rendementsdoelstellingen,
het rendement op investeringen en de
leningportefeuille. Wooncompagnie heeft een
gezonde operationele kasstroom van ruim € 15
miljoen behaald in 2013 en € 16 miljoen aan netto
verkoopkasstroom. Wooncompagnie scoort in
2013, op alle onderdelen van het sturingsmodel
en de voorwaarden van ons toezichthouders,
binnen de voorgestelde normen (zie hoofdstuk
9). Wooncompagnie is nog steeds een financieel
gezonde corporatie.
Het jaarresultaat van Wooncompagnie kwam
in 2013 op € 63 miljoen negatief. Dit negatieve
resultaat is vooral veroorzaakt door de forse
afwaardering op sociaal vastgoed ten gevolge van
de verhuurdersheffing en de afschrijving op de
bedrijfswaarde. Het effect van het inrekenen van de
verhuurdersheffing is éénmalig, maar de afschrijving
op de bedrijfswaarde is structureel. Wooncompagnie
verwacht dan ook in toekomstige jaren een
boekhoudkundig verlies te presenteren wat inherent
is aan de gekozen waarderingsgrondslag van het
bezit. Op grond van deze waarderingsgrondslag
moeten immers waardeverminderingen en
afschrijvingen ten laste van het resultaat worden
gebracht, maar herwaarderingen moeten
rechtstreeks ten gunste van het vermogen worden
verwerkt.
Voorts is het eigen vermogen in 2013 ook gedaald
met € 163 tot € 300 miljoen eind 2013. Deze daling is
voor € 162 miljoen toe te schrijven aan het effect van
de verhuurdersheffing.

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

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

Vergelijking met
voorgaand jaar

Op 31 januari 2012 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving de herziene Richtlijn
645 gepubliceerd. Met ingang van boekjaar 2012 past Wooncompagnie deze
vernieuwde RJ richtlijn 645 toe. Deze stelselwijziging heeft gevolgen gehad voor
zowel het vermogen als het resultaat. De vergelijkende cijfers over het boekjaar 2011
zijn herrekend naar de nieuwe waarderingsgrondslagen.

Consolidatie

In de consolidatie worden de financiële gegevens van Wooncompagnie en haar
groepsmaatschappijen opgenomen. Dit betreft alle maatschappijen waarmee zij een
organisatorische en economische eenheid vormt. Integraal in de consolidatie worden
deelnemingen opgenomen waarin beslissende zeggenschap op het beleid kan
worden uitgeoefend. In het algemeen betreft het deelnemingen waarin het belang
meer dan 50% bedraagt.

Sociaal vastgoed
in exploitatie

Sociaal vastgoed omvat woningen in exploitatie met een huurprijs onder de
huurtoeslaggrens, het maatschappelijk vastgoed en het overige sociale vastgoed
(het DAEB bezit). Sociaal vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd tegen de
actuele waarde. Het beleid van Wooncompagnie is er primair op gericht de sociale
vastgoedportefeuille aan te houden voor de doelgroep van beleid. Daarmee
kwalificeert Wooncompagnie zich als vastgoedbeheerder en is de bedrijfswaarde de
basis voor de invulling van de actuele waarde.

Commercieel
vastgoed in
exploitatie

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

Financiële
instrumenten

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

Langlopende
schulden

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

12/31/13

12/31/12

PASSIEF

12/31/13

12/31/12

Vaste activa

Groepsvermogen

299.244

462.587

Materiële vaste activa

Voorzieningen
7.499

11.414

14.668

644

1.105

710

23.399

12.768

13.171

15.498

458.043

455.059

Verplichtingen uit hoofde van
onroerende zaken VOV

74.417

81.454

Overige schulden

11.204

9.901

556.835

561.912

14

117

1.741

5.857

0

320

2.150

1.772

553

595

9.965

9.846

14.423

18.507

Subtotaal schulden

571.258

580.419

Totaal

893.774

1.055.774

Sociaal vastgoed in exploitatie

727.361

865.302

Sociaal vastgoed in ontwikkeling
bestemd voor eigen exploitatie

9.573

15.387

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

7.050

7.458

743.984

888.147

Voorziening onrendabele
investeringen en
herstructureringen
Voorziening latente
belastingverplichting
Overige voorzieningen

Vastgoedbeleggingen
Commercieel vastgoed in
exploitatie

27.801

34.813

Onroerende zaken verkocht onder
voorwaarden

73.060

84.260

5.416

11.524

106.277

130.597

Vastgoedbelegging in
ontwikkeling bestemd voor eigen
exploitatie
Financiële vaste activa
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

Schulden
Langlopende schulden
Schulden/leningen overheid
Schulden/leningen
kredietinstellingen

0

4

13.646

4.762

Kortlopende schulden

4.123

1.701

Schulden aan kredietinstellingen

Te vorderen BWS-subsidies

101

127

Overige vorderingen

280

0

18.150

6.594

868.411

1.025.338

Latente belastingvorderingen
Overige effecten

Subtotaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vastgoed bestemd voor de verkoop

6.420

3.621

Vastgoed in ontwikkeling bestemd
voor de verkoop

0

2.685

344

320

6.764

6.626

50

0

Huurdebiteuren

694

763

Gemeenten

457

527

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

7.370

1.792

Overige vorderingen

1.393

2.159

Overige voorraden
Onderhanden projecten

Schulden aan leveranciers
Onderhanden projecten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva
Overlopende passiva

Vorderingen

Overlopende activa
Liquide middelen
Subtotaal vlottende activa
Totaal

552

319

10.466

5.560

8.083

18.250

25.363

30.436

893.774

1.055.774
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x € 1.000)
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 (x € 1.000)

2013

2012

Bedrijfsopbrengsten
Huuropbrengsten

77.483

73.898

Opbrengsten servicecontracten

1.148

1.115

Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille

4.783

5.774

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

918

1.498

Geactiveerde productie tbv eigen bedrijf

875

827

Overige bedrijfsopbrengsten

960

830

86.167

83.942

Afschrijvingen op materiële vaste activa

-35.788

-32.614

Overige waardeveranderingen Vastgoedportefeuille

-47.340

2.546

-6.672

-6.671

-999

-952

Bedrijfslasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

-1.306

-1.284

-13.468

-19.311

Leefbaarheid

-2.102

-604

Lasten servicecontracten

-1.203

-1.100

Onderhoudslasten

Overige bedrijfslasten

-12.920

-10.654

-121.798

-70.645

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-7.157

-2.274

Waardeveranderingen fin. instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde

2.552

-1.084

Andere rente baten en soortgelijke opbrengsten

850

866

Rentelasten en soortgelijke kosten

-19.892

-19.821

Saldo financiële baten en lasten

-16.490

-20.040

Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

-59.278

-9.017

-3.466

-2.259

Vennootschapsbelasting
Resultaat deelnemingen
Groepsresultaat na belastingen
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-347

0

-63.091

-11.276

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013
(directe methode x € 1.000)
2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten van huurders
Ontvangsten overige

78.748

75.014

1.790

1.077
80.538

Betalingen aan werknemers

76.091

-9.636

-8.907

Betalingen aan leveranciers onderhoud

-17.642

-19.311

Betalingen uit hoofde van servicekosten

-1.331

-1.100

Betalingen uit hoofde van zakelijke lasten

-4.505

-4.314

Betalingen uit hoofde van leefbaarheid

-1.923

-604

Betalingen overige

-7.331

-6.340

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Ontvangen dividend
Betaalde interest

-42.368

-40.576

38.170

35.514

301

866

0

0

-19.938

-19.821

Betaalde/ontvangen winstbelasting

-3.564

6.833

Kasstroom uit operationele activiteiten

14.969

23.392

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

-47.470

-48.574

16.208

14.037

5.740

7.358

Investeringen in financiële vaste activa

-443

0

Desinvesteringen financiële vaste activa

256

0

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

Desinvesteringen immateriële vaste activa

0

Desinvesteringen mva a.g.v. verkoop bestaand bezit
Overige desinvesteringen materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
-25.709

-27.180

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe
leningen)

26.604

62.875

-25.944

-48.303

Aankopen effecten

0

0

Uitlotingen/verkopen effecten

0

Aflossing langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename (afname) geldmiddelen in boekjaar

0
660

14.572

-10.080

10.784
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Kengetallen
Kengetallen op grond van de geconsolideerde jaarrekening

2013

2012

2011*

Aantal

Aantal

Aantal

13.042

12.888

12.885

Overige woongelegenheden

505

489

405

Garages

135

76

75

Gegevens bezit
Bezit in eigendom
Woningen

Overige objecten

189

114

110

13.871

13.567

13.475

Opgeleverde nieuwbouw

275

145

195

Sloop

-18

-64

0

Verkoop

-133

-111

-119

Aankoop

42

117

190

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

Overige mutaties
Saldo

4

0

27

170

87

293

Woningen naar huurklasse
Goedkoop

1.420

1.603

1.883

Betaalbaar

9.367

9.735

9.896

Duur tot huurtoeslaggrens

2.069

1.354

953

186

196

153

13.042

12.888

12.885

Kosten onderhoud per woning

x€1

x€1

x€1

Niet-planmatig onderhoud

269

382

413

Planmatig onderhoud

764

1.117

1.025

1.033

1.498

1.438

x €1.000

x €1.000

x €1.000
790

Duur boven huurtoeslaggrens

Kwaliteit

Totaal kosten onderhoud
Maatschappelijke uitgaven
Bijdrage wijkenaanpak
Saneringssteun
Verhuurdersheffing
Leefbaarheid
Maatschappelijk ondernemen

0

258

2.956

0

287

0

1.617

374

414

27

25

14

153

122

144

5.041

779

1.362

4,0%

2,3%

1,3%

Huurachterstand in % van de jaarhuur

0,88%

1,02%

0,88%

Huurderving in % van de jaarhuur

2,68%

2,23%

1,88%

Wonen/Zorg/Welzijn

Het verhuren van woningen
Gerealiseerde huurverhoging
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Kengetallen
Personeelsbezetting einde boekjaar
Aantal FTE
Aantal vhe's per FTE

Aantal, €, %

Aantal, €, %

Aantal, €, %

130,6

134,5

135,0

106

101

100

168.304

174.537

168.047

5,50%

4,30%

3,57%

x €1.000

x €1.000

x €1.000

kredietinstellingen per vhe"

33.971

34.684

33.839

Waarvan geborgd door het WSW per vhe

32.824

33.440

32.996

Gemiddelde rentepercentage

4,03%

4,13%

4,30%

33,5%

43,8%

37,57%

Opleidingskosten
Ziekteverzuimpercentage
Financierbaarheid
"Schuldrestant leningen overheid en

Financiële continuïteit
Solvabiliteit 1
Liquiditeit

1,8

1,6

1,61

1,39%

30,00%

16,49%

1,7

2,2

1,75

WOZ-waarde per vhe

157.177

164.480

166.058

Bedrijfswaarde per vhe

53.835

63.780

55.196

0,0%

23,4%

22,64%

0,0%

54,4%

61,31%

0,0%

2,2%

1,70%

2

Investerings- en financieringsratio 3
Rentedekkingsgetal (ICR) 4

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

6

Direct rendement (obv bedrijfswaarde)

0,0%

5,0%

4,61%

Indirect rendement (obv 90% WOZ-waarde) 7

0,0%

-0,3%

1,35%

Indirect rendement (obv bedrijfswaarde)

0,0%

14,0%

1,99%

Rentabiliteit eigen vermogen

-9,5%

-2,4%

-8,16%

Rentabiliteit totaal vermogen

-1,1%

0,7%

-0,94%

1 De solvabiliteit is het gepresenteerde eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal.
2 De liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa uit te drukken in een percentage van de kortlopende schulden.
3 De investerings- en financieringratio geeft aan welk gedeelte van de investering extern wordt gefinancierd. Deze wordt berekend door de
investering in de vastgoedportefeuille af te zetten tegen de mutatie in de financiering.
4 De ICR bestaat uit het saldo van de exploitatiekasstroom (exclusief rente) in verhouding tot de totale rentelasten.
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.
6 Het direct rendement is de exploitatiekasstroom (exclusief rente) uitgedrukt in een percentage van de waarde van het bezit, in dit geval de wozwaarde en de bedrijfswaarde.
7 Het indirect rendement is de waardemutatie van de bestaande vastgoedportefeuille uitgedrukt in een percentage van de totale waarde. In dit
geval hebben we deze ook berekend op basis van de woz-waarde en de bedrijfswaarde.
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10. Verklaringen
10.1 Verklaring Directeurbestuurder
De directeur van Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie, op grond van de statuten belast met
de bestuurlijke bevoegdheden, verklaart dat alle uitgaven in 2013 door Wooncompagnie uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn gedaan. Alle middelen (batige saldi daaronder begrepen) zijn uitsluitend
voor werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting bestemd. De directeur heeft het jaarverslag en
de jaarrekening vastgesteld. De jaarrekening omvat de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening. De
Raad van Commissarissen heeft op 26 mei 2014 de jaarstukken 2013, inclusief het volkshuisvestingsverslag
2012, goedgekeurd.

Hoorn, 26 mei 2014
ir. J.W. Hendriks, directeurbestuurder
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10.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Colofon
© Stichting Volkshuisvestingsgroep Wooncompagnie

Contactgegevens
Hoofdkantoor:
Vestiging Schagen:
Vestiging Purmerend:

Geldelozeweg 41, Hoorn
Laanplein 3, Schagen
Kraggeveenstraat 5, Purmerend

Postadres:

Postbus 160, 1620 AD Hoorn

Telefonisch informatie punt: 0900 20 22 373 (lokaal tarief )
www.wooncompagnie.nl
info@wooncompagnie.nl

Overige gegevens
Instellingsnummer: L0478
NRV-nummer: 686
KvK-nummer: 360001723

Redactie jaarverslag
Edith Abbring

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van Wooncompagnie.
Bij het samenstellen van dit jaarverslag is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie.
Wooncompagnie kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie.
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Bezoekadres hoofdkantoor
Geldelozeweg 41, 1625 NW Hoorn (NH)

Bezoekadressen wooninformatiepunten
Laanplein 3, 1741 CJ Schagen
Kraggeveenstraat 5, 1441 MK Purmerend

Postadres alle vestigingen
Postbus 160, 1620 AD Hoorn (NH)

Telefonisch Informatie Punt
0900 20 22 373 (lokaal tarief )

info@wooncompagnie.nl

Informatie over het jaarverslag 2013
John Hendriks
j.hendriks@wooncompagnie.nl
0229 75 11 52
Opvragen van het jaarverslag 2013:
k.liefting@wooncompagnie.nl

www.wooncompagnie.nl

