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1 VOORWOORD
Keuzes maken
In 2017 hebben we met elkaar stil gestaan bij onze kerntaak en wie we zijn. Het jaar stond in het teken
van een hernieuwde kijk op onze identiteit, professionalisering en samenwerking. We hebben een pas
op de plaats gemaakt, focus aangebracht, bepaald waar we van zijn en ook waar we niet van zijn. We
kunnen terugkijken op een jaar van goede voorbeelden die energie geven voor de toekomst.

De seniorenhuisvester
Wij huisvesten veel senioren en daarin onderscheiden wij ons van de gemiddelde woningcorporatie.
We geven onze oudere bewoners veel aandacht. Onze huismeesters zijn daar een goed voorbeeld
van. Zij signaleren en adviseren de bewoners over hun woon-, zorg- en ondersteuningsvragen. Dat
doen we onder andere met welzijnsrondes, veiligheidsbijeenkomsten en personenalarmering. Nét die
extra dingen en de grote aandacht voor bewonerswelzijn maakt ons tot die andere sociale verhuurder;
dé seniorenhuisvester in de regio.

Alles in verhouding
Juist die service en aandacht voor ouderen die we samen met onze ketenpartners op het gebied van
zorg en ondersteuning bieden, vragen om extra investeringen. Wat we aanpakken willen we goed
doen, ondanks relatief beperkte financiële middelen. We focussen ons op de Metropoolregio Eindhoven.
In nieuwbouwprojecten, onderhoud en renovatie nemen we onze verantwoordelijkheid. We bekijken
in projecten goed wat we zelf willen en kunnen doen, wat we beter samen met anderen kunnen ontwikkelen of wat anderen beter zouden kunnen doen.

Samen
Waar we in de Metropoolregio Eindhoven eerst vooral los
van anderen opereerden, zetten we nu en de komende jaren
in op meer samenwerking. We versterken de banden met
partners in zorg, ondersteuning en welzijn en leren van elkaar.
Samen met de collega-corporaties blijven we verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke opgave in onze regio. Dat
staat centraal de komende jaren. We doen daarbij waar we,
ieder op ons eigen terrein, goed in zijn. Het doel is en blijft
altijd het bieden van betaalbare en kwalitatief goede woonruimte aan mensen die dat nodig hebben.
We gaan door met werken aan goed wonen, met een focus
op ouderen. Dat doen we samen met onze ketenpartners
en huurders. En dat blijven we doen op een menselijke manier, met daadkracht en een tikkeltje eigenzinnigheid. Want
Wooninc. zou Wooninc. niet zijn als we in bijzondere situaties
niet het initiatief nemen en een actieve rol blijven aannemen.
Eindhoven, april 2018
Angela Pijnenburg
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2 BESTUURSKAMER
2.1 VISIE EN MISSIE
Visie
Kwaliteit van leven begint met kwaliteit van wonen. Hoe dat er precies uitziet, is voor iedereen anders.
Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen, zoals hij of zij dat wil, ook mensen met een beperkt
inkomen. Daar is meer voor nodig dan alleen een huis. Het gaat ook om de buurt, de voorzieningen
en de connectie met elkaar. Dat vraagt om een actieve en innovatieve rol als woningcorporatie. Blijven
ontwikkelen, durven en initiëren. Dit is onze sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wooninc.
biedt mensen de mogelijkheid om woonruimte te huren in wijken en buurten waar het goed wonen is.
Dit doen we door continu te investeren in de kwaliteit en de ontwikkeling van onze woningvoorraad en
bijbehorende service, maar ook in onze organisatie. Wij richten ons in het bijzonder op ouderen, daar
ligt onze specialiteit en dat onderscheidt ons van anderen. Wij willen hen zo lang mogelijk zelfstandig
laten wonen door diensten, (bouwkundige) voorzieningen en zorgverlening te bieden. Dat neemt overigens niet weg dat we er ook voor andere doelgroepen zijn en blijven.

Missie
Wonen beschouwen wij als een primaire levensbehoefte. Vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt
zien wij het als onze missie om iedereen die vanwege een beperkt inkomen of haar kwetsbaarheid een
beroep op ons doet, in de gelegenheid te stellen woonruimte te huren. Daarbij willen wij onderscheidend zijn in zelfstandig wonen voor ouderen, met voorzieningen voor welzijn en zorg in de nabijheid.

Kernwaarden
Begin 2017 hebben we onze kernwaarden opnieuw beschreven en vastgesteld. Dat vormde het gezamenlijk vertrekpunt voor iedereen om in deze waarden te geloven en ze uit te dragen. ‘Wij bewegen
met je mee’, daarmee maken wij ons onderscheidend vermogen duidelijk. Wij werken elke dag aan
duurzame woon- en welzijnsconcepten die passen bij inkomen en levensfase. Daarin bewegen we
graag met onze klanten mee. We kennen de weg, maken zaken overzichtelijk en werken vandaag op
een daadkrachtige manier aan het huren van morgen. Want een goed leven begint bij goed wonen.
Dat bereik je niet met standaardoplossingen. We willen er echt toe doen. Daarom werken we - samen
en met anderen - elke dag aan bijzondere woonconcepten.
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Onze kernwaarden zijn menselijk, daadkrachtig en eigenzinnig:

Wij luisteren

Wij zijn betrokken

Wij zijn toegankelijk

Wij nemen de tijd

Wij tonen respect

Menselijk

Wij doen het samen

Wij hebben visie

Wij zijn gedreven

Wij zijn oplossingsgericht

Wij maken keuzes

Wij handelen proactief

Daadkrachtig

Wij doen het gewoon!

Wij zijn vooruitstrevend

Wij zijn creatief

Wij durven zelf te denken
en te regelen

Wij hebben lef

Wij zijn ﬂexibel

Eigenzinnig

Wij onderscheiden ons

2.2 VOORUITBLIK
De ambities en maatschappelijke inzet van Wooninc. zijn al jarenlang onveranderd, maar dat geldt niet
voor onze omgeving en de wijze waarop wij daarop inspelen – extern en intern. Wij moeten de komende
periode bij onze keuzes met een aantal belangrijke ontwikkelingen en factoren rekening houden:
• De continue focus op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit (waaronder duurzaamheid).
•	De beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen
die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en niet kunnen kopen.
•	De noodzaak om sneller te verduurzamen om de uitstoot van CO2 terug te dringen naar uiteindelijk
CO2-neutraal in 2050 en de woonlasten voor huurders ook op langere termijn betaalbaar te houden.
• De ontwikkeling van de digitale dienstverlening en de automatisering van werkzaamheden.
•	De (dubbele) vergrijzing: steeds méér ouderen, en de ouderen worden steeds ouder, waardoor er
een toenemende manifeste behoefte is aan woningen die geschikt zijn voor ouderen, bij voorkeur in
de eigen sociale omgeving met service- en zorgvoorzieningen op maat.
•	Het aandeel kwetsbare ouderen neemt steeds meer toe waardoor de integrale veiligheid in wooncomplexen steeds belangrijker wordt onder andere om calamiteiten te voorkomen.
• De samenleving die steeds vaker een beroep doet op de zelfredzaamheid van mensen.
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•	De stijging van de bouwkosten die onder andere vraagt om andere vormen van samenwerkingen en
bouwen.
•	Het grondprijsbeleid van gemeenten en de duurzaamheidsambities in relatie tot de noodzaak om
vooral goedkopere huurwoningen te bouwen.
• De toenemende krapte op de arbeidsmarkt.
• De nadere uitwerking van het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Betaalbare beschikbaarheid
Het zorgen voor huisvesting voor hen die daar om redenen niet zelf in kunnen voorzien. Dat is al decennialang de reden van ons bestaan, onze intrinsieke waarde als woningcorporatie en onze primaire
taak die we ook in de toekomst met nog meer focus professioneel uitvoeren. Onze belanghebbenden
geven duidelijk voorrang aan beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Wooninc.
kan niet tegelijkertijd alle ambities en wensen op deze gebieden realiseren. Dat betekent keuzes maken.

Onze ambities en waarden zijn en blijven onveranderd: wij bouwen en beheren sociale huurwoningen
voor mensen die vanwege een laag inkomen of hun kwetsbaarheid een beroep op ons moeten doen.
Onze middelen blijven we investeren in ons maatschappelijk kapitaal; in betaalbare woningen die dit
wonen aantrekkelijk maken.
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Focus op ouderen
We kiezen voor meer focus op de ouderen met een relatief laag inkomen. We hebben onze portefeuillestrategie aangescherpt en geven prioriteit aan de betaalbare sector. Wonen, zorg en welzijn is wat we
ouderen bieden in samenwerking met onze partners, zodat zij zolang mogelijk kunnen participeren en
zelfstandig kunnen wonen.

Samenwerken aan goed wonen
Werken aan goed wonen doen wij bij voorkeur samen met anderen. Wij geloven erin dat in coproductie
betere producten en diensten ontstaan. Goed samenwerken is voor Wooninc. daarom een belangrijke
voorwaarde om strategie en innovatie vorm te geven.
Met het samenwerkingsverband tussen Wooninc. en Vitalis WoonZorg Groep spelen wij in op de ontwikkelingen in de ouderenzorg en volkshuisvesting. Deze samenwerking staat inmiddels op de rails.
In 2018 krijgt het concept WoonincPlusVitalis verder vorm en inhoud met nog meer focus op het
realiseren van de meerwaarde die WoonincPlusVitalis te bieden heeft voor senioren in Eindhoven, de
mantelzorgers daaromheen en de doorverwijzers. Door te zorgen voor meer naamsbekendheid bij en
integraliteit tussen (potentiële) huurders, politiek, ziekenhuizen, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, gemeente en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld zijn we veel beter
in staat om te innoveren op het gebied van seniorenhuisvesting. In het klantencentrum WoonincPlusVitalis zijn de antennes van beide organisaties aanwezig, waardoor we de maatschappelijke trends
beter en sneller kunnen detecteren. Hierdoor kunnen we ook makkelijker en sneller inspelen op de
veranderende behoeften van de klanten.
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In 2017 spraken wij met vele partners en relaties over uiteenlopende onderwerpen. Vanzelfsprekend
waren dat alle 11 gemeenten waarin wij actief zijn over de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid,
leefbaarheid en duurzaamheid onder meer in relatie tot de prestatieafspraken. Maar ook met lokale
en regionale woningcorporaties over prestatieafspraken en het gezamenlijke verhuurportaal Wooniezie.
Daarnaast werken de 13 regionale woningcorporaties samen binnen het Platform woningcorporaties
Metropoolregio Eindhoven aan de thema’s en onderwerpen die ons allen raken.
Met de zorgpartijen Vitalis WoonZorg Groep, de RSZK, Joris Zorg, Amaliazorg en Ananz voerden we
overleg over wonen, welzijn en zorg. In het kader van begeleid wonen van bijzondere groepen waren
GGzE, Lunet zorg en Neos onze gesprekspartners. Met CTO Zuid spraken we over het huisvesten van
sporters.
Belanghebbenden zijn ook eigenaren die onderdeel zijn van de door ons beheerde combinatiecomplexen. Daar waar sprake is van particulier eigendom, is het beheer van de woningen ondergebracht
in een Vereniging van Eigenaren. Wooninc. Producten en Diensten B.V. voert als bestuurder de administratie van 26 VvE’s. Daarbij gaat het in totaal om circa 2.000 appartementsrechten, bestaande uit
woningen, bergingen, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes. Hiervan zijn circa 500 appartementsrechten
in het bezit van andere eigenaren.

Risicomanagement
In 2017 hebben wij onze risico’s geactualiseerd en een effectief risicomanagementsysteem geïmplementeerd. Daarmee beschikken wij over alle benodigde informatie. Het vervolg is een verdere verankering
van risicomanagement in de organisatie door ons nadrukkelijker te richten op de koppeling tussen
strategie en risico’s. Door het DrieKamerModel een plek te geven als sturingsconcept, ontstaat er meer
transparantie over de belangrijkste keuzes waar Wooninc. voor staat ten aanzien van maatschappelijke
taken, vastgoedactiviteiten en financiële continuïteit. Met behulp van risico-strategiekaarten leggen we
een verbinding tussen ons ondernemingsplan, de organisatie, uitgevoerde activiteiten en meetbare
indicatoren.

Duurzaamheid
De afspraken die in 2016 in Parijs zijn gesloten om te komen tot CO2 neutraliteit in 2050, plaatsen ons
voor een uitdaging. Het is nodig om keuzes te maken, prioriteiten te stellen, strategieën met elkaar te
ontwikkelen en meer tijd te nemen om de gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen. Met name
de aanpak van de verbetering van de duurzaamheid van het vastgoed vergt extra aandacht en soms
een onconventionele aanpak. Daarom hebben we in Eindhoven de handen ineen geslagen om samen
met de andere Eindhovense corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente de huidige inspanningen te versnellen. Door samenwerking vergroten we onze deskundigheid en versterken we onze
slagkracht, waarbij we kennis, inzet van medewerkers en middelen inzetten als ware we één organisatie.
Deze ambities hebben we vastgelegd in een manifest voor een duurzaam Eindhoven met de passende
titel ‘Gewoon Doen’.1 De duurzaamheidsambities uit het manifest worden in de eerste helft van 2018
scherp gesteld in een pact. Daarnaast denken wij dat er veel duurzaamheidswinst is te boeken door
gedragsverandering te realiseren bij onszelf én bij onze huurders. Daar zetten wij de komende tijd op in.

Heldere visie
We blijven vooruitstrevend en eigenzinnig, met een heldere visie op hoe wij onze kerntaak als woningcorporatie invullen. Wij zoeken in elke situatie naar (maatwerk)oplossingen die mensen verder brengen.
En dat vergt flexibiliteit en creativiteit. Persoonlijke aandacht staat voorop; we nemen de tijd om iedereen
op respectvolle wijze te behandelen. Dat principe is ook van toepassing in onze interne organisatie. We
willen een aansprekende werkgever zijn, waarbij resultaatgericht werken centraal staat in een organisatie
waarin onze medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en vitaliteit hoog op de agenda staat.
1 Het duurzaamheidsmanifest is te vinden op de website van gemeente Eindhoven.
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2.3 STAYINC. B.V.
In het kader van de Woningwet moeten de toegelaten instellingen hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) op 1 januari 2017 scheiden van hun commerciële activiteiten (niet-DAEB). Na
een analyse van de doelgroep(en), de regionale woningmarkt en ons ondernemingsplan, hebben we
voor bestendiging van onze strategische keuzes gekozen. Hieruit vloeide een hybride scheiding voort,
waarbij het commerciële vastgoed zoveel mogelijk is overgeheveld naar een besloten vennootschap
met de naam Stayinc. B.V. De toekomstplannen van deze entiteit zijn beschreven in het eigen ondernemingsplan met aandacht voor huurbeleid, beheer en onderhoud en de vastgoedstrategie. In 2017
is de operationele ontvlechting grotendeels afgerond.

2.4 PORTEFEUILLESTURING
Binnen de vastgoedsturing hanteren we drie niveaus, naar het voorbeeld van de vastgoedpiramide van
Ortec Finance. Allereerst het strategische niveau, waarop het portefeuillemanagement is belegd binnen de staf. Op het tactische niveau vervolgens krijgen de complexplannen vorm onder verantwoordelijkheid van de assetmanager. En tenslotte komen de plannen tot uitvoering op het operationele
niveau. De komende tijd gaan we de vastgoedsturing verder uitrollen en actualiseren we het complexbeleid rond onderhoud en beheer. Ook hierbij staat centraal: excellent voor ouderen en goed voor de
andere doelgroepen.

Niveau

Strategisch
Tactisch
Operationeel

Activiteit

Portefeuillestrategie
Assetmanagement
Propertymanagement

Output

Portefeuilleplan
Project/complexplannen
Bouwplannen

2.5 KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING
Klantreacties en klachten
De tevredenheid van onze klanten staat bij ons hoog in het vaandel. Klantreacties en klachten zijn
goede indicatoren waarop we onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Als een klant niet tevreden
is over de dienstverlening van Wooninc., dan zijn wij daar graag van op de hoogte. Naast ons klanttevredenheidsonderzoek registreren wij daarom alle klantreacties en klachten. In 2017 zijn er 109
klantreacties (inclusief complimenten) binnengekomen, in 2016 waren dat er 85. Naast de klantreacties hebben we in 2017 16 klachten ontvangen, in 2016 waren dat er 5. De ingediende klantreacties
hebben vaker te maken met afhandeltermijnen. Dit is aanleiding voor ons om het principe ‘doen wat je
zegt en zeggen wat je doet’ opnieuw binnen de organisatie te bestendigen.
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Klanttevredenheidsonderzoek
Het hele jaar door voeren wij klanttevredenheidsmetingen uit onder nieuwe huurders, vertrokken
huurders en na reparatieverzoeken. De organisatiedoelstelling is minimaal een waardering van 7,0
voor onze dienstverlening op alle onderdelen.

Onderzoek dienstverlening woongebouwen
Klanttevredenheid

2017

2016

Nieuwe huurders

7,5

7,6

Vertrekkende huurders

7,2

7,1

Reparatieverzoeken

7,1

7,2

Totale dienstverlening

7,3

7,3

Om inzicht te krijgen in de geleverde diensten heeft Wooninc. in 2017 een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder bewoners die woonachtig zijn in een woongebouw waar ten minste een
huismeester aanwezig is. Gemiddeld geven de bewoners een 7,5 voor het woongenot in het woongebouw en zijn ze meer dan tevreden over de dienstverlening en voorzieningen.

ISO 9001:2015
Wooninc. staat voor kwaliteit. Om deze kwaliteit tastbaarder en beheersbaarder te maken, beschikken
wij sinds 2004 over het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. In procesbeschrijvingen staat hoe wij het
werk in de organisatie willen uitvoeren, sturen en beheersen. De toegankelijkheid van het systeem, het
periodiek auditen en het onderlinge gesprek over kwaliteitsbewustzijn, stimuleren de medewerkers
om tekortkomingen te signaleren en verbetersuggesties te doen. Jaarlijks worden wij door een extern
bureau geaudit. Sinds het verkrijgen van het certificaat zijn er geen non-conformiteiten of andere afwijkingen geconstateerd.
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2.6 ONZE ORGANISATIE
In 2017 is, naar aanleiding van het vertrek van één van de bestuurders, de topstructuur van de organisatie gewijzigd. Het managementteam - bestaande uit de managers wonen, vastgoed en financiën - is
verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie, onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. Deze nieuwe topstructuur heeft verder niet geleid tot wijzigingen in de organisatiestructuur.
Onze ambitie is om een efficiënte en effectieve organisatie te zijn. Daarbij beseffen wij dat onze mensen
het werk maken. Bewust zijn we in 2017 meer bottum-up gaan werken, omdat we ervan overtuigd zijn
dat meedenken en meedoen bijdraagt aan betrokkenheid, motivatie en vitaliteit.

Verbindingen

Raad van
Commissarissen

Concerncontrol

Bestuurder

Staf

• Bestuurssecretariaat
• Strategie en beleid
• Communicatie

Financiën

Vastgoed

Manager ﬁnanciën
• Planning & control
• Financiële administratie
• Inkoop
• HR
• ICT

Manager vastgoed
• Vastgoedonderhoud
• Vastgoedontwikkeling
• Assetmanagement

Wonen

Manager wonen
• Wonen algemeen
• Wonen en participatie
• Woonservices

Directeur
klantencentrum
WoonincPlusVitalis
• Huurteam
• Zorgteam
• Communicatie

Vanaf 2005 beschikt Wooninc. over een nevenstructuur. Motieven voor de inrichting zijn deels fiscaal
van aard, maar houden ook verband met risicospreiding, bescherming van maatschappelijk verbonden
vermogen en juridische verankering van samenwerkingsverbanden. De nevenstructuur is in lijn met de
Woningwet en past bij de strategie van Wooninc.
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Ultimo 2017 is de structuur als volgt:

Stichting Wooninc.

Stayinc. B.V.

Wooninc. Holding B.V.

Wooninc. Producten
& Diensten B.V.

Wooninc.
Participatie B.V.

V.O.F. Centrumplan
Leende
Aandeel 33,3 %

De nevenstructuur bestaat uit:
• Wooninc. Holding B.V.; neemt deel, werkt samen, bestuurt alsmede financiert Wooninc. Producten &
Diensten en Wooninc. Participatie B.V.
• Wooninc. Producten & Diensten B.V.; beheert actieve VvE’s waarin Wooninc. als mede-eigenaar lid is.
•	Wooninc. Participatie B.V.; participeert samen met woCom en Wonen Limburg in de VOF Centrumplan
Leende.
•	Stayinc. B.V.; is in het kader van de hybride scheiding opgericht.

Onze medewerkers
Wooninc. telt gemiddeld 99 (89 FTE) medewerkers. Hiervan werkt ongeveer 60% fulltime en 40% heeft
een parttime dienstverband. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 47. In 2017 zijn 10 vacatures ingevuld die zijn ontstaan ter uitbreiding van het personeelsbestand en ter vervanging van
(pensioengerechtigde) medewerkers.
Ziekteverzuim
Het totale verzuimpercentage in 2017 is 2,5%. Een afname van ruim 1% ten opzichte van 2016. De
doelstelling van Wooninc. is een verzuimpercentage kleiner dan 3%.
Opleiding
Wooninc. reserveert jaarlijks 4% van de loonsom ten behoeve van opleiding en ontwikkeling.
In 2017 is het opleidingsbudget voor 99% benut. We besteden steeds meer aandacht aan persoonlijke
ontwikkeling, zoals coachingstrajecten, workshops, seminars en soms een volwaardige beroepsopleiding.
Medewerkers zijn steeds bewuster bezig met employability.
In 2017 zijn er 70 individuele opleidingen voor medewerkers gepland, waarvan er 10 uit het persoonlijk
loopbaanbudget zijn bekostigd. De scholing bestaat uit kortlopende trainingen, coaching, opleidingen,
congressen en seminars of andersoortige vormen van deskundigheidsbevordering en persoonlijke
ontwikkeling.
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Vitaliteit
Vitale medewerkers zijn betrokken en duurzaam inzetbaar. Wij vinden het van belang om een vitale
organisatie te zijn, daarom stimuleren wij onze medewerkers om gezond, productief en met plezier
te werken. Vitaliteit is dan ook een onderwerp dat bij Wooninc. structureel op de agenda staat. En dat
gaat verder dan lichamelijk fit zijn. Het mentale aspect is net zo belangrijk. Plezier in je werk hebben
bijvoorbeeld, ruimte voor persoonlijke groei en creativiteit, een goede werk/privébalans en een fijne
werksfeer op kantoor. Ons vitaliteitsprogramma Wooninc.fit loopt continu door en er zijn veel verschillende activiteiten gerealiseerd langs de pijlers van mentale, fysieke en sociale vitaliteit.
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Dienstverlening en organisatie

Klanttevredenheid

Vertrekkende huurders
Nieuwe huurders
Reparatieverzoeken
Woongenot gebouw met huismeester

ISO 9001

7,2
7,5
7,1
7,5

Management System
ISO 9001:2015
ID 0000034706

Medewerkers
Aantal

99

Aantal FTE’s

89

Parttime

47%

40%
40%

53%

60%
60%
Fulltime

2,5%
Gemiddelde leeftijd

47 jaar

Ziekteverzuim

Personeelsdag:
sport en spel
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Workshops:
mentaal ﬁt

Fittest

Marathon
Eindhoven

Gezond eten
en drinken

MAATSCHAPPELIJKE
KAMER
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3 MAATSCHAPPELIJKE KAMER
3.1 WONINGMARKT EN WONINGVOORRAAD
Wij beschouwen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) als ons primaire werkgebied. Daarbinnen ligt
ons zwaartepunt in het westelijk deel: Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Oirschot. Wooninc. heeft verder
bezit in de gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel-de Mierden, Veldhoven
en Waalre. De woningmarkt in de MRE-regio is gunstig met positieve vooruitzichten. Volgens de provinciale prognose groeit de woningbehoefte in deze regio tot ten minste 2025. Er is sprake van een
toenemende vraag naar woonruimte, vooral in het betaalbare segment en het middensegment. In de
verschillende gemeenten leveren wij naar vermogen onze bijdrage aan uitbreiding van de woningvoorraad. In de nieuwbouw richten wij ons daarbij vooral op de verdere transformatie van onze voorraad
naar (meer) wooneenheden voor senioren, het segment waarin volgens het CBS en de bevolkingsen woningbehoefteprognose van Noord-Brabant (2017) de woningbehoefte verder toeneemt. Onze
strategie is dan ook om zoveel mogelijk nieuwe sociale en gelijkvloerse huurwoningen specifiek voor
ouderen te realiseren. Bijkomend voordeel is dat er, door het verhuizen van ouderen uit deze woningen, eengezinswoningen vrijkomen voor andere doelgroepen. Daarnaast zorgen wij voor voldoende
woningaanbod voor de overige doelgroepen.

Woningbezit
Totaal 11.133

Best 102
Eindhoven 8.105

Oirschot 931

Nuenen 17

Reusel-De Mierden 103
Geldrop-Mierlo 1.035

Heeze-Leende 48

Bladel 70
Waalre 280
Bergeijk 174
Veldhoven 268

We hebben een veelzijdig aanbod van woonruimten, naar doelgroep, woningtype, kwaliteit, prijs en
locatie. Door verkoop, sloop, nieuwbouw en transformatie werken wij toe naar de wensportefeuille
zoals wij die hebben vastgesteld voor 2027.
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Onze wensportefeuille
Met onze wensportefeuille markeren we een stip op de horizon om onze koers voor de (middel)lange
termijn te kunnen bepalen. Het uitgangspunt voor onze wensportefeuille vormen onze maatschappelijke
doelstellingen, de demografische- en woningmarktontwikkelingen in ons werkgebied en de prestatieafspraken. Op basis hiervan hebben we de gewenste inzet bepaald.
Dit leidt tot een wensportefeuille van 11.000 wooneenheden in 2027 waarmee Wooninc. in de regio
naar rato bijdrage levert aan de maatschappelijke opgave op het gebied van wonen. Binnen deze
portefeuille sturen we op doelgroep, vastgoedtype, huurklasse, duurzaamheid en kwaliteit. Per segment
hebben we de huidige omvang vastgesteld. Daarnaast is op basis van de marktomstandigheden en
onze ambitie de gewenste omvang bepaald voor 2027. Dit leidt tot de conclusie dat een verdere transformatie naar wonen voor senioren een realistische en wenselijke strategie is. Tegelijkertijd willen we
echter ook voldoende passende woningen behouden om de vrije doelgroep te kunnen bedienen. De
additionele uitbreiding, ten opzichte van onze huidige plannen, richt zich dan ook voornamelijk op het
segment seniorenwoningen en in mindere mate op reguliere woningen. De focus ligt hierbij vooral
op het uitbreiden van het segment van woningen in het betaalbare segment (onder de tweede aftoppingsgrens), uiteraard met een goede kwaliteit van minimaal energielabel B.
Omvang per 1-1-2018
Aantal

%

Saldo
plannen

Totaal

10.395

100%

Senioren

4.268

Vrije doelgroep

Vastgoedtype

Doelgroep

Wooninc.

Huurklasse

Additionele Wensportefeuille 2027
opgave
Aantal
%

Aantal

%

85

10.480

100%

450

11.000

100%

41%

300

4.568

44%

350 tot 400

Minimaal

45%

5.173

50%

-247

4.926

47%

50 tot 100

Minimaal

46%

Jongeren

242

2%

0

242

2%

Maximaal

2%

Zorg (intramuraal)

712

7%

32

744

7%

Maximaal

7%

EGW

2.437

23%

-341

2.096

20%

50 tot 100

Minimaal

20%

MGW met lift

5.845

56%

417

6.262

60%

350 tot 400

Minimaal

60%

MGW zonder lift

1.317

13%

-23

1.294

12%

Maximaal

12%

796

8%

32

828

8%

Maximaal

8%

(< € 414)

1.475

15%

-164

1.311

13%

Betaalbaar I (< € 592)

5.420

56%

-266

5.154

53%

300 tot 400

Minimaal

80%

Betaalbaar II (< € 635)

917

9%

508

1.425

15%

Bereikbaar (< € 710)

1.519

16%

-41

1.478

15%

50 tot 100

Maximaal

16%

352

4%

16

3568

4%

Maximaal

4%

Subtotaal

9.683

100%

9.736

100%

Label A of B

3.208

31%

1.849

5.057

48%

Minimaal

50%

Label C

2.485

24%

-63

2.422

23%

Maximaal

23%

Overig label

4.702

45%

-1.701

3.001

29%

Maximaal

27%

Overige

Goedkoop

Duur

Duurzaam

Omvang eind 2027

(> € 710)

450

Wooninc. is ook eigenaar van meerdere parkeervoorzieningen (ruim 2.700) en bijzondere vastgoedobjecten (160). Verder hebben wij het eigendom van en/of het beheer over 23 woonwagenlocaties,
verspreid in stad en regio. Hier zijn wij verantwoordelijk voor 80 woonwagenwoningen en 166 standplaatsen. Hiervan zijn er 111 in ons bezit en beheren wij er nog eens 55 namens de gemeente Eindhoven.
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3.2 BESCHIKBAARHEID
Onze kerntaak is het verhuren van woningen, met de focus op betaalbaarheid, beschikbaarheid en
passendheid. Ofwel: wij willen over voldoende woningen beschikken met een aanvaardbare huurprijs,
bestemd voor woningzoekenden met een gering inkomen, volgens de wettelijke richtlijnen van het
passend toewijzen. Mensen met een inkomen tot maximaal € 36.165 komen in aanmerking voor een
sociale huurwoning; dit zijn woningen met een maandhuur tot en met circa € 710. Eind 2017 is er een
voorraad van 11.133 woningen, waarvan voor een groot gedeelte voor huishoudens die een beroep
(moeten) doen op huurtoeslag. Voor deze huishoudens gelden maximale huren van € 592 respectievelijk (een- en tweepersoonshuishoudens) € 635 (meerpersoonshuishoudens); in 2017 de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag.

Verhuringen
Vrijkomende huurwoningen bieden wij aan via Wooniezie, het gezamenlijke internetportaal voor woningzoekenden voor de regio Helmond en Eindhoven. Wij maken gebruik van diverse verhuurmodellen:
het lotingsmodel, het direct-te-huur-model en het inschrijfmodel. Er zijn wachtlijsten voor woonwagenlocaties en specifieke complexen voor senioren.
Van de 1.255 nieuwe verhuringen is 33% toegewezen aan jongeren (< 23 jaar) en 47% aan ouderen
(> 55 jaar). De overige 20% is toegewezen aan de categorie 23-55 jaar. Ruim 72% van alle verhuringen
betreffen alleenstaanden, de andere 28% zijn meerpersoonshuishoudens, waarvan 9% gezinnen.
Verhuringen

2013

2014

2015

2016

2017

EGW woningen

50

96

138

137

94

Appartementen met lift

260

442

494

656

352

Appartementen zonder lift

163

136

209

196

146

Studio’s

73

Klantencentrum WoonincPlusVitalis

127

137

107

94

521

Kamers jongeren

73

63

86

82

67

Bijzondere wooneenheden

20

5

9

4

2

Totaal

693

879

1.043

1.169

1.255

Eindhoven

540

679

689

773

888

Bergeijk

0

0

23

15

17

Best

10

10

10

47

11

Bladel

0

0

11

11

9

Geldrop-Mierlo

64

99

112

129

98

Heeze-Leende

2

1

2

0

37

Nuenen

0

1

0

2

0

Oirschot

29

68

106

88

94

Reusel - De Mierden

0

0

7

16

20

Veldhoven

4

2

35

41

38

Waalre

44

19

48

47

43

693

879

1.043

1.169

1.255

Een bijzondere groep zijn de ‘spoedzoekers’, mensen die door persoonlijke omstandigheden snel
woonruimte nodig hebben. We constateren hier een toenemende vraag naar tijdelijke huisvesting. Dat
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geldt voor onder anderen studenten, expats, arbeidsmigranten, mensen die een echtscheiding achter
de rug hebben, ex-gedetineerden en mensen die uit een opvangvoorziening komen. Flexwonen wordt
hierbij als nieuwe woonvorm gezien. Dat is tijdelijk wonen in een woning die snel beschikbaar is, met
een huurprijs onder de € 710 en vooral bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een
urgentieverklaring en anders tussen de wal en het schip dreigen te raken. Het flexwonen concept voorziet duidelijk in een behoefte en daarom hebben wij in 2017 400 flexwoningen in eigendom. In 2017
hebben wij 154 spoedzoekers aan tijdelijke woonruimte kunnen helpen 68 verhuringen in Genderhof,
59 in Kortonjo-laagbouw (beide in Eindhoven) en 27 in Josephinehof (Geldrop).

Bijzondere verhuur
Soms hebben woningzoekenden met spoed woonruimte nodig. In het gehele stedelijk gebied kunnen
deze mensen een beroep doen op de urgentieregeling. Van de 1.216 verhuringen in het stedelijk
gebied (inclusief de overige gemeenten: 1.255 verhuringen) is 89% regulier verhuurd. 11% is direct
toegewezen aan bijzondere doelgroepen, waarmee we onze targets ruimschoots gehaald hebben:
•
•
•
•

45 woningen aan maatschappelijk urgenten (via de Urgentiecommissie).
7 woningen aan medisch urgenten (via de Urgentiecommissie of de gemeente – Wmo).
43 woningen aan sociaal urgenten (via de gemeenten of via het project Door!).
In 44 woningen zijn 136 volkshuisvestelijke urgenten (statushouders) gehuisvest.

Mensen met een fysieke of ontwikkelingsbeperking hebben onze bijzondere aandacht. Deze ondersteunen wij actief door mee te werken aan veelal kleinschalige initiatieven voor (begeleid) groepswonen.
Voorbeelden zijn:
• Begeleid wonen voor 10 jongeren met een beperking in Geldrop.
• 37 studio’s in een complex in Eindhoven voor jongeren met een autistisch spectrum.
•	16 Fokuswoningen in Eindhoven met 24-uursassistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen,
voor mensen met een (lichamelijke) beperking.
• Een Blijf-van-m’n-Lijfhuis met 45 opvangplaatsen en 11 appartementen.
•	Het wooninitiatief Waalre, een kleinschalige woonvoorziening voor groepswonen voor 10 jongeren
met een beperking.
•	Het project ‘DOOR!’, een samenwerkingsverband met de andere Eindhovense woningcorporaties
dat maatwerk levert op het gebied van huisvesting en woonbegeleiding van kwetsbare individuen.
‘DOOR!’ biedt een tweede kans aan mensen die door omstandigheden de eerdere woning zijn kwijtgeraakt. Hier valt ook ‘Housing first’ onder, wat inhoudt dat de GGzE, Neos en/of het Leger des Heils
dak- en thuislozen begeleiden om weer een normale plek in de maatschappij te krijgen, te beginnen
met de primaire levensbehoefte: woonruimte.
•	Groepswonen Centraal Wonen Lismortel (61 eenheden) en de woongroep van ouderen Aquarius (21
eenheden) in Eindhoven.
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Passend toewijzen
In 2017 heeft Wooninc. 100% passend toegewezen aan de primaire doelgroep. De invoering van de
passendheidsnorm in 2016 heeft als doel om te voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens
in te dure woningen terechtkomen. Bij woningtoewijzing van nieuwe woningen betekent dat, dat we
betaalbare woningen verhuren aan huurders met een gering inkomen en duurdere woningen aan
huurders met een hoger inkomen.

90%-toewijzingsnorm
Wij verhuren onze vrijkomende woningen met een huurprijs van maximaal € 710,68 binnen de ruimte
die de EU-norm ons biedt. Dat houdt in dat we ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen
verhuren aan de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. In 2017 heeft Wooninc. 98% van haar sociale
woningen toegewezen aan mensen met een inkomen onder de inkomensgrens van € 36.165.

Leegstand
De leegstand van de woonruimten voor 2017 is gedaald ten opzichte van vorig jaar en zit met 0,8%
onder de doelstelling van 1%.
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Beschikbaarheid
Verhuringen
Totaal 1.677

1.255

10

Woningen

412

Bedrijfsruimtes

33%

Garages, parkeerplaatsen
& bergruimtes

< 23 jaar

28%

47%
20%

> 55 jaar

Een persoon
23 - 55 jaar

Per doelgroep

Per soort huishouden

Passend toewijzen

Woningverhuringen per gemeente
Totaal 1.255

Regio Bergeijk

367

Eindhoven

888

Flexwonen

Best

11

Bladel

9

Geldrop - Mierlo

98

Heeze - Leende

37

Nuenen

0

Oirschot

94

Reusel - De Mierden

20

Veldhoven

38

Waalre

43

Totaal 139 woningen

Maatschappelijk

Medisch

Genderhof

100%

17

Urgenten

Totaal 154

68

Meer personen

72%

59

27

45
7

44

Volkshuisvestelijk/
statushouders

43

Sociaal

Kortonjo Josephinehof
laagbouw
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Beschikbaarheid
Samenstelling bezit
Parkeergelegenheden

2.739

Eengezinswoningen

2.717

Totaal

14.032
Appartementen
zonder lift 1.115
Standplaatsen

111

Woonwagenwoningen

80
Appartementen
met lift 6.930

Bedrijfsruimten

160

Kamers

180

Verkocht
51
VERKOCHT
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3.3 BETAALBAARHEID
Huurprijzen
Wooninc. zet zich in voor betaalbaarheid. In 2017 is de gemiddelde maandhuur € 546. We hebben woningen in alle huurprijssegmenten, waarbij de nadruk ligt op de woningen onder de eerste en tweede
aftoppingsgrens voor de primaire doelgroep en in mindere mate onder de liberaliseringsgrens voor de
secundaire doelgroep. In 2017 is 80% van ons bezit als ‘betaalbaar’ aan te merken (onder de tweede
aftoppingsgrens van € 635). Binnen dit segment zijn bovendien 1.648 woningen ‘goedkoop’ te noemen,
met een huurprijs onder de kwaliteitskortingsgrens (van € 414). Van ons bezit van 10.421 huurwoningen (exclusief zorgwoningen) is 14% ‘bereikbaar’ (tot liberaliseringsgrens). Circa 6% van de voorraad
zijn commerciële woningen (boven € 710) waarmee we de middeninkomens bedienen. 4,5% valt onder
Wooninc. en 1,2% vanaf 1 januari 2018 onder Stayinc. B.V.
Voorraad naar huurprijssegment 2

DAEB

Niet-DAEB

Stayinc. B.V.

Totaal

< € 414

Goedkoop

1.648

0

0

1.648

€ 414 - € 635

Betaalbaar

6.285

2

404

6.691

€ 635 - € 710

Bereikbaar

1.333

2

101

1.436

> € 710

Duur

201

285

160

646

9.467

289

665

10.421

Totaal

Huurincasso
Over het algemeen betalen onze huurders de maandhuur op tijd. De huurachterstand van zittende
huurders is per 31 december 2017 1% (en daarmee gelijk aan het percentage huurachterstand in
2016). Huurders met betalingsproblemen proberen we zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk te helpen
door onder andere met ze in gesprek te gaan. Hierdoor kunnen we problemen van huurders tijdig
signaleren en hen doorverwijzen. Een individuele betalingsregeling voorkomt dat we de vordering uit
handen moeten geven aan de deurwaarder. Per 31 december 2017 hadden we 157 betalingsregelingen met zittende huurders en 27 regelingen met vertrokken huurders. Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen of houdt een huurder zich hier niet aan, dan geven wij de vordering uit handen
aan de deurwaarder. Dat onze aanpak effectief is, heeft zich bewezen. In 51 zaken is een vonnis tot
ontbinding en ontruiming uitgesproken (43 in 2016), waarvan er uiteindelijk maar 19 zijn uitgevoerd
(17 in 2016). In één geval betrof het een bedrijfsruimte, voor het overige woonruimte. 17 maal was
sprake van huurachterstand en twee maal was sprake van een hennepkwekerij. In de andere gevallen
die niet tot ontruiming hebben geleid, is de vordering betaald of is een laatstekansovereenkomst met
de huurder aangegaan.
In 2017 heeft een beperkt aantal (6) huurders bezwaar aangetekend tegen de huurverhoging. Daarvan
is één zaak voorgelegd aan de Huurcommissie, waarin Wooninc. in het gelijk is gesteld.
Huurincasso

2013

2014

2015

2016

2017

Gemiddelde netto maandhuur in €

474

535

547

545

546

Bezwaren huurverhoging

16

6

20

7

6

Huurachterstand in %

0,9

1,3

1,2

1,0

1,0

Huisuitzettingen

20

25

20

17

19

2B
 ij het bezien van het bezit naar huurklasse laten we het intramurale zorgvastgoed buiten beschouwing. Binnen het intramurale zorgvastgoed worden bewoners
gehuisvest op basis van de Wet langdurige zorg, het geen inhoudt dat er een zorgovereenkomst wordt overeengekomen. Er is dus geen sprake van een huurcontract
of huurprijs.

27

Huurprijsbeleid
In 2017 is de huur van de sociale huurwoningen in de jaarlijkse huurverhoging met 1% verhoogd
(de commerciële woningen met 2%). Dat was de uitkomst van de bespreking met huurdersplatform
SHW over het huurprijsbeleid. De totale huursomstijging (huurharmonisatie bij mutatie en de jaarlijkse
huurverhoging) bedraagt 1,3%.
Daar waar geen sprake is van een reële prijs-kwaliteitverhouding, wordt de huur na huuropzegging
tot het juiste niveau aangepast. In principe is dit gemiddeld 80% van de maximale huur die wij kunnen
vragen, rekening houdend met de aftoppingsgrenzen. De maatstaf voor kwaliteit ontlenen wij aan het
woningwaarderingsstelsel (WWS), uitgedrukt in punten en maximale huur.
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Betaalbaarheid

€ 546,-

72,2 mln

Gemiddelde netto huur per maand

Huurontvangsten

1,2%

1,3%

Huurverhoging

1,0

Huurderving in % leegstand

19

Huurachterstand in % huurontvangst

Ontruimingen

7,5 mln

Servicevergoedingen

Samenstelling bezit naar huurprijssegment
16%

Goedkoop
< € 414,-

64%

Betaalbaar
€ 414,- / 635,-

14%

Bereikbaar
€ 635,- / € 710,-

6%

Duur
> € 710,-
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3.4

LEEFBAARHEID

Wooninc. heeft de afgelopen jaren de leefbaarheid in wijken en buurten gestimuleerd. Dat blijven we
ook doen, maar we moeten hierin scherpere keuzes maken. We gaan nog meer terug naar onze kerntaak: betaalbare woningen verhuren en beheren. Met deze focus beperken wij onze aandacht voor
leefbaarheid alleen nog tot zaken die onze huurders direct raken. Maar tegelijkertijd zijn we ons ervan
bewust dat de bewoners als eersten, individueel en samen, de verantwoordelijkheid dragen voor het
woongenot en de leefbaarheid van de woning en de buurt. Wij faciliteren waar nodig om tot oplossingen
en verbeteringen te komen. Ons werk brengt ons dagelijks in onze buurten en bij onze bewoners en
dus is het logisch dat wij ongewenste ontwikkelingen blijven signaleren en waar nodig met onze samenwerkingspartners aanpakken en in samenspraak met bewoners oppakken.
Met betrekking tot activiteiten op het gebied van leefbaarheid ligt onze aandacht nadrukkelijk op het
vergroten van het veiligheidsgevoel, het oplossen van overlastsituaties onder huurders en het verhogen van de woonkwaliteit (in het kader van schoon, heel en veilig). Daarnaast is Wooninc. in 2017
kartrekker geweest van twee actiegebieden in Eindhoven, namelijk Kerstroosplein en ’t Hool. In 2018
heeft Kerstroosplein dit predicaat niet meer; een mooi resultaat voor alle partners. In de Gildebuurt
zijn we, samen met Lumens Werkt, de buurt ingetrokken met de vraag hoe het wonen in de wijk is,
of bewoners de buren kennen, naar wie ze gaan als ze hulp nodig hebben en hoe veilig ze de buurt
ervaren. De meeste bewoners wonen met plezier in de Gildebuurt en kennen hun buren. De veiligheid wordt als divers door bewoners ervaren. Bewoners werken zelf aan veiligheid door bijvoorbeeld
Buurtpreventie. ‘Achter de voordeur’ hebben we enkele bewoners verder kunnen laten helpen. Onze
huurders zijn tenslotte, zo blijkt uit het onderzoek, benieuwd naar de plannen van Wooninc. voor de
buurt. In 2018 gaan we ons met de bewoners op de vernieuwing van de buurt oriënteren.
Bij het verbeteren van de leefbaarheid, speelt ons maatschappelijk vastgoed een belangrijke rol (zie
paragraaf 3.6). Kenmerkend voor onze woongebouwen voor ouderen is de ontmoetingsruimte. Hiermee
faciliteren we bewoners om elkaar te ontmoeten en om gezamenlijke activiteiten te (laten) organiseren.
We slagen er steeds meer in om deze ontmoetingsruimtes open te stellen voor personen uit de buurt
en hen ook te laten deelnemen aan de activiteiten die hier worden georganiseerd. In 2017 heeft onze
samenwerkingspartner Vitalis WoonZorg Groep in een van de woongebouwen ‘Jean Sibelius’ een faciliterende rol op zich genomen bij het organiseren van (welzijns)activiteiten en het ondersteunen van de
vrijwilligers daarbij. Dit wordt in 2018 ook in de andere gebouwen als zodanig georganiseerd. Ook in
onze flexwonengebouwen Genderhof, Josephinehof en Kortonjo laagbouw, stimuleren we ontmoeten
en inzet door vrijwilligers.
Wooninc. beschikt over een groot aantal huismeesters. Zij leveren in 78 complexen een bijdrage aan
de veiligheid en leefbaarheid. In de meeste gevallen gaat het om wooncomplexen voor ouderen. Wij
zetten ook Ergon Buurtbedrijven in, het werkbedrijf in Eindhoven voor mensen met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt, om noodzakelijke klussen op het gebied van leefbaarheid uit te voeren.

Veiligheid
Binnen onze focus op ouderenhuisvesting heeft het zorgen voor een veilige woonomgeving een van
onze hoogste prioriteiten. De oudere huurders van Wooninc. vormen een kwetsbare doelgroep. Mede
als gevolg van de steeds toenemende extramuralisering en het langer zelfstandig thuis moeten wonen,
neemt het belang van zorg voor veiligheid alleen maar toe.
Wij voorzien in een breed pakket van (preventieve) veiligheidsmaatregelen die tot doel hebben om de
integrale veiligheid in woongebouwen en woningen te bevorderen en de veiligheidsbewustwording bij
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bewoners en hun mantelzorgers te vergroten. Maatregelen hebben zowel betrekking op de objectieve
veiligheid (de gebouwen) als de subjectieve veiligheid (onze bewoners, hun familie/mantelzorgers en
onze medewerkers).
Belangrijk voor ouderen is het gevoel van veilig wonen. Mede daarom organiseren wij jaarlijks workshops over de bewustwording van (brand)veiligheid en criminaliteit in de wooncomplexen. Wij doen
dat samen met anderen, waaronder de inzet van een veiligheidsexpert, politie, brandweer, welzijnsorganisaties en leefbaarheidsteams.
Onze huismeesterdiensten dragen bij aan een veilige woonomgeving, evenals een ontmoetingsruimte
met activiteiten en het faciliteren van zorg. Verder beschikt Wooninc. over een calamiteitenprotocol,
is bedrijfshulpverlening ingeregeld en is continu aandacht voor (bouwkundige) installaties, keuringen,
asbest, legionella en koolmonoxide.

3.5

HUURDERSPARTICIPATIE

De herziene Woningwet heeft de positie van de huurders (verenigd in de Stichting Huurdersplatform
Wooninc. (SHW) en bewonerscommissies) verstevigd. In 2017 waren 28 bewonerscommissies en 10
activiteitencommissies actief. Wooninc. heeft de SHW gefaciliteerd (in het kader van participatie 2.0)
om als pilot een ‘sociale kaart’ in de wijk Hemelrijken te realiseren, een digitale tool die ook ontmoeten
stimuleert. Wooninc. gebruikt deze tool ook in de flexwonen gebouwen Josephinehof en Genderhof.
Met de SHW is in 2017 intensief overleg gevoerd over de formulering en vaststelling van prestatieafspraken. Voor het verantwoordingsverslag van de activiteiten van de SHW verwijzen we naar hoofdstuk 9.
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3.6

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Met de herziene Woningwet heeft de politiek grenzen gesteld aan de aard en omvang van het maatschappelijk vastgoed dat wij in eigendom mogen hebben. Wooninc. heeft meerdere eenheden die onder
deze noemer vallen en er is vooralsnog geen aanleiding om noodgedwongen eenheden af te stoten.
Gelet op het vele gebruik van de voorzieningen is het maatschappelijk rendement positief. In 2017 is
initiatief genomen om de buurt meer bij de voorzieningen te betrekken waarmee het maatschappelijk
rendement nog beter wordt.
Wij zijn eigenaar van meerdere dorps-, buurt- en ontmoetingscentra. Ze dragen bij aan de kwaliteit van
wonen en leven en aan de sociale cohesie en het tegengaan van eenzaamheid. Een bijdrage die wij
(laten) leveren op het gebied van leefbaarheid. Buurtcentrum Jagershoef bijvoorbeeld in Eindhoven,
of dorpshuis Ons Mevrouw in Middelbeers. Buurtcentrum Jagershoef is strategische bezit waarvan wij
voornemens zijn deze voorziening voor wonen te willen inzetten in het te ontwikkelen gebied. En de
meer dan 25 ontmoetingsruimten in de vele WoonincPlusVitalis-woongebouwen die ook open staan
voor buurtgenoten, die zich ook als vrijwilligers in de gebouwen inzetten. In Eindhoven zijn we eigenaar
van vier gezondheidscentra die wij verhuren aan Stichting Gezondheidscentra Eindhoven; verder is
nog één centrum verhuurd aan een artsencollectief. Bijzonder te noemen is het aantal monumenten
(50) waar Wooninc. verantwoordelijk voor is.

3.7

KLANTENCENTRUM WOONINCPLUSVITALIS

Het klantencentrum WoonincPlusVitalis is een resultaat van de fusie tussen Wooninc. en Vitalis Sociale
Woonvormen. Vanuit het klantencentrum kan iedere klant een passend woonzorg arrangement worden
aangeboden. We bieden oplossingen voor alle fasen van het ouder worden en voor alle inkomensgroepen. Met de fusie groeide het woningbezit van Wooninc. namelijk tot een gevarieerd aanbod van
seniorenwoningen, van sociale huur tot het luxere residentiële wonen.
Met de WoonincPlusVitalis concepten Extra en Compleet bieden we ouderen de mogelijkheid langer
zelfstandig te blijven wonen met oplopende mogelijkheden van zorg. Hierdoor maken mensen later of
zelfs uiteindelijk geen gebruik van de (dure) intensieve zorgmogelijkheden.

Naamsbekendheid
Wij willen dat alle senioren in (de Metropoolregio) Eindhoven, hun familie, mantelzorgers en doorverwijzers weten dat wij er voor ze zijn als dat nodig is en wat wij kunnen betekenen. Zodat mensen
zich geen zorgen hoeven te maken over hoe het verder moet op hun ‘oude dag’ en dat zij ons weten
te vinden als zij dat nodig hebben. Ook werken wij aan nog meer naamsbekendheid bij professionele
partners in de regio en in het land, niet alleen vanwege een positief innovatief imago maar zijn de activiteiten vooral gericht op samenwerking, doorontwikkeling en van elkaar leren.
In 2017 lag de focus op het genereren van ‘traffic’ naar het klantencentrum om de naamsbekendheid
op gang te brengen. Met een divers aanbod aan informatiebijeenkomsten, ontvingen we regelmatig
veel mensen.

Klanttevredenheid
Onze klanten zijn senioren die - vanwege stijgende leeftijd of toenemende zorgvraag - behoefte hebben
aan een nieuw woonzorgarrangement. Daarbij zien wij ook de mantelzorgers en (professionele) doorverwijzers als belangrijke doelgroep in hun rol als raadgever of medebeslisser.
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Het klantencentrum adviseert en bemiddelt senioren naar een passende woon- en/of zorgoplossing
maar de woon- of zorgdiensten worden vervolgens door Wooninc. of Vitalis WoonZorg Groep geleverd.
Klanttevredenheid en de informatievoorziening over zorgservicekosten hebben onze speciale aandacht. We onderkennen het belang van duidelijkheid in de opbouw ervan en ook eenduidigheid in de
communicatie erover richting bewoners.

Betaalbare beschikbaarheid
Betaalbare seniorenwoningen en goede zorg zijn schaarse middelen. Ons doel is om de wachtlijsten
zo kort mogelijk te houden en verspilling van maatschappelijke middelen tegen te gaan door onnodige
leegstand. Wij doen er alles aan om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Innovatie en samenwerking
Elke dag zetten wij ons in om onze klanten goede adviezen en maatwerkoplossingen te bieden. Wij willen graag bijdragen aan zinvolle innovaties en vernieuwende samenwerkingsvormen om ons werk nog
beter te kunnen doen en nog meer service te kunnen leveren.
In 2017 is vanuit het klantencentrum meegedacht over de doorontwikkeling en de toekomst van de
concepten WoonincPlusVitalis Extra en Compleet. Omdat een bezichtiging van een of meerdere
woningen soms veel vraagt van ouderen werd in 2017 van drie woongebouwen een 360-graden video
rondleiding gemaakt. Een innovatieve en efficiënte manier om senioren op een toegankelijke manier
meerdere locaties te laten ervaren.
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4 VASTGOEDKAMER
4.1 ONDERHOUD
Wooninc. bewaakt de kosten en de kwaliteit van het onderhoud door meerjarenbegrotingen te gebruiken
die gebaseerd zijn op inspecties. Dit volgens de methodiek conditiemeting conform NEN 2767. Per
complex hebben we aangegeven wat het kwaliteitsniveau moet zijn. De resultaten van de conditiemetingen in combinatie met het gestelde kwaliteitsniveau, bepalen wanneer ingrepen nodig zijn. Per
kwaliteitsniveau is een set van maatregelen vastgelegd in het onderhoudsbeleid en in de meerjarenonderhoudsplanning. Naast het onderhouden van ons woningbezit, monitort Wooninc. de gebouwen
voor senioren ook verscherpt op veiligheidseisen als brandveiligheid, legionella, asbest, koolmonoxide,
ventilatie, elektrische installatie en het Veilig Thuis Keurmerk. Deze monitoring heeft in 2017 geleid tot
extra inspanningen om te zorgen dat complexen blijven voldoen aan wet- en regelgeving.
We merken een stijging van het aantal reparatieverzoeken en van de kosten van het klachten- en mutatieonderhoud. In 2017 is ruim € 17 miljoen besteed aan dagelijks, planmatig en groot onderhoud. Dit is
meer dan voor 2017 is begroot. Er zijn meerdere aanleidingen voor deze overschrijding. Het klachtenen mutatieonderhoud is als gevolg van het toenemende aantal reparatieverzoeken gestegen. Daarbij
is meer geïnvesteerd in de veiligheid van ons vastgoed, bijvoorbeeld zijn meerdere brandmeldinstallaties vervangen. Met name bij het vastgoed dat recent middels fusies verworven is, worden meer
kosten gemaakt dan begroot. De komende jaren zal de kwaliteit van dit vastgoed meer op peil worden
gebracht. Tot slot hadden we in 2017 te maken met een overloop van kosten uit 2016.
Deze kostenstijging gecombineerd met de verscherpte veiligheidseisen is voor ons een aanleiding om
de komende jaren meer te investeren in de kwaliteit van ons vastgoed.
Totale onderhoudskosten 2017 (mln)
Service-/reparatie onderhoud

€ 4,3

Mutatie onderhoud

€ 1,3

Periodiek cyclisch onderhoud

€ 3,4

Planmatig onderhoud

€ 5,9

Groot onderhoud

€ 2,7

Totaal
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€ 17,6

4.2 VERKOOP VAN WONINGEN
In 2017 heeft Wooninc. 51 huurwoningen verkocht. Met deze inkomsten kunnen wij nieuwe huurwoningen realiseren of investeren in de bestaande voorraad. Zo draagt de verkoop van vastgoed bij
aan de verjonging van onze vastgoedportefeuille. Door de relatief lage verkoopprijzen bieden we starters
op de woningmarkt perspectief op een eigen woning.
Verkoop is al jarenlang onderdeel van de bedrijfsvoering van Wooninc. Sinds 1995 hebben we al bijna
1.300 woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs van deze woningen is het afgelopen jaar behoorlijk gestegen, van € 146.000 in 2016 naar € 162.000 in 2017. Hierdoor bereikten we onze financiële
verkoopdoelstelling met minder verkopen, ten opzichte van voorgaande jaren.
Verkoop van woningen
2013

2014

2015

2016

2017

78

107

79

80

51

4.3 NIEUWBOUW
Met het realiseren van nieuwbouw sturen we actief op de wensportefeuille wat betreft doelgroep,
vastgoedtype, betaalbaarheid en duurzaamheid. Vanuit de wensportefeuille is er behoefte om circa
600 woningen toe te voegen in de komende 10 jaar. Dit gaat vooral om appartementen met lift voor
senioren. Om de wensportefeuille in balans te houden, moeten er ook nieuwe woningen voor de ‘vrije
doelgroep’ komen, onder andere eengezinswoningen.
Onze woningvoorraad ligt verspreid over 11 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. De realisatie
van nieuwbouw is afgestemd op de lokale behoefte in relatie tot onze wensportefeuille. Meerdere
nieuwbouwprojecten zijn een combinatie van betaalbare huur en vrije sector koop of huur. In 2017
hebben we 156 nieuwe woningen aan onze voorraad toegevoegd. Hiernaast hebben we bij Toversnest
in Heeze-Leende 34 koopwoningen gerealiseerd en in verkoop gebracht.

Nieuwbouw opgeleverd in 2017 (huur)
Aantal

Type vastgoed

Toversnest Heeze-Leende

38

Appartementen

Moorland Oirschot

19

Appartementen

Winston Churchilllaan

7

Appartementen

Kortonjo laagbouw

92

Transformatie van bedrijfsruimte tot studio’s

Totaal eenheden

156

Kenmerkend voor Wooninc. als sociale verhuurder is het ‘verlies’ op de exploitatie van nieuwe huurwoningen. De kosten van realisatie zijn hoger dan de verwachte opbrengsten bij sociale verhuur. De
berekende ‘verliezen’ (maatschappelijk rendement) verrekenen we direct in de boekwaarde van de
woningen, ten laste van het eigen vermogen. In 2017 ging het om afgerond € 2 miljoen. Wij zien dit als
onze maatschappelijke bijdrage aan betaalbaar wonen.
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Nieuwbouw in uitvoering eind 2017 (huur)
Aantal

Type vastgoed

Parkwachters Best

8

Appartementen

Toversnest Heeze-Leende

5

Appartementen

Pastoor Sickingstraat Eindhoven

28

Appartementen

Fakkellaan Eindhoven

21

Appartementen en eengezinswoningen

Picuskade Eindhoven

103

Appartementen

Tiny Houses Veldhoven

20

Eengezinswoningen

Totaal eenheden

185

Eind 2017 zijn daarnaast nog diverse projecten in uitvoering:
•	Wooninc. zal bij het project Parkwachters in Best nog 8 appartementen realiseren en in 2018 opleveren.
• Bij het project Toversnest Heeze-Leende worden in 2018 nog 5 appartementen opgeleverd.
• Aan de Pastoor Sickingstraat in Eindhoven realiseren we 28 huurappartementen.
•	Aan de Fakkellaan in Eindhoven realiseren we 21 woningen voor een speciale doelgroep; oplevering
in 2018.
•	Bij de Picuskade in Eindhoven realiseren we samen met commerciële partijen een nieuwbouwproject
van in totaal 248 woningen, een uitbreiding voor het DAF-museum en een parkeergarage. Wooninc.
realiseert hier 103 huurappartementen. Daarnaast realiseren de marktpartijen 113 vrije sector huurwoningen, 32 koopwoningen en 1.100 m2 uitbreiding voor het DAF-museum. Het project wordt in
2019 opgeleverd.
•	In Veldhoven worden begin 2018 20 ‘Tiny Houses’ opgeleverd. Deze worden tijdelijk voor een periode
van 10 jaar verhuurd aan mensen die met spoed een woning zoeken.

Nieuwbouw start bouw 2018 (huur)
Aantal

Type vastgoed

Floraplein Eindhoven

70

Appartementen

Hille 2 Middelbeers (Oirschot)

5

Eengezinswoningen (levensloopbestendig)

Barcelona Oirschot

47

Appartementen en eengezinswoningen

Tiny Houses Nuenen

16

Eengezinswoningen

Totaal eenheden

138

Mits de RO-procedures positief verlopen, starten we in 2018 met de bouw van nog eens 138 woningen,
die in de loop van 2018 en 2019 voor verhuur beschikbaar komen.

4.4 DUURZAAMHEID
Het past bij ons maatschappelijk verantwoord ondernemen om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, zowel op het gebied van milieu en energie, als wat betreft maatschappelijke en
sociale vraagstukken. In 2017 zijn we een duurzaamheidstraject gestart. Met hulp van Babette Porcelijn (ontwerper en auteur van het boek ‘De verborgen impact’) en onderzoeksbureau CE Delft hebben
we in kaart gebracht waar onze impact het grootst is, omdat daar de meeste duurzaamheidswinst te
behalen valt. We hebben zowel de interne organisatie als het primaire proces in kaart gebracht.
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De impact die wordt veroorzaakt binnen de interne organisatie, dus op kantoor en onderweg, is nog
betrekkelijk klein. In de rol van woningcorporatie heeft Wooninc. veel meer impact. Veruit de grootste
impact wordt echter veroorzaakt door de huurder als consument (bijvoorbeeld spullen, autorijden,
voeding). Wooninc. heeft slechts indirect invloed op het consumentengedrag van de huurder, maar
er valt op het gebied van energiebesparing en duurzaam koopgedrag grote winst te behalen door
bewustwording en stimuleren van duurzaam gebruik van de woning door bewoners.
De volgende stap is om te kijken naar haalbare doelen en manieren om daar te komen. Denk bijvoorbeeld aan een aangepast inkoopbeleid, samenwerkingen aangaan, duurzamer bouwen en het aantrekkelijk maken voor huurders om hun impact te verlagen. We werken dit uit in een duurzaamheidsvisie en maatregelen en acties voor de korte en middellange termijn. Daarnaast brengen we in kaart hoe
we ons bezit verder kunnen verduurzamen naar uiteindelijk CO2-neutraal in 2050.

The natural step
Wooninc. wil bijdragen aan een CO2-neutrale samenleving. Hiertoe verduurzamen we de komende
jaren onze woningen en zijn onze nieuwe woningen energiezuinig. We passen daarbij zoveel mogelijk
de principes van The Natural Step (TNS) toe. TNS helpt om met collega’s, partners en klanten samen,
sneller te verduurzamen doordat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt dankzij het TNSraamwerk. Maar
duurzaamheid heeft meer invalshoeken dan alleen de CO2-uitstoot. Onze aandacht gaat ook uit naar
de woonomgeving, veiligheid en architectuur, en de flexibiliteit in (toekomstig) gebruik. Daarnaast valt
op het gebied van energiebesparing grote winst te behalen door energiebewustwording en het bijbehorende gebruik van de woning door bewoners.
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Energielabels
In het landelijke Energieakkoord is afgesproken dat de woningvoorraad van corporaties in 2021
gemiddeld energielabel B heeft. Ondanks de toename van energiezuinige woningen haalt Wooninc.
die doelstelling spijtig genoeg niet, net als veel andere corporaties overigens.
Bijna 35% van ons bezit beschikt over een A of B energielabel en bijna een kwart (24,8%) heeft label C.
De komende jaren worden de energieprestaties van meer dan 1.200 woningen door middel van groot
onderhoud verbeterd naar minimaal label B. Voor het grootste deel daarvan (830 woningen) bestaan
‘harde’ plannen. Vanaf 2020 is er jaarlijks extra geld gereserveerd om aanvullend circa 375 woningen te
verduurzamen. Ook door het toevoegen van nieuwe woningen komen er meer energiezuinige woningen
bij. Daarmee komt het aandeel energiezuinige woningen naar verwachting eind 2027 uit op 50%.
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Vastgoedbeheer en -ontwikkeling
Totale onderhoudskosten (mln)

Groot onderhoud

€ 2,7
Service-/reparatieonderhoud €

4,3

Mutatieonderhoud €

1,3

Periodiek cyclisch onderhoud €

3,4

Totaal

€ 17,6

Planmatig onderhoud

€ 5,9

Energielabels

A+
A
B
C
D
E
F
G

0,4
16,6
16,7
24,8
26,5
11,2
3,1
0,7
%

Nieuwbouw
Huur

156

Huur

156

Opgeleverd 2017

0

185

Huur

151

In uitvoering eind 2017

34

138
100

38

Start bouw in 2018
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5 VERMOGENSKAMER
5.1 FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
Het waarborgen van de financiële continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren
van de strategische doelstellingen en maatschappelijke resultaten. De hoge (landelijke) ambities en
de druk op betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit bepalen dat Wooninc. keuzes
moet maken in de te realiseren beleidsdoelstellingen. Door een effectieve en efficiënte koers te volgen,
voortdurend risico’s te onderkennen en de gegeven vaarroute te blijven volgen, worden keuzes binnen
de genoemde prestatievelden op een verantwoorde manier gemaakt.

Jaarresultaat
Het jaarresultaat 2017 bedraagt € 106,9 miljoen positief. De opwaartse ontwikkeling van de waarde
van het vastgoed van circa € 98,1 miljoen veroorzaakt voor een zeer belangrijk deel het positieve
resultaat. Van belang is te onderkennen dat dit deel van het resultaat het gevolg is van externe marktontwikkelingen en niet het effect is van Wooninc. beleid. Dit deel van het resultaat is ook niet inzetbaar
voor volkshuisvestelijk beleid in de toekomst. Voor een beter inzicht in het jaarresultaat van Wooninc.
splitsen we het resultaat als volgt:
Jaarresultaat (bedragen x € 1.000)

2017

2016

Verschil €

43.034

42.792

242

415

267

148

3.512

1.656

1.856

103.291

66.364

36.927

542

304

238

Financiële baten en lasten

-22.156

-22.956

800

Belastingen en resultaat deelneming

-21.779

-2.377

-19.402

106.859

86.050

20.809

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Overige activiteiten

Resultaat

Exploitatie vastgoedportefeuille
Het netto resultaat uit de exploitatie van de vastgoedportefeuille is € 43,0 miljoen (€ 42,8 miljoen in
2016). De huurinkomsten zijn met € 1,4 miljoen gestegen als gevolg van huurverhoging (1,0% voor
woningen met een huurprijs tot € 800 en 2% voor woningen met een huur hoger dan € 800 en parkeerplaatsen, bergingen en garageboxen, overig niet-DAEB bezit is conform contract verhoogd) en
de ingebruikname van 69 nieuwbouwwoningen (62 opgeleverd en 7 omgezet van koop naar huur),
de transformatie van Kortonjo is 92 appartementen en 42 parkeerplaatsen. Daartegenover staat de
verkoop van 51 woningen, de verkoop van een school in Waalre, verkoop kantoorpand aan Onze Lieve
Vrouwestraat en de gedeeltelijke verkoop van Landgoed de Klokkenberg. De onderhoudskosten zijn
€ 1,8 miljoen hoger door met name hoger planmatig onderhoud (€ 1,1 miljoen) en hoger storingen- en
mutatieonderhoud (€ 0,9 miljoen). De overige directe exploitatie lasten zijn € 1 miljoen gestegen door
hogere verhuurderheffing en onroerend zaakbelasting.
Verkocht vastgoed in ontwikkeling en verkoop vastgoedportefeuille
Er zijn zes vastgoedprojecten in ontwikkeling: Toversnest in Heeze-Leende, Fakkellaan in Eindhoven,
Picuskade in Eindhoven, Heerbaan in Veldhoven, Pastoor Sickingstraat in Eindhoven en Parkwachters
in Best. Drie projecten zijn opgeleverd: Kortonjo laagbouw in Eindhoven, Moorland in Oirschot en een
deel van Toversnest in Heeze-Leende gedeeltelijk. De woningen aan Toversnest zijn allen reeds in
2015 verkocht. Daarnaast zijn 12 nieuwbouwwoningen verkocht in complex Kastanjehof waarvan er
nu nog 4 te koop zijn.
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Het aantal woningverkopen in de bestaande vastgoedportefeuille bedraagt 51 (2016: 80). Daarnaast
heeft verkoop plaatsgevonden van een bedrijfsruimte, een school en het hoofdgebouw van Landgoed
de Klokkenberg.
Netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Het netto resultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille is als volgt samengesteld:
Waardeverandering vastgoedportefeuille

2017

2016

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling

-4.604

-8.826

4.222

Terugneming vastgoed in ontwikkeling

9.840

2.697

7.143

Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie

81.171

66.645

14.526

Waardeveranderingen commercieel vastgoed in exploitatie

16.884

5.848

11.036

103.291

66.364

36.927

Resultaat

Verschil €

In 2017 heeft mutatie van de marktwaarde van enkele projecten in ontwikkeling plaatsgevonden als
gevolg van voortschrijdend inzicht in de toekomstige exploitatiemogelijkheden. Per saldo een bedrag
van € 5,2 miljoen positief. Als gevolg van de algehele marktontwikkeling is de waarde van het sociale en
commerciële vastgoed in exploitatie van Wooninc. gestegen met een bedrag van € 98,1 miljoen (7,5%)
(in 2016 € 72,5 miljoen, respectievelijk 6,0%).
Financiële baten en lasten
Het financieringsresultaat is in 2017 circa € 0,8 miljoen verbeterd, enerzijds door aflossing van leningen per saldo € 25 miljoen (lagere rentegrondslag) en anderzijds door daling van het gemiddeld
gewogen rentetarief (0,1%).
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Belastingen en resultaat deelnemingen
Deze post heeft geheel voor € 21,8 miljoen betrekking op de vennootschapsbelasting. Voor € 10,7
miljoen betreft het de mutaties in de belastinglatenties als gevolg van tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en fiscale waardering, voor € 6,3 miljoen in verband met vermindering verrekenbaar
verlies en voor € 4,8 miljoen te betalen vennootschapsbelasting. Met name de waardestijging van de
marktwaarde heeft tot gevolg dat het verschil tussen commerciële en fiscale boekwaarde groter is
geworden. Deze stijging is ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Vermogenspositie
Wooninc. waardeert haar bezit tegen marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde van het bezit bedraagt ultimo 2017 € 1.410 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt € 823,8 miljoen. Daarmee
is de solvabiliteit, 56,1% op basis van marktwaarde. De solvabiliteit per 31 december 2017, ofwel de
verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal, is 56,1% (2016: 51,6%) en neemt naar
verwachting in de jaren erna toe (62% in 2022). De stijging van de solvabiliteit in 2017 wordt met name
veroorzaakt door de waardestijging van het vastgoed. Daarnaast heeft de daling van de schuldpositie
en de verkoop van bezit een positief effect op de solvabiliteit. De overige redenen zijn toegelicht bij het
jaarresultaat.
Het vermogen respectievelijk de solvabiliteit geven inzicht in de mate waarin niet voorziene risico’s
kunnen worden opgevangen en is tevens een indicator van de bestedingsruimte van Wooninc. voor
nieuwe ontwikkelingen of sociaal beleid.
Wooninc. stelt als doelstelling om tenminste een solvabiliteit van 20% te realiseren, conform vereisten
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Wooninc.
voldoet aan deze doelstelling en blijft voldoen in de komende beleidsperiode.
Solvabiliteit
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Van belang is te onderkennen dat de vermogenspositie van Wooninc. niets zegt over het geld dat we in
kas hebben respectievelijk in de toekomst in kas zullen hebben, omdat de marktwaarde van het vastgoed is gebaseerd op rendementsmaximalisatie en Wooninc. uit hoofde van haar maatschappelijke
doelstelling dit niet nastreeft.
Om beter inzicht te verkrijgen in de realiseerbare waarde van ons bezit waardeert Wooninc. haar
bezit ook tegen beleidswaarde. Deze beleidswaarde bestaat uit de marktwaarde in verhuurde staat
maar dan rekening houdende met het sociale huur-, kwaliteits- en beheerbeleid van Wooninc. Uit de
navolgende figuur blijkt dat in geval van waardering van het vastgoed tegen bedrijfswaarde een lagere
waarde ten opzichte van de marktwaarde van € 940,3 miljoen resteert.
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Componenten ﬁnanciële balans (bedragen in ‘000)
Solvabiliteit
56%
MVA-Marktwaarde
€ 1.410.002
MVA-Bedrijfswaarde
€ 940.334

Bedrijfsmatig deel Eigen vermogen
€ 469.668

Solvabiliteit
36%

Volkshuisvestelijk deel Eigen vermogen
€ 354.165

MVA-Boekwaarde HIKO
€ 740.800
Langlopende schulden
en voorzieningen
€ 603.689

Overige vaste activa
€ 47.088
Kortlopende schulden
€ 40.131

Vlottende activa
€ 10.563
Activa balans
Totaal € 1.467.653

Passiva balans
Totaal € 1.467.653

Dit verschil tussen de marktwaarde en de bedrijfswaarde (totaal € 469,7 miljoen) zien we als de maatschappelijke investering van Wooninc. Ofwel, de investering door het hanteren van lagere huren, het
hoger kwaliteits- en servicebeleid en het bewust in verhuur houden (beschikbaar houden) van woningen
waar verkoop wellicht hoger rendement oplevert. Als we de jaarrekening zouden opstellen op basis
van deze beleidswaarde resteert een solvabiliteit van 36%. De maatschappelijke investering is als volgt
samengesteld:
Waarde waterval Marktwaarde naar Beleidswaarde Wooninc.
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000

1.410.002
111.940
305.123

12.197

942.060
36.346

500.000

Waarde (x € 1.000)

250.000
0

Afslag (x € 1.000)

Marktwaarde
Afslag
Afslag
verhuurde staat Beschikbaarheid Betaalbaarheid

Afslag
Kwaliteit

Afslag
Beheer

Beleidswaarde

Het uitgangspunt van doorexploiteren sluit aan bij de strategie van Wooninc. Met het blijven aanbieden
van huurwoningen op de lange termijn voldoen wij aan de volkshuisvestelijke opgave. In de in december
2017 geactualiseerde wensportefeuille zijn deze uitgangspunten ook vastgelegd. Het doorexploiteren
van het bezit (in plaats van uitponden) leidt tot een afslag op de marktwaarde van het vastgoed van
€ 111,9 miljoen.
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Samen met de gemeenten en huurdersorganisaties zijn in de prestatieafspraken afspraken gemaakt
over de betaalbaarheid van onze huurwoningen. Om de huren betaalbaar te houden wordt een streefhuur gehanteerd van gemiddeld 80% van de maximale redelijke huur. Dit leidt tot een afslag van de
marktwaarde van € 305,1 miljoen. Daarnaast vindt nog een afslag van € 48,5 miljoen plaats omdat
Wooninc. een hoger respectievelijk socialer kwaliteits- en serviceniveau nastreeft dan commerciële
partijen.
Zonder vreemd vermogen is het voor Wooninc. niet mogelijk de vastgoedportefeuille te vernieuwen
en uit te breiden. De omvang van het vreemd vermogen heeft haar grenzen. Een teveel aan vreemd
vermogen leidt tot een rentelast die uit de reguliere exploitatie niet meer te betalen is. De externe
toezichthouders en (met name) de geldverstrekkers stellen als voorwaarde dat Wooninc. ook eigen
kapitaal inbrengt. Als toetsingscriterium geldt daarvoor de Loan-to-Value (LtV), ofwel de ratio die aangeeft in welke mate de waarde van Wooninc. gefinancierd is met vreemd vermogen. Als externe norm
geldt dat maximaal 75% van het vermogen (op grond van waardering tegen bedrijfswaarde) redelijkerwijs extern gefinancierd mag zijn conform WSW en Aw.
Uitgaande van waardering tegen marktwaarde bedraagt dit percentage per 31 december 2017 44,3%
(per 31 december 2016: 50,0%). Bij interpretatie van deze ratio is van belang dat de leningen in verhouding
tot de marktwaarde worden afgezet, waarbij een deel als gevolg van de maatschappelijke taak van
Wooninc. niet realiseerbaar is. In de navolgende figuur blijkt de verhouding tussen de loan-to-value op
grond van de marktwaarde, de volkshuisvestelijke marktwaarde en de bedrijfswaarde.
Hoewel Wooninc. aan de norm voldoet blijkt dat er weinig ruimte bestaat om de leningenportefeuille
nog verder te vergroten. Dat betekent dat investeringen in bijvoorbeeld nieuwbouw en duurzaamheid
maximaal moeten worden gefinancierd uit eigen middelen. Uit onze meerjarenbegroting 2018-2022
blijkt dat dit op basis van de bestaande ambities mogelijk is.

Presentatievermogen
(bedragen in ‘000)

Opbouw MVA in exploitatie
Leegwaarde
€ 1.709.005
Marktwaarde
€ 1.410.002

Contractuele bestemming
(huurafslag bestaande contracten)

Loan to value (mw)
44%

Bedrijfsmatige bestemming
Bedrijfswaarde
€ 940.334
Ingevulde en additionele
investeringscapaciteit
Hist. kostprijs
€ 740.800
Noodzakelijke vermogensbuﬀer
Leningen
€ 625.270

Vreemd vermogen
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Loan to value (bdw)
66%
Loan to value 75% grens
€ 833.693

Kasstromen
Wooninc. bewaakt haar liquiditeit zorgvuldig. We onderscheiden hierbij de kasstromen uit operationele
activiteiten, investeringen en financiering. Deze kasstromen zijn als volgt samengesteld:
Kasstroomoverzicht

2017

2016

Inkomsten uit operationele activiteiten

88.635

87.377

Uitgaven uit operationele activiteiten

74.390

70.875

Saldo operationele kasstroom

14.245

16.502

Inkomsten uit investeringsactiviteiten

33.852

32.210

Uitgaven uit investeringsactiviteiten

19.844

49.010

Saldo investeringskasstroom

14.008

-16.800

Inkomsten uit ﬁnancieringsactiviteiten

16.161

21.000

Uitgaven uit ﬁnancieringsactiviteiten

41.645

20.371

-25.484

629

2.769

330

Saldo ﬁnancieringskasstroom

Mutatie liquide middelen

De kasstroomprognose is positief en wij zijn in staat om naast de reguliere uitgaven voor onderhoud,
administratie, belastingen en verzekeringen, de rente op onze leningen te voldoen. De indicator die
Wooninc. hanteert om dit te monitoren is de ICR, de Interest Coverage Ratio. Dit getal drukt de verhouding
uit van de operationele kasstroom (vóór aftrek rentelasten) en de rentelasten.
De operationele kasstromen zijn ten opzichte van 2016 € 2,3 miljoen afgenomen door hogere onderhoudsuitgaven (€ 1,5 miljoen), hogere verhuurderheffing (€ 0,8 miljoen) en hogere vennootschapsbelasting (€ 4,0 miljoen). Daar tegenover staan hogere huurinkomsten van € 0,9 miljoen door de jaarlijkse huurverhoging en autonome mutaties, overige bedrijfsopbrengsten en lagere rente-uitgaven
(€ 2,6 miljoen) door lagere rente (0,1%), aflossing leningen (per saldo circa € 26 miljoen aflossingen) en
vooruitbetaling rente in 2016 over 2017 (€ 1 miljoen).
Wooninc. houdt bij de ICR de norm van het WSW (minimaal 1,4) aan. De volgende grafiek geeft aan dat
Wooninc. ook de komende jaren aan de eis van het WSW zal voldoen.
ICR
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Weging van de liquiditeitspositie van Wooninc. vindt tevens plaats aan de hand van de Debt Service
Coverage Ratio (DSCR). Hierbij worden de operationele kasstromen gerelateerd aan de rente en genormaliseerde aflossingen. Deze ratio dient tenminste 1,0 te zijn. Uit de realisatie 2017 en de begroting
2018 en verder blijkt dat Wooninc. ook de komende jaren aan de norm voldoet. In 2017 voldoet
Wooninc. net aan de norm door met name incidentele beheeruitgaven.
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5.2 FINANCIERING
Treasury houdt zich bezig met de risico’s (renterisico’s, prijsrisico’s, kasstroomrisico’s) die samenhangen
met toekomstige kasstromen en ondersteunt hiermee het financiële beleid van Wooninc. dat als primair
doel heeft het waarborgen van de financiële continuïteit van Wooninc. In 2017 zijn nieuwe leningen
voor een totaalbedrag van € 16,1 miljoen aangetrokken en voor € 41,6 miljoen aan leningen afgelost.
De nieuwe leningen hebben allen betrekking op herfinanciering.
Wooninc. gebruikt voor de financiering van haar activiteiten alleen transparante leningsvormen en
houdt geen beleggingsportefeuille aan. De totale leningenportefeuille bedraagt ultimo 2017 € 623,3
miljoen (exclusief agio) en bestaat uit 95 leningen. De gemiddeld gewogen rentecoupon bedroeg per
31 december 2017 3,46% (3,56% per 31 december 2016), inclusief de variabel rentende roll-over leningen.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft op 4 juli 2017 het borgingsplafond en de borgbaarheidsverklaring afgegeven. Wooninc. voldoet aan de eisen van WSW om gebruik te kunnen maken
van de faciliteiten van WSW. Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar. WSW heeft de hoogte van het
borgingsplafond 2017 vastgesteld op € 626 miljoen. Ultimo 2017 is de ruimte onder het gezamenlijke
borgingsplafond € 18,3 miljoen.
Ter beperking van het renterisico worden de herfinancieringsmomenten zoveel mogelijk in de tijd gespreid. Bij het bepalen van het renterisico volgt Wooninc. de definitie en norm van WSW. De norm voor
het renterisico mag maximaal 15% van de leningenportefeuille van het betreffende jaar bedragen.
Dat betekent dat deze voor Wooninc. in enig jaar maximaal € 93,8 miljoen mag bedragen. Wooninc.
voldoet ruim aan deze voorwaarde en er is tevens nog voldoende ruimte binnen het renterisico voor
eventuele nieuwe leningen.
Voor langlopende leningen loopt Wooninc. het risico dat de reële waarde van de leningen zal stijgen
als gevolg van veranderingen in de marktrente (i.c. het reële waarde risico). Voor een drietal leningen
is hiervoor een rentecontract afgesloten (Intrest Rate Swaps) met een looptijd tot en met 2020 en
een variabele renteverplichting gebaseerd op een 3-maands Euribor. Met deze renteswaps ontvangt
Wooninc. een variabele rente van de tegenpartij en wordt een vaste rente terugbetaald.
De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de afgesloten leningen en de waarde van het vastgoed op basis van de WOZ-waardering. Ultimo 2017 bedraagt deze verhouding 36,6%. Hiermee blijven
we binnen de externe WSW-norm van 50%. Ook naar de toekomst toe zullen we hierbinnen blijven.
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Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
De Rijksoverheid publiceert jaarlijks vóór 1 juli de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties
(IBW). De IBW is een indicatie van hoeveel geld corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen (het
staat dus niet op de bankrekening) en is ondersteunend aan het maken van prestatieafspraken met
gemeenten en huurdersorganisaties. Het betreft een indicatie van de financiële middelen boven op de
begroting (beleid en investeringsniveau) die de corporatie al heeft zonder dat één van de vijf ratio’s van
het WSW de komende vijf jaar in gevaar komt, waarbij de Rijksoverheid er in deze berekening gemakshalve vanuit gaat dat het WSW alles onder borging financiert. Het volledig inzetten van de genoemde
indicatieve bestedingsruimte is risicovol, want daarmee zit de corporatie op de norm. Dat betekent dat
als Wooninc. de IBW volledig inzet, zij niet in staat is onvoorziene uitgaven te doen zonder een norm
te over- dan wel onderschrijden.
In het geval van Wooninc. is de Loan to Value de beklemmende ratio die 75% bedraagt (norm 75%),
en daarna volgt de Debt Service Coverage Ratio snel met 1,03 (norm 1,0). Dat betekent dat Wooninc.
weinig vrije investeringsruimte heeft buiten de begroting en continue keuzes moet maken tussen de
prestatievelden.

5.3 DRIEKAMERMODEL
Wooninc. hanteert het DrieKamerModel om afwegingen te maken voor de inzet van haar middelen.
Het DrieKamerModel is een integraal sturingsmodel waarin de principes effectiviteit, efficiency en         
financiële continuïteit tot hun recht komen. Dit gebeurt door ieder principe in een afzonderlijke kamer
onder te brengen: de Maatschappelijke kamer, de Vastgoedkamer en de Vermogenskamer. De Vastgoedkamer richt zich op het zo efficiënt mogelijk exploiteren van het vastgoed en het realiseren van de
transformatieopgave uit de portefeuillestrategie.
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De Vastgoedkamer wordt beoordeeld op het ‘dividend’ dat zij aan Wooninc. uitkeert. Het dividend
bedraagt in 2017 € 87,8 miljoen. Dit werd gegenereerd middels het marktconform exploiteren van het
vastgoed (direct rendement). Het daadwerkelijk gerealiseerde rendement ligt lager. Dit wordt aangevuld door bijdragen vanuit de Maatschappelijke kamer. In 2017 bedraagt de maatschappelijke bijdrage
€ 29,5 miljoen.
De Maatschappelijke kamer bekostigt dus activiteiten van de Vastgoedkamer die niet marktconform
of kostendekkend zijn. De Maatschappelijke kamer heeft de opdracht om het budget dat zij van de
Vermogenskamer ontvangt, zo effectief mogelijk in te zetten voor onze maatschappelijke taken: huurmatiging, intensiever beheer en onderhoud, leefbaarheid, het onrendabele deel van investeringen en
korting bij verkoop van woningen.
De Vermogenskamer is een schakel tussen de Maatschappelijke kamer en de Vastgoedkamer, die
zorgt voor financiële continuïteit. De hoogte van het budget dat de Vermogenskamer aan de Maatschappelijke kamer beschikbaar stelt, is afhankelijk van dividend dat het vastgoed genereert, de te
betalen rentelasten en de gewenste groei van het eigen vermogen. Ook verstrekt de Vermogenskamer
budget aan de Vastgoedkamer ten behoeve van marktconforme, rendabele investeringen.
Wanneer de operationele kasstromen in de organisatie op basis van de drie kamers worden onderscheiden levert dit een transparant beeld op van de financiële inzet en resultaten.

Leefbaarheid
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MAATSCHAPPELIJKE KAMER

Huurkorting
Extra onderhoud
Extra beheer

23.540
3.500
3.300
30.340
Maatschappelijk budget

VASTGOEDKAMER

Huurinkomsten
Overige bedrijfsinkomsten
Exploitatieuitgaven
Verhuurderheﬃng
Onderhoud
Service

Eigen middelen

VERMOGENSKAMER

78.760
2.638
-8.793
-7.096
-15.928
-142
49.438

Dividend

30.399

79.778

14.245

Rente

-22.499

Personeel
Organisatie
VPB

-5.920
-2.580
-4.135
-35.134

Marktwaarde 31-12-2017 1.410.002
Werkelijk direct rendement
3,5%
Markt direct rendement
5,7%

5.4 EFFICIENCY EN EFFECTIVITEIT
De investeringen die Wooninc. pleegt, dienen te voldoen aan minimale rendementseisen die in het
kader van de begroting jaarlijks worden geactualiseerd. Voorstellen voor nieuwbouw worden aan deze
eisen getoetst en besproken in de Raad van Commissarissen, voorafgaand aan de goedkeuring van de
investering.
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6 RISICOBEHEER
De realisatie van de doelstellingen van Wooninc. en haar (financiële) continuïteit zijn mede afhankelijk van
het vermogen van de organisatie om risico’s tijdig te identificeren, adequaat te analyseren en effectief te
managen.
De kern van risicomanagement is dat eenduidig, gestructureerd en onderbouwd besluiten worden
genomen over hoe Wooninc. omgaat met de risico’s die in de weg staan bij het realiseren van haar
maatschappelijke lange termijndoelstellingen en haar operationele korte termijndoelstellingen. Ook
de risico’s die haar financiële positie en haar maatschappelijke vermogen bedreigen, vallen hieronder.
Wooninc. heeft in 2017 belangrijke stappen gezet in de verdere optimalisering van haar risicomanagementsysteem, door haar bestaande risicosystemen uit te breiden. Wooninc. legt op een gestructureerde
en uniforme wijze verbinding tussen strategie en risico’s op elk niveau van de organisatie, waarbij
tegelijkertijd de risicobewustwording en risicoalertheid tot laag in de organisatie expliciete aandacht
krijgen. Bovendien zijn organisatiebreed de strategische en operationele risico’s van Wooninc. geactualiseerd.
In deze risicoparagraaf is een nadere toelichting opgenomen van het risicomanagementsysteem en
van de belangrijkste risico’s die Wooninc. onderkent en beheert.

6.1 VERANKERING RISICOMANAGEMENT
De besturing van Wooninc. en een transparante verantwoording daarover aan stakeholders vereist
een sterke corporate governance. Dit bereiken we met een sterke, consistente, samenhangende en
doeltreffende structuur voor de inrichting en besturing van de interne organisatie, de processen en
de systemen. Wooninc. onderscheidt in haar Governance Risk Compliance framework vier ‘lines of
defence’: bestuur/management, Management Control, Extern toezicht en Intern toezicht.

Wooninc. GRC Framework

KPI’s en KRI’s
AO/IB
(Risico) cultuur

Bestuur/
Management
Extern
toezicht
BZK
AW
WSW
Stg Visitatie
Gemeenten
Accountant

Management
Control

P&C
P&C cyclus
Risicomanagement
Compliance
Privacy & Security
Kwaliteit

Intern
toezicht
RVC
Concerncontroller
Interne audits
Object onafhankelijk oordeel

De onafhankelijkheid van de risicomanagementfunctie is gewaarborgd in de functie van de concerncontroller. Deze heeft een directe escalatielijn naar de Raad van Commissarissen en zorgt voor adequate
en regelmatige audits op de uitvoering van risicomanagement in de dagelijkse praktijk.
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De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de effectiviteit van het risicomanagement. Eenmaal
per jaar rapporteert het bestuur over de feitelijke werking. Begroting, strategie en andere beleidsdocumenten, die voor goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd, bevatten altijd
een overzicht van de belangrijkste risico’s en geven inzicht in de manier waarop het bestuur voornemens is deze risico’s te managen. De Raad van Commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld
inbreng te leveren bij identificatie en prioritering van deze en andere strategische risico’s. Ieder tertiaal
wordt de Raad van Commissarissen geïnformeerd over de stand van zaken rond de belangrijkste strategische en financiële risico’s en over de werking van de controle- en beheerssystemen. Eenmaal per
jaar vindt een gesprek door de Raad van Commissarissen plaats met de controlerend accountant en
de concerncontroller zonder dat daarbij het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
Het continu monitoren van de kritieke prestatie-indicatoren, de kasstromen en de administratieve
organisatie geeft ons inzicht in de mate van risicobeheersing. De uitkomsten hebben in 2017 geen
aanleiding gegeven om kritieke succesfactoren bij te stellen en aanvullende beheersmaatregelen te
treffen.
In het algemeen blijft het risico bestaan dat gestelde doelstellingen niet gerealiseerd worden. Door
middel van gevoeligheidsberekeningen kwantificeert Wooninc. het effect hiervan op de financiële positie.
Indien zich negatieve scenario’s voordoen, zoals 1% daling mutatiegraad, 1% stijging leegstand, 1%
stijging rente en 33,3% afname verkopen bestaand, voldoen we eind 2020 nog steeds aan de in- en
externe normen. In 2017 hebben zich geen risico’s en onzekerheden voorgedaan waarvan de gevolgen
een belangrijke impact op de organisatie hadden.

Een goed opgezette interne controle is een belangrijke pijler, waarop Wooninc. in het kader van planning & control steunt. Niet alleen wat betreft het controleren en signaleren van tekortkomingen in de
uitvoering, maar zeker ook voor het bijsturen en afleggen van verantwoording. Met een toereikend
Intern Controleplan geeft Wooninc. structuur aan de uitvoering. Dit plan is een leidraad om te waarborgen dat beheersmaatregelen getrouw en rechtmatig door de daartoe bevoegde personen worden
uitgevoerd. Om intern de sturing en beheersing te verhogen en extern zichtbaar te maken wat gedaan
wordt aan verantwoording, gebruikt Wooninc. een jaarkalender; de planning- en controlcyclus. Periodiek
wordt aan bestuur en Raad van Commissarissen gerapporteerd over de voortgang en bij niet nakomen
van de planning worden door het bestuur maatregelen getroffen. De concerncontroller beoordeelt
of de significante processen adequaat zijn beschreven, geïmplementeerd en in de dagelijkse praktijk
goed worden nageleefd. In dit kader heeft ze door interne audits, afhankelijk van het proces, integraal
dan wel steekproefsgewijs, het bestaan en de werking vastgesteld.
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Het slotstuk van het Risk Control Framework van Wooninc. is de risicopiramide. Door middel van deze
risicopiramide legt Wooninc. de verbinding tussen het organisatieniveau, de verantwoordelijkheden
en de risicoaanpak.

Prestatiemanagement

Oprichten

Kostbaarheden

Wat willen we niet verliezen?

Ambities

Richten
Inrichten
Verrichten

Risicomanagement

Wat willen we bereiken?

Keuzes

Hoe gaan we dat realiseren?

Activiteiten

Wat moeten we daarvoor doen?

Kernrisico’s
Strategische risico’s
Tactische risico’s
Operationele risico’s

Het bestuur en het management zijn als collectief verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en de
werking van een adequate risicomanagementsystematiek. Alsmede voor de ontwikkeling en instandhouding van de competenties en cultuur die nodig zijn voor effectief risicomanagement.
De risico’s aan de bovenkant van de piramide betreffen vooral de strategie van Wooninc. De verantwoordelijkheid voor identificatie en beheersing van deze strategische risico’s berust primair bij het
bestuur en het managementteam. De nadruk in de aanpak ligt vaak op cultuur en competenties.
De verantwoordelijkheid voor identificatie en beheersing van tactische en operationele risico’s berust
bij het management. De nadruk in de aanpak ligt op het op orde houden van de systemen en processen en op de integratie van risicomanagement in de reguliere planning- en controlcyclus. Daarnaast is
het lijnmanagement verantwoordelijk voor de feitelijke werking van het risicomanagement.

6.2 RISICOBEREIDHEID
De risicobereidheid van Wooninc. is algeheel laag en wordt bepaald door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Financiële degelijkheid en continuïteit zijn nodig om maatschappelijk te kunnen blijven investeren en
presteren. Wooninc. is niet bereid om risico’s te nemen die haar financiering in gevaar kunnen brengen.
Wij voldoen structureel en steeds aan de ratio’s die het WSW en de Aw verbinden aan financiële soliditeit
en borging. Waar de risicobereidheid van Wooninc. ten aanzien van financiële risico’s is te kwalificeren
als zeer laag, is deze wat betreft niet-financiële risico’s laag, vanwege onze maatschappelijke positie en
het maatschappelijk vermogen waarmee wij werken.
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6.3 RISICO’S EN RISICOREACTIE
Bij de risico-inventarisatie, die in 2017 wederom is uitgevoerd, maakt Wooninc. onderscheid tussen
strategische, operationele risico’s en compliance risico’s.
De strategische risico’s zijn aan de hand van een documentenstudie, twee werksessies met de Raad van
Commissarissen en interviews met een vertegenwoordiging van Stichting Huurdersplatform Wooninc.
en een vertegenwoordiging van onze Raad van Advies opnieuw geïdentificeerd, geanalyseerd en geprioriteerd.
De operationele risico’s zijn gezamenlijk met medewerkers geïnventariseerd en geprioriteerd. De
bevindingen en maatregelen zijn per organisatieonderdeel vastgelegd in zogenaamde strategiekaarten.
Bij de risico-inventarisatie zijn tevens compliance risico’s geïdentificeerd. Uit de (interim)controle van
de accountant blijkt dat onze administratieve organisatie en controlesystemen op orde zijn. De Aw
concludeert dat Wooninc. voldoet aan de norm inzake passend toewijzen en de toewijzingseisen van
de staatsteunregeling (over boekjaar 2016). In de brief van 7 november 2017, in het kader van de
governance inspectie, concludeert de Aw dat Wooninc. voldoet aan de regelgeving en dat de governance van een goed niveau is.
Wooninc. blijft in 2017, alsmede in de begroting 2018-2022, binnen de streefwaarden van het WSW.
Hiermee zijn de financiële continuïteit en structurele financiering van Wooninc. gewaarborgd.
De belangrijkste risico’s, die een impact kunnen hebben op de realisatie van onze strategische doelstellingen zijn in onderstaande tabel kort toegelicht evenals de maatregelen die zijn genomen om deze
risico’s te mitigeren.

Compliance

Operationeel

Strategisch

Strategisch/
Financieel

Risico
gebied

Risico’s

Beheersmaatregel(en)

Sociaal verdienmodel op
termijn onvoldoende
duurzaam

• Aanscherpen en/of wijzigen wensportefeuille
• Genereren van revenuen uit Stayinc. B.V.
• Verdere optimalisatie van opbrengsten en beheersing kosten

Verder professionalisering
organisatie onvoldoende
in lijn met de ontwikkelingen

• Strategische personeelsplanning
• Cultuurverandering
• Competentieontwikkeling

Allianties onvoldoende
eﬀectief

• Uitbreiden alliantiestrategie
• Aanbrengen van focus in relatiemanagement
• Inzetten op een win-win situatie

Vastgoedportefeuille
onvoldoende bestendig

• Verhogen alternatieve inzetbaarheid vastgoed
• Investeren in duurzaam, veilig vastgoed
• Ontwikkelen (woon)concepten & oplossingen

Onvoldoende volwassenheid
van automatisering en
digitalisering

• Optimaliseren en digitalisering van processen
• Verder professionaliseren van data- & informatiemanagement
• Verhogen van security & privacy

Sturingskracht en performance
van de organisatie onvoldoende
toereikend

• Uitrollen strategiekaarten per afdeling
• Optimaliseren managementinformatie op basis van KPI en KRI
• Verhogen eﬀectiviteit en eﬃciency systemen en primaire processen

Onvoldoende adequaat naleven
wet- en regelgeving en
prestatieafspraken

• Aanvullende beheersmaatregelen gericht op compliance
in besluitvorming en processen
• Interne audits op naleving cfm intern controlplan
• Toewerken naar In Control Framework in relatie tot OOB status
• Versterken belangenbehartigingsstrategie

Huidig risicoproﬁel

L

M

H

L = Laag M = Midden H = Hoog
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6.4 SYSTEEM VAN RISICOMANAGEMENT
Wooninc. heeft in 2017 belangrijke stappen gezet in de verdere optimalisering van haar risicomanagementsysteem door een koppeling tot stand te brengen tussen kritieke prestatie indicatoren (KPI) en
kritieke risico-indicatoren (KRI). Daarmee legt Wooninc. op een gestructureerde en uniforme wijze
verbinding tussen strategie en risico’s op elk niveau van de organisatie, waarbij tegelijkertijd de risicobewustwording en risicoalertheid tot laag in de organisatie expliciete aandacht krijgt.
Daarnaast hanteert Wooninc. het WSW model dat is gericht op de Business en Financial Risks van
toegelaten instellingen. Het Financial Risk wordt vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van een
aantal belangrijke financiële ratio’s: ICR, DSCR, LtV, solvabiliteit en dekkingswaarde. Het Business Risk
wordt bepaald aan de hand van 24 kwaliteitsvragen.
Door de koppeling tussen het meer financieel georiënteerde WSW-model en het meer op prestaties
gerichte model, focust het risicomanagementsysteem van Wooninc. nog meer op alle denkbare risico’s
(hard en zacht, intern en extern) én is de inbedding in de planning- en controlcyclus versterkt en de
aansluiting bij de bestaande monitorings- en informatiesystemen verbeterd.
Voor 2018 zien we een belangrijke uitdaging in de borging van dit veelomvattende risicomanagementsysteem in het denken en doen van alle medewerkers, de continue verbetering van de systematiek én
in de frequente actualisatie van risico’s en risicomaatregelen.
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Financieel
Jaarresultaat per gewogen VHE*

Eigen vermogen per gewogen VHE*

9.001

69.393
60.889

7.431

55.854

7.308

36.776

DSCR (norm = 1,0)

2017

2016

2015

2013

2017

2016

2015

2014

2013

935

2014

32.235

3.175

ICR (norm = 1,4)
1,84
1,73

1,08

1,66

1,6

1,03

1,03

Bedrijfsopbrengsten per gewogen VHE
7.336

7.386

2017

2016

2015

2014

2013

2017

2016

2015

1,0

2014

2013

1,05

1,72

1,62

Bedrijfslasten per gewogen VHE
3.904

7.353

3.718

6.578

3.590

3.677

2014

2015

105

2014

2015

2016

2013

100

103

2013

2017

2016

2015

2014

2013

2.909

2017

5.388

Index verkoopprijs
150

121

122

2010

2009

2008

70

2007

90

2006

110

111

106

112
101
2017

120

2016

126

2012

114

2011

130

* 2015, 2016 en 2017 zijn op basis van de nieuwe waarderingsgrondslag
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Financieel

56,1%

44,3%

X%

X%

Loan to value

Solvabiliteit
in % balanstotaal

in % balanstotaal

3,5 %

Rente

gemiddeld vermogensvoet

€ 106,9 mln

€ 1.410 mln

Exploitatiewaarde

€ 7,1 mln

2017

Jaarresultaat

€ 1.468 mln

Verhuurdersheﬃng

€ 23,6 mln
VERKOCHT

Balanstotaal

60

€ 1,7 mld

Omzet verkoop

WOZ waarde

€ 625 mln

Vreemd vermogen

VERANTWOORDING
RAAD VAN
COMMISSARISSEN
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7 VERANTWOORDING
RAAD VAN COMMISSARISSEN
In dit verslag legt de raad van commissarissen (RvC) als onderdeel van een maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij in het afgelopen jaar invulling
heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.

Onderwerpen in 2017
Politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen het speelveld, de omgeving en
de mogelijkheden van de woningcorporatie. Deze veranderingen leiden tot een herbezinning op taken
en de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven. Het vereist het maken van keuzes in de strategische
sturing, bedrijfsvoering, samenwerking met belanghouders en de inrichting van de organisatie. Het zijn
keuzes waar het bestuur en de organisatie van Wooninc. voor staan en waarbij de RvC vanuit zijn eigen
rol verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft.
‘Samen Goed Doen!’ is na het van kracht worden van de herziene Woningwet de allesomvattende
kernwaarde voor 2017. Wooninc. blijft zorgdragen voor hen die daar om redenen niet zelf in kunnen
voorzien. Onze aandacht ging in 2017 voor een belangrijk deel uit naar de implementatie van de herziene Woningwet, in het bijzonder de voorgenomen hybride scheiding DAEB/niet-DAEB. Daarnaast
stond 2017 in het teken van de verdere verankering van risicomanagement in de organisatie en is
aanvang gemaakt met de verdere verduurzaming van het vastgoed, dat een steeds groter maatschappelijk thema wordt.
De RvC volgt nauwgezet de werkzaamheden van het bestuur en meent dat met de gekozen oriëntatie
en accenten goed wordt ingespeeld op de economische, sociale, maatschappelijke en politieke
omstandigheden, waarbij de samenwerking met huurders, gemeenten, zorg-/welzijnsorganisaties en
andere belanghebbenden steeds belangrijker wordt.

Over besturen en toezichthouden
Toezichthouder, werkgever, adviseur/klankbord
De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de algemene gang
van zaken binnen Wooninc. De raad adviseert verder gevraagd en ongevraagd het bestuur, vervult
zijn klankbordrol, is verantwoordelijk voor benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders, en stelt
hun beoordeling en arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast geeft de RvC de accountant opdracht voor
de controle van de jaarstukken en keurt hij de opdrachtverlening voor de vierjaarlijkse visitatie goed.
Legitimatie
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de statuten van Wooninc. zijn vermeld. De werkwijze is omschreven in het RvC-reglement, wat ook geldt voor de drie separate commissies, met ieder
een eigen reglement. De commissies adviseren de raad over onderwerpen die binnen hun taakgebied
vallen en bereiden de besluitvorming van de raad voor. Dit laat de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming van en door de raad onverlet.
Toezicht- en toetsingskader
Het toezichtkader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het
geheel van spelregels die de raad van commissarissen bij het uitoefenen van zijn taken volgt, waarbij een extern (AedesCode, governancecode en overige wet- en regelgeving) en intern toezichtkader
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wordt onderscheiden. Het intern kader omvat de statuten van Wooninc., het bestuurs- en RvC-reglement,
reglement financieel beheer en beleid, treasury statuut, investeringsstatuut en integriteitscode, inclusief
klokkenluidersregeling. Een aantal documenten is op de website van Wooninc. in te zien.
Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad richtinggevend
om toezicht te houden, en heeft betrekking op zowel de besturing als beheersing van de organisatie,
waarbij een besturings- en beheersingskader wordt onderscheiden, dat onder meer bestaat uit het
ondernemingsplan, jaarplan en de prestatieafspraken met gemeenten respectievelijk de financiële
meerjarenbegroting, kasstroomoverzicht, treasuryjaarplan, risicobeheersingssysteem en kwaliteitsbeleid.
Investeringsvoorstellen voor onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw zijn onder meer getoetst
aan het investeringsstatuut. In het kader van de rol van toezichthouder worden investeringsvoorstellen
en andere in de statuten genoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Verder
heeft toetsing plaatsgevonden aan de hand van de financiële meerjarenprognose.
Voor de jaarlijkse risicoanalyse hanteert Wooninc. het risicobeoordelingsmodel van WSW, dat is gericht
op de business en financial risks van Wooninc. Daarnaast identificeert Wooninc. de risico’s door middel
van het procesmanagementsysteem Rules. De risicobeoordeling van de projecten in ontwikkeling vond
plaats aan de hand van een door Wooninc. ontwikkeld risicobeheersingsinstrument, dat is ontleend
aan Reaforce en gestoeld op de risicomanagementcyclus, die bestaat uit het bepalen van de projectdoelstellingen, risicoanalyse, risicorespons, risicobeheersing en terugkoppeling. Begroting, strategie
en andere beleidsdocumenten, die voor goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, bevatten een
overzicht met de belangrijkste risico’s en geven inzicht in de manier waarop die worden gemanaged.
Ieder tertiaal is inzicht gegeven in de stand van zaken rond de belangrijkste strategische en financiële
risico’s en de werking van de controle- en beheerssystemen, inclusief (de voortgang van) de projecten
op het totale portefeuilleniveau.
De financiële continuïteit wordt getoetst aan de vastgestelde kpi’s en periodiek bewaakt aan de hand
van de financiële tertiaalrapportages. Het treasuryjaarplan en kasstroomoverzicht zijn onder meer
toetsingskader voor financieel beleid, naast de algemene kaders van de Woningwet, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor het waarborgen van
de financiële continuïteit wordt uitgegaan van een minimaal noodzakelijk weerstands- ofwel volkshuisvestelijk vermogen.
De maatschappelijke prestaties zijn door de RvC getoetst aan de afspraken die Wooninc. op dit vlak
met (lagere) overheden heeft gemaakt. Naast de reguliere (prestatie)afspraken met de 11 gemeenten
waarin Wooninc. werkzaam is, zijn dat afspraken met andere woningcorporaties en samenwerkingspartners over oplossingen voor sociaal-maatschappelijke opgaven, waarin Wooninc. een rol kan en wil
vervullen.
Het vorenstaande toezichtkader is door de raad gebruikt bij het nemen van beslissingen, het beoordelen
van bestuursvoorstellen en de bewaking van de realisatie van de corporatiedoelstellingen.
Ingevolge de governancecode legt de RvC in onderhavig verslag vast welke bepalingen van de code niet
werden toegepast en met welke motivering hiervan is afgeweken. Het gaat hier om alle bepalingen,
niet alleen de bepalingen die de raad aangaan. Sinds 2016 voldoet Wooninc. volledig aan de governancecode dan wel zijn alle bepalingen toegepast.
Op het vlak van governance was de door Aw uitgevoerde governance inspectie een belangrijke gebeurtenis. Deze vond in oktober plaats en bestond onder meer uit twee gesprekken met successievelijk het
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bestuur en (een delegatie van) de raad van commissarissen. De raad kenschetst het gesprek als open
en kritisch, waarbij integriteit (in algemene zin) voor Aw een belangrijk aandachtspunt was. Medewerkers
moeten er bewust van worden gemaakt dat zij alert zijn op mogelijke integriteitsvraagstukken. In haar
brief van november 2017 concludeert Aw dat Wooninc. voldoet aan de wet- en regelgeving en dat de
governance van een goed niveau is.
Commissies
Ingevolge de statuten kent de RvC drie commissies die ter ondersteuning van het toezicht zijn ingesteld, te weten: Remuneratiecommissie, Auditcommissie Financiën (ACF) en Auditcommissie Vastgoed
en Wonen (ACVW). De commissies worden door de raad uit zijn midden in- en samengesteld. De RvC
blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze door één van de commissies zijn voorbereid. De
raad heeft voor iedere commissie een reglement opgesteld waarin de rol en verantwoordelijkheden
zijn omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie. De separate reglementen
zijn bijlagen bij het RvC-reglement, dat op de website is in te zien. De commissies rapporteren (jaarlijks)
over het aantal vergaderingen, de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen alsmede
zijn beraadslagingen en bevindingen ter zake. Voor de belangrijkste punten hieruit wordt verwezen
naar de paragrafen ‘Verslag vanuit toezichthoudende rol’ en ‘Verslag vanuit werkgeversrol’. De samenstelling van de commissies is beschreven in de paragraaf ‘Samenstelling en functioneren’.

Verslag vanuit toezichthoudende rol
Toezicht op strategie
De raad houdt zich voortdurend bezig met bewaking van de uitvoering van de strategie door het bestuur
en de werkorganisatie. De raad beoordeelt primair of Wooninc. de goede dingen doet en of ze de
dingen goed doet. En tevens of daarbij de (financiële) continuïteit niet in het geding is. De raad houdt
meer specifiek toezicht en controle op het behalen van de doelstellingen, de risico’s verbonden aan
de strategie en de ondernemingsactiviteiten, het financieel verslaggevingsproces en het naleven van
de toepasselijke wet- en regelgeving. Als toetsingskader hanteert de RvC daarbij onder meer het strategisch ondernemingsplan (Wooninc.focus), dat in 2016 is herijkt alsook de wensportefeuille 2025, die
in 2017 is geactualiseerd. In het ondernemingsplan, dat wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de RvC, zijn de maatschappelijke, operationele en financiële doelen vastgelegd, welke
de uitkomst zijn van een zorgvuldig en transparant proces waarbij de mening van belanghebbende
partijen is betrokken, onder meer tijdens de jaarlijkse stakeholdersdag. De actualisatie van de wensportefeuille 2025 betreft een aanscherping van de (brede) focus van Wooninc. In de RvC-workshop
van september is in relatie tot het thema risicomanagement uitgebreid over de strategie gesproken,
waaronder het verdienmodel.
Met het van kracht worden van de herziene Woningwet medio 2015 zijn hervormingen doorgevoerd
die erop gericht zijn dat woningcorporaties zich focussen op hun kerntaak: het huisvesten van de doelgroep. Daarmee is er een sterkere legitimatie vanuit huurders en gemeenten alsook lokale verankering
en meer ruimte voor marktpartijen op de huurmarkt. De raad heeft in 2017 toezicht gehouden op de
implementatie van de herziene Woningwet bij Wooninc., in welk kader zowel de raad als de commissies
frequent zijn geïnformeerd.
Risico’s en het effect daarvan op Wooninc., waren ook in 2017 weer een belangrijk onderwerp voor
de RvC. In de ACF is dit een wederkerend onderwerp van bespreking, net als in de ACVW waar risicobeoordeling een vast onderwerp is. De RvC heeft vastgesteld dat risicobewustzijn en risicobereidheid
goed in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn verankerd. Zo blijkt uit de investeringsvoorstellen, de
tertiaalrapportages over de projecten en ontwikkellocaties, het monitoren van de financial en business
risks en de interne audits. De algehele indruk van EY op dit vlak is, evenals voorgaande jaren, positief.
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In het kader van risicobeheersing heeft Wooninc. haar risicomanagementsysteem verder geoptimaliseerd
door op een gestructureerde en uniforme wijze verbinding te leggen tussen strategie en risico’s op elk
niveau in de organisatie, waarbij ook het DrieKamerModel is betrokken. Bovendien zijn organisatiebreed en met de raad de strategische, financiële en operationele risico’s geactualiseerd en geprioriteerd. Uit de risicoinventarisatie zijn geen noemenswaardige compliancerisico’s geïdentificeerd en uit
de (interim) controle van de accountant blijkt dat de administratieve organisatie en controlesystemen
op orde zijn. Daarnaast blijft Wooninc. in 2017, alsmede de begroting 2018-2022, binnen de streefwaarden van het WSW, waarmee de financiële continuïteit en structurele financiering zijn gewaarborgd.
In april heeft het WSW de business en financial risks van Wooninc. getoetst door de beoordeling van  
diverse beleidsstukken en gesprekken met bestuur, management en concerncontroller. Het WSW
heeft een positieve terugkoppeling gegeven. Er wordt aan alle financiële ratio’s voldaan. Op het gebied
van de business risks identificeert het WSW een drietal risicogebieden, waaronder de doorrekening van
duurzaamheid, betaalbaarheid en wensportefeuille, de Loan to Value en de inrichting van de organisatie
met betrekking tot specialistische werkzaamheden. De genoemde aandachtspunten leiden tot een
aangepaste portefeuillestrategie. In de gesprekken met het WSW is ook gesproken over de totstandkoming en strategie van de hybride scheiding DAEB/niet-DAEB, de governance na het vertrek van Henk
Buursink als directeur-bestuurder en de rol en werkwijze van het WSW.
In het kader van de voorbereiding van de begroting 2018 is in een reguliere RvC-vergadering gesproken
over de verschillende modaliteiten en scenario’s, die moeten passen binnen de beleidsmatige, financiële
en personele kaders. Beleidsmatig zijn naast de aangescherpte wet- en regelgeving de in het ondernemingsplan gemaakte strategische keuzes relevant. In financiële zin gaat het om de ratio’s maar ook om
de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties. Ter zake de begroting 2018 is ingestemd met de
voorgestelde keuzes ten aanzien van beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid.
Voor een belangrijk deel stond 2017 in het teken van besluitvorming over het concept scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB. Na een viertal besprekingen over dit onderwerp, heeft de raad goedkeuring
gegeven aan het voorgenomen principebesluit om de wettelijk verplichte scheiding vorm te geven via
het hybride model, de oprichting van Stayinc. B.V. per 1 januari 2018, alsook het bijbehorende ondernemingsplan. Daarnaast heeft de raad de statuten voor de nevenstructuur goedgekeurd.
Wooninc. werkt met andere woningcorporaties samen in het kader van de prestatieafspraken met de
gemeenten, onder meer met betrekking tot duurzaamheid. Verder zit Wooninc. het ‘Platform woningcorporaties MRE’ voor en is er samenwerking met een aantal zorg- en welzijnsinstellingen, waaronder
Vitalis. De raad houdt toezicht op het relatiemanagement van Wooninc. en oriënteert zich op dan wel
laat zich informeren over de relevante stakeholders.
Toezicht op financiële en operationele prestaties
De Auditcommissie Financiën (ACF) is in 2017 vier keer in vergadering bijeen geweest. De daar besproken
onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van RvC met bestuur. Bij alle
besprekingen was naast het bestuur ook de manager Financiën aanwezig en bij twee de accountant.
Daarnaast was de accountant aanwezig bij het agendapunt ‘voordracht partner EY’. In de ACF is gesproken
over de financiële situatie van Wooninc. op basis van de tertiaalrapportages en de beoordeling door de
Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Verder was de jaarrekening
2016, het accountantsverslag en de begroting 2018 onderwerp van gesprek en is periodiek overleg
gevoerd over de VOF Centrumplan Leende. Bij het goedkeuren van de geconsolideerde jaarrekening
heeft de RvC decharge verleend aan het bestuur van Wooninc.
De begroting 2018, die door de raad is goedgekeurd, is bottom-up tot stand gekomen met informatie
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uit de maatschappelijke, vastgoed- en vermogenskamer. De bestuurskamer heeft de begroting getoetst
op integraliteit tussen de kamers vanuit de strategische visie en focus.
De uitkomsten van de jaarrekening 2016 en alle verdere scenarioberekeningen zijn besproken in de
ACF en bevestigen ons beeld van een financieel gezonde woningcorporatie. De raad constateert dat
de financiële positie van Wooninc. na toetsing aan de financiële ratio’s voldoet aan de (externe) kaders
van WSW en Aw, doch de Loan to Value en dekkingsratio zijn in vergelijking met de sector relatief hoog
en de DSCR ligt op de norm, wat een structurele monitoring van de ontwikkeling van de ratio’s vereist.
De ACF heeft de managementletter 2016 besproken, waarin wordt geconcludeerd dat er weer stappen
zijn gezet en de beheeromgeving ten opzichte van vorig jaar verder is verbeterd. De bevindingen uit
2015 zijn afgewikkeld. In 2016 hebben die betrekking op het betalingsproces (functievermenging bij
de teamleider Financiën), het risicomanagement (formeel inventariseren welke risico’s het behalen van
doelstellingen bedreigen) en de afsluitprocedure (een harde afsluitprocedure hanteren bij het opstellen
van de periodieke rapportages).
Na bespreking in de ACF heeft de raad het fiscaal statuut, treasurystatuut en Intern Controle Plan 2018
goedgekeurd alsmede ingestemd met de voordracht partner EY en het reglement financieel beleid en
beheer, waarmee is voldaan aan de eisen uit de Veegwet. Terugkerend onderwerp van bespreking was
de treasury tertiaalrapportage. Daarnaast is de ACF geïnformeerd over de waardering van het bezit op
marktwaarde, de inrichting van de nevenstructuur, de extramuralisatie van de voormalige complexen
van Vitalis alsmede de ontwikkelingen rondom De Klokkenberg in Breda. Voor een belangrijk deel
stond 2017 in het teken van de voorbereiding van het scheidingsvoorstel.
De bovenstaande onderwerpen zijn besproken in de ACF alsmede in de besluitvormende vergadering
van RvC met bestuur. Zie in dat kader ook de paragraaf ‘Vergadering & overleg’. De uitvoering van de
begroting 2017 is met betrekking tot de financiële en operationele prestaties per tertiaal door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar de afgesproken doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord.
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
De Auditcommissie Vastgoed en Wonen (ACVW) is in 2017 vier keer in vergadering bijeen geweest.
De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering van RvC
met bestuur. Bij alle besprekingen zijn naast het bestuur ook de direct verantwoordelijke uitvoerende
medewerkers aanwezig geweest, waarmee de commissarissen tevens een goed beeld hebben gekregen
over de kwaliteit van de uitvoering.
De ontwikkeling van de portefeuille is terugkerend onderwerp in de ACVW, inclusief de daarmee verbonden risico’s. De commissie heeft de lopende nieuwbouwprojecten besproken, de uitwerking van
desinvesteringsbesluiten, de onderhoudsbegroting 2017 en de (financiële) afwikkeling van de gerealiseerde projecten Moorland en De Doelen.
De commissie (en raad) ervaart dat zij met de tertiaalrapportages volledig op de hoogte wordt gehouden
van de lopende (des)investeringen. Mede in relatie tot de scheiding DAEB/niet-DAEB is in de commissie
gesproken over de actualisatie van de wensportefeuille 2025, wat een aanscherping van de brede
focus van Wooninc. inhoudt.
Verder is de ACVW geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom De Klokkenberg in Breda en heeft
de commissie de investeringsvoorstellen getoetst aan het investeringsstatuut met als één van de toetsingscriteria het beoogd maatschappelijk rendement. De commissie heeft de investeringsbesluiten
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van de raad voorbereid dan wel feedback en input gegeven aan het bestuur. Ook is de ACVW geïnformeerd over de waardering van het bezit op marktwaarde, de trends en ontwikkelingen in de bouw, de
bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2017 en de Aedes-woonagenda 2017-2021.
De bovenstaande onderwerpen zijn besproken in de ACVW alsmede in de besluitvormende vergadering
van RvC met bestuur. Zie in dat kader ook de paragraaf ‘Vergadering & overleg’. De uitvoering van de
begroting 2017 is met betrekking tot de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties per tertiaal
door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar de afgesproken doelstellingen niet zijn gehaald, is dit
verantwoord.
In de tertiaalvergaderingen is de raad geïnformeerd over de woningmarktontwikkelingen, zowel met
betrekking tot huur als koop. Het is goed te vernemen dat Wooninc. haar maatschappelijke taak, het
verhuren van betaalbare woningen, boven verwachting uitvoert. Daarnaast is de raad geïnformeerd
over het onderzoek van Aw naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties, de update aankoop
appartementen Kortonjo Hoog alsmede de activiteiten van de maatschappelijke kamer, waaronder de
tijdelijke ontmoetingsruimte Malvalaan en bewonersparticipatie Jagershoef.
De raad heeft ingestemd met onder meer de (partiële) verkoop van De Klokkenberg en de (gedeeltelijke) dispositie VOF Centrumplan Leende en Brede School Ekenrooi Aalst. Daarnaast nam de raad
investeringsbesluiten voor Hille 2 Oirschot, De Horst, Grijze Generaal WIJeindhoven, Fakkellaan en de
tijdelijke woningen in Nuenen, in relatie waarmee de raad in november een bezoek bracht aan een
soortgelijk project in Weert.
In de Woningwet hebben het activiteitenoverzicht en de daarvan afgeleide prestatieafspraken een plek
in de jaarcyclus. De prestatieafspraken vinden hun basis in het ondernemingsplan en de financiële
meerjarenbegroting. De raad houdt toezicht op de prestatieafspraken door het activiteitenoverzicht
(bod), dat aan de individuele gemeenten en huurdersorganisatie SHW wordt gestuurd, jaarlijks vóór
1 juli in een reguliere RvC-vergadering te behandelen.
Wij hebben het daarnaast waardevol gevonden (standaard) geïnformeerd te worden over de stand van
zaken ‘integratie Vitalis’ en de voortgang van de alliantie met Vitalis Zorg Groep, de MRE-benchmark, de
relevante onderwerpen inzake Prinsjesdag, de werkzaamheden van de Geschillencommissie Wooninc.
en de vergaderingen en het jaarverslag van de Raad van Advies van Wooninc. Verder zijn wij een voorstander van papierloos vergaderen, wat met iBabs sinds oktober jl. mogelijk is.

Verslag vanuit werkgeversrol
Topstructuur
Goed werkgeverschap is een doorlopende taak. De raad dient die zodanig uit te voeren dat de woningcorporatie altijd over een goed bestuur beschikt, de bestuurder zijn of haar competenties volledig ten
dienste van de corporatie kan inzetten en de raad zelf zijn toezichtrol kan vervullen.
Met het oog op de aangekondigde pensionering van directeur-bestuurder Henk Buursink per 1 mei
2017, heeft de raad reeds in de RvC-vergadering van januari 2016 het besluit genomen om toe te werken
naar een eenhoofdig bestuur met een gedegen tweede laag onder eindverantwoordelijkheid van één
bestuurder, welk besluit in de RvC-vergadering van februari 2017 verder is geformaliseerd. Met de
nieuwe topstructuur is de continuïteit van het bestuur gewaarborgd.
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Het instellen van het eenhoofdig bestuursmodel per 1 mei 2017 heeft geen negatieve gevolgen gehad
voor de ‘board dynamics’, die nog steeds goed op orde is. Daarbij spelen openheid, checks and balances
en besluitvorming een rol. Openheid heeft betrekking op het zich vrij en veilig voelen om eigen opvattingen naar voren te brengen, dilemma’s en missers op tafel te leggen en elkaar aan te spreken. Bij
goede checks and balances is de RvC gewaagd aan het bestuur en zijn de commissarissen aan elkaar
gewaagd. Goede oordeels- en besluitvorming kenmerkt zich door het op tafel krijgen van alle relevante
informatie, zorgvuldige beeldvorming op basis van die informatie en zorgvuldige oordeels- en besluitvorming, waarin verschillende afwegingen op tafel komen en worden gewogen, en de klankbordfunctie
een rol van betekenis speelt.
Binnen de nieuwe topstructuur zijn raad, bestuur en management in staat verbinding te realiseren, is
er sprake van voldoende tegenkracht, een kritisch klankbord en wederzijdse controle en evenwicht.
Het bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en streeft naar een organisatie met een integere
en open cultuur waarbinnen ruimte is voor reflectie en tegenspraak.
Beoordelingskader en beoordeling
Bij de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder zijn de aanwezigheid van een goed beoordelings- en
beloningsbeleid, de inhoudelijke kwaliteit van de jaarlijkse evaluatie en de kwaliteit van het evaluatiegesprek belangrijk alsook de betrokkenheid van de RvC. Het remuneratiegesprek met Angela Pijnenburg
vond in oktober plaats, waarbij er met een uitvraag in werd voorzien dat de leden van de RvC met
betrekking tot het gesprek vooraf relevante input konden aanleveren alsook betrokken waren bij het
beoordelings- en beloningsbeleid. Het remuneratiegesprek is mede gevoerd aan de hand van de geleverde input vanuit de raad en de bestuursevaluatie van de bestuurder. De remuneratiecommissie
is zeer tevreden over de wijze waarop en de gedrevenheid waarmee de bestuurder zich in de periode
2016/2017 heeft ingezet. Er zijn concrete resultaten behaald, stappen gezet en binnen de mogelijkheden
van Wooninc. is op vele terreinen voortgang geboekt. Verder is er sprake van een open verhouding
tussen RvC en bestuurder en wordt de raad in een vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen betrokken.
Beloningskader en beloning
De beloning van het bestuur is in 2017 geheel in overeenstemming met de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW). Als maatschappelijke organisatie moet Wooninc. haar
bestuurders een maatschappelijk aanvaardbaar salaris betalen. De grenzen daarvan zijn in 2013 vastgesteld door de verantwoordelijke minister. De beloning valt binnen de grenzen van de sectorcode en
binnen de hiervoor genoemde grenzen van de minister, inclusief de overgangsregeling. Het salaris van
de bestuurders is na 2009 niet meer verhoogd en is voor 2017 als volgt:
Bestuur

H. Buursink

J.A.P.M. Pijnenburg

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Aanstelling

36 uur per week

36 uur per week

Dienstjaren

23 (tot 1 mei 2017)

31

69

117

Aantal VHE

14.033

14.033

Gewogen aantal VHE

11.873

11.873

H

H

Vast jaarsalaris 2017

€ 49.751

€ 149.253

Vakantiegeld 2017

€ 3.744

€ 11.231

Bijtelling privé gebruik leaseauto

€ 3.065

€ 3.157

Totaal bezoldiging 2017

€ 63.593

€ 184.740

Functie

PE-punten 2015 - 2017

Schaal

De bestuurders beschikken over een leaseauto. Er zijn en worden geen leningen aan hen verstrekt.
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Samenstelling en functioneren
Profielschets
De RvC heeft een profielschets opgesteld voor zijn samenstelling. Hierin is opgenomen dat alle leden
aan een aantal algemene functie-eisen dienen te voldoen. Daarnaast is opgenomen dat in de raad
diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de woningcorporatie te kunnen overzien. Voor de profielschets wordt verwezen naar het RvC-reglement.
De raad is van mening dat de profielschets en de hierin opgenomen competenties, deskundigheden
en ervaringen goed zijn uitgebalanceerd en mede zijn gebaseerd op de door VTW opgestelde criteria
voor goed intern toezicht.
Schema samenstelling & rooster van aftreden
In 2017 bestond de raad uit 5 tot 6 leden. De zittingstermijn is 4 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming voor één termijn, wat geen automatisme is; dezelfde regels worden in acht genomen die voor
benoeming gelden. Het rooster van aftreden is vanaf 1 juli 2017 als volgt:
Naam

Functie

Commissie

(Her)benoemd

Aftredend

Hernoembaar

voorzitter

RN

01-01-2016

01-01-2020

ja

vice-vz.

RN

01-03-2016

01-03-2020

ja

Drs. P.C. Hartog

lid

ACF

16-02-2016

16-02-2020

nee

Ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE

lid

ACVW

01-01-2016

01-01-2020

ja

Drs. H.S.M. van Oostrom

lid

ACF

20-03-2017

20-03-2021

ja

Drs. C.T.G.J Nauta

lid

ACVW

01-07-2017

01-07-2021

ja

J.J.E. van Geest
Drs. G.J.A.M. van Well

RN = Remuneratiecommissie

ACVW = Auditcommissie Vastgoed en Wonen

ACF = Auditcommissie Financiën

Vanwege het aflopen van de zittingstermijnen van mevrouw H.J.E.M. Wiebes-van Kasteren (op 31 december 2016) en de heer drs. C.H.P. Oosterwijk (op 21 april 2017), is de wervings- en selectieprocedure
gestart, waarover de raad frequent is geïnformeerd. De benoeming van drs. C.T.G.J. Nauta was op
voordracht van Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). Voor zover aan de orde hebben de nieuwe
commissarissen een introductieprogramma gevolgd. Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).
In 2017 zijn vijf reguliere RvC-vergaderingen gehouden en twee workshops, die door vrijwel alle leden
zijn bijgewoond, de absentie was verwaarloosbaar. De commissies worden overeenkomstig het bepaalde in de governancecode niet door de voorzitter voorgezeten. Voor de samenstelling van de raad
wordt verwezen naar het overzicht op de volgende pagina.
Permanente educatie
Voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties geldt vanaf 1 januari 2015 het systeem
van Permanente Educatie (PE). Commissarissen moeten over twee kalenderjaren minimaal 10 PE-punten
behalen. Voor bestuurders is dat minimaal 108 PE-punten in drie kalenderjaren. De verplichtingen
van commissarissen ter zake zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Vereniging van
Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De verantwoording over het aantal behaalde PE-punten
wordt opgenomen in het jaarverslag van de RvC.
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In maart heeft de raad de workshop over het DrieKamerModel bijgewoond en in september de workshop Risicomanagement. Het bijwonen van een sessie leverde 4 PE-punten op, waarmee de commissarissen over twee kalenderjaren voldoende PE-punten behalen. Door enkele commissarissen werden
daarnaast andere bijeenkomsten en workshops gevolgd, die ook PE-punten opleverden. Het aantal
door de bestuurders behaalde PE-punten is vermeld in de paragraaf ‘Verslag vanuit werkgeversrol’.
Zelfevaluatie
De RvC heeft in 2017 zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden geëvalueerd, waarbij overeenkomstig het bepaalde in de governancecode de permanente educatie ter sprake kwam alsook de
onderlinge samenwerking in de raad en de relatie tot het bestuur. De gekozen aanpak was een plenaire
bespreking, waarbij de agenda was gestoeld op de handreiking ‘Professionaliseren door zelfreflectie’,
die VTW in het voorjaar van 2017 publiceerde. VTW adviseert daarin bij de raad na te gaan welke
agendapunten geadresseerd moeten worden, wat geschiedde met een uitvraag richting de leden.
Bij de terugblik op het verslag van de zelfevaluatie 2016 zijn de daarin vermelde aandachtspunten, adviezen en afspraken aan de orde gesteld, waaronder de invulling van de vacature met een commissaris
die ‘strategisch kijkt naar vraagstukken en een sterke relationele antenne heeft’ dan wel ‘meer tijd heeft
voor het informele contact met de organisatie en relatief veel tijd en affiniteit heeft met de relationele
aspecten van het samenspel en de sparringspartnerrol’, in welk kader de raad heeft geconcludeerd
dat de vacature goed is ingevuld en dat er sprake is van een evenwichtige raad dan wel dat de RvC
als collectief de benodigde competenties in huis heeft. Verder was er een terugblik op de governance
inspectie en is besproken wat goed ging en wat anders/beter had moeten gaan. Er is uitgebreid stilgestaan bij het functioneren van de raad als toezichthouder, klankbord en werkgever alsook de ‘board
dynamics’ en het vertrek van Henk Buursink als directeur-bestuurder per 1 mei 2017.
Een vast onderdeel van de agenda is permanente educatie dan wel het bespreken van de individuele
en/of collectieve workshops, trainingen en cursussen. Het gaat hierbij om de aandacht die de RvC
daaraan besteedt; niet alleen dat het benodigde aantal PE-punten wordt behaald, maar ook dat de
opleidingskeuzen bewust worden gemaakt en zo een bijdrage leveren aan wat de raad en de individuele
leden nodig hebben. De VTW-handreiking ‘Ontwikkelkompas’ biedt zowel de raad als de commissarissen
handvatten om richting te geven aan hun ontwikkeling en de educatie die hiervoor nodig is. Aanvullende educatie is te overwegen op het vlak van zorggerelateerd en/of niet-DAEB vastgoed.
Het is altijd goed om ook vooruit te kijken. Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en uitdagingen voor de
corporatie en/of de RvC in de komende periode? Wat betekent dat voor het functioneren van de RvC?
In dat kader is onder meer gesproken over de voorgenomen hybride scheiding DAEB/niet-DAEB, de
samenwerking met SHW en de visitatie 2018. Afsluitend heeft de raad geconcludeerd dat de zelfevaluatie
2017 prettig en goed is verlopen en dat er geen bemerkingen zijn bij de gekozen vorm en inhoud. In
2018 bespreekt de raad overeenkomstig het bepaalde in de governancecode het eigen functioneren
onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.
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Samenstelling Raad van Commissarissen ultimo 2017
Naam
Geboortejaar
Functie in RvC
Benoemd op voordracht van

Relevante (neven)functie(s)

Dhr. J.J.E. van Geest
1949
Voorzitter
-

Professionele achtergrond
Vastgoed en consultancy
Functie
Zelfstandig adviseur
Nevenactiviteiten
• Raadslid gemeente Grave
• Voorzitter Gassels Heem

Dhr. drs. G.J.A.M. van Well
1945
Vicevoorzitter
-

Professionele achtergrond
Specialist ouderen geneeskunde
Functie
Gepensioneerd
Nevenactiviteiten
• Commissaris Vitalis WoonZorg Groep (t/m 31 december 2017)

Dhr. drs. P.C. Hartog
1962
Lid
Voordracht huurders

Professionele achtergrond
Bedrijfseconomie en accountancy, strategie en algemeen management
Functie
Managing director APM Terminals Rotterdam
Nevenactiviteiten
• Toezichthouder Evides Waterbedrijf Rotterdam

Mw. ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE
1978
Lid

Professionele achtergrond
Vastgoed
Functie
Directeur algemene zaken ASB Reinier van Arkel
Nevenactiviteiten
• Commissaris WSG Geertruidenberg

Dhr. drs. H.S.M. van Oostrom
1950
Lid
-

Professionele achtergrond
Bedrijfseconomie, governance, vastgoed, pensioenen
Functie
Zelfstandig adviseur
Nevenactiviteiten
• Commissaris Rabobank De Kempen, Bladel
• Voorzitter ﬁnanciële commissie Rabobank De Kempen, Bladel
• Directeur Beursgebouw Eindhoven B.V.
• Voorzitter bestuur MKB Hapert
• Bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert
• Voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans NV

Dhr. drs. C.T.G.J. Nauta
1954
Lid
Voordracht huurders

Professionele achtergrond
Advies en onderzoek
Functie
Zelfstandig adviseur-onderzoeker
Nevenactiviteiten
• Lid visitatiecommissie gemeente Eindhoven
• Lid rekenkamer gemeente Heusden

Onafhankelijkheid, integriteit en aanspreekbaarheid
De RvC waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving. De op de website gepubliceerde integriteitscode (inclusief klokkenluidersregeling) is ook op de
raad van toepassing. In het RvC-reglement zijn regels opgenomen over integriteit en tegenstrijdige
belangen. In 2017 heeft iedere commissaris onafhankelijk toezicht gehouden en heeft geen van hen
melding gemaakt van transacties of besluiten met tegenstrijdige belangen. Er is ook geen sprake van
een zakelijke relatie tussen leden van de RvC en Wooninc. waarmee hij of zij persoonlijk voordeel zou
kunnen behalen. De raad is aanspreekbaar op en legt verantwoording af over het gehouden toezicht.
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Bezoldiging
Wet- en regelgeving
Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT2 van kracht. De bezoldigingsmaxima van RvC-leden zijn afhankelijk van de bezoldigingsklasse waarin de corporatie valt. Dit wordt
vastgesteld aan de hand van het aantal verhuureenheden van de corporatie en het inwonertal van
de gemeente waar de corporatie het grootste deel van haar bezit heeft. In 2017 geldt voor Wooninc.
bezoldigingsklasse H.
Eind 2016 heeft VTW een bindende beroepsregel vastgesteld voor de matiging van de bezoldiging van
toezichthouders in 2017. De honorering 2017 is vastgesteld na een zorgvuldige afweging van de raad
op basis van de zwaarte van de functie, de werkelijke werkbelasting en de mate van professionalisering,
en is als volgt:
Vergoeding leden RvC

Vaste vergoeding

BTW

Reiskosten

BTW

Totaal

Dhr. J.J.E. van Geest

€ 21.750

€ 4.567

€ 712

€ 150

€ 27.179

Dhr. drs. G.J.A.M. van Well

€ 14.500

€ 3.045

€ 699

€ 147

€ 18.391

Dhr. drs. C.H.P. Oosterwijk

€ 4.833

€ 1.015

€ 108

€ 23

€ 5.979

Dhr. drs. P.C. Hartog

€ 14.500

€ 3.045

€ 165

€ 35

€ 17.745

Mw. ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE

€ 14.500

€ 3.045

€ 129

€ 27

€ 17.701

Dhr. drs. H.S.M. van Oostrom

€ 11.275

€ 2.368

€0

€0

€ 13.643

Dhr. drs. C.T.G.J. Nauta

€ 7.250

€ 1.523

€ 82

€ 17

€ 8.872

Totaal

€ 88.608

€ 18.608

€ 1.896

€ 398

€ 109.510

Vergadering & overleg
Vergader- en besluitenschema
In 2017 zijn vijf reguliere RvC-vergaderingen gehouden, die door vrijwel alle leden zijn bijgewoond, de
absentie was verwaarloosbaar.
Vergadering

Besloten over:

Gesproken over:

Februari

• Verslag RvC over 2016
• Bezoldiging RvC 2017
• Benoeming lid RvC
• Herbenoeming lid Geschillencommissie
• Topstructuur Wooninc.
• Bestuursreglement
• Investering Hille 2 Oirschot
• Partiële verkoop De Klokkenberg
• Dispositie BS Ekenrooi Aalst

• Verslag RvA over 2016
• Verslag Geschillencommissie 2016
• Realisatie begroting 2016
• Woningmarktontwikkelingen
• Wooncoöperaties
• Managementletter 2016

Maart

• Workshop DrieKamerModel

April

• Hybride scheiding DAEB/niet-DAEB
• Jaarverslag en jaarrekening 2016

• Aandachtspunten begroting 2018
• Benchmark MRE-corporaties 2016
• Huuraanpassing 2017
• Verhuurdersheﬃng
• Risicomanagement
• De Klokkenberg

Juli

• Dispositie VOF Centrumplan Leende
• Investering tijdelijke woningen Nuenen

• Hybride scheiding DAEB/niet-DAEB
• WSW-beoordeling 2017
• IBW
• Voorbereiding begroting 2018
• Marktwaardering
• Woningmarktontwikkelingen
• Activiteiten maatschappelijke kamer

September
Oktober
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• Workshop Risicomanagement
• Statuten nevenstructuur
• Reglement ﬁnancieel beheer en beleid
• Voordracht partner EY

• Prinsjesdag 2017
• Aedes-benchmark
• Hybride scheiding DAEB/niet-DAEB
• Extramuralisatie
• Uitgangspunten begroting 2018
• Woningmarktontwikkelingen

Vergadering

Besloten over:

September

Gesproken over:
• Workshop Risicomanagement

Oktober

• Statuten nevenstructuur
• Reglement ﬁnancieel beheer en beleid
• Voordracht partner EY

• Prinsjesdag 2017
• Aedes-benchmark
• Hybride scheiding DAEB/niet-DAEB
• Extramuralisatie
• Uitgangspunten begroting 2018
• Woningmarktontwikkelingen
• Trends en ontwikkelingen in de bouw
• Aedes-woonagenda 2017-2021

November

• Begroting 2018
• Fiscaal statuut
• Treasurystatuut
• Intern Controle Jaarplan 2018
• Hybride scheiding DAEB/niet-DAEB
• Oprichting Stayinc. B.V.
• Ondernemingsplan Stayinc.
• Verslag zelfevaluatie RvC
• Investering De Horst
• Investering DGG WIJeindhoven
• Investering Fakkellaan
• Budget investering Hille 2

• Governance inspectie 2017
• Update aankoop Kortonjo Hoog
• Actualisatie wensportefeuille

N.B.
In alle reguliere vergaderingen maakten de besluitenlijst van het bestuur, de notulen van de respectievelijke commissies en van de RvC-vergaderingen (inclusief besluitenlijst) deel uit van de beraadslagingen.
De bespreking van de raad met het bestuur is besluitvormend daar waar voor besluiten van het bestuur
goedkeuring van de raad aan de orde is.
Overleg met huurdersvertegenwoordiging
Tenminste twee keer per jaar spreken de twee huurdercommissarissen met het huurdersplatform
SHW. In 2017 is er tweemaal een vergadering geweest en daarnaast een overleg tussen de voorzitter
van de RvC en het dagelijks bestuur van SHW, waarbij ook de bestuurssecretaris aanwezig was. In één
van de gesprekken met de huurdercommissarissen is gesproken over de wijze waarop het overleg met
SHW is vormgegeven. Welke verwachtingen mogen partijen daarvan hebben, wat is eenieders rol, hoe
ziet de agenda eruit, wie stelt die op alsook met welke frequentie en in welke samenstelling vindt het
overleg plaats? In de vergaderingen is onder meer gesproken over de huurverhoging en de begroting.
Overleg met de ondernemingsraad
De RvC heeft in 2017 twee keer een vergadering van de ondernemingsraad bijgewoond. De raad waardeert de goede werkrelatie en de voortgaande constructieve en openhartige dialoog tussen bestuur
en OR. In de vergaderingen zijn onder meer aan de orde geweest het jaarverslag 2016, de begroting
2018, de verdere implementatie van het DrieKamerModel, het traject risicomanagement, het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) en het voorstel om de kantoortijden/werktijdenregeling te moderniseren.
Overleg met concerncontroller
De RvC is positief over de interne controle. Het interne controleplan tezamen met de managementletter
van EY bieden de RvC een goed overzicht van de belangrijkste aandachtspunten binnen Wooninc. Is
daartoe aanleiding dan kan de concerncontroller proactief de processen en bedrijfsactiviteiten beoordelen en daarover rapporteren. De raad is tevreden over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan
de interne controle en over de rapportages. In 2017 heeft de RvC eenmaal in beslotenheid met de
concerncontroller gesproken.
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Overleg met externe accountant
De relatie met externe accountant EY is het meest intensief in de Auditcommissie Financiën (ACF). De
accountant is verder aanwezig geweest in de voltallige RvC-vergadering waar gesproken is over de
jaarrekening 2016. In 2017 is door de RvC eenmaal in beslotenheid gesproken met EY, waarbij onder
andere is stilgestaan bij het functioneren van Wooninc. in zijn algemeenheid. De RvC onderstreept de
positieve samenwerking met EY. Er is sprake van een open relatie en EY voegt met haar sectorkennis
waarde toe aan de verbetering van de bedrijfsprocessen.
Woord van dank
Wij willen graag deze gelegenheid te baat nemen om het bestuur en alle medewerkers van Wooninc.
te bedanken voor hun inzet en onderlinge samenwerking in het afgelopen jaar.
Eindhoven, maart 2018
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8 VERANTWOORDING
ONDERNEMINGSRAAD
De agenda van de Ondernemingsraad (OR) werd in 2017 voor een belangrijk deel bepaald door onderwerpen die voor zowel de medewerkers als de organisatie van belang waren.

Scheiding DAEB/niet-DAEB
De scheiding DAEB/niet-DAEB via het hybride model is adviesplichtig op grond van artikel 25.1.a WOR.
De OR heeft hierover een positieve zienswijze uitgebracht.

PMO en MTO
In de OR-commissie MTO (medewerker onderzoek) is gesproken over het medewerker onderzoek
2017. Er is een RI&E uitgevoerd evenals een Preventief Medisch Onderzoek (PMO), waarbij veel aandacht is besteed aan werkbeleving en werkdruk. Er is afgesproken de uitkomsten voor zover relevant
mee te nemen in het MTO 2017, waaronder ook de kantoortijden-/werktijdenregeling. Vanwege de
overlap van vragen is ervoor gekozen het MTO in 2018 uit te voeren en een procedure vast te stellen
voor het periodiek afnemen van MTO en PMO. Verder is afgesproken dat een aantal vragen wordt besproken in de individuele planningsgesprekken in het kader van resultaatgericht werken.

Uitbreiding flexibel werken
In de overlegvergaderingen is een dialoog gevoerd over de voor- en nadelen van het wijzigen en moderniseren van de kantoortijden-/werktijdenregeling, waarover de OR instemmingsrecht heeft. Er is besloten
om een pilot van een jaar uit te zetten en die vervolgens te evalueren.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
Bestuurder heeft aan de OR in oktober 2016 een zienswijze gevraagd om eigenrisico drager (ERD) voor
WGA te worden. Vanwege het feit dat de OR niet kon instemmen met het eerste voorstel, heeft verdere
afstemming plaatsgevonden, waarna de OR medio april 2017 alsnog zijn goedkeuring gaf.

Pilot onderhoud in regie
De terugkoppeling naar de OR over de pilot ‘onderhoud in regie’ was op 8 maart 2017, nadat het evaluatierapport van EY beschikbaar was en het onderwerp was behandeld in het MT.

Nieuwe commissarissen
De OR heeft geen gebruik gemaakt van zijn adviesrecht met betrekking tot de benoeming van commissaris Herman van Oostrom. Bij de benoeming van huurdercommissaris Kees Nauta was het adviesrecht
niet aan de orde, omdat de benoeming plaatsvond op basis van een bindende voordracht door Stichting
Huurdersplatform Wooninc. (SHW).

Jaarverslag en begroting
In aanwezigheid van een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen is in de overlegvergadering van april 2017 het Jaarverslag Wooninc. 2016 besproken. Hierbij is onder meer gesproken over
de organisatiekosten en inleen van extern personeel. In de overlegvergadering van november 2017
heeft de OR een uitgebreide toelichting gekregen op de begroting 2018 en is in aanwezigheid van
leden van de RvC gesproken over onder meer de aanpakcultuur bij Wooninc. versus het stellen van
prioriteiten. Dit vereist een mentaliteitsverandering bij de medewerkers en een coachende manier van
leidinggeven. In beide ontwikkelingen wordt in 2018 geïnvesteerd.
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Klantencentrum WoonincPlusVitalis
De OR is op 8 maart 2017 door de manager van het klantencentrum WoonincPlusVitalis geïnformeerd
over hoe het ervoor staat met het klantencentrum. Daarnaast heeft de OR het jaarbericht van het
klantencentrum ontvangen, waarin het samenvoegen van twee culturen een belangrijk item was. Op
1 september 2017 is Pascale Bartels als directeur van het klantencentrum in dienst getreden, waarbij
zij is voorgesteld aan de OR.

Pilot Welzijnsactiviteiten Vitalis
Begin 2017 is onze samenwerkingspartner Vitalis overeenkomstig de alliantieovereenkomst aan de
slag gegaan met de welzijnsactiviteiten en vrijwilligers in Jean Sibelius. Er is met alle betrokkenen (huismeesters, consulenten, welzijnscoaches) geëvalueerd en iedereen was unaniem positief. Hierna is besloten de pilot uit te rollen naar andere WoonincPlusVitalis-locaties. De OR heeft verzocht dat de uitrol
plaatsvindt op basis van een plan van aanpak en planning

Vitaliteitsplan
De OR heeft een actieve rol gehad in de totstandkoming van het vitaliteitsplan en is geïnformeerd over
de planning voor de komende jaren. Tijdens het project werd driemaal een (korte) evaluatiemeting
verricht, waaronder een enquête onder alle medewerkers. De enquêteresultaten en de input van alle
overige betrokken (MT, OR, projectteam, Mensium) zijn vertaald in een advies om het thema vitaliteit
te continueren en het een vast onderdeel te maken van het organisatiebeleid. Dit betekent wisselende
activiteiten, vastgelegd in een jaarplan.

Benoeming OR-lid
Door het vertrek van Evie van Rooij ontstond een vacature binnen de OR die door Caroline de Bruijn is
ingevuld. Zij is op 2 februari 2017 benoemd.
Eindhoven, 8 februari 2018
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9 VERANTWOORDING STICHTING
HUURDERSPLATFORM WOONINC.
Missie
De belangen van de huurders worden behartigd door Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW). De
SHW ondersteunt bewonerscommissies, inhoudelijk in complex-overstijgende zin en eventueel, indien
gewenst, bij de oprichting van een nieuwe commissie. Ook ondersteunt de SHW de activiteitencommissies, althans in brede en algemene zin. De SHW onderschrijft de ontwikkelingen wat betreft de
ondersteuning door Vitalis.

Overleg
In 2017 hebben er meerdere formele vergaderingen met het bestuur van Wooninc. plaatsgevonden.
Naast de twee reguliere vergaderingen hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden, mét betrokkenheid
van het management van Wooninc., in het kader van Daeb/niet-Daeb, de totstandkoming van Stayinc.
B.V., de uitvoering van de warmtewet, de alliantie met Vitalis en de samenwerkingsovereenkomst. In
2016/2017 is die samenwerkingsovereenkomst (SWOK) aangepast met medewerking van leden uit
enkele bewonerscommissies. De bekrachtiging hiervan was in 2017. SHW was met medewerking van
leden uit enkele bewonerscommissies eveneens betrokken bij de totstandkoming van het sloopreglement. In 2017 is er nauw overleg geweest over de warmtewet. Dit is uitgevoerd door een aparte
werkgroep. Naast de overlegvergaderingen met het bestuur van Wooninc. komt de SHW 12 keer als
algemeen bestuur en 12 keer als dagelijks bestuur bij elkaar.
In 2017 vonden deze vergaderingen elke maand plaats en was er tweemaal afstemming met de
bewonerscommissies. Dit gebeurde in het kader van verantwoording naar haar achterban. Dit vond
eenmaal plaats in de Kempen (Bladel) en eenmaal in Eindhoven, voor Eindhoven e.o. Daarnaast is er
zeer regelmatig waar nodig, contact met elkaar, met het management of met huurders om problemen
en of items te bespreken, ingebracht door derden of huurders. De SHW heeft, zoals gebruikelijk, driemaal met de RvC gesproken. SHW heeft waar nodig, regelmatig overleg met diverse WoonincPlusVitalis
medewerkers. In 2017 wordt de benoeming van de hernieuwde RVC geëffectueerd.

Samenvatting
Samenvatting van in 2017 door Wooninc. en de SHW besproken onderwerpen:
• De respectievelijke begrotingen en jaarstukken, het groot onderhoud en de diverse projecten
• Bespreking van de wederzijdse jaarverslagen
• Rapportage klantuitingen
• Maatschappelijke visitatie
• Knoppensessie t.a.v. het beleid Wooninc.
• Opstart Duurzaamheid
• Pilot Ons Net, buurtplatform Hemelrijck
• Bewonersinbreng nieuwe stijl met de Doe-Mee (bevordering van de huurdersparticipatie)
• Werkbezoek en besprekingen bij diverse units in de regio
• Alliantie met Vitalis Sociale Woonvormen (Vitalis)
• Opstart evaluatie eerdere fusie in de Kempen
• Warmtewet
• Sloopreglement
• Leefbaarheid en brandveiligheid
• Huurbeleid met constante aandacht voor betaalbaarheid en beschikbaarheid
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• Inventarisatie van het woningbestand, deel 2 in 2017: de Kempen (rondrit)
• Incidenteel (bijvoorbeeld bemiddeling bij fricties)
•	De SHW is betrokken bij het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) en bij het bestuurlijk overleg
wonen (BOW). SHW is uitvoerig betrokken bij de totstandkoming van de diverse prestatieafspraken
in Eindhoven en de regio.

Communicatie
De eerder aangetrokken webmaster bewijst in 2017 zijn waarde in en met onze nieuwe website. De
SHW heeft een eigen Facebook-pagina en een eigen Twitteraccount. Op deze wijze probeert de SHW
zoveel mogelijk communicatie met haar achterban tot stand te brengen, ook naar de huurders zelf.
Uiteindelijk wil de SHW toe naar een digitale wijze van communiceren bij voorkeur via e-mail en social
media, maar respecteert dat in bepaalde gevallen ook de schriftelijke communicatie mogelijk kan en
moet zijn. Het nieuwe logo van de SHW is per 1 januari 2017 ingevoerd.
De SHW ging in 2016 aan de slag met een pilot van Ons Net (online platform huurdersparticipatie) en
faciliteert één activiteitencommissie (Hemelrijken). In 2017 werd dit daadwerkelijk uitgevoerd. Na een
bijeenkomst met de huurders, startten we mei 2017. De ontwikkelingen liepen/lopen gestaag de goede
kant op. Daarbij breidden we uit naar deelnemers vanuit andere Wooninc. panden in de buurt en naar
buurt gerelateerde partners. De werkgroep werd eind 2017 uitgebreid met één extra vrijwilliger.

Scholing en begeleiding
Het besluit is genomen om de bestuursleden van de SHW geen lid meer te laten zijn van de Woonbond. Alleen de voorzitter blijft bestuurslid om de informatie ter beschikking van de andere leden vast
te houden. Wij onderschrijven wel het landelijke belang van de Woonbond. Vooralsnog handhaven we
dit in 2017/2018.
De SHW heeft de beslissing genomen om zelf jaarlijks studiedagen en begeleidingsmomenten te organiseren in plaats van de landelijke huurdersdag en de coaching door de Woonbond. We organiseerden
in 2017 een uitgebreide studiedag over de alliantie WoonincPlusVitalis. De SHW kiest hiervoor onderwerpen die onze eigen prioriteit hebben en trekt hiervoor zelf deskundigen aan. Dit wordt op lokale
en eigen maat gesneden. De evaluatie in de Kempen is in voorbereiding. Bij specifieke vraagstukken
die om specialistische professionele bekwaamheid vragen trekt de SHW een externe deskundige aan.

Bezetting bestuur
Per 1 januari 2017 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende leden:
• de heer Hans Schouten (voorzitter +PEK / BOW)
• de heer Peter Keeris (communicatie en vicevoorzitter)
• mevrouw Riki van Kuringen (secretaris)
• de heer Jos Herbrink (penningmeester, vanuit Oirschot e.o.)
• mevrouw Tineke Alsemgeest (bestuurslid + PEK)
• de heer Jos Beckers (bestuurslid vanuit Vitalis)
• de heer Gé Sars (bestuurslid vanuit Geldrop)
• de heer Henk van Zon (bestuurslid vanuit Oirschot)
In de loop van het jaar kwam daar Gerda Stillewagt (vanuit de Kempen) bij, die eind 2017 vast bestuurslid werd.
De SHW was/is niet op zoek naar verdere van uitbreiding van haar bestuur, tenzij er een vertegenwoordiger van het jongerensegment zich zou aandienen. Voorbereidende werkzaamheden - een poster zijn hiervoor in 2017 gedaan. De SHW werkt meer met op onderwerp aangepaste werkgroepen, zoals
bij de samenwerkingsovereenkomst (SWOK), sloopreglement en warmtewet.
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Materieel
De SHW voorzag/voorziet de bestuursleden van gepaste moderne middelen om het vrijwillige bestuurswerk te kunnen verrichten en houdt dit jaarlijks met inachtneming van behoefte en afschrijvingstermijnen
actueel op orde. Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding die maximaal de wettelijk toegestane hoogte omvat.
Waar nodig worden bestuursleden gecompenseerd voor extra door henzelf gemaakte kosten. De SHW
voert in 2017 financieel en inhoudelijk de regie over de pilot buurtplatform Hemelrijck. Zij doet hier
regelmatig, circa driemaal per jaar verslag van.

Informeel
De SHW hecht grote waarde aan een open kritische houding van het algemeen bestuur als een goed
functionerend vrijwilligersbestuur dat elkaar weet te vinden. Dit in een meervoudige loyaliteit naar
huurders, maar ook bestuurders toe. Harmonie en vertrouwen leveren het meeste op.
Ter bevordering van die saamhorigheid worden informele momenten op waarde geschat. We sluiten
het jaar altijd op gepaste wijze samen feestelijk af, net zoals we dat doen met het begin van het jaar,
met ook incidenteel ruimte voor een informele noot.
Eindhoven, 29 januari 2018
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10 VERANTWOORDING
RAAD VAN ADVIES WOONINC. OVER 2017
In dit verslag legt de Raad van Advies (RvA) als onderdeel van een maatschappelijke organisatie verantwoording af over de wijze waarop hij het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan de uitvoering van
zijn taken en bevoegdheden.

Taken en bevoegdheden
De Raad van Advies is in 2008 primair opgericht om de maatschappelijke taak van Wooninc. te waarborgen en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de RvC. De raad volgt en
adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert op de sociaalmaatschappelijke doelstellingen van de corporatie zoals die zijn weergegeven in het ondernemingsplan. Ofwel, blijft Wooninc. doen
wat sociaalmaatschappelijk van haar wordt gevraagd. Doel is ook een inspiratieorgaan te zijn en het
bestuur en de RvC op strategisch en tactisch niveau te prikkelen. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in het RvA-reglement en de statuten van Wooninc. Onderhavig verslag is op de website van Wooninc. gepubliceerd.

Samenstelling en zittingstermijn
De Raad van Advies wordt gevormd uit deelnemers die kunnen meedenken over hoe de kerntaken
van de corporatie vorm en inhoud te geven. Het aantal leden is statutair bepaald op minimaal 5 en
maximaal 9. In 2017 bestond de raad uit 6 leden. De zittingstermijn is 4 jaar met een optie op een
eenmalige verlenging van nog 4 jaar. In 2017 was de samenstelling van de RvA als volgt:
Naam

(Her)benoemd

Aftredend

Hernoembaar

Dhr. P. Knaapen

01-01-2015

31-12-2018

nee

Dhr. R. Jansen

01-03-2015

31-12-2018

nee

Dhr. M. Chahim

15-09-2016

15-09-2020

ja

Dhr. D. van de Vondervoort (vz.)

09-09-2016

09-09-2020

ja

Mw. T. Hartjes

01-12-2016

01-12-2020

ja

Mw. J. van den Berg

01-03-2017

01-03-2021

ja

De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit het maatschappelijk veld waarin Wooninc. actief is
en kunnen niet zijn personen die lid zijn van het bestuur, RvC of huurdersorganisatie SHW. De raad
wordt gevormd uit creatieve mensen, die in staat zijn om de voor een corporatie bepalende sociale,
politieke en maatschappelijke factoren in hun samenhang te beoordelen alsook ‘out of the box’ te
denken. Ieder lid beschikt over een specifieke achtergrond, deskundigheid en vaardigheid, die een
verantwoorde en inhoudelijke discussie over de maatschappelijke taak van de corporatie mogelijk
maakt. De leden zijn echter geen belangenbehartigers voor een bepaalde groep maar nemen op
persoonlijke titel vanuit hun specialiteit en/of achtergrond zitting in de raad.

Bezoldiging
Per bijeenkomst ontvangt een lid van de RvA bij aanwezigheid € 250. In 2017 bedroeg de totale
bezoldiging € 4.000.

Bijeenkomsten
In de RvA-bijeenkomsten worden voor Wooninc. actuele maatschappelijke thema’s en/of dilemma’s
behandeld, waarbij de raad adviseert over vraagstukken die op (middel)lange termijn actueel zijn en
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wat die voor Wooninc. betekenen wat betreft perspectieven en dilemma’s. De raad betrekt voor zover
nodig anderen bij de bijeenkomsten dan wel het proces naar gedachtevorming, bijvoorbeeld in de
vorm van (externe) deskundigen, inleidingen en/of werkbezoeken. De RvA is in 2017 tweemaal met het
bestuur in een reguliere bijeenkomst bijeengekomen.
In de bijeenkomst van maart heeft een bestuurslid van de stichting WIJwesterhoven een presentatie
gegeven over de maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding waren voor het oprichten van de
stichting die bewoners, bedrijven en verenigingen met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat er voor
iedereen in het dorp ruimte is om te wonen, werken en leven. De bijeenkomst had als doel te achterhalen hoe dit model zich verhoudt tot WIJeindhoven. Is het de bestuurlijke eenheid waarmee in
dorpen én steden passende arrangementen kunnen worden gerealiseerd dan wel een andere vorm
van samenwerking en wijkontwikkeling?
In een dorp is de betrokkenheid bij elkaar groot, wat in principe een voordeel is maar volgens de RvA
ook een nadeel, omdat in een grote verbondenheid ook een kwetsbaarheid schuilt, in die zin dat mensen
(of organisaties) elkaar ook negatief kunnen beïnvloeden, met alle mogelijke gevolgen van dien. De
raad concludeert dat werken volgens de principes van WIJwesterhoven vraagt om een heroriëntatie op
de economie en de opbouw van wijken en buurten alsmede de technologisering van de samenleving.
De RvA is van mening dat de oplossing gezocht moet worden in kleinschaligheid, in combinatie met het
realiseren van netwerken. Daarbij is kleinschaligheid een middel en geen doel op zich. Verder is het
belangrijk dat men verantwoordelijkheid neemt en zich niet laat leiden door stringente regelgeving dan
wel afwacht totdat de gemeente of overheid bepaalde problemen oplost. De (maatschappelijke) rol
van woningcorporaties beperkt zich tot samenwerken en faciliteren, waarbij zij idealiter als katalysator
fungeren. De RvA is van mening dat Eindhoven ‘gewoon ergens moet beginnen’ en niet het model van
WIJwesterhoven moet willen kopiëren, waar het bedrijfsleven de kartrekker is.
De bijeenkomst van december stond in het teken van het actuele thema duurzaamheid. De doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs in 2015, om te komen tot CO2-neutraliteit in 2050, zijn
vertaald in landen overstijgende afspraken en ambities op verschillende bestuurlijke niveaus. Daarmee
is het aantal doelen en ambities groot. Wooninc. wil bijdragen aan een CO2-neutrale samenleving.
Voor het formuleren en realiseren van onze duurzaamheidsambities hebben wij Babette Porcelijn
gevraagd om ons te begeleiden én te inspireren. Zij is auteur van het boek ‘De verborgen impact: alles
wat je wilt weten én wat je kunt doen om eco-neutraal te leven’. Na een algemene inleiding over haar
boek is een verkenning gemaakt van de stip aan de horizon voor Wooninc., onze impact, de mogelijke
oplossingen en het plan van aanpak voor effectief verduurzamen.
Om de verborgen impact voor het bouwen van een woonhuis te compenseren, moeten 6.500 bomen
worden geplant. In dat kader adviseert de RvA om als compensatiemiddel ook alternatieven te bieden,
mede omdat de prijs per boom per land verschilt, waardoor het voor consumenten niet duidelijk is
om welke bedragen het gaat als gevolg waarvan zij minder makkelijk een (financiële) bijdrage leveren.
Met betrekking tot het verduurzamen van een bestaand woonhuis, concludeert de raad dat circulair
slopen effectiever kan zijn. De stip aan de horizon is eco-positief, waarbij de raad adviseert met betrekking tot verduurzaming huurders te inspireren en early adopters als ambassadeurs in te zetten alsook
de doelgroep jongeren erbij te betrekken, met als doel dat zij eco-positief gaan denken en leven. Het
introduceren van competitieve elementen kan daarbij als katalysator werken. Tot slot komt de RvA met
een aantal mogelijke oplossingen en ideeën om de grootste impacts te verlagen, waarbij wordt benadrukt dat verduurzaming staat of valt met het (kopieer) gedrag van mensen, bedrijven en overheden,
in welk kader het van essentieel belang is dat Wooninc. het goede voorbeeld geeft.
Eindhoven, maart 2018
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GECONSOLIDEERDE BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)
31-12-2017

ACTIVA (x €1.000)

31-12-2016

VASTE ACTIVA
1.446.752

1.347.615

Materiële vaste activa

6.228

6.545

Financiële vaste activa

4.110

19.742

1.457.090

1.373.902

0

2.587

Onderhanden projecten

1.075

2.027

Vorderingen

1.767

6.467

Liquide middelen

7.721

4.952

Totaal vlottende activa

10.563

16.033

Totaal activa

1.467.653

1.389.935

Vastgoedbeleggingen

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

31-12-2017

PASSIVA (x €1.000)

823.833

716.974

1.353

0

LANGLOPENDE SCHULDEN

602.336

630.722

KORTLOPENDE SCHULDEN

40.131

42.239

1.467.653

1.389.935

GROEPSVERMOGEN
VOORZIENINGEN

Totaal passiva
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31-12-2016

GECONSOLIDEERDE W&V-REKENING
Winst- en verliesrekening geconsolideerd (x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2016

43.034

42.792

415

267

3.512

1.656

103.291

66.364

542

304

BEDRIJFSRESULTAAT

150.794

111.383

Financiële baten en lasten

-22.156

-22.956

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

128.638

88.427

Belastingen

- 21.748

- 2.320

RESULTAAT NA BELASTINGEN

106.890

86.107

-31

-57

106.859

86.050

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Netto resultaat overige activiteiten

Aandeel in resultaat van deelnemingen
NETTORESULTAAT
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Bezoldiging van (ex-)bestuurders en (ex-)commissarissen
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Wooninc. Het voor Stichting Wooninc.
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse H).

Bestuurders
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders bestaat uit periodiek betaalde beloningen (zoals
salarissen, doorbetaling bij ziekte en vakantie, sociale premies, presentiegelden, kostenvergoedingen
en ter beschikking stelling van een auto), beloningen betaalbaar op termijn (zoals pensioenlasten, sabbatical leave, jubileumuitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen), uitkeringen bij beëindiging van
het dienstverband en bonusbetalingen.
De bezoldiging van de huidige en gewezen bestuurders die in het boekjaar ten laste van de toegelaten
instelling en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 248.333 (2016:
€ 374.882) en is naar individuele bestuurder in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als volgt gespecificeerd (in euro’s):
BESTUUR STICHTING WOONINC.
Functie
Gewezen topfuctionaris?
Duur dienstverband in 2017

H. Buursink

J.A.P.M. Pijnenburg

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Nee

Nee

01-01 t/m 30-4

01-01 t/m 31-12

Deeltijdfactor in FTE

1

1

(Fictieve) dienstbetrekking

Ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 56.560

€ 163.641

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 7.033

€ 21.098

Individueel WNT-maximum

€ 59.507

€ 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€0

€0

€ 63.593

€ 184.740

Aanstelling 2016

36 uur per week

36 uur per week
€ 163.529

Totaal bezoldiging 2017

Beloning in 2016

€ 169.627

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 20.863

€ 20.863

Totaal bezoldiging 2016

€ 190.490

€ 184.392

Met het bestuur zijn sinds 2011 geen nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden gemaakt. Dat is
ook de reden dat de beloning, ondanks de overschrijding van de norm, nog in het overgangsrecht valt.
De beloning wordt afgebouwd, zodat deze na de periode van het overgangsrecht wel aan de norm
voldoet.

Commissarissen
De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van de toegelaten
instelling zijn gekomen bedragen € 88.656 (2016: 78.048) en is naar individuele commissaris in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) als volgt gespecificeerd (in euro’s):
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VERGOEDING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Functie(s)
Duur dienstverband
Schaal

J.J.E. van Geest

drs. P.C. Hartog

drs. C.H.P. Oosterwijk ir. M.G.B. Franken Ghijsen MRE

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 30-04

01-01 t/m 31-12

H

H

H

H

Individueel WNT-maximum

€ 27.150

€ 18.100

€ 5.951

€ 18.100

Beloning

Bezolding
€ 21.750

€ 14.500

€ 4.833

€ 14.500

Belastbare onkostenvergoeding

€0

€0

€0

€ 48

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

€0

€0

€0

€ 21.750

€ 14.500

€ 4.833

€ 14.548

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017

Duur dienstverband 2016
Totaal bezoldiging 2016

VERGOEDING LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
Functie(s)
Duur dienstverband
Schaal

€0

€0

€0

€0

€ 21.750

€ 14.500

€ 4.833

€ 14.548

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

€ 16.870

€ 11.601

€ 11.676

€ 11.490

drs. G.J.A.M. van Well

drs. C.T.G.J. Nauta

drs. H.S.M.
van Oostrom

Lid

Lid

Lid

01-01 t/m 31-12

01-07 t/m 31-12

20-03 t/m 31-12

H

H

H

Individueel WNT-maximum

€ 18.100

€ 9.124

€ 14.232

Beloning

Bezolding
€ 14.500

€ 7.250

€ 11.275

Belastbare onkostenvergoeding

€0

€0

€0

Beloningen betaalbaar op termijn

€0

€0

€0

€ 14.500

€ 7.250

€ 11.275

€0

€0

€0

€ 14.500

€ 7.250

€ 11.275

Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2017

Duur dienstverband 2016
Totaal bezoldiging 2016

01-03 t/m 31-12
€ 9.955

De totale bezoldiging per commissaris blijft binnen de gestelde kaders vanuit de Wet Normering Topinkomens.
Op de vergelijkende cijfers 2016 heeft foutenherstel plaatsgevonden. De oorzaak van de fout in de
presentatie van de hoogte van de bezoldiging van commissaris M.G.B. Franken-Ghijsen is veroorzaakt
door het onterecht meetellen van de belastbare onkostenvergoeding ad € 48 in de totaal bezoldiging
2016, terwijl deze in 2017 via de salarisadministratie is uitbetaald. Deze belastbare onkostenvergoeding is daarom in de totaal bezoldiging 2017 opgenomen. Deze wijziging heeft geen impact op onverschuldigde betalingen.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties door Wooninc. aan bestuurders en commissarissen
verstrekt.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn
in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen
te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden
moeten worden.
Aldus vastgesteld en goedgekeurd,
Eindhoven, 16 april 2018

91

Winston Churchilllaan 87
92

• 5623 KW Eindhoven • Postbus 1234 • 5602 BE Eindhoven • 040 265 44 00 • info@wooninc.nl • www.wooninc.nl

