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VOORWOORD 

Normaal sta ik in het voorwoord van het ons jaarverslag stil bij de mooie projecten die we 

hebben gedraaid. Mijlpalen als de oplevering van een woongebouw of een veelbelovende 

innovatie. Dit jaar wil ik vooral terugblikken op de menselijke kanten van het jaar. De 

coronacrisis zette de wereld op z’n kop, maar zorgde ook dat we veel dichter tot elkaar 

kwamen.  

 

Ik was onder de indruk van de solidariteit en saamhorigheid die ik zag. Met de dertien 

woningcorporaties uit Metropoolregio Eindhoven keken we vanaf dag één hoe we elkaar 

konden ondersteunen. We zaten in hetzelfde schuitje, dus was het meer dan logisch dat 

we onze kennis en ervaringen met elkaar deelden en maakten we samen een ‘vaarschema’ 

 

Overal in de regio ontstonden mooie samenwerkingen. Bijvoorbeeld het Regionaal 

Aanmeldcentrum in Coronatijd, een samenwerkingsverband tussen veertien zorg-

organisaties en ziekenhuizen. Vanuit het WoonincPlusVitalis-klantencentrum coördineren 

we voor hen sinds maart de doorplaatsing van patiënten in Zuidoost Brabant. In de eerste 

golf hielpen we zo ruim 500 mensen aan een plek met goede zorg buiten het ziekenhuis. 

 

Ook bestaande samenwerkingen werden intensiever en persoonlijker door de coronacrisis. 

Voor ons was het meteen vanzelfsprekend dat we onze zorgpartners zo goed mogelijk 

zouden bijstaan. Onze huismeesters draaiden overuren, niet zonder risico voor henzelf. En 

onze eigen mensen stonden aan de voordeuren van woongebouwen toen die op slot 

gingen, om bezorgde bezoekers te woord te staan en goederen uit te wisselen met 

bewoners.  

 

Onze medewerkers werkten hard om onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk door te laten 

gaan. Reparaties, bezichtigingen, de oplevering van nieuwe woningen: alles moest anders. 

Dat vergde veel flexibiliteit en creativiteit, ook van onze leveranciers en aannemers, maar 

onder druk wordt alles vloeibaar. We hebben in een sneltreinvaart onze processen verder 

gedigitaliseerd en op alle vlakken gekeken wat wél kon. Die inspanningen zien we terug in 

onze klanttevredenheid: die steeg het afgelopen jaar naar gemiddeld een 7,5. Uiteindelijk 

staat alles wat we doen in het teken van onze huurders. Dit is voor mij dan ook het 

resultaat dat écht telt.  

 

Net als iedereen hoop ik dat we de coronacrisis snel achter ons kunnen laten. Maar ik hoop 

ook dat we de mooie dingen die de crisis ons bracht vast kunnen houden. De 

saamhorigheid en daadkracht, en vooral ook de aandacht voor elkaar. Blijf elkaar 

opzoeken, zeker ook als we weer dichter bij elkaar mogen komen.  

 

 

Angela Pijnenburg, 11 februari 2021  
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1. BESTUURSKAMER 

1.1 Dit is Wooninc. 

Onze missie 

Wonen beschouwen wij als een primaire levensbehoefte. Wij zien het als onze missie om 

iedereen, die vanwege een beperkt inkomen of kwetsbaarheid een beroep op ons doet, 

van betaalbare woonruimte te voorzien in een leefbare omgeving. We bieden een divers 

aanbod en bewegen zo goed mogelijk mee met onze klanten. Met inkomen, wensen en 

levensfase. En dat bereik je niet met standaardoplossingen. We willen er echt toe doen. 

Daarom werken we – samen en met anderen – elke dag aan passende woonconcepten. 

‘We werken vandaag aan het wonen van morgen’ 

Onze visie 

Kwaliteit van leven begint met kwaliteit van wonen. En hoe dat er precies uitziet, is voor 

iedereen anders. Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen. Dat is meer dan een 

huis alleen. Het zijn ook de buurt, de voorzieningen en de verbinding met anderen. Dat 

vraagt om een actieve en innovatieve rol als woningcorporatie. Blijven ontwikkelen, durven 

en initiëren. We zien het als onze sociale verantwoordelijkheid. 

 ‘Maatwerk in wonen vraagt om daadkracht’ 

Onze focus 

We hebben en houden een veelzijdig aanbod en bieden woningen in alle huurprijs-

segmenten. De nadruk in onze wensportefeuille ligt op woningen voor de primaire 

doelgroep, maar wij bieden ook huisvesting aan bijzondere, kwetsbare groepen en 

middeninkomens. 

 

Sinds begin jaren ‘70 zijn wij ons meer en meer gaan richten op ouderen, daar ligt onze 

specialiteit en onderscheidend vermogen. Wij willen hen zo lang mogelijk zelfstandig laten 

wonen. Wij bieden uitgebreide (bouwkundige) voorzieningen en diensten zoals een 

huismeester, inspirerende ontmoetingsruimten en professionele activiteitenbegeleiding. 

Wij doen dit in samenwerking met onze lokale partners. 

‘Dé seniorenhuisvester van de regio’ 
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Onze kernwaarden 

Wij werken aan een inclusieve samenleving, waar iedereen ‘thuis’ kan zijn en waar het 

‘goed wonen’ is: betaalbare woningen in een leefbare omgeving, voor ouderen en anderen 

die vanwege inkomen of kwetsbaarheid onze steun kunnen gebruiken. Werken aan ‘een 

goed thuis’ doen wij bij voorkeur samen met anderen. Goed samenwerken is voor ons een 

belangrijke voorwaarde om strategie en innovatie vorm te geven. Samenwerken vanuit 

ons eigen DNA en met onze eigen waarden! 

 

Menselijk 

We werken mét mensen vóór mensen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar en 

onze klanten om. Dat betekent dat we echt luisteren, de tijd nemen en begrip tonen. We 

gaan altijd uit van de zelfredzaamheid van mensen. We zijn betrokken, geloven in 

verbinding en de kracht van samen. We zijn benaderbaar en bereikbaar. Klanten kunnen 

op ons rekenen. 

 

Daadkrachtig 

We denken in oplossingen. In alles wat we doen. We hebben visie en een proactieve 

houding. Gedreven bepalen wij ons beleid en maken we bijbehorende keuzes. Daarbij 

kijken we vooruit. We zorgen vandaag voor de woonconcepten van morgen. Daadkracht 

betekent ook dat we het lef hebben om een eerste stap te zetten. Gewoon doen. Bij 

voorkeur samen. Maar wij nemen graag het initiatief. 

 

Eigenzinnig 

We hebben een eigen visie op hoe wij onze kerntaken als corporatie invullen. 

Vooruitstrevend als wij zijn, zoeken we in elke situatie naar passende antwoorden. We 

zoeken grenzen op en durven zelf te denken, te beslissen en te regelen. Het doel: 

oplossingen die mensen verder brengen. Iets wat niet alleen vraagt om flexibiliteit, maar 

vooral ook om creativiteit. Door het op ónze manier te doen, ontwikkelen we 

woonconcepten waar iedereen zich meer dan thuis voelt. 

 

 

Onze belofte 

Wij vinden dat iedereen prettig moet kunnen wonen, zoals hij of zij dat wil. We werken 

elke dag aan duurzame woonconcepten die passen bij inkomen en levensfase. Daarin 

bewegen we graag met je mee. We kennen de weg, maken zaken overzichtelijk, gaan 

graag het gesprek aan en werken vandaag op een daadkrachtige manier aan het wonen 

van morgen. Want een goed leven, begint bij goed wonen. 

‘Wij bewegen met je mee’ 
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Ons werkgebied 

Wooninc. is geworteld in de Metropoolregio Eindhoven. Daar werken wij dagelijks ‘met hart 

en ziel’ aan goed wonen en een inclusieve samenleving. Wij hebben ruim 11.000 woningen 

in elf gemeenten. Het zwaartepunt ligt in Eindhoven (ruim 8.100 woningen), Geldrop-

Mierlo (ruim 1.000 woningen) en Oirschot (930 woningen). Het overige bezit is verspreid 

over Bergeijk, Best, Bladel, Heeze-Leende, Nuenen, Reusel-De Mierden, Veldhoven en 

Waalre. 

 

 

 

1.2 Een bijzonder jaar 

De coronapandemie met een wereldwijde verspreiding van de ziekte COVID-19 heeft 

ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Het maatschappelijke leven in een aanzienlijk 

deel van de wereld kwam in 2020 grotendeels tot stilstand. Een bijzondere situatie waar 

wij in geen geval ooit rekening mee hebben gehouden. Ook op onze dienstverlening en 

bedrijfsvoering heeft de coronacrisis invloed gehad.  

  

 

Bescherming van bewoners 

Als seniorenhuisvester hebben we alles op alles gezet om onze bewoners te beschermen. 

Senioren zijn en voelen zich vaak kwetsbaar. We zien het als onze taak om hen, voor zover 

we kunnen, te helpen. Ook zien we dat onze zorgpartners onder grote druk staan. Wij 

bieden hun onze hulp waar mogelijk aan. Zo stonden onze huismeesters en consulenten 

aan de deur van de woongebouwen om bezoekers te informeren over de risico’s en 

voorzorgsmaatregelen en ondersteunden zij de bewoners zoveel mogelijk. Verder hebben 

collega’s van WoonincPlusVitalis met een zorgachtergrond het personeel van Vitalis 

ondersteund bij zorgtaken. 

 

We hebben de ontmoetingsruimten in onze woongebouwen voor senioren moeten sluiten. 

En tijdens de eerste golf gingen de woongebouwen zelfs helemaal op slot. In verschillende 

woongebouwen werden we geconfronteerd met een uitbraak van het coronavirus, andere 

gebouwen werden gelukkig in mindere mate door corona getroffen. Door de beperkingen 

in het sociale leven zagen we veel eenzaamheid onder de huurders. Dat probeerden we 

een beetje te verlichten door onze senioren te bellen. Onze medewerkers melden zich 

massaal aan voor deze enorme belronde.  

 

We bewogen het hele jaar mee met de maatregelen van de overheid. We maakten onze 

woongebouwen extra vaak schoon en in de perioden met de grootste beperkingen stelden 

we alle niet-noodzakelijke werkzaamheden achter de voordeur uit. De welzijnsronden 

deden we telefonisch en we regelden dat mantelzorgers of familieleden zelf de opvolging 

van de welzijnsronde konden doen. 
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Zorg voor medewerkers 

De coronamaatregelen hebben ook invloed op onze manier van werken. Daarom stelden 

we werkprotocollen op met het coronakernteam, voor op ons kantoor, in de woon-

gebouwen en bij huisbezoeken. De coronacrisis raakt onze huismeesters misschien nog 

wel het meest. Zij werken dagelijks aan de frontlinie om onze kwetsbare senioren en het 

personeel van onze zorgpartners te ondersteunen. Daarom dragen huismeesters 

beschermingsmiddelen als zij bij bewoners naar binnen gaan.  

 

We moesten ineens massaal thuiswerken. Voor de gemiddelde corporatiemedewerker met 

een sociaal-maatschappelijke inslag die gewend is om collega’s dagelijks op kantoor te 

ontmoeten, was dat een grote aanpassing. We hielden de vinger aan de pols en merkten 

dat medewerkers het sociale en persoonlijke contact missen, moeten goochelen tussen 

thuiswerken en thuisonderwijs voor de kinderen en ook zagen we eenzaamheid onder 

sommige collega’s. Ons hr-beleid hebben we op de situatie afgestemd: medewerkers 

kregen thuiswerkfaciliteiten ter beschikking en we introduceerden een thuiswerk-

vergoeding, online werkplekadvies en individuele coaching. Verlofuren blijven langer 

geldig, we organiseren online games en houden het welzijn van medewerkers in de gaten, 

onder andere via enquêtes.  

 

De coronacrisis heeft de samenwerkingsrelatie met onze zorgpartners versterkt, want 

niemand kan deze crisis alleen het hoofd bieden. En er was solidariteit vanuit collega-

corporaties die ons wilden komen helpen op de woongebouwen. Het laat zien dat we in de 

MRE-regio écht samen onze schouders onder onze vele uitdagingen zetten.  

 

  

ONZE DIENSTVERLENING IN CORONATIJD 

Ook voor ons was het zoeken naar een goede 

modus, toen corona in maart grip kreeg op 

ons land. We werkten direct een uitgebreid 

coronaprotocol uit en pasten onze dienst-

verlening aan op de richtlijnen van het RIVM. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Maart 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/wat-betekent-het-coronavirus-voor-onze-dienstverlening/
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1.3 Vooruitblik 

Onze ambities en maatschappelijke inzet bewegen mee met de interne en externe 

ontwikkelingen. De belangrijkste externe ontwikkelingen waar corporaties op weg naar 

2025 mee te maken krijgen, werden in 2020 door Aedes samengevat in het 

onderzoeksrapport ‘Werken aan de corporatie in de toekomst’. Wij zien veel herkenning in 

de vastgelegde trends en ontwikkelingen. Onderstaande ontwikkelingen en factoren zijn 

mede van invloed op de keuzes die wij, soms noodgedwongen, maken: 

 De noodzaak om sneller te verduurzamen om de uitstoot van CO2 terug te dringen naar 

uiteindelijk CO2-neutraal in 2050. Huurders van slecht geïsoleerde woningen krijgen de 

komende tijd misschien te maken met een hogere energierekening door een verhoging 

van de energiebelasting op gas (Klimaatakkoord). De nieuwe BENG-eisen voor 

nieuwbouwwoningen (per 1 januari 2021) vragen daarnaast om forse extra 

investeringen, die in combinatie met de stijgende bouwkosten, een rem zetten op de 

bouw van nieuwe woningen. 

 Het Duurzaamheidspact waarin de gemeente Eindhoven, de huurdersorganisaties en 

de Eindhovense corporaties de handen ineen hebben geslagen om samen sneller te 

verduurzamen. 

 De gevolgen van het tekort aan middelen sectorbreed om alle maatschappelijke 

opgaven tot en met 2035 aan te pakken, zoals blijkt uit onderzoek van het ministerie 

van Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Klimaat en Aedes. 

 De (dubbele) vergrijzing in combinatie met langer zelfstandig thuis wonen. Het aandeel 

kwetsbare senioren neemt nog meer toe, en het aantal plaatsen voor intramurale zorg 

blijft constant. De samenleving doet steeds vaker een beroep op de zelfredzaamheid 

van mensen. Hierdoor is er in toenemende mate behoefte aan levensloopbestendige 

woningen en woningen voor senioren. Het liefst in de eigen sociale omgeving met 

welzijn- en zorgvoorzieningen op maat. 

 De beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen en woningen in het 

middenhuursegment en de gewenste versnelling van de woningbouwproductie in de 

Woondeal en de regionale Visie op Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). 

 De stijging van de bouwkosten die onder andere vraagt om andere vormen van 

samenwerkingen en innovatief bouwen. Ook Wooninc. ondervindt steeds vaker de 

gevolgen van capaciteitsproblemen in de bouw, met hogere prijzen en langere 

doorlooptijden tot gevolg. 

 Het Sociaal Huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond, met als doel een gematigde 

huurontwikkeling en zekerheid over de betaalbaarheid van de woonlasten bij 

verduurzaming. Met daarbij voor 2021 de huurbevriezing en de eenmalige 

huurverlaging. 

 Het grondprijsbeleid van gemeenten en de duurzaamheidsambities in relatie tot de 

noodzaak om vooral goedkopere huurwoningen te bouwen. 

 De krapte op de arbeidsmarkt leidt niet alleen tot hogere bouwkosten, maar zorgt er 

ook voor dat het vinden en binden van goed personeel nog meer inspanning vraagt. 

 De financiële normen van het Aw en de WSW, waarbij ruimte is ontstaan in de loan-to- 

value (van 75% naar 85%), en zodoende nog meer nadruk komt te liggen op onze 

kasstromen (interest-coverage-ratio). Deze normen zijn bepalend voor onze 

investeringscapaciteit. 

 De ontwikkeling van onze leningportefeuille in combinatie met het toezicht vanuit het 

WSW daarop en het borgingsplafond dat zij jaarlijks afgeven. 
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 De toenemende belastingdruk vanwege beperkingen in de renteaftrek voor de 

vennootschapsbelasting. Dit vraagt om verdere fiscale optimalisaties. Daarnaast drukt 

de aanhoudende verhuurdersheffing stevig op onze financiële mogelijkheden. 

 Verdere professionalisering van de organisatie, om medewerkers te blijven binden en 

boeien en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn door onder meer digitalisering, 

verbeteren van bedrijfsprocessen, data-gedreven werken en doorontwikkeling van het 

assetmanagement.  

 Toenemende leefbaarheidsproblematiek in wijken en buurten en in onze 

wooncomplexen, als gevolg van de landelijke bezuinigingen op de (mentale) gezond-

heidszorg en de voortschrijdende extramuralisering. 

 De coronapandemie en de consequenties daarvan op de samenleving, onze sector en 

onze bedrijfsvoering. 

 

 

 

1.4 Strategie 

Om onze ambities te blijven waarmaken, zetten wij in op de volgende strategische 

uitgangspunten: 

 

 

1. Behouden en onderhouden van onze positie als dé seniorenhuisvester 

 

2. Beperken van de totale woonlasten van onze huurders 

 

3. Verhogen van de kwaliteit en duurzaamheid van ons woningaanbod 

 

4. Ontwikkelen van het middenhuursegment 

 

5. Verhogen van de toegevoegde waarde van samenwerking 

 

6. Professionalisering van onze organisatie 

 

7. ‘Verduurzaming’ van onze financiën 
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1.5 Nieuw ondernemingsplan 

Eind 2020 eindigde de planperiode van de Wooninc.focus. Daarom zijn we begin 2020 

gestart met de herijking van onze strategie. De belangrijkste externe ontwikkelingen zijn 

verkend in een masterclass onder externe begeleiding. De raad van commissarissen, het 

bestuur, het managementteam en de staf namen hieraan deel. Daarnaast hebben we input 

gehaald bij de raad van advies. De opgaven voor Wooninc. kregen we steeds scherper in 

beeld. En toen kwam het coronavirus. 

 

Op dat moment konden we de effecten van de coronacrisis op de volkshuisvesting en op 

ons werk nauwelijks overzien. Daarom besloten we om alleen de strategische koers voor 

de jaren 2020 en 2021 te bepalen. In onze strategie 2020/2021 gaan wij ervan uit dat de 

corona-effecten op onze vastgoedportefeuille en/of onze financiële ruimte in eerste 

instantie nog beperkt zijn. 

 

Ook zonder corona-effecten is onze strategische koers 2020/2021 ambitieus. We willen 

dat onze financiële middelen meer maatschappelijk rendement opleveren en dat kan alleen 

als wij als organisatie beter presteren. In het belang van alle bewoners en 

woningzoekenden in Eindhoven en omgeving die ons maatwerk in wonen en onze 

daadkracht nodig hebben, geldt voor ons: 

‘Oppakken en afmaken’ 

 

 

ONDERNEMINGSPLAN OPPAKKEN & AFMAKEN 

Crisisjaar of niet, wij blijven vooruitkijken. 

Daarom werkten we in mei en juni aan ons 

ondernemingsplan voor de komende 1,5 jaar. 

De titel? Oppakken en afmaken. In dit onder-

nemingsplan stippelden we de koers uit voor 

de rest van 2020 en voor 2021.  

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Juni 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/ondernemingsplan-2020-2021/
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1.6 Focus op senioren 

In 2040 is één op de vier Nederlanders 65 jaar of ouder, schat 

het CBS. Binnen deze groep is een derde ouder dan 80 jaar. 

En het aantal mensen met dementie neemt toe: van 270.000 

in 2017 naar meer dan een half miljoen in 2040. Door de 

vergrijzing en het overheidsbeleid om mensen zo lang 

mogelijk thuis te laten wonen, staat de woningmarkt voor een 

grote uitdaging.  

 

 

Variatie in huisvesting en omgeving  

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woonbehoeften en de woningmarkt. De 

variatie in huisvesting neemt toe doordat mensen langer thuis wonen en het aantal 

verzorgingshuizen afneemt. Woonvormen die tussen thuis en het verpleeghuis inzitten, 

zijn belangrijker geworden. Door heel Nederland ontstaan zorgcoöperaties van groepen 

mensen die zelf voorzieningen regelen, ook op het gebied van huisvesting.  

 

Dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, betekent niet alleen dat woningen anders 

moeten worden ingericht. Ook op wijkniveau zijn maatregelen nodig om de omgeving zo 

toegankelijk mogelijk te maken. Langer thuis wonen betekent dat er plaatsen moeten 

komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Hier zijn verschillende partijen 

verantwoordelijk voor, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties 

en wijkplatforms. Die onderlinge samenwerking is steeds belangrijker. Daarom is het ook 

één van onze strategische uitgangspunten. 

 

 

Veilige woonomgeving  

Binnen onze focus op seniorenhuisvesting heeft zorgen voor een veilige woonomgeving 

een van onze hoogste prioriteiten. We zetten een breed pakket van diensten in en houden 

continu in de gaten of de kwaliteit daarvan op peil blijft. Het doel van onze (preventieve) 

veiligheidsmaatregelen is om de veiligheid in onze woongebouwen en woningen te 

verbeteren. En we willen het veiligheidsbewustzijn bij bewoners en hun mantelzorgers 

vergroten. 
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1.7 Samenwerken aan goed wonen 

In onze strategie vormen allianties een belangrijk instrument. Ook in 2020 hebben we onze 

samenwerkingen verbreed en versterkt. Onder andere met zorginstellingen om senioren 

een compleet aanbod te kunnen bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg.  

 

 

WoonincPlusVitalis 

De innovatieve samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep is daar een goed voorbeeld 

van. Regionaal en landelijk is er veel interesse voor deze unieke samenwerking. Uniek 

omdat ouderen voor al hun vragen over wonen, zorg en welzijn terecht kunnen bij het 

klantencentrum WoonincPlusVitalis. En omdat we er een ruime keuze aan woonvormen 

bieden. Van zelfstandige 55+ woningen tot intramurale oplossingen en revalidatie. En 

daartussen de gezamenlijke woonzorgconcepten WoonincPlusVitalis Extra en Compleet. 

 

De samenwerking tussen beide organisaties verloopt goed. Het klantencentrum is 

uitgegroeid tot een volwaardig advies- en bemiddelcentrum voor klanten met een 

veranderende vraag op het gebied van wonen, zorg en welzijn en voor potentiële klanten. 

Zij worden klant bij Wooninc. en/of bij Vitalis WoonZorg Groep.  

 

 

Joris Zorg 

Samen met Joris Zorg willen we mensen ondersteunen bij langer thuis wonen. We hebben 

de realisatie van een loket in de Enck voorbereid waar senioren terecht kunnen met vragen 

over wonen en zorg in Oirschot. Om vragen van senioren in de volle breedte te kunnen 

beantwoorden, zijn we in gesprek met de gemeente Oirschot en het WMO loket “team 

wijzer”. Zo wordt verbinding gemaakt met de dienstverlening vanuit de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. In verband met corona is de opening verplaatst naar 2021. Met Joris 

Zorg ontwikkelen we daarnaast voorzieningen waardoor huurders langer zelfstandig thuis 

kunnen wonen.  

  

 

Oktober 

Met Oktober werken we samen in ‘De Slimme Wijk’ in Waalre. Deze samenwerking heeft 

als uitgangspunt het vormen van een woonomgeving en dienstverlening die expliciet 

gericht is op het vergroten van de eigen regie van de bewoners, en hun actieve bijdrage 

aan de wijk Voldijn. In 2020 deden we in samenwerking met de TU/e onderzoek bij 

huurders en bewoners in De Voldijn naar hun behoeften om goed zelfstandig te kunnen 

wonen bij het ouder worden. Met deze samenwerking willen we ook leren en nieuwe 

innovaties toepassen. Gelijktijdig verbinden we de vastgoedopgaven van Wooninc. en 

Oktober aan elkaar om te komen tot een integraal plan voor wonen en zorg voor senioren. 
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Gezamenlijke investeringsagenda Eindhoven  

Met de gezamenlijke investeringsagenda en de activiteiten die daarbij horen geven 

corporaties en de gemeente Eindhoven aan hoe zij – elk vanuit hun eigen rol – samen 

bijdragen aan de woningbouwopgave in Eindhoven. Zowel voor de sociale woningbouw als 

voor de middenhuur.  

 

Deze samenwerking zorgt ervoor dat corporaties met elkaar bespreken wie welke opgave 

oppakt en wat daarbij de meest efficiënte en effectieve werkwijze is. Ook levert het goede 

samenwerkingen in gezamenlijke projecten op, waarbij Wooninc. haar bijdrage levert door 

kennis te delen.  

 

Een van de activiteiten is het ruilen van te verduurzamen bezit van Wooninc. voor 

duurzaam bezit van Woonbedrijf en ‘thuis. Hiermee kunnen we versnellen op het vlak van 

verduurzamen en kunnen er in Eindhoven extra sociale woningen worden toegevoegd. 

 

 

  

1.8 Duurzaamheid 

Duurzaamheid is meer dan een energielabel. Het past bij onze maatschappelijke 

organisatiekleur om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en daarbij een 

balans te vinden tussen sociale belangen, financieel-economische resultaten en het milieu. 

Onze aandacht voor duurzaamheid richt zich in eerste instantie vooral op CO2-reductie, 

waarmee we een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere benadeling van de 

aarde. Daarnaast richten we ons steeds meer op het omgaan met de gevolgen van 

klimaatverandering, dus op klimaatadaptatie.  

SAMENWERKING SLIMME WIJK  

Wooninc. en Oktober startten in 

januari samen met de TU Eindhoven 

en de gemeente Waalre met de 

ontwikkeling van een ‘slimme wijk’ 

voor senioren rondom de Malvalaan 

in Aalst-Waalre. Het uitgangspunt is 

een sociale, inclusieve woonwijk met 

slimme oplossingen die thuiswonende 

senioren helpen om langer 

zelfstandig te wonen. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Feb. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
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CO2-reductie  

Wij geven vorm aan CO2-reductie door invulling te geven aan de drie BENG-indicatoren 

(trias energetica): 

1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr). 

2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, ook in kWh per m2 gebruiksoppervlak per 

jaar (kWh/m2.jr). 

3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%). 

 

Dit maken we concreet in onze nieuwbouwplannen en meerjarenonderhoudsplanning 

(MJOP): onze planning van groot onderhoud. We zetten vooral in op isoleren en ventileren. 

Dit levert een grote bijdrage aan het beperken van de energiebehoefte (BENG 1). 

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor een energie-coöperatie voor duurzame 

energie (zonnepanelen). Dit draagt bij aan afname van fossiel energiegebruik en toename 

van hernieuwbare energie (BENG 2 en 3). 

 

 

Klimaatadaptie 

Klimaatadaptatie gaat over de bevordering van biodiversiteit, het verminderen van 

hittestress en waterberging. Ook hier werken we aan. Bijvoorbeeld door de inzet van 

‘struikroven’ bij de start van elke groot onderhoudsproject. Bij struikroven nodigen we 

buurtbewoners uit om planten uit te zoeken in de te renoveren tuinen die een tweede leven 

in hun tuin verdienen. Struikroven is een onderdeel van het duurzaamheidspact: we 

hebben met de andere Eindhovense corporaties en de gemeente afgesproken dat we 

voortaan altijd gaan struikroven bij renovatie- of nieuwbouwprojecten.  

‘Met struikroven geven we ‘sloopgroen’ een tweede leven’ 

Think big, act small 

Ons (concept-)duurzaamheidsbeleid gaat uit van ‘think big, act small’. We weten precies 

wat het doel is van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. En tegelijkertijd weten we ook 

dat onze invloed beperkt is. Daarom is het van belang dat alle collega’s binnen Wooninc. 

een vuist maken op het gebied van duurzaamheid. Dat is de enige manier om onze 

beperkte invloed daadwerkelijk uit te kunnen oefenen. En daarom is er binnen Wooninc. 

een duurzaamheidsoverleg gestart, waaraan collega’s uit de hele organisatie deelnemen.  
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1.9 Portefeuillesturing 

Wooninc. wil naar vermogen bijdragen aan de volkshuisvestelijke doelstellingen van de 

gemeenten waarin wij actief zijn. Dat doen we onder andere door nieuwbouw, onderhoud, 

renovatie, sloop, aankoop en verkoop van woningen en eventueel herbestemming. De 

wensportefeuille is daarbij richtinggevend. De focus ligt hierbij vooral op het uitbreiden 

van het aantal woningen in het betaalbare segment (onder de tweede aftoppingsgrens) en 

verduurzaming van onze vastgoedvoorraad. 

 

 

Vastgoedsturing 

Goede vastgoedsturing is essentieel om het maatschappelijk vermogen zo optimaal 

mogelijk in te zetten en onze keuzes transparant te verantwoorden. Beschikbaarheid en 

kwaliteit van vastgoeddata zijn daarbij onmisbaar. We zijn dan ook voortdurend bezig om 

de kwaliteit en het beheer van onze data te verbeteren.  

 

Om de maatschappelijke prestaties van de vastgoedvoorraad te beoordelen, kijken we op 

complexniveau naar data over onder andere betaalbaarheid, duurzaamheid, 

verhuurbaarheid en klantwaardering. De financiële prestaties beoordelen we aan de hand 

van de Internal Rate of Return (IRR). Ook kijken we naar de uitgaven voor reparatie- en 

mutatieonderhoud. De resultaten toetsen we bij collega’s die dagelijks op de complexen 

komen (huismeesters, consulenten en opzichters).  

 

De uitkomsten van deze analyses hebben we vertaald in een portefeuilleplan. Het 

portefeuilleplan beschrijft de transformatie van de vastgoedvoorraad die nodig is om de 

wensportefeuille te realiseren. Of deze zo dicht mogelijk te benaderen, passend binnen de 

financiële en beleidskaders. 

 

 

 

1.10 Risicomanagement 

Wooninc. optimaliseerde in 2020 het risicomanagementsysteem verder. Doordat ons 

managementteam weer op sterkte kwam, kreeg risicomanagement ook meer een plek in 

de hele organisatie. Er ging veel aandacht uit naar de borging van de methoden en 

technieken op het gebied van risicomanagement, maar vooral ook naar het ontwikkelen 

van standaardprocedures. Verder besteedden we in 2020 veel aandacht aan de 

doorontwikkeling van de cultuur en stijl van leidinggeven om nog beter aan te sluiten bij 

de netwerkorganisatie die Wooninc. wil zijn. Openheid en transparantie zijn in de 

organisatie aanwezig. Risico’s zijn onderling bespreekbaar op en tussen alle organisatie-

niveaus, en medewerkers voelen zich gestimuleerd en veilig om risico’s aan te kaarten. 
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1.11 Kwaliteit van dienstverlening 

Klantgericht denken en handelen 

Klantvisie 

In 2019 stelden we een nieuwe klantvisie op, waarin wij als einddoel een klanttevredenheid 

van een 8 of hoger in 2021 formuleerden. Om dit te bereiken zijn we ook in 2020 op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau aan de slag gegaan met klanttevredenheid. 

Van het verankeren in ons ondernemingsplan tot het uitwerken van klantgerichtheids-

ideeën. 

 ‘Kijken in de spiegel van onze klanten’ 

Online dienstverlening 

De wereld digitaliseert. Wij willen en moeten onze dienstverlening verder digitaliseren en 

professionaliseren. Daarom zijn we bezig met het digitaliseren van onze processen en het 

inzichtelijk maken van vastgoeddata. Zo is informatie voor medewerkers en klanten 

makkelijk terug te vinden en te volgen. Klantcontact wordt hierdoor efficiënter, effectiever, 

uniformer en dus klantgerichter.  

 

 

Klantenonderzoek 

Het meten van de klanttevredenheid is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteits-

managementproces en maakt onderdeel uit van onze besturende processen. De metingen 

geven inzicht in de mate waarin onze producten en diensten aansluiten op de eisen en 

verwachtingen van de klant. De uitkomsten toetsen we aan de vastgestelde doelstellingen 

van Wooninc. Als het nodig is passen we onze producten, diensten en processen aan. 

 

We meten continu de tevredenheid van vertrekkende huurders, nieuwe huurders en 

huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend.  

 

 
Resultaten klanttevredenheidsonderzoek 

 

Gemiddeld beoordelen klanten onze dienstverlening met een 7,5. Dit voldoet aan onze 

organisatiedoelstelling van een 7,5. De klanttevredenheid van de vertrekkende huurders 

fluctueert door de jaren heen. Dat is helaas inherent aan de lage respons op dit 

onderzoeksonderdeel. Eind 2020 hebben we de eerste stappen gezet om de respons te 

Klanttevredenheid 2020 2019

Vertrekkende huurders 7,1 7,5

Nieuwe huurders 7,9 7,6

Reparatieverzoeken 7,4 7,2

Totale dienstverlening 7,5 7,4
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verhogen door vertrokken huurders na te bellen. De tevredenheid van nieuwe huurders 

laat een opgaande trend zien, net als van huurders die een reparatieverzoek indienden. 

 

Als een klant in de meting aangeeft (zeer) ontevreden of (zeer) tevreden te zijn, dan 

ontvangt de verantwoordelijke afdeling hiervan een melding. Op deze manier is er een 

directe terugkoppeling naar de organisatie en kan snel opvolging gegeven worden. Er 

wordt altijd contact gelegd met de klant met als uitgangspunt de negatieve waardering te 

bespreken, op te lossen en om te buigen. 

 

We streven ernaar om in 2021 de klanttevredenheid verder te vergroten, onder andere 

doordat medewerkers klantgerichter gaan denken en handelen als gevolg van het project 

klantgerichtheid.  

 

 

Aedes benchmark 

Wooninc. heeft in 2020 ook weer deelgenomen aan de Aedes benchmark. Het doel van de 

benchmark is het inzichtelijk maken van het verbeterpotentieel voor woningcorporaties en 

te leren van andere corporaties. Door het transparant maken van de prestaties van 

corporaties draagt de benchmark bij aan de betrouwbaarheid van de sector.  

 

In de benchmark worden corporaties vergeleken op verschillende prestatievelden, 

waaronder het prestatieveld Huurdersoordeel. De resultaten zijn gemiddeld genomen in 

lijn met onze doelstelling: een score van 7,5 voor klanttevredenheid.  

Het huurdersoordeel op de deelonderzoeken is vergelijkbaar met de jaarresultaten van 

onze klanttevredenheidsonderzoeken:  

 Het moment van nieuwe verhuring beoordelen onze huurders met gemiddeld een 8,1. 

Dat is ruim een half punt hoger dan het jaar daarvoor. 

 Huurders die een reparatieverzoek hebben ingediend geven onze dienstverlening 

hiervoor een 7,1. Dat is gelijk aan het oordeel in 2019. 

 De tevredenheid van vertrekkende huurders is gestegen van een 6,6 in 2019 naar een 

7,2 in 2020.  

 

Om de tevredenheid van onze huurders te (blijven) vergroten blijven we investeren in de 

kwaliteit van ons bezit én in de kwaliteit van onze dienstverlening, inclusief de 

klantvriendelijkheid van onze systemen en processen. 

 

 

Complimenten en klachten  

Kwaliteitsmanagement begint en eindigt bij de klant. De klant geeft aan wat zijn eisen en 

verwachtingen zijn en waar de dienst of het product aan moet voldoen. Daarom registreren 

en behandelen we klachten en geschillen en kunnen klanten ons benaderen met 

complimenten en ideeën. Natuurlijk hebben we graag zo weinig mogelijk klachten. Toch 

kunnen we leren van klachten en daarmee de organisatie verder ontwikkelen.  
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De dalende lijn van 2019 zette zich in 2020 voort. We behandelden 32 klachten in 2020, 

tegenover 44 in 2019. Er waren geen geschillen. Stayinc. heeft 2 klachten ontvangen, 

tegenover 5 in 2019. Ook die zijn niet uitgemond in een geschil. 

‘Dalende trend door meer grip op klachtafhandeling’ 

Periodiek rapporteren we via de managementrapportage over het aantal klachten en de 

aard ervan. Daarmee is er grip op de afhandeling van klachten en kunnen we snel bijsturen. 

Daarnaast evalueren we jaarlijks onze klachtenprocedure en de communicatie en 

informatie over klachten en geschillen.  

 

 
Aantal en aard klachten 

 

 

ISO 9001:2015 

Wooninc. staat voor kwaliteit. Om deze kwaliteit tastbaar en beheersbaar te maken, 

hebben wij sinds 2004 het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015. De certificering is 

uitbesteed aan TüV Rheinland. Wij worden ieder najaar beoordeeld op de werking van het 

kwaliteitsmanagementsysteem.  

 

In onze procesbeschrijvingen staat hoe wij het werk in de organisatie willen uitvoeren, 

sturen en beheersen. We stimuleren de medewerkers om tekortkomingen in onze 

procesbeschrijvingen te signaleren en verbetersuggesties te doen door: 

 de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem te verbeteren, 

 periodiek te auditen op processen, 

 medewerkersbijeenkomsten te organiseren over kwaliteitsbewustzijn. 

 

Het controlebezoek werd afgerond met een positief resultaat. Er werden geen afwijkingen 

gevonden. De auditor geeft aan dat de organisatie en het management betrokken en op 

verbetering gericht zijn. Het managementsysteem is doeltreffend ingericht en in staat om 

aan de toepasselijke eisen en verwachte resultaten te voldoen. 

Klachten 2020 2019

Communicatie 20 22

Onderhoud 5 12

Beleid 3 3

Aannemer 0 3

Processen 2 2

Afrekening service- en stookkosten 1 0

Leefbaarheid (overlast) 1 1

AVG 0 1

32 44
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1.12 Onze organisatie 

Betrokken medewerkers 

Medewerkers vormen de belangrijkste succesfactor voor het realiseren van de organisatie-

strategie. Wooninc. wil een aantrekkelijke werkgever en vitale organisatie zijn, met 

medewerkers die plezier hebben in hun werk en die zich lichamelijk en geestelijk fit voelen. 

Betrokken medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie zijn tenslotte de 

ambassadeurs van onze organisatie.  

 

We meten jaarlijks hoe we ervoor staan wat betreft de werkbeleving en betrokkenheid van 

medewerkers. Hierbij is onze organisatiedoelstelling om tenminste een 7 te halen. Met het 

onderzoek bepalen we wat er nog verbeterd kan worden. We zetten het medewerkers-

onderzoek in als middel om het gesprek met elkaar aan te gaan en vervolgens concrete 

(verbeter)afspraken te maken. 

 

 
Resultaten werkbelevingsonderzoek 

 

Uit de resultaten van 2020 blijkt dat medewerkers Wooninc. een aantrekkelijke werkgever 

vinden. Ze ervaren plezier in hun werk en voelen zich betrokken. Ook gaat men iedere dag 

opnieuw weer graag aan het werk. En ondanks de coronacrisis is het werkplezier van 

medewerkers gelukkig nog steeds groot.  

 

Medewerkers beschrijven de sfeer als prettig, open, behulpzaam, collegiaal, gemoedelijk 

en soms ad hoc en ongestructureerd. Medewerkers zijn trots op de collegialiteit, onderlinge 

samenwerking en flexibiliteit. Ze geven ook aan de wijze waarop Wooninc. de coronacrisis 

aanpakt te waarderen. Net als de belangstelling en faciliteiten voor medewerkers, de 

samenwerking en de geboekte resultaten, ondanks de crisis. De aandachtspunten die 

benoemd worden hebben te maken met de informatievoorziening en de samenwerking 

tussen de afdelingen. 

‘Medewerkers gaan iedere dag opnieuw met plezier  

aan het werk. Daar zijn we trots op!’ 

Medewerkersonderzoek 2020 2019

Organisatie en communicatie 7,2 7,0

Samenwerken 7,1 7,1

Leiderschap 7,2 7,1

Inhoud van het werk 7,8 7,7

Werkdruk 7,1 6,9

Algemene tevredenheid (vóór coronacrisis) 7,8 7,6

Algemene tevredenheid (tijdens coronacrisis) 7,6 n.v.t.
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Personele kengetallen 

Aantal medewerkers 

Ultimo 2020 waren er 123 medewerkers (112 fte) werkzaam bij Wooninc. Hiervan werkte 

60% fulltime en 40% parttime. 53% is vrouw en 47% man. De gemiddelde leeftijd van 

onze medewerkers is 46.  

 

In- en uitstroom 

Het aantal nieuwe en vertrekkende medewerkers is jaarlijks vrij constant. In 2020 zijn 

echter meer medewerkers in dienst getreden (30) dan in andere jaren. We hadden veel 

vacatures door uitbreiding van de formatie, het ontstaan van nieuwe functies en het 

terugbrengen van externe inhuur. Er zijn 13 medewerkers uit dienst gegaan. 

 

Verzuim 

Het totale verzuimpercentage in 2020 is 6,5%. Dat is hoger dan onze doelstelling van 3% 

(exclusief zwangerschap). We hadden echter in 2020 te maken met langdurig 

ziekteverzuim (5,8%). Het kort en middellang verzuim – samen 0,7% – voldoet 

ruimschoots aan de doelstelling. 

 

Opleiding en ontwikkeling 

We besteden veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn steeds 

bewuster bezig met employability. Wooninc. reserveert jaarlijks 4% van de loonsom voor 

opleiding en ontwikkeling. In 2020 is het opleidingsbudget voor 77% benut. Dit percentage 

is lager dan andere jaren omdat door corona opleidingen niet fysiek konden worden 

gevolgd. Hierdoor werden opleidingen doorgeschoven naar 2021.  

 

In 2020 zijn er 96 individuele en collectieve opleidingen voor medewerkers gepland, 

waarvan er 12 (gedeeltelijk) uit het persoonlijk loopbaanbudget zijn bekostigd, dus 

loopbaangericht. De scholing bestaat uit kortlopende trainingen, coaching, langdurige 

opleidingen, congressen en seminars of andersoortige vormen van deskundigheids-

bevordering en persoonlijke ontwikkeling. De meeste opleidingen werden online gevolgd.  
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Organogram  
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Vitaliteit 

Al enkele jaren is Wooninc. bewust en actief bezig met vitaliteit. Onder de naam Wooninc.fit 

stimuleren wij onze medewerkers om gezond, productief en met plezier te werken, maar 

ook te (leren) ontspannen. Er is ruimschoots aandacht voor ontwikkeling, samenwerking 

en gezondheid. In het vitaliteitsprogramma ligt de focus op drie pijlers waarvoor 

verschillende activiteiten geïnitieerd zijn:  

 Mentale vitaliteit  

 Sociale vitaliteit  

 Lichamelijke vitaliteit 

‘Wooninc.fit is gezond, productief en met plezier werken.  

Maar ook (leren) ontspannen’ 

In 2020 is aandacht besteed aan een gezonde leefstijl door middel van trainingen rondom 

voeding, beweging en stress. Ook is Wooninc. deelnemer aan het platform Fitcoins van It’s 

My Life. Medewerkers kunnen Fitcoins verdienen door te bewegen of deel te nemen aan 

sociale en sportieve activiteiten. De Fitcoins kunnen worden ingeleverd voor gezonde 

cadeaus.  

 

Hardloopwedstrijden en sportieve toernooien konden in 2020 niet doorgaan vanwege de 

coronacrisis. Ook zette de pandemie een streep door gezonde voeding op kantoor en de 

stoelmassages. In plaats daarvan werden wekelijks online workshops met ontspannings-

oefeningen georganiseerd. Om fit te blijven en om fysieke klachten door het vele 

thuiswerken te voorkomen.  

 

 

Strategische personeelsplanning 

Jaarlijks zetten wij strategische personeelsplanning in om inzicht te krijgen in het huidige 

personeelsbestand en de vereisten aan het toekomstige personeelsbestand (kwantitatief 

en kwalitatief). Wooninc. behoudt haar slagkracht doordat het personeelsbestand sneller 

en beter aansluit op ontwikkelingen. Eigenlijk gaat het bij SPP over ‘de juiste mens op de 

juiste plek, die op het juiste moment de juiste dingen doet’. SPP is verankerd in onze 

bedrijfsvoering en de uitkomsten landen in de cyclus resultaatgericht werken. Dat is de 

cyclus van ontwikkel- en voortgangsgesprekken met medewerkers waarbij indien nodig 

HR-interventies zoals opleiding worden ingezet.  

 

 

Integriteit 

Integriteit staat bij Wooninc. hoog in het vaandel. In ons dagelijkse doen en laten vormt 

onze integriteitscode het kader voor ons gedrag. Daarnaast werken we aan bewustwording 

en transparantie. Toch komen altijd weer nieuwe integriteitsvraagstukken, dilemma’s en 

complexe situaties op ons af die een beroep doen op ons moreel kompas. Integriteit is dus 

een continu proces. Het vormt een vast agendapunt bij de vergaderingen van het 
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managementteam zodat integriteitsonderwerpen en -dilemma’s structureel een plaats 

hebben. Begin 2021 organiseren we voor alle medewerkers en RvC-leden een laag-

drempelig, leerzaam en aansprekend integriteitsprogramma. 

 

 

 

1.13 Verbindingen 

Sinds 2005 heeft Wooninc. een nevenstructuur. Redenen hiervoor zijn 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.  

 

De toegelaten instelling Stichting Wooninc. kent enkele groepsmaatschappijen: 

 Stayinc. B.V. te Eindhoven: 100%-deelneming. Activiteiten bestaan uit exploitatie van 

vastgoed voor met name het middenhuur segment. 

 Wooninc. Holding B.V. te Eindhoven: 100%-deelneming. Dit betreft een tussenholding, 

waarin geen eigen activiteiten worden verricht. 

 Wooninc. Producten en Diensten B.V. te Eindhoven: 100%-deelneming. Activiteiten 

bestaan uit het beheer van VvE’s. 

 Wooninc. Participatie B.V. te Eindhoven: 100%-deelneming. Dit betreft een tussen-

holding voor de participatie in V.O.F. Centrumplan Leende. 
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2. MAATSCHAPPELIJKE KAMER 

De maatschappelijke kamer is de spin in het web van Wooninc. en heeft raakvlakken met 

vrijwel alle strategische speerpunten, zoals klantgerichtheid, betaalbaarheid, beschikbaar-

heid en uiteraard leefbaarheid.  

 

 

 

2.1 De klant centraal 

In de nieuwe klantvisie heeft Wooninc. de ambitie gesteld om de klantwaardering te 

verhogen van een 7 naar een 8 in 2021. Dit is in 2020 de rode draad geweest voor het 

functioneren van de afdeling Klantservices.  

 

Het team Klantservices is het eerste aanspreekpunt voor interne en externe klanten. Eén 

van de doelstellingen is om 90% van alle klantcontacten zelfstandig af te handelen 

waardoor de tweede lijn zich meer en beter kan focussen op haar primaire processen. Ook 

in 2020 heeft de afdeling deze doelstelling gehaald.  

‘Het team Klantservices handelt ruim  

90% van ons klantcontact af’ 

Belronde 

Door de coronapandemie ging onze zorg in het bijzonder uit naar onze senioren. Daarom 

hebben wij in het voorjaar het initiatief genomen om al onze huurders van 70 jaar en ouder 

op te bellen om te vragen hoe het met hen ging en of zij hulp nodig hadden. Een mooi 

voorbeeld van ‘de klant centraal stellen’ dat zeer gewaardeerd werd. Uiteindelijk leidde dit 

tot een samenwerking met de Vrijwillige Hulporganisatie Eindhoven en zijn huurders 

gekoppeld aan een zogenaamd ‘maatje.’  

 

 

Klantcontact 

Het afgelopen jaar was een verschuiving in het soort klantcontact te zien. Dit is (mede) 

veroorzaakt door de beperkende coronamaatregelen waardoor ons kantoor werd gesloten 

en bezoekers alleen nog op afspraak terecht kunnen. Het aantal bezoekers van zo’n 12.000 

per jaar is drastisch verminderd. Maar nog steeds wisten ongeveer 5.150 bezoekers de 

weg naar het kantoor te vinden. Het aantal telefonische contacten bleef in lijn met 

voorgaande jaren. Maar het aantal contacten via WhatsApp en e-mail nam flink toe.  
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Reparatieverzoeken 

Een groot deel van de klantcontacten gaat over reparatieverzoeken. In 2020 zijn via de 

klantservices circa 16.100 reparatieverzoeken of -meldingen uitgezet bij onze keten-

partners voor dagelijks onderhoud. 

 

 

Klantmodule 

In 2020 zijn we gestart met het inrichten en implementeren van de klantmodule. Dit is een 

grote stap in het professionaliseren en optimaliseren van onze online dienstverlening. In 

de klantmodule worden onze processen gedigitaliseerd en is informatie makkelijk terug te 

vinden. Klantcontacten worden erin vastgelegd. En de medewerkers hebben een 

kennisbank met veelgevraagde informatie tot hun beschikking voor de beantwoording van 

klantvragen. Klantcontact wordt hierdoor efficiënter, effectiever, uniformer en dus 

klantgerichter. Prettig voor ons en voor onze klanten. Nadat in 2021 de klantmodule live 

gaat, werken we verder aan de implementatie van een klantportaal. 

 

 

 

2.2 Woningmarkt en woningvoorraad 

De woningbehoefte in de MRE-regio groeit 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. Bij de nieuwbouwprojecten richten wij ons daarbij 

vooral op de verdere transformatie van onze voorraad naar (meer) wooneenheden voor 

senioren. De doelgroep waarbij volgens het CBS en de bevolkings- en woningbehoefte-

prognose van Noord-Brabant (2020), de woningbehoefte verder toeneemt.  

 

 

PRESTATIEAFSPRAKEN 2021 

Elk jaar maken wij prestatieafspraken  

met de 11 gemeenten waarin wij actief 

zijn. Met sommige gemeenten maken we 

elk jaar nieuwe afspraken, met andere  

gemeenten stemmen we af dat we de lijn  

uit ons meerjarenplan voortzetten. In 

december zijn de prestatieafspraken 

ondertekend. Een mooi startschot voor 

2021! 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Dec. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/https:/wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/slimme-wijk-voor-senioren-in-aalst-waalre/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/prestatieafspraken-2021/


32 

 

We hebben een veelzijdig aanbod aan woonruimten, naar doelgroep, woningtype, kwaliteit, 

prijs en locatie. Ons bezit is verspreid over 11 gemeenten in de MRE-regio, waarvan ons 

kernbezit vooral in en rondom Eindhoven is. De geografische spreiding van ons bezit kent 

zijn uitdagingen in de dagelijkse uitvoering van ons werk. Want we willen natuurlijk overal 

een betrouwbare partner zijn voor onze huurders én onze ketenpartners. 

 

 
Woningbezit per 31 december 2020, exclusief Stayinc. 

 

 

 

2.3 Beschikbaarheid 

Onze kerntaak is het verhuren van woningen, met de focus op betaalbaarheid, 

beschikbaarheid en passendheid. Met andere woorden: wij willen over voldoende woningen 

beschikken met een aanvaardbare huurprijs, bestemd voor woningzoekenden met een 

relatief gering inkomen, volgens de wettelijke richtlijnen van het passend toewijzen.  

 

Eind 2020 heeft Wooninc. een voorraad van 10.720 woningen (excl. Stayinc.) waarvan een 

groot gedeelte voor huishoudens die een beroep (moeten) doen op huurtoeslag. Voor deze 

huishoudens gelden maximale huren van € 619 (een- en tweepersoonshuishoudens) en  

€ 663 (meerpersoonshuishoudens). Dit zijn de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag in 

2020. 

  

In 2020 is 83% van het bezit van Wooninc. ‘betaalbaar’ (onder de tweede aftoppingsgrens 

van € 663). Van ons bezit is 12% ‘bereikbaar’ (tot liberaliseringsgrens van € 737). 

Ongeveer 5% van ons bezit zijn commerciële woningen (boven € 737). 
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Verhuringen  

In 2020 is het aantal verhuringen beïnvloed door corona. We hebben tijdens de eerste 

lockdown (maart 2020) de verhuur van de woningen in onze WoonincPlusVitalis-gebouwen 

voor senioren tijdelijk stopgezet. Ook tijdens de lockdown in december 2020 kozen we 

ervoor om de verhuringen in onze seniorengebouwen tijdelijk op te schorten, omdat daar 

de meest kwetsbare mensen wonen. De verhuur van onze reguliere woningen ging door, 

maar wel in aangepaste vorm. We pasten het verhuurproces zo veel mogelijk aan naar 

contactloze processen. Zo zijn inspecties en bezichtigingen, daar waar mogelijk, door 

middel van foto’s en video’s uitgevoerd.  

 

In 2020 verhuurde Wooninc. 1.047 woningen. Dat zijn ruim 200 woningen minder dan in 

2019. Dit lagere aantal wordt deels veroorzaakt door het aangepaste verhuurproces 

vanwege de pandemie. Daarnaast lag het aantal in 2019 hoger dan gemiddeld, vanwege 

de oplevering van 100 nieuwbouwwoningen.  

 

 
Verhuringen naar woningtype 

Verhuringen 2020 2019

Eengezinswoningen 104 90

Appartementen met lift 645 804

Appartementen zonder lift 103 143

Studio's 110 196

Kamers jongeren 71 57

Woonwagen/standplaatsen 14 8

1.047 1.298
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De verhuringen liepen grotendeels via 

Wooniezie, het gezamenlijke internet-

portaal voor woningzoekenden voor de 

regio Helmond en Eindhoven. We 

gebruiken het lotingmodel voor de 

verhuringen van onze reguliere woningen, 

en het inschrijfduurmodel voor onze 

seniorenwoningen.  

 

 

 

 

 

 

Bijzondere verhuur 

Flexwonen 

Soms hebben woningzoekenden met spoed (tijdelijk) woonruimte nodig, de zogenaamde 

spoedzoekers. Wooninc. voorziet in deze behoefte met het concept flexwonen. We hebben 

383 flexwoningen: Genderhof en Kortonjo (Laag) in Eindhoven, Josephinehof in Geldrop 

en de tiny houses in Veldhoven. In 2020 hebben we via ons flexwonen-concept 163 mensen 

aan een woning geholpen. Zij mogen de woning maximaal twee jaar huren.  

 

Het aantal mutaties in de gebouwen met flexwoningen is vanzelfsprekend hoog, dit jaar 

extra hoog met een gemiddelde mutatiegraad van ruim 55%. Huurders verlaten hun 

woning binnen de huurtermijn van 2 jaar. Zij hebben binnen die 2 jaar zelf een nieuwe 

woning gevonden door actief te zoeken.  

 

Urgentie 

In het gehele stedelijke gebied Eindhoven (SGE) kunnen mensen een beroep doen op de 

urgentieregeling. Er zijn vier soorten urgentie: maatschappelijk, medisch, sociaal en 

volkshuisvestelijk. In 2020 is ruim 8% van de verhuringen van Wooninc. toegewezen aan 

urgent woningzoekenden. Dat is minder dan vorig jaar. Dit heeft te maken met de 

coronacrisis waarin we onder andere te maken kregen met vertraging van het 

verhuurproces.  

 

 
Overzicht soorten urgentie 

 

  

Urgentie 2020 2019

Maatschappelijke urgentie 25 34

Medische urgentie 10 10

Sociale urgentie 34 36

Volkshuisvestelijke urgentie 25 45

94 125
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DOOR! 

Onder sociale urgentie valt ook het project ‘DOOR!’. Een samenwerkingsverband tussen 

Eindhovense woningcorporaties en hulpverlenende instanties. Samen leveren we 

maatwerk op het gebied van huisvesting en woonbegeleiding van mensen met diverse 

vormen van psychosociale problematiek. In 2020 hebben we via DOOR! 29 personen 

gehuisvest. Voorwaarde voor de huisvesting is dat het huurcontract het eerste jaar op 

naam van de begeleidende instelling staat. Wanneer het wonen na een jaar onder 

begeleiding goed verloopt, dan wordt de bewoner de huurder. 

 ‘Samen zorgen we voor een eerlijke tweede kans voor mensen 

die minder geluk in het leven hebben gehad’  

Begeleid wonen en groepswonen 

Op een aantal locaties werken wij actief mee aan kleinschalige initiatieven voor (begeleid) 

(groeps)wonen. Daarmee geven we bijzondere aandacht aan mensen met een fysieke of 

ontwikkelingsbeperking, of mensen die gezamenlijk willen wonen.  

 Aquarius: een woongroep van senioren in Eindhoven. 

 Centraal Wonen Lismortel (CWL) in Eindhoven: een vorm van gemeenschappelijk 

wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt 

en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar deelt.  

 Fokuswonen in Eindhoven, waaronder twee Fokusprojecten met een 24-uurs ADL-unit. 

 Ons Plekje in Geldrop: een vorm van groepswonen voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking. 

 Wooninitiatief in Waalre (WiW): een vorm van begeleid groepswonen voor jongeren 

met een beperking. 

 In de Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven verhuren we 3 etages waar autistische 

jongeren wonen aan IVA, Stumass en Capito Wonen.  

 En in Oost- West- en Middelbeers verhuren we aan de Hertog Janstraat en de St. 

Annastraat woonruimte aan Amarant voor begeleid wonen van mensen met een 

beperking. 

 We beheren het Blijf-van-m’n-Lijfhuis voor vrouwenopvang in Eindhoven. 

 Aan de Fakkellaan in Eindhoven verhuren we 21 woningen aan GGzE De Boei. Zij 

huisvesten er mensen met een psychiatrische achtergrond.  

 Ook in Genderhof in Eindhoven verhuren we 20 woningen aan GGzE De Boei voor 

begeleid wonen voor mensen met een psychiatrische achtergrond.  

 Met Lunetzorg zijn afspraken gemaakt over de huur van 35 woningen en 5 huiskamers 

(voor mensen met een verstandelijke beperking) in het nieuwbouwproject De 

Jonkvrouw in Geldrop. 

 

 

Leegstand 

De leegstand van woonruimten is met 0,2% gestegen van 0,8% in 2019 naar 1% in 2020. 

Deze toename kan vrijwel volledig worden toegeschreven aan de tijdelijke, gedeeltelijke 

verhuurstop vanwege corona.  
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Toewijzen van betaalbare woningen 

Bij het toewijzen van onze sociale huurwoningen moeten wij ons aan bepaalde wettelijke 

regels houden. Wij mogen en willen betaalbare huurwoningen niet aan iedereen verhuren. 

 

Toewijzen volgens staatssteunregeling 

Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met 

in 2020 een huurprijs tot € 737,14) toewijzen aan hun doelgroepen. 

 De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen 

lager dan € 39.055 (prijspeil 2020). De woningcorporatie moet jaarlijks ten minste 

80% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan die groep toewijzen. 

 Daarnaast mogen corporaties tot 2021 maximaal 10% van de vrijkomende woningen 

toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574 (prijspeil 2020). 

 Het overige deel, maximaal 10% van de vrijkomende woningen, mogen woning-

corporaties vrij toewijzen. Zolang er maar wordt voldaan aan de 80%-regel. 

 

Wij zetten onze sociale voorraad bijna helemaal in ten behoeve van de sociale doelgroep. 

In 2020 hebben wij 98% van onze sociale woningen met een huurprijs van maximaal 

€ 737,14 toegewezen aan mensen met een inkomen onder de inkomensgrens van 

€ 39.055. 1% is toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 43.574.  

 

Passend toewijzen 

Woningcorporaties moeten huishoudens met de laagste inkomens – die recht hebben op 

huurtoeslag – een betaalbare woning toewijzen met een kale huur onder de aftoppings-

grens die voor hen geldt. Elke corporatie moet aan ten minste 95% van de huishoudens 

die recht hebben op huurtoeslag een passende woning toewijzen.  

 

Wooninc. voldoet ruim aan de passendheidsnorm. Wij hebben in 2020 98% passend 

toegewezen aan de primaire doelgroep. Daarmee is het doel van de passendheidsnorm 

ruimschoots behaald: voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure 

woningen terechtkomen. 

We hebben in 2020 98% passend toegewezen  

aan de primaire doelgroep 
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2.4 Betaalbaarheid 

Huurprijzen 

Wooninc. zet zich in voor betaalbaarheid. In 2020 was de gemiddelde maandhuur € 562 

We hebben woningen in alle huurprijssegmenten. De meeste woningen, 83%, zijn bestemd 

voor mensen met de laagste inkomens. 

 

 
Voorraad naar huurprijssegment (woningen, exclusief zorgeenheden) 

 

 

Huurincasso  

Om huurachterstanden zoveel mogelijk te beperken, heeft Wooninc. contact met welzijns-

partijen en neemt zij samen met corporaties en gemeente deel aan de werkgroep Schulden 

in Eindhoven. In samenwerking met deze partners streven wij naar het terugdringen van 

de huurachterstand en schuldenregelingen. Afgelopen jaar hebben wij ons voorbereid op 

het versterken van de samenwerking met de gemeenten in het kader van het convenant 

Vroegsignalering. Dit landelijke convenant regelt de informatie-uitwisseling tussen 

partijen, zodat schulden nog eerder gesignaleerd kunnen worden en bewoners vroegtijdig 

hulp krijgen aangeboden. 

 

Betalingsregelingen 

Het merendeel van onze huurders betaalt de huur op tijd, meestal via automatische 

incasso. In gevallen waarin dat niet gebeurt spreken we met huurders een 

betalingsregeling af. Het aantal betalingsregelingen is in 2020 gestegen van 159 naar 187. 

Tegelijkertijd is de totale betalingsachterstand sterk afgenomen met 37% van € 502.000 

in 2019 naar € 262.000 in 2020.  

 

In 2020 kozen we vaker voor maatwerk in regelingen voor huurders met een 

betalingsachterstand. Daarnaast handelen we sneller om de betalingsachterstand te 

beperken en erger te voorkomen.  

 

Huurprijs Segment TI DAEB TI niet-DAEB Totaal

< € 432,51 Goedkoop 1.452 0 1.452

€ 432,51 - € 663,40 Betaalbaar 6.359 13 6.372

€ 663,40 - € 737,14 Bereikbaar 1.171 75 1.246

> € 737,14 Duur 121 292 413

Eindtotaal 9.103 380 9.483
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 Overzicht huurincasso  

 

Ontruimingen 

Lukt het onverhoopt niet om huurders tot betalen te bewegen, ook niet met een regeling 

en de hulp van instanties? Dan geven wij de vordering uit handen aan de deurwaarder. Na 

een ontruimingsvonnis en ontbinding van de huurovereenkomst, worden er vaak alsnog 

afspraken gemaakt met de huurder om de ontruiming te voorkomen. Huurders krijgen dan 

een laatste-kans-overeenkomst. Hiermee kunnen zij een jaar lang laten zien dat zij met 

hulp wel in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit leidt gelukkig niet vaak tot 

een ontruiming. In andere situaties kiezen huurders er soms voor om voorafgaand aan de 

ontruiming de sleutels in te leveren en afstand te doen van hun woning.  

 

In 2020 hebben wij in totaal 18 woningen ontruimd:  

 15 keer door huurachterstand 

 1 keer door een combinatie van huurachterstand en vervuiling 

 1 keer door een combinatie van huurachterstand en overlast  

 1 keer door overlast  

 

Tijdens de coronacrisis zijn wij nog zorgvuldiger en terughoudender dan normaal ten 

aanzien van ontruimingen en gaan we tot het uiterste om oplossingen te zoeken met onze 

huurders. Helaas zijn alsnog 15 woningen ontruimd op basis van huurachterstand. Deze 

ontruimingen hebben plaats gevonden buiten de lockdown-periodes in het voorjaar en aan 

het einde van 2020. Het ging om hoge huurachterstanden die al bestonden voordat corona 

bekend was. Bij het merendeel van deze ontruimingen kon geen contact gelegd worden 

met de betreffende huurders vanwege ‘vertrek met onbekende bestemming’. 

 

 
Overzicht ontruimingen  

 

 

Huurincasso 2020 2019

Netto maandhuur in € 562 558

Huurachterstand in € 262.000 502.000

Huurachterstand in % 0,37% 0,70%

Betalingsregelingen in aantallen 187 159

Ontruimingen 2020 2019

Huurachterstand 16 12

Huurachterstand en hennep - 1

Huurachterstand en vervuiling 1 -

Onderverhuur - 1

Overlast 1 -

18 14
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Huurprijsbeleid  

Met de jaarlijkse huurverhoging in 2020 is de huur van de sociale huurwoningen gemiddeld 

verhoogd met het inflatiepercentage van 2,6%. We hebben gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om op woningniveau te differentiëren. Afhankelijk van het verschil tussen de 

huidige huur en de streefhuur van een woning is een huurverhoging toegepast van 0% tot 

5%. Door het toepassen van deze verschillende percentages is meer recht gedaan aan de 

prijs-kwaliteitverhouding. Voor de commerciële woningen is een huurverhogings-

percentage van 4,6% toegepast. Dit huurprijsbeleid is besproken met de SHW, waarna zij 

een positief advies heeft uitgebracht.  

 

Bij nieuwe verhuringen vragen we een huurprijs van gemiddeld 82% van de maximale 

huur, rekening houdend met de aftoppingsgrenzen. De maatstaf voor kwaliteit ontlenen 

wij aan het woningwaarderingsstelsel (WWS), uitgedrukt in punten en maximale huur. 

 

Bezwaar huurverhoging 

In 2020 pasten we voor het eerst een differentiatie van huurverhogingspercentages toe. 

Dat leidde tot een groot aantal vragen bij onze huurders. In totaal hebben 13 huurders 

bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard door 

de Huurcommissie of ingetrokken door de huurder. Omdat het proces van huurverhoging 

mede door het toepassen van de differentiatie, soms ingewikkeld in elkaar zit, hebben we 

besloten om hieraan nog meer aandacht te geven in de communicatie naar onze huurders. 

 

Specifiek maatwerk huurverlaging / huurbevriezing  

In 2020 is de regeling specifiek maatwerk huurverlaging / huurbevriezing ingevoerd. Deze 

regeling houdt in dat huurders die een blijvend laag inkomen hebben en een relatief hoge 

huur, bevriezing of verlaging van de huurprijs konden aanvragen. Huurbevriezing houdt in 

dat de huurprijs per 1 juli ongewijzigd bleef. Bij huurverlaging is de huurprijs verlaagd tot 

net onder de huurtoeslaggrens. 

 

In totaal hebben 25 huurders een huurverlaging gekregen en 56 huurders een huur-

bevriezing. De toewijzing van de huurverlaging of huurbevriezing deden we aan de hand 

van een landelijk opgesteld schema waarin de inkomensgrenzen en huurprijsgrenzen 

bepaald zijn.  

 

 

 

2.5 Leefbaarheid 

Wooninc. blijft de leefbaarheid in wijken en buurten stimuleren. Leefbaarheid staat hoog 

op onze agenda. Wij hadden mooie, interessante en vooral verbindende plannen die wij 

samen met bewoners in 2020 vorm wilden geven. Maar door corona konden we een deel 

van onze leefbaarheidsplannen niet uitvoeren. 

 

De coronamaatregelen zijn vooral tijdens de eerste golf ingrijpend geweest voor veel 

bewoners van onze seniorencomplexen en in het bijzonder voor de verpleeghuizen. 

Verpleeghuizen en –afdelingen werden gesloten voor bezoek. Bezoek van familie en 

dierbaren was dus tijdelijk niet mogelijk. Dit had grote impact op onze bewoners. 
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Huismeesters, consulenten en opzichters hebben tijdens de eerste golf onze zorgpartners 

bijgestaan in de woongebouwen om het bezoek op te vangen.  

 

Tijdens deze eerste periode werd nog duidelijker hoe belangrijk sociaal contact is en wat 

de schrijnende consequenties zijn als dat contact er niet kan zijn. Wooninc. heeft zich 

ingezet door regelmatig voor lichtpuntjes te zorgen in vorm van bijvoorbeeld muziek 

rondom gebouwen, optredens in binnentuinen en het versturen van kaarten. We hebben 

kleurige bloemen in de gebouwen gezet en veel mensen verrast met bezoek via een 

hoogwerker aan ramen en balkons. Deze activiteiten hebben we georganiseerd in 

samenwerking met de welzijnscoaches. 

 

Als het verantwoord was om de ontmoetingsruimten open te houden, hebben huismeesters 

van alle seniorengebouwen de ontmoetingsruimten coronaproof ingericht. Zo kon er 

voldoende afstand gehouden worden en zorgden zij ervoor dat de ruimtes meerdere malen 

per dag ontsmet werden. In alle gebouwen zijn op strategische plekken desinfectie-

pompjes geplaatst. Op de locaties waar bewoners gebruik kunnen maken van een 

maaltijdservice hebben wij deze service aangepast naar een afhaalservice.  

 

Samen met welzijnscoaches hebben de huismeesters oog voor alle bewoners en leggen zij 

proactief contact met bewoners. Voorkomen van eenzaamheid is prioriteit. Door contact 

te houden, goed vinger aan de pols te houden en zodra het kan kleine contactmomentjes 

op gepaste afstand, probeerden we de eenzaamheid te doorbreken. Maar het blijft pijnlijk 

om te zien hoe sommige bewoners lijden als gevolg van de maatregelen. 

 

 

Onze huismeesters 

Wooninc. heeft een team van 23 service-

gerichte huismeesters. Zij leveren in 90 

Wooninc.- en 12 Stayinc.-gebouwen een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in 

de woongebouwen en de directe omgeving. 

Zij onderhouden contacten met de bewoners 

en zijn medeverantwoordelijk voor een 

veilige woonomgeving. Ook faciliteren zij de 

ontmoetingsruimten in veel van onze 

woongebouwen waar activiteiten worden 

georganiseerd. Onze huismeesters zijn de 

oren en ogen in onze woongebouwen. Vaak 

zijn zij ook nog eens handig en altijd bereid 

om de handen uit de mouwen te steken.  

 

Dat de rol van onze huismeesters in 2020 een andere invulling kreeg is duidelijk. Het is 

mooi om te zien hoe zij in staat blijken te zijn mee te bewegen met situaties en blijven 

zorgen voor een veilige woonomgeving.  
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Er is dit jaar veel van onze huismeesters gevraagd. Door de coronacrisis, maar ook tijdens 

een aantal calamiteiten die zich afgelopen jaar heeft voorgedaan. Luisteren, troosten, 

bemiddelen en oplossen. Dit kenmerkt hun dagelijkse werkzaamheden. Zij vervulden een 

belangrijke rol en schakel in het informeren en adviseren, maar ook het ondersteunen van 

onze bewoners. Voor veel van hen zijn zij hun vaste dagelijkse ankerpunt. 

 

 

In buurten 

Wooninc. initieert en participeert graag in wijkprojecten en activiteiten. Ook met bewoners 

uit de wijken hadden wij graag meer gedaan op het gebied van leefbaarheid. 

 

 

 

 

Activiteiten in ontmoetingsruimten in onze gebouwen 

Onze ontmoetingsruimten zijn in 2020 anders in gebruik geweest dan wij hadden kunnen 

voorzien. De druk bezochte activiteiten hebben in 2020 plaats gemaakt voor kleinschalige 

koffiemomenten met een minimale afstand van 1,5 meter. Deze koffiemomenten zijn van 

groot belang voor het contact tussen bewoners. 

 

Vrijwilligers en welzijnscoaches 

Wij zijn blij dat wij gemiddeld op 450 vrijwilligers kunnen rekenen in onze buurten en 

gebouwen. Deze vrijwilligers verzorgen activiteiten van frietuurtjes tot dansavonden, en 

ook leesclubjes en tai chi. Zij worden hierbij begeleid door welzijnscoaches. Helaas lagen 

ook deze activiteiten afgelopen jaar bijna helemaal stil.  

 

Ontmoeting in de buurt  

De woongebouwen Genderhof, Josephinehof en Kortonjo Laag zijn flexwoongebouwen. 

Hier huisvesten we spoedzoekers. We stellen hen de vraag als vrijwilliger mee te werken 

aan activiteiten in het woongebouw. In de woongebouwen is ook een ruimte voor 

ontmoeting. Net als in de andere gebouwen hebben wij ons hier aangepast aan de 

coronamaatregelen en zijn helaas de meeste activiteiten stilgevallen. 

OPENING MOESTUIN GILDEBUURT  

In september was de feestelijke 

opening van de nieuwe moestuin aan 

de Pastoriestraat in de Gildebuurt. De 

tuin kreeg de toepasselijke naam ‘Bij 

de Pastoor’. Wethouder Yasin 

Torunoglu opende de tuin. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Sep. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
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Veiligheid 

Omdat onze focus op seniorenhuisvesting ligt, staat veiligheid hoog in het vaandel. Mede 

door de stijgende zorgvraag en het langer zelfstandig thuis moeten wonen, neemt het 

belang van veiligheid alleen maar toe. Wij bieden een breed pakket van (preventieve) 

veiligheidsmaatregelen om de veiligheid in woongebouwen en woningen te bevorderen en 

de veiligheidsbewustwording bij bewoners en hun mantelzorgers te vergroten.  

 

Veiligheidsbijeenkomsten 

Wooninc. organiseert structureel workshops in de woongebouwen over (brand)veiligheid 

om de bewustwording te vergroten. Tijdens deze bijeenkomsten besteden we ook aandacht 

aan dementie en sociale uitsluiting. Wij houden deze bijeenkomsten samen met een 

veiligheidsexpert, politie, brandweer, welzijnsorganisaties, zorgpartners en leefbaarheids- 

teams. Alle veiligheidsbijeenkomsten in 2020 zijn geannuleerd. 

 

In de decembermaand hebben we een campagne ingezet tegen het achterlaten van 

restmeubilair en ander afval in de hallen en gangen. Met name omdat dit brandgevaarlijke 

situaties kan veroorzaken. 

 

Sociale veiligheid 

Naast fysieke veiligheid is de sociale veiligheid ook belangrijk. In onze woongebouwen 

huisvesten wij alle lagen van de samenleving. Dat betekent dat er ook huurders zijn die te 

maken hebben met verschillende soorten problematiek, zoals verslaving en psychische 

problemen.  

 

De overlast door verwarde personen neemt als gevolg van overheidsbezuinigingen op de 

mentale gezondheidszorg en de extramuralisering toe. Wij merken dat huurders met 

problemen minder vaak en minder snel opgenomen worden en dus langer moeten blijven 

“wonen”. Ondanks de ambulante woonbegeleiding is dat niet altijd haalbaar en realistisch. 

Dit is een vraagstuk wat niet alleen onze huurders en de directe omgeving raakt, maar ook 

onze collega’s die dagelijks contact hebben met bewoners en hun familie. Soms leiden die 

contacten tot (verbale) agressie en zelfs geweld tegen onze medewerkers.  

 

In 2020 hebben we hier meer dan gemiddeld mee te maken gehad. Daarom hebben we 

onze medewerkers een training aangeboden om te leren omgaan met dit gedrag, met 

concrete handvatten. Het trainingsprogramma vindt vanwege de coronabeperkingen 

vooralsnog online plaats. Dat is niet ideaal, maar de trainingen blijken desondanks 

waardevol en leerzaam. Daarom werken we aan een doorlopend programma voor onze 

medewerkers voor de komende jaren. 

 

Het vraagstuk rondom sociale veiligheid is afgelopen jaar steeds hoger op de agenda 

komen staan en vraagt om goede afspraken met politie, GGZE, WIJeindhoven en andere 

ketenpartners. Op wijk- en buurtniveau investeren we in het versterken van het netwerk 

om beter en proactiever om te gaan met overlast. 
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Protocollen en keuringen 

Wooninc. heeft een calamiteitenprotocol, we hebben bedrijfshulpverlening en we hebben 

continu aandacht voor (bouwkundige) installaties, keuringen (waaronder HACCP hygiëne), 

asbest, legionella en koolmonoxide. 

 

 

Plusbus 

Vanuit de gedachte om onze bewoners nog beter van dienst te zijn, hebben we de Wooninc. 

Plusbus in het leven geroepen. Deze is specifiek voor de bewoners van onze 

woongebouwen voor senioren. De Plusbus wordt bemand door een gespecialiseerde 

huismeester die ingezet kan worden voor het uitvoeren van kleinere klussen en het 

coachen van technische vrijwilligers. Een vast gezicht als klusjesman wordt in de gebouwen 

als plezierig ervaren door de huurders, maar ook door de collega-huismeesters die zich 

hierdoor op andere taken kunnen focussen. Ter bescherming van onze bewoners en 

Plusbus-medewerker verzorgen wij geen werkzaamheden in woningen gedurende de 

coronacrisis. 

 

 

 

2.6 Huurdersparticipatie 

Stichting Huurdersplatform Wooninc.  

Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) vertegenwoordigt de huurders van Wooninc. 

De bestuurder van Wooninc. heeft periodiek overleg met de SHW. Normaal vergaderen zij 

vier keer per jaar samen. Door corona was er in 2020 maar één formeel overleg. De 

voorzitter van de SHW en de bestuurder van Wooninc. hebben elkaar wel diverse keren 

informeel gesproken tijdens een wandeling. 

 

De onderwerpen waarover de SHW adviesrecht heeft, zijn via mail en telefoon besproken, 

zoals het huurprijsbeleid en de begroting 2021. Ook bij het uitbrengen van de biedingen 

en het maken van prestatieafspraken met de elf gemeenten waarin wij actief zijn, hebben 

zij hun rol als samenwerkingspartner vervuld. Voor het verantwoordingsverslag van de 

activiteiten van de SHW verwijzen we naar hoofdstuk negen. 

 

Wooninc. en de SHW hebben een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is 

ook de samenwerking met bewonerscommissies opgenomen. Deze samenwerking heeft 

tot doel: 

 Goede service leveren aan huurders 

 Ons beleid bij behoefte van huurders aan laten sluiten 

 Een goede relatie tussen huurders en Wooninc. bevorderen 
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Bewonerscommissies  

Een bewonerscommissie heeft minimaal twee keer per jaar overleg met Wooninc. De 

commissie kan namens de huurders aangeven wat er in een woongebouw of buurt speelt, 

zoals de schoonmaak, onderhoud aan de woningen en parkeren. Daarnaast bespreken we 

samen met de commissie, bewoners en andere partijen, zoals de gemeente en de politie, 

waar wij bewoners bij kunnen ondersteunen en wat bewoners zelf kunnen doen. Ook 

collectieve informatie vanuit Wooninc., bijvoorbeeld over groot onderhoud, stemmen we 

vooraf met de bewonerscommissie af. 

 

In 2020 waren er 21 bewonerscommissies actief bij Wooninc. In onze samenwerking met 

de bewonerscommissies is communicatie een aandachtspunt, bij de ene commissie lukt dit 

beter dan bij de andere.  

 

 

Activiteitencommissie  

Een activiteitencommissie initieert en voert activiteiten uit, met ondersteuning van de 

welzijnscoaches van Vitalis WoonZorg Groep. In 2020 waren er negen activiteiten-

commissies actief in onze woongebouwen: 

 Kastanjehof 

 Jean Sibelius 

 Maison St. Cyr 

 Magdalenahof 

 Toversnest 

 De Blinkerd  

 La Scala 

 Stadshof Hemelryck 

 Cees van Lienden 

 

 

 

2.7 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. Er is nog geen 

aanleiding om eenheden af te stoten. Gelet op het vele gebruik van de voorzieningen, is 

het maatschappelijk rendement positief. Wij zijn eigenaar van meerdere dorps-, buurt- en 

ontmoetingscentra. Ze dragen bij aan de kwaliteit van wonen en leven, en aan de sociale 

verbinding en het terugdringen van eenzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn:  

 Buurtcentrum Jagershoef in Eindhoven  

 Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw in Middelbeers  

 Buurthuis de ‘Buut’ in Eindhoven 

 De meer dan 25 ontmoetingsruimten in onze woongebouwen die ook openstaan voor 

buurtgenoten 

 Vier gezondheidscentra die wij verhuren aan Stichting Gezondheidscentra Eindhoven 

 Een gezondheidscentrum dat we verhuren aan een artsencollectief 
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2.8 Klantencentrum WoonincPlusVitalis 

In ons klantencentrum WoonincPlusVitalis werken medewerkers van Wooninc. intensief 

samenwerken met medewerkers van Vitalis WoonZorg Groep. Het is één van de tastbare 

voorbeelden van hoe Wooninc. invulling geeft aan de focus op senioren. Normaal 

gesproken kunnen senioren uit Eindhoven en omgeving terecht in het voor iedereen 

toegankelijke klantencentrum. Een belangrijk deel van de service is gratis advies over en 

begeleiding naar een passend woon- en/of zorgarrangement. Het concept voldoet aan een 

duidelijke behoefte in het soms ingewikkelde woon- en zorglandschap. 

 

In de eerste lockdown veranderde de service en rol van het klantencentrum. Deels 

noodgedwongen door de coronamaatregelen, maar ook omdat we de situatie wisten om te 

zetten naar een kans om partners in de regio nog beter te verbinden. 

Helaas heeft het klantencentrum een groot deel van 2020 de deuren moeten sluiten voor 

bezoekers. De persoonlijke dienstverlening (en verhuur) in en rondom bepaalde senioren-

complexen werd stilgelegd, bewonersavonden werden geannuleerd en er waren minder 

mutaties.  

 

 

 

 

Gastheer Regionaal Aanmeld Centrum (RAC) 

Het sluiten van de deuren betekende niet dat we stil hebben gezeten. Integendeel, toen 

Nederland in lockdown ging en de situatie in de ziekenhuizen en verpleeghuizen om een 

andere aanpak vroeg, is het klantencentrum omgeschakeld naar andere werkzaamheden. 

Als gastheer en kartrekker richtten we binnen twee dagen, samen met 14 zorgpartners uit 

de regio, het Regionaal Aanmeld Centrum (RAC) op. Vanuit het RAC werd de centrale 

coördinatie georganiseerd van de overplaatsingen van senioren vanuit de ziekenhuizen en 

thuis naar een tijdelijke of vaste plaats in de VVT sector (Verpleging, Verzorging, 

Thuiszorg), zowel voor COVID-patiënten als voor de reguliere (niet-COVID) zorgvraag. 

 

ONS KLANTENCENTRUM IN CORONATIJD 

Ons WoonincPlusVitalis-

klantencentrum speelde in maart een 

belangrijke rol in de coronacrisis. We 

waren gastheer voor het Regionaal 

Aanmeldcentrum in Coronatijd en 

deden er alles aan om onze senioren 

en hun naasten te ondersteunen.  

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

April 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/https:/wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/moestuin-voor-de-gildebuurt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/het-woonincplusvitalis-klantencentrum-in-coronatijd/
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Verder stelden alle medewerkers, zowel van Wooninc. als van Vitalis zich flexibel op in 

relatie tot nieuwe werkzaamheden die nodig waren rondom de gedwongen sluiting van 

diverse locaties. Iedereen droeg eraan bij om het rooster rond te krijgen zodat we konden 

doen wat nodig was. Zeven dagen per week werd de telefoon bemand voor familieleden 

die vragen hadden over het sluiten van de WoonincPlusVitalis- en Vitalis-locaties. Ook 

stonden woon- en zorgadviseurs bij de deuren van de locaties om bezoekers te woord te 

staan en te informeren dat zij niet op bezoek konden komen. De nodige praktische zaken 

werden voortvarend opgepakt, zoals het aannemen van was en boodschappen en het 

organiseren dat al die zaken op de juiste plek terecht kwamen in de woongebouwen. 

 

 

Verbreden van samenwerking 

In 2019 voerden we gesprekken met collegacorporaties en andere aanbieders in de 

zorgsector in Eindhoven over aansluiten bij het klantencentrum. We verkenden samen met 

hen de vorm. De insteek was samenwerking op klantencentrumniveau en het streven dat 

uiteindelijk al het aanbod voor senioren via het klantencentrum bemiddeld kan worden. 

Hierop is in 2020 de nodige vooruitgang geboekt.  

 

Aansluiting collegacorporaties in voorbereiding 

In 2020 bereidden we samen met thuis, Woonbedrijf en Wooninc. een projectplan voor dat 

leidt tot samenwerking via het klantencentrum WoonincPlusVitalis. We willen deze 

samenwerking in oktober 2021 starten, als de coronamaatregelen het toelaten. Deze 

samenwerking is ook opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente Eindhoven. 

 

 

 

  

UNIEKE SAMENWERKING IN DE REGIO  

Corona bracht ons veel ellende, maar 

onder druk wordt alles vloeibaar. 

Hierdoor ontstonden ook in sneltrein-

vaart mooie samenwerkingen. 

Pascale Bartels, directeur van 

WoonincPlusVitalis, speelde een 

belangrijke rol in het inrichten van 

een uniek vraag- en aanbodsysteem 

voor zorginstanties in de regio. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Dec. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/unieke-samenwerking-voor-snellere-en-betere-plaatsing-zorgcli%C3%ABnten/
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Regionaal vraag- en aanbodmodel  

Al voor de coronapandemie lag er vanuit WoonincPlusVitalis een voorstel om samen te 

gaan werken met de klantencentra van de zeven andere zorgaanbieders in de regio 

Eindhoven en de Kempen. Door de coronacrisis en de ervaringen rondom de goede 

samenwerking in het hiervoor beschreven RAC, kwam dit initiatief in een stroom-

versnelling. Onder projectleiderschap van WoonincPlusVitalis hebben we de tweede helft 

van 2020 gebruikt om die samenwerking verder vorm te geven.  

 

In december 2020 werd het regionale vraag- en aanbodmodel opgeleverd waarin acht 

aanbieders tegelijk kunnen samenwerken. Een aanpak die in Nederland niet eerder is 

gerealiseerd. Er is nu inzage in de totale vraag en aanbod naar zorgproducten in de regio. 

En door de coördinatie en afstemming verloopt de onderlinge communicatie sneller en zijn 

dubbelingen in werkzaamheden en registratie verleden tijd.  

 

Een bijzonder en noemenswaardig aspect van deze samenwerking: het hele project 

(waarbij 80 mensen van acht organisaties betrokken zijn) is volledig via online 

communicatie gerealiseerd. Een unicum, ook voor de softwareleverancier.  
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3. VASTGOEDKAMER 

Het bouwen, onderhouden en verduurzamen van zoveel mogelijk sociale huurwoningen is 

de kerntaak van de vastgoedkamer. Met ons vastgoed dragen wij zo naar vermogen bij 

aan de volkshuisvesting. Maar Wooninc. kan niet alles tegelijk, daarvoor is onze 

investeringsruimte ontoereikend. 2020 stond vooral in het teken van het bieden van 

continuïteit, structuur en nakomen van afspraken. 

 

Wat we aanpakken, doen we goed: professioneel, doelgericht en sociaal. We stemmen ons 

woningaanbod zoveel mogelijk af op de marktvraag. Geen eenvoudige opgave omdat de 

sociale huurwoningmarkt in veel gemeenten onder druk staat en er dus meer woningen 

gebouwd moeten worden. Daarnaast moeten woningen de komende jaren worden 

verduurzaamd naar uiteindelijk aardgasvrij in 2050. Natuurlijk moeten onze woningen 

(blijven) voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. En dit alles tegen een achtergrond 

van fors toenemende bouwkosten. Ook in de komende jaren ligt de focus op het in stand 

houden en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande vastgoedvoorraad. 

‘Wat we aanpakken, doen we goed:  

professioneel, doelgericht en sociaal’ 

3.1 Duurzaamheid 

Eén derde van ons bezit bestaat uit woningen met energielabel A of B. Bijna een kwart 

heeft label C. De komende jaren worden de energieprestaties van zo’n 3.500 woningen 

door middel van groot onderhoud verbeterd. Daarbij streven we naar minimaal label A. 

Ook door het toevoegen van nieuwe woningen komen er meer energiezuinige woningen 

bij. Daarmee komen we eind 2029 uit op bijna 70% energiezuinige woningen. 

 
Verdeling energielabels eind 2020  
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Dit is geen eenvoudige opgave, zeker niet met een beperkte investeringscapaciteit. We 

kiezen voor een stapsgewijze aanpak. Met behulp van een beslismodel zorgen we ervoor 

dat we met de juiste ingrepen stapsgewijs toewerken naar het uiteindelijke doel: bijna-

energieneutrale gebouwen (BENG) in 2050. Hierin gaan we uit van zogenaamde ‘no-regret 

maatregelen’, waarbij alle aardgasvrije oplossingen in de toekomst mogelijk blijven. Op 

deze manier gaan we aan de slag met verduurzaming én houden we rekening met alle 

toekomstige oplossingen. 

 

Verduurzaming vindt plaats op natuurlijke momenten, dus bij planmatig onderhoud, groot 

onderhoud, nieuwbouw en bij mutatie (in combinatie met vraaggestuurd onderhoud). We 

hadden hier in 2020 € 2,5 miljoen voor begroot. Met name door corona hebben we niet 

het hele budget in kunnen zetten. Er is € 1,5 miljoen niet gebruikt. In 2021 zetten we dit 

bedrag alsnog in.  

 

 

Duurzaamheidspact 

Grote stappen zetten op het gebied van duurzaamheid kan alleen als we samenwerken 

met collegacorporaties, zoals afgesproken in het Duurzaamheidspact. Van juli 2019 tot juli 

2020 was Wooninc. samen met Trudo voorzitter van dit pact. In juli sloten we het 

gezamenlijke voorzittersjaar succesvol af met een webinar en een online magazine. 

Daarnaast wilden we een Groene Wijk Week organiseren: een week met duurzaamheids-

activiteiten ín de wijk voor de bewoners. Door corona hebben we dit uitgesteld naar het 

najaar van 2021.  

 

 

 

 

Magazine Duurzaamheidspact 

Van juni 2019 tot juli 2020 waren 

Wooninc. en Trudo voorzitters van 

het Duurzaamheidspact. Ons 

voorzitterschap stond in het teken 

van ‘Aandacht voor mensen’. 

Aandacht voor mensen draait vooral 

om luisteren. De afgelopen tijd 

luisterden we in het bijzonder naar 

mensen die hun best doen om 

Eindhoven een stukje duurzamer te 

maken. Ter ere van hen maakten we 

een online magazine. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Juli 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/magazine-duurzaamheidspact/
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Aandacht voor mensen 

Vanuit het voorzitterschap hebben Wooninc. en Trudo een jaarprogramma opgesteld 

waarin aandacht voor mensen centraal staat. De inzet van de Energiebox was een van de 

initiatieven om hieraan invulling te geven. Uit de evaluatie is gebleken dat de Energiebox 

in combinatie met de inzet van energieadviseurs (die voorheen een afstand tot de 

arbeidsmarkt hadden) positief ontvangen is. Het helpt bewoners om energie te besparen 

in de woning zonder hoge kosten. 

 

 

Rood voor groen 

We werken ook samen met onze collegacorporaties in het kader van ‘Rood voor groen’. 

Corporaties met meer financiële ruimte ruilen hun verduurzaamde bezit met nog te 

verduurzamen bezit van Wooninc., die minder financiële ruimte heeft. Dit doen we om er 

uiteindelijk voor te zorgen dat zo veel mogelijk woningen verduurzamen. Het proces voor 

de eerste ruiling is in volle gang. We betrekken hier natuurlijk ook onze huurders bij.  

‘Rood voor groen zorgt voor extra investeringsruimte’ 

Ook werken we samen op het gebied van: 

 het delen van kennis en ervaring over innovatieve oplossingen en zo te leren van 

elkaar; 

 het bepalen van een gezamenlijke verduurzamingsstrategie om het woningbezit in 

Eindhoven te verduurzamen; 

 het inkopen van verduurzamingsmaatregelen.  

 

 

Aardgasvrije wijken 

We werken actief samen met gemeenten en collegacorporaties aan de plannen voor 

aardgasvrije wijken. Zo heeft de gemeenteraad in december 2020 een ‘go’ gegeven op de 

verdere uitwerking van de aanleg van een warmtenet in de Eindhovense wijk ’t Ven. Voor 

Wooninc. betekent dit dat de mogelijkheid om ons seniorencomplex Theresia hierop aan 

te sluiten steeds realistischer wordt. Daarnaast zijn eerste gesprekken gevoerd met de 

samenwerkingspartners in het Duurzaamheidspact voor een warmtenet in Woensel 

Zuidwest. Ook in gemeente Best worden kansen gezien voor een warmtenet.  

 

En alle 11 gemeenten in ons werkgebied zijn aan de slag met hun Transitievisie Warmte 

(TVW). Wooninc. levert hieraan een passende bijdrage op verschillende niveaus. Zo 

leveren we informatie aan over ons bezit in de betreffende gemeente. En we denken mee 

in werkgroepen, transitietafels en stuurgroepen. In de praktijk dragen wij bij aan 

aardgasvrije wijken door bij mutatie onze woningen ‘kookgasloos’ te maken. We vervangen 

de kookgasaansluiting voor een elektrische aansluiting voor gasloos koken. Dat doen we 

ook als we om een andere reden dan mutatie een keuken vervangen. 
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3.2 Assetmanagement 

Sinds het voorjaar van 2020 is het team Assetmanagement weer op volle sterkte. Een 

belangrijk resultaatgebied is het bepalen van de marktwaardering van onze vastgoed-

portefeuille ten behoeve van de jaarrekening. Daarnaast stelden we in 2020 startnotities 

op voor de renovatieprojecten Berckelhof, Ekelhof, Malvalaan en De Appelaar. Om op dit 

punt in de toekomst nog meer proactief te kunnen werken is het cruciaal dat onze 

complexstrategieën up-to-date zijn. Dan kunnen we noodzakelijke werkzaamheden beter 

in de tijd plannen en zorgvuldiger begroten. Voor complexen waarbij we groot onderhoud 

bij mutatie uitvoeren zijn we daarmee in de tweede helft van 2020 gestart.  

 

Ten behoeve van de analyse van onze complexen is juiste en volledige data noodzakelijk, 

zodat de software die we daarvoor gebruiken, goed ingericht kan worden. Ook op dat punt 

hebben we in 2020 belangrijke stappen voorwaarts gezet. Voor zowel het bepalen van 

onze complexstrategieën als het inrichten van de portefeuille- en assetmanagement-

software geldt dat de werkzaamheden doorlopen in 2021. 

 

 

 

3.3 Onderhoud 

Om ons vastgoed in goede conditie te houden of te verbeteren, en de gebouwen duurzaam 

te blijven exploiteren, moet het vastgoed onderhouden worden. Onze beheer- en 

onderhoudsmaatregelen zijn gericht op behouden van de kwaliteit vanuit een 

bouwtechnisch perspectief en verbeteren van de kwaliteit, rekening houdend met de 

verduurzamingsopgave. Hierbij spelen we in op maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen of een veranderende vraag. De gebudgetteerde bedragen voor onderhoud 

liggen in lijn met de budgetten van andere corporaties volgens de Aedes-benchmark. 

 

 

Conditiescore 

In 2020 hebben we de conditiescores van een derde van ons vastgoed opnieuw gemeten. 

De conditiescore gaat van 1 t/m 6: 1 is nieuwbouwniveau en 6 is sloopniveau. Bij Wooninc. 

varieert de score tussen 1 en 4. Eind 2020 is de gemiddelde conditiescore 2 voor Wooninc. 

en Stayinc. Deze is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Hieruit blijkt dat 

het casco van Wooninc. in goede staat is. Deze score zegt niets over de binnenzijde van 

het casco zoals de badkamer, keuken en toilet. De conditie van de binnenzijde brengen we 

komend jaar verder in beeld.  
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Dagelijks onderhoud 

Het dagelijks onderhoud is erop gericht om de kwaliteit in stand te houden binnen de 

reguliere exploitatieperiode. Het dagelijks onderhoud bestaat uit:  

 Reparatieonderhoud 

 Mutatieonderhoud 

 Cyclisch onderhoud  

 Planmatig onderhoud 

 

In 2020 heeft Wooninc. ruim € 21,5 miljoen besteed aan dagelijks onderhoud. Stayinc. 

heeft in 2020 € 1,3 miljoen besteed aan dagelijks onderhoud. 

 ‘In 2020 gaf Wooninc. ruim € 21,5 miljoen uit  

aan dagelijks onderhoud’ 



57 

Reparatie- en mutatieonderhoud 

In 2020 zien we bij Wooninc. een forse overschrijding op reparatieonderhoud (39%) en op 

mutatieonderhoud (87%). Hieruit blijkt dat de gemiddelde conditiescore alleen iets zegt 

over het casco en dus niet over de binnenzijde van ons vastgoed. Bij mutaties worden we 

geconfronteerd met achterstallig onderhoud van voornamelijk de badkamer, keuken en 

toilet. De komende jaren halen we deze achterstand in door hier extra budget voor te 

reserveren. In 2020 hebben we bij 911 mutaties onderhoud uitgevoerd. In 2019 was dat 

bij 869 mutaties.  

 

 

Extra budget  

Voor 2020 was extra budget gereserveerd voor beheer en onderhoud met als doel om 

(energetische) verbeteringen aan te brengen tijdens mutatieonderhoud. We zijn hierin 

samen met onze collegacorporatie Woonbedrijf opgetrokken. Door de coronacrisis is dit 

proces vertraagd. We hebben in 2020 geen energetische verbeteringen aan kunnen 

brengen. Begin 2021 starten we met de eerste woningen.  

 

 

Regulier planmatig onderhoud 

Voor regulier planmatig onderhoud hadden we in 2020 een budget van € 7,6 miljoen. Maar 

door corona was het lastig om alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Daarbij hebben 

we besloten wat minder snel te gaan met regulier planmatig onderhoud omdat onze 

verwachting was dat het budget voor klachten- en mutatieonderhoud overschreden zou 

worden. En op deze manier kunnen we dat binnen het totale budget van onderhoud 

ondervangen. 

 

 

Extra onderhoud woongebouwen 

In 2020 was er budget gereserveerd voor wensen die leven bij de zorgorganisaties 

waarmee wij samenwerken, en onze interne organisatie. Bij de zorgorganisaties heeft dit 

te maken met afspraken die gemaakt zijn bij de overname van het vastgoed, zoals het 

vervangen van keukens en het aanbrengen van zonwering. Bij de interne organisatie heeft 

het vooral te maken met optimaliseren van processen. Vanuit deze wensenlijst is in 2020 

€ 1,3 miljoen besteed, waarvan circa € 0,6 miljoen onder planmatig onderhoud is 

verantwoord en circa € 0,7 miljoen als investering. 

 

 

Veiligheid 

In 2020 zijn verschillende woongebouwen aangepast aan de huidige wet- en regelgeving 

rondom brandveiligheid. De overige complexen zijn door middel van een prioriteitenscan 

in beeld gebracht en in de meerjarenonderhoudsplanning opgenomen. In 2021 is voor 

(brand)veiligheid opnieuw een bedrag van € 2,5 miljoen gereserveerd. 
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Totale onderhoudskosten 2020  

 
Totale onderhoudskosten Wooninc. 

 

 

 

3.4 Verkoop  

Huurwoningen 

In 2020 heeft Wooninc. 20 huurwoningen verkocht. Dat zijn er 2 minder dan in 2019. Deze 

daling is in lijn met de prestatieafspraken. Vanwege de grote vraag naar betaalbare 

huurwoningen willen we de sociale voorraad zoveel mogelijk op peil houden. Met de 

inkomsten uit de verkoop van woningen kan Wooninc. nieuwe huurwoningen realiseren of 

investeren in verbetering en verduurzaming van de bestaande voorraad. Zo draagt 

verkoop van vastgoed bij aan kwalitatieve verbetering van de vastgoedportefeuille.  

 

 

Bedrijfsonroerendgoed (BOG) en grond 

In 2020 heeft Wooninc. drie bedrijfsonroerendgoed- / grondobjecten verkocht:  

 Winkelpand aan de Smalle Haven in Eindhoven  

 Braakliggende grond aan de Stratumsedijk in Eindhoven  

 Kantoorgebouw Picus in Eindhoven; de levering vindt in 2021 plaats 

 

De grond van gebiedsontwikkeling de Jonkvrouw in Geldrop ten behoeve van dure huur 

werd ook in 2020 verkocht. De (financiële) afwikkeling hiervan is in 2021.  

 

 

 

Onderhoudskosten 

Service-/reparatieonderhoud € 5,5

Mutatieonderhoud € 3,2

Periodiek cyclisch onderhoud € 3,3

Planmatig onderhoud € 5,7

Veiligheid € 2,6

Onderhoudsbijdrage VvE’s € 1,2

Totaal dagelijks onderhoud € 21,5

Groot onderhoud (geactiveerd) € 1,5

Totaal onderhoud € 23,0
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3.5 Nieuwbouw  

In 2020 zijn er geen reguliere nieuwbouwwoningen opgeleverd. Wel hebben we in 

december op de woonwagenlocatie Anconalaan in Eindhoven twee tijdelijke woonwagen-

woningen geplaatst. De woningen zijn bedoeld voor de kinderen en kleinkinderen van de 

huidige bewoners van de locatie. De verwachting is dat de woningen voor een periode van 

3 tot 5 jaar blijven staan. Het hele traject van de aanvraag van de omgevingsvergunning 

tot de oplevering heeft maar 8 weken geduurd, mede dankzij de goede samenwerking met 

de gemeente. 

 

 

Nieuwbouwprojecten 

De uitvoering van de projecten De Jonkvrouw in Geldrop en De Bulders in Heeze loopt 

volgens planning. Enkele andere projecten liepen vertraging op: 

 Barcelona in Oirschot 

 Weebosch in Bergeijk 

 Floraplein in Eindhoven 

 

De opleveringen van de projecten Barcelona en Weebosch vonden niet in 2020 plaats. 

Hiervoor zijn verschillende redenen. Oorzaken van deze vertraging hebben te maken met 

bezwaren op RO-procedures, benodigde planaanpassingen door budgetoverschrijdingen 

als gevolg van fors gestegen grond- en bouwkosten en strenge wetgeving.  

 

Bij het project Floraplein gingen we uit van sloop en nieuwbouw. Dit blijkt financieel 

onrendabel te zijn, waarna we een nieuw project zijn gestart om de haalbaarheid van 

renovatie te onderzoeken. 

 

De Jonkvrouw - Geldrop 

In 2020 zijn de grondwerkzaamheden gestart voor De Jonkvrouw: een grootschalige 

gebiedsontwikkeling ten zuiden van het treinstation in Geldrop. Het project bestaat uit:  

 Een Wooninc.Plus woongebouw met 84 sociale huurappartementen voor senioren en 

een gezamenlijke ontmoetingsruimte.  

 Een woongebouw met appartementen voor Lunet Zorg, waar mensen met een 

(verstandelijke) beperking begeleid kunnen wonen.  

 Een kleinschalige zorgvoorziening voor ouderen voor Vitalis WoonZorg Groep.  

 

Barcelona - Oirschot 

Aan de Wilhelminakade in Oirschot, op de voormalige plek van jongerencentrum Ramblaz, 

wordt het nieuwbouwproject Barcelona gerealiseerd. Dit project voor de vrije doelgroep 

bestaat uit 17 grondgebonden woningen en 30 appartementen. Het ligt direct aan het 

water en op loopafstand van het centrum van Oirschot. De bouw is in maart 2020 gestart 

en het hoogste punt werd in oktober bereikt. De oplevering volgt naar verwachting in april 

2021. 
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De Bulders – Heeze-Leende 

In de nieuwbouwwijk de Bulders in Heeze-Leende neemt Wooninc. 6 sociale grond-

gebonden huurwoningen af voor de vrije doelgroep. De turnkey-overeenkomsten voor 

afname van deze woningen zijn begin november 2020 gesloten. De woningen worden in 

februari 2021 opgeleverd. 

 

 
Nieuwbouwprojecten in uitvoering 

 

Weebosch – Bergeijk  

In de wijk Weebosch in Bergeijk heeft Wooninc. een klein nieuwbouwproject in 

ontwikkeling met 6 grondgebonden woningen voor de vrije doelgroep. Het project betreft 

een turnkey ontwikkeling. De omgevingsvergunning hiervoor is in december 2020 

aangevraagd. 

 

Witte Hondpad – Nuenen  

In Nuenen plaatst Wooninc. 16 tijdelijke Heijmans ONE woningen. De woningen zijn 

bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben en daar maximaal 2 jaar 

mogen wonen. Door een juridisch bezwaar heeft de ontwikkeling stilgelegen. Eind 2020 

heeft de Raad van State het bezwaar ongegrond verklaard. De voorbereiding is weer 

opgepakt en het streven is om de tijdelijke woningen in het derde kwartaal van 2021 in 

gebruik te nemen.  

Projecten Aantal Type vastgoed

Barcelona 17 Eengezinswoning

Barcelona 30 Meergezinswoning

Bulders 6 Eengezinswoning

De Jonkvrouw 2 ZOG

De Jonkvrouw 2 MOG

De Jonkvrouw 84 Meergezinswoning

Totaal 141

BOUW BARCELONA IN OIRSCHOT 

In oktober bereikten we het hoogste  

punt van Barcelona in Oirschot. Dit 

project bestaat uit 47 sociale huur-

woningen en appartementen. De 

woningen liggen direct aan het water 

en zijn op loopafstand van het 

gezellige centrum van Oirschot. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Okt. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/bouw-barcelona-bereikt-hoogste-punt/
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Nieuwbouwprojecten in voorbereiding 

 

De Wielewaal – Geldrop-Mierlo  

Naast nieuwbouw hebben er ook sloopwerkzaamheden plaatsgevonden. Het leegstaande 

complex de Wielewaal in Geldrop-Mierlo is bijna helemaal gesloopt. Er staan nog een paar 

garages omdat daar vleermuizen in kunnen zitten. In 2021 worden deze ook gesloopt, 

nadat we hiervoor ontheffing hebben gekregen van de Provincie. 

 

 

 

3.6 Renovatie  

In 2020 werd de planning voor verschillende renovatieprojecten niet gehaald, onder andere 

als gevolg van de coronacrisis. Ook is gebleken dat de begrote bedragen voor de 

renovatieprojecten onvoldoende aansluiten bij de wensen en ambities van Wooninc. en het 

toekomstbestendig maken van het bezit. Daarom hebben we ervoor gekozen om in 2020 

eerst inzicht te krijgen in de kwalitatieve staat van de complexen en de bijbehorende 

kosten voor de ingrepen. 

 

 

Renovatieprojecten 

Er zijn geen renovatieprojecten opgeleverd in 2020. Wel zitten meerdere projecten in de 

planvormings- en ontwerpfase.  

 

Floraplein – Eindhoven  

Eind 2019 bleek het sloop- en nieuwbouwproject Floraplein financieel niet rendabel te zijn. 

Daarom onderzochten we de mogelijkheden van ingrijpende renovatie. Met het bouwteam 

werkten we een renovatieplan uit met als uitgangspunt renovatie met nieuwbouwkwaliteit. 

Hierbij is onder andere gekeken naar:  

 vergaande verduurzaming,  

 betere indeling van de woningen,  

 verschillende indelingen, waardoor er een divers woningaanbod ontstaat, 

 subtiele esthetische verbeteringen.  

 

Dit renovatieplan is eind november 2020 door de raad van commissarissen goedgekeurd 

en eind december 2020 hebben we een overeenkomst gesloten met de aannemer die de 

renovatie uitvoert. De renovatiewerkzaamheden zijn gestart en de oplevering van het 

project is naar verwachting in december 2021.  

 

Projecten Aantal Type vastgoed

Weebosch 6 Eengezinswoning

Witte Hondpad 16 Tijdelijke woningen

Totaal 22
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Appelaar – Geldrop-Mierlo 

In 2020 is gewerkt aan een haalbaar renovatiescenario voor het complex de Appelaar in 

Geldrop-Mierlo. Hierbij zijn meerdere scenario’s uitgewerkt, uiteenlopend van vervanging 

van de bestaande inbouwpakketten tot ingrijpende renovatie met een betere indeling van 

de woningen en zelfs optionele uitbreidingsmogelijkheden.  

 

Gildebuurt – Eindhoven  

Tijdens de inventarisatie van de mogelijkheden voor sloop- en nieuwbouw van de 

Gildebuurt in Eindhoven is gebleken dat deze opgave voor Wooninc. financieel niet 

haalbaar is, uitgaande van de ambities op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het 

Duurzaamheidspact kijken we met collegacorporatie ‘thuis naar mogelijke uitruil van dit 

bezit. We betrekken ook de huurders bij dit proces. Eind 2020 zijn we hiermee gestart. 

Beide scenario’s zijn onderwerp van gesprek: sloop-nieuwbouw door ‘thuis en renovatie 

binnen de financiële mogelijkheden door Wooninc. 

 

Klantgestuurd renoveren 

We werkten in een pilotproject aan klantgestuurd renoveren (serie-van-één). Hierbij kan 

de huurder zelf bepalen wanneer groot onderhoudswerkzaamheden in de woningen 

plaatsvinden.  

 

 
Renovatieprojecten Wooninc. 

 

 

 

3.7 Professionaliseren afdeling 

In 2020 vond een herinrichting plaats van de afdeling vastgoed. We brachten het aantal 

ingehuurde medewerkers aanzienlijk terug door het werven van vaste medewerkers. Ook 

zijn de werkprocessen aangepast waardoor meer grip op de (invulling van) de budgetten 

is ontstaan.  

 

Digitalisering en datakwaliteit zijn afdelingsoverstijgende projecten die in 2020 hoog op de 

agenda stonden. Binnen de vastgoedkamer is in 2020 hard gewerkt aan de implementatie 

van Movin’U: een programma om vastgoeddata inzichtelijk te krijgen. Hiermee worden 

onder andere de gegevens van ons vastgoed voor alle medewerkers toegankelijk.   

Projecten Aantal Type vastgoed

Appelaar 82 Meergezinswoning

Floraplein fase 1 23 Eengezinswoning

Floraplein fase 1 54 Meergezinswoning

GO bij mutatie (projectmatig) 251 Eengezinswoning

Gildebuurt 161 Eengezinswoning

Totaal 571
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4. VERMOGENSKAMER 

4.1 Financiële continuïteit 

De financiële positie van woningcorporaties is aan actuele ontwikkelingen onderhevig. De 

ontwikkelingen op de woningmarkt leiden tot aanzienlijke stijgingen van de marktwaarden. 

De beleidswaarde beweegt mee met deze marktwaarde, en lijkt ruimte te bieden binnen 

de – verruimde – geldende normen van de toezichthouders. De indicatieve bestedings-

ruimte van woningcorporaties laat met dit alles een stijging zien. 

 

Tegelijkertijd staan operationele kasstromen onder druk. Met het Sociaal Huurakkoord is 

een inflatievolgende huurverhoging gerealiseerd, waarmee de opbrengsten zijn 

gelimiteerd. Hogere WOZ-waarden leiden tot een stijging van zowel verhuurderheffing als 

OZB en prijsstijgingen in de bouwbranche leiden tot hogere bouw- en onderhoudskosten. 

Daar bovenop komen fiscale maatregelen met negatieve gevolgen, waarvan de beperking 

van de renteaftrek (ATAD) de grootste impact heeft. 

 

Waardebegrippen uit complexe rekenmethodieken en tastbare resultaten uit fysieke 

kasstromen zijn beide bepalend voor monitoring en sturing van de financiële positie. 

 

Onze financiële continuïteit is gewaarborgd. We zijn in staat om onze strategische doel-

stellingen en maatschappelijke opgaven te realiseren. De beoordeling van onze financiële 

continuïteit is gebaseerd op de financiële ratio’s van onze externe toezichthouders 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW): 

 Loan-to-value 

 Solvabiliteit 

 Interest coverage 

 Dekkingsratio 

 Onderpandratio 

 

Met sturing op deze normen komt de financiële continuïteit door de geplande activiteiten 

niet in het geding, en waarborgen we een duurzame bedrijfsvoering met een verantwoorde 

besteding van maatschappelijke middelen. 

‘We waarborgen een duurzame bedrijfsvoering’ 

Jaarresultaat 

In het vervolg van dit hoofdstuk geven we een beschouwing op de jaarcijfers op 

geconsolideerd niveau. Het jaarresultaat 2020 is € 145,2 miljoen positief. Dit komt met 

name doordat de waarde van het vastgoed is gestegen met ongeveer € 133,2 miljoen. De 

waardestijging van vastgoed komt door externe marktontwikkelingen. Dit deel van het 

resultaat is dan ook niet inzetbaar voor volkshuisvestelijk beleid in de toekomst.  
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Voor een beter inzicht in het jaarresultaat van Wooninc. splitsen we het resultaat als volgt: 

 

 
Opbouw jaarresultaat 2020 en 2019 

 

Exploitatie vastgoedportefeuille 

Het nettoresultaat uit de exploitatie van de vastgoedportefeuille is € 37,5 miljoen  

(€ 33,2 miljoen in 2019). De huurinkomsten zijn met € 4,1 miljoen gestegen door:  

 de huurverhoging (2,6% voor DAEB-woningen en 4,6% voor niet-DAEB-woningen), 

 de aankopen van 128 appartementen, 125 parkeerplaatsen en 2 commerciële ruimten 

(aangekocht vastgoed door Stayinc.) 

 

De onderhoudskosten zijn € 1,3 miljoen lager, door minder planmatig onderhoud  

(€ 2,0 miljoen), maar wel meer storingen- en mutatieonderhoud (€ 1,1 miljoen). Verder 

zijn de organisatiekosten € 0,9 miljoen hoger, met name hogere formatiekosten  

(€ 0,6 miljoen) en incidentele kosten vanwege corona (€ 0,6 miljoen). Hiertegenover staan 

lagere advieskosten (€ 0,3 miljoen). 

 

Verkoop vastgoedobjecten 

Van het bestaande vastgoed (Wooninc. en Stayinc.) hebben we 23 woningen verkocht (in 

2019: 24). 

 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

In 2020 heeft mutatie van de marktwaarde van enkele projecten in ontwikkeling 

plaatsgevonden door voortschrijdend inzicht in de toekomstige exploitatiemogelijkheden. 

Per saldo een bedrag van € 5,4 miljoen negatief. Door de algehele marktontwikkeling is de 

waarde van het sociale en commerciële vastgoed in exploitatie van Wooninc. gestegen met 

€ 138,6 miljoen (8%) (in 2019 € 172,1 miljoen, respectievelijk 11%). 

 

Jaarresultaat (bedragen x € 1.000) 2020 2019 Verschil € Verschil %

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.509 33.167 4.342 13%

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0 0 0%

Nettoresultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.696 2.262 -566 -25%

Nettoresultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille 133.248 161.406 -28.158 -17%

Overige organistiekosten, activiteiten en leefbaarheid -2.245 -477 -1.768 371%

Financiële baten en lasten -19.668 -20.107 439 -2%

Belastingen en resultaat deelneming -5.336 27.180 -32.516 -120%

Jaarresultaat 145.204 203.431 -58.227 -29%
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Nettoresultaat waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 

Financiële baten en lasten 

Het financieringsresultaat is in 2020 ongeveer € 0,4 miljoen verbeterd. De verklaring 

hiervoor is de daling van het gemiddeld gewogen rentetarief (0,3%). 

 

Belastingen en resultaat deelnemingen 

Deze post heeft voor € 5,4 miljoen betrekking op de vennootschapsbelasting. Hiervan is 

€ 1,5 miljoen acute vennootschapsbelasting, en volgt € 3,9 miljoen uit de mutatie in de 

belastinglatenties. Deze mutatie komt onder andere voort uit de realisatie van 

verrekenbare verliezen uit het verleden. 

 

 

Vermogen 

De vermogenspositie is een belangrijke indicator voor inzicht in de financiële continuïteit 

van Wooninc. De waarde van ons bezit is daarin van essentieel belang en vormt de basis. 

De berekeningsmethodiek bij de vermogensratio’s is gebaseerd op de beleidswaarde, 

rekening houdende met het corporatiebeleid. De jaarrekening presenteert echter de eigen 

vermogenspositie op marktwaarde in verhuurde staat, maar een deel van dat 

gerapporteerde eigen vermogen kan niet worden gerealiseerd door het maatschappelijk 

beleid van Wooninc. 

 

Wooninc. waardeert haar bezit in de jaarrekening tegen marktwaarde in verhuurde staat. 

De marktwaarde van het bezit bedraagt ultimo 2020 € 1.969 miljoen. Het eigen vermogen 

bedraagt € 1.342 miljoen. Daarmee is de solvabiliteit, ofwel de verhouding tussen het 

eigen vermogen en het balanstotaal, 67% (2019: 65%) op basis van marktwaarde in 

verhuurde staat. De stijging van de solvabiliteit wordt met name veroorzaakt door de 

waardestijging van het vastgoed. 

 

Van belang is te onderkennen dat de vermogenspositie van Wooninc. niets zegt over het 

geld dat we in kas hebben, of in de toekomst in kas zullen hebben, omdat de marktwaarde 

van het vastgoed is gebaseerd op rendementsmaximalisatie en Wooninc. dit niet nastreeft 

uit hoofde van onze maatschappelijke doelstelling. 

 

  

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

(bedragen x € 1.000)
2020 2019 Verschil € Verschil %

Afwaardering vastgoed in ontwikkeling -7.291 -11.422 4.131 -36%

Terugneming vastgoed in ontwikkeling 1.905 678 1.227 181%

Waardeveranderingen sociaal vastgoed in exploitatie 118.387 150.436 -32.049 -21%

Waardeveranderingen commercieel vastgoed in expl. 20.247 21.714 -1.467 -7%

Resultaat 133.248 161.406 -28.158 -17%
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Het jaar 2020 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt. Zowel 

in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. De marktwaarde van 

de vastgoedportefeuille van Wooninc. is met € 169 miljoen gestegen, van € 1.800 miljoen 

naar € 1.969 miljoen. Dit komt voort uit aangekocht vastgoed (+ € 34 miljoen), verkoop 

van vastgoed (-/- € 4 miljoen) en investeringen in bestaand bezit (+ € 1 miljoen). Het 

restant van de stijging komt voort uit de waardegroei ter hoogte van € 138 miljoen (+ 8%). 

 

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken 

koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaardegroei van 

de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. 

 

Om beter inzicht te verkrijgen in de realiseerbare waarde van ons bezit, waardeert 

Wooninc. haar bezit ook tegen beleidswaarde. Corporaties vermelden vanaf het jaarverslag 

2018 de beleidswaarde in plaats van de bedrijfswaarde in de toelichting van de 

jaarrekening. 

 

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in 

het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt 

gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. 

Hiermee wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en 

dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van 

de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. 

 

Ultimo 2020 bedraagt de beleidswaarde € 1.257 miljoen en is daarmee € 168 miljoen hoger 

dan ultimo 2019 (+ 15%). Deze waardegroei is lager dan op de marktwaarde. Dit wordt 

met name verklaard doordat in de beleidswaarde de stijgingen van leegwaarden en 

markthuren van beperkte invloed zijn. Daarnaast hebben gewijzigde definities en normen 

voor onderhoud en beheer een verlagend effect. 

 

Het vermogen en 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, gebaseerd op beleidswaarde. Deze norm 

is conform de vereisten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw). Als we de jaarrekening zouden opstellen op basis van 

deze beleidswaarde, is de solvabiliteit ultimo 2020 48% (2019: 43%). 
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Componenten financiële balans 2020 

 

Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde (totaal € 712,5 miljoen) zien we 

als de maatschappelijke investering van Wooninc. Ofwel, de investering door het hanteren 

van lagere huren, het hogere kwaliteits- en servicebeleid en het bewust in verhuur – en 

dus beschikbaar – houden van woningen waar verkoop wellicht hoger rendement oplevert. 

De maatschappelijke investering is als volgt samengesteld: 

 

(Bedragen x € 1.000)

Solvabiliteit

67%

Solvabiliteit

48%

Componenten financiële balans

Vastgoedbeleggingen - Historische kosten:

1.089.521

ACTIVA BALANS

Totaal: 2.017.692

Vastgoedbeleggingen - Marktwaarde:

1.969.320

Overige vaste activa

31.406

PASSIVA BALANS

Totaal: 2.017.692

Vastgoedbeleggingen - Beleidswaarde:

1.256.799

Volkshuisvestelijk deel eigen vermogen

629.395

Vlottende activa

16.966

Kortlopende schulden

40.324

Voorzieningen

6.375

Langlopende schulden

629.077

Bedrijfsmatig deel eigen vermogen

712.521
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Marktwaarde naar 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. Het doorexploiteren van het bezit (in plaats van uitponden) 

leidt tot een afslag op de marktwaarde van het vastgoed van € 62,5 miljoen.  

 

Samen met de gemeenten en huurdersorganisaties zijn in de prestatie overeenkomst 

afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van onze huurwoningen. Om de huren 

betaalbaar te houden, hanteren we een streefhuur van gemiddeld 80% van de maximale 

redelijke huur. Dit leidt tot een afslag van de marktwaarde van € 423,1 miljoen. Daarnaast 

vindt nog een afslag van respectievelijk € 211,0 miljoen en € 15,9 miljoen plaats, omdat 

Wooninc. een hoger en 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 zijn 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, ofwel de ratio die aangeeft in welke mate de waarde van Wooninc. gefinancierd is 

met vreemd vermogen. Conform de normen van WSW en Aw geldt dat maximaal 85% van 

het vermogen (op grond van waardering tegen beleidswaarde) redelijkerwijs extern 

gefinancierd mag zijn. 

 

Uitgaande van waardering tegen beleidswaarde, bedraagt dit percentage 52% per 

31 december 2020. Bij interpretatie van deze ratio is van belang dat de leningen in 

verhouding tot de marktwaarde worden afgezet, waarbij een deel door 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 volkshuis-

vestelijke marktwaarde en de beleidswaarde. 
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Vermogenspresentatie vastgoed in exploitatie 

 

 

Liquiditeit 

Wooninc. bewaakt haar liquiditeit zorgvuldig. We onderscheiden hierbij de kasstromen uit 

operationele activiteiten, investeringen en financiering. Deze kasstromen zijn als volgt 

samengesteld: 

 

Presentatie Vermogen

(Bedragen x € 1.000)

Leegwaarde

Marktwaarde Loan-to-value (marktwaarde)

1.969.320 33%

Beleidswaarde Loan-to-value (beleidswaarde)

1.256.799 52%

Historische kostprijs

1.089.521

Loan-to-value 85% grens

770.706

Leningen

655.100

Opbouw vastgoedbeleggingen in exploitatie

Bedrijfsmatige bestemming

Vreemd vermogen

Contractuele bestemming

(huurafslag bestaande contracten)

Ingevulde en additionele investeringscapaciteit

Noodzakelijke vermogensbuffer
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Kasstroomoverzicht 2020 en 2019 

 

De operationele kasstroom is positief en wij zijn in staat om de rente op onze leningen te 

voldoen, naast de reguliere uitgaven voor onderhoud, administratie, belastingen en 

verzekeringen. De indicator die Wooninc. hanteert om dit te monitoren is de interest- 

coverage-ratio (ICR). Dit getal drukt de verhouding uit van de operationele kasstroom 

(vóór aftrek rentelasten) en de rentelasten. 

 

De operationele kasstromen zijn ten opzichte van 2019 toegenomen met € 1,4 miljoen. 

Dit resulteert met name vanuit hogere huurontvangsten (€ 4,3 miljoen) en teruggaven 

vennootschapsbelasting (€ 0,9 miljoen). Daartegenover staan hogere uitgaven voor 

onderhoud (€ 2,1 miljoen), verhuurderheffing (€ 1,0 miljoen), rente (€ 0,3 miljoen) en 

overige zaken (€ 0,4 miljoen). 

 

Wooninc. houdt bij de ICR de norm van het WSW (minimaal 1,4) aan. We voldoen met een 

ICR van 1,7 in 2020 (2019: 1,6) aan de eis van de Aw en het WSW. 

 

 

Financiering 

Treasury houdt zich bezig met renterisico’s, prijsrisico’s en kasstroomrisico’s die 

samenhangen met toekomstige kasstromen. Daarmee ondersteunt treasury het financiële 

beleid van Wooninc. Dit beleid heeft het waarborgen van de financiële continuïteit van 

Wooninc. als primair doel. In 2020 zijn voor een totaalbedrag van € 55,0 miljoen nieuwe 

leningen aangetrokken. Daarnaast hebben we in 2020 € 28,0 miljoen afgelost. 

 

 

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000) 2020 2019 Verschil € Verschil %

Inkomsten uit operationele activiteiten 96.972 92.937 4.035 4%

Uitgaven uit operationele activiteiten 82.642 79.967 2.675 3%

Saldo operationele kasstroom 14.330 12.970 1.360 10%

Inkomsten uit investeringskasstromen 6.089 6.929 -840 -12%

Uitgaven uit investeringskasstromen 47.240 31.668 15.572 49%

Saldo investeringskasstroom -41.151 -24.739 -16.412 66%

Inkomsten uit financieringactiviteiten 55.090 51.500 3.590 7%

Uitgaven uit financieringsactiviteiten 28.104 34.946 -6.842 -20%

Saldo financieringskasstroom 26.986 16.554 10.432 63%

Mutatie liquide middelen 165 4.785 -4.620 -97%



73 

We gebruiken voor de financiering van onze activiteiten alleen transparante leningsvormen 

en houden geen beleggingsportefeuille aan. De totale leningenportefeuille bedraagt ultimo 

2020 € 619 miljoen (exclusief agio) en bestaat uit 84 leningen. Hiervan is € 566 miljoen 

geborgd door het WSW. De gemiddeld gewogen rentecoupon bedroeg 3,13% per 

31 december 2020 (3,35% per 31 december 2019), inclusief de variabel rentende roll-

over-leningen. 

 

Het WSW heeft op 4 januari 2021 het borgingsplafond en de borgbaarheidsverklaring 

afgegeven. Wooninc. voldoet aan de eisen van WSW en kan daarom gebruikmaken 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 2020 vastgesteld op € 577 miljoen. Ultimo 2020 

is de ruimte onder het gezamenlijke borgingsplafond € 11 miljoen. 

 

Om het renterisico te beperken spreiden we de herfinancieringsmomenten zoveel mogelijk 

in de tijd. Bij het bepalen van het renterisico volgen we 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 miljoen mag bedragen. We voldoen ruim aan deze voorwaarde. Binnen het renterisico 

is nog voldoende ruimte voor eventuele nieuwe leningen. 

 

Voor langlopende leningen met variabele rente lopen we het risico dat de kasstromen 

fluctueren door veranderingen in de marktrente. Voor drie leningen was hiervoor een 

rentecontract afgesloten (Interest Rate Swaps) met een looptijd tot en met 2020 en een 

variabele renteverplichting gebaseerd op een driemaands Euribor. Met deze renteswaps 

kregen we een variabele rente van de tegenpartij en werd een vaste rente terugbetaald. 

Deze drie leningen zijn in 2020 omgezet naar vastrentende leningen. 

 

De dekkingsratio geeft de verhouding weer tussen de afgesloten leningen en de waarde 

van het vastgoed op basis van de marktwaardering. Ultimo 2020 bedraagt deze verhouding 

33% (2019: 35%). Hiermee blijven we binnen de externe WSW-norm van maximaal 70%. 

Ook in de toekomst zullen we hierbinnen blijven. 

 

De onderpandratio is een nieuwe discontinuïteitsratio en kent dezelfde methodiek als de 

dekkingsratio, maar richt zich op de leningen die geborgd zijn door het WSW. Deze ratio 

geeft aan of de marktwaarde van het onderpand (DAEB-vastgoed, en niet-DAEB-vastgoed 

waarop WSW hypotheek heeft gevestigd) in het geval van discontinuïteit voldoende is om 

de geborgde schuldpositie af te lossen. Ultimo 2020 bedraagt deze verhouding 34%. 

Hiermee blijven we binnen de externe WSW-norm van maximaal 70%. Ook in de toekomst 

zullen we hierbinnen blijven. 
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4.2 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 drie kamers zijn 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. De vastgoedkamer 

wordt beoordeeld op het ‘dividend’ dat zij aan Wooninc. uitkeert. Het dividend bedraagt in 

2020 € 85,9 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 2020 bedraagt de 

maatschappelijke bijdrage € 38,6 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 de 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: 
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4.3 Fiscaliteit 

Fiscale maatregelen zijn niet te beïnvloeden, maar hebben wel een grote impact op onze 

bedrijfsvoering, onze financiële positie en onze investeringsmogelijkheden.  

 

Naast de branchegerelateerde heffingen, zoals de verhuurderheffing, heffing sanerings-

steun en obligoverplichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), hadden we te 

maken met btw, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, loonheffing, sociale 

verzekeringen en gemeentelijke heffingen, waaronder de onroerendezaakbelasting. 

 

De hoogte van de verhuurderheffing heeft grote consequenties voor de ruimte die wij 

hebben om te investeren in nieuwbouw en duurzaamheid. De heffing is gebaseerd op de 

WOZ-waarde van onze huurwoningen. De kans dat de WOZ-waarde de komende jaren 

stijgt, is groot. Daarmee stijgt ook de hoogte van de verhuurderheffing.  

 

Het WSW kan per jaar de heffing saneringssteun opleggen. Dit heeft ook grote 

consequenties voor onze investeringsruimte. Hetzelfde geldt voor de obligoverplichting van 

het WSW. 

 

Vennootschapsbelasting gaat een steeds grotere rol spelen. Wooninc. heeft compensabele 

verliezen, onder meer door de afwaardering naar lagere WOZ-waarde. Echter, door de 

opwaarderingen als gevolg van de sterk stijgende WOZ-waarden worden deze fiscale 

verliezen ook weer snel verrekend. Hierdoor komt Wooninc. in een betalende positie voor 

de vennootschapsbelasting terecht. Dit is versterkt door de generieke renteaftrekbeperking 

van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). Deze renteaftrekbeperkingsregeling houdt in 

dat de netto rentekosten van schulden slechts aftrekbaar zijn tot 30% van de EBITDA van 

de belastingplichtige, indien het boven het drempelbedrag van € 1,0 miljoen uitkomt. Deze 

maatregel laat vennootschapsbelastingdruk van Wooninc. nog meer toenemen. 

 

Naast de financiële druk, betekende dit ook een grote toename van de fiscale en 

administratieve verplichtingen. Wooninc. moet in haar bedrijfsvoering meer aandacht 

geven aan de fiscaliteit, wat steeds complexer en uitvoeriger wordt. 

 

In 2020 ging circa drie maanden huur aan belastingen en heffingen naar de schatkist. De 

verwachting is dat dit verder toeneemt in de komende jaren. Dit deel van de huur-

opbrengsten kan Wooninc. hierdoor niet inzetten voor haar doelstellingen op het gebied 

van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. 

‘Er is een toename van financiële druk en fiscale en 

administratieve verplichtingen’ 
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5. STAYINC. 

5.1 Onze doelstelling 

Stayinc. wil goede en betaalbare woningen ontwikkelen, (ver)kopen, verhuren en beheren 

in Metropoolregio Eindhoven (MRE). We richten ons op de middenhuur: woningen met een 

huurprijs tussen € 750 en € 1.000. We hebben ook commercieel, maatschappelijk en 

bedrijfsonroerendgoed.  

 

Ons doel is om bij te dragen aan een goede doorstroom in de huizenmarkt: de middenhuur 

is een belangrijke schakel om scheefhuur te voorkomen. We zetten ons in het bijzonder in 

voor ouderen, zodat zij zo lang mogelijk prettig en veilig zelfstandig kunnen wonen, op 

een manier die bij hen past.  

 

 

 

5.2 Vastgoedportefeuille 

Portfoliostrategie 

De vastgoedportefeuille is ons belangrijkste instrument om naar vermogen en in samen-

werking met Wooninc. actief en innovatief bij te dragen aan de volkshuisvesting in de MRE. 

Onze portfoliostrategie is gericht op verbeteren en uitbreiden van de vastgoedportefeuille. 

Ook richten we ons op optimalisering van het financieel rendement, zodat we de vrije 

middelen en de beschikbare investeringsruimte in kunnen zetten in het belang van de 

volkshuisvesting in de MRE. Verder nemen we in de strategie op welk vastgoed wij willen 

aantrekken of ontwikkelen, en voor welke gemeenten.  

 

We vertalen onze strategische uitgangspunten geleidelijk in een wensportefeuille. Voor de 

korte termijn richten we onze aandacht op optimalisering van de bestaande vastgoed-

portefeuille. Voor de langere termijn voorzien we een transformatie van de portefeuille, 

bijvoorbeeld door bezit te verkopen. Hiervoor volgen we de ontwikkelingen in het 

middensegment op de voet.  

 

Bijdrage aan de vastgoedportefeuille van Wooninc.  

Stayinc. is de vaste partner van Wooninc. voor de ontwikkeling, koop, verkoop en beheer 

van seniorenwoningen in het middensegment. Het is dan ook logisch dat onze 

portefeuillestrategie verbonden is met die van Wooninc. Jaarlijks stemmen we via de 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders af bij welke projecten Stayinc. een bijdrage 

levert aan de portefeuillestrategie van Wooninc. 
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Aankoop 

Stayinc. heeft als doelstelling om te groeien naar circa 1.200 eenheden. In 2020 zetten we 

hierin een flinke stap door de aankoop van:  

 De Brugwachter & De Schuyt in Son en Breugel  

 Brederode in Waalre 

 Ventoseflat in Eindhoven  

 

 
Aangekocht vastgoed Stayinc.  

 

Dit alles heeft erin geresulteerd dat Stayinc. eind 2020 in totaal 785 woningen in exploitatie 

heeft. 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw 

Stayinc. groeit ook door projectontwikkeling. In 2020 werkten we aan de realisatie van 

nieuwbouw op vier locaties. Deze projecten zitten in de eerste fases dus de werkzaam-

heden bestonden uit voorbereidende activiteiten. 

 

Aangekocht vastgoed Aantal Type vastgoed

De Brugwachter & De Schuyt, 

Son en Breugel
146 73 appartementen en 73 ondergrondse parkeerplaatsen

Brederode, Waalre 28 14 appartementen en 14 ondergrondse parkeerplaatsen

Ventoseflat, Eindoven 81
41 appartementen, 2 commerciële ruimten en 38 

parkeergelegenheden

Totaal 255

Stayinc. koopt de Ventoseflat  

Stayinc. kocht in februari 2020 de 

Ventoseflat in Eindhoven van de 

gemeente Eindhoven. Met de ruime 

appartementen in dit iconische 

gebouw aan de Mathildelaan zet 

Stayinc. in op betaalbaar 

gezinswonen in de binnenstad. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Feb. 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-koopt-de-ventoseflat-in-eindhoven/
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Brabantia – Waalre 

We zitten in fase IV (de laatste fase) van de herontwikkeling van het Brabantiaterrein in 

Waalre. De vorige fases zijn door Wooninc. en ‘thuis gerealiseerd. Fase IV is een 

ontwikkeling van Stayinc. en BanBouw. We realiseren verdeeld over meerdere gebouwen 

ongeveer 105 appartementen (zowel huur als koop). Het project zit in de definitiefase. In 

deze fase maken we de plannen in overleg met omwonenden en stemmen we deze af met 

de gemeente, het Waterschap en de Provincie. 

 

Hartje Barrier – Eindhoven  

In dit project aan de Ardèchelaan in Eindhoven wordt het winkelcentrum Achtste Barrier 

en woongebouw Cantershoef vernieuwd en uitgebreid. BanBouw neemt het winkelcentrum 

voor zijn rekening en Stayinc. Cantershoef, een woongebouw van ruim 26 jaar oud voor 

senioren. We maken het geschikt voor de toekomst door er appartementen aan toe te 

voegen. Het project zit in de ontwerpfase en gaat uit van een woontoren met daarin 

112 appartementen, verdeeld over sociale huur en middenhuur. Omdat de woontoren 

tegen het bestaande complex Cantershoef wordt aangebouwd, moet een klein gedeelte 

(laagbouw) van de Cantershoef gesloopt worden. 

 

Heerbaan – Veldhoven  

In Veldhoven is Stayinc. bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Heerbaan. In 

samenwerking met de gemeente en Woonbedrijf willen we hier in totaal ongeveer 

300 woningen realiseren. Het project zit in de definitiefase. Op een gedeelte van het 

plangebied staan nu de 20 tijdelijke Heijmans ONE woningen van Wooninc. 

 

De Majoor – Eindhoven  

De Majoor (voorheen Kavel 6) bestaat uit 59 middenhuur appartementen voor jongeren. 

De Majoor is de laatste en afrondende fase van het door Erick van Egeraat ontworpen 

masterplan De Grijze Generaal. Eind 2020 zijn de bestemmingsplanwijziging en de 

omgevingsvergunning ingediend. Naar verwachting start de bouw van dit project na de 

zomer van 2021. 

 

 
Ontwikkellocaties Stayinc. 

 

 

  

Projecten Aantal Type vastgoed

De Majoor, Eindhoven 59 Appartementen

Hartje Barrier, Eindhoven 44 Appartementen

Brabantia, Waalre 56 Appartementen

Totaal 159
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Verkoop  

In 2020 besloten we, in navolging van de eerder gemaakte strategische keuzes, om de 

verkoop van de ontwikkellocatie Schellens in gang te zetten. Stayinc. laat zich hierin 

bijstaan door een professioneel en onafhankelijk adviseur met actuele kennis van de markt 

én een groot nationaal netwerk. Het Schellensterrein is in december 2020 door de 

gemeente opgenomen in de Verdichtingsvisie binnenstad. Hiermee is een potentiële 

bouwhoogte tot 105 meter op deze locatie mogelijk. 

 

Stayinc. heeft in 2020 3 huurwoningen verkocht. In 2019 verkochten we 1 huurwoning.  

 

 

 

5.3 Verhuur 

Stayinc. heeft 64 woningen verhuurd in 2020. Het aangekochte vastgoed in 2020 is in 

verhuurde staat overgenomen, en beschouwen we daarom niet als nieuwe verhuring. 

 

 
Verhuringen Stayinc.  

 

Eind 2020 verhuurt Stayinc. 43% van haar woningen voor een huurprijs boven de 

liberalisatiegrens (33% eind 2019). Hiermee bedienen we dus de middeninkomens. 57% 

van de woningen heeft een huurprijs beneden deze grens (67% eind 2019). Dit zijn 

woningen die voortkomen uit de juridische afsplitsing in 2017. Bij mutatie wordt de 

huurprijs van deze woningen naar de middenhuur gebracht, waardoor een steeds betere 

match met de doelgroep ontstaat. 

 

 
Voorraad naar huurprijssegment Stayinc.  

 

 

 

Verhuringen Stayinc. 2020 Stayinc. 2019

Eengezinswoningen 9 9

Appartementen met lift 43 31

Appartementen zonder lift 12 2

Studio's 0 11

64 53

Huurprijs Segment Aantal

< € 432,51 Goedkoop 3

€ 432,51 - € 663,40 Betaalbaar 314

€ 663,40 - € 737,14 Bereikbaar 127

> € 737,14 Duur 341

Eindtotaal 785
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5.4 Financiële continuïteit 

Voor Stayinc. geldt – als 100%-deelneming van Wooninc. – ook het normenkader van de 

Aw en het WSW. In hoofdstuk 4 (Vermogenskamer) staat toegelicht dat we in 2020 

voldeden aan de vereiste financiële ratio’s. In aanvulling hierop gelden voor Stayinc. ook 

financiële ratio’s vanuit het financieringsarrangement bij BNG. 

 

 

Financiering 

Stayinc. trok in 2019 een financiering van € 138,5 miljoen aan bij BNG. Dit hebben we tot 

nu toe als volgt besteed: 

 Aflossing van de startlening vanuit de TI aan Stayinc. van € 43,5 miljoen (in 2019).  

 Aankoop van de complexen de Brugwachter & De Schuyt, Brederode en Ventoseflat (in 

2020) voor in totaal € 34,0 miljoen.  

 

De resterende € 61,0 miljoen zet Stayinc. de komende jaren in om de wensportefeuille 

verder te realiseren. 

 

Aan de financiering zijn de volgende financiële voorwaarden verbonden: 

 Loan-to-value: kleiner of gelijk aan 55% vanaf boekjaar 2019 

 DSCR backward: groter of gelijk aan 1,1 voor 2019 - 2022 

 DSCR backward: groter of gelijk aan 1,3 vanaf boekjaar 2023 

 

Eind 2020 bedraagt de loan-to-value 41%. De DSCR backward komt over 2020 uit op 2,9. 

Hiermee voldoet Stayinc. aan de gestelde financiële voorwaarden. 

 

 

 

 

 

SAMENWERKING STAYINC. EN TRUDO  

Stayinc., Trudo en de gemeente 

Eindhoven gaan samenwerken om 

het tekort aan betaalbare huur-

woningen in het middensegment in 

Eindhoven aan te pakken. Doel is een 

gezamenlijk loket voor betaalbare 

huurwoningen in het middensegment 

met een maandhuur tussen de € 737 

en € 1000. 

 

Lees de terugblik op onze website › 

Terugblik 

Juli 

https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
https://wooninc.nl/over-ons/actueel/nieuws/stayinc-en-trudo-starten-samenwerking-middenhuur-eindhoven/
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5.5 Samenwerking middenhuur 

Stayinc. en Trudo Holding B.V. gaan samenwerken om te zorgen voor meer slagkracht en 

daarmee uiteindelijk ook voor een groter woningaanbod. We werken samen op het gebied 

van middenhuur en middenkoop. Het samenwerkingsverband zorgt voor meer 

gezamenlijke investeringsruimte.  

 

Ons streven is om nog meer erkend te worden als dé partij voor het middensegment 

(koop/huur) door stakeholders als gemeenten, huurders, kopers en collegacorporaties. Dit 

heeft niet alleen een aantrekkende werking op het gebied van potentiele huurders 

(vindbaarheid), maar ook op posities en kansen om de portefeuille en daarmee het aanbod 

verder te kunnen vergroten. De samenwerking positioneren we onder de naam ‘PLEK’. 

 

 

Aanvullende doelen  

Daarnaast hebben we de volgende doelen met onze samenwerking:  

 Kostenefficiency: we kunnen de kosten van huisvesting, communicatie, personeel en 

ICT delen en daarmee schaalvoordeel behalen. 

 Kwaliteit: we kunnen investeren in specialisaties.  

 Continuïteit: we zijn minder kwetsbaar en kunnen op grotere schaal opereren.  

 

 

 

5.6 Professionaliseren Stayinc.  

Stayinc. heeft in 2020 gewerkt aan een nieuwe website die past bij het verhuren van 

woningen in het middensegment. De website is in februari 2021 live gegaan. Dit is een 

eerste stap die uiteindelijk moet leiden naar de ontwikkeling van een app waarmee 

woningzoekenden op een toegankelijke, digitale manier informatie kunnen vinden en zaken 

kunnen regelen.  



85 

  



86 

6. RISICOMANAGEMENT 

6.1 Verankering risicomanagement 

Wooninc. kiest voor een integrale en geïntegreerde benadering. Ons risicomanagement-

systeem is ingebed in de reguliere planning & control-cyclus. Alle lagen in de organisatie 

– van medewerker en manager, tot bestuur en raad van commissarissen – hebben hun 

verantwoordelijkheid. Wij managen allerlei soorten risico’s: van risico’s op het gebied van 

strategie, organisatie en financiën, tot risico’s in het kader van verslaglegging of wet- en 

regelgeving. Er is oog voor de harde en zachte kant van risicomanagement, voor systemen, 

processen en procedures, maar ook voor cultuur en stijl van leidinggeven. En we maken 

bij de beheersing van risico’s gebruik van hard én soft controls. 

 

 

 

6.2 Risicobereidheid en risicocultuur 

Alle lagen van de organisatie vervullen hun eigen rol in ons risicomanagementsysteem. 

Bestuur en managementteam zijn verantwoordelijk voor de opzet en de werking van een 

adequate risicomanagementsystematiek én voor de competenties en cultuur die passen bij 

effectief risicomanagement. Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de feitelijke 

werking van het systeem en voor een adequate risicocultuur in de werkorganisatie. 

Identificatie en beheersing van strategische risico’s liggen bij bestuur en management, die 

van tactische en operationele risico’s bij het lijnmanagement.  

‘Alle lagen van de organisatie vervullen hun eigen rol in ons 

risicomanagementsysteem’ 

De concerncontroller fungeert als risicomanagementcoördinator, heeft een directe 

escalatielijn met de raad van commissarissen en zorgt voor adequate en frequente audits 

op de uitvoering van risicomanagement in de dagelijkse praktijk. De raad van 

commissarissen houdt toezicht op de effectiviteit van het risicomanagement en is 

betrokken bij de identificatie en prioritering van cruciale risico’s. 

 

Wooninc. optimaliseerde in 2020 het risicomanagementsysteem verder. Met het op sterkte 

komen van het managementteam kreeg risicomanagement ook meer een plek in de totale 

organisatie. Veel aandacht ging en gaat uit naar de borging van de methoden en 

technieken op het gebied van risicomanagement, maar ook en vooral naar het ontwikkelen 

van standaardprocedures. De focus lag daarbij op consequent en consistent gebruik van 

de zogenaamde risicokaarten. Door het gebruik van risicokaarten is er niet alleen aandacht 

voor de inventarisatie van risico’s op alle niveaus van de organisatie, maar krijgen ook 

risicobewustwording en risicoalertheid tot laag in de organisatie aandacht. 
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Belangrijk aspect in dit kader is het aanbestedingsbeleid van Wooninc. wat bij alle lagen 

van de organisatie tot uiting komt. Hierin is de wijze van handelen vastgesteld bij 

verschillende type opdrachtverstrekkingen, van dienstverlening tot nieuwbouwprojecten. 

Doelstelling hiervan is objectiviteit, transparantie en proportionaliteit binnen het 

gunningsproces. 

 

Door continue monitoring van de kritieke prestatie- en risico-indicatoren, zijn kennis en 

inzicht van medewerkers en managers in alle lagen van de organisatie gegroeid wat betreft 

risico’s en de wijze waarop deze beheerst kunnen worden. De werking van onze 

risicobeheersings- en controlsystemen beoordeelt ook de accountant als adequaat. 

‘Het gebruik van risicokaarten is gemeengoed bij Wooninc.’ 

 

6.3 Belangrijke risico’s 

Wooninc. heeft de zes belangrijkste strategische risico’s geïdentificeerd. Dit zijn risico’s die 

het grootste effect kunnen hebben op de realisatie van ons ondernemingsplan en op onze 

reputatie.  

 

 

1. Sociaal verdienmodel niet duurzaam 

De verdiencapaciteit van alle toegelaten instellingen staat onder druk door externe 

ontwikkelingen en overheidsmaatregelen. Bij ons wordt dit nog versterkt door onze focus 

op senioren. Deze focus vereist extra inspanningen en investeringen die niet één-op-één 

terugverdiend worden. De impact van dit risico op de realisatie van onze ambities en op 

onze investeringscapaciteit is op termijn aanzienlijk. Onze risicobereidheid is desondanks 

gematigd, want dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en aan de 

maatschappij mee kunnen doen, is van groot maatschappelijke belang We ontwikkelen 

maatregelen om dit risico af te zwakken, zowel in eigen huis als in samenwerking met 

collegacorporaties in Metropoolregio Eindhoven (MRE). Op dit moment kwalificeren wij het 

netto-risico als een aanvaardbaar restrisico.  

 

 

2. Investeringsruimte te beperkt 

Onze verminderde verdiencapaciteit heeft een negatief effect op onze investerings-

capaciteit. Dit negatieve effect wordt verder versterkt door politieke en maatschappelijke 

wensen ten aanzien van: 

 de beschikbaarheid van de sociale voorraad,  

 het ontwikkelen van huurwoningen voor het middensegment, 

 de ambities op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. 

 

Als we kijken naar de actuele financiële positie, dan kunnen wij onze maatschappelijke en 

vastgoedplannen tot en met 2023 realiseren binnen de financiële ratio’s die het WSW en 
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de Aw stellen. Maar vanuit de gemeente en markt is er druk om meer te doen aan 

beschikbaarheid. Om de robuustheid van de begroting te beoordelen, zijn vier slecht-weer-

scenario’s doorgerekend. Ook dan blijven de financiële ratio’s op geconsolideerd niveau 

binnen de normen. Wel kan in enkele scenario’s spanning ontstaan bij de loan-to-value-

ratio in de tak van diensten van algemeen economisch belang. Onze risicobereidheid ten 

aanzien van dit potentiële risico is laag. De nodige maatregelen zijn genomen of in 

ontwikkeling. Omdat het eventuele risico pas op termijn en bij sterk ongunstige 

omstandigheden actueel wordt, kwalificeren wij het restrisico op dit moment als 

aanvaardbaar. 

 

 

3. Veiligheid onvoldoende 

Het risico dat het bezit van Wooninc. niet voldoet aan de noodzakelijke veiligheidseisen op 

het gebied van brandveiligheid, legionella en asbest, is in theorie hoog vanwege de grote 

impact op onze huurders. Onze risicobereidheid ten aanzien van dit theoretische risico is 

zeer laag. Omdat het potentiële risico per woongebouw kan verschillen, worden scans 

uitgevoerd waarbij voorrang wordt gegeven aan woongebouwen met zorg, woongebouwen 

voor senioren en flexwoongebouwen. Overal voldoet Wooninc. aan de veiligheidseisen die 

de wet stelt. Aanvullende maatregelen zijn gericht op:  

 het verder verhogen van de kwaliteit in preventie en beveiliging,  

 het optimaliseren van het calamiteitenplan,  

 het verbeteren van de datakwaliteit,  

 het organiseren van veiligheidsbewustzijnsbijeenkomsten.  

 

Door deze maatregelen kwalificeert Wooninc. het netto risico als aanvaardbaar, al blijft 

voortvarendheid en alertheid gewenst.  

 

 

4. Vastgoedportefeuille onvoldoende toekomstbestendig 

Alle woningcorporaties staan voor grote uitdagingen op het gebied van het 

toekomstbestendig maken van de woningen. Hierbij is onze focus niet alleen gericht op ‘de 

stenen’, maar vooral ook op de wensen en behoeften van de bewoners. De komende jaren 

trekt dit een zware wissel op de investeringscapaciteit. Omdat onze financiële 

manoeuvreerruimte beperkt is, is het risico aanzienlijk dat wij op termijn onze 

wensportefeuille niet kunnen realiseren. Onze risicobereidheid ten aanzien van dit 

potentiële risico is echter gematigd, gezien de betrokken maatschappelijke belangen. Naar 

draagkracht worden maatregelen doorgevoerd. Daarnaast vindt binnen de MRE overleg 

plaats om op basis van de totaal beschikbare investeringscapaciteit tot arrangementen te 

komen, zoals uitruilen van bezit en collegiale financiering. Omdat deze gesprekken positief 

verlopen en het risico pas op termijn actueel wordt, kwalificeren wij het huidige restrisico 

op dit moment als verwaarloosbaar.  
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5. Niet passend toewijzen 

Alle corporaties hebben een zwaarwegend belang bij het voldoen aan de 

passendheidstoets. Toezicht op compliance, oftewel naleving van de geldende wet- en 

regelgeving, staat hoog op de agenda van de Autoriteit woningcorporaties. De impact bij 

schending van de passendheidsnorm is groot. Daarom is onze risicobereidheid ten aanzien 

van dit eventuele risico zeer laag. Wij beheren dit potentiële risico actief en accuraat. Dit 

leidt ertoe dat wij in de praktijk minimaal 90% van onze sociale huurwoningen verhuren 

aan de doelgroep, terwijl wij ook ruimschoots voldoen aan de passendheidsnorm. Het 

restrisico is daarmee verwaarloosbaar te noemen. 

 

 

6. Ineffectieve samenwerking 

Voor onze ambitie om in de MRE (h)erkend te worden als dé corporatie voor senioren en 

om de cirkel wonen, welzijn, zorg rond te maken, is samenwerking met andere partijen 

noodzakelijk. De aanwezigheid en effectiviteit van dergelijke allianties zijn een 

randvoorwaarde voor onze strategische ambities op het gebied van senioren. Ineffectieve 

samenwerking is in die zin een risico met een aanzienlijke impact op onze maatschappelijke 

en financiële resultaten. Wij zijn bereid om op het gebied van samenwerkingen gematigde 

risico’s te nemen om onze strategische ambities waar te maken. In het kader van de 

beheersing van dit risico, verduidelijken wij welke opbrengsten wij van de allianties 

verwachten en versterken wij in eigen huis het accountmanagement. Het resterende risico 

kwalificeren wij als verwaarloosbaar.  

 

De belangrijkste risico’s zijn in de volgende figuur samengevat. In 2020 hebben zich geen 

onvoorziene risico’s voorgedaan.  
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Belangrijkste risico’s 

 

Richtlijn 400 van de RJ schrijft voor dat risico’s inzake financiële positie en financiële 

verslaggeving worden geïdentificeerd. Wooninc. onderkent genoemde risico’s, maar deze 

behoren niet tot de belangrijkste strategische risico’s van Wooninc. 

 

 

Coronacrisis 

Het jaar 2020 heeft nagenoeg geheel in het teken gestaan van de coronapandemie. Voor 

de medewerkers van Wooninc. heeft de pandemie vooral gevolgen gehad voor de 

aangepaste (digitale) manier van werken, extra aandacht voor het veilig houden van onze 

gebouwen en de medewerkers zelf, en ervoor zorgen dat we bereikbaar zijn voor onze 

huurders.  

 

In financiële zin hebben we, behalve wat hogere frictieleegstand en een beperkt aantal 

gevallen van maatwerk voor huurbetalingsafspraken, weinig tegenvallers ervaren door 

corona.  
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Voor onze huurders heeft het vanzelfsprekend een veel groter effect gehad. Denk aan 

bijvoorbeeld aan gezondheidsproblematiek, financiële problemen en psychische 

problemen.  

 

Met de beschikbaarheid van een vaccin lijkt een oplossing in zicht. Wat de langetermijn-

effecten precies zijn, moet nog blijken. De grootste risico’s lijken op dit moment:  

 vertraging van bouw- en renovatietrajecten,  

 alsnog betalingsproblemen bij huurders,  

 uitstel van onderhoud, 

 langetermijneffecten van de pandemie en de maatregelen voor het welzijn van 

huurders, de leefbaarheid van wijken en de financiële situatie van huurders, 

 langere frictieleegstand van verhuurde eenheden.  

 

Onze inschatting is dat het bedrijfsmodel van Wooninc. bestendig genoeg is, met 

huurstromen die omvangrijk en goed gespreid zijn, en vastgoed dat normaal gesproken 

courant en waardevast is. Het lijken dus geen factoren die kunnen leiden tot een bedreiging 

van onze bedrijfscontinuïteit. 

‘Geen financiële problemen door de coronacrisis’ 

 

6.4 Interne beheersing 

Wooninc. werkt volgens het Three Lines Model.  

 De eerste lijn wordt ingevuld onder verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Het 

lijnmanagement is primair verantwoordelijk voor de realisatie van de strategie, voor de 

uit de strategie afgeleide doelstellingen en voor waardecreatie. 

 De tweede lijn wordt gevormd door de ondersteunende afdelingen, waarbij de afdeling 

Planning & Control een belangrijke positie heeft op het gebied van risicomanagement, 

financial en business control en compliance.  

 

 De derde lijn wordt ingevuld door de concerncontroller. De rol van concerncontroller 

biedt het management, de bestuurder/directie en de raad van commissarissen 

aanvullende zekerheid over de kwaliteit van sturing en beheersing van de organisatie 

van Wooninc. De concerncontroller controleert of het samenspel tussen de eerste en 

tweede lijn soepel functioneert en velt hierover een oordeel met mogelijkheden tot 

verbetering. Onderdeel van deze werkzaamheden is het jaarlijks opstellen en uitvoeren 

van het interne controleplan. 
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In 2020 ging het met name om:  

 Een oordeel geven over bestuursbesluiten, zoals de begroting, de verslaglegging, 

investeringsbesluiten en de organisatieontwikkeling. De rode draad in deze oordelen is 

dat de besluiten in lijn zijn met de visie en het beleid van Wooninc. De concerncontroller 

gaf ook diverse adviezen voor verbetering of voor implementatie. Deze adviezen 

worden in het algemeen overgenomen door de directie en het verantwoordelijk 

management.  

 Toetsing op het bestaan en de werking van keycontrols binnen de primaire en 

secundaire processen van Wooninc. 

 Betrokkenheid bij de versterking van de businesscontrol en meedenken over de 

doorontwikkeling van de drie controlelijnen en het risicomanagement binnen Wooninc.  

 

 

 

6.5 Externe audit 

De concerncontroller stelt jaarlijks het interne controleplan op en is verantwoordelijk voor 

de uitvoering hiervan. Voorafgaand wordt dit interne controleplan besproken met en 

goedgekeurd door de raad van commissarissen. Ook onze externe accountant wordt op de 

hoogte gebracht van het interne controleplan, de voortgang van de uitvoering ervan, en 

de belangrijkste bevindingen en constateringen hieruit. 

 

De accountant verwerkt dit vervolgens in zijn risicoanalyse en controleaanpak voor de 

audit op de jaarrekening en dVi. Deze audit voert de accountant uit aan de hand van 

geldende wet- en regelgeving, waaronder het accountantsprotocol voor woningcorporaties. 

Gedurende de audit rapporteert de accountant aan de raad van commissarissen in de vorm 

van een management letter en een accountantsverslag. Daarnaast wordt de raad van 

commissarissen voorafgaand aan de uitvoering van de audit op de hoogte gebracht van 

controleaanpak. Op deze wijze ziet de raad van commissarissen toe op de werkzaamheden 

van de accountant. 
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7. VERANTWOORDING RAAD VAN 

COMMISSARISSEN 

In dit verslag legt de raad van commissarissen (RvC) als onderdeel van een maatschappe-

lijk ondernemende organisatie publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop hij in 

2020 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. 

  

 

7.1 Voorwoord 

Wij zijn er in de eerste plaats voor mensen die vanwege een beperkt inkomen een beroep 

op ons doen. Seniorenhuisvesting heeft onze prioriteit, hierin zijn we specialist. Ons 

vermogen is echter ontoereikend om alles tegelijk aan te kunnen pakken. Het vereist het 

maken van keuzes in de strategische sturing, bedrijfsvoering, samenwerking met 

belanghebbenden en de inrichting van de organisatie. Het zijn keuzes waar het bestuur en 

de organisatie van Wooninc. voor staan, waarbij de raad van commissarissen vanuit zijn 

eigen rol verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft. 

 

Binnen dat kader volgt de RvC nauwgezet de werkzaamheden van het bestuur en meent 

hij dat met de gekozen oriëntatie en accenten goed wordt ingespeeld op de economische, 

sociale, maatschappelijke en politieke omstandigheden, waarbij de samenwerking met 

huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en andere 

belanghebbenden steeds belangrijker wordt.  

 

Voor de raad van commissarissen was 2020 een bijzonder jaar, dat mede in het teken had 

moeten staan van het herijken van de strategie 2021-2025. De herijking zou in het najaar 

leiden tot de vaststelling van het Ondernemingsplan 2021-2025. Vanwege de coronacrisis 

en de vele onzekerheden als gevolg daarvan, is medio dit jaar alleen de strategische koers 

voor de jaren 2020 en 2021 bepaald. 

 

In 2020 waren verschillende relevante externe ontwikkelingen sterk onzeker. Het ging niet 

alleen om de gevolgen van Covid-19 maar ook om rijksbeleid. In juni verscheen het rapport 

‘Opgaven en middelen woningcorporaties’, waaruit blijkt dat er op landelijk niveau – nog 

afgezien van grote individuele en regionale verschillen – onvoldoende middelen zijn om de 

stapeling van alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Daarvoor zijn 

principiële beleidskeuzes nodig, maar de minister heeft aangekondigd om deze over de 

verkiezingen in het voorjaar van 2021 heen te tillen. Tegen deze achtergrond wordt het 

Ondernemingsplan 2022-2025 in stappen ontwikkeld ‘in afstemming met’ de externe 

ontwikkelingen in de economie en het rijksbeleid. 

 

Het bovenstaande laat onverlet dat de bouwstenen in de strategie die niet of minder 

afhankelijk zijn van externe ontwikkelingen, zoals de visie van Wooninc. op wonen of de 

ontwikkeling van de organisatie, in 2020 overeenkomstig de begroting zijn opgepakt.  
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7.2 Besturen en toezichthouden  

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de 

algemene gang van zaken binnen Wooninc. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd 

het bestuur, vervult zijn klankbordrol, is verantwoordelijk voor benoeming, beoordeling en 

schorsing en ontslag van het bestuur en stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast. Daarnaast 

geeft de RvC de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt hij de 

opdracht voor de vierjaarlijkse visitatie goed.  

 

Hoewel de RvC en de afzonderlijke commissarissen een eigen verantwoordelijkheid hebben 

om ervoor te zorgen dat zij beschikken over relevante informatie van bestuur, accountant 

en/of derden, verschaft het bestuur de raad alle informatie ten behoeve van het toezicht 

en de risicobeheersing. 

 

 

Legitimatie  

De RvC handelt op basis van bevoegdheden die in de statuten van Wooninc. zijn 

vastgelegd. De werkwijze is omschreven in het RvC-reglement. Drie commissies adviseren 

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.  

 

De RvC is zelf verantwoordelijk voor het goed uitoefenen van zijn taken en verantwoorde-

lijkheden, opereert zowel intern als extern als één team en zorgt voor voldoende 

tegenwicht (countervailing power) binnen de RvC alsook tussen RvC en bestuur. De wijze 

van besluitvorming en verantwoording over belangrijke onderwerpen en de bijbehorende 

rolverdeling tussen bestuur en RvC is mede vastgelegd in het bestuursreglement, dat in 

2020 is geactualiseerd.  

 

 

Toezichtkader 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 en intern toezichtkader wordt onderscheiden.  

 

Het extern toezichtkader omvat de Woningwet, BTIV, RTIV, Governancecode woning-

corporaties 2020 en overige wet- en regelgeving. Het intern toezichtkader omvat de 

statuten, het bestuurs- en RvC-reglement, het reglement financieel beleid en beheer, het 

treasurystatuut, het inkoop- en aanbestedingsbeleid, het investeringsstatuut en de 

integriteits-code, inclusief klokkenluidersregeling. Een aantal documenten is op de website 

in te zien. 

 

Het toetsingskader is voor het bestuur kaderstellend om te besturen en voor de raad 

richtinggevend om toezicht te (kunnen) houden, en heeft betrekking op zowel de besturing 

als beheersing van de organisatie.  
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Het besturingskader bestaat onder meer uit het ondernemingsplan, het strategisch 

voorraadbeleid, het jaarplan en de prestatieafspraken met de gemeenten waarin Wooninc. 

werkzaam is. Het beheersingskader omvat onder meer de financiële meerjarenbegroting, 

het kasstroomoverzicht, het treasury-jaarplan, het risicobeheersingssysteem en het 

kwaliteitsbeleid (Wooninc. is ISO-gecertificeerd). 

 

Investeringsvoorstellen voor onderhoud, woningverbetering en nieuwbouw zijn standaard 

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 het gestructureerd en organisatiebreed verbinding leggen tussen doelen, prestaties 

en risico’s hanteren we een risicomanagementsystematiek met zogenoemde strategie- en 

risicokaarten, gekoppeld aan de planning & control-cyclus. Daarnaast maken we gebruik 

van het risicobeoordelingsmodel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat 

gericht is op de business en financial risks, en het procesmanagementsysteem Rules voor 

het identificeren van risico’s. Naast de harde sturings- en beheersmaatregelen besteden 

bestuur en RvC, ieder vanuit hun eigen rol, aandacht aan soft controls. 

. 

De risicobeoordeling van projecten in ontwikkeling gebeurt met 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. Jaarlijks worden bij de 

voorbereiding van de begroting de geïdentificeerde risico’s opnieuw beoordeeld alsook 

vastgesteld of ze nog valide zijn.  

 

Ook andere strategie- en 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 beheersingssystemen, inclusief (de voortgang van) de projecten op 

portefeuilleniveau.  

 

De financiële continuïteit wordt getoetst aan de vastgestelde kpi’s en periodiek bewaakt 

aan de hand van de financiële tertiaalrapportages. Het treasury-jaarplan en kasstroom-

overzicht zijn onder meer toetsingskader voor financieel beleid, naast de algemene kaders 

van de Woningwet, het WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor het 

waarborgen van de financiële continuïteit wordt uitgegaan van een minimaal noodzakelijk 

weerstandsvermogen, 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 (prestatie)afspraken met de 

elf gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, zijn dat afspraken met collega-corporaties 

en samenwerkingspartners over oplossingen voor sociaal-maatschappelijke opgaven 

waarin Wooninc. een rol kan en wil vervullen.  
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Het bovenstaande toezichtkader en toetsingskader is in samenspraak met het bestuur 

opgesteld en door de RvC vastgesteld en wordt 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 zijn jaarverslag vast welke bepalingen van 

de code niet werden toegepast en met welke motivering daarvan is afgeweken. Sinds de 

introductie van de Governancecode voldoet Wooninc. aan alle bepalingen, waaronder dat 

bestuur en RvC in 2020 aandacht hebben besteed aan het in- en extern communiceren 

van de kernwaarden en het geven van bekendheid aan de Governancecode.  

 

 

Commissies  

Op basis van het RvC-reglement kent de raad drie commissies voor ondersteuning van het 

toezicht: Remuneratiecommissie (RC), 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 een van de 

commissies zijn voorbereid. De commissies worden overeenkomstig het bepaalde in de 

Governancecode niet door de voorzitter voorgezeten. 

 

De raad heeft voor iedere commissie een reglement opgesteld waarin de rol en verantwoor-

delijkheden zijn omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissie. 

De reglementen zijn bijlagen bij het RvC-reglement dat op de website is in te zien.  

 

De commissies rapporteren jaarlijks over het aantal vergaderingen en de onderwerpen die 

daarin aan de orde zijn geweest. Voor de belangrijkste onderwerpen wordt verwezen naar 

paragraaf 1.3 ‘Verslag vanuit toezichthoudende rol’ en paragraaf 1.4 ‘Verslag vanuit 

werkgeversrol’. Zie voor de samenstelling van de commissies paragraaf 1.5 ‘Samenstelling 

en functioneren’.  

 

 

 

7.3 Verslag vanuit toezichthoudende rol 

De RvC houdt zich voortdurend bezig met de 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 ook of daarbij de (financiële) continuïteit niet 

in het geding komt. De raad houdt 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 ‘Ondernemingsplan 2020-2021’ 

en de ‘Wensportefeuille 2028’. In het ondernemingsplan, dat is vastgesteld door het 

bestuur en goedgekeurd door de raad, zijn de maatschappelijke, operationele en financiële 

doelen vastgelegd. Deze zijn de uitkomst van een zorgvuldig en transparant proces waarbij 

ook de mening van belanghebbenden is betrokken, op welk proces de raad toezicht houdt.  
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Risico’s – en het effect daarvan op Wooninc. – zijn een belangrijk onderwerp voor de RvC. 

In de ACF en ACVW is dit een vast onderwerp van bespreking. De RvC heeft vastgesteld 

dat risicobewustzijn en risicobereidheid goed in de organisatie en bedrijfsprocessen zijn 

verankerd. Dit blijkt onder meer uit de investeringsvoorstellen, de tertiaalrapportages over 

de projecten en ontwikkellocaties, het monitoren van de financial en business risks en de 

interne audits.  

 

In het kader van risicobeheersing legt het risicomanagementsysteem op gestructureerde 

en uniforme wijze verbinding tussen strategie en risico’s op elk niveau in de organisatie, 

waarvan ook het DrieKamerModel onderdeel is. Bovendien zijn organisatiebreed en met de 

raad de strategische, financiële en operationele risico’s geactualiseerd en geprioriteerd.  

 

Uit de risico-inventarisatie zijn geen noemenswaardige compliance-risico’s geïdentificeerd 

en uit de (interim)controle van de accountant blijkt dat de administratieve organisatie en 

controlesystemen op orde zijn. Daarnaast blijft Wooninc. binnen de streefwaarden van het 

WSW, waarmee de financiële continuïteit en structurele financiering zijn gewaarborgd. 

 

In het kader van de voorbereiding van de begroting 2021 is in de RvC gesproken over 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 en de Indicatieve Bestedingsruimte Woning-

corporaties (IBR) op grond waarvan Wooninc. een beperkte bestedingsruimte heeft om in 

te zetten op de prestatievelden beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid, wat 

concreet betekent dat Wooninc. scherp moet zijn in het maken van keuzes.  

 

In 2018 is gestart met de uitvoering van een organisatieontwikkelplan, dat in 2020 in 

overleg met Aw is aangevuld met een geïntegreerd verbeterplan dat zich specifiek richt op 

de ontwikkeling en aandacht voor integriteit, cultuur en soft controls met als doelstelling 

om organisatiebreed de interne beheersing verder te versterken. 

 

Wooninc. werkt met collega-corporaties en huurdersorganisaties samen in het kader van 

de prestatieafspraken met de gemeenten. Ook neemt Wooninc. deel aan het ‘Platform 

woningcorporaties MRE’ en werkt zij samen met een aantal zorg- en welzijnsinstellingen, 

waaronder Vitalis, Oktober, Ananz, Joris Zorg en WIJeindhoven. De raad houdt toezicht op 

de samenwerkingen en oriënteert zich in dat kader op de relevante belanghebbenden dan 

wel laat zich daarover informeren door het bestuur. 

 

De RvC vindt het belangrijk dat klachten van belanghebbenden adequate, zorgvuldig en 

respectvol worden afgehandeld. Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit over de bij 

Wooninc. en Stayinc. B.V. ingediende klachten, waaronder een toelichting op de aard van 

de klachten, de mate waarin ze een gemene deler hebben en hoe ze zijn opgevolgd. 
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Toezicht op financiële en operationele prestaties  

De Auditcommissie Financiën is in 2020 vijf 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 de bestuurder ook de manager Financiën 

aanwezig, en bij een aantal besprekingen ook de concerncontroller. De accountant sloot 

bij twee ACF-vergaderingen aan. 

 

In de ACF is gesproken over de financiële situatie van Wooninc. op basis van de tertiaal-

rapportages en de beoordeling door de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw. Verder waren de jaarrekening 2019, het accountantsverslag en (de 

uitgangspunten voor) de begroting 2021 onderwerp van gesprek. De jaarrekening 

bevestigt ons beeld van een financieel gezonde woningcorporatie. De raad constateert dat 

de financiële positie van Wooninc. voldoet aan de kaders van WSW en Aw.  

 

De ACF heeft de managementletter 2019 besproken, waarin wordt gesteld dat de 

administratieve organisatie van adequaat niveau is en de risicogerichte insteek als positief 

wordt beoordeeld. Er zijn enkele bevindingen ten aanzien van het inkoop- en factuurproces 

die geen consequenties hebben voor de controlemethodiek. Aan de bevindingen van vorig 

jaar is adequaat opvolging gegeven. De overkoepelende aanbevelingen houden verband 

met het actueel houden van de procesbeschrijvingen en zichtbare documentatie bij de 

uitvoering van beheersingsmaatregelen.  

 

Onderwerp van bespreking waren daarnaast de actualiteiten, het financieel overzicht en 

de tertiaalrapportages treasury en planning & control. Verder is gesproken over de 

huurverhoging 2020, aandachtspunten jaarrekening 2019, accountantscontrole Stayinc. 

B.V., aanbesteding accountantsdiensten, financiële evaluatie nieuwbouwprojecten, 

rekening-courant krediet en wederzijdse zekerhedenregeling WSW. Bij het goedkeuren van 

de jaarrekening heeft de RvC decharge verleend aan het bestuur. De begroting 2021, die 

door de raad is goedgekeurd, is bottom-up tot stand gekomen met informatie uit de 

Maatschappelijke kamer, Vastgoedkamer en Vermogenskamer. De Bestuurskamer heeft 

de begroting getoetst op integraliteit tussen de kamers alsmede vanuit de strategische 

visie en focus. De uitvoering van de begroting 2020 is met betrekking tot de financiële en 

operationele prestaties per tertiaal door het bestuur teruggekoppeld. Daar waar 

doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord. 

 

Na bespreking in de ACF heeft de raad het Intern Controle Plan 2021 en het Treasury-

jaarplan 2021 goedgekeurd. Tevens verleende de RvC goedkeuring aan de benoeming van 

een nieuwe accountant, het rekening-courant krediet en de wederzijdse zekerheden-

regeling WSW alsook het verbindingenstatuut, bestuursreglement, Ondernemingsplan 

2020-2021 en de Samenwerkingsovereenkomst PLEK. 
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Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties  

De Auditcommissie Vastgoed en Wonen is in 2020 vijf keer in vergadering bijeen geweest. 

De daar besproken onderwerpen zijn ter voorbereiding op de besluitvormende vergadering 

van RvC met bestuur. Bij alle besprekingen waren naast het bestuur ook de direct 

verantwoordelijke uitvoerende medewerkers aanwezig, waarmee de commissarissen een 

goed beeld kregen over de kwaliteit van de uitvoering.  

 

De actualiteiten en de ontwikkeling van de portefeuille, waaronder die van Stayinc., zijn 

terugkerende onderwerpen in de ACVW, inclusief de daarmee verbonden risico’s. De 

commissie heeft de lopende (nieuwbouw)projecten besproken en de uitwerking van 

(des)investeringsbesluiten, waaronder die van Stayinc., en de (uitgangspunten voor de) 

begroting 2021. De commissie (en raad) ervaart dat zij met de tertiaalrapportages volledig 

op de hoogte wordt gehouden van de lopende (des)investeringen.  

 

Onderwerp van bespreking waren daarnaast het jaarverslag 2019, de begroting 2021, de 

actualiteiten en de financiële evaluatie nieuwbouwprojecten. Verder is de ACVW 

geïnformeerd over de prestatieafspraken 2020, de biedingen 2021 op de woonvisies van 

de gemeenten waarin Wooninc. werkzaam is, de huurverhoging 2020, de Slimme Wijk 

Malvalaan, standaardisatie sociale huurwoning, ruiling Gildebuurt, Woonrapport regio 

Eindhoven 2019, woonwagenbeleid, risicotoets vastgoedinvesteringen en huurders-

participatie. De voortgang van de begroting 2020 is met betrekking tot de 

volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties per tertiaal door het bestuur 

teruggekoppeld. Daar waar doelstellingen niet zijn gehaald, is dit verantwoord. 

 

Na bespreking in de ACVW heeft de RvC ingestemd met de verkoop van kantoorgebouw 

Picus in Eindhoven aan een collega-corporatie ten behoeve van de huisvesting van 

studenten en de aankoop van zes huurwoningen in Weebosch alsook goedkeuring verleend 

aan het voortgangsbesluit Cantershoef, investeringsbesluit Kavel 6 en de renovatie van 

Floraplein.  

 

De onderwerpen die in de ACF en ACVW zijn besproken, zijn tevens geagendeerd voor de 

besluitvormende vergaderingen van RvC met bestuur. Wij hebben het daarnaast waardevol 

gevonden geïnformeerd te worden over de dienstverlening, aanvullende maatregelen en 

financiële consequenties met betrekking tot Covid-19, Prinsjesdag, het rapport Staat van 

de corporatiesector, de oordeelsbrief Aw, het borgingsplafond WSW, de OOB-status, het 

Strategisch programma WSW, het beoordelingskader Aw/WSW, de Aedes-benchmark, het 

rapport Opgaven en Middelen, de Governancecode, de uitkomsten van de ISO-audit, de 

onderhoudsnorm, ICT/digitalisering, organisatieontwikkeling, de samenwerking Stayinc.-

Trudo Holding, het klanttevredenheidsonderzoek en medewerkersonderzoek, de 

werkzaamheden van de Geschillencommissie Wooninc. en de vergaderingen en het 

jaarverslag van de Raad van Advies. Verder is de raad voorstander van papierloos 

vergaderen, wat met iBabs sinds 2017 mogelijk is. Vanwege Covid-19 vonden de meeste 

RvC-vergaderingen in 2020 via MS Teams plaats.  
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Op 30 juni 2020 heeft de RvC het Ondernemingsplan 2020-2021 - ‘Oppakken en Afmaken’ 

goedgekeurd. Dit Ondernemingsplan vervangt het ondernemingsplan Wooninc.-focus, dat 

tot 2020 van kracht was. Vanwege de huidige onzekerheden (corona, economie, politiek, 

woningmarkt) is besloten de planperiode van ‘Oppakken en Afmaken’ kort te houden en te 

beperken tot de jaren 2020 en 2021, om daarmee tijd te krijgen om aan de hand van de 

ontwikkelingen in cruciale dossiers de koers voor de jaren 2022-2025 te ontwikkelen. Het 

Ondernemingsplan 2020-2021 gaat ervan uit dat de effecten van corona op de portefeuille 

en financiële ruimte vooralsnog beperkt zijn. Voor de zekerheid is in de zomerperiode een 

op corona gerichte stresstest uitgevoerd.  

 

In de RvC-vergadering van juni is gesproken over onze verwachtingen bij de bijeenkomst 

van de RvC’s van de Eindhovense corporaties op 9 juli 2020, in welk kader is geconcludeerd 

dat we met elkaar moeten samenwerken om de kerntaken van een corporatie optimaal te 

kunnen blijven uitvoeren dan wel dat de volkshuisvestelijke opgaven alleen met elkaar het 

hoofd kunnen worden geboden. Dit vraagt om openstaan voor de vraagstukken van een 

collega-corporatie en het over grenzen heen kunnen kijken. 

 

In de RvC-vergadering van oktober is de samenwerking Wooninc. en Vitalis 2016 – 2019 

geëvalueerd. De fusie tussen de toegelaten instellingen van Wooninc. en Vitalis in 

combinatie met een alliantie maakt dat we een sluitend aanbod in de keten wonen-zorg-

welzijn kunnen aanbieden, waardoor we écht het verschil maken voor ouderen in 

Eindhoven, wat als strategisch sterk, innovatief, gedurfd en vooruitstrevend wordt ervaren. 

De samenwerking voorziet duidelijk in een behoefte die in de toekomst alleen maar groter 

zal worden.  

 

Vanuit de Woningwet zijn het activiteitenoverzicht en de bijbehorende prestatieafspraken 

in de jaarcyclus vervat. 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 goed te keuren. 

 

 

 

7.4 Verslag vanuit werkgeversrol 

Goed werkgeverschap is een doorlopende taak. De raad dient die zodanig uit te voeren dat 

de corporatie altijd over een goed bestuur beschikt, de bestuurder zijn of haar 

competenties volledig ten dienste van de corporatie inzet en de raad zijn toezichtrol goed 

vervult.  

 

De RvC kijkt positief terug op het instellen van het eenhoofdig bestuursmodel in 2017, de 

‘board dynamics’ zijn onveranderd goed op orde. Daarbij spelen openheid, checks and 

balances en een transparante 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.  
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Goede besluitvorming kenmerkt zich door het op tafel krijgen van 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.  

 

De raad hecht veel waarde aan de klankbordfunctie en rekent het tot zijn 

verantwoordelijkheid om met het bestuur te reflecteren op de strategie en majeure 

besluiten, alsmede het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen, met respect 

en inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur. Zo heeft de voorzitter 

van de raad maandelijks bilateraal overleg met de bestuurder. 

 

Binnen de 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 en beoordeling van het bestuur zijn de aanwezigheid van een 

goed beoordelings- en beloningsbeleid, de inhoudelijke kwaliteit van de jaarlijkse evaluatie 

en de kwaliteit van het evaluatiegesprek belangrijk, net als de betrokkenheid van de RvC.  

 

Het remuneratiegesprek met de bestuurder vond in november plaats, waarbij er middels 

een uitvraag in werd voorzien dat de individuele commissarissen met betrekking tot het 

gesprek vooraf relevante input konden aanleveren dan wel overeenkomstig het bepaalde 

in de Governancecode betrokken waren bij het beoordelings- en beloningsbeleid. Het 

gesprek is mede gevoerd aan de hand van de zelfevaluatie van de bestuurder.  

 

 

Bezoldiging en permanente educatie  

De RvC stelt het beloningsbeleid van het bestuur vast conform de geldende wettelijke 

kaders. Sinds 2014 is de bezoldiging gemaximeerd door de ‘Regeling normering 

topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting’. De regeling kent een klassen-

indeling op grond van het aantal verhuureenheden van de corporatie en de grootte van de 

gemeente waar het grootste deel van het woningbezit gelegen is.  

 

De bezoldiging van de bestuurder is in 2020 als volgt:  
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Voor bestuurders van woningcorporaties geldt vanaf 2015 het systeem van Permanente 

Educatie (PE), zodat zij via trainingen en cursussen hun kennis blijven ontwikkelen. Over 

drie kalenderjaren moeten minimaal 108 PE-punten worden behaald. De bestuurder heeft 

in de periode 2018-2020 174 PE-punten behaald. 

 

Aan het bestuur zijn en worden geen persoonlijke leningen, financiële garanties of andere 

financiële voordelen verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid. 

 

 

 

7.5 Samenstelling en functioneren 

De RvC heeft voor zijn samenstelling een profielschets opgesteld, waarin is opgenomen 

dat de leden aan een aantal algemene functie-eisen moeten voldoen alsook dat in de raad 

diverse specifieke deskundigheden aanwezig moeten zijn om het brede spectrum van de 

woningcorporatie te kunnen overzien. Met deze eisen wordt geborgd dat de RvC naast een 

diverse samenstelling ook de juiste kennis en ervaring in huis heeft. Voor de profielschets 

wordt verwezen naar het RvC-reglement. De raad heeft de in de profielschets opgenomen 

competenties, deskundigheden en ervaringen mede gebaseerd op de door de Vereniging 

van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) opgestelde criteria voor goed intern 

toezicht.  

 

Bestuur J.A.P.M. Pijnenburg

Functie directeur-bestuurder

Aanstelling 36 uur per week

Dienstjaren 34

PE-punten 2018-2020 174

Aantal VHE 14.664

Gewogen aantal VHE 12.431

Schaal H

Individueel WNT-maximum € 201.000

Vast jaarsalaris 2020 € 161.844

Vakantiegeld 2020 € 12.255

Bijtelling privé gebruik leaseauto € 2.668

Beloningen betaalbaar op termijn € 24.203

Totaal bezoldiging 2020 € 200.970
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Samenstelling en rooster van aftreden 

In 2020 bestond de raad uit zes leden. De leden worden benoemd door de RvC voor een 

periode van ten hoogste vier jaar en kunnen eenmaal voor een periode van ten hoogste 

vier jaar worden herbenoemd, wat geen automatisme is: dezelfde regels worden in acht 

genomen die voor benoeming gelden. Het rooster van aftreden is in 2020 als volgt: 
 

 
RC = Remuneratiecommissie    ACVW = Auditcommissie Vastgoed en Wonen    ACF = Auditcommissie Financiën 

 

Alle leden zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Ze 

ontvangen diverse nieuwsbrieven, vaktijdschriften en brochures. 

 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van de heer P.C. Hartog per 16 februari 2020, 

is medio 2019 de wervings- en selectieprocedure gestart, waarover de raad frequent is 

geïnformeerd. Stichting Huurdersplatform Wooninc. was intensief bij de werving en selectie 

betrokken, omdat de benoeming op voordracht van SHW geschiedt. Het bestuur en de RvC 

voorzagen in de juiste ondersteuning van en samenwerking met SHW inzake de voordracht 

als bedoeld in de Woningwet. Voor commissarissen die op voordracht van de huurders-

organisatie worden benoemd, gelden dezelfde criteria en vereisten als voor andere 

commissarissen. De vacature is op de websites van PublicSpirit en Wooninc. geplaatst en 

als advertentie in het Financieel Dagblad en Eindhovens Dagblad. De vacature is ingevuld 

met mevrouw J.C.W. Schmitz - van den Berg. De RvC kiest hierin onafhankelijk, het 

bestuur heeft een adviserende rol. Na benoeming heeft de nieuwe commissaris een 

introductieprogramma gevolgd waarin de relevante aspecten van de functie aan bod zijn 

gekomen.  

 

Na het doorlopen van de verkorte procedure ‘geschiktheid en betrouwbaarheid’ heeft de 

RvC ingestemd met de herbenoemingen van mevrouw M.G.B. Franken-Ghijsen per 

1 januari 2020 en de heren J.J.E. van Geest en G.J.A.M. van Well per 1 januari 2020 

respectievelijk 1 maart 2020. 

 

In 2020 waren er vijf reguliere RvC-vergaderingen en twee masterclasses, die door vrijwel 

alle leden zijn bijgewoond. De absentie was verwaarloosbaar. Voor de samenstelling van 

de raad wordt tevens verwezen naar het volgende overzicht. 

 

  

Naam Functie Commissie (Her)benoemd Aftredend Herbenoembaar

J.J.E. van Geest voorzitter RC 01-01-20 01-10-23 nee

drs. G.J.A.M. van Well vice-voorzitter RC 01-03-20 01-03-24 nee

ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE lid ACVW 01-01-20 01-01-24 nee

drs. H.S.M. van Oostrom lid ACF 20-03-17 20-03-21 ja

drs. C.T.G.J. Nauta lid ACVW 01-07-17 01-07-21 ja

drs. J.C.W Schmitz - van den Berg RA lid ACF 10-03-20 10-03-24 ja
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In het kader van de VTW-leergang ‘De aankomende commissaris 2020-2021’ hebben we 

medewerking verleend aan het voor een jaar plaatsen van een trainee bij Wooninc. De 

leergang wil voor talentvolle, potentiële commissarissen de kans op een commissariaat 

vergroten, waarmee VTW wil bijdragen aan hoogwaardige diversiteit in RvC’s om daarmee 

het intern toezicht te versterken. 

 

 

Zelfevaluatie  

De RvC bespreekt ten minste één keer per jaar het eigen functioneren, waaronder dat van 

de individuele leden. Tweejaarlijks gebeurt dat onder onafhankelijke, externe begeleiding. 

Waar nodig worden afspraken gemaakt over het functioneren en de ontwikkeling van de 

leden en de raad. Hierbij wordt besproken in hoeverre men een kritische en open geest 

heeft, wat de invloed is van de besluiten van de RvC en hoe in het functioneren durf, 

onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid en oog en respect voor elkaars rollen aan 

bod komt. Ook de onderlinge samenwerking in de RvC en de relatie tot het bestuur is 

onderwerp van gesprek.  

 

De RvC heeft in 2020 zijn eigen functioneren en dat van de individuele leden geëvalueerd, 

waarbij overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode ook de permanente educatie 

ter sprake kwam. De zelfevaluatie werd begeleid door externe deskundige drs. 

R. Vunderink van Berenschot. Voor de agenda is informatie opgehaald bij de zes 

commissarissen, bestuurder en bestuurssecretaris, waarbij een vragenlijst met een aantal 

gesloten vragen is verstuurd alsmede met alle deelnemers aanvullende interviews zijn 

gehouden. Bij de zelfevaluatie waren de commissarissen, bestuurssecretaris en de aan de 

RvC toegevoegde trainee aanwezig. De gekozen aanpak was een plenaire bespreking via 

MS Teams. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder meer de agenda, 

teamdynamiek, eigen overleg, samenstelling RvC, invulling van de voorzittersrol en de drie 

rollen van de RvC. 

 

 

Permanente educatie 

Voor toezichthouders van woningcorporaties geldt vanaf 2015 het systeem van 

Permanente Educatie (PE), zodat zij via trainingen en cursussen hun kennis blijven 

ontwikkelen. Commissarissen moeten over twee kalenderjaren minimaal 10 PE-punten 

behalen.  

 

In januari heeft de raad de masterclass ‘Herijking strategie Wooninc.’ bijgewoond, welk 

thema met de masterclass van september een vervolg kreeg. Het bijwonen van de master-

classes leverde 8 PE-punten op, waarmee de commissarissen over twee kalenderjaren 

voldoende PE-punten behalen. Door de commissarissen werden daarnaast andere 

bijeenkomsten en cursussen gevolgd, die ook PE-punten opleverden.  
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Samenstelling raad van commissarissen 2020 

Per 10 maart 2020 was de samenstelling van de raad als volgt: 

 

 
 

 

Naam Relevante (neven)functie(s)

Geboortejaar

Functie in RvC

Benoeming op voordracht

dhr. J.J.E. van Geest Professionele achtergrond: 

1949 vastgoed en consultancy 

Voorzitter Functie:

- zelfstandig adviseur

Nevenactiviteiten: 

raadslid gemeente Grave

voorzitter Gassels Heem

voorzitter Restauratiecommissie Elisabethkerk Grave

voorzitter VVE Oeverkwartier in Escharen

lid Algemeen Bestuur Waterschap Aa en Maas

dhr. drs. G.J.A.M. van Well Professionele achtergrond: 

1945 specialist ouderen geneeskunde 

Vicevoorzitter Functie:

- gepensioneerd

mw. drs. J.C.W. Schmitz - van den Berg RA Professionele achtergrond: 

1974 bedrijfseconomie, accountancy

Lid Functie:

Voordracht huurders zelfstandig adviseur

Nevenactiviteiten: 

sociaal ondernemer (founder ohmygood)

lid van de Reviewboard Code Sociale Ondernemingen

mw. ir. M.G.B. Franken-Ghijsen MRE Professionele achtergrond: 

1978 vastgoed

Lid Functie:

directeur algemene zaken ASB Reinier van Arkel

drs. H.S.M. van Oostrom Professionele achtergrond: 

1950 bedrijfseconomie, financieel management, vastgoedontwikkeling

Lid Functie:

- zelfstandig adviseur

Nevenactiviteiten: 

commissaris Rabobank De Kempen, Bladel

directeur Beursgebouw Eindhoven B.V.

voorzitter bestuur MKB Hapert

bestuurslid Georganiseerd Burgeroverleg Hapert

voorzitter Verantwoordingsorgaan St. Pensioenfonds Heijmans NV 

adviseur Arlo Holding B.V.

bestuurder Stichting Administratiekantoor Arlo Holding B.V. Eindhoven

drs. C.T.G.J. Nauta Professionele achtergrond: 

1954 advies en onderzoek 

Lid Functie:

Voordracht huurders zelfstandig adviseur-onderzoeker

Nevenactiviteiten: 

lid van de klachtencommissie van PON-Zet Brabant te Tilburg

lid rekenkamer gemeente Heusden
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Onafhankelijkheid, integriteit en aanspreekbaarheid 

De RvC waakt ervoor dat zijn leden onafhankelijk zijn in de zin van de toepasselijke wet- 

en regelgeving. Iedere commissaris moet onafhankelijk en kritisch kunnen bijdragen aan 

het toezicht van de RvC. De op de website gepubliceerde integriteitscode (inclusief 

klokkenluidersregeling) is ook op de raad van toepassing. In het RvC-reglement zijn 

eveneens regels opgenomen over integriteit en tegenstrijdige belangen. De RvC houdt 

daarnaast toezicht op de cultuur en integriteit van de organisatie.  

 

In 2020 heeft iedere commissaris onafhankelijk toezicht gehouden. Geen van hen heeft 

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. Aan de leden zijn geen financiële voordelen 

verstrekt die niet vallen onder het beloningsbeleid. De raad is aanspreekbaar op en legt 

verantwoording af over het gehouden toezicht. De raad hecht veel waarde aan zijn 

aanspreekbaarheid. Dit geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers.  

 

 

 

7.6 Bezoldiging  

Sinds 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT2 van kracht. De bezoldigings-

maxima van commissarissen zijn afhankelijk van de bezoldigingsklasse waarin de 

corporatie valt. In 2020 geldt voor Wooninc. bezoldigingsklasse H.  

 

De honorering van commissarissen valt binnen de geldende wettelijke kaders en wordt op 

de website gepubliceerd. Daarnaast is de bindende beroepsregel van VTW van toepassing. 

De bezoldiging 2020 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. 

De bezoldiging van de RvC was in 2020 als volgt: 

 

 
 

 

 

Vergoeding leden RvC 2020 Vergoeding Btw Reiskosten Btw Totaal

J.J.E. van Geest 24.150 0 600 0 24.750

drs. G.J.A.M. van Well 16.200 0 379 0 16.579

ir. M.G.B. Franken - Ghijsen MRE 16.200 3.402 27 6 19.635

drs. H.S.M. van Oostrom 16.200 3.402 0 0 19.602

drs. C.T.G.J. Nauta 16.200 3.402 19 4 19.625

drs. J.C.W. Schmitz - van den Berg RA 13.146 2.761 23 5 15.934

drs. P.C. Hartog 2.340 491 72 15 2.919

104.436 13.458 1.120 30 119.044
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7.7 Vergadering en overleg  

In 2020 zijn er vijf reguliere RvC-vergaderingen en twee masterclasses gehouden, waarbij 

over de navolgende onderwerpen is gesproken dan wel besloten.  

 

 
 

N.B. In alle reguliere vergaderingen maakten de besluitenlijst van het bestuur, de verslagen van de respectievelijke commissies 

en van de RvC-vergaderingen (incl. 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. 

Vergadering Besloten over Gesproken over

Januari Masterclass Herijking strategie

Verantwoordingsverslag RvC 2019 Risicobeoordeling WSW

Bezoldiging RvC 2020 Oordeel rechtmatigheid Aw

Reglement Bestuur Wooninc OOB-status

Aanbesteding accountantsdiensten Onderhoudsnorm

Governancecode woningcorporaties 2020

Staat van de corporatiesector

Verslag Geschillencommissie 2019

Februari Accountantscontrole Stayinc. B.V.

Treasury rapportage T3 2019

Intern Controle Plan T3 2019

Aandachtspunten Jaarrekening 2020

Managementletter 2019

Slimme Wijk Aalst

Standaardisatie sociale huurwoning

Prestatieafspraken 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Corona

Benoeming commissaris Strategisch programma WSW

Verbindigenstatuut Herijking strategie Wooninc.

Aansturing Stayinc. Ruiling Gildebuurt

Investeringsbesluit Kavel 6 Uitkomsten medewerkersonderzoek

Voortgangsbesluit Ardechelaan (Cantershoef) Financiële evaluatie nieuwbouwprojecten

VTW Trainee

Label middenhuur

Huurverhoging 2020

Verantwoordingsverslag RvA 2019

Stayinc. stand van zaken

Ondernemingsplan Wooninc. 2020-2021 Strategisch programma WSW

Verkoop Picusvilla Financiële consequenties corona voor Wooninc.

Aankoop 6 huurwoningen Weebosch Beoordelingskader Aw/WSW

Biedingen 2021 op woonvisies gemeenten ICT en digitalisering

Jaarverslag Stayinc. 2019 Klanttevredenheidsonderzoek T1 2020

Bijeenkomst RvC's Eindhovense woningcorporaties

Treasury rapportage T1 2020

Intern Controle Plan T1 2020

Voortgang begroting T1 2020

Ruiling Gildebuurt

Woonrapport regio Eindhoven 2019

Projectevaluaties 

Stayinc. stand van zaken

September Masterclass Herijking strategie

Rekeningcourant krediet & zekerhedenregeling WSW Corona

Rapport Opgaven en middelen

Strategisch Programma WSW

Prinsjesdag 2020

Organisatieontwikkeling

Evaluatie samenwerking Wooninc. en Vitalis 2016 - 2019

Oktober Uitgangspunten Begroting 2021

Interim controle 2020

Treasury rapportage T2 2020

Intern Controle Plan T2 2020

Ruiling Gildebuurt

Risicotoets vastgoedinvesteringen

Woonwagenbeleid

Voortgang begroting T2 2020

Huurdersparticipatie

Stand van zaken Stayinc.

Samenwerking Stayinc. - Trudo Holding

Voorgenomen aankoop 17 appartementen Tivoli

Verslag zelfevaluatie RvC 2020 ISO-audit

Bezoldiging RvC 2021 IT-samenwerking

Begroting 2021 Borgingsplafond WSW 2021

November Herbenoemingen RvC 2021 Voortgang Proeftuinwijk ‘t Ven

Treasury Jaarplan 2021 Aansprakelijkheidsverzekering bestuur en RvC

Intern Controle Plan 2021 Aedes-benchmark 2020

Samenwerkingsovereenkomst PLEK Medewerkersonderzoek 2020

Renovatie Floraplein Stand van zaken Stayinc.

April

Juni
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Overleg met huurdersvertegenwoordiging 

Artikel 30 van de Woningwet bepaalt het aantal zetels in de RvC waarvoor de huurders-

organisatie een voordracht kan doen. Bij Wooninc. hebben twee huurdercommissarissen 

zitting in de raad. Zij hebben zowel in het voor- als najaar afstemming met Stichting 

Huurdersplatform Wooninc. (SHW).  

 

Het bestuur voert eveneens overleg met SHW, onder meer over de betaalbaarheid, de 

voorgenomen werkzaamheden en welke bijdrage daarmee wordt beoogd aan de uitvoering 

van het volkshuisvestingsbeleid binnen het werkgebied. Daarnaast schept het bestuur de 

randvoorwaarden om te komen tot een sterke en professionele huurdersorganisatie. 

 

 

Overleg met de ondernemingsraad 

De RvC heeft in 2020 een reguliere overlegvergadering bijgewoond. De raad waardeert de 

goede werkrelatie en de voortgaande constructieve en openhartige dialoog tussen bestuur 

en OR. In de vergadering zijn onder meer de Begroting 2021, het medewerkersonderzoek 

2020 en de evaluatie actualisatie functiehuis aan de orde geweest. De raad ervaart de 

contacten met de OR als zeer belangrijk, omdat daarmee vanuit verschillende 

perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van Wooninc. Daarnaast 

draagt het bij aan een goede borging van de kernwaarden en Governancecode. 

 

 

Overleg met concerncontroller 

De RvC is positief over de interne controle. Het interne controleplan en de management-

letter bieden de RvC een goed overzicht van de belangrijkste aandachtspunten. 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 de rapportages. De RvC sprak in 2020 eenmaal 

in beslotenheid met de concerncontroller over de interne controle.  

 

 

Overleg met de accountant 

De relatie met de externe accountant is het meest intensief in de ACF. De accountant is 

verder aanwezig geweest in de voltallige RvC-vergadering waar gesproken is over de jaar-

rekening 2020. Overeenkomstig het bepaalde in de Governancecode heeft de RvC na 10 

jaar een nieuwe accountant benoemd, waardoor het jaarlijkse gesprek van de RvC met de 

accountant in 2020 niet meer heeft plaatsgevonden.  

 

Woord van dank 

Wij willen graag deze gelegenheid te baat nemen om het bestuur en alle medewerkers van 

Wooninc. te bedanken voor hun grote inzet en onderlinge samenwerking in 2020.  

 

 

Eindhoven, 23 februari 2021  
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8. VERANTWOORDING ONDERNEMINGSRAAD 

Als OR maken we ons hard voor de medewerkers van Wooninc. en de organisatie als 

geheel. Daarbij hechten we belang aan het continu verbeteren van de arbeids-

omstandigheden. Dit doen we in goed overleg met de bestuurder, met wie we een 

uitstekende relatie hebben.  

 

Het afgelopen jaar veranderde de wereld. We werden allemaal getroffen door de 

coronacrisis, iets wat groter is dan onszelf en onze organisatie. Hierdoor waren we 

genoodzaakt om samen op zoek te gaan naar nieuwe manieren van werken. We konden 

niet terugvallen op eerdere ervaringen en waren vaak deels afhankelijk van wat de regering 

ons voorschreef.  

 

Dit zorgde er ook voor dat we nog meer de samenwerking moesten opzoeken met elkaar. 

Het zorgde voor snelle omschakelingen waarbij er veel oog was voor het welzijn van de 

medewerkers en de omstandigheden van waaruit iedereen moest werken. Soms was de 

inkt van een besluit nog niet droog of we moesten opnieuw naar de tekentafel omdat er 

weer nieuwe maatregelen waren. 

 

Het motto van Wooninc. ’Wij bewegen met je mee’, is zeker in de huidige tijd een goed 

uitgangspunt en vaak ook van toepassing geweest. 

 

We blikken terug op een bewogen jaar, dat ons veel beperkingen heeft gebracht, maar ook 

nieuwe inzichten. We hopen elkaar in 2021 vaker fysiek te ontmoeten, ook al kunnen we 

ons ook digitaal prima redden. 

 

De OR van Wooninc. bedankt de medewerkers en de bestuurder voor het vertrouwen! 

 

 

 

8.1 Samenstelling OR 

In februari 2020 eindigde de zittingstermijn van vier OR-leden, daarmee waren er vier 

vacatures. Doordat een andere medewerker afscheid nam bij Wooninc., kwam daar nog 

een vacature bij.  

 

Na een interne oproep in december 2019 melden zich drie kandidaten: Chantal van 

Kempen, Cecile de Natris en Harm van der Veen. Caroline de Bruijn en Gido Crutzen 

hebben een termijn overgenomen van vertrokken leden. Gido Crutzen is met ingang van 

2021 van functie gewijzigd naar voorzitter, Chantal van Kempen is vicevoorzitter. 

 

Er waren geen bezwaren tegen deze benoemingen en daarmee zijn alle vacatures ingevuld. 

 

De zittingstermijn is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging/benoeming. De OR heeft 

aan aantal commissies, waarin de verschillende leden deelnemen. Onderstaand een 

overzicht van deze commissies en het rooster van aftreden van de OR. 
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Samenstelling ondernemingsraad 

 

 

 

8.2 Raad van commissarissen 

Op basis van de jaarplanning wonen de voorzitter en vicevoorzitter van de RvC zowel in 

het voor- als najaar een reguliere overlegvergadering bij. Door de uitbraak van het 

coronavirus is de overlegvergadering van 7 april 2020 vervallen. Wel heeft de OR in een 

vooroverleg uitgebreid uitleg gehad over het jaarverslag van 2019. 

 

In de digitale vergadering van 25 november zijn onder andere de volgende onderwerpen 

besproken:  

 De coronacrisis 

 Begroting 2021  

 Actualisatie van het functiehuis  

 Medewerkersonderzoek 2020 

 

De RvC ervaart de contacten met de OR als zeer belangrijk, omdat daarmee vanuit 

verschillende perspectieven informatie wordt verkregen over het functioneren van 

Wooninc. De Raad waardeert de goede werkrelatie en de constructieve en openhartige 

dialoog tussen bestuurder en OR. 

 

 

 

8.3 Aanpassing arbeidsvoorwaarden ziekteverzuim 

Wooninc. streeft naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim. We gebruiken een 

ziekteverzuimbeleid met procedures over verzuim en re-integratie, wat ook gericht is op 

preventie. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een zieke medewerker te 

begeleiden naar een spoedig herstel en terugkeer in het arbeidsproces. Daar hoort onder 

andere bij om afstand te nemen van werkgerelateerde zaken. Als een medewerker 

arbeidsongeschikt is, niet in staat is om vanuit huis te re-integreren en het niet de 

verwachting is dat re-integratie op korte termijn plaatsvindt, dan wordt na de tweede 

volledige ziektemaand de token ontkoppeld. Het is dan niet meer mogelijk om vanuit huis 

in te loggen op het netwerk van Wooninc. 

Naam Functie
Commissie 

Agenda

Commissie 

Communicatie

Commissie 

ARBO / RI&E

Commissie 

MTO / PMO
Aftredend

Gido Crutzen Voorzitter X X Feb 2024

Chantal van Kempen Vice-voorzitter X X Feb 2024

Caroline de Bruijn Secretaris X X Feb 2022

Wim Bor Lid X Feb 2022

Nicole van Gennip Lid X Feb 2022

Cecile de Natris Lid X X Feb 2024

Harm van der Veen Lid X Feb 2024
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8.4 Coronacrisis 

De coronacrisis raakt veel organisaties en mensen in het bijzonder. Als de 

seniorenhuisvester van Eindhoven en omgeving wordt Wooninc. meer dan evenredig 

getroffen. Een crisis zoals deze kenden we niet, dus ons handelen is niet gebaseerd op 

ervaring, maar op inzicht, inschattingsvermogen en andere capaciteiten. De snelheid 

waarmee ingrijpende maatregelen zijn getroffen en hoe hierover is gecommuniceerd, 

zowel intern als extern, is wat ons betreft een compliment waard aan alle betrokkenen. De 

OR heeft op verschillende instemmingsaanvragen en adviezen positief gereageerd en waar 

nodig aangevuld: 

 Hr-beleid in crisistijd 

 Beleid mobiele telefonie/werkplek 

 Aanpassing reiskostenvergoeding 

 Overuren tijdens de coronapiek 

 

 

 

8.5 Preventiemedewerker 

Conform artikel 13 van de Arbowet moet ieder bedrijf een interne preventiemedewerker in 

dienst hebben. Deze houdt zich onder andere bezig met de dagelijkse zorg voor de 

veiligheid en de gezondheid. De OR heeft instemmingsrecht met betrekking tot de 

aanstelling en persoon van de preventiemedewerker. 

 

Per 1 januari 2020 is de vacature van hr-adviseur ingevuld. Na haar indiensttreding heeft 

Esther Weijmans de rol van preventiemedewerker op zich genomen. Vanuit de functie van 

HR-adviseur draagt zij al zorg voor arbeidsomstandigheden en heeft zij geregeld contact 

met de bedrijfsarts en arbodienst. De OR heeft dan ook ingestemd met haar benoeming. 

 

  

 

8.6 Arbo-commissie 

Op 2 juli heeft de arbodienstverlener René Blok van Blink Advies een presentatie aan de 

OR gegeven over het thema ’arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim’ zoals is vastgelegd 

in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). 

 

De Inspectie SZW heeft door middel van verplichte RI&E aandacht voor arbeidsrisico’s, 

waaronder corona. Er is aandacht voor de gevolgen van het (nagenoeg) fulltime 

thuiswerken door medewerkers en de bijbehorende psychosociale arbeidsbelasting.  

 

De presentatie vormt de basis voor een vaste gespreksagenda die in beginsel eenmaal per 

jaar wordt geagendeerd voor een reguliere overlegvergadering, waarbij ook de 

preventiemedewerker en arbodienstverlener aanwezig zijn. Ook overlegt de Arbo-

commissie regelmatig met de arbodienstverlener. Dit stemmen zij af met de bestuurder. 
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8.7 Begroting 2021 

Volgens de procedure zorgt de manager financiën voor een toelichting op de begroting aan 

de OR vóór de reguliere RvC-vergadering. We zijn zeer positief over de wijze waarop de 

begroting in coronatijd vanuit de thuissituatie door samenwerking snel en vakkundig tot 

stand is gekomen. De OR heeft de vooraf toegezonden begroting 2021 doorgenomen en 

dit leverde een lijst op met 20 vragen die de manager financiën op 23 november 2020 

beantwoordde. Twee strategische vragen zijn aan de bestuurder voorgelegd en zij heeft 

die beantwoord in de overlegvergadering. Deze gingen over het verhogen van de kwaliteit 

van ons huidige bezit in relatie tot de huidige en toekomstige inzet op nieuwbouw, en over 

wat met ‘de slimme wijk’ in Waalre wordt beoogd. Oftewel hoe ‘Living Lab Malvalaan’ 

bijdraagt aan de strategische doelstellingen van Wooninc. op het vlak van samenwerking 

met welzijn. 

 

 

 

8.8 Evaluatie actualisatie functiehuis  

De OR is geïnformeerd over de actualisatie van het functiehuis. Dit project is 2018 gestart 

en in 2019 verder uitgerold binnen de organisatie. Het uitgangspunt was door op een meer 

generieke wijze naar functies te kijken, het aantal functiebeschrijvingen te reduceren en 

de focus meer te leggen op resultaatbijdrage en ontwikkeling van medewerkers dan op 

taakuitvoering.  

 

Wooninc. is een organisatie die onder andere door fusies gegroeid is. Hierdoor was het 

aantal functies onevenredig groot (ongeveer 60) en de bijbehorende waardering niet meer 

objectief en uniform. Door de focus te verleggen van taakuitvoering naar resultaatbijdrage 

is een generiek functiehuis met minder functies (ongeveer 25) tot stand gekomen, om 

daarmee ook de interne flexibiliteit van de organisatie te vergroten. Het nieuwe functiehuis 

is in lijn met de CAO Woondiensten en is nu actueel en klaar voor de toekomst. Aandacht 

blijft nodig om het aantal functies stabiel te houden. 

  

 

 

8.9 Medewerkersonderzoek 2020 

In september 2020 voerde Wooninc. het medewerkersonderzoek uit. De enquête is 

anoniem en is door 90,4% van de medewerkers ingevuld. Afwijkend van andere jaren zijn 

enkele gesloten en open vragen opgenomen rondom werkbeleving tijdens de coronacrisis 

en zijn de uitkomsten vertaald naar afdelingsniveau.  

 

De medewerkers waarderen het werken bij Wooninc. gemiddeld met een 7,8. In 2019 was 

dit een 7,6. De OR oppert om de organisatiedoelstelling van een 7,0 naar een 8,0 te 

verhogen voor komend jaar. In 2021 gaan we met de uitkomsten aan de slag en er is 

gesproken over hoe we in coronatijd vorm en inhoud kunnen geven aan het bespreken van 

de resultaten en het ophalen en effectueren van de verbeterpunten. Vanzelfsprekend zal 

dit veelal digitaal gebeuren. 
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8.10 Jaarverslag en jaarrekening 2020 

Het jaarverslag en de jaarrekening worden jaarlijks met de OR besproken. Voor de 

voorbereiding zijn de stukken eerder aan de OR toegezonden en heeft de manager 

financiën er op 2 april 2020 een toelichting op gegeven en de vragen van de OR 

beantwoord. Er is met elkaar gesproken over onder andere:  

 binden en boeien van medewerkers 

informatievoorziening tussen afdelingen 

 groeiambitie van Wooninc. en Stayinc. en formatieontwikkelingen 

 ziekteverzuim binnen Wooninc. 

 opleidingsbudget 

 strategische personeelsplanning  

 ambitie klantwaardering 

 onderhoudsbegroting  

 stijgende formatiekosten  

 

We hebben besproken wat er goed gaat en wat er beter kan. We kijken terug op een 

positieve en transparante sessie. 

 

 

 

8.11 Netwerkbijeenkomsten 

De OR neemt normaal gesproken twee keer per jaar deel aan de netwerkbijeenkomst 

InfORmatief. Hier zijn zes corporaties uit de regio, FNV, CNV en de Unie bij aanwezig. 

Vanwege de coronacrisis zijn we dit jaar digitaal samengekomen op initiatief van 

Woonstichting ‘thuis. Er is uitgebreid gesproken over de coronacrisis en de maatregelen 

en gevolgen voor de OR. Op 23 april 2020 heeft een aantal leden een online training 

gevolgd over de gevolgen van de coronacrisis voor de OR. En de nieuwe leden hebben ook 

online een basistraining ‘nieuw in de OR’ gevolgd. 

 

 

Eindhoven, 5 februari 2021 
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9. VERANTWOORDING STICHTING 

HUURDERSPLATFORM WOONINC. 

9.1 Missie 

Stichting Huurdersplatform Wooninc. (SHW) vertegenwoordigt de huurders van Wooninc. 

We overleggen regelmatig met de bestuurder van Wooninc. over strategische onderwerpen 

die onze huurders raken. We denken actief mee, geven gevraagd en ongevraagd advies 

en communiceren de plannen van Wooninc. naar onze achterban. De SHW ondersteunt 

activiteitencommissies en bewonerscommissies, bijvoorbeeld met kennis en bij de 

oprichting van een nieuwe commissie.  

 

 

 

9.2 Overleg  

Normaliter overlegt de SHW vier keer per jaar met de bestuurder van Wooninc. Vanwege 

de beperkingen door de coronamaatregelen zijn de formele overleggen helaas beperkt 

gebleven tot één keer. De voorzitter van de SHW en de bestuurder van Wooninc. hebben 

elkaar wel diverse keren informeel gesproken tijdens een wandeling.  

 

De meest belangrijke onderwerpen zijn per mail of per telefoon formeel afgestemd:  

 begrotingen en jaarstukken van Wooninc. en de SHW, 

 jaarverslagen van Wooninc. en de SHW, 

 biedingen en prestatieafspraken 2021, 

 huurbeleid 2020. 

 

Naast de overlegvergaderingen met de bestuurder van Wooninc. kwam de SHW zes keer 

als algemeen bestuur en zes keer als dagelijks bestuur bij elkaar. Helaas was er dit jaar, 

wederom vanwege de coronamaatregelen, geen afstemming met de bewonerscommissies 

mogelijk.  

 

Ook is er, waar nodig, regelmatig contact met elkaar, met het management van Wooninc., 

met medewerkers van Wooninc. en WoonincPlusVitalis en met huurders. Bijvoorbeeld om 

problemen of onderwerpen te bespreken, ingebracht door derden of huurders.  

 

De SHW heeft in 2020 eenmaal gesproken met de raad van commissarissen van Wooninc. 

 

Dit jaar heeft de SHW niet optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden voor 

beeldbellen, dat is ook de reden dat enkele overleggen minder frequent of soms zelfs niet 

hebben plaats gevonden. 

 

De SHW is ook betrokken bij het Platform Eindhovense Klantenraden (PEK) en bij het 

bestuurlijk overleg wonen (BOW) in de gemeente Eindhoven. We zijn dan ook uitvoerig 

betrokken bij de totstandkoming van de diverse prestatieafspraken in Eindhoven en de 

regio.  
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9.3 Communicatie  

De SHW zet in op een professionele communicatie. We hebben een eigen website en 

onderhouden actief een eigen Facebookpagina en Twitteraccount. Zo proberen we zoveel 

mogelijk te communiceren met onze achterban. Uiteindelijk wil de SHW toe naar een 

digitale manier van communiceren, bij voorkeur via e-mail en social media. Maar we 

respecteren dat in bepaalde gevallen ook de schriftelijke communicatie mogelijk kan en 

moet zijn.  

 

In 2020 hebben we de campagne uit 2019 voortgezet om meer e-mailadressen van 

huurders te verkrijgen. 

 

 

 

9.4 Bestuur 

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur van de stichting uit:  

 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)  

 Mevrouw Gerda Stillewagt (bestuurslid vanuit de Kempen)  

 

 

Scholing en begeleiding  

De SHW staat achter het landelijke belang van de Woonbond. Onze voorzitter is lid van de 

Woonbond. Zo kan hij de informatie van de Woonbond delen met de andere leden van de 

SHW. De SHW organiseert zelf jaarlijks studiedagen en begeleidingsmomenten voor haar 

achterban. We kiezen daarbij voor onderwerpen die voor ons prioriteit hebben en we 

trekken hiervoor zelf (lokale) deskundigen aan. Bij specialistische vraagstukken vragen we 

een externe deskundige.  

 

 

Materieel  

De SHW zorgt ervoor dat de bestuursleden gepaste moderne middelen hebben om het 

vrijwillige bestuurswerk goed te kunnen doen. Bestuursleden krijgen een vrijwilligers-

vergoeding van maximaal de wettelijk toegestane hoogte. Waar nodig worden bestuurs-

leden gecompenseerd voor extra gemaakte kosten.  
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Informeel  

De SHW vindt een open kritische houding van het algemeen bestuur erg belangrijk. We 

weten elkaar te vinden en zijn loyaal naar de huurder, maar ook naar de bestuurders. 

Harmonie en vertrouwen leveren het meeste op. 

 

Daarom zijn ook de informele momenten belangrijk. We betreuren het dat deze informele, 

feestelijke momenten in 2020 niet zijn doorgegaan. Daar waar er weer mogelijkheden 

ontstaan, pakken we dat zeker weer op. 

 

 

Eindhoven, 8 maart 2021 
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10. VERANTWOORDING RAAD VAN ADVIES 

In dit verslag legt de Raad van Advies (RvA) als onderdeel van een maatschappelijke 

organisatie verantwoording af over de wijze waarop hij in 2020 invulling heeft gegeven 

aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.  

 

 

 

10.1 Taken en bevoegdheden  

De Raad van Advies is in 2008 opgericht om de maatschappelijke taak van Wooninc. te 

waarborgen en geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de Raad 

van Commissarissen. De RvA adviseert over het sociaal ondernemerschap en reflecteert 

op de sociaal-maatschappelijke doelstellingen zoals weergegeven in het ondernemings-

plan. Ofwel, blijft Wooninc. doen wat sociaal-maatschappelijk 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 de statuten van Wooninc. alsmede het RvA-reglement.  

 

 

 

10.2 Samenstelling en zittingstermijn 

De Raad van Advies wordt gevormd uit deelnemers die kunnen meedenken over het vorm 

en inhoud geven van de kerntaken van Wooninc. Het aantal leden is statutair bepaald op 

minimaal 5 en maximaal 9. De zittingstermijn is 4 jaar met een optie op een eenmalige 

verlenging van nog eens 4 jaar. Met drie herbenoemingen was de samenstelling van de 

Raad van Advies in 2020 als volgt: 

 

 
 

Naam Functie (Her)benoemd Aftredend Herbenoembaar

Driek van de Vondervoort Voorzitter 9-9-2020 9-9-2024 Nee

Mohammed Chahim Lid 15-9-2020 15-9-2024 Nee

Tessie Hartjes Lid 1-12-2020 1-12-2024 Nee

Jeanny van den Berg Lid 1-3-2017 1-3-2021 Ja

Chantal Beks Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Jos van der Lans Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Jos Smeets Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Rob van de Ven Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja

Ergin Borova Lid 1-1-2019 1-1-2023 Ja
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De leden van de raad zijn afkomstig uit het maatschappelijk veld waarin Wooninc. actief is 

en kunnen geen lid zijn van het bestuur, de RvC of huurdersorganisatie SHW. De raad 

wordt gevormd uit creatieve mensen, die in staat zijn om de voor Wooninc. 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 Wooninc. mogelijk maakt. De leden zijn echter geen 

belangenbehartigers voor een bepaalde maatschappelijke groep maar nemen op 

persoonlijke titel vanuit hun achtergrond en/of deskundigheid zitting in de raad. 

 

 

 

10.3 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 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 en/of 

werkbezoeken. De RvA komt jaarlijks driemaal met het bestuur bijeen. Per bijeenkomst 

ontvangt een lid bij aanwezigheid € 250. Vanwege corona vond alleen de bijeenkomst van 

september doorgang. In april is de RvA schriftelijk geconsulteerd.  

 

 

April 2020 

Een voor Wooninc. belangrijk thema in 2020 was het herijken van de strategie, welk proces 

in het najaar eindigde met de formele vaststelling van het Ondernemingsplan 2020–2021.  

Vanwege de vele onzekerheden (corona, economie, politiek, woningmarkt) is besloten de 

planperiode kort te houden en te beperken tot de jaren 2020 en 2021, om daarmee tijd te 

krijgen om aan de hand van de ontwikkelingen in cruciale dossiers een strategisch plan 

voor de jaren 2022-2025 te ontwikkelen.  

 

De aftrap voor de herijking was op 31 januari met een masterclass, die werd bijgewoond 

door de Raad van Commissarissen, het MT en de staf. Daarnaast is het onderwerp met 

huurdersorganisatie SHW besproken. In april zijn de individuele RvA-leden gevraagd om 

– vanuit ieders eigen expertise en perspectief – een inventarisatie en analyse te maken 

van de belangrijkste externe ontwikkelingen in de omgeving van Wooninc. én de 

uitdagingen waarvoor Wooninc. de komende jaren staat. De verkregen input vormde mede 

input voor de nieuwe koers van Wooninc.  

 

De inbreng van de RvA was waardevol en heel divers. De raad herkent en ondersteunt in 

de volle breedte de specialisatie in de ouderenhuisvesting. Die expertise, in combinatie 

met de alliantie WoonincPlusVitalis, is belangrijk en moet worden gekoesterd. Maar dat 

betekent niet automatisch dat Wooninc. (nog) meer moet investeren in de (om)bouw van 

voor ouderen geschikte woningen. Het doelgroepspecifiek organiseren van dienstverlening 

in combinatie met multifunctionaliteit van de woningvoorraad zou ook een goede strategie 

kunnen zijn. Door het flexibel transformeren van de voorraad is uitbreiding van intramurale 
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zorg niet nodig, zolang de woningvoorraad maar multifunctioneel wordt ingezet. De RvA is 

van mening dat woningen voor ouderen niet wezenlijk anders zijn dan die voor een- of 

tweepersoonshuishoudens, op grond waarvan strikt labelen van woningen voor specifieke 

doelgroepen minder gewenst is. Daarbij pleit de RvA voor multifunctionele woningen, die 

bouwkundig maar ook qua dienstverlening gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de 

vraag. Het gaat om het flexibel inzetten van de woningvoorraad; flexibel met betrekking 

tot de doelgroep en de eventuele zorgvraag. Verder zou ‘doelgroepsegregatie’ voorkomen 

moeten worden; wijken, complexen en straten zijn bij voorkeur divers en inter-

generationeel. Divers in de samenstelling van bewoners maar ook in type woning (niet 

alleen de institutionele massa maar ook kleinschalige innovaties als ‘thuishuizen’ of zorg-

in-de-tuin-concepten); daar ligt een faciliterende rol voor woningcorporaties. Met het 

wegvallen van de verzorgingshuizen is de wachtlijst voor verpleeghuizen sterk gegroeid en 

lijkt er een latente behoefte te zijn aan kleinschalige woonmogelijkheden waarin de eigen 

omgeving wordt gecombineerd met gemeenschapszin, een veilige omgeving en de 

mogelijkheid om een beroep op zorg te kunnen doen. In een strategie waarin de 

woningvoorraad multifunctioneel is en de dienstverlening doelgroepspecifiek georga-

niseerd, is het noodzakelijk om meer en intensiever samen te werken met partijen die 

aanvullende diensten leveren. De RvA is van mening dat investeren in middenhuur ook bij 

die strategie zou kunnen passen. Middenhuur is echter meer dan een ‘opgepimpte’ sociale 

huurwoning en moet ten dienste staan van de lagere inkomens. Commercieel gezien liggen 

er zeker kansen, een uitbreiding van het aanbod middenhuur kan interessant zijn. De 

(eerste) expertise is echter ouderenhuisvesting; vraag is dan of Wooninc. er nog een 

expertise bij kan hebben of dat alles in het licht van de eerste expertise gezien moet 

worden. Voorwaarde om actief te blijven in de regio is dat de gemeentebesturen dan ook 

bereid moeten zijn om actief mee te werken.  

 

 

September 2020 

In de bijeenkomst van 24 september heeft Jos Smeets een presentatie gegeven over het 

thema duurzaamheid met als titel: ‘Duurzaamheid 2.0 – Wonen in het post-coronatijdperk’.  

 

De omgeving waarin corporaties opereren is aan grote veranderingen onderhevig. Het 

tijdperk waarin we leven brengt een hele reeks crisisfenomenen onder één noemer. Het 

verwijst niet alleen naar klimaat- en milieuproblematiek maar heeft ook een sociale en 

culturele kant en omvat kwesties als gezondheid, economie en biodiversiteit, wat allemaal 

met elkaar samenhangt. De crisis kan echter ook als een kans worden gezien, als een 

keerpunt, waarbij er meerdere uitdagingen zijn, die volgens de RvA moeten worden 

aangepakt via een samenhangende benadering van woningbouw, energietransitie, 

infrastructuur, water en (stads)natuur. 

 

Daarbij is de vraag aan de orde welke maatregelen nodig zijn om in het post-coronatijdperk 

de woningvoorraad toekomstbestendig te maken. Alvorens deze vraag te beantwoorden, 

wordt uitgebreid ingezoomd op het borgen van de woonkwaliteit en de wijze waarop 

klantwaarde wordt gecreëerd. Een verhuurder moet namelijk een groot aantal prestaties 

leveren, wil hij klantwaarde voor zijn huurder creëren. 
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De eerste uitdaging is het bestrijden van hittestress; actueel in een stad als Eindhoven die 

tot de meest hete plekken van Nederland behoort. De voor de hand liggende maatregel is 

het verbeteren van het binnenklimaat door ventilatie en koeling. Natuurlijke ventilatie 

en/of het plaatsen van airco’s biedt uitkomst, waarbij natuurlijke ventilatie is te prefereren, 

omdat het geen extra energie vergt en zorgt voor minder risico op de langdurige 

aanwezigheid van virussen in de binnenruimte. Mechanische ventilatie is vaak onver-

mijdelijk, maar duurder. Slimme oplossingen beperken de kosten en hebben een geringe 

milieubelasting. Bijvoorbeeld luiken met geïntegreerde zonnepanelen die ‘s zomers dicht 

zijn en dan zowel warmte buiten houden als energie leveren. Een gebrek aan (natuurlijke) 

ventilatie leidt tot vocht- en schimmelproblemen, wat maakt dat het zaak is om huurders 

over het gebruik van de (mechanische) ventilatiesystemen te informeren dan wel zelf-

regelende systemen te installeren. Zonnepanelen op gevels en daken leiden tot minder 

absorptie van warmte, wat ook geldt voor groene daken en gevels, die bovendien beter 

isoleren en water vasthouden, wat een bijdrage levert aan de biodiversiteit, in welk kader 

de RvA adviseert dit soort oplossingen voor zover mogelijk in het programma van eisen op 

te nemen. Daarnaast oppert de raad niet alleen in de woning te investeren maar ook in de 

buitenruimten, bijvoorbeeld door het aanleggen van schaduwrijke plekken door het 

plaatsen van pergola’s en/of het planten van bomen en heesters. Dit soort natuurlijke 

oplossingen zijn vaak goedkoper dan (automatische) zonwering. Bovendien wordt hiermee 

de biodiversiteit bevorderd. Aangezien een woningcorporatie niet mag investeren in het 

openbaar gebied, wordt samenwerking met de gemeente(n) nog belangrijker, zo 

concludeert de raad.  

 

De tweede uitdaging is het bestrijden van wateroverlast en het vasthouden van water voor 

droge perioden. Wateroverlast is te voorkomen door boven- en ondergrondse opvang van 

regenwater. Het onttegelen en vergroenen van de buitenruimte vergroot het infiltratie-

vermogen. Groene daken dragen ook bij aan de berging van water. Naar analogie van de 

smart grid voor elektriciteit kan met een smart flow controlsysteem het water op daken 

slim opgeslagen en afgevoerd worden als waterbuffer voor een bepaald gebied. De buurt 

als watermachine. Waterbeheer van de openbare ruimte is op velerlei wijze mogelijk. Er 

wordt van gedachten gewisseld over hoe de gemeente erbij te betrekken dan wel te 

bewegen in het openbaar gebied te investeren.  

 

De derde uitdaging is het nemen van maatregelen in de woonomgeving. De coronacrisis 

heeft het belang van de woonomgeving zichtbaar gemaakt, doordat huishoudens 

genoodzaakt zijn om veel tijd in en rond de woning te besteden, onder meer voor 

thuiswerken. De herwaardering van de buurt als leef- en leerplek biedt mogelijkheden voor 

woningcorporaties (en gemeenten), waarbij een voorwaarde is dat de verhouding tussen 

privé en openbare ruimten (en eventueel gebouwen) opnieuw wordt gedefinieerd. Ook 

zullen meer semi-openbare ruimten en gebouwen ontwikkeld moeten worden, beheerd 

door de direct betrokkenen. Het gezamenlijk onderhouden van openbare ruimten en 

gebouwen is niet alleen leerzaam en ontspannend maar vergroot ook de sociale cohesie 

en versterkt de natuurbeleving. De RvA oppert bepaalde ‘restgebieden’ aan bewoners in 

bruikleen te geven voor de aanleg van moestuinen. Het onderhoud van plantsoenen 

rondom woongebouwen door bewoners laten verzorgen, is eveneens een optie. 
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Het aanjagen van vernieuwing en/of het nemen van maatregelen vindt – net als vóór de 

coronacrisis – idealiter plaats middels samenwerking van meerdere stakeholders, in welk 

kader de RvA adviseert zelf het initiatief te nemen door met de gemeente(n) het gesprek 

aan te gaan over de noodzakelijke investeringen in het openbaar gebied. 

 

De coronacrisis kan gezien worden als een wake-up call die uitnodigt tot een trans-

formatieve aanpak. In een proces van ‘creatieve destructie’ kunnen verouderde manieren 

van denken en werken vervangen worden door een nieuwe aanpak. De gewenste 

ommekeer is wellicht minder ingrijpend dan het lijkt. Het is een explicietere manier van 

natuur-inclusief bouwen, beheren en gebruiken. Door een integrale aanpak van woningen, 

gebouwen, omgeving, infrastructuur en natuur is het mogelijk in het post-coronatijdperk 

een duurzame klantwaarde te creëren. Een ‘natuurwaarde’, waarbij de mens als onderdeel 

van de natuur gezien wordt, en niet als heer en meester.  

 

 

Eindhoven, maart 2021 
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1. GECONSOLIDEERDE BALANS  

(NA RESULTAATBESTEMMING) 

 
 

 

 
  

ACTIVA (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

VASTE ACTIVA

Vastgoedbeleggingen 1.984.843 1.807.576

Materiële vaste activa 7.079 7.109

Financiële vaste activa 8.804 12.676

Totaal vaste activa 2.000.726 1.827.361

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 3.543 1.341

Vorderingen 1.381 4.087

Liquide middelen 12.042 11.877

Totaal vlottende activa 16.966 17.305

Totaal activa 2.017.692 1.844.666

PASSIVA (x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019

GROEPSVERMOGEN 1.341.916 1.196.712

VOORZIENINGEN 6.375 4.728

LANGLOPENDE SCHULDEN 629.077 621.583

KORTLOPENDE SCHULDEN 40.324 21.643

Totaal passiva 2.017.692 1.844.666
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2. GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIES-

REKENING 

 

  

Winst-en-verliesrekening geconsolideerd (x € 1.000) 2020 2019

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille 37.509 33.167

Nettoresultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 0 0

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.696 2.262

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 133.248 161.406

Nettoresultaat overige organisatiekosten en overige 

activiteiten
-2.245 -477

BEDRIJFSRESULTAAT 170.208 196.358

Financiële baten en lasten -19.668 -20.107

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 150.540 176.251

Belastingen -5.469 27.161

RESULTAAT NA BELASTINGEN 145.071 203.412

Aandeel in resultaat van deelnemingen 133 19

NETTORESULTAAT 145.204 203.431
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3. LOON EN VERGOEDING VAN BESTUURDER EN 

COMMISSARISSEN 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-

publieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting 

Wooninc. Het voor Stichting Wooninc. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020  

€ 201.000 (bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse H). 

 

 

Bestuurder 

De bezoldiging van de huidige bestuurder 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, jubileum-

uitkeringen, VUT- en prepensioenuitkeringen),  

 uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en bonusbetalingen. 

 

De bezoldiging van de huidige bestuurder die in het boekjaar ten laste van de toegelaten 

instelling en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen bedragen € 200.970 

(2019: 194.000) en is in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als volgt gespecificeerd (in euro’s): 
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BESTUUR STICHTING WOONINC. J.A.P.M. Pijnenburg

Functie directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 176.767

Beloningen betaalbaar op termijn € 24.203

Subtotaal 200.970 

Individiueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag
N.v.t.

Bezoldiging 2020 € 200.970

Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t., N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling
N.v.t.

Gegevens 2019 J.A.P.M. Pijnenburg

Functie directeur-bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 171.469

Beloningen betaalbaar op termijn € 22.531

Subtotaal € 194.000

Individiueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000

Bezoldiging 2019 € 194.000
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Commissarissen 

De bezoldiging van huidige en gewezen commissarissen die in het boekjaar ten laste van 

de toegelaten instelling zijn gekomen bedragen € 104.436 (2019: € 101.300) en is naar 

individuele commissaris in overeenstemming met de Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als volgt gespecificeerd (in euro’s): 

 

 
 

VERGOEDING RAAD VAN 

COMMISSARISSEN
J.J.E. van Geest drs. G.J.A.M. van Well

ir. M.G.B. Franken - 

Ghijsen MRE

Functie(s)  Voorzitter  Lid  Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020
 01-01 t/m 31-12  01-01 t/m 31-12  01-01 t/m 31-12 

Bezolding

Bezolding € 24.150 € 16.200 € 16.200

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 30.150 € 20.100 € 20.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0

Bezoldiging 2020 € 24.150 € 16.200 € 16.200

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan

 N.v.t., N.v.t.  N.v.t., N.v.t.  N.v.t., N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019 J.J.E. van Geest
drs. G.J.A.M. van 

Well

ir. M.G.B. Franken - 

Ghijsen MRE

Functie  Voorzitter  Lid  Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 

2020
01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12

Bezolding

Bezolding € 23.300 € 15.600 € 15.600

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 29.100 € 19.400 € 19.400
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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 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 

ontvangen.  

 

Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond 

van de WNT dienen te worden vermeld. 

 

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een 

dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) 

als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2020). 

 

VERGOEDING RAAD VAN 

COMMISSARISSEN

drs. H.S.M. van 

Oostrom

drs. C.T.G.J. 

Nauta

drs. J.C.W. 

Schmitz - van 

den Berg RA

drs. P.C. Hartog

Functie(s)  Lid  Lid  Lid  Lid 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020
 01-01 t/m 31-12  01-01 t/m 31-12  10-03 t/m 31-12  01-01 t/m 21-02 

Bezolding

Bezolding € 16.200 € 16.200 € 13.146 € 2.340

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 20.100 € 20.100 € 16.311 € 2.856

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal bezoldiging 2020 € 16.200 € 16.200 € 13.146 € 2.340

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding 

al dan niet is toegestaan

 N.v.t., N.v.t.  N.v.t., N.v.t.  N.v.t., N.v.t.  N.v.t., N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
drs. H.S.M. van 

Oostrom

drs. C.T.G.J. 

Nauta

drs. J.C.W. 

Schmitz- van 

den Berg RA

drs. P.C. 

Hartog

Functie  Lid  Lid  N.v.t.  Lid 

Aanvang en einde functievervulling 

in 2020
01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 N.v.t. 01-01 t/m 31-12

Bezolding

Bezolding € 15.600 € 15.600 nvt € 15.600

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum
€ 19.400 € 19.400 nvt € 19.400
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Bezoldiging uitganspunten RJ 

De hierboven vermelde bezoldiging van de bestuurder en raad van commissarissen is op 

basis van de uitgangspunten van de WNT. Daarnaast is het verplicht om de bezoldiging te 

verantwoorden op basis van Richting 271.6 van de RJ. Belangrijkste afwijking ten opzichte 

van de WNT betreft de toevoeging van het werkgeversdeel van de sociale lasten. De 

bezoldiging van bestuurder en commissarissen over 2020 bedragen op basis van de RJ 

respectievelijk € 206.687 (2019: 200.789) en € 104.436 (2019: 101.300). 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld en goedgekeurd  

Eindhoven, 20 april 2021 
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