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Maatschappelijke prestaties en kerncijfers

Klanttevredenheid

Woningvoorraad

Onze huurprijzen

Duurzaamheid

Onderhoud     Leefbaarheid

Organisatie & financiën

7,8 8,1 7,6
Reparatieverzoeken Nieuwe huurders Vertrokken huurders

5.059

Woningen Mutatiegraad

6,8%
333

Nieuwe huurders

Huur < € 414,02 Huur € 414,02 tot € 635,05 Huur > € 635,05

446 3.052 1.561

60% van totale woningbezit 31% van totale woningbezit

Investeringen in duurzaamheid

€ 243
duizend

574

Woningen met
zonnepanelen

Label B of beter

39%B

Uitgaven onderhoud

€ 6,6
miljoen

Woonfraudezaken
opgelost

Bewoners-
commissies24

de Woonmensen

41,85 fte
49 medewerkers

Financiële ratio’s

ICR:   1,94
LTV:   71,5%
Solvabiliteit:  55,3%
Dekkingsratio:  44,1%
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Onze top 10 van 2017

Nieuwe sociale huurwoning voor 333 huurders
Mensen met een beperkt inkomen of kwetsbare 
positie in de samenleving hebben vaak hulp nodig 
om goed en betaalbaar te kunnen wonen. Voor 
deze mensen zetten wij ons als sociale verhuurder 

dagelijks in. In 2017 hebben wij 333 huurders blij kunnen 
maken met een nieuwe sociale huurwoning. 

Nieuwe digitale dienstverlening  
In 2017 is onze nieuwe website gelanceerd 
inclusief het huurdersportaal Mijn Woonmensen. 
Hiermee kunnen huurders zaken zelf afhandelen 

zonder onze tussenkomst. Denk aan het melden én  
inplannen van een reparatieverzoek, overlast melden, 
huur opzeggen, huur betalen via iDeal of een klacht of 
compliment melden. 

Tevreden huurders
Een grootschalig onderzoek onder 882 huurders 
gaf aan dat huurders tevreden zijn over hun 
woning (7,4) en hun woonomgeving (7,2). De 

meeste huurders voelen zich thuis en veilig in hun buurt. 
Dat horen we natuurlijk graag. Voor ons was het onder-
zoek een goed middel om te zien wat huurders belangrijk 
vinden en waar we de komende jaren meer aandacht aan 
moeten geven.

Minder huurachterstand door meer aandacht
Binnen onze ambitie om wonen betaalbaar te 
houden, werken we ook actief aan het voorko-
men van huurachterstand. Zo zoeken we al bij 

één maand huurachterstand actief contact, onder andere 
door belrondes te houden en huisbezoeken te doen. Door 
vele inspanningen is het aantal huurders met een huur-
achterstand flink gedaald.  

Nieuw gezondheidscentrum 
In maart werd het nieuwe gezondheidscentrum 
geopend in ons complex De Groene Hoven. 
Op de plek waar ooit verzorgingshuis Hubertus 

stond, staat nu een fraai eerstelijnscentrum met huisart-
sen, apotheek, fysiotherapie, podotherapie, diëtheek, er-
gotherapie en thuiszorg. Samen met het wijkcentrum is De 
Groene Hoven dé ontmoetingsplek in de wijk Kerschoten.

Duurzaamheidsambities voor 
huurders en de stad
In 2025 hebben al onze woningen minimaal 
energielabel B. Toekomstige nieuwbouwwonin-

gen worden zoveel mogelijk energieneutraal. Deze forse 
ambities hebben we in 2017 opgesteld. Niet alleen om 
bij te dragen aan een duurzame maatschappij, maar ook 
om de woonlasten voor huurders omlaag te krijgen. Door 
concrete energiebesparende maatregelen toe te passen, 
kunnen onze huurders aangenamer wonen met lagere 
woonlasten.

Opnieuw 80 werkervaringsplekken
In 2017 hebben wij opnieuw zo’n 80 participan-
ten mee laten werken in onze buurten. Ze doen 
werkzaamheden op het gebied van schoon, heel 

en veilig. Participanten zijn inwoners van Apeldoorn die 
een WWB-uitkering (Wet Werk Bijstand) ontvangen en de 
kans krijgen om werkervaring op te doen. 

Tuinieren met scholieren
Ook scholieren hebben we de kans gegeven om 
praktijkervaring op te doen. Met een tuinen-
project in het Rivierenkwartier en in de Maten 

hebben we samen met de wijkraad en een groep van 13 
scholieren van ROC Aventus meer dan 60 huurders aan-
gesproken. Hun tuin had achterstallig onderhoud en dus 
aandacht nodig. Het leverde direct zichtbaar resultaat op: 
een mooiere wijk én buren die elkaar hebben geholpen 
met elkaars tuin.

Prestatieafspraken met huurdersorganisaties 
en gemeente Apeldoorn
In december 2017 zetten woningcorporaties, 
huurdersorganisaties en gemeente Apeldoorn 

hun handtekening onder afspraken over wonen in de 
gemeente Apeldoorn. Samen bouwen we voort op  
afspraken die vorig jaar zijn gemaakt. Wethouder  
Sandmann hierover: “Als college zijn wij tevreden met het 
resultaat. Belangrijkste uitgangspunt in de afspraken is het 
werken aan voldoende en betaalbare sociale  
huurwoningen in Apeldoorn.”

Tevreden medewerkers 
Omdat we graag een goede werkgever 
willen zijn, meten we regelmatig de  
tevredenheid van onze medewerkers.  

Het onderzoek van 2017 werd uitgevoerd door extern 
onderzoeksbureau Effectory. Maar liefst 98,3% van onze 
medewerkers deed mee aan het onderzoek. Onze  
medewerkers zijn tevreden, bevlogen en betrokken!
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“Naast onze taak als sociale 
verhuurder, doen we als 
woningcorporatie ook een aantal 
dingen die misschien niet heel 
erg voor de hand liggen, maar 
wel belangrijk zijn.”

Inleiding
In 2017 hebben we hard gewerkt aan onze droom: goed 
en betaalbaar wonen voor iedereen. Na jarenlang alleen 
beheren, kunnen we in 2018 de stap maken naar investe-
ren. Zowel in bestaand bezit als in nieuwbouw. We hebben 
gewerkt aan de uitwerking van het asset management om 
een goede keuze te kunnen maken welke complexen we 
gaan verduurzamen en hoe de nieuwbouwplannen gaan 
uitpakken. De komende jaren verzilveren we dat en zetten 
we onze voornemens om in daadwerkelijke acties.

Een bewogen jaar
Wat opviel in 2017 was natuurlijk de opleving van de 
economie. Mensen kregen weer vertrouwen en de woning-
markt was flink in beweging. Dat gaf ons de mogelijkheid 
om duurdere woningen en andere panden te verkopen om 
met dat geld weer te kunnen investeren. 

Daarnaast zagen we dat in 2017 de druk op sociale huis-
vesting in Apeldoorn toenam. Deels door de instroom van 
statushouders en deels door overloop vanuit de Randstad, 
waar men veel moeite heeft een betaalbare woning te 
vinden. De toename van de vraag naar sociale huisvesting 
zorgt dat we in de toekomst het woningaanbod wellicht 
moeten vergroten. Dit thema komt uiteraard terug in de 
prestatieafspraken die we samen met huurdersorganisaties 
en de gemeente Apeldoorn gemaakt hebben.

Een derde opvallende ontwikkeling is de verdere decen-
tralisatie van zorg. Steeds meer mensen moeten zelfstan-
dig thuis wonen, maar in de praktijk legt dat wel druk op 
straten, buurten en wijken. De vraag is waar de grens ligt. 
We zien helaas steeds meer gevallen van wanbewoning, 
mensen die zichzelf niet meer kunnen redden.

Prestaties
We kijken positief terug op 2017. Een overzicht van onze 
prestaties is te vinden op pagina 6 en 7. Zo hebben we voor 
€ 6,6 miljoen aan onderhoud gepleegd, verdeeld over zo’n 
1.800 woningen. We hebben 333 bewoners verwelkomd als 
nieuwe huurder van een bestaande, leeggekomen woning. 
Verder hebben we een behoorlijke duurzaamheidsambitie 
geformuleerd als het gaat om energiegebruik en energie-
besparing. Die gaan we de komende jaren verzilveren.  
Uiteraard in samenwerking met onze huurders. Het aan-
gaan van gesprekken is daarbij belangrijk. En ook eerlijk zijn 
over de mogelijke tegenvallers. Geen mooi-weer-verhalen, 
daar kopen mensen niets voor.

Noemenswaardig is ook ons werk aan digitale dienstverle-
ning. We hebben een nieuwe website opgeleverd die zeer 
toegankelijk is, waar mensen veel informatie op kunnen 
vinden en waar ze ook allerlei zaken zelf kunnen regelen. 
Tegelijkertijd realiseren we ons dat huurders niet ineens 
massaal gebruik gaan maken van onze online diensten. 
Onze ambities op dat vlak waren zeker in het begin te hoog. 
Aan het product ligt het niet, maar het is aan ons om men-
sen te verleiden. 

Onze maatschappelijke bijdrage 
Naast onze taak als sociale verhuurder, doen we als wo-
ningcorporatie ook een aantal dingen die misschien niet 
heel erg voor de hand liggen, maar wel belangrijk zijn. Zo 
bieden we participatiebanen, waarin we zo’n 80 mensen 
met arbeidsachterstand een soort stageplek geven in onze 
wijken. Daar doen ze goed werk voor onze huurders op het 
gebied van schoon, heel en veilig. Daarnaast hebben we 
afgelopen jaar ook weer prima werk verricht in de verschil-
lende ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Ook de samen-
werking met scholen leidde tot de vele stageplekken bij de 
Woonmensen. Allemaal mooie vormen van maatschappe-
lijke verankering.
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Risico’s 
Adequaat risicomanagement is een belangrijke voorwaar-
de om verrassingen te voorkomen op onze weg naar goed 
en betaalbaar wonen voor iedereen. Met de strategische 
risicoanalyse 2017 hebben we de eerste stappen gezet 
naar integraal risicomanagement. Hieruit bleek dat het 
personeelsrisico en het realisatierisico de meeste aandacht 
verdienen. In 2018 zetten we vervolgstappen op tactisch 
en operationeel niveau om het risicomanagement verder 
te optimaliseren en te professionaliseren. Zo hebben we 
in onze plannen voor de organisatieontwikkeling specifiek 
aandacht voor het personeelsrisico.

Tegenvallers in 2017
Tegenvallers waren er natuurlijk ook in 2017. Je ziet vaak 
dat beslissingen of acties uit het verleden je op een later 
moment gaan verrassen. In die zin was het koopgarant-
dossier een vervelende verrassing omdat het onze huur-
ders geld kost. Het geld dat we nodig hebben om de zaak 
netjes af te hechten met koopgaranteigenaren, kunnen we 
namelijk niet gebruiken voor een verduurzamingsproject 
of het bouwen van extra woningen.

Jaarresultaat en ontwikkeling vermogen
We behaalden in 2017 een negatief resultaat van € 0,3 
miljoen. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door waardevermindering van het vastgoed in 
exploitatie. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de 
jaarrekening, vanaf pagina 65. 

Ons eigen vermogen bedroeg op 31 december 2017 
€ 382 miljoen. Eind 2017 is € 29 miljoen aan liquide 
middelen beschikbaar, die we in 2018 volledig inzetten
voor aflossing van de leningportefeuille (€ 37 miljoen). In 
2018 trekken we ook € 15 miljoen aan voor herfinancie-
ring van de lening, die gekoppeld is aan drie derivaten. De 
middelen zullen naast aflossing worden ingezet voor de 
investeringsplannen in verduurzaming.

Investeren naar vermogen
Regelmatig stellen stakeholders de vraag of corporaties 
investeren naar vermogen. Daarbij wordt nogal eens over 
het hoofd gezien dat corporaties ook op lange termijn 
gezond moeten zijn en blijven. Een andere misvatting is 
dat de waarde van het woningbezit zomaar omgezet kan 
worden in huurverlaging en investeringen in de bestaande 
woningvoorraad en nieuwbouw. De waarde zit immers in 
de woningen en juist die woningen zijn nodig om mensen 
betaalbare huisvesting te bieden. 

Van de Apeldoornse corporaties heeft de Woonmensen de 
minst goede financiële positie. Dit bleek uit een onderzoek 
dat accountant PwC uitvoerde in opdracht van de ge-
meente Apeldoorn. Dit betekent niet dat wij geen investe-
ringen kunnen doen in nieuwbouw en verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad. Wel is het noodzakelijk om 
woningen te verkopen zodat deze investeringen kunnen 
plaatsvinden.

 Uitgelicht: waar ging de huur naartoe in 2017?
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Diversiteit in waardebegrippen
Ten behoeve van de verantwoording aan de rijksoverheid 
bepalen wij de waarde van ons vastgoed. Hierbij scha-
kelen wij in overeenstemming met de door de overheid 
opgestelde regels een externe taxateur in. De taxaties zelf 
zijn ook gebaseerd op richtlijnen van de overheid. Naast 
de waarde van ons vastgoed op basis van de door de 
overheid voorgeschreven regels, hanteren wij nog enkele 
andere waardebegrippen. Het gaat dan ondermeer om 
de woz-waarde (ten behoeve van gemeentelijke 
belastingen) en de bedrijfswaarde (ten behoeve 
van het WSW). De bedrijfswaarde van ons vastgoed 
bedroeg in 2017 € 382 miljoen. De marktwaarde van ons 
vastgoed bedroeg € 619 miljoen. Het verschil wordt 
verklaard doordat wij vanwege onze maatschappelijke 
doelstelling lagere huren vragen dan in de markt mogelijk 
is. Voor onze woningen ligt de markthuur op € 3,6 
miljoen per maand, terwijl de huidige contracthuur ligt op 
€ 2,9 miljoen per maand. Uit oogpunt van betaalbaarheid 
blijft maandelijks € 0,7 miljoen aan waarde niet gereali-
seerd.
  
Eind 2016 bedroeg de marktwaarde van het bezit € 633 
miljoen. De mutatie van € 14 miljoen komt enerzijds door 
verkoop van het bezit en wijzigingen in de berekenings-
systematiek van de marktwaarde en anderzijds door de 
algemene marktontwikkelingen. 

Verloop marktwaarde (in miljoenen euro’s):

Marktwaarde 2016 633

Mutaties door verkopen -6

Mutaties door methodische wijzigingen handboek -9

Mutaties door exploitatieverplichting -11

Mutaties door wijzigingen mutatiekans -10

Mutaties door algemene marktontwikkelingen 22

Marktwaarde 2017 619

Per saldo is de marktwaarde met 2,21% gedaald. Echter 
door de mutaties in de methodische wijzingen uit het 
waarderingshandboek, de mutatiekans en de exploitatie-
verplichting wordt de marktwaarde negatief beïnvloed.  
Indien deze posten geëlimineerd zouden worden, be-
draagt de reguliere waardestijging 3,48%. Deze waarde-
ontwikkeling sluit aan bij onze verwachtingen van de 
Apeldoornse markt. 

Aandachtspunten voor 2018
Het belangrijkste aandachtspunt voor 2018 is het verzilve-
ren van de investeringsplanning die we hebben opgesteld. 
Dat betekent dat we in twee jaar vijfhonderd woningen 
willen verduurzamen en tussen de vijftig en zestig wonin-
gen nieuw willen bouwen. Dat moeten we ook echt laten 
zien. Dat is veruit de grootste uitdaging. 

Niet op de tweede plaats, maar gelijkwaardig, is de 
organisatieontwikkeling. De wens en de wil om anders 
met elkaar samen te werken in de organisatie. Meer op 
basis van initiatief nemen. Meer zelf organiserend door 
medewerkers. Dus minder afwachtend, meer proactief. 
Als organisatie moeten wij daar mogelijkheden bieden en 
mensen ook in hun kracht zetten. 

Ook onze financiële positie vereist in 2018 en de daarop 
volgende jaren veel aandacht:

Waar nu nog sprake is van te verrekenen verliezen (zie 
pagina 51) gaan we vanaf 2021 vennootschapsbelasting 
betalen oplopend naar € 3,5 mln in 2025.

De verhuurdersheffing en wellicht andere vormen van 
afroming door de overheid zijn een permanente bron 
van zorg en drukken zwaar op het financieel resultaat. 

De inkomsten uit verhuur van woningen dalen relatief 
sneller dan de kostenbesparingen.  Vanuit het perspec-
tief van betaalbaarheid zeker verdedigbaar, maar wel 
iets om rekening mee te houden.

De verduurzaming van het woningbezit naar CO2-neu-
traal zal de komende decennia enorme investeringen 
vragen. De kans is klein dat de overheid helpende hand 
biedt in financiële zin. Onze huurders zijn gebaat bij een 
daling van de totale woonlasten. Verhoging van huren 
met als argument besparingen op energielasten is dan 
ook slechts in beperkte mate mogelijk.

Kortom: we moeten een goede balans vinden tussen be-
schikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van het 
woningbezit enerzijds en financiële continuïteit ander-
zijds. Vandaag, morgen en in de toekomst.

Werkzaam in belang volkshuisvesting
De bestuurder van de Woonmensen verklaart dat de mid-
delen van de stichting in het verslagjaar uitsluitend zijn 
besteed in het belang van de volkshuisvesting.

Apeldoorn, 11 juni 2018

Vincent van Oordt
Directeur-bestuurder
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2.1 Ontwikkelingen
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2.1.1   Wijzigingen door de Woningwet

Sinds 1 juli 2015 is de herziene Woningwet van kracht.  
Na veel wijzigingen in 2016, bracht dit ook in 2017 nog  
de nodige wijzigingen met zich mee: 

Scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB activiteiten. In 
november 2017 kregen we definitieve goedkeuring.

Passende toewijzing, dat wil zeggen dat woningcorpora-
ties aan tenminste 95 procent van de huishoudens met 
recht op huurtoeslag een woning onder de aftoppings-
grens verhuren.

Jaarlijks doen woningcorporaties voor 1 juli een bod 
op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Voor 15 
december maken zij prestatieafspraken met gemeente 
en huurdersorganisaties.

Geschiktheidstoets voor bestuurders.

Strengere regels voor commerciële projecten.

Beperking activiteiten tot woningmarktregio. Voor ons 
heeft dit geen gevolgen, want wij verrichten alleen  
activiteiten in de woningmarktregio Apeldoorn.

Waardering op marktwaarde.

Nieuwe regels voor governance en het interne toezicht.

Aanpassing statuten van de bv’s van de Woonmensen 
(voor 1 januari 2018). Uitstel (i.v.m. ontmanteling  
bv-structuur) is door de ILT niet gehonoreerd.

Het is gelukt alle activiteiten op tijd te doen. 

Lastendruk
De herziene Woningwet leidt tot een continue verhoging 
van de administratieve lastendruk. Het probleem is inmid-
dels breed onderkend en op 5 december 2017 tekenden 
Aedes, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autori-
teit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Wo-
ningbouw een convenant met als doel de administratieve 
lasten van corporaties flink te laten dalen. Wij zullen onze  
medewerking hier aan verlenen.

2.1.2   Ontwikkelingen op de woningmarkt

Landelijk is vaak in het nieuws dat er een toename zicht-
baar is van ‘verwarde personen’ en mensen met betalings-
problemen. Ook in Apeldoorn merken we dat. Echter, 
door een goede samenwerking met onze sociale partners 
brengen we deze situaties zo snel mogelijk in kaart en 
werken we integraal aan oplossingen. Onze woonconsu-
lenten spannen zich in om zo vroeg mogelijk signalen op 
te pikken van huurders met problemen. Denk aan beta-
lingsproblemen of psychische of sociale problemen. 

Huisvesting statushouders
Apeldoorn nam vorig jaar 248 statushouders op. Veel 
instanties zijn daar bij betrokken en ook wij droegen hier 
ons steentje actief aan bij. Als woningcorporatie gaan we 
over de stenen, maar mensen een goede woonplek geven, 
dát is ons doel. Zo hebben we met de andere Apeldoornse 
corporaties de gemeente voorgesteld om diverse nieuw-
bouwprojecten naar voren te trekken om te voorzien in de 
toenemende behoefte. Het opvangen van statushouders 
moet immers niet ten koste gaan van mensen die al lange 
tijd op een sociale huurwoning wachten.  

Toenemende behoefte aan sociale huurwoningen
Onder andere door de huisvesting van statushouders is 
er op korte termijn een toenemende behoefte aan sociale 
huurwoningen. Ook de komende tien jaar is in Apeldoorn 
sprake van een toenemende vraag naar sociale huurwo-
ningen. Dit moeten we zien tegen de achtergrond van 
een gemeentelijke ambitie om de totale voorraad sociale 
huurwoningen te laten groeien en afspraken te blijven 
maken over het huisvesten van bijzondere doelgroepen. 
De gemeentelijke ambitie is gebaseerd op bevolkings-
prognoses voor de gemeente Apeldoorn.

2.1.3   Prestatieafspraken

De Apeldoornse woningcorporaties, huurdersorganisaties 
en gemeente Apeldoorn hebben op 8 december 2016 
afspraken vastgelegd over het wonen in Apeldoorn. De 
afspraken liepen tot en met 31 december 2017. De belang-
rijkste afspraken op hoofdlijnen:

De totale voorraad sociale huurwoningen wordt niet 
kleiner, liefst groter. 

Corporaties en gemeente gaan werkzaamheden in een 
gebied meer op elkaar afstemmen.

De partijen spannen zich in voor betaalbaar wonen.

Woningcorporaties houden de ambitie vast om het 
woningbezit verder te verduurzamen.

Afspraken over het huisvesten van bijzondere  
doelgroepen blijven gehandhaafd.

Gemeente en woningcorporaties verkennen de  
behoefte naar zorg op de lange termijn.

Gezamenlijk worden de kwetsbare gebieden in de  
stad gemarkeerd.

Op 6 december 2017 ondertekenden we nieuwe presta-
tieafspraken voor 2018. De kernopgave van de prestatie-
afspraken is het borgen van voldoende woningen voor 
de primaire doelgroep, betaalbare woonkwaliteit en een 
gedifferentieerd aanbod in de prijscategorieën met een zo 
hoog mogelijke slagingskans voor woningzoekenden.

Woonagenda
Begin 2018 stelt de gemeente Apeldoorn in overleg met 
belanghouders een nieuwe woonvisie op voor de komen-
de jaren: de woonagenda. Voor huurdersorganisaties en 
corporaties is dit een kans om het belang van volkshuis-
vesting voor Apeldoorn te onderstrepen. Deze woonagen-
da is op haar beurt weer leidraad voor de prestatieafspra-
ken 2019 en verder. 
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De gemeente Apeldoorn is een belangrijke partner 
voor de Woonmensen als het gaat om volkshuisves-
ting in Apeldoorn. We spraken Theo van Luijk van de 
vakgroep Wonen.
 

Hoe verloopt de samenwerking tussen de 
Woonmensen en de gemeente Apeldoorn?
“Die is goed. We hebben vrij veel overleg met 
alle vier de Apeldoornse corporaties in verschil-
lende samenstellingen. Soms zitten daar ook 
huurdersorganisaties bij en een andere keer is 
het één-op-één met de wethouder. Ook hebben 
we themabijeenkomsten over onderwerpen die 
beide partijen belangrijk vinden. Denk aan zorg, 
openbare ruimte of duurzaamheid. Ook buiten de 
overleggen weten we elkaar snel te vinden. Het is 
prettig dat die relatie goed is.” 

Waar lag afgelopen jaar de nadruk op?
“We kregen natuurlijk te maken met een herziene 
Woningwet. Een behoorlijk bureaucratisch iets 
waar veel energie in is gaan zitten: wat is verplicht, 
wat niet en wat willen we zelf? Ook moesten we 
prestatieafspraken maken samen met huurdersor-
ganisaties. Dat is voor alle partijen wennen omdat 
er gewoon veel meer mensen aan tafel zitten.  
Gelukkig hadden we in 2016 al ervaringen opge-
daan met de nieuwe manier van werken. Dat  
hebben we destijds uitgebreid geëvalueerd,  
waardoor het in 2017 veel soepeler verliep.” 

Op welk vlak was het wennen?
“Huurdersorganisaties moesten bijvoorbeeld wen-
nen dat dingen soms lang duren. Als iets aan tafel 
besproken wordt, is het niet morgen geregeld en 
ook niet volgende week. Dat geldt voor de Woon-
mensen, maar nog meer voor de gemeente. 

Ik heb met een leidinggevende te maken, met een 
bestuurder, met een college en met een gemeen-
teraad. Die moeten er allemaal iets van vinden.”

Wat is het belangrijkste thema voor 2018?
“Er zijn een aantal thema’s die steeds als een rode 
draad overal doorheen lopen: betaalbaarheid, 
beschikbaarheid, zorg en duurzaamheid. Laatst-
genoemde heeft natuurlijk alles te maken met 
woonlasten. Energie wordt steeds duurder en hu-
ren stijgen ook. Dus wil je er zijn voor mensen met 
een smalle beurs, dan moet je daar iets doen. Nog 
even afgezien van het milieu, want dat is natuurlijk 
de belangrijkste doelstelling: dat onze kinderen en 
onze kleinkinderen ook nog op de deze aardbol 
kunnen leven. 

De klimaatakkoorden krijgen hun vertaling naar 
alle gemeenten en die moeten dat plussen en 
minnen met hun partners. Je ziet dat wij richting 
de corporaties instrumenten hebben als een 
woonagenda en de prestatieafspraken. Daarin 
kunnen we met elkaar dingen afspreken over de 
verduurzaming van woningen. En vergis je niet, 
corporaties hebben grote uitdagingen op dat 
gebied. Gelukkig staan ze er nu weer redelijk tot 
goed voor. Er is investeringscapaciteit en dat was 
vier jaar geleden natuurlijk wel anders.”
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“Dat is natuurlijk de belangrijkste doelstelling: 

dat onze kinderen en onze kleinkinderen ook 

nog op de deze aardbol kunnen leven.”

Interview 
Theo van Luijk, gemeente Apeldoorn
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2.1.4   Duurzaamheid in de sector

Energiebesparing en duurzaamheid staan hoog op de 
agenda van de woningcorporaties. De komende jaren 
maken woningcorporaties hun woningen in een hoger 
tempo energiezuiniger. Voor de korte termijn betekent dit 
dat corporaties in 2021 uitkomen op gemiddeld energiela-
bel B voor hun woningen. Dat vraagt om een versnelling 
van de investeringen in zonnepanelen, woningisolatie en 
warmtenetaansluitingen. Op de lange termijn, uiterlijk 
2050, zorgen corporaties ervoor dat hun woningen CO2-
neutraal zijn. Om dit te kunnen bereiken wordt gewerkt 
aan de zogenaamde Routekaarten op weg naar een CO2-
vrij woningbezit in 2050.

Over de Routekaart

In 2050 zijn alle woningen CO2-neutraal. Corporaties 
hebben afgesproken dat zij in 2018 ieder een eigen 
plan van aanpak maken met als doel het realiseren 
van die CO2-neutraliteit in 2050. Een coalitie van 
corporaties heeft een format ontwikkeld dat hierbij 
ondersteunt: de Routekaart CO2-neutraal 2050. 

Invullen van de Routekaart biedt iedere corporatie 
inzicht in drie zaken:

1. Een beeld van de eigen langetermijnstrategie 
op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050 en 
een overzicht van de mix aan maatregelen die 
daarvoor in de lokale situatie nodig is. 

2. Het benodigde budget om de taakstelling voor 
de verschillende scenario’s te realiseren.

3. De hoeveelheid CO2-uitstoot die de corporatie 
met de mix van maatregelen bespaart. Ook het 
restant CO2 dat de woningen uitstoten, komt in 
beeld. 



2.2 Missie en koers
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2.2.1   Missie en koers

In 2015 hebben we ons koersplan Goed en betaalbaar 
wonen opgesteld en ook in 2017 hebben we daar actief in-
houd aan gegeven. In het plan geven we aan welke keuzes 
we maken om onze doelgroep zo goed mogelijk te helpen 
én onze financiële continuïteit te waarborgen.  
 
Bij de totstandkoming van het koersplan vroegen we onze 
huurders, stakeholders en medewerkers mee te denken 
om te komen tot een nieuwe visie en missie voor de  
periode 2016 tot 2020. 
 
Visie 
Een visie geeft aan waar we voor gaan. We leggen hierin 
niet uit wat we doen, maar wat we willen bereiken. We 
hebben hierbij gekozen voor de essentie:  
 
Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. 
 

Missie 
Een missie geeft aan waar we voor staan. Wat bieden we, 
op wie richten we ons en wat kenmerkt ons? Onze missie 
luidt:  
 
Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met be-
perkte kansen op de woningmarkt. We kennen deze mensen 
en daarmee ook hun woonbehoeften. Dit is ons vertrekpunt 
om hen goed, passend en betaalbaar te laten wonen in een 
prettige buurt. Een buurt die bewoners zelf maken waarbij 
we op zoek gaan naar hun initiatieven. Zij zijn medeverant-
woordelijk voor hun woning en woonomgeving en hebben 
invloed op keuzes die we maken. Onze corporatie is voor en 
van bewoners. 

2.2.2   Sturingsmethodiek

We hanteren een sturingsmethodiek waarmee inzichtelijk 
wordt hoe de uiteindelijke resultaten van onze activiteiten 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen, missie 
en koers. Dit doen we aan de hand van drie speerpunten 
met onderliggende doelen vanuit het koersplan:

Betaalbaarheid

Ambitie: meer huurders kunnen hun woning betalen.

Doelen:
•	 Minimaal 10% van ons woningaanbod in de sociale 

huur heeft een huurprijs onder de kwaliteits- 
kortingsgrens en minimaal 75% onder de tweede  
aftoppingsgrens. 

•	 Het aantal zittende huurders met een huurachter-
stand (minimaal 200 euro) daalt tot maximaal 125.

 
Invloed voor huurders

Ambitie: huurders hebben meer invloed op ons werk.

Doel: Minimaal 80% van de huurders die actief met ons 
(gaan) samenwerken, vinden dat ze meer invloed  
hebben gekregen op ons werk.

Financiële ruimte

Ambitie: meer financiële ruimte creëren om onze missie 
waar te maken.

Doel: Verbeteren van de operationele kasstroom met 
100% door een efficiëntere en effectievere  
werkorganisatie.

In ons jaarplan vertalen we onze doelen in concrete 
acties voor de werkorganisatie. Daarnaast werken we met 
kritische prestatie-indicatoren (kpi), waarmee wij op de 
middellange termijn beoordelen of strategische doelen of 
randvoorwaarden worden bereikt. Hiertoe hanteren we 
streefcijfers. Deze komen met name voort uit de meerja-
renbegroting en onze portefeuillestrategie.

De voortgang van zowel de acties als de kpi’s monitoren 
we via viermaandsrapportages. De sturingsmethodiek 
vormt de basis voor de beschrijving van de resultaten die 
we bereikt hebben. De stand van zaken van de acties staan 
beschreven op pagina 19 tot en met 21. De kpi’s staan bij 
het betreffende onderwerp in dit jaarverslag.

2.2.3   Speerpunten

De stand van zaken van de speerpunten betaalbaarheid, 
invloed voor huurders en financiële ruimte staat schema-
tisch weergegeven op de volgende pagina’s.
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Speerpunt Betaalbaarheid

Ambitie: meer huurders kunnen hun woning betalen.

Onze doelen Waar staan we nu richting 2020? Strategie Ideeën Wat hebben we gerealiseerd in 2017?

Minimaal 10% van ons 
woningaanbod in de 
sociale huur heeft een 
huurprijs onder de  
kwaliteitskortingsgrens 
en minimaal 75% onder 
de tweede aftoppings-
grens.

 12% van ons woningaanbod in 
de sociale huur heeft een huur-
prijs onder de kwaliteitskortings-
grens en 85% onder de tweede 
aftoppingsgrens. Inmiddels 
hebben we onze doelstelling 
aangescherpt van 75 naar 80%. 

Aanpassen  
huurbeleid.

Aanpassen  
streefhuurbeleid en 
dit integreren in het 
asset management.

 In het actieplan gingen we ervan uit dat we in 2017 over 
zouden gaan naar marktwaarde op basis van een  
volledige taxatie. Dit bleek echter niet haalbaar. Door 
capaciteitsproblemen is dit doel in 2017 nog niet  
behaald. Het doel is herijkt en staat op de agenda voor 
2018.

Huurders meer ruimte 
geven om werkzaam-
heden zelf te doen 
ten behoeve van een 
lagere (subsidiabele) 
huurprijs.

 Eind 2017 hebben we het beleid zelfbeheer vastgesteld. 
Hierin staat wat en hoe huurders meer zelf kunnen 
doen. In 2018 geven we hier uitvoering aan door com-
plexen te benaderen en dit onderwerp voor te leggen 
en te bespreken.

Het aantal zittende 
huurders met een huur-
achterstand (minimaal 
200 euro) daalt tot 
maximaal 125.

 Bij de bepaling van deze doel-
stelling (in 2016) hadden 250 
huurders een huurachterstand 
van meer dan € 200. Inmiddels 
is door vele inspanningen dat 
aantal gedaald tot 142.

Nieuwe huurders 
ondersteunen zodat 
zij een bewuste 
woonkeuze kunnen 
maken.

Huurders informeren 
over woonlasten en 
budgetmogelijk-
heden.

 Door problemen in de testfase lag de ontwikkeling van 
de eigen woonlastenmodule van Enserve stil. In het be-
stuurlijk overleg van Woonkeus Stedendriehoek zijn de 
behoeftes voor deze tool nader gepeild. In 2018 gaan 
we, in samenwerking met Woonkeus, toeleveranciers 
verkennen. Het doel is om in 2018 een plan van aanpak 
gereed te hebben om deze in het najaar in te voeren.

Inzetten op vroeg- 
signalering van be-
talingsproblemen.

Meer laagdrempelige 
persoonlijke contact-
momenten opzetten 
en deze beter  
benutten.

 Een evaluatie van de screeningsmodule Focum heeft 
geleid tot het besluit om deze module ook in 2018 te 
hanteren. Maar vroegsignalering omvat meer. We willen 
op meerdere momenten in het proces proactief klanten 
benaderen. De ideeën hiervoor worden deels al uitge-
voerd maar liggen nog niet vast in beleid of procedures. 
Dat is het plan voor 2018.
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Speerpunt Invloed voor huurders

Ambitie: huurders hebben meer invloed op ons werk.

Ons doel Waar staan we nu richting 2020? Strategie Ideeën Wat hebben we gerealiseerd in 2017?

Minimaal 80% van de 
huurders die actief met 
ons (gaan) samenwer-
ken, vinden dat ze meer 
invloed hebben  
gekregen op ons werk.

 Een tussenmeting is nog niet  
gedaan. Wel bleek uit de nul-
meting dat 50% van de partners 
tevreden was over de samen-
werking en 31% hier neutraal in 
stond. 17% was ontevreden en 
de overige 2% gaf geen  
antwoord. 

Uit diezelfde nulmeting bleek 
dat 43% van de partners vond 
dat wij hen zagen als volwaar-
dige gesprekspartner en 31% 
hier neutraal in stond. 19% vond 
dat wij hen niet als volwaardige 
gesprekspartner zagen en 7%  
gaf geen antwoord.

Medewerkers 
bewuster maken 
van het belang 
van invloed voor 
huurders.

Naar aanleiding van 
praktijkverhalen van 
huurders het commu-
nicatieproces rondom 
onderhoudsprojecten 
verbeteren.

 Dit idee is opgepakt binnen het project Samen voor 
energie. Na een brainstorm met huurdersbelangen-
vereniging WijZijn en een huurder is een draaiboek 
opgesteld voor bewonerscommunicatie bij duurzaam-
heidsprojecten. Uitgangspunt is dat bewoners in een 
vroeg stadium betrokken worden bij de voorbereiding 
van projecten in hun buurt.

Huurders denken 
mee over invulling 
en voorwaarden.

Huurders betrekken 
bij complexbeheer-
plannen.

 In 2017 hebben wij WijZijn geïnformeerd over onze aan-
pak van vastgoedsturing en hen op die manier inzicht 
gegeven in hoe wij tot bepaalde complexstrategieën 
komen. We hebben met WijZijn afgesproken dat wij in 
2018 in het licht van bewonersparticipatie huurders 
gaan betrekken bij alle plannen in en om hun wonin-
gen, te beginnen met bewoners van complexen waar 
we met verduurzaming aan de slag gaan.
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Speerpunt Financiële ruimte

Ambitie: meer financiële ruimte creëren 
om onze missie waar te maken.

Ons doel Waar staan we nu richting 2020? Strategie Ideeën Wat hebben we gerealiseerd in 2017?

Verbeteren  
van de  
operationele 
kasstroom 
met 100% 
door een  
efficiëntere en 
effectievere 
werkorgani-
satie.

 Een verbetering van 100% 
betekent een verdubbeling 
van 6,5 naar 13 miljoen euro. 
Dit doel is niet haalbaar in de 
periode van het koersplan 
(2016-2020). We staan nu op 
10 miljoen euro. De meerja-
renbegroting laat zien dat de 
kasstroom na een daling in 
2018 weer zal stijgen tot ruim 
10 miljoen in 2020.

Onderhoud op een 
voordeliger manier 
organiseren.

Planmatig 
onderhoud 
kritisch 
bekijken.

 De conditiemeting ligt op schema. We hebben ons bezit in beeld gebracht in-
clusief de nulmeting voor de begroting van 2019, zodat we op basis van de con-
ditiemeting onze begroting 2019 en verder kunnen vormgeven. Ook hebben 
we complexen geselecteerd voor een vingeroefening met RGVO (RGS). Samen 
met een onderhoudsbedrijf gaan we scenario’s opstellen. Begin 2018 gaan we 
dit project verder vormgeven middels een projectopdracht. Deze maakt onder-
deel uit van meerdere interne projecten. 

Planmatig 
onderhoud 
onder  
contract.

 In 2018 starten we met de verdere professionalisering van onze inkoop waarvan 
het contractonderhoud deel uit maakt. Doel is om meer werkzaamheden onder 
contract te brengen of middels zogenaamde prijzenboeken vaste prijsafspraken 
te maken. Ook willen we samenwerken met vaste ketenpartners en collega-
corporaties.

Motiveren om 
intern meer  
kostenbewust te 
gaan werken.

Betrek de 
organisatie  
bij het  
realiseren 
van kosten-
besparing.

 Na een basiscursus financiën in 2016 hebben alle medewerkers in 2017 gewerkt 
aan een resultaatafspraak waarbij ze minimaal één idee moesten aandragen om 
kosten te besparen. Het moest een uitgewerkt idee zijn waarop ze bovendien 
zelf invloed uit kunnen oefenen. De beste ideeën zijn beloond met een blijk van 
waardering.
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2.3 Belanghouders
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2.3.1   Samen met partners

Wij hechten veel waarde aan een goede relatie met  
samenwerkingspartners. Prettig wonen hangt niet alleen 
af van goede huisvesting, ook van de leefbaarheid van de 
woonomgeving en een aanbod van zorg- en welzijnsdien-
sten op maat. Wij investeren actief in samenwerking met 
organisaties die meerwaarde bieden aan onze bewoners. 

Partners in zorg en welzijn 
Verspreid over Apeldoorn zijn er zo’n 60 ontmoetingsplek-
ken. Elke ontmoetingsplek organiseert eigen activiteiten 
voor buurtbewoners en voor mensen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Bij vier ontmoetingsplekken 
werken wij samen met diverse zorg- en welzijnspartners 
zoals: de Passerel, Siza, GGNet, Philadelphia, Riwis, ‘s Hee-
ren Loo, IrisZorg, Stimenz, SU International, De Zorgmen-
sen en Zorggroep Apeldoorn. 
 
Partners in hulpverlening 
Als sociale organisatie hebben we aandacht voor iedereen 
die hulp nodig heeft. Door onze banden met hulpverle-
ners kunnen we huurders optimaal van dienst zijn. We 
werken samen met onder andere Stadsbank, het Leger 
des Heils, de Voedselbank, Buurtbemiddeling, Werkbedrijf 
Lucrato, Kids College Apeldoorn en sociale wijkteams.

Participatiebanen
In 2017 hebben wij, net als voorgaande jaren, zo’n 80 
participanten mee laten werken in onze buurten. Ze doen 
werkzaamheden op het gebied van schoon, heel en veilig. 
In 2018 zetten wij dit voort. Participanten zijn inwoners 
van Apeldoorn die een WWB-uitkering (Wet Werk Bijstand) 
ontvangen en de kans krijgen werkervaring op te doen. 

kpi participanten

norm 2017 2016 > 60 80 82
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2.3.2   Bewonersvertegenwoordiging

Bewonerscommissies
De bewonerscommissies vertegenwoordigen de  
bewoners van een complex en zijn namens alle  
bewoners onze gesprekspartner bij bijvoorbeeld 
grootonderhoud. Het succes van een bewoners-
commissie valt of staat vaak bij één of meerdere 
enthousiaste buurtbewoners. Door de vergrijzing, 
digitalisering en de individualisering merken we dat 
het steeds moeilijker wordt om in onze wijken een 
sterke bewonerscommissie te hebben. 

Ons doel is om minimaal 26 actieve bewonerscom-
missies te hebben. Op 1 januari 2017 stonden we op 
24. Helaas is de bewonerscommissie in de Rivieren-
buurt gestopt. In de Warenargaarde is een nieuwe 
bewonerscommissie gestart (zie pagina 25). Hierdoor 
hebben we per 31 december 2017 nog altijd 24 
bewonerscommissies.

kpi huurdersvertegenwoordiging

norm 2017 2016 > 26 24 24

In overleg met huurdersbelangenvereniging WijZijn 
kijken we op welke manieren we huurders enthou-
siast kunnen maken voor een bewonerscommissie. 
Zo hebben we al een flyer ontwikkeld die in diverse 
buurten verspreid zal worden en zal WijZijn diverse 
thema-avonden organiseren.

Overzicht 
bewonerscommissies
1. De Wilde Roos
2. Eikepage
3. Erica
4. Georg Hegel
5. Het Kristal
6. Ietje Kooistra
7. Kerschoten
8. Koninginnelaan
9. La Ronde
10. De Maten Centrum
11. Nieuw Zuidzicht
12. Morini
13. Museumstede
14. De Maten Velden
15. Staatslieden
16. Vossestede
17. Zeelandia
18. Zonnedauw
19. Zevenhuizen
20. Bouwe Landlaan
21. Gentiaan
22. Fauststraat
23. De Groene Hoven
24. Warenargaarde
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Blauwe vlakken geven (globaal) ons woningbezit aan. De oranje stippen zijn de bewoners-
commissies die corresponderen met de lijst links van de kaart.

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22
23

24



Een nieuwe bewonerscommissie in de  
Warenargaarde, hoe is dat zo gekomen?
“Omdat ik veel vragen had over mijn buurt, liep ik 
vorig jaar eens mee met een wijkschouw. Iemand 
van de toenmalige bewonerscommissie was er 
ook bij en vroeg me om voorzitter te worden van 
een nieuwe commissie. Ik had geen werk, dus 
veel tijd en ook de nodige ideeën. Toen ben ik 
het gewoon gaan doen. Ik heb ons zelfs officieel 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.”

Wat hebben jullie afgelopen jaar gedaan?
“Ik denk met veel plezier terug aan de burendag. 
We hadden een plek ingericht waar mensen 
spullen konden brengen die ze wilden delen met 
anderen. Een buurman had een paar banken en 
er waren wat kasten. En op een gegeven moment 
ontstond een soort woonkamer op de parkeer-
plaats. Mensen die elkaar nooit eerder gezien 
hadden, dronken ineens gezellig samen koffie.  
Op die manier creëer je veel meer cohesie en 
saamhorigheid in de wijk.

Een mooi voorbeeld is ook de whatsappgroep die 
we hebben opgericht. Vorig jaar hingen er wat 
jongeren rond bij een school. Die maakten wat 
lawaai. Maar mensen durfden er niet heen. Totdat 
buren via whatsapp afspraken om de jongeren 
samen aan te spreken. De jongeren begrepen 
toen dat kleine kinderen niet konden slapen door 
hun lawaai en zijn daar weggegaan.” 
 

Welke plannen hebben jullie voor 2018?
“We hebben een jaarlijst opgesteld met activitei-
ten en die met begroting ingediend bij WijZijn. 
Die lijst is goedgekeurd, dus we kunnen onze 
plannen uitvoeren. Na de gezellige nieuwjaars-
borrel in januari hebben we in het voorjaar een 
opruimdag buiten. Buren gaan elkaar helpen met 
het opruimen en opknappen van tuinen die ach-
terstallig onderhoud hebben. We kunnen daar-
voor gereedschap lenen van de Woonmensen. 
Daarnaast hebben we ook weer plannen voor een 
nieuwe burendag vlak na de zomer.”

Hoe belangrijk is een bewonerscommissie 
voor een buurt?
“Ik woon hier sinds 1998 en ik heb al die tijd 
gewerkt. Eigenlijk wist ik niet eens dat er een 
bewonerscommissie was. Mensen die net zo lang 
als ik in de buurt woonden, had ik zelfs nog nooit 
gezien. Totdat je je verdiept in de buurt. Nu zie ik 
wat er speelt en wat er leeft en daar wil ik graag 
wat mee doen. Ik krijg ook heel veel vragen van 
buren.

Eigenlijk zou iedere buurt een bewonerscommis-
sie moeten hebben. Het is heel sneu als je soms 
hoort dat mensen dingen willen doen, maar 
gewoon de bereidheid van anderen niet krijgen 
om ondersteund te worden. Maar je moet het wel 
met elkaar doen. Veel mensen leven langs elkaar 
en dat is echt jammer.”
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“Op een gegeven moment ontstond een 

soort woonkamer op de parkeerplaats. 

Mensen die elkaar nooit eerder gezien 

hadden, dronken ineens gezellig koffie.”

Interview 
Roepesh Bechan, bewonerscommissie Warenargaarde



Huurdersbelangenvereniging WijZijn is een onaf-
hankelijke vereniging die het behartigen van de 
belangen van huurders als doelstelling heeft. In 
2018 willen wij de samenwerking met WijZijn verder 
concretiseren en professionaliseren. Wij spraken 
voorzitter Eddy Anneveldt.

Hoe is WijZijn tot stand gekomen?
“WijZijn komt voort uit een groep huurders die 
iets wilden doen met huurdersparticipatie na het 
stoppen van de vorige huurdersbelangenvereni-
ging De Groene Stad. We zijn in 2016 zelfstandig 
geworden en in 2017 bij de notaris geweest om 
de vereniging officieel op te richten.” 

Welke successen hebben jullie bereikt?
“Ik spreek eigenlijk niet graag van successen. Dat 
klinkt een beetje alsof we een soort vakbond zijn 
die tegen de Woonmensen strijdt. Waar ik het 
meest blij mee ben, is dat we het vertrouwen van 
de Woonmensen hebben gekregen. In het begin 
keken ze toch een beetje kritisch tegen ons aan. 
Maar we hebben hetzelfde doel. Iedere euro die 
wordt uitgegeven, is de euro van de huurder.” 

Hoe verloopt de samenwerking met  
de Woonmensen?
“Dat loopt goed. Wat natuurlijk niet wil zeg-
gen dat we het altijd met elkaar eens zijn. Wij 
proberen met een gezamenlijke insteek tot een 
oplossing te komen en de ene medewerker staat 
er meer voor open dan de andere. Mensen die 
altijd op kantoor hebben gezeten, moeten soms 
nog een beetje wennen aan inspraak. Dat heeft 
natuurlijk te maken met vertrouwen en dat moet 
groeien.

Wat wij als HBV belangrijk vinden, is dat we tijdig 
geïnformeerd worden. Een goed voorbeeld is 
de middagsluiting. Daarbij zijn we in een vroeg 
stadium meegenomen en dan is ons krabbeltje 

snel gezet. Maar we hebben ook wel eens op het 
laatste moment een parkeerbeleid onder onze 
neus gehad. Of we even advies willen geven. Dat 
werkt dus niet.”

Waarom is een HBV belangrijk voor huurders?
“Omdat een huurder als individu veel dingen niet 
geregeld krijgt. Je moet een stevige gesprekspart-
ner zijn en als collectief kun je zaken voor elkaar 
krijgen. Zo zijn we als vereniging ieder jaar druk 
bezig met de huurverhoging. Een belangrijk on-
derwerp waar we flink op puzzelen. Het grootste 
belang is dat we huren betaalbaar houden. Voor 
de meeste huurders is iedere euro belangrijk. Ik 
vind dat daar soms te makkelijk aan voorbij wordt 
gegaan.”

WijZijn heeft afgelopen jaar enkele bestuurs-
leden zien vertrekken, hoe kijk je daar als 
voorzitter op terug?
“Heel nuchter. Dat zijn namelijk dingen die 
gewoon gebeuren. In het begin zijn we met een 
grote groep in het bestuur gaan zitten. Dat was 
natuurlijk een risico. En ik zeg heel eerlijk, we heb-
ben problemen gehad. We zijn van tien mensen 
teruggegaan naar zes en binnenkort worden dat 
er vijf. Maar dat is een natuurlijk proces. Dit jaar 
gaan we met werkgroepen werken en ik heb daar 
alle vertrouwen in.”

Wat zijn de aandachtspunten voor 2018?
“Wij gaan ons weer concentreren op betaal-
baarheid, de huurverhoging, grootonderhoud 
en duurzaamheid. En we gaan de buurt in met 
thema-bijeenkomsten. Het wordt weer een druk 
jaar. Mijn vrouw zegt wel eens: ‘ga nou eens een 
keer rustig naar de televisie kijken en niet verder 
nadenken’. Maar dat lukt me niet. Ik ben altijd 
bezig en vind de woningbranche gewoon erg 
interessant.”
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“Mijn vrouw zegt wel eens: ‘ga nou eens een 

keer rustig naar de televisie kijken 

en niet verder nadenken’.” 

Interview 
Eddy Anneveldt, 
huurdersbelangenvereniging WijZijn



2.3.3   Visitatie

Elke woningcorporatie is verplicht om één keer in de vier 
jaar een onafhankelijk en gezaghebbend onderzoek te 
laten uitvoeren naar het maatschappelijk functioneren 
van de organisatie, een zogenoemde visitatie. In 2014 
heeft bureau Raeflex de visitatie voor ons uitgevoerd. De 
uitkomsten van de visitatie en de bestuurlijke reactie zijn 
openbaar en beschikbaar via onze website. In 2018 vindt 
de volgende visitatie plaats.

2.3.4   Nieuwe participatievormen

Zelfbeheer 
Wij regelen voor veel huurders de schoonmaak van  
algemene ruimten, het schilderwerk of tuinonderhoud. 
Huurders betalen dit via de servicekosten. Maar het kan 
ook anders. Met zelfbeheer kunnen huurders zelf aan de 
slag in de algemene ruimten of de gezamenlijke tuin. Op 
een manier die past bij de huurder zelf. Ze hebben dan 
meer invloed op wat er gebeurt en besparen soms kosten.

Wij geloven in zelfbeheer en geven huurders graag kans 
om meer zaken zelf op te pakken. Bovendien past het bij 
onze ambitie om huurders meer invloed te geven. Een 
goed voorbeeld is de flat Zonnedauw, waar bewoners in 
2017 zelf de schoonmaak hebben opgepakt. 

In 2017 hebben we voor onze stakeholders een inspira-
tiebijeenkomst georganiseerd over zelfbeheer. Daarnaast 
hebben we een beleidskader opgesteld om bewoners in 
2018 te helpen met initiatieven rondom zelfbeheer. We 
richten ons in de eerste plaats op de werkzaamheden waar 
nu servicekosten voor worden berekend zoals beheer en 
schoonmaak van algemene ruimten, tuinonderhoud en 
huismeesterstaken. 
 

Corporatieraad 
Meer invloed geven aan stakeholders door hen de ‘rauwe 
werkelijkheid’ naar binnen te laten brengen bij woningcor-
poraties; dat kan met een corporatieraad. Vijf corporaties 
experimenteerden hiermee en richtten een corporatieraad 
op. Ook wij deden mee.

Voorzitter Berry Prins: “De vraag was eigenlijk om op tafel te 
krijgen wat er gebeurt in de omgeving van mensen. Woning-
corporaties bedenken van alles, maar we willen van de 
mensen horen waar ze mee zitten. Vervolgens is het aan de 
Woonmensen om hier ook daadwerkelijk iets mee te doen. 
Gelukkig zien we dat dit ook gebeurt.”

De corporatieraad bestaat uit ongeveer 12 mensen die 
allemaal op persoonlijke titel thema’s aandragen waar we 
als organisatie aandacht aan zouden moeten besteden. 

Fritz de Haan, lid corporatieraad: “In 2017 hebben we 
bijvoorbeeld gesproken over de opvang van zwerfjongeren, 
kennismaking met nieuwe buren (en sociale contacten  
bevorderen) en het benutten van talenten.”

Berry: “Het experiment is al geëindigd, maar we hebben als 
corporatieraad besloten door te gaan in 2018. We krijgen ver-
versing in de groep en dat brengt weer nieuwe invalshoeken.”
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Fritz de Haan en Berry Prins 
van de corporatieraad



2.4 Goed en betaalbaar 
wonen
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2.4.1   Betaalbaar wonen

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is waar 
we naar streven en daar stemmen we ons huurbeleid op 
af. In 2017 hebben we onze doelen op het gebied van 
betaalbaarheid gehaald. Zo had 12% van ons woningaan-
bod in het sociale huursegment een huurprijs onder de 
kwaliteitskortingsgrens (doel: minimaal 10%) en 85% 
een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (doel uit 
koersplan: minimaal 75%, inmiddels aangescherpt naar 
minimaal 80%). Ook voldoen we aan de ‘60-20-20’-regel uit 
de prestatieafspraken (10% afwijking is toegestaan): 66% 
viel in de categorie tot de eerste aftoppingsgrens, 20% 
tussen de eerste en de tweede aftoppingsgrens en 15% 
daarboven. 

kpi woningaanbod huurprijs < € 635

norm 2017 2016 > 80% 85% 79%

kpi woningaanbod huurprijs < € 414

norm 2017 2016 > 10% 12% 11%

Gemiddelde huur 
De gemiddelde kale huurprijzen van onze woningvoor-
raad zijn ten opzichte van 2016 licht gestegen.

2017 2016

gem. huurprijs (DAEB en niet-DAEB) € 568 € 564

gem. huurprijs sociale huur (DAEB) € 562 € 558

gem. huurprijs vrije sector (niet-DAEB) € 785 € 784

 

Streefhuur 
Bij mutatie wordt de huurprijs van de woningen opgetrok-
ken naar de streefhuur. De streefhuurprijs wordt bepaald 
op basis van de puntenwaarde en de aantrekkelijkheid van 
de woning. In 2017 lag de streefhuur van sociale huurwo-
ningen in onze woningvoorraad gemiddeld op 77% van 
de maximale huur (volgens doelstelling uit de portefeuil-
lestrategie). Bij vaststelling van de streefhuur houden we 
rekening met onze primaire doelgroep (gezinsinkomen tot 
€ 36.165) en met de bijzondere aandachtsgroepen. 

Woningvoorraad 
Op 31 december 2017 hadden we 5.059 zelfstandige 
huurwoningen. De verdeling van het woningbezit naar 
subsidiabele huurprijs is te zien in onderstaande tabel. 
De bijzondere woonvormen (onzelfstandig of intramuraal 
verhuurd) zijn buiten beschouwing gelaten.

prijscategorie aantal woningen percentage

subsidiabele huur per 31-12-2017 2017 2016 2017 2016

goedkoop tot en met € 414,02 446 444 8,8% 8,7%

betaalbaar vanaf € 414,03 t/m € 635,05 3.052 3.040 60,3% 59,7%

duur vanaf € 635,06 t/m € 710,68 1.352 1.379 26,7% 27,1%

liberalisatiegrens vanaf € 710,68* 209 226 4,1% 4,4%

totaal 5.059 5.089

*waarvan niet-DAEB 111 101  

In totaal hebben we 121 niet-DAEB woningen, waarvan 
111 met een subsidiabele huurprijs (tot € 710,68).
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liberalisatiegrens goedkoop



Voorkomen van huurachterstand
Binnen onze ambitie om wonen betaalbaar te houden, 
werken we ook actief aan het voorkomen van  
huurachterstand. Zo zetten we al een aantal jaar in  
op vroegsignalering bij huurachterstand. Via een  
kredietwaardigheidscheck screenen wij nieuwe  
huurders voordat ze de huurovereenkomst tekenen. 

Bij een huurachterstand proberen we zo snel mogelijk 
in contact komen met de huurder om te voorkomen dat 
de huurachterstand verder oploopt. Hierbij maken wij 
gebruik van partners zoals Stimenz, de Stadsbank of het 
sociaal wijkteam. Hierdoor kunnen wij ook bij zware schul-
denproblematiek snel specialistische hulp inschakelen. 

Het huurachterstandspercentage is gedaald naar 0,64% 
(0,93% in 2016) en het aantal huurders met achterstand 
is gedaald van 186 in 2016 naar 142. Hiermee voldoen we 
aan onze interne normen. 

kpi huurachterstand zittende huurders

norm 2017 2016 < 0,7% 0,64% 0,93%

kpi huurders met achterstand

norm 2017 2016 < 150 142 186

Desondanks is de totale huurschuld wel toegenomen, van 
€ 379.323 in 2016 naar € 413.530. Dit komt omdat de ach-
terliggende problematiek ingewikkelder is geworden. Ook 
het convenant met de Stadsbank heeft geleid tot hogere 
huurachterstanden. Gedurende het traject bij de Stads-
bank krijgen huurders immers meer tijd om hun financiële 
problematiek weer op de rit te krijgen. 

2.4.2   Verhuringen

Nieuwe verhuringen
In 2017 hadden we 5.059 zelfstandige woningen. 344 
huurovereenkomsten zijn opgezegd. De mutatiegraad is 
daarmee 6,8% (in 2016: 7,5%). Voor 333 woningen hebben 
we nieuwe huurders gevonden.

Aansluitende verhuur
65% van de woningen is aansluitend verhuurd. Een beter 
percentage dan in 2016 (59%). Ook de kosten voor leeg-
stand (huurderving) zijn gedaald van € 96.625 in 2016 naar  
€ 91.140. De norm van 70% aansluitend verhuren is echter 
nog niet gehaald. De redenen staan hiernaast genoemd.

kpi aansluitende verhuur

norm 2017 2016 > 70% 65% 59%

Aansluitende verhuur niet gelukt vanwege:

werkzaamheden (85 woningen, 2016: 93), asbest,  
renovatie, mutatiewerkzaamheden en ontruiming

bijzondere verhuur (3 woningen, 2016: 9), FOKUS en 
kangoeroewoningen zijn lastig aansluitend te verhuren

26 woningen (2016: 39) zijn niet in een keer verhuurd 
door onder andere weigeringen, lastige verhuurproces-
sen (problematiek kandidaat-huurder, inkomenstoets, 
bijzondere verhuring, etc.) en overlast
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verhuringen (< € 710,68) in 2017

huishouden inkomen huur
t/m 592,55

huur € 592,56
t/m € 635,05

huur € 635,06
t/m € 710,68

totaal

1 persoon <= € 22.200 153 2 2 157

€ 22.200 - € 36.165 11 18 21 50

€ 36.165 - € 40.349 1 0 2 3

>= € 40.439 1 0 0 1

2 personen <= € 30.150 40 0 0 40

€ 30.150 - € 36.165 1 2 5 8

€ 36.165 - € 40.349 0 0 7 7

>= € 40.349 2 1 2 5

3 of meer personen <=30.150 17 40 0 57

€ 30.150 - € 36.165 0 2 2 4

€ 36.165 - € 40.349 0 0 6 6

>= € 40.349 0 0 2 2

totaal 226 65 49 340



Passend toewijzen
Sinds 2016 verhuren wij aan ten minste 95% van de huis-
houdens met recht op huurtoeslag woningen met een 
huurprijs tot aan de aftoppingsgrens. Deze verplichting 
geldt voor nieuw te verhuren woningen. De resterende 
5% is een marge die we mogen gebruiken om in uitzonde-
ringssituaties toch een (iets) duurdere woning te verhuren. 
In 2017 is dit van de 254 getoetste verhuringen 6 keer 
gebeurd. Met 2,4% is dit binnen de toegestane marge. 

kpi passend toewijzen

norm 2017 2016 > 95% 97,6% 99%

EU-inkomenstoets
Sinds 1 januari 2017 ligt de wettelijke inkomensgrens voor 
het verhuren van een huurwoning uit de DAEB-categorie 
op maximaal € 36.165. In 2017 vielen 340 verhuringen in 
deze categorie, waarvan 92,4% is toegwezen aan huurders 
met een inkomen tot € 36.165. Daarnaast is 4,7% van de 
toewijzingen gedaan aan huurders met een middeninko-
men (tussen € 36.165 en € 40.349) en 2,9% aan huurders 
met een inkomen hoger dan € 40.349. 

Vrije sector
Naast de verhuringen in de DAEB-categorie zijn  
4 woningen (2016: 11) boven de liberalisatiegrens  
(boven € 710,68) verhuurd (vrije sector). 

Bijzondere doelgroepen
Samen met de andere Apeldoornse woningcorporaties 
hebben we met de gemeente Apeldoorn afspraken 
gemaakt over het aantal beschikbare woningen voor 
maatschappelijke opvang, inclusief nieuwbouw. 

In 2017 hebben wij 98 verhuringen aan bijzondere doel-
groepen verricht (2016: 87). Per doelgroep is het volgende 
aantal woningen verhuurd in 2017:

20 woningen voor statushouders

24 opstapwoningen voor mensen uit intramurale  
instellingen die zelfstandig gaan wonen

35 zorgwoningen voor mensen met een zorgvraag

10 overige woningen, bijvoorbeeld aangepaste  
woningen of woningen voor mensen die onder  
begeleiding staan van een stichting

8 woningen aan senioren via het project Kleiner wonen 
(zie interview op pagina 32)

1 woning via Housing First (individueel begeleid wonen 
voor mensen die dak- of thuisloos zijn)

Zorgwoningen
In 2017 is de procedure rondom het toewijzen van zorg-
woningen veranderd. Wachtlijsten beheerd door zorgorga-
nisaties zijn verleden tijd. Woningzoekenden moeten zelf 
op het vrijkomende aanbod via Woonkeus Stedendriehoek 
reageren. Hiermee bereiken we meer actief woningzoe-
kenden, is de procedure verbeterd en de toewijzing trans-
paranter. Aandachtspunten zijn er nog wel. Bijvoorbeeld of 
de urgente woningzoekenden zonder mantelzorgers wel 
voldoende in beeld zijn. En of de vrijkomende zorgwonin-
gen wel terecht komen bij passende kandidaten. Na een 
evaluatie zijn eind 2017 enkele wijzigingen doorgevoerd. 
In 2018 wordt besloten of de nieuwe procedure definitief 
wordt voortgezet.

Huurovereenkomsten met instellingen
We verhuren een groot aantal woningen en complexen 
aan instellingen om bijzondere doelgroepen te huisves-
ten. Hierbij is de overeenkomst afgesloten met de instel-
ling en niet met de bewoner.  

De Passerel: huisvesting van verstandelijk gehandicap-
ten (85 overeenkomsten, inclusief de complexen aan de 
Mantelmeeuw en Ordenplein met meerdere eenheden)

Philadelphia Zorg: huisvesting van verstandelijk  
gehandicapten (77 overeenkomsten)

Leger des Heils: huisvesting van alcoholverslaafden  
(2 overeenkomsten)

Moviera: blijf-van-mijn-lijf-huis  
(2 overeenkomsten met meerdere eenheden)

RIWIS: woonbegeleiding voor mensen met een  
psychiatrische beperking (5 overeenkomsten, inclusief 
het complex Mariëndaal met meerdere eenheden)

Stichting Pluryn: mensen met complexe zorgvragen  
(9 overeenkomsten)

De Zorgmensen: ouderzorg (22 overeenkomsten  
waarvan 7 in De Symfonie)

J.P. van den Bent Stichting: dienstverlening aan mensen 
met een verstandelijke handicap (9 overeenkomsten)

Stichting Naaste, tijdelijke opvang van  
ex-gedetineerden (2 overeenkomsten)
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Met het project Kleiner wonen maken wij het moge-
lijk voor senioren om te verhuizen van een (te) grote 
eengezinswoning naar een meer passende  
seniorenwoning. Voor Peter Veldhuis was zijn  
nieuwe woning een lot uit de loterij: “Ik wil hier 
gewoon oud worden!”

Waarom wilde u naar een kleinere woning 
verhuizen?
“Toen mijn vrouw overleed, ben ik aan het rom-
melen gegaan en kreeg ik steeds meer ruimte. Ik 
dacht: ‘wat moet ik met al die ruimte’. Ik had drie 
slaapkamers en een grote zolder over de hele wo-
ning heen. Dat moest ik allemaal schoonhouden. 
Toen ben ik naar de Woonmensen gestapt en heb 
ik gevraagd om een kleinere woning.”

Hoe ging dat toen in zijn werk?
“Nadat ik bij de Woonmensen mijn verhaal had 
gedaan, hoorde ik via via dat deze woning vrij-
kwam. Toen ben ik weer naar de Woonmensen 
gegaan, maar ze wisten van niets. Ze hadden 
nog geen huuropzegging ontvangen. Omdat de 
vorige bewoner overleed en geen erfgenamen 
achterliet, moest de notaris alles regelen. Dat 
duurde weken en in die tijd ben ik regelmatig bij 
de Woonmensen geweest. Ze moeten haast wel 
gek van me zijn geworden. Maar ineens kreeg ik 
een telefoontje: ‘meneer Veldhuis, de woning is 
voor u’. Ik was helemaal perplex.”

Zag u niet op tegen de verhuizing?
“Helemaal niet. Toen ik hoorde dat de woning 
voor mij was, heb ik alles geregeld. Omdat ik 
veel sociale contacten heb, stond iedereen op 

de stoep om te helpen. De grote spullen heb ik 
allemaal laten verhuizen, want ik wil mensen van 
mijn leeftijd geen zware meubels laten sjouwen. 
Met drie mensen hebben we vervolgens zes we-
ken lang van ’s morgens negen tot ’s avonds zes 
lopen klussen. Alles moest gedaan worden. Maar 
ik heb nog geen dag spijt gehad.”

Wat vindt u het fijnst aan deze woning?
“Door de vide heb ik altijd het gevoel dat ik hier in 
een vakantiehuisje zit. En de school aan de over-
kant is ook super. Ik vind het mooi dat die kleine 
blagen daar rondlopen, het houdt je zelf ook 
jong. In de zomer spelen er elk kwartier kinderen 
buiten en zit ik met een kopje koffie op het bankje 
voor het huis. Dat is perfect.”

Moet u voor uw nieuwe woning niet meer huur 
betalen?
“De huur is hier ongeveer 80 euro per maand 
meer, maar dankzij het project Kleiner wonen 
betaalt de Woonmensen een jaar lang het verschil 
bij. Daarna moet ik dus wel wat meer huur beta-
len, maar kijk wat ik er voor teruggekregen heb: 
alles beneden, een heerlijke slaapkamer met een 
schuifdeur naar de badkamer. Ik wil hier gewoon 
oud worden.”

Mist u nog iets aan uw oude woning?
“Nee, eigenlijk helemaal niets. Ik had ook nog 
maar contact met één buurvrouw daar. Hier voel 
ik me veel prettiger. De buren zijn ook fantastisch. 
Mijn buurvrouw is 90 en die help ik in de tuin. En 
als het sneeuwt, maak ik toch gewoon het hele 
straatje even schoon.” 
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Interview 
Eddy Anneveldt, 
huurdersbelangenvereniging WijZijn

“Ineens kreeg ik een telefoontje: ‘meneer Veldhuis, 

de woning is voor u’. Ik was helemaal perplex.” 

Interview 
Peter Veldhuis, huurder



2.4.3   Een leefbare buurt

Een prettig leefbare buurt is net zo belangrijk als een fijne 
woning. Actieve buurten zijn dan ook onderdeel van onze 
visie. In essentie wordt een buurt natuurlijk actief gemaakt 
door de mensen die er wonen. Vandaar dat we ook inves-
teren in +Punten en bewonersinitiatieven en zelfbeheer 
stimuleren.  

In 2017 hebben we samen met de bewonerscommissie 
in de Rivierenbuurt het achterstallig onderhoud van de 
woonomgeving aangepakt. Via speciale tuinkaarten (‘tijd 
om aan de slag te gaan’) zijn bewoners op een positieve 
manier benaderd om hun tuin op te knappen. Daarnaast 
hebben wij de achterpaden opnieuw bestraat en gaat de 
gemeente ook achterstallig onderhoud aanpakken. Bij 
woningmutatie krijgen nieuwe bewoners instructies over 
hoe ze om moeten gaan met tuinonderhoud.

In 2018 gaan wij in een aantal buurten gezamenlijk met 
bewoners, gemeente en welzijnsinstellingen intensief 
inzetten op revitalisering van de woonomgeving. Wij 
kiezen de buurten aan de hand van de resultaten van ons 
huurderstevredenheidsonderzoek én de prestatieafspra-
ken met de gemeente. Vanuit ons nieuwe tuinenbeleid 
benaderen wij bijvoorbeeld bewoners positief om hun 
tuin op te knappen. Gezamenlijk met de gemeente gaan 
we investeren in speelveldjes. Dit alles voor een prettige, 
schone en veilige woonomgeving. 

Ontmoet elkaar in Apeldoorn
We hebben voor 2017 subsidie ontvangen voor de functie 
ontmoeting in de +Punten. De +Punten zijn laagdrempe-
lige ontmoetingsplekken voor huurders in de wijk. Hier 
worden activiteiten aangeboden die ertoe bijdragen dat 
huurders plezierig wonen. In een ontmoetingsplek werken 
zorg- en welzijnsorganisaties, vrijwilligers en mantelzor-
gers samen. 

Samen met netwerkpartners hebben we diverse +Punten 
ontwikkeld tot een ontmoetingsplek met ster. Hier bieden 
professionals vanuit zorg en welzijn bewoners begeleiding 
en ondersteuning. De +Punten met een ster zijn +Punt 
Gentiaan, +Punt Orden en De Groene Hoven. Wij zijn hier 
de verhuurder van de ruimte en laten de invulling vooral 
over aan buurtbewoners samen met partners in zorg en 
welzijn. 

Wijkschouwen 
De wijkschouwen vormen een belangrijk middel om in 
buurten de betrokkenheid van buurtbewoners te combi-
neren met gerichte verbeteracties. In 2017 zijn, net als in 
2016, vier wijkschouwen uitgevoerd. 

Naar aanleiding van de wijkschouwen hebben we bankjes 
geplaatst aan de Ravenweg en diverse infoborden in de 
wijk. Verder hebben we diverse bewoners aangesproken 
op achterstallig tuinonderhoud.

Samenwerking studenten

We geven studenten graag de kans om praktijkervaring 
op te doen. Zo is in 2017 een groep van 13 studenten van 
ROC Aventus gestart met de volgende projecten: 

onderzoek bij bewoners naar de mogelijkheden van een 
+Punt in de Maten, de studenten gaan daarvoor ook 
proefdraaien met een mobiele buurtontmoetingsplek

onderzoek en concrete leefbaarheidsacties in twee 
buurten in Zuid (Rivierenbuurt en Ravenweg)
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In september 2017 startte een groep studenten van 
Aventus bij de Woonmensen. Een schooljaar lang 
doen ze goed werk in onze buurten. Wij leren van 
hen en zij van ons. We spraken studente Kim Elshof 
en haar docent Fritz de Haan.

Welke opdracht hebben jullie gekregen?
Kim: “Vanuit school was de opdracht om een jaar 
lang mee te lopen met een organisatie om prak-
tijkervaring op te doen. De Woonmensen vroeg 
ons om te kijken wat er speelt in diverse buurten 
en hoe de saamhorigheid verbeterd kan worden.”

Waarom de Woonmensen?
Kim: “In het begin van het schooljaar hielden vier 
organisaties een presentatie waarbij ze lieten 
zien wie ze zijn en wat we bij hen konden leren. 
Daarna hebben we speeddates gedaan om te kij-
ken wat we elkaar konden bieden. Ik had de beste 
klik bij de Woonmensen.”

Fritz: “Er waren 60 studenten, die allemaal een 
keuze konden maken uit verschillende projecten 
in Deventer, Twello, Vaassen en Apeldoorn. Uitein-
delijk zijn hier 12 studenten terechtgekomen die 
iets met Apeldoorn en de Woonmensen hadden.“

Wat moeten de studenten leren?
Fritz: “We doen deze opdracht in het kader van 
praktijk-leren, of met een mooi woord: hybride 
leren. We willen zoveel mogelijk ‘naar buiten’ om 
de studenten met de beroepspraktijk te con-
fronteren. Anders dan stage, waar je meer een 
medewerker bent, draaien de studenten mee met 

een project: wat doen nu die sociaal beheerders, 
waar is een woningcorporatie nou mee bezig, dat 
is de achterliggende gedachte.”

Wat hebben jullie tot nu toe gedaan in de 
buurt?
Kim: “We hebben een tuinkaartjesproject gedaan 
waarbij we mensen met rommelige tuinen heb-
ben aangespoord om hun tuin op te knappen. 
Na die actie zijn veel voortuinen een stuk mooier 
geworden. Ook hebben we enquêtes afgenomen. 
Niet alleen om te vragen of mensen tevreden zijn 
over hun woning en buurt, maar ook of ze hun 
talenten willen inzetten voor de wijk.”

Waren jullie al bekend met het werk van een  
woningcorporatie?
Kim: “Een beetje, maar ik had me er nooit zo in 
verdiept. Het verhuren van woningen, dat weet je 
wel. Maar er komt veel meer bij kijken. Nu ik hier 
zit, kom je er al snel meer over te weten.” 
Fritz: “Als lid van de corporatieraad (zie pag. 27) 
kende ik de Woonmensen al. Ik vind het een  
prettige en sociaal bewogen club. Het belang  
van de mensen, daar gaat het om.”

Als je moest kiezen: de praktijk of de  
schoolbanken?
Kim: “Ik vind juist de combinatie erg leuk. En het 
sociaal werk in de wijk is erg interessant, maar 
ik weet nog niet of ik het voor altijd zou willen 
doen. Gelukkig heb ik nog tijd om daar over na te 
denken.”
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“Het verhuren van woningen, dat weet je wel. 

Maar er komt veel meer bij kijken. Nu ik hier zit, 

kom je er al snel meer over te weten.” 

Interview 
Kim Elshof, student | Fritz de Haan, docent



Materiaaluitleen

Huurders die een sociale activiteit voor de buurt organi-
seren, kunnen gratis materialen lenen om hun activiteit 
te ondersteunen. Door het systeem van gratis uitleen van 
bijvoorbeeld statafels en feesttenten organiseren bewo-
ners makkelijker activiteiten voor de buurt en wij treden 
niet meer op als financieel sponsor. 

De materiaaluitleen is een initiatief van de Woonmensen, 
in samenwerking met collega-corporaties Ons Huis en 
De Goede Woning. In 2017 is in totaal 110 keer gebruik 
gemaakt van de materiaaluitleen, waarvan 61 keer door 
onze huurders (in 2016 lag het aantal op 108, waarvan 48 
keer door onze huurders).

Werkbedrijf Lucrato
Vanuit Werkbedrijf Lucrato zijn vijf medewerkers bij ons 
gedetacheerd om te ondersteunen bij het opruimen 
van afval en het opknappen van verwaarloosde tuinen. 
Daarnaast verrichten ze tal van diensten bij bewonersacti-
viteiten en onderhouden ze gemeenschappelijke groen-
voorzieningen. 

Leefbaarheid volgens de Woningwet
Als woningcorporatie moet je altijd kritisch blijven kijken 
naar je takenpakket. Naar aanleiding van de herziening 
van de Woningwet hebben we onze taken op het gebied 
van leefbaarheid onder de loep genomen. We besloten 
om in 2018 door te gaan met het uitlenen van materialen 
via het materialendepot. Ook de inzet van medewerkers 
van Werkbedrijf Lucrato als buurtbeheerders continueren 
we in 2018. Daarnaast blijven we talentplekken bieden 
voor participanten. Wel hebben we besloten om een aan-
tal werkzaamheden op het gebied van welzijn en facilitaire 
zaken in en om complex het Kristal in Zuidbroek uit te 
besteden aan zorgorganisatie de Passerel. 

Voorkomen overlast 
Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn waar overlast 
speelt of dreigt, proberen wij escalatie van (buren)over-
lastzaken te voorkomen. Echter, overlast die huurders van 
elkaar ondervinden is in eerste instantie een zaak tussen 
huurders. Onze medewerkers helpen wel mee met zoeken 
naar een oplossing, maar verwijzen huurders die er onder-
ling niet uitkomen eerst door naar Buurtbemiddeling. 
Deze instantie bemiddelt bij conflicten. 

In 2017 zijn 346 nieuwe overlastzaken in behandeling 
genomen (2016: 309). Deze overlastzaken gingen onder 
andere over geluidsoverlast, vervuiling of tuinonderhoud. 
In zo’n 70% van de gevallen worden burenoverlastzaken 
binnen het jaar opgelost. 

Ontruimingen
Helaas rest ons soms, in het belang van de directe woon-
omgeving, niets anders dan de rechter te verzoeken de 
huurovereenkomst te ontbinden. Het aantal ontruimingen 
in 2017 bedroeg vijf, waarvan in één geval de huurder de 
dag voor de ontruiming zelf de sleutels heeft ingeleverd.

kpi ontruimingen

norm 2017 2016 < 9 5 5

Woonfraude
In 2010 is een convenant Woonfraude getekend die in 
2014 is herzien. Partijen zijn de VSW corporaties, district 
Apeldoorn inclusief de vreemdelingenpolitie en de ge-
meente Apeldoorn. Bij onrechtmatige bewoning treden 
we gezamenlijk op, waarbij de corporatie het initiatief 
neemt. Dit resulteert over het algemeen in een vrijwillige 
huuropzegging. 

Na de 16 opgeloste woonfraudezaken in 2016 zijn in 2017 
nog eens 13 zaken van woonfraude opgelost, waarbij één 
woning weer opnieuw kon worden verhuurd. Eén zaak is 
nog in behandeling. 

Overige convenanten
Daarnaast hebben we een convenant over de samenwer-
king met de sociale wijkteams. Hierin hebben we afge-
sproken wanneer wij huurders doorverwijzen en wat wij 
van de hulpverlening kunnen verwachten bij overlast van 
multiprobleemgezinnen. Ook hebben we een hennepcon-
venant waarin onder meer staat dat wij bij het aantreffen 
van een hennepkwekerij in de woning de huurovereen-
komst beëindigen.
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2.4.4   Optimale dienstverlening

Onze medewerkers zetten zich iedere dag in om de 
dienstverlening richting klanten op een zo hoog mogelijk 
niveau te krijgen. We werken met één centraal punt waar 
alle klantcontacten (mail, telefoon en balie) binnenkomen: 
onze klantenservice. De norm is dat 80% van alle klantvra-
gen direct door klantenservice beantwoord wordt. In 2017 
lag het gemiddelde op 82% en is de norm dus behaald 
(2016: 80%). Voor 2018 is de norm verhoogd naar 85%.

kpi afhandeling telefoon door klantenservice

norm 2017 2016 > 80% 82% 80%

Optimaal digitaal
In het eerste kwartaal van 2017 is onze nieuwe website ge-
lanceerd inclusief het huurdersportaal Mijn Woonmensen. 
Hiermee kunnen huurders zaken zelf afhandelen zonder 
tussenkomst van medewerkers. Denk aan het melden én 
inplannen van een reparatieverzoek, overlast melden, 
huur opzeggen, huur betalen via iDeal of een klacht of 
compliment melden.

Onze norm voor het online indienen van reparatiever-
zoeken lag op 20%. Dat percentage is nog ver weg, want 
gemiddeld zaten we in 2017 op 5%. In 2018 doen we dan 
ook extra inspanningen op het gebied van kanaalsturing. 
Ze hebben we de telefonische bereikbaarheid om repa-
ratieverzoeken door te geven beperkt. Huurders kunnen 
telefonisch alleen tussen 9 en 11 uur hun reparatieverzoek 
doorgeven. 

kpi online reparatieverzoeken

norm 2017 2016 > 20% 5% -*
* nog niet gemeten in 2016

Er zijn daarnaast ook positieve ontwikkelingen: bijna alle 
huuropzeggingen komen via het huurdersportaal binnen 
en het aantal betalingen via iDeal neemt toe. Daarnaast 
merken we dat steeds meer huurders een account aanma-
ken om gebruik te kunnen maken van het huurdersportaal 
Mijn Woonmensen.

Het verbeteren en uitbreiden van onze online dienstverle-
ning blijft de komende jaren een aandachtspunt. Zo willen 
we in 2018 huurders de mogelijkheid geven om huurover-
eenkomsten digitaal te ondertekenen, kijken we welke 
diensten we nog meer kunnen digitaliseren en voegen we 
chat toe als aanvullende contactmogelijkheid. 

Voordat de nieuwe website live ging, lieten we deze eerst 
uitgebreid testen door huurders.

36



Tevreden huurders
Een goede klantrelatie is een van de speerpunten uit ons 
koersplan. Via een tweejaarlijks klantonderzoek krijgen we 
inzicht in de kwaliteit van onze dienstverlening en de kwa-
liteit van wonen. In het voorjaar van 2017 ontvingen alle 
huurders met een e-mailadres (2.314) een digitale vragen-
lijst. 882 (38%) huurders hebben de vragenlijst ingevuld. 
De woning werd beoordeeld met een 7,4, de woonomge-
ving met een 7,2 en onze dienstverlening kreeg ook een 
7,2. Een analyse van de aandachtspunten en wat we doen 
om de resultaten te verbeteren is hiernaast weergegeven. 
In 2019 wordt een tweede meting gedaan.

Doorlopend klantonderzoek
Naast het tweejaarlijkse klantonderzoek, doen we ook 
doorlopend onderzoek onder nieuwe huurders, vertrok-
ken huurders en huurders met een reparatieverzoek. Het 
gemiddelde cijfer (7,8) wijkt nog af van de gestelde norm 
(8,0). Inmiddels kijken we per proces waar we verbetersla-
gen kunnen behalen. Het vormen van klantenpanels om 
huurders actief mee te laten denken over ons mutatie-
proces is daar een goed voorbeeld van en wordt in 2018 
uitgevoerd.

kpi tevredenheid dienstverlening

norm 2017 2016 > 8,0 7,8 7,7

Met het doorlopende onderzoek hebben we ook in 2017 
weer meegedaan met de Aedes-benchmark. Op de vol-
gende pagina is te lezen hoe wij presteren ten opzichte 
van andere woningcorporaties.
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Dienstverlening
Wat valt op?
De klantvriendelijkheid wordt niet altijd goed gewaardeerd. Daarnaast reageren 
we volgens de huurders niet altijd tijdig op mailverzoeken.

Wat gaan we hier aan doen?
De oorzaken van de klachten worden verder geanalyseerd en komen continu aan 
de orde in de afdelingsoverleggen. Daarnaast gaan medewerkers een training 
klantgericht communiceren volgen.

Woning

Wat valt op?
In de beleving van huurders is de isolatie van woningen soms niet in orde. De 
woning is koud en huurders ervaren tocht. Ook geluidsoverlast van buren wordt 
aangegeven. Daarnaast zouden huurders graag hun keuken of badkamer willen 
veranderen.

Wat gaan we hier aan doen?
Het verduurzamen van woningen staat al op onze agenda. Dit zal klachten over 
kou en tocht verminderen. Tijdens onderhoudsprojecten vragen we naar wensen 
van bewoners. Geluidsisolatie en aanpassingen aan badkamer of keuken kunnen 
wellicht meegenomen worden, al kunnen we niet alles tegelijk. Niet alle bewoners 
zullen op korte termijn verbetering ervaren.

Woonomgeving

Wat valt op?
Het Staatsliedenkwartier springt er in negatieve zin uit. In deze wijk voelen bewoners 
zich het minst betrokken, ervaren ze overlast en zijn ze ontevreden over hun 
woonomgeving.

Wat gaan we hier aan doen?
Er is in de wijk al een buurtteam. Die betrekken we bij de resultaten en de mogelijke oplossingen. 
Ook gaan we met bewoners in gesprek om meer te weten te komen over de ontevredenheid.

Aandachtspunten klantonderzoek 2017

►
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7,7

7,5

7,6

7,5

7,5

7,4

de Woonmensen

landelijk gemiddelde

de Woonmensen

landelijk gemiddelde

de Woonmensen

landelijk gemiddelde

“Elke keer vriendelijk en snel geholpen.”

“In alle opzichten voel je je gehoord en gerespecteerd.”

“Het duurde lang voordat de woning gereed was, maar uiteindelijk zeer goed geholpen.”

“Bij het overdragen van de huissleutel had de meneer die ons hielp nogal haast.” 

“Hulde aan het humane gezicht van Woonmensen!”

“Gemaakte afspraken zijn zonder bericht niet nagekomen.” 

Benchmark
Aedes, vereniging van woningcorporaties, onderzoekt 
jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van 
dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. 
In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en 
kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. 
Meer dan 300 woningcorporaties doen mee.

Ook wij hebben meegedaan aan de Aedes-benchmark. 
Het externe onderzoeksbureau (Totta Research) dat voor 
ons de klantonderzoeken afneemt, heeft hiervoor de 
gegevens van het doorlopende klantonderzoek doorge-
stuurd naar Aedes. 

Nieuwe huurders geven ons een 7,5, huurders die verhui-
zen waarderen onze dienstverlening met een 7,6 en van 
huurders met een reparatieverzoek krijgen wij een 7,7. 
Deze cijfers liggen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Een greep uit de reacties van huurders vanuit 
onze klanttevredenheidsonderzoeken:

Reparatieverzoeken

Nieuwe huurders

Vertrokken huurders

Ontevreden huurders (klachten)
Online hebben we onze dienstverlening vanuit de klant 
ingericht en zijn we 24/7 beschikbaar. Bij de afhandeling 
van de klachten zoeken we zoveel mogelijk persoonlijk 
contact. Het uniforme klachtenbeleid omvat heldere 
afspraken over klachten en klachtenbehandeling. We 
streven naar een laagdrempelige klachtenprocedure en 
willen klachten doelgericht en efficiënt gebruiken om de 
kwaliteit van onze dienstverlening direct te verbeteren.

We streven naar ‘in één keer goed’. Maar waar mensen 
werken, worden fouten gemaakt. En dat kan ook, zolang 
we er maar van leren. Het doel is de vertrouwensrelatie te 
behouden of te herstellen, het probleem op te lossen en 
onze dienstverlening te verbeteren. Onze inzet is proactief 
en gericht op het voorkomen van escalatie. 

Externe klachtencommissie
Als een klacht naar de mening van de huurder niet goed is 
afgehandeld, kan hij een formele klacht indienen bij een 
onafhankelijke, externe commissie: de Klachtencommissie 
Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). Dat we in staat 
zijn om veel klachten naar tevredenheid op te lossen, blijkt 
uit het geringe aantal geschillen.

In 2017 heeft de KLAC slechts 1 klacht over de Woonmen-
sen in behandeling genomen. De klacht ging over het 
behanggereed maken van muren en is zonder advies van 
de KLAC intern door ons opgelost.



2.4.5   Onderhoud

Elk jaar kijken we voor welke woningen planmatig onder-
houd staat gepland. Sommige werkzaamheden voeren we 
eenmaal in de 20 tot 30 jaar uit. Ander onderhoud doen 
we eens per twee jaar. Onder planmatig onderhoud valt 
onder andere de verwarmingsketel, schilderwerk aan de 
buitenzijde, herstellen van gevels en het vernieuwen van 
de badkamer, keuken of toilet. Ook hebben we aandacht 
voor energiebesparing zoals het plaatsen van dubbel-
glas. Bewoners krijgen altijd op tijd bericht wanneer we 
werkzaamheden uitvoeren. Vaak bieden we ook keuze-
mogelijkheden aan.

Ons onderhoudsbeleid staat in teken van verlagen van 
kosten en het kritisch doorlopen van processen. Hierbij 
zijn we steeds op zoek naar de vraag: wat doen we zelf en 
wat laten we aan de markt over? Zo zijn we in 2017 gestart 
met het uitbesteden van ons reparatie- en mutatieonder-
houd. Deze trend willen we voortzetten met het planma-
tig onderhoud en contractonderhoud. Voor deze laatste 
gaan we onze contracten optimaliseren, met het doel 
meer werkzaamheden van het dagelijks onderhoud onder 
contract uit te besteden. In 2017 hebben we hier al slagen 
in gemaakt en dit zal zich voortzetten in 2018. 

Bij het planmatig onderhoud gaan we ons richten op 
Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO). Hierbij 
onderzoeken we samenwerkingsvormen om te komen tot 
vaste ketenpartners.

kpi onderhoudskosten per vhe

norm 2017 2016 < € 1575 € 1119 € 1210

In 2017 hebben we € 6,6 mln 
uitgegeven aan onderhoud 
(€ 1.119 per vhe). Omdat we het 
onderhoud van een aantal 
complexen hebben uitgesteld 
vanwege verduurzamingsplannen, 
hebben we minder uitgegeven  
aan planmatig onderhoud. Het 
dagelijks en mutatieonderhoud
zijn hoger uitgevallen. Dit  
laatste doordat veel 
mutatiewoningen een  
grote opknapbeurt nodig 
hadden. De totale 
uitgaven op 
onderhoud zijn 
onder de norm 
gebleven.

  Een greep uit de onderhoudsprojecten van 2017:

Wat Waar Hoeveel

Badkamer- en toiletrenovatie Eglantier, Violieren 63 appartementen

Keukenvervanging Roekenhof 74 appartementen

Vervanging dakbedekking bergingen Ratelaar, Akkerwinde, Zonnedauw 13 eengezinswoningen

Vervanging dakbedekking Perenlaan 14 appartementen

Schilderwerk binnen Gentiaanstraat 306 appartementen

Vervanging cv/mv Diverse complexen 263 woningen

Asbestsanering Eburonenstraat 72 appartementen

Vervanging dakterras Rigolettostraat 22 woonunits

Schilderwerk buiten Diverse complexen 955 woningen
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Eind 2017 kregen de bewoners van 74 appartementen 
aan de Roekenhof een nieuwe keuken. De keukenblok-
ken, geplaatst in 1995, waren voor een groot deel  
gedateerd en toe aan vernieuwing.

Waarom heeft u ja gezegd tegen een nieuwe 
keuken?
“Nou, in eerste instantie wilde ik het niet doen. Ik zag 
op tegen het gedoe en de rommel. En zo waren er 
meer hoor. Er wonen hier echt alleen maar ouderen. 
De meesten zagen er echt tegenop om alle kastjes uit 
te pakken en later weer in te pakken. Maar ik besloot 
het toch te doen en het maar over me heen te laten 
komen?”

Hoe beviel dat?
“Ik ben echt heel blij dat ik het gedaan heb. Het was 
ook in een paar uur gepiept. Ze begonnen ’s morgens 
en in de middag waren ze alweer klaar. De werklieden 
hebben erg netjes gewerkt en alles schoon achterge-
laten. Dat was echt super hoor.”

Had u ook keuzemogelijkheden?
“Ik mocht kiezen uit drie of vier verschillende kleuren 
en verschillende handgreepjes, dat was goed gere-
geld. De bovenkasten zijn ook iets groter geworden. Ik 
heb daar nu meer ruimte, maar ze zijn wel wat hoger 
dus ik kan er wat moeilijker bij. Er staan nu dingen in 
die ik niet zo vaak nodig heb.”
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“Ik ben echt heel blij dat ik het gedaan heb. 

Het was ook in een paar uur gepiept.”
Interview 
Joke van Werven, huurder



2.4.6   Duurzaamheid

Als maatschappelijke onderneming willen we aantoon-
baar bijdragen aan een duurzame maatschappij. Dit doen 
we door onszelf forse ambities te stellen op het gebied 
van duurzaamheid. 

In 2025 hebben al onze woningen minimaal energielabel 
B. Nieuwbouwwoningen worden energieneutraal. Daar-
naast dragen we bij aan het verminderen van de uitstoot 
van CO2. Dit doen we door woningen beter te isoleren 
waardoor ze minder energie verbruiken en daarmee 
minder fossiele brandstoffen. Ook stappen we steeds meer 
over op schonere brandstoffen zoals zonne-energie. De 
duurzaamheidsambities zijn niet alleen opgesteld om bij 
te dragen aan een duurzame maatschappij. Een veel con-
creter doel is het terugdringen van de woonlasten voor 
onze huurders. Door energiebesparende maatregelen toe 
te passen en huurders te informeren over gedrag kunnen 
zij aangenamer wonen met lagere woonlasten.

 

Breder kijken naar duurzaamheid

“Duurzaamheid wordt soms nog teveel beschouwd 
in de zin van energiebesparing of andere vormen 
van energieopwekking. Zelf kijk ik graag wat breder. 
Het begint al bij de middelen die je gebruikt. Als je 
bijvoorbeeld in kruipruimtes alles met PUR-schuim 
behandelt, geeft dat weliswaar een hoge isolatie-
waarde, maar er zijn ook signalen dat het voor de 
gezondheid van mensen kwalijk is.” 

Vincent van Oordt
Directeur-bestuurder

Hoewel we in 2017 nog geen verduurzamingsproject 
hebben afgerond, zijn de voorbereidingen opgestart. Zo 
hebben we keuzes gemaakt in aanpak en in volgorde. 
Ook hebben we gewerkt aan het op orde krijgen van onze 
data, om zo gefundeerde keuzes te kunnen maken voor 
onze investeringen in duurzaamheid in 2018 en 2019. 
Conditiemeting volgens NEN2767 is hier een goed voor-
beeld van.

Energie-index
In 2017 zijn 299 woningen voorzien van een verbeterde 
energie-index. Deels komt dit doordat de rekenmethodiek 
gewijzigd is. Maar we hebben ook een deel verbeterd door 
energiebesparende maatregelen toe te passen, zoals dub-
belglas.

kpi energie-index verbetering

norm 2017 2016 > 265 299 70

Omdat we een groot deel van onze complexen in de na-
bije toekomst fors aanpakken, hebben we in 2017 minder 
uitgegeven aan energetische maatregelen dan gepland. 
Dit is een bewuste keuze geweest. Liever in één keer goed. 

kpi renovatie en duurzaamheid (x € 1.000)

norm 2017 2016 € 459 € 243 € 78
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Samen voor 
energie

In 2018 begin-
nen we met het 
verduurzamen 
van onze woningen. Een acti-
viteit die op deze schaal nieuw voor ons is.  
In 2017 zijn we gestart met een projectgroep  
Samen voor energie. Het doel is het ontwikkelen 
van een aanpak voor communicatie, participa-
tie en inspraak rond duurzaamheids-, nieuw-
bouw- en onderhoudsprojecten waarmee we de 
komende jaren in het kader van bewonersparti-
cipatie aan de slag kunnen om onze duurzaam-
heidsopgave te realiseren. 

In 2018 betrekken we bewoners bij de verdere 
planvorming en uitvoering van de onderhouds-
werkzaamheden. Naast aandacht voor de 
bouwkundige zaken willen we in de projecten 
ook aandacht besteden aan bewustwording van 
bewoners rond energiebesparing en inzichtelijk 
maken wat de invloed van hun eigen gedrag 
op het energieverbruik is. Voor deze aanpak 
mochten we de deskundigheid inzetten van een 
energieambassadeur van Huren met Energie, 
een programma van Aedes en Platform 31. Ook 
hier zetten we in op samenwerken met vaste 
ketenpartners.



2.4.7   Nieuwbouw

In 2017 hebben we geen nieuwbouwwoningen gebouwd 
of opgeleverd. Wel zijn de voorbereidingen gestart om 
vanaf 2018 nieuwe woningen in Apeldoorn te bouwen, te 
beginnen bij sloop-nieuwbouw aan de Dovenetel. 

Daarnaast hebben we vier concrete locaties aangewezen 
voor nieuwbouw: Wilhelm Tellstraat, Nobelstraat, Boer-
haavestraat en Kanaalzone Zuid. Laatstgenoemde doen 
we in samenwerking met woningstichting Ons Huis, 
gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Voor alle 
genoemde locaties zijn de voorbereidingen inmiddels 
gestart. 

2.4.8   Verkoop

Het doel voor 2017 om 20 woningen te verkopen die qua 
grootte en prijsklasse niet in onze woningportefeuille pas-
sen is behaald. In 2017 zijn 24 bestaande huurwoningen 
verkocht waarvan de huur was opgezegd. Daarnaast zijn 
zes woningen aan de zittende huurder verkocht. 

kpi verkoop bestaand bezit

norm 2017 2016 > 20 30 31

Op basis van terugkoopplichten zijn tien woningen terug-
gekocht. Hiervan zijn negen woningen dit jaar tegen 
minimaal de marktwaarde weer verkocht en één woning is 
toegevoegd aan de verkoopvoorraad.

In 2017 hebben we 13 bedrijfspanden verkocht, waarvan 
zes aan de Hoofdstraat, vijf bedrijfspanden samen met tien 
parkeerplekken aan de Marconistraat, een bedrijfshal aan 
de Molenstraat en een winkelpand aan de Distelvlinder-
laan.  

In de Kanaalzone hebben we via een tender een bouwlo-
catie met een te renoveren villa verkocht aan een markt-
partij. Deze partij realiseert op die plek 22 nieuwbouw 
koopwoningen en twee koopwoningen in de te hand-
haven villa. De opbrengst van deze transactie delen we 
met collega-corporatie Ons Huis, mederisicodrager in de 
grondexploitatie van dit gebied.

Verkoopbeleid
Afgelopen jaar hebben we de woningverkoopvijver tegen 
het licht gehouden. Hierbij hebben we gekeken of de 
verkoop bijdraagt aan de portefeuillestrategie: grote een-
gezinswoningen en luxe appartementen worden verkocht 
en kleinere woningen blijven behouden voor onze doel-
groep. In 2018 starten we met de verkoop van de in 2017 
voor verkoop gelabelde woningen. 

Koopgarant
In het najaar van 2016 is ontdekt dat er procedurele fou-
ten zijn gemaakt bij koopgarantwoningen. Er is gebruik 
gemaakt van verlopen taxatierapporten bij verkoop of 
taxatierapporten ontbraken. 

In 2017 is samen met de (ex)eigenaren van de betrokken 
woningen naar een oplossingen gezocht en die oplossing 
is gevonden in het uitvoeren van een hertaxatie en het 
compenseren van (ex)eigenaren als die hertaxatie daar 
aanleiding toe geeft. 
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Op de valreep van 2017 besloten Willem en Renate 
Bronkhorst in te gaan op een aanbieding van de 
Woonmensen om hun huurwoning te kopen. Ze 
zijn inmiddels trotse eigenaren.

Gefeliciteerd met jullie eigen woning.  
Hoe voelt het om woningeigenaar te zijn?
“Nou, het was best wel even gek. Nadat we gete-
kend hadden, gingen we naar huis en zeiden we 
tegen elkaar: ‘het is nu van ons’.” 

Waarom besloten jullie de woning te kopen?
“Eigenlijk na lang aandringen van onze kinde-
ren. We kregen een tijd geleden al een brief van 
de Woonmensen waarin stond dat we deze wo-
ning konden kopen. Onze kinderen zeiden toen 
al: ‘pap, mam, dat moeten jullie gewoon doen’. 
Maar we twijfelden nog. We zijn toch al de vijftig 
gepasseerd, moeten we dat nu nog wel doen? 
Het is toen even in de la blijven liggen.”

En later dus toch de knoop doorgehakt?
“Inderdaad. Toen ook onze financieel adviseur 
zei dat we het zeker moesten doen en dat het 
financieel ook goed mogelijk was, heb we 
de Woonmensen gebeld om een afspraak te 
maken. Daarna ging het allemaal supersnel. Een 
leuke, maar spannende tijd.

Over het huis hoefden we niet na te denken. We 
wonen hier sinds 1999 en het huis past als een 
jas. En we kennen de buurt. Onze jongste doch-
ter Megan is hier geboren, de oudere kinderen 
zijn hier uit huis getrouwd, ons hele leven zit 
gewoon in het huis.”

Is het niet veel gedoe, een eigen huis kopen?
“Dat viel onze reuze mee. Wij zijn stapsgewijs 
door het hele voortraject heen geleid waarbij we 
altijd fijne hulp hebben gehad van onze finan-
cieel adviseur. Alleen het moment bij de notaris 
was even spannend. Niet alleen omdat dat hét 
moment was, maar de bank was vergeten het 
geld over te maken. Er stond een vinkje ver-
keerd. Dan gaat je hart wel even tekeer. Gelukkig 
kon het diezelfde middag nog geregeld worden.”

Hebben meer mensen in de straat hun  
huurwoning gekocht?
“Ja, de buren naast ons niet, maar de rest van het 
blokje wel. We dachten toen al: als zij het kun-
nen, waarom zouden wij het dan niet doen? Het 
werkt toch aanstekelijk. En we hebben verderop 
in de straat gezien dat mensen hun voorgevel 
hebben aangepast. Dat vonden we ook wel erg 
mooi. We hebben al met elkaar afgesproken dat 
samen op te pakken om er een beetje eenheid 
in te brengen.”

Staan er nu veel klussen op de planning?
“We willen in ieder geval de keuken aanpakken, 
die is gedateerd. En de badkamer, we willen 
graag een bad en nu kunnen we onze wensen 
realiseren. Ook gaan we in de kamer een muur 
verwijderen. Dan kan er een grote eettafel in 
en kunnen we allemaal bij elkaar zitten als de 
kinderen en kleinkinderen komen eten.” 

“We gaan in de kamer een muur verwijderen. 

Dan kan er een grote eettafel in en kunnen we 

allemaal bij elkaar zitten als de kinderen en 

kleinkinderen komen eten.”

Interview 
Willem & Renate Bronkhorst, woningeigenaren
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2.5 Organisatie
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2.5.1   Organisatieontwikkeling

De sector is de laatste jaren sterk in beweging, zo ook 
de Woonmensen. Naast wettelijke veranderingen, zoals 
de invoering van de verhuurdersheffing en de herziene 
Woningwet, komen er diverse externe ontwikkelingen op 
ons af: 

Toenemende regeldruk
De eisen die gesteld worden aan financiële sturing,  
beheersing en verantwoording van woningcorporaties zijn 
zowel in aantal als complexiteit toegenomen. Ondanks de 
noodklok die Aedes in 2017 luidde, verwachten we dat de 
eisen de komende jaren verder zullen toenemen.

Dienstverlening wordt belangrijker
Huurders willen sneller en efficiënter geholpen worden en 
nemen zelf steeds vaker het stuur over. Ze raken gewend 
aan een maatschappij waarin steeds meer ingezet wordt 
op service. Om huurders optimaal te bedienen, is kennis 
van de (wensen van de) huurder en een actieve samen-
werking met de huurder gewenst. 

Verdergaande digitalisering
Een belangrijk aspect van goede dienstverlening is het  
besef dat iedere doelgroep zijn eigen wensen en  
behoeften heeft en dus op een andere manier bediend én 
benaderd wil worden. Door het digitale kanaal goed en  
efficiënt in te richten, houden we tijd over voor de  
huurders die persoonlijke aandacht nodig hebben.

Ketensamenwerking
Doordat woningcorporaties zich meer met hun kerntaken 
bezighouden, moeten bepaalde taken worden afgestoten 
naar externe partijen. Het vergroten van de maatschappe-
lijke rol leidt veel meer tot samenwerkingen met gemeen-
tes en andere ketenpartners. Om die samenwerking met 
externe partijen goed te laten verlopen, is het echter wel 
zaak dat de interne samenwerking tussen afdelingen goed 
op elkaar wordt afgestemd.

De ontwikkelingen hebben gevolgen voor de werkzaam-
heden en hiermee samenhangend op de invulling van 
de functies van onze medewerkers. Hoe zich dat precies 
uitkristalliseert, is nog niet duidelijk. Samen met werk-
nemersorganisaties is een sociaal plan afgesproken (een 
vangnetconstructie) waardoor alle medewerkers met een 
dienstverband voor onbepaalde tijd een werkgelegen-
heidsgarantie (behoud van werk) hebben tot 1 januari 
2019. 

De ontwikkelingen en veranderingen hebben ook gevol-
gen voor de competenties (kennis, vaardigheden en hou-
ding) van medewerkers. We vinden het belangrijk dat de 
medewerkers zich ontwikkelen, zodat ze een waardevolle 
bijdrage blijven leveren aan de veranderende eisen van de 
organisatie en de omgeving. Daarmee zijn medewerkers 
duurzaam inzetbaar voor de eigen veranderende corpora-
tie dan wel een andere organisatie die (beter) aansluit bij 
de competenties van de individuele medewerker. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de medewerkers én de Woon-
mensen.

Om te komen tot een efficiëntere werkorganisatie (een 
van de doelen uit het Koersplan) staan we dus voor een 
uitdaging. Begin 2018 hebben we een plan van aanpak 
hoe we het hoofd kunnen bieden aan de ontwikkelingen 
die op ons af komen en hoe we een wendbare organisa-
tie kunnen zijn. We willen hierbij ‘de juiste mensen op de 
juiste plek hebben’, inclusief de juiste competenties. Daar-
bij moet duidelijk beschreven zijn tegen welke knelpunten 
we nu aanlopen en hoe we deze knelpunten oplossen om 
de doelstellingen uit het koersplan te halen, zonder onze 
missie en visie uit het oog te verliezen. 

Net als in 2017 gaan we in 2018 het thema mobiliteit & 
duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie verder 
faciliteren en stimuleren om zo ook bij medewerkers het 
urgentiebesef van de noodzaak van het transformeren 
naar een wendbare organisatie te bewerkstelligen.

2.5.2   Portefeuillestrategie

In 2017 is gewerkt aan het vertalen van de portefeuil-
lestrategie naar beleid en verdere uitwerking in beleids-
onderdelen. 2018 en 2019 staan in het teken van verdere 
beleidsontwikkeling en de daadwerkelijke start van uit-
voering van duurzaamheidsmaatregelen en nieuwbouw. 
Om de financiële continuïteit te waarborgen, is strakke 
sturing op de ambities uit de portefeuillestrategie noodza-
kelijk. In 2018 moet duidelijk worden in hoeverre we deze 
ambities kunnen waarmaken. De strategische doelstellin-
gen zijn:

In 2025 hebben we 5.000 sociale huurwoningen in 
Apeldoorn. We richten ons met name op de doelgroep 
met een laag inkomen. Op de langere termijn willen we 
het volledige commerciële bezit (niet-DAEB), inclusief de 
vrije sector woningen, afstoten.

Onze woningvoorraad van sociale huurwoningen 
bestaat in 2025 voor driekwart uit woningen met een 
huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens (€ 635, 
prijspeil 2017).

In 2025 is ten minste 20% van onze sociale huurwonin-
gen energieneutraal. De overige sociale huurwoningen 
hebben een energielabel B of beter. Hiermee bieden 
we onze huurders betaalbare woonlasten én zorgen we 
voor een toekomstbestendige woningvoorraad.

Met de focus op betaalbaarheid sluit de woningvoor-
raad op dit moment niet optimaal aan bij de doelgroep. 
Om deze reden zetten we in op een transformatie, 
waarbij we afscheid nemen van een deel van de groot-
ste woningen. Bij nieuwbouw ligt de focus op kleine tot 
middelgrote woningen.
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25
vrouwen

24
mannen

22
voltijd

27
deeltijd

4 
in dienst

14
uit dienst

2.5.3   Asset management

In 2017 hebben we de gemaakte afspraken uit 2016 uit-
gevoerd voor verbetering van het asset management. Zo 
hebben we een softwarepakket aangeschaft en ingericht 
om het asset management beter te ondersteunen. Dit 
pakket is gebruikt als hulpmiddel voor de herziening van 
de complexstrategieën. 

Voor 2018 ligt de focus van het asset management op:

het verbeteren van de inrichting van het softwarepakket

het beter in beeld brengen van de financiële 
rendementen

het concreter uitwerken van complexstrategieën  
(verkoop en duurzaamheidsinvesteringen) voor de 
komende 10 jaar

Over asset management

Asset management is het management van 

corporatiewoningen zodat deze enerzijds zo optimaal 

mogelijk maatschappelijk bijdragen (bijvoorbeeld door 

middel van lage huren) en anderzijds voldoende financieel 

rendement hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

bepalen van complexstrategieën zoals ‘doorverhuren’, 

‘verkopen’ of ‘vernieuwen’.

2.5.4   Personeel

Op 31 december 2017 waren er 49 medewerkers bij ons in 
dienst. Het aantal fte’s lag op 41,85. Ruim onder de norm 
van 48. 

kpi personeel in fte’s

norm 2017 2016 < 48 41,85 46,52

Het gevolg is wel dat we veel gebruik hebben moeten 
maken van tijdelijke krachten via uitzend- en detache-
ringbureaus. Meestal als vervanging van (langdurig) zieke 
medewerkers, uitstroom van medewerkers en de lopende 
organisatieontwikkelingen. 

Het aantal ingeleende fte per 31 december 2017 bedroeg 
4,89. Ruim boven de norm van 2.

kpi externe inhuur in fte’s

norm 2017 2016 < 2 4,89 2,44

Stage
Bij de afdeling Buurt hebben 9 studenten stage gelopen. 
Het merendeel van de studenten volgt de opleiding Soci-
aal Juridische Dienstverlening.

Nader verklaard

Van de 14 uitdiensttredingen zijn 
4 medewerkers via een payroll-
constructie alsnog werkzaam bij 
de Woonmensen.



Mobiliteit & duurzame inzetbaarheid en  
strategische personeelsplanning
Binnen de branche, en zo ook bij ons, is veel aandacht 
voor mobiliteit & duurzame inzetbaarheid en strategische 
personeelsplanning. We hebben een externe spreker van 
Arbeidsmarktkansen onze medewerkers laten meenemen 
in toekomstige (digitale) ontwikkelingen en de invloed 
die dit heeft op de werkzaamheden van corporatiemede-
werkers. De conclusie van de spreker was: als medewerker 
moet je wel een beetje besef van urgentie hebben dat je 
je mee moet ontwikkelen in de veranderende omgeving. 
Leidinggevenden hebben met medewerkers actief het 
gesprek gevoerd over het thema mobiliteit & duurzame 
inzetbaarheid. Aan alle medewerkers is een talentenscan 
aangeboden. Door middel van de scan kregen zij inzicht in 
hun (verborgen) talenten.  

De afdeling P&O is samen met managers actief aan de slag 
geweest met strategische personeelsplanning. Dit moet in 
2018 leiden tot toekomstige afdelingsplannen. De onder-
nemingsraad is betrokken bij de genoemde thema’s. 

Samenwerk@corporatie                                                                                                                                       
We zijn aangesloten bij Samenwerk@corporatie, een 
regionaal samenwerkingsverband van 20 corporaties in 
Overijssel en Gelderland. Samen willen we de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers vergroten en onderlinge 
(kennis)uitwisseling bevorderen. Een matchmaker helpt 
medewerkers die een loopbaanstap willen zetten en 
ondersteunt corporaties bij het zoeken naar kandidaten 
voor vacatures, tijdelijk werk en projecten. Aangesloten 
corporaties maken gebruik van de faciliteiten die het 
samenwerkingsverband biedt. 

Arbo
Na een bezoek van de inspectie SZW in 2015 moesten we 
aan de slag met onze risico-inventarisatie & evaluatie. 
Uit de herinspectie in 2017 werd geconcludeerd dat we 
actief bezig zijn met het plan van aanpak hiervoor, dat 
ook in 2018 nog doorloopt. Een andere conclusie was dat 
we een gedegen onderzoek hebben uitgevoerd inzake 
werkdruk/psychosociale belasting. Dit onderzoek hebben 
we geïntegreerd in het medewerkersbetrokkenheidson-
derzoek.

Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
De resultaten van het medewerkersbetrokkenheidson-
derzoek zijn begin 2017 bekend gemaakt. Naast de hoge 
respons van maar liefst 98,3% zijn ook de scores goed. 

Op alle thema’s hebben we een hoger rapportcijfer dan 
de gemiddelde rapportcijfers gebaseerd op de bench-
mark woningcorporaties, met uitzondering van het thema 
tevredenheid. Medewerkers hebben hun eigen resultaten 
digitaal ontvangen. De eigen scores zijn afgezet tegen de 
scores van het team en de organisatie. 

Om integraal actief met de uitkomsten van het onderzoek 
aan de slag te gaan, hebben we een workshop georgani-
seerd voor alle medewerkers. De teams zijn aan de slag 
gegaan met verbeterpunten, trotspunten en tips voor het 
management team. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is al 
enkele jaren dalende. 
In 2017 lag het verzuim 
(exclusief zwangerschaps- 
en bevallingsverlof ) 
op 3,8%. Drie jaar eerder 
lag dit percentage nog 
ruim twee keer zo hoog.
Het verzuimbeleid is 
aangepast aan de 
wijzigingen in de 
Arbowet. 

kpi ziekteverzuim

norm 2017 2016 < 4 3,8 5,8

Scholing
Voor 2017 is een scholingsplan opgesteld. In 2017 vond, 
naast individuele en teamscholingsactiviteiten, ook 
teambuildig plaats. Een aantal medewerkers heeft gebruik 
gemaakt van het Individuele loopbaanontwikkelingsbudget 
(Ilob). Diverse medewerkers hebben deelgenomen aan 
workshops georganiseerd vanuit het samenwerkingsver-
band. De workshops waren gericht op het thema mobiliteit 
& duurzame inzetbaarheid.

Nieuw personeelsinformatiesysteem
Begin 2017 hebben we het nieuwe personeelsinformatie-
systeem Visma geïmplementeerd. Door deze digitalise-
ringsslag in de werkprocessen (verlof, declaraties en ver-
zuim) kunnen we efficiënter werken. Medewerkers vinden 
het erg prettig dat zij nu zelf (online of via de app) zaken 
kunnen regelen zoals het opnemen van verlof, het indie-
nen van declaraties en het wijzigen van hun persoonsge-
gevens. Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd en de 
medewerkers kunnen hun eigen dossier digitaal inzien.
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    2017   2016     2015    2014

31 
medewerkers

deden een 
talentenscan

Rapport

bevlogenheid   7,8
betrokkenheid   7,9
tevredenheid   7,3
efficiëncy   7,0
veranderingsbereidheid 8,1
vitaliteit   7,9
leiderschap   7,3

7,
8%

6,
8%

5,
8%

3,
8%





Op 31 december 2017 waren 49 medewerkers bij ons in 
dienst. Mirjam Romeijn is de langstzittende Woonmens 
en Paul Broeckman de nieuwste. We spraken beiden 
over hun dienstverband bij de Woonmensen.

Mirjam, je bent ruim 38 jaar in dienst. Kun je  
je eerste dag nog herinneren?
“Niet meer zo precies, maar ik weet nog dat ik naar 
een flatgebouw ging. De Woonmensen heette des-
tijds nog Woningbouwvereniging Sint Joseph en in 
een flat aan de Nobelstraat hadden we ons kantoor. 
Ik begon daar als telefoniste/typiste. Computers 
waren er nog niet. Ik deed mijn werk op een type-
machine. Sindsdien heb ik veel naams- en kantoor-
wisselingen meegemaakt om uiteindelijk in 2007 
terecht te komen aan de Deventerstraat. Ik ben nu 
junior medewerker financiën.”

Wat is de grootste verandering tussen die  
beginperiode en nu?
Mirjam: “We zijn vooral gegroeid. We begonnen met 
een klein hecht clubje en de sfeer was erg intiem. 
Inmiddels zijn we met veel meer en zie je niet alle 
collega’s dagelijks. In het werk zelf heeft vooral de 
regelgeving een grote invloed gehad. We moeten 
ons werk nu veel meer verantwoorden. Ik vind het 
niet minder leuk geworden, maar het is wel meer 
uitzoekwerk.” 

Paul, je bent in dienst sinds september 2017.  
Wat viel jou op?
“Het is grappig dat Mirjam zegt dat de groep groter 
is geworden, terwijl het mij juist opviel dat ik in een 
kleinere groep mensen terechtkwam waarbij ieder-
een elkaar kent. Dat komt ongetwijfeld omdat ik 
grotere werkgevers gewend ben. Bij de Woonmen-
sen zijn de lijnen kort en kun je je eigen draai geven 
aan je functie. Dat spreekt mij aan.”

Je bent commercieel medewerker, wat doet die?
“Ik ben van huis uit makelaar. Het is ook gewoon 
een makelaarsfunctie, maar dan zonder de bezichti-
gingen en wat meer op de achtergrond. Ik verkoop 
woningen en verhuur en verkoop commerciële 
ruimtes. Daarbij stuur ik de externe makelaars en 
notarissen aan.”

Hoe kijken jullie terug op 2017?
Mirjam: “Ik heb geen specifieke projecten. De dage-
lijkse verwerking van huren en facturen is mijn werk 
en dat liep afgelopen jaar goed. Als ik een kritiek-
punt mag noemen, dan vind ik dat de onderlinge 
communicatie soms wel wat beter kan.”
Paul: “Op de valreep van 2017 hebben we de be-
drijfsruimtes in De Groene Hoven verkocht. Dat was 
een groot project. En omdat de hypotheekregels 
veranderden, hadden we in de laatste weken van 
het jaar heel veel overdrachten van zittende huur-
ders die hun woning kochten. Erg leuk om te doen.”

Is het goed dat een woningcorporatie  
huurwoningen verkoopt?
Paul: “Ja, want dat maakt geld vrij voor onze core 
business: sociale huurwoningen. We verkopen grote 
woningen en luxe appartementen. Dat zijn namelijk 
geen sociale huurwoningen en passen dus niet in 
ons beleid. Hetzelfde geldt voor commerciële ruim-
tes zoals bedrijfspanden. Die verkopen we en het 
geld kunnen we investeren in sociale huur. Boven-
dien is het kunnen kopen van hun huurwoning voor 
veel mensen een mooie kans.”

Ga je Mirjam ooit inhalen qua dienstjaren?
“Ik denk niet dat ik dat ooit ga redden. Het is na-
tuurlijk ook geen doel op zich. Ik vind het leuk om 
ergens wat langer te werken als het goed bevalt. 
Zolang er uitdaging in zit, is het leuk.”
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“Bij de Woonmensen zijn de lijnen kort en 
kun je je eigen draai geven aan je functie. 

Dat spreekt mij aan.”

Interview 
Mirjam Romeijn en Paul Broeckman, medewerkers



2.5.5   Overleg met de ondernemingsraad

Goed overleg met de ondernemingsraad draagt bij aan 
een efficiëntere werkorganisatie (een van de doelen uit 
het Koersplan). Qua bezetting was 2017 een bewogen 
jaar voor de ondernemingsraad, met diverse leden die om 
uiteenlopende redenen aftraden en aantraden. Sinds de-
cember 2017 bestaat de OR uit vier leden en is de functie 
van secretaris vacant. 

Vergaderingen en communicatie
De OR vergaderde gemiddeld twee keer per maand, waar-
van eenmaal met de directeur-bestuurder en incidenteel 
met de Raad van Commissarissen. De communicatie met 
de achterban vond plaats via intranet.

Belangrijkste behandelde onderwerpen

financieel beleidskader

planning & control-cyclus

begrotingen, rapportages en jaarrekening

landelijke ontwikkelingen

organisatieveranderingen

verloop personeel

duurzaamheidsambities

digitalisering en kanaalsturing

herziene Woningwet

wetgeving rondom privacy

periodiek medisch onderzoek personeel

ontwikkelingen Koopgarant

medewerkersbetrokkenheid

uitbesteden dagelijks en mutatieonderhoud

Overzicht advies en instemmingen

vaststelling verplichte vrije dagen: instemming

wijzigingen organisatiestructuur: positief advies

wijzigingen klokkenluidersregeling: positief advies

Uitwisseling met andere ondernemingsraden
Om ervaringen uit te wisselen en vormen van praktische 
samenwerking te verkennen, heeft de OR regelmatig 
overleg gevoerd met ondernemingsraden van andere 
Apeldoornse corporaties. Gesproken is over de algemene 
bedrijfsvoering, landelijke ontwikkelingen, organisatiewij-
zigingen en het volgen van gezamenlijke cursussen.

Waarom zitten zij in de OR?
De voorzitter en het nieuwste OR-lid aan het woord

“Het OR-werk geeft je inzicht in hoe de organisatie werkt, 
hoe de directie de toekomst ziet en wat de plannen zijn. De 
training en scholing die je als OR-lid volgt is ook waar-
devol en bruikbaar buiten de OR. Je zet je talenten in en 
ontwikkelt je als persoon op een breder vlak dan alleen je 
taakuitoefening. Het belangrijkste is misschien wel dat je 
als lid van de OR heel zinvol werk kunt doen. Zinvol voor de 
organisatie en belangrijk voor je collega’s. Daarom ben ik 
de lid van de OR!”    
           Ismael Fungo, voorzitter OR

“Toen er een vacature kwam bij de OR ben ik gaan naden-
ken. Het is leuk én goed voor mijn eigen ontwikkeling. Je 
kunt onderhandelen namens het personeel met de werkge-
ver, vinger aan de pols houden of de organisatie zich houdt 
aan wetten en regels en je adviseert de organisatie.“
 Elly Leerkes, OR-lid sinds november 2017
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2.5.6   Een gezonde financiële positie

Een gezonde financiële positie is voor ons geen doelstel-
ling, maar een randvoorwaarde. We bewaken continu dat 
het bereiken van de doelstellingen gebeurt binnen de 
financiële randvoorwaarden. Deze zijn uitgewerkt in een 
financiële meerjarenplanning die we elk jaar actualiseren. 

kpi ICR

norm 2017 2016 > 1,90 1,94 2,00

Gezien de uitdagingen en de ambities die we hebben, 
accepteren we dat we in de eerste jaren van de begro-
tingsperiode nog niet voldoen aan onze interne normen. 
Dit betekent dat we tijdelijk een iets hogere risicograad 
accepteren op de realisatie van onze doelstellingen. Door 
een strakke sturing op de uitvoering van onze plannen en 
investeringen zorgen we dat we op korte termijn binnen 
onze interne normen komen. Gedurende de volledige 
begrotingsperiode voldoen we aan de door de Aw en het 
WSW gestelde normen.

norm 
Aw en WSW

norm
intern

mjb
‘18-’22

min max

ICR 1,40 n.v.t. 1,90 1,81

DSCR 1,00 n.v.t. 1,25 1,11

LTV n.v.t. 75% 65% 65%

solvabiliteit 20% n.v.t. 30% 45%

dekkingsratio n.vt. 70% 45% 41%

2.5.7   Treasury 

De current ratio bedraagt 0,75 (2016: 1,50). We houden 
normaliter bewust een krappe liquiditeit aan. De (maande-
lijks) variabele rollover-lening gebruiken we om tijdelijke 
liquiditeitstekorten op te vangen. In 2016 en 2017 hadden 
we nagenoeg geen mogelijkheden om leningen (zonder 
boete) af te lossen. In 2018 gebruiken we de overtollige 
liquide middelen voor aflossing en investering in duur-
zaamheid.

We hebben een interne treasurycommissie die zo’n drie 
keer per jaar de liquiditeitspositie beoordeelt en tijdig 
knelpunten signaleert. Twee keer per jaar wordt de  
treasurycommissie versterkt door een extern adviseur.  
Er heeft een opslagherziening plaatsgevonden op een  
basisrentelening en door het tijdelijke liquiditeitsover-
schot is een extra spaarrekening geopend om het  
tegenpartijrisico af te dekken.

We hebben zes payerswaps van € 5 mln met een man-
datory breakclausule vanaf 2020 tot en met 2025. De 
derivaten worden uitsluitend toegepast ter beperking van 
renterisico’s. Eind 2015 hebben we hiervoor een breakplan 
opgesteld die door het WSW in 2016 is goedgekeurd. Een 
nieuw beoordelingskader inzake derivaten van het WSW 
en Aw geeft aanleiding om onze huidige derivaten in 
diverse scenario’s uit te werken. Vooralsnog hebben we 
in samenspraak met de RvC besloten dat we de huidige 
posities ongewijzigd laten.

We hebben ook twee ‘embedded derivaten’. Dit zijn twee 
extendible leningen van in totaal € 29 mln waarbij de 
bank op termijn de optie heeft om de rente om te zetten 
van vast naar variabel. Sinds 2014 moeten deze leningen 
gewaardeerd worden op de balans in de jaarrekening. 
Ultimo 2017 bedraagt de marktwaarde van deze derivaten 
€ 15,2 mln negatief. We voldoen aan de jaarlijkse stresstest 
voor derivaten.

Voor 2018 is een treasury jaarplan opgesteld. In 2018 
moeten we circa € 37 mln aflossen. We hebben een her-
financiering nodig van circa € 22 mln. Een variabele lening 
(€ 15 mln) die gekoppeld is aan de derivaten moet per  
1 mei 2018 afgelost worden. Afhankelijk van de conclusie 
uit het derivatenonderzoek zal herfinanciering passend op 
de looptijd van de derivaten nodig zijn.

Bij het aantrekken van nieuwe liquide middelen nemen 
we de huidige leningenportefeuille mee. We kijken naar 
voldoende differentiatie in de leningenportefeuille op 
gebied van rente, geldverstrekkers, looptijd en hoogte van 
de lening.

Het gemiddelde rentepercentage over 2017 was 3,44%.

In november 2017 heeft het WSW een borgingsplafond  
afgegeven voor de jaren 2017 (€ 258 mln), 2018 (€ 255 
mln) en 2019 (€ 255 mln). De schuld (€ 273 mln) ligt hoger 
dan het borgingsplafond. Dit komt door de overtollige 
liquide middelen eind 2017. We treden tijdig in overleg 
met het WSW over het herfinancieringsvraagstuk en de 
derivaten. 
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2.5.8   Toezichthouders

Het WSW heeft ons in haar beoordelingsbrief van novem-
ber 2017 gevraagd om op de hoogte te blijven van de ont-
wikkelingen op gebied van uitwerking portefeuillestrate-
gie, conditiemeting en asset management. De uitwerking 
van het strategisch risicomanagement naar operationeel/
tactisch niveau is een belangrijk aandachtspunt in 2018. In 
2017 heeft het WSW ook het verkoopproces van een com-
plexgewijze verkooptransactie beoordeeld. De adviezen 
van het WSW (aanscherping van het integriteitsbeleid in 
het verkoopproces en het opstellen bedrijfseconomische 
scenario’s) nemen we mee bij toekomstige verkopen.
 
De ILT heeft in 2017 een toets gedaan op het passend 
toewijzen en staatssteun. Hieruit zijn geen bijzonderheden 
gekomen. Het scheidingsvoorstel DAEB en niet-DAEB is in 
2017 goedgekeurd.

We hebben op basis van de definitieve aangiften ven-
nootschapsbelasting tot en met 2014 en de voorlopige 
aangiften 2015 en 2016 een verlies te verrekenen van  
€ 88,2 mln. De aangifte 2013 en 2014 zijn in het najaar 
2017 door de Belastingdienst afgewikkeld. In het kader 
van horizontaal toezicht hebben we een standpunt inge-
nomen over de verwerking van gesloopt bezit.

2.5.9   Risicomanagement

Adequaat risicomanagement is een belangrijke voorwaar-
de om verrassingen te voorkomen op onze weg naar goed 
en betaalbaar wonen voor iedereen. Door onze risico’s 
goed in kaart te brengen en te beheersen, zorgen wij dat 
onze doelen met een grotere waarschijnlijkheid gereali-
seerd kunnen worden. 

In 2017 hebben we de strategische risico’s geïnventa-
riseerd en gescoord op de kans dat het risico zich kan 
voordoen en de impact die het risico heeft op onze 
bedrijfsvoering. Uit deze analyse zijn de onderstaande 
strategische risico’s naar voren gekomen.
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onvoldoende borging primaire processen

contracten onvoldoende 
juridisch afdwingbaar

beschikbaarheid 
ict-infrastructuur

onduidelijke inrichting participatie 
huurders(belangenvereniging)

mismatch in competenties, kennis en kunde van 
personeel met het oog op de toekomst

non compliance wet- en regelgeving

politiek risico

inflatierisico

(bouw)kosten-
risico

renterisico

blijvend hoge onderhoudskosten

betaalbaarheid uitbestedingsrisico

realisatierisico onvoldoende grip op  
projectontwikkeling

leefbaarheidsrisico wonen en zorg risico

duurzaamheidsrisico tegenpartijrisico

financieel beheerrisico

ongunstige ontwikkelingen 
waarde vastgoed

onduidelijke/onvoldoende bijdrage 
stakeholders aan missie de Woonmensen

strategisch/
bedrijfsrisico

operationeel
risico

marktrisico
macro-

economisch
risico



Op basis van de kans en impact van de genoemde risico’s 
hebben we de bruto scores van de risico’s bepaald.  
Vervolgens hebben we per risico de mate van beheer-
sing vastgesteld om zo tot het netto risico te komen. De 
resultaten van deze berekening leiden tot nevenstaande 
strategische risicokaart voor de top-10 risico’s. 

Vervolgens hebben we de risicobereidheid op onze  
doelstellingen uit het koersplan vastgesteld, waarbij wij 
expliciet aangeven hoeveel risico we wensen te lopen 
op de realisatie van de verschillende doelstellingen. 
Hierbij hebben we zowel kwalitatieve risicobereidheids-
statements geformuleerd als kwantitatieve normen 
vastgesteld, waarop we in de begroting gaan sturen. De 
kwantitatieve normen zijn tot stand gekomen door diverse 
gematigde en slecht-weer-scenario’s op de meest recente 
begroting door te rekenen. 

Met de strategische risicoanalyse 2017 hebben we de 
eerste stappen gezet naar integraal risicomanagement. In 
2018 zetten we vervolgstappen op tactisch en operatio-
neel niveau om het risicomanagement verder te optimali-
seren en te professionaliseren. 

Zo zullen we onder andere het Three Lines of Defence 
model verder uitwerken door de controller een geheel 
onafhankelijke rol te geven, waarbij hij alleen bezig is met 
derdelijns activiteiten zoals de interne audit en interne 
risicobeheersing. De tweede lijn wordt met name door de 
afdeling Financiën uitgevoerd, waar de AO/IC activiteiten 
en het Internal Control Framework zijn belegd.

        Risicokaart
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2.5.10  Verbindingen

Met de invoering van de herziene Woningwet is de (ad-
ministratieve) splitsing DAEB en niet-DAEB een feit. Wij 
richten ons op de DAEB tak. De afbouw en herstructure-
ring van de verbindingenstructuur staat al enkele jaren op 
de agenda. In 2017 hebben we een vof en een cv ontbon-
den. Een besluit over de overige verbindingen nemen we 
in 2018.

In onderstaand overzicht staan onze huidige verbindingen 
met andere rechtspersonen en/of vennootschappen als 
bedoeld in artikel 21 van de Woningwet. Alle activiteiten 
in de verbindingen zijn gebaseerd op volkshuisvestelijke 
overwegingen en worden daarmee beschouwd te zijn 
uitgevoerd als onderdeel van, en ten dienste van de kern-
taken van stichting de Woonmensen.

St. Joseph Holding BV
St. Joseph Holding BV fungeert als holding vennootschap voor 
de overige verbindingen. Er vinden geen overige activiteiten 
plaats in de vennootschap. St. Joseph Holding BV vormt samen 
met stichting de Woonmensen, St. Joseph Vastgoed BV, St. 
Joseph Projectontwikkeling BV en Joseph Specials BV een fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Door stichting de Woonmensen is ter financiering van be-
drijfspanden een lening van € 800.000 verstrekt aan St. Joseph 
Holding BV tegen een rentepercentage van 6%. Door St. Joseph 
Holding BV is ter financiering van het commerciële bezit in St. 
Joseph Vastgoed BV voor een bedrag van € 800.000 aan leningen 
verstrekt tegen rentepercentages van 6%. 

St. Joseph Vastgoed BV
De activiteiten van St. Joseph Vastgoed BV bestaan voornamelijk 
uit het exploiteren van registergoederen, geen sociale huurwo-
ningen zijnde, het houden van aandelen in andere vennoot-
schappen, het voorzien in de behoefte aan financieringsmid-
delen van groepsmaatschappijen en het verrichten van alle 
handelingen die met het vorenstaande verband houden. Ultimo 
2017 heeft de bv nog één bedrijfspand aan de Germanenlaan 
370 te Apeldoorn in haar bezit. 

Door St. Joseph Holding BV is ter financiering van bedrijfspanden 
voor een bedrag van € 800.000 aan leningen verstrekt aan St. 
Joseph Vastgoed BV tegen rentepercentages van 6%. 

St. Joseph Projectontwikkeling BV
St. Joseph Projectontwikkeling BV heeft ten doel het ontwikkelen 
van vastgoedprojecten, in hoofdzaak bestaande uit woningen, 
zowel in de (sociale) huur als in de koopsector. Echter als gevolg 
van de gewijzigde wet- en regelgeving vindt in deze bv geen 
projectontwikkeling meer plaats. 

Joseph Specials BV
Joseph Specials BV houdt zich voornamelijk bezig met de ont-
wikkeling van (bouw)projecten, al dan niet met derden. Joseph 
Specials BV heeft als beherend vennoot een aandeel van 25% in 
Landgoed Welgelegen CV en een aandeel van 33,3% in Wel-
gelegen park VOF.  De vof en de cv zijn per 30 november 2016 
opgeheven middels een beëindigingsovereenkomst. Eind 2017 is 
de vof uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. 

Door stichting de Woonmensen is ter financiering van de ophef-
fing van de cv met goedkeuring van de Aw in 2016 een lening 
van € 210.000 verstrekt aan Joseph Specials B.V.

Landgoed Welgelegen CV
In het kader van de herstructurering van het gebied Kanaaloe-
vers, deelplan Welgelegen Haven, is een samenwerkingsverband 
opgezet met twee commerciële partijen in de vorm van een cv 
onder de naam Landgoed Welgelegen CV. Joseph Specials BV, 
Ontwikkelings Maatschappij Apeldoorn BV en Nijhuis Partici-
paties BV vormen het bestuur van de vennootschap en zijn bij 
uitsluiting bevoegd tot alle beheers- en beschikkingsdaden die 
in het kader van de uitoefening van de onderneming van Welge-
legen moeten worden verricht. Stichting de Woonmensen heeft 
een aandeel van 25% als commanditair vennoot en Joseph Spe-
cials BV als beherend vennoot een aandeel van eveneens 25%.

In november 2016 hebben de aandeelhouders van de cv de 
beëindigingsovereenkomst getekend, waarna de financiële 
afwikkeling heeft plaatsgevonden. De definitieve uitschrijving bij 
de KvK vindt in 2018 plaats.

Stichting Verenigde Samenwerkende  
Woningcorporaties (VSW)
Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen wij deel 
in stichting VSW, het lokale samenwerkingsverband voor beleids-
ontwikkeling en belangenbehartiging tussen de Apeldoornse 
woningcorporaties en de gemeente Apeldoorn. De bestuurders 
van de aangesloten corporaties Ons Huis, De Goede Woning, 
Veluwonen en de Woonmensen vormen gezamenlijk het bestuur 
van de stichting. Door de stichting VSW aan ons doorberekende 
kosten over 2017 bedroegen € 63.520.
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St. Joseph Holding BV

St. Joseph 
Vastgoed 

BV

St. Joseph 
Projectont-

wikkeling BV

St. Joseph Specials BV

Landgoed Welgelegen CV

25% 31,25% 100%

100% 100%

100%

50%

25% 25%



Stichting Woonkeus Stedendriehoek
Stichting Woonkeus Stedendriehoek is een samenwerkingsver-
band van woningcorporaties in de regio Stedendriehoek.  
Wij maken hier deel van uit. Woonkeus is het centrale punt voor 
woonruimteverdeling in de regio Stedendriehoek, geeft informa-
tie over huurmogelijkheden in de Stedendriehoek (Apeldoorn, 
Deventer, Voorst en Zutphen) en publiceert het aanbod aan 
huurwoningen via hun website.

Door de bundeling van huisvesting en personeel van front-office 
en back-office van de stichting en een nieuw automatiserings-
systeem, wordt een substantieel efficiencyvoordeel gerealiseerd. 
De back-office van de stichting is gevestigd in ons kantoor. De 
front-office-werkzaamheden zijn door de individuele corporaties 
overgenomen in het najaar van 2014. Het aandeel in het resultaat 
over 2017 zal in de loop van 2018 aan ons worden vergoed.

Stichting BWSA
Samen met drie andere Apeldoornse corporaties nemen wij deel 
in de stichting BWSA (Beheer Woonwagens en Standplaatsen 
Apeldoorn): het lokale samenwerkingsverband voor het beheer 
van woonwagens en standplaatsen (inclusief werklocaties). De 
bestuurders van de aangesloten corporaties Ons Huis, De Goede 
Woning, Veluwonen en de Woonmensen vormen gezamenlijk 
het bestuur van de stichting.

De woonwagens en standplaatsen zijn juridisch eigendom van 
ons en worden verantwoord onder de materiële vaste activa. Alle 
economische resultaten van het beheer worden in de stichting 
verantwoord. De financiële administratie wordt verzorgd door 
Ons Huis. Uit de jaarrekening over 2017 van de stichting BWSA 
zal naar aandeel 5/16 voor de Woonmensen een afrekening 
worden opgesteld. 

Verenigingen van Eigenaren
Wij hebben in Apeldoorn 420 appartementsrechten in ons bezit. 
Uit dien hoofde zijn wij lid van 17 Verenigingen van Eigenaren. 
In zes van deze verenigingen zijn wij de beheerder en dus belast 
met het technisch en administratief beheer voor de betreffende 
verenigingen.  Per 1 januari 2018 is dit aantal afgebouwd naar 
twee vanwege de huidige grootte van de portefeuille en met 
name door de regels die van toepassing zijn door de herziene 
Woningwet. 
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Nevenstructuur verbonden partijen en cijfers 2017

bedragen in € jaarresultaat 
voor 

belastingen

omzet eigen 
vermogen

St. Joseph Holding BV* -20.428 61.583 13.239

St. Joseph Vastgoed BV 576 61.583 168.759

St. Joseph Projectontwikkeling BV* -18.974 - -194.782

Joseph Specials BV -16.974 - -203.179

* geconsolideerd



3

Jaarverslag Raad 
van Commissarissen



3.1   Kaders

De Raad van Commissarissen van de Woonmensen houdt 
toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder, 
de uitvoering van de strategie en de algemene gang van 
zaken binnen de Woonmensen. De raad adviseert daar-
naast het bestuur gevraagd en ongevraagd, is verant-
woordelijk voor de benoeming (en eventuele schorsing 
of ontslag) van de bestuurder en stelt zijn beoordeling 
en arbeidsvoorwaarden vast. De RvC geeft de accountant 
opdracht voor de controle van de jaarstukken en keurt de 
opdrachtverlening goed voor de visitatie die de Woon-
mensen elke vier jaar laat uitvoeren. 
 
De RvC handelt op basis van de bevoegdheden die in de 
statuten zijn omschreven. De werkwijze van de raad is 
beschreven in het reglement Raad van Commissarissen. 
Hierin is opgenomen dat de raad werkt met separate com-
missies. De commissies adviseren de raad over onderwer-
pen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de 
besluitvorming van de raad voor. Dit onverlet de verant-
woordelijkheid voor de besluitvorming door de raad. 

Toezichts- en toetsingskader
In haar toezichthoudende rol maakt de RvC gebruik van 
een extern en intern toezichtskader en een toetsingskader. 
Dit is voor het bestuur kaderstellend om te besturen

en voor de RvC bepalend om toezicht te houden. Het toe-
zichts- en toetsingskader richt zich zowel op de besturing 
als op de beheersing van de Woonmensen.  

In 2017 is het toezichts- en toetsingskader geactualiseerd. 
Het uitgangspunt voor de RvC is er op toe te zien dat de 
Woonmensen een maatschappelijke koers blijft varen. 
Een koers waarin maatschappelijke vraagstukken op 
het gebied van wonen en de belangen van mensen die 
op de woningmarkt in een kwetsbare positie verkeren 
centraal staan, en waarin voldaan wordt aan de eisen voor 
woningcorporaties zoals die opgenomen zijn in wet- en 
regelgeving. De RvC ziet erop toe dat deze uitgangspun-
ten uitgewerkt zijn in een koersplan dat in consultatie met 
belanghebbenden (zoals gemeente, huurders en zorg-  
en welzijnsinstellingen) wordt opgesteld en dat helder  
geformuleerde doelstellingen bevat. 

Het toezichts- en toetsingskader van de RvC is nader 
uitgeschreven in de reglementen van de RvC en in de 
profielschets van de commissarissen. Deze documenten 
zijn te raadplegen op de website van de Woonmensen. 
Hiernaast worden de belangrijkste documenten van het 
toezichts- en toetsingskader benoemd. 

Extern toezichtskader
Woningwet

Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV)

Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV)

Governancecode woningcorporaties 2015

Wet Normering Topinkomens (WNT)

regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen

VTW-beroepsregel bezoldiging

algemene wetgeving

cao Woondiensten

beleidsregels Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

beleidsregels Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Intern toezichtskader
statuten

reglementen RvC en commissies

profielschets RvC

bestuursreglement

visie op besturen en toezichthouden inclusief toezichts- en 
toetsingskader

Toetsingskader
koersplan 2016-2020

portefeuillestrategie 2016-2023

prestatieafspraken gemeente en huurders

jaarplan en meerjarenbegroting

reglement financieel beleid en beheer

treasurystatuut

investeringsstatuut

verbindingenstatuut

procuratieregeling

huurbeleid

integriteitscode

klokkenluidersregeling
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Voorwoord

“ Het belangrijkste thema in het afgelopen jaar was de verdere onderbouwing van de investeringscapaciteit. De 
Woonmensen is weer in staat te investeren. Dat is in het belang van de primaire doelstelling van de corporatie: 
volkshuisvesting. Bovendien is het ook voor het perspectief van de organisatie en de medewerkers van groot be-
lang. De Woonmensen wordt beoordeeld welke maatschappelijke bijdrage geleverd wordt aan de volkshuisvesting 
in Apeldoorn. De ingrediënten voor een goede bijdrage zijn aanwezig: investeringscapacitieit en maatschappelijke 
verankering. Dit waarmaken is dé opgave voor 2018.”

Theun Oosterhuis, voorzitter Raad van Commissarissen t/m 31 december 2017



Zowel de statuten als de reglementen zijn in lijn met de 
bepalingen zoals opgenomen in de Woningwet. In het 
reglement financieel beheer en beleid zijn de uitgangs-
punten van het financieel beleid en beheer, de jaarlijkse 
monitoring en de betrokkenheid van het intern toezicht 
op het beheer vastgelegd. Het reglement moet bijdra-
gen aan de financiële continuïteit van de Woonmensen. 
In 2017 is een addendum aan het reglement financieel 
beheer en beleid toegevoegd.  
 
Voor zowel de statuten van de Woonmensen als het 
reglement financieel beleid en beheer met addendum is in 
2017 een positieve zienswijze van de Aw ontvangen.   

Visie op besturen en toezicht houden
In 2017 heeft de bestuurder in samenwerking met de RvC 
een visie op besturen en toezicht houden opgesteld. In dit 
document wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het 
beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in 
rollen. De RvC beschrijft hierin zijn rollen (werkgever, toe-
zichthouder en klankbord) en taakuitoefening als intern 
toezichthouder. 

Toepassing governancecode 
Normen voor goed bestuur in de sector van de volkshuis-
vesting zijn vastgelegd in de Governancecode woning-
corporaties 2015. De code geldt voor leden van Aedes en 
voor leden van de VTW en is niet vrijblijvend.  
 
De governancecode is opgebouwd uit vijf principes die 
leidend zijn voor het besturen van de organisatie: 
 
1. Bestuur en RvC hanteren waarden en normen die  

passen bij de maatschappelijke opdracht. 
2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief 

verantwoording af. 
3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak. 

4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende 
partijen. 

5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan 
hun activiteiten. 

 
De Woonmensen leeft deze principes na. 

Commissies
De RvC heeft twee subcommissies (de Auditcommissie 
en de Selectie- en remuneratiecommissie) ingesteld ter 
ondersteuning van het toezicht. Voor iedere subcommissie 
is een reglement opgesteld waarin rollen en verantwoor-
delijkheden zijn omschreven, evenals de samenstelling en 
werkwijze van de commissies. In 2017 is het reglement van 
de Auditcommissie en de Selectie- en remuneratiecom-
missie herzien. 

Auditcommissie 
De Auditcommissie bestond in 2017 uit de volgende twee 
leden: 

de heer B.L.M.T. van Moerkerk (voorzitter)

mevrouw C.H.M.A.T. Welling

De commissie wordt bijgestaan door de controller. De 
directeur-bestuurder en de manager Financiën zijn even-
eens bij de vergaderingen aanwezig om de ingebrachte 
notities toe te lichten. De commissie is in 2017 vier keer bij 
elkaar geweest voor overleg. 
 
Over de volgende onderwerpen is door de commissie 
schriftelijk advies uitgebracht, waarna alle onderwerpen in 
de voltallige raad zijn besproken: 

treasury jaarplan 2017 en treasurystatuut 2017 inclusief  
treasury rapportages

reglementen bestuurder en RvC

investeringsstatuut

herziene klokkenluidersregeling

jaarverslag/jaarrekening 2016 inclusief deelnemingen

addendum financieel beleid en beheer

derivatenportefeuille Deutsche Bank

jaarplan 2018 en meerjarenbegroting 2018-2022

rolomschrijving controller

verbeterplan, waarin aanbevelingen accountant zijn verwerkt

ontwerp financiële afdeling

samenwerking externe accountant (PwC)

controleplannen, managementletter 2016 en rapportage  
interimbevindingen controle 2017 van externe accountant

opdrachtverstrekking aan externe accountant voor  
jaarrekeningcontrole over boekjaar 2017

honorarium van externe accountant

jaarrekeningcontrole boekjaar 2017 laten controleren door 
externe adviseur (Baker Tilly Berk)

toezicht op voorgeschreven financiële informatieverschaffing 
aan externe toezichthouders

bevindingen Governancecommissie

De commissie heeft bij de verschillende vergaderingen 
aandacht besteed aan de rapportages, de financiële con-
tinuïteit van de organisatie, de gerealiseerde prestaties en 
de volkshuisvestelijke risico’s. 

In de zelfevaluatie is afgesproken dat de Auditcommis-
sie als speerpunt voor 2018 extra zal controleren of alle 
aanbevelingen van de accountant uitgevoerd worden. De 
Auditcommissie bestaat in 2018 uit de heer B.L.M.T. van 
Moerkerk (voorzitter) en mevrouw I.L.K. de Jong (lid).
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Selectie- en remuneratiecommissie  
De RvC bestond tot oktober 2017 uit drie leden. Daarom is 
afgesproken dat de taken van de Remuneratiecommissie 
door de voltallige raad werden uitgevoerd. 

Voor de werving- en selectie van drie commissarissen in 
2017 is een aparte selectiecommissie gevormd, bestaande 
uit de leden van de RvC en twee huurderscommissarissen 
van huurdersbelangenvereniging WijZijn. Deze selectie-
commissie werd begeleid door Public Spirit en geadvi-
seerd door de directeur-bestuurder. Een functieprofiel 
voor de RvC is opgesteld. De selectiecommissie is in 2017 
acht keer bijeen geweest en heeft op 3 juli drie kandidaten 
voorgedragen aan de RvC.

Per 1 oktober 2017 bestond de RvC uit zes leden. In de 
zelf-evaluatie van december zijn drie leden aangewezen 
die het jaargesprek van de directeur-bestuurder en de 
honorering van de RvC 2018 hebben voorbereid. 

In de zelfevaluatie van december 2017 heeft de RvC voor 
2018 een nieuwe Selectie- en remuneratiecommissie 
gevormd. In deze commissie nemen plaats: 

mevrouw C.H.M.A.T. Welling (voorzitter)

mevrouw M.K. Groenberg

3.2   Toezichthoudende rol

Toezicht op strategie 
De portefeuillestrategie van de Woonmensen maakt 
onderdeel uit van het toetsingskader van de RvC. De RvC 
houdt hierbij toezicht op de inhoud van de strategie en de 
mate waarin deze strategie wordt gerealiseerd. 

Toezicht op financiële en operationele prestaties 
De RvC ontvangt jaarlijks ter goedkeuring de begroting 
voor het volgende jaar. Middels de begroting krijgt de 
RvC informatie over de verwachte kosten en opbrengsten 
en over de voorgenomen investeringen, zowel voor het 
komende jaar als voor de jaren daarna. Naast financiën 
bevat de begroting ook informatie over de operationele 
prestaties. In november 2017 heeft de RvC de begroting 
van 2018 goedgekeurd. Hierbij heeft de raad kunnen vast-
stellen dat de financiële ratio’s voldoen aan de normen van 
het WSW en de Aw. 
 
Over de uitvoering van de begroting 2017 is de RvC geïn-
formeerd op basis van de viermaandsrapportage. Ook in 
deze rapportages komen zowel financiële als niet-financië-
le onderwerpen aan bod. Evenals materiële risico’s. In 2017 
heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag 2016 van 
de Woonmensen met de accountant besproken. Nadat is 
kennisgenomen van de controleverklaring van de accoun-
tant heeft de RvC de jaarrekening en het jaarverslag 2016 
goedgekeurd.  
 
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke 
prestaties 

De volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen van 
de Woonmensen zijn vastgelegd in het koersplan. Cen-
traal hierbij staat de opgave om voldoende betaalbare en 
beschikbare woningen nu en in de toekomst te hebben. 
Met de portefeuillestrategie is aangegeven welke transi-
tie van het huidige bezit nodig is. De RvC houdt dan ook 
niet alleen toezicht op nieuwbouwprojecten, maar ook 
op herstructureringsprojecten. Bij ieder project wordt de 
afweging gemaakt tussen de hoogte van het financiële 
rendement en het maatschappelijke rendement. 
 

Klachten 
Jaarlijks neemt de RvC kennis van het jaarverslag van de 
Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek 
(KLAC). Het jaarverslag over 2017 wordt besproken in de 
RvC-vergadering van februari 2018. De Woonmensen ont-
ving in 2017 één klacht. De klacht werd, voordat behande-
ling plaatsvond, ingetrokken. De klacht was technisch van 
aard.

Toezicht op dialoog met belanghebbenden 
De maatschappelijke doelen van de Woonmensen komen 
tot stand in samenspraak met vertegenwoordigers van 
bewoners, de gemeenten en andere belanghebbenden. 
De RvC toetst of de afspraken binnen de strategische 
kaders plaatsvinden. Deze toezichthoudende rol vervult 
de RvC door de samenwerking met de belanghebbenden 
te bespreken met de directeur-bestuurder, maar ook door 
het contact dat de raad heeft met de huurdersbelangen-
vereniging. 

In september 2017 heeft de RvC overleg gehad met 
huurdersbelangenvereniging WijZijn. In de vergadering is 
onder andere gesproken over:  

toekomst van de Woonmensen

procesevaluatie samenwerking prestatieafspraken

terugblik werving commissarissen

Toezicht op risicobeheersing 
Het risicobeleid van de Woonmensen is gericht op een 
integrale benadering. Dit betekent dat risicomanagement 
niet alleen betrekking heeft op financiële risico’s, maar op 
alle materiële gebeurtenissen die de uitvoering van de 
strategie kunnen beperken. De RvC beoordeelt de door 
de organisatie benoemde risico’s, maar benoemt ook zelf 
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Toezicht op verbindingen 
De Woonmensen heeft vier verbindingen, te weten:  
St. Joseph Holding BV, St. Joseph Projectontwikkeling BV, 
St. Joseph Vastgoed BV en Joseph Specials BV. De Woon-
mensen zal in 2018 haar verbindingenstructuur herzien. 

Opdrachtgeverschap externe accountant 
De RvC heeft PwC opdracht gegeven voor de controle van 
de jaarstukken van 2017. 

3.3   Werkgeversrol

Invulling werkgeversrol 
Het is de verantwoordelijkheid van de RvC om de werkge-
versrol van de directeur-bestuurder in te vullen. Omdat in 
2017 geen remuneratiecommissie gevormd was, heeft de 
RvC drie leden aangewezen die deze taak uitgevoerd heb-
ben, te weten: C.H.M.A.T. Welling (voorzitter), Th. Ooster-
huis en M.K. Groenberg.
 
Aan de directeur-bestuurder zijn geen persoonlijke lenin-
gen, financiële garanties of andere financiële voordelen 
verstrekt. Ter zake de versterkte bezoldiging is rekening 
gehouden met het wettelijk maximum. 
 
Op 1 mei 2014 is de heer V. van Oordt (1960) aangesteld 
als directeur-bestuurder van de Woonmensen. In 2017 
heeft de RvC besloten om de heer Van Oordt opnieuw te 
benoemen in de functie van directeur-bestuurder van de 
Woonmensen. Deze benoeming was destijds voorwaarde-
lijk. Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet 
moeten woningcorporaties voorgenomen herbenoemin-
gen van bestuurders voor een zienswijze van de minister 
voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw).  

In het kader van de herbenoeming van de directeur-
bestuurder heeft de voorzitter van de RvC in de zomer 
van 2017 persoonlijke gesprekken gevoerd met externen, 
waaronder twee wethouders en een eenheidsmanager 

van Ruimtelijke Leefomgeving van de gemeente Apel-
doorn, de voorzitter van de Verenigde Samenwerkende 
Woningcorporaties in Apeldoorn (VSW), de voorzitter van 
het Platform Verzorging en Verpleging in Apeldoorn, de 
voorzitter van huurdersbelangenvereniging WijZijn, de 
ondernemingsraad en leden van het management team. 
Tevens is de profielschets directeur-bestuurder aangepast.
 
Eind 2017 is de heer Van Oordt door de Aw uitgenodigd 
en heeft hij een fit- en propertoets afgelegd. Aansluitend 
hierop heeft de minister een positieve zienswijze afge-
geven. Hiermee heeft de raad dan ook besloten om, met 
ingang van 1 mei 2018, de heer Van Oordt als directeur-
bestuurder te benoemen voor een periode van 4 jaar. 
  
Nevenfuncties V. van Oordt

bestuurslidmaatschap RGS (landelijk netwerk op gebied van 
resultaatgericht samenwerken in onderhoud en vastgoed)

voorzitterschap bestuur Het Bouwhuis (centrum voor mens en 
gebouwde omgeving in Apeldoorn)

bestuurslidmaatschap Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal 
(bewonersnetwerk voor de leefbaarheid in de leefomgeving 
van de bestuurder)

voorzitterschap bestuur OWA, Overleg Wonen Apeldoorn  
(vereniging die zich richt op woningbouw in Apeldoorn)

lid VSW (het tijdelijk voorzitterschap is in januari 2017 overge-
dragen aan de nieuwe directeur-bestuurder van Ons Huis)

Wet normering topinkomens 
Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinko-
mens. Er geldt onder andere dat de beloningen, belaste 
onkostenvergoedingen en pensioenvoorzieningen voor 
de directeur-bestuurder zijn genormeerd. De maximale 
WNT-norm in 2017 voor de directeur-bestuurder is  
€ 151.000. De bezoldiging van de directeur-bestuurder is 
lager dan de WNT-norm en ook de andere bepalingen zijn, 
voor zover van toepassing, nageleefd. 

Bezoldiging V. van Oordt, directeur-bestuurder

maximum 
WNT 2017

maximum  
regeling 2017 

(Blok staffel)

totaal bezoldiging 
de Woonmensen 

2017

€ 181.000 € 151.000
(klasse F)

€ 141.246

Permanente educatie 
Het besturen van een woningcorporatie in een snel 
veranderende maatschappij vraagt om actuele kennis en 
vaardigheden. Hierdoor zijn bestuurders van woningcor-
poraties sinds 1 januari 2015 verplicht tot permanente 
educatie (PE). Bestuurders moeten binnen drie jaar 108  
PE-punten behalen, wat neerkomt op 108 studiebelas-
tingsuren. De heer Van Oordt heeft voldaan aan de mini-
male norm. 

PE-punten V. van Oordt, directeur-bestuurder

PE-punten 2015 34

PE-punten 2016 26

PE-punten 2017 52

totaal 112

Organisatiecultuur en integriteit 
De RvC hecht waarde aan een open organisatiecultuur 
en een sterke mate van integriteit. De integriteitscode en 
de klokkenluidersregeling vormen hiervoor de basis. Om 
een beeld te kunnen vormen van de organisatiecultuur 
hebben de leden van de RvC niet alleen contact met de 
directeur-bestuurder, maar ook met het management 
team en de leden van de ondernemingsraad. De RvC is 
geïnformeerd over de uitkomsten van het gehouden  
medewerkersbetrokkenheidsonderzoek.  
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In 2017 zijn zowel de integriteitscode als de klokkenlui-
dersregeling geactualiseerd. Medewerkers kunnen de 
regelingen terugvinden op intranet. Daarnaast zijn beide 
documenten op de website van de Woonmensen ge-
plaatst. In 2017 waren geen integriteitskwesties aan de 
orde en zijn geen misstanden gemeld.

Vertrouwenspersoon
Omdat de functionaris die de rol van vertrouwenspersoon 
vervulde de organisatie in 2017 verliet, is de Woonmensen 
op zoek gegaan naar een nieuwe interne vertrouwensper-
soon. Daarbij is de keus gevallen op twee vertrouwens-
personen, een man en een vrouw. Aan hen is daarbij een 
tweedaagse cursus Vertrouwenspersoon aangeboden. Er 
hebben zich in 2017 geen medewerkers gewend tot de 
vertrouwensperso(o)n(en).

Governancecommissie
De Woonmensen heeft een Governancecommissie die 
bestaat uit de directiesecretaresse, de controller en de 
bestuurssecretaris. De commissie is in 2017 tweemaal bij-
eengekomen en heeft haar bevindingen met betrekking 
tot de governance van de Woonmensen vastgelegd.  

3.4 Klankbordfunctie

Een van de taken van de RvC is het uitoefenen van de 
signaal- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder. 
De commissarissen moeten, individueel, en als collectief, 
in staat zijn de directeur-bestuurder met gezag en respect 
te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden. 
De klankbordfunctie kan gevraagd en ongevraagd uitge-
oefend worden, zoals gebeurde bij het dossier Verkoop De 
Boog. 

3.5 Samenstelling & functioneren

Profielschetsen 
De RvC hanteert een profielschets voor de functie van 
commissaris. Ten behoeve van de werving van drie  
commissarissen zijn de profielschetsen in 2017 geac-
tualiseerd. De profielschets beschrijft de algemene en 
specifieke deskundigheden en de benodigde persoonlijke 
kwaliteiten. Ten aanzien van de competenties volgt de RvC 
de verplicht gestelde competenties voor toezichthouders, 
welke door middel van de fit- en propertoets door de 
Autoriteit woningcorporaties worden beoordeeld.  
 
De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde 
samenstelling van de raad. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, 
beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst 
en persoonlijkheidskenmerken. Eveneens wordt gestreefd 
naar een voldoende mate van regionale betrokkenheid. 
De volledige profielschets is te raadplegen op de website. 

Werving en selectie 
In 2016 is een werving- en selectieprocedure opgestart 
voor drie commissarissen, waaronder een nieuwe voorzit-
ter per 1 januari 2018. Public Spirit heeft de werving en se-
lectie begeleid. De vacatures zijn via een landelijk dagblad 
openbaar gemaakt. Op basis van een voordracht van de 
huurdersbelangenvereniging en een positieve zienswijze 
van de minister zijn mevrouw M.K. Groenberg, mevrouw 
I.K.L. de Jong en de heer F. Sterk met ingang van 1 oktober 
2017 als commissaris benoemd voor de duur van vier jaar. 
In verband met het aftreden van de heer Th. Oosterhuis 
per 1 januari 2018 heeft de RvC mevrouw M.K. Groenberg 
aangewezen als voorzitter per 1 januari 2018. 

Herbenoeming 
In december 2016 heeft de RvC besloten om de heer 
B.M.L.T. van Moerkerk opnieuw te benoemen als lid van de 
RvC voor een periode van vier jaar onder de voorwaarde 

van een positieve zienswijze van de minister. Deze is ont-
vangen in februari 2017. Daarmee is zijn herbenoeming 
onvoorwaardelijk geworden.

In september 2017 heeft de RvC besloten om mevrouw 
C.H.M.A.T. Welling per 29 januari 2018 opnieuw te benoe-
men als lid van de Raad van Commissarissen voor een pe-
riode van vier jaar onder de voorwaarde van een positieve 
zienswijze van de minister. Eind 2017 is voor deze commis-
saris een positieve zienswijze ontvangen. Daarmee is de 
herbenoeming onvoorwaardelijk geworden.  
 
Eind 2017 is afscheid genomen van de heer Th. Ooster-
huis. Zijn functie als voorzitter is, na het verstrijken van de 
maximale zittingstermijn van acht jaar, op 1 januari 2018 
beëindigd. 

Rooster van aftreden & samenstelling 
In de Woningwet is bepaald dat een lid van de RvC wordt 
benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna 
eenmaal een herbenoeming kan volgen voor een volgen-
de periode van maximaal vier jaar. Daarna is geen herbe-
noeming meer mogelijk. 

De RvC bestond van 1-1-2017 tot en met 30-9-2017 uit 
drie leden:

de heer Th. Oosterhuis

de heer B.L.M.T. van Moerkerk

mevrouw C.H.M.A.T. Welling

Vanaf 1-10-2017 zijn de volgende commissarissen be-
noemd:

mevrouw M.K. Groenberg

mevrouw I.K.L. de Jong

de heer F. Sterk
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Samenstelling Raad van Commissarissen

naam rol RvC/deelnemer commissies geb.jaar bestuurlijke achtergrond/nevenfuncties benoemd herbenoembaar ter-
mijn

aftredend

de heer Th. Oosterhuis voorzitter RvC 1952 Zelfstandig ondernemer Oosterhuis-advies
Lid RvC woningstichting SWZ Zwolle
Lid Raad van Advies van Mainplus BV Rijswijk
Visitator woningcorporaties bij Cognitum

01-01-2010 01-01-2014 01-01-2018
afgetreden

de heer B.L.M.T. van Moerkerk vicevoorzitter RvC
voorzitter Auditcommissie

1962 Zelfst. ondernemer Bluez Corporate Finance & Advice 
Lid RvC en voorzitter Auditcie DeltaWonen Zwolle
Lid RvT en Auditcie Cultuurmij Oost
Voorzitter RvT Stichting Kunstwerk!
Bestuurslid Gelders Familiebedrijven Gilde
Bestuurslid AMZAF Young Talent Festival

13-02-2013 28-02-2017
herbenoemd

2e 28-02-2021

mevrouw C.H.M.A.T. Welling lid RvC
lid Auditcommissie

1970 Raad van Bestuur Stichting Innoforte Velp 
Bestuurslid St. Een Plus Samenwerking Velp  
(afgetreden sep ‘17)
Voorzitter onafhankelijke referendum- 
commissie gemeente Winterswijk
Lid Rekenkamer gemeente Doetinchem

29-01-2014 29-01-2018
herbenoemd

2e 29-01-2022

mevrouw M.K. Groenberg lid RvC 1962 Zelfst. ondernemer Groenberg Mediation en 
Boardroomadvies.com
Vicevoorzitter RvT Stichting CJG Barneveld 

01-10-2017 01-10-2021 1e 01-10-2025

mevrouw I.K.L. de Jong lid RvC
huurdercommissaris

1964 Algemeen directeur Timpaan Hoofddorp
Lid RvC Woonvisie te Ridderkerk (afgetreden mei ‘17)
Lid RvT en lid Remuneratiecie Mozaïek Wonen Gouda
Lid RvT, lid financiële cie en lid cie kwaliteit & veilig-
hed GGZ Altrecht Utrecht
Lid RvC SADC (Schiphol Area Development  
Corporation) 
Lid RvT UFA (United Fish Auctions) Stellendam

01-10-2017 01-10-2021 1e 01-10-2025

de heer F. Sterk lid RvC
huurdercommissaris

1964 Zelfstandig ondernemer Sterk Management  
Consultancy en Coaching 
Interim bestuurder Kinderopvang KOOS  
Salland (tot 1-1-2018)
Lid Bondsraad NeVoBo
Lid Tuchtcommissie KNVB
Penningmeester St. Topvolleybal Dynamo
Lid Fin. Cie Nevobo & Auditcie namens de Bondsraad

01-10-2017 01-10-2021 1e 01-10-2025
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Integriteit en onafhankelijkheid 
Alle leden van de RvC van de Woonmensen zijn onafhan-
kelijk van de corporatie. Er bestaan geen overlappingen 
met andere bestuursfuncties. Geen van de leden is of was 
in het verleden in dienst van de Woonmensen of haar 
rechtsvoorgangers of onderhoudt een directe of indirecte 
band met toeleveranciers of afnemers. Evenmin verleent 
een van hen andere diensten dan welke uitsluitend voort-
vloeien uit het lidmaatschap van de RvC of onderhoudt 
banden met de corporatie buiten het commissariaat. 

De commissarissen vervullen hun functie zonder last of 
ruggespraak met de voordragende partij. In 2017 heeft 
zich bij de besluitvorming van de RvC geen onverenig-
baarheid van belangen voorgedaan. Ook zijn er geen 
transacties geweest waarbij sprake was van tegenstrijdig 
belang. 
 
Bij de beoordeling van de onafhankelijkheid heeft de RvC 
ook rekening gehouden met de nieuwe bepalingen in de 
Woningwet. Hierin staat o.a. opgenomen dat:  

 
“Het lidmaatschap van de raad van toezicht 
is onverenigbaar met: het lidmaatschap van 
een college van gedeputeerde staten of col-
lege van burgemeester en wethouders waar de 
toegelaten instelling haar woonplaats heeft 
of feitelijk werkzaam is, of van een orgaan 
van een organisatie die zich ten doel stelt 
de belangen van provincies of gemeenten te 
behartigen.”

 
 
Geen van de commissarissen is lid van een van de  
genoemde colleges. 
 
 

Maximum aantal commissariaten 
De Wet bestuur en toezicht stelt beperkingen ten aanzien 
van het aantal commissariaten bij grote ondernemingen. 
Het maximum aantal commissariaten bedraagt vijf, waar-
bij de rol van voorzitter dubbel telt. Een bestuursfunctie 
mag worden gecombineerd met maximaal twee commis-
sariaten, waarbij de rol van voorzitter is uitgesloten. Alle 
leden van de RvC voldoen aan deze bepaling. 
 
Persoonlijke leningen  
De Woonmensen heeft aan de leden van de RvC geen 
persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt.  
 
Aanspreekbaarheid 
De RvC hecht waarde aan zijn aanspreekbaarheid. Dit 
geldt zowel voor belanghebbenden als voor medewerkers 
van de Woonmensen. Alle RvC-leden hebben toegang tot 
het intranet van de Woonmensen.  
 
Informatievoorziening 
De RvC heeft in het bestuursreglement vastgelegd op 
welke wijze en over welke onderwerpen de directeur-
bestuurder de RvC informeert. De RvC ziet erop toe dat de 
ontvangen informatie de relevante aspecten laat zien op 
financieel, volkshuisvestelijk, maatschappelijk en organi-
satorisch gebied, en op het gebied van de dienstverlening 
aan de klanten van de Woonmensen. Bij specifieke of 
nieuwe beleidsaspecten laat de RvC zich informeren door 
het management of een externe professional. 
 
Lidmaatschappen 
Alle leden van de RvC zijn lid van de VTW, de Vereniging 
van Toezichthouders in Woningcorporaties. 
 
Meldingsplicht 
Voor de RvC van woningcorporaties geldt op basis van de 
Woningwet een brede meldingsplicht. Bij financiële pro-
blemen, dreigende sanering, het ontbreken van financiële 
middelen voor het voortzetten van verbindingen, twijfel 

over de integriteit bij beleid of beheer bij de corporatie of 
rechtmatigheidskwesties dient de RvC dit onverwijld te 
melden aan de Autoriteit woningcorporaties. In 2017 heeft 
dit zich niet voorgedaan. 
 
Permanente educatie 
In 2015 heeft de VTW een reglement vastgesteld over 
permanente educatie voor commissarissen. Iedere com-
missaris moet in de jaren 2015 en 2016 samen, minimaal 
tien studie-uren en daarmee PE-punten behalen. In 2017 
en 2018 zijn dit vijf uren per kalenderjaar. Deze activitei-
ten zijn gericht op de ontwikkeling van competenties en/
of beroepsvaardigheden. In onderstaande tabel zijn de 
behaalde PE-punten opgenomen. Alle zittende commissa-
rissen hebben voldaan aan de minimale norm. 

PE-punten commissarissen

PE-pnt
2015

PE-pnt
2016

PE-pnt
2017

totaal

Th. Oosterhuis 11 4 14 29

B.L.M.T. van Moerkerk 37 15 6 58

C.H.M.A.T. Welling 12 4 41 20

M.K. Groenberg n.v.t.2 n.v.t.2 14 14

I.K.L. de Jong 273 303 01 57

F. Sterk 173 83 01 25

1 voldaan aan norm omdat punten uit voorgaande jaren meege-
nomen kunnen worden
2 nog geen commissaris voor de Woonmensen en nog niet werk-
zaam in de sector
3 nog geen commissaris voor de Woonmensen, maar al wel werk-
zaam in de sector en in die hoedanigheid al PE-punten behaald
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Zelfevaluatie 
Eind 2017 heeft de RvC een zelfevaluatie gehouden. Zowel 
de RvC-leden als de directeur-bestuurder zijn tevreden 
over de afgelopen periode. De RvC wordt als een kritische, 
meedenkende partij gezien die met respect naar elkaar 
en naar de organisatie zich inzet voor de door de Woon-
mensen geformuleerde doelen. Aandachtspunten voor de 
komende periode zijn:  

organisatieontwikkeling

risicomanagement 

maatschappelijke verankering:  
samenwerking HBV WijZijn en stakeholders

3.6 Bezoldiging

De RvC heeft in 2017, in samenspraak met de directeur-
bestuurder, de bezoldiging van alle commissarissen 
aangepast. 

In 2017 is de bezoldiging verhoogd, omdat de raad slechts 
uit drie leden bestond. De bezoldiging voor de RvC en 
voor de directeur-bestuurder voor 2018 wordt voorbereid 
in de Selectie- en remuneratiecommissie, waarbij een staf-
fel voor meerdere jaren wordt opgesteld met een lichte 
groei naar de VTW-norm en die aansluit bij de normen van 
de regio.

Wet normering topinkomens (WNT) 
De Wet normering topinkomens is niet alleen van toepas-
sing op de directeur-bestuurder, maar geldt ook voor de 
commissarissen. De maximale WNT-norm van de direc-
teur-bestuurder van € 151.000 is hierbij het uitgangspunt. 
In de wet is vastgelegd dat een commissaris maximaal 
10% van dit bedrag aan bezoldiging mag ontvangen en 
voor de voorzitter geldt een maximum van 15%. Hiermee 
bedragen de WNT-normen in 2017 € 15.100 respectievelijk 
€ 22.650. In de vergadering van 23 maart 2017 is de bezol-
diging voor de commissaris vastgesteld op € 9.466 en voor 
de voorzitter op € 13.525. De bezoldiging blijft ruim onder 
de gestelde WNT-normen.

Beroepsregel VTW 
In de algemene ledenvergadering van de VTW is een bin-
dende beroepsregel vastgesteld. Deze regeling houdt een 
substantiële matiging in van de bezoldiging van toezicht-
houders. De leden van de VTW zijn verplicht om zich aan 
de beroepsregel te houden. In plaats van de 10% en 15% 
van de bezoldiging van de directeur-bestuurder conform 
de WNT mag de bezoldiging van de commissarissen 
vanuit de VTW niet meer bedragen dan 7,7% en 11,5%. 
De maximale bezoldiging voor een commissaris van de 
Woonmensen bedraagt in 2017 € 11.627 en voor de voor-
zitter geldt een normbedrag van € 17.365. De toegekende 
bezoldiging aan alle commissarissen blijft ruim onder de 
geldende VTW-normen.

3.7 Vergadering & overleg

Vergaderschema 
In 2017 kwam de RvC vijf keer bijeen voor een formele ver-
gadering. Naast deze vergaderingen vond in het voorjaar 
een incompany training plaats inzake risicomanagement. 
In het najaar vond een themabijeenkomst plaats, waarbij 
de leden van HBV WijZijn aanwezig waren. De jaarlijkse 
stakeholdersbijeenkomst vond plaats in oktober. Het 
onderwerp was zelfbeheer en duurzaamheid. De zelf- 
evaluatie over het jaar 2016 vond plaats in januari 2017 
onder begeleiding van het bureau Consort. In december 
2017 vond de zelfevaluatie over het jaar 2017 plaats,  
waarbij geen begeleiding aanwezig was.  

Een week voor de vergadering worden de vergaderstuk-
ken toegezonden aan de leden van de RvC. Zij vormen in 
deze week hun voorlopige mening over desbetreffende 
onderwerpen en bepalen hun vragen. De vergadering 
wordt genotuleerd door de directiesecretaresse en wordt 
gehouden volgens een vaste indeling van de agenda. 

De Raad van Commissarissen heeft de volgende bestuurs-
besluiten goedgekeurd: 

jaarplan 2018 en meerjarenbegroting 2019-2023

aanpassing klokkenluidersregeling, integriteitscode,  
het addendum financieel reglement en beheer

opstelling visiedocument voor toezicht

treasurystatuut en treasury jaarplan

het Bod 2018 aan gemeente Apeldoorn

aanzet tot vereenvoudiging verbindingenstructuur en  
aanpassing statuten St. Joseph Holding BV

investeringsstatuut en aanpassing verkoopvijver

initiatieffase Dovenetel inzake sloop 43 woningen en  
vervangende nieuwbouw 55 grondgebonden woningen
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Normen inkomens commissarissen

klasse F
bestuurder

beloning
commissarissen

WNT-norm VTW-norm 
1-1-2017

bezoldiging 
de Woonmensen

€ 151.000 voorzitter € 22.650 € 17.365 € 13.525

commissaris € 15.100 € 11.627 € 9.466



controle jaarrekening door externe review van Baker Tilly Berk

Koopgarant: compensatie (ter finale kwijting) aan (voormalige) 
eigenaren koopgarantwoningen De Boog en Sydney

De Raad van Commissarissen heeft de volgende onder-
werpen vastgesteld: 

aanpassing bestuursreglement en reglementen RvC en  
commissies

jaarverslag met jaarrekening 2017 en dechargeverlening aan 
directeur-bestuurder

visiedocument besturen en toezicht houden

profielschets te werven commissarissen 

werving en selectie van drie commissarissen en begeleiding 
door externe organisatie Public Spirit

benoeming drie commissarissen per 1-10-2017

samenstelling commissies

herbenoeming B.M.L.T. van Moerkerk en C.H.M.A.T. Welling

beloningsbeleid commissarissen 2017 en voorstel 2018

herbenoeming directeur-bestuurder, profielschets,  
arbeidsovereenkomst en declaratieformulier

begeleiding herbenoemingstraject door Public Spirit

controle boekjaar 2017 door externe accountant PwC

opleiding en opleidingskosten RvC

Overige onderwerpen die besproken zijn: 

(oordeels)brieven van toezichthoudende instanties Aw/ILT, 
WSW en het ministerie

portefeuillestrategie 

risicomanagement

derivatenportefeuille

integriteitscode

viermaandsrapportages

jaarverslag Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendrie-
hoek (KLAC)

samenwerking externe accountant inclusief management-
letters, controleplan 

organisatieontwikkelingen, waaronder ontwerp financiële 
afdeling 

verbeteringsproces jaarrekening 2017

prestatieafspraken 2018 en samenwerking gemeente  
Apeldoorn

scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Overleg met huurdersbelangenvereniging
Eenmaal per jaar houdt de RvC overleg met de huurders-
belangenvereniging. Deze heeft plaatsgevonden op  
26 september 2017.

Overleg met de ondernemingsraad 
Eenmaal per jaar heeft de RvC overleg met de onderne-
mingsraad. Deze heeft plaatsgevonden op 26 september 
2017.

3.8 Tot slot

Nawoord van de voorzitter 
De Raad van Commissarissen bedankt het bestuur en 
betrokken medewerkers voor de grote inzet en voor de 
behaalde resultaten in 2017. Samen gaan we met vertrou-
wen verder bouwen aan de kwaliteit van de volkshuisves-
ting in Apeldoorn.

“In 2017 hebben Christel, Ben en ik veel aandacht besteed 
aan de werving van drie nieuwe commissarissen. Wij waren 
van mening dat hierdoor in 2018 een ‘nieuwe’ RvC van start 
kan gaan. Ik wens de nieuwe voorzitter een succesvolle start 
met de ‘nieuwe’ raad.”

Theun Oosterhuis

Dankwoord 
Wij danken de heer Th. Oosterhuis voor zijn betrokkenheid 
als voorzitter van de RvC van de Woonmensen en voor 
alle werkzaamheden die hij in een periode van acht jaar 
toezicht houden heeft uitgevoerd.  

Slotverklaring
In de vergadering van de Raad van Commissarissen op 
17 april 2018 zijn de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 
2017 van de Woonmensen met de accountant besproken. 
Nadat is kennisgenomen van de controleverklaring van 
de accountant heeft de Raad van Commissarissen op 11 
juni 2018 de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 
vastgesteld. 

Apeldoorn, 11 juni 2018

M.K. Groenberg (voorzitter)

B.L.M.T. van Moerkerk

C.H.M.A.T. Welling

I.K.L. de Jong

F. Sterk

64



4 Jaarrekening 

65



Inhoudsopgave 4 Jaarrekening 2017   67

5 Balans per 31-12-2017   69

6 Winst-en-verliesrekening over 2017 70

7 Kasstroomoverzicht 2017  72

8 Algemene toelichting   72

9 Grondslagen voor waardering van 

 activa en passiva   74

10 Grondslagen voor bepaling van 

 het resultaat    82

11 Financiële instrumenten en 

 risicobeheersing   84

12 Toelichting op de balans per 

 31 december 2017   86

13 Eigen vermogen   93

14 Voorzieningen    94

15 Langlopende schulden   94

16 Kortlopende schulden   96

17 Niet uit de balans blijkende 

 rechten en verplichtingen  97

18 Toelichting op de winst-en-

 verliesrekening over 2017  98

19 Netto resultaat vastgoed in 

 ontwikkeling    99

20 Netto gerealiseerd resultaat 

 verkoop vastgoedportefeuille  99

21 Waardeveranderingen 

 vastgoedportefeuille   100

22 Netto resultaat overige activiteiten 100

23 Overige organisatiekosten  101

24 Leefbaarheid    101

25 Saldo financiële baten en lasten 101

26 Belastingen    101

27 Resultaat deelnemingen  102

28 Afschrijvingen (on)roerende zaken 

 ten dienste van de exploitatie  102

29 Lonen en salarissen   102

30 Accountantshonoraria   103

31 Overige informatie   103

32 Statutaire resultaatbestemming 105

33 Controleverklaring onafhankelijke 

 accountant    105

34 Segmentatie DAEB en niet-DAEB 105

66



4.  Jaarrekening 2017

4.1 Kengetallen en kerncijfers

2017 2016 2015 2014 2013

Aantal verhuureenheden (vhe’s) in exploitatie

A. Huurwoningen 5.059 5.089 5.107 5.149 5.186

B. Verzorgingstehuizen 114 114 122 122 124

C. Overige wooneenheden 377 377 388 389 361

D. Standplaatsen 28 28 44 44 44

E. Woonwagens (sinds 2016 incl. standplaats) 11 11 11 11 10

F. Overige verhuureenheden:

    - Garages/parkeerplaatsen 620 632 643 654 655

    - Winkels/bedrijfsruimten 89 102 97 98 91

    - Erfpacht grond 83 83 83 83 81

TOTAAL 6.381 6.436 6.495 6.550 6.552

Balans en resultaten

Eigen vermogen 388.949 389.238 359.623 7.142 29.038

Voorzieningen 1.522 2.846 1.378 1.279 1.608

Langlopende schulden 273.072 283.320 285.644 303.402 311.508

Totaal vermogen 702.844 715.792 685.964 353.379 371.512

Huren 39.091 39.094 38.785 37.746 35.431

Vergoedingen 1.481 1.453 1.483 1.554 1.357

Rentelasten langlopende leningen 9.786 9.918 10.464 10.780 11.185

Overige bedrijfslasten - - - 9.508 8.272

Vennootschapsbelasting - - - - -

Jaarresultaat -289 29.615 67.571 -15.654 19.352
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2017 2016 2015 2014 2013

Gegevens over financiële continuïteit

Current ratio 0,75 1,50 1,66 0,64 0,32

Solvabiliteit* 55,34% 54,47% 52,43% 2,02% 7,82%

Rentabiliteit eigen vermogen -0,07% 7,94% 18,79% -219,19% 66,64%

Rentabiliteit vreemd vermogen 4,04% 3,93% 4,06% 3,93% 3,89%

Rentabiliteit totaal vermogen 1,54% 5,89% 11,56% -0,82% 8,48%

Gegevens over treasury

Leningen portefeuille 273.072 283.320 285.644 303.402 311.508

Gemiddelde rentelast leningen o/g 3,46% 3,53% 3,56% 3,58% 3,51%

Gemiddelde restant looptijd in jaren 11,8 12,3 12,0 12,6 13,1

Rentedekkingsgraad 1,94 2,06 1,90 1,45 1,70

Loan to value o.b.v. bedrijfswaarde 71,47% 70,67% 66,60% 67,33% 65,27%

Loan to value o.b.v. WOZ-waarde 34,95% 36,75% 36,13% 36,81% 35,09%

Gegevens over huur en verhuur

Totale huurachterstand (x €1.000) 417 379 446 1.113 517

Huren en vergoedingen 40.572 40.547 40.268 39.300 36.787

Totale huurachterstand in % van huren en vergoedingen 1,03% 0,93% 1,11% 2,83% 1,41%

Totale huurderving 380 435 342 656 1.129

Huurderving in % van huren en vergoedingen 0,94% 1,07% 0,85% 1,67% 3,07%

Aantal ontruimingen 5 5 6 10 11

Gemiddeld % huurverhoging per 1 juli 0,45% 0,91% 2,24% 3,80% 4,29%

Aantal verhuringen woningen 333 361 390 367 532

Verhuringsgraad in % van het aantal woningen 5,22% 5,61% 6,01% 5,60% 8,12%

* De stijging van de solvabiliteit in 2015 is een gevolg van de stelselwijziging naar waardering op marktwaarde.
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5.  Balans per 31-12-2017 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref. 31/12/17 31/12/16

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

12.1 (On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.751.979 8.900.880

Vastgoedbeleggingen

12.2.1 DAEB vastgoed in exploitatie 588.896.165 603.970.423

12.2.1 Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 29.695.382 28.765.460

12.2.2 Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 17.159.104 16.694.566

12.2.3 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 250.445 236.721

636.001.096 649.667.170

Financiële vaste activa

12.3.1 Deelnemingen 13.240 33.668

12.3.2 Overige effecten 352.060 391.188

12.3.3 Latente belastingvorderingen 22.838.314 29.755.525

12.3.4 Vorderingen op maatschappijen waarin we deelnemen 626.086 660.869

12.3.5 Overige financiële vaste activa 1.311.059 1.581.265

25.140.759 32.422.515

Totaal vaste activa 669.893.834 690.990.565

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

12.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop 130.305 420.765

12.4.2 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 2.416.486 3.691.988

12.4.3 Voorraden - 40.728

2.546.791 4.153.481

Vorderingen

12.5.1 Huurdebiteuren 211.291 104.493

12.5.2 Vorderingen op gemeenten 1.465 31.274

12.5.3 Overige vorderingen 423.515 702.256

12.5.4 Overlopende activa 293.685 291.304

929.956 1.129.327

12.6 Liquide middelen 29.473.288 19.518.353

Totaal vlottende activa 32.950.035 24.801.161

TOTAAL ACTIVA 702.843.869 715.791.726

Ref. 31/12/17 31/12/16

EIGEN VERMOGEN

13.1 Herwaarderingsreserve 239.403.929 255.104.181

13.2 Overige reserves 149.544.867 134.133.517

388.948.796 389.237.698

VOORZIENINGEN

14.1 Voorziening reorganisatiekosten - 150.000

14.2 Voorziening latente belastingverplichting 175.131 1.401.087

14.3 Overige voorzieningen 1.347.078 1.294.897

1.522.209 2.845.984

LANGLOPENDE SCHULDEN

15.1 Schulden/leningen kredietinstellingen 235.811.491 273.071.733

15.2 Derivaten 15.208.440 17.334.614

15.3 Waarborgsommen 52.858 66.600

15.4 Verplichting onroerende zaken VOV 17.100.068 16.722.490

268.172.857 307.195.437

KORTLOPENDE SCHULDEN

16.1 Schulden aan kredietinstellingen 37.260.242 10.248.157

Schulden aan leveranciers 1.555.240 860.243

16.3 Schuld groepsmaatschappijen 2.500 6.150

16.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.102.571 884.128

16.5 Schulden terzake van pensioenen 45.668 61.457

16.5 Overlopende passiva 4.233.786 4.452.472

44.200.007 16.512.607

TOTAAL PASSIVA 702.843.869 715.791.726
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6. Winst-en-verliesrekening over 2017

Ref. 2017 2016

18.1 Huuropbrengsten 39.090.820 39.094.061

18.2 Opbrengsten servicecontracten 1.480.538 1.452.874

18.3 Lasten servicecontracten -1.381.691 -1.514.983

18.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten -2.222.968 -3.979.418

18.5 Lasten onderhoudsactiviteiten -8.265.986 -7.186.075

18.6 Overige directe operationele lasten exploitatie bezit -5.458.403 -5.015.482

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 23.242.310 22.850.977

19 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling 1.588.750 434.057

19 Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling -1.448.634 -393.333

19 Toegerekende organisatiekosten -8.754 -33.346

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 131.362 7.378

20.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 8.988.862 6.065.905

20.2 Toegerekende organisatiekosten -396.905 -522.484

20.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille -7.496.786 -5.378.136

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.095.171 165.285

21.1 Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille -380.861 1.028.872

21.2 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille -8.496.337  28.097.036 

21.3 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille VOV  86.959  -945.704 

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille -8.790.239 28.180.204

22.1 Opbrengsten overige activiteiten  564.961  786.494 

22.2 Kosten overige activiteiten  -199.146  -231.976 

Netto resultaat overige activiteiten 365.815 554.518

23 Overige organisatiekosten  -1.083.653  -1.387.732 

24 Leefbaarheid  -739.336  -640.683 

SUBTOTAAL 14.221.430 49.729.947
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Ref. 2017 2016

SUBTOTAAL 14.221.430 49.729.947

25.1 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten 2.126.174 -3.084.910

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 216.890 396.966

25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten -11.141.713 -11.243.905

Saldo financiële baten en lasten -8.798.649 -13.931.849

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 5.422.781 35.798.098

26 Belastingen -5.691.255 -6.311.063

27 Resultaat deelnemingen -20.428 127.757

-5.711.683 -6.183.306

RESULTAAT NA BELASTINGEN -288.902 29.614.792
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7. Kasstroomoverzicht 2017 (directe methode)

Ref. 2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Ontvangsten van huurders  38.589.070  39.545.685 

Vergoedingen  1.683.503  1.680.249 

Overige bedrijfsontvangsten  438.146  494.824 

Renteontvangsten  341.161  53.989 

Saldo ingaande kasstroom 41.051.880 41.774.747

Uitgaven

Personeelsuitgaven 3.596.135 3.622.115

Lasten onderhoud 6.414.277 7.281.769

Overige bedrijfslasten 4.941.209 4.979.840

Renteuitgaven 11.548.711 11.204.487

Sectorspecifieke heffing 3.728.577 3.311.175

Leefbaarheid -25.290 77.113

Belastingen - -

Saldo uitgaande kasstroom 30.203.619 30.476.499

Kasstroom uit operationale activiteiten 10.848.261 11.298.248

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -3.801.509 -1.656.649

Verkoopkosten -156.957 -84.548

Verkopen 13.227.057 7.551.834

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 9.268.591 5.810.637

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten uit financiële vaste activa 86.240 190.374

Ontvangsten uit langlopende leningen - -

Verstrekte financiering - -210.000

Aflossing langlopende schulden -10.248.157 -2.323.998

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -10.161.917 -2.343.624

Mutatie geldmiddelen

12.6 Saldo liquide middelen 1 januari 19.518.353 4.753.092

Netto kasstroom 9.954.935 14.765.261

12.6 Saldo liquide middelen 31 december 29.473.288 19.518.353
 

8.   Algemene toelichting

8.1  Algemeen
Woningcorporatie de Woonmensen is een stichting met de status van toegelaten 
instelling volkshuisvesting. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en 
ontwikkeling van woningen voor de sociale huursector. Wij hebben specifieke toela-
ting in de regio Apeldoorn en zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit 
de Woningwet.

8.2  Vestigingsadres, rechtsvorm en  
 inschrijfnummer handelsregister
De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn, de feitelijke vestigingsplaats is Deven-
terstraat 54 te Apeldoorn en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 08025175.

8.3  Stelsel- en schattingswijzigingen
De marktwaarde 2017 is opgesteld conform het Handboek 2017, de marktwaarde 
van 2016 op basis van het Handboek 2016. In het kader van de bepaling van de 
marktwaarde verhuurde staat en de bedrijfswaarde van de vastgoedbeleggingen zijn 
schattingswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste uitgangsposities zijn toegelicht 
in paragraaf 12.2.1.

8.4 Presentatiewijzigingen
In 2017 hebben wij een presentatiewijziging doorgevoerd voor de classificatie van 
het DAEB en niet-DAEB bezit. De classificatie sluit direct aan op het splitsingsplan 
zoals deze is goedgekeurd door de Aw. Gezien de aard van deze wijziging, zijn de 
mutaties verwerkt in het lopende boekjaar en heeft geen aanpassing van de vergelij-
kende cijfers plaatsgevonden.

In overeenstemming met het nieuwe model voor de balans is in de jaarrekening 
2017 zowel het DAEB vastgoed in exploitatie als het niet-DAEB vastgoed in exploita-
tie gepresenteerd onder de vastgoedbeleggingen in plaats van onder de materiële 
vaste activa. De vergelijkende cijfers zijn hierbij aangepast. De presentatie conform 
het aangepaste model heeft geen impact op het vermogen en het resultaat.

In 2017 is op basis van de handleiding toepassen functionele indeling winst-en-ver-
liesrekening bij corporaties verslagjaar 2017 de kostenverdeelstaat aangepast. Naar 
aanleiding hiervan zijn in de jaarrekening 2017 diverse reclassificaties verwerkt in de 
presentatie in de winst-en-verliesrekening. De presentatiewijziging heeft geen effect 
op het vermogen en het resultaat.
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8.5 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het op-
stellen van de jaarrekening vormen wij ons verschillende 
oordelen en maken wij schattingen die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW 
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oorde-
len en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstel-
lingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende 
jaarrekeningpost.

8.6  Grondslagen voor de consolidatie
De activiteiten van de in de consolidatie te betrekken 
maatschappijen zijn voor wat betreft balanstotaal, omzet 
en resultaat van dermate klein belang voor onze jaar-
rekening, dat gebruikmakend van artikel 2:407 lid 1aBW 
(vrijstelling voor in de consolidatie te betrekken maat-
schappijen die gezamenlijk van te verwaarlozen betekenis 
op het geheel zijn) geen geconsolideerde jaarrekening 
is opgesteld. In 2014 is voor het eerst van deze vrijstel-
ling gebruik gemaakt. Stichting de Woonmensen vormt 
het hoofd van deze groep. Het betreft de volgende 100% 
deelnemingen:

St. Joseph Holding BV

St. Joseph vastgoed BV

St. Joseph projectontwikkeling BV

Joseph Specials BV

 
8.7  Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aange-
merkt waarover overheersende zeggenschap, gezamen-
lijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management en nauwe ver-
wanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden 
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoor-
waarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard 
en de omvang van de transactie en andere informatie die 
nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

8.8  Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht 
bestaat uit de liquide middelen onder aftrek van bank-
kredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid 
gemaakt tussen operationele, investerings- en financie-
ringsactiviteiten.

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst 
in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofd-
som (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en 
betaalde interest (opgenomen onder operationele activi-
teiten). De investeringen in materiële vaste activa worden 
opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden 
voorkomende verplichtingen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ont-
vangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Be-
taalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de 
verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling 
in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de 
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de 
aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij 
geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, 
waaronder het afsluiten van financiële leasing, zijn niet 

in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van 
de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasing-
contract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten 
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 
de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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9.   Grondslagen voor waardering van 

 activa en passiva

9.1  Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met ar-
tikel 35 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van Besluit toe-
gelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2016, richtlijn 
645 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (herzien 
2017) en de Beleidsregels toepassing Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (‘WNT’).

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaar-
deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrond-
slag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrij-
gingsprijs. In de balans, winst-en-verliesrekening en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesre-
kening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening 
genummerd.

9.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaand jaar. 

9.3 Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie
De onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie worden gewaardeerd op basis van de verkrij-
gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardevermin-
deringen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de 
geschatte economische levensduur en worden berekend 
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Er wordt lineiar afgeschreven vanaf het moment van inge-
bruikneming. Op grond wordt niet afgeschreven.
Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa worden 
gewaardeerd tegen de verwachte lagere opbrengstwaar-
de.

9.4 Vastgoedbeleggingen 
Algemene uitgangspunten
Tenzij bij de afzonderlijke waarderingsgrondslagen van de 
balansposten iets anders wordt vermeld, gelden voor alle 
vastgoedbeleggingen de volgende algemene uitgangs-
punten:

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als 
de som van alle direct toe te rekenen uitgaven. Voor zover 
verkregen subsidies kwalificeren als investeringssubsidie 
worden deze in mindering gebracht op de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs. Er wordt rekening gehouden met 
bijzondere waardeverminderingen, die op balansdatum 
worden verwacht.

Verwerking van groot onderhoud
De Woonmensen verwerkt de kosten van groot onder-
houd aan haar materiële vaste activa als onderdeel van 
de boekwaarde indien wordt voldaan aan de criteria voor 
activering. De geactiveerde kosten worden als afzon-
derlijke component behandeld. Voor zover sprake is van 
vervanging van onderdelen van het actief, wordt de nog 
aanwezige boekwaarde van deze onderdelen gedesinves-
teerd. Indien de boekwaarde van deze te desinvesteren 
onderdelen niet afzonderlijk uit de activa registratie zijn te 
herleiden, wordt deze benaderd op basis van de huidige 
uitgaven, teruggerekend naar de datum van oorspronkelij-
ke investering en indien van toepassing rekening houdend 
met de naar benadering tot het moment van vervanging 
hierover gepleegde afschrijvingen.

9.5 DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB  
 vastgoed in exploitatie
Typering
DAEB vastgoed omvat woningen in exploitatie met een 
huurprijs onder de huurtoeslaggrens op het moment van 
het afsluiten van de huurovereenkomst, geliberaliseerde 
woningen die per balansdatum een huurprijs kennen 
lager dan de huurtoeslaggrens, het maatschappelijk 
vastgoed en het overige sociale vastgoed. De huurtoe-
slaggrens is een algemeen huurprijsniveau dat door de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt vastgesteld. Maatschappelijk vastgoed is bedrijfson-
roerend goed dat is verhuurd aan maatschappelijke orga-
nisaties, waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs en culturele 
instellingen en dienstverleners en tevens is vermeld op de 
bijlage zoals deze is opgenomen in de Beschikking van de 
Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande 
de staatssteun voor toegelaten instellingen.

Niet-DAEB vastgoed omvat woningen en overige objecten 
welke niet voldoen aan het criterium van DAEB vastgoed.

Kwalificatie
We richten ons op het realiseren van de volkshuisveste-
lijke taken. Dit betekent dat beleidskeuzes rondom het 
vastgoed primair worden gemaakt met inachtneming 
van onze taak als sociale huisvester. Daarnaast nemen wij 
investeringsbeslissingen mede op basis van een analyse 
van het financiële rendement. Een beperkt deel van de 
portefeuille is gealloceerd voor verkoop. Basis voor de 
waardering is het Handboek modelmatig waarderen markt-
waarde in verhuurde staat.

Waarderingsgrondslag
Wij waarderen ons vastgoed in exploitatie bij eerste ver-
werking tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Daarna 
vindt waardering plaats tegen de actuele waarde zijnde de 
marktwaarde in verhuurde staat. 
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De waardering tegen marktwaarde in verhuurde staat 
vindt plaats overeenkomstig de methodiek die is opgeno-
men in bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen 
volkshuisvesting 2016 (Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2017). 

Wij passen voor het woningbezit de basisversie van het 
Handboek modelmatig waarderen marktwaarde toe en 
voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal 
zorgvastgoed en niet-reguliere woningen de full versie 
van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in 
verhuurde staat.

Om de basisversie toe te kunnen passen, hebben wij een 
analyse gemaakt van ons bezit en hierbij vastgesteld dat 
het type en de samenstelling past binnen de uitgangs-
punten en normeringen die de basisversie voorschrijft. De 
toepassing van de basisversie leidt tot een acceptabele 
uitkomst van de marktwaarde in verhuurde staat voor 
het geheel van de betreffende complexen en past binnen 
het getrouwe beeld van het vermogen en resultaat dat 
de jaarrekening, volgens het verslaggevingsstelsel, moet 
geven.

Complexindeling
Overeenkomstig het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde vindt waardering op waarderingscom-
plexniveau plaats. Elk waarderingscomplex bestaat uit 
vergelijkbare verhuureenheden voor wat betreft type 
eenheid, bouwjaar en locatie. Daarnaast is het gehele 
waarderingscomplex als eenheid aan een derde partij te 
verkopen. Onze verhuureenheden maken deel uit van een 
waarderingscomplex of vormen een afzonderlijk waarde-
ringscomplex.

Waarderingsmethode
De marktwaarde in verhuurde staat van het vastgoed in 
exploitatie is gebaseerd op een modelmatige, op kasstro-
men gebaseerde methodiek. De basiskenmerken van de 
methodiek zijn als volgt:

De aannames aangaande de geprognosticeerde kasstro-
men zijn gebaseerd op de contractuele verplichtingen 
van de toegelaten instelling die rusten op het vastgoed.

De overige (na de contractperiode in acht te nemen) 
aannames en uitgangspunten zijn gebaseerd op gege-
vens van de markt waarop de toegelaten instelling actief 
is.

Feiten en omstandigheden die kunnen worden gekwa-
lificeerd als verplichtingen die niet specifiek aan het 
vastgoed zijn toe te rekenen zijn (zoals afgesloten con-
venanten met gemeenten over aan te houden volumes 
in huurprijscategorieën en mogelijk in de toekomst te 
maken prestatieafspraken) zijn niet opgenomen in de 
waardering van het vastgoed maar maken onderdeel uit 
van de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Het rekenmodel maakt gebruik van een Netto Contante 
Waardeberekening (NCW), ook wel Discounted Cash 
Flow (DCF) genaamd. Dit betekent dat voor een periode 
van 15 jaar de inkomsten en uitgaven betrouwbaar wor-
den geschat en dat deze aan de hand van een discon-
teringsvoet “contant” worden gemaakt naar het heden. 
Daarnaast wordt een eindwaarde bepaald na afloop van 
de DCF-periode van 15 jaar (de zogenaamde exit yield). 

Toepassing van de basisversie kenmerkt zich door het 
feit dat een marktwaarde in verhuurde staat op com-
plexniveau wordt bepaald, maar waarbij op portefeuille- 
niveau (totaal van alle complexen) de waardering leidt 
tot een acceptabele uitkomst van de marktwaarde in 
verhuurde staat voor het geheel van de betreffende 
complexen en past binnen het getrouwe beeld van het 
vermogen en resultaat dat de jaarrekening volgens het 
verslaggevingsstelsel moet geven.

In overeenstemming met het Handboek modelmatig 
waarderen is geen taxateur betrokken geweest bij de 
bepaling en toetsing van de marktwaarde in verhuurde 
staat van het woningbezit. Ten behoeve van de bepa-
ling van de marktwaarde in verhuurde staat voor het 
bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal zorgvast-
goed en niet-reguliere woningen is de full versie van het 
Handboek gebruikt en is voor dit volledige bezit inte-
graal door een taxateur de marktwaarde in verhuurde 
staat bepaald.

Binnen de toepassing van de basisversie is het niet 
mogelijk om vrijheidsgraden te gebruiken. Dit betekent 
dat de parameters zoals deze opgenomen zijn in het 
Handboek integraal gevolgd zijn.

Het inschatten van kosten en opbrengsten wordt gedaan 
met twee scenario’s: doorexploiteren en uitponden. Bij 
doorexploiteren is de veronderstelling dat het volledige 
complex in bezit blijft gedurende de volledige DCF-perio-
de. Het inrekenen van de markthuur geschiedt bij mutatie. 
Bij uitponden is de veronderstelling dat bij mutatie tot 
verkoop van individuele woningen wordt overgegaan. 

Bij beide scenario’s wordt ervan uitgegaan dat het object/
complex in zijn geheel aan een derde wordt verkocht. Per 
complex wordt uiteindelijk het scenario met de hoog-
ste uitkomst gelijk gesteld aan het begrip marktwaarde 
verhuurde staat, zijnde de actuele waarde waartegen de 
waardering van het vastgoed plaatsvindt.
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Het inschatten van de kosten en opbrengsten wordt op 
basis van marktconforme uitgangspunten gedaan. De 
volgende parameters worden hierbij gehanteerd:

Prijsinflatie ten behoeve van de jaarlijkse indexatie van 
de ingerekende contracthuur, de markthuur, de maxi-
male huur en de liberalisatiegrens, belastingen, verzeke-
ringen en overige zakelijke lasten.

Loonstijging als uitgangspunt voor de stijging van de 
beheerskosten.

Bouwkostenstijging vormt het uitgangspunt voor de 
stijging van de onderhoudskosten, de verkoopkosten en 
de verouderingskosten.

Leegwaardestijging is de basis voor de stijging van de 
verkoopopbrengst in het uitpondscenario. 

We hebben in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2017 de voor de basisversie voorgeschre-
ven parameters en uitgangspunten toegepast, zie tabel 
hiernaast:

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 508 
per te splitsen eenheid.
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Parameters woongelegenheden 2017 2018 2019 2020 2021 e.v.

Prijsinflatie 1,30% 1,30% 1,50% 1,70% 2,00%

Looninflatie 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Bouwkostenstijging 1,60% 2,20% 2,20% 2,20% 2,50%

Leegwaardestijging 6,50% 4,25% 2,50% 2,00% 2,00%

Gemiddelde markthuur € 707 (2016: € 718)

Gemiddelde leegwaarde €155.634 (2016: € 147.069)

Instandhoudingsonderhoud per vhe: EGW € 777 (2016: € 837 - € 984)

Instandhoudingsonderhoud per vhe: MGW € 783 (2016: € 787 - € 969)

Instandhoudingsonderhoud per vhe: Studenteneenheid € 516 (2016: € 453 - € 570)

Instandhoudingsonderhoud per vhe: Zorgeenheid (extramuraal) € 767 (2016: € 884 - € 1.018)

Mutatieonderhoud per vhe: EGW € 836 (2016: € 823)

Mutatieonderhoud per vhe: MGW € 628 (2016: € 618)

Mutatieonderhoud per vhe: Studenteneenheid € 188 (2016: € 185)

Mutatieonderhoud per vhe: Zorgeenheid (extramuraal) € 628 (2016: € 618)

Beheerkosten per vhe: EGW € 427 (2016: € 420)

Beheerkosten per vhe: MGW € 420 (2016: € 413)

Beheerkosten per vhe: Studenteneenheid € 395 (2016: € 389)

Beheerkosten per vhe: Zorgeenheid (extramuraal) € 387 (2016: € 381)

Gemeentelijke OZB (% van de WOZ) 0,14% (2016: 0,14%)

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten (% van de WOZ) 0,13% (2016: 0,13%)

Verhuurdersheffing (% van de WOZ) 0,59% (2016: 0,536%)

Huurderving (% van de huursom) 1,0% (2016: 1,0%)

Mutatiekans bij doorexploiteren 8,0% (2016: 9,1%)

Mutatiekans bij uitponden 8,0% (2016: 10,8%)

Mutatieleegstand DAEB 0 maanden (2016: 0 maanden)

Mutatieleegstand niet-DAEB 3 maanden (2016: 0 maanden)

Verkoopkosten bij uitponden (% van de leegwaarde) 1,6% (2016: 1,7%)

Disconteringsvoet 7,22% (2016: 7,30%)

2018 2019 2020 2021 e.v.

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfst. eenheden 1,00% 0,80% 0,60% 0,30%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfst. eenheden 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%



BOG/MOG
We hebben de in het Handboek modelmatig waarderen 
marktwaarde 2017 voorgeschreven parameters en uit-
gangspunten toegepast. Onder toepassing van de full 
versie hebben we de voor de volgende vrijheidsgraden 
van het Handboek afwijkende standpunten ingenomen, 
rekening houdend met de specifieke omstandigheden van 
het bezit en/of de omgeving waarbinnen wij opereren.

Vrijheidsgraad Eigen parameters (range)

Schematische vrijheid Niet van toepassing

Markthuur per m2 VVO € 30 - € 200

Markthuurstijging Geen aanpassing

Exit Yield Geen aanpassing

Leegwaarde Geen aanpassing

Leegwaardestijging Geen aanpassing

Disconteringsvoet 4,33% - 12,60%

Mutatie- en verkoopkans Niet van toepassing

Onderhoud per m2 BVO Niet van toepassing

Technische splitsingskosten Niet van toepassing

Erfpacht Niet van toepassing

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing

Voor het bedrijfsmatig, maatschappelijk, intramuraal 
zorgvastgoed en niet-reguliere woningen hebben wij 
in het boekjaar 2016 de volledige portefeuille voor de 
waardering door externe onafhankelijke taxateurs laten 
valideren door middel van zichttaxatie. Daarnaast heeft 
een toets op de waardering plaatsgevonden op basis van 
beschikbare referentietransacties. In 2017 en 2018 kan en 
wordt daardoor volstaan met een taxatie-update over de 
volledige portefeuille.

Mutatie marktwaarde in verhuurde staat
Mutaties in de marktwaarde in verhuurde staat van vast-

goed in exploitatie worden in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord onder Niet-gerealiseerde waardeveranderin-
gen vastgoedportefeuille.

Herwaardering
De herwaarderingsreserve wordt bepaald als het posi-
tieve verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat 
en de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (zonder 
rekening te houden met enige afschrijving of waardever-
mindering) en onder aftrek van (latente) belastingverplich-
tingen. Deze herwaardering is op het niveau van waarde-
ringscomplexen bepaald. 

Als gevolg van het toepassen van de basisversie, waar-
mee een marktwaarde op portefeuilleniveau wordt 
nagestreefd, zit een onnauwkeurigheid in de bepaling 
van de herwaarderingsreserve op complexniveau. Deze 
onnauwkeurigheid is inherent aan de toepassing van de 
basisversie. Dit leidt niet tot een hoger of lager vermogen 
maar ziet enkel toe op de allocatie binnen het vermogen 
(hogere herwaarderingsreserve leidt tot lagere overige 
reserves en vice versa).

Bepaling bedrijfswaarde
Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de contante 
waarde van de aan actief of samenstel van activa (kas-
stroom genererende eenheden) toe te rekenen toekom-
stige kasstromen die kunnen worden verkregen met de 
uitoefening van het bedrijf. De bedrijfswaarde wordt 
gevormd door de contante waarde van de geprognosti-
ceerde kasstromen uit hoofde van toekomstige exploita-
tieopbrengsten en toekomstige exploitatielasten over de 
geschatte resterende looptijd van de investering. 

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en 
onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting 
van de directie weergeven van de economische om-
standigheden die van toepassing zullen zijn gedurende 
de resterende levensduur van het actief. De kasstromen 

zijn gebaseerd op de eind 2017 intern geformaliseerde 
meerjarenbegroting en bestrijken een periode van vijf jaar 
behoudens de verwachte kosten van groot onderhoud, 
erfpacht en overige contracten met een werkingsduur van 
meer dan vijf jaar. De kosten van planmatig groot onder-
houd worden gebaseerd op de in de meerjarenonder-
houdsbegroting onderkende cycli per component. Voor la-
tere jaren wordt uitgegaan van de verwachte gemiddelde 
groeivoeten voor inflatie, huurstijging en rente alsmede 
genormeerde lastenniveaus.

9.6 Onroerende zaken verkocht onder  
 voorwaarden
We hebben in het verleden woningen onder voorwaarden 
verkocht waarbij de koper een contractueel bepaalde 
korting op de actuele marktwaarde heeft verkregen. De 
verwerking van dergelijke transacties hangt af van de con-
tractuele voorwaarden. We onderscheiden hierbij gerea-
liseerde verkopen en verkopen die te kwalificeren zijn als 
een financieringstransactie.

Als financieringstransactie kwalificeren:

Verkopen waarbij de Woonmensen een plicht tot terug-
koop heeft tegen reële waarde na het verstrijken van 
een beperkt deel van de geschatte levensduur.

Verkopen onder voorwaarden die niet als financierings-
transactie te kwalificeren zijn, betreffen verkooptransac-
ties. 

Op de volgende pagina staat hoe de als financierings-
transactie gekwalificeerde verkopen onder voorwaarden 
worden verwerkt.

77



De betreffende onroerende zaken worden direct voor-
afgaand aan de verkoop gewaardeerd tegen actuele 
waarde zijnde de met de koper overeengekomen 
contractprijs; het verschil met de boekwaarde op dat 
moment wordt verwerkt:
•	 Bij een waardedaling: als een negatieve herwaar-

dering indien en voor zover voor de betreffende 
woning(en) op dat moment nog sprake is van een 
ongerealiseerde waardestijging, en voor het overige 
als een bijzonder waardeverminderingsverlies via de 
overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille.

•	 Bij een waardestijging: als een herwaardering indien 
en voor zover de actuele waarde hoger is dan de 
boekwaarde op dat moment zou zijn geweest bij 
toepassing van waardering tegen historische kost-
prijs minus afschrijvingen, en voor een eventueel 
resterende overige waardestijging als terugname 
van een bijzonder waardeverminderingsverlies.

De woning wordt voor de overeengekomen contract-
prijs opgenomen onder de Onroerende zaken verkocht 
onder voorwaarden; de (nog te) ontvangen contractprijs 
wordt opgenomen als Verplichtingen uit hoofde van 
Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (eerste 
waardering).  

De woning wordt jaarlijks per balansdatum gewaardeerd 
tegen de marktwaarde op basis van de geldende con-
tractvoorwaarden van de verkoop onder voorwaarden; 
eventuele waardemutaties worden verwerkt als Niet-
gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 
bestemd voor verkoop.

De terugkoopverplichting wordt jaarlijks gewaardeerd op 
het bedrag dat de toegelaten instelling verschuldigd zou 
zijn indien op balansmoment het actief tegen de overeen-
gekomen contractvoorwaarden teruggekocht zou moeten 
worden. Eventuele mutaties in deze verplichtingen wor-
den in het resultaat verwerkt als Niet-gerealiseerde waarde-
veranderingen vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop.

Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen 
één jaar zal plaatsvinden, wordt de verplichting onder de 
kortlopende schulden verantwoord.

Indien de terugkoop gerealiseerd is, vindt verwerking 
afhankelijk van de beleidsdoelstelling plaats: 

Indien de woning een verhuurbestemming krijgt, wordt 
deze opgenomen onder het vastgoed in exploitatie. 
Waardering vindt plaats op basis van de marktwaarde 
in verhuurde staat volgens het Handboek modelmatig 
waarderen marktwaarde.

Indien het beleidsvoornemen bestaat om de woning te 
verkopen, zal verantwoording plaatsvinden onder de 
voorraden. Waardering vindt plaats tegen de waarde 
waarop de woning is teruggekocht.

9.7 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen  
 exploitatie
Typering
Dit betreffen complexen in aanbouw die zijn bestemd om 
te worden ingezet als vastgoed in exploitatie.

Waarderingsgrondslag
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 
wordt gewaardeerd tegen uitgaafprijzen en toegerekende 
kosten van het werkapparaat uit hoofde van voorberei-
ding, toezicht en directievoering of lagere marktwaarde 
en inclusief transactiekosten (zoals overdrachtsbelasting, 
notariskosten en andere transactiekosten). 

Grondposities
Ingenomen grondposities (al dan niet met opstallen) 
worden aangeschaft met het oog op (her)ontwikkeling 
van huur- en/of koopprojecten. Aangezien nog geen zicht 
bestaat in aard, omvang en samenstelling van deze projec-
ten worden de grondposities beschouwd als vastgoedbe-
legging.

De grondposities worden bij eerste verwerking gewaar-
deerd tegen de kostprijs en bijkomende kosten. Na eerste 
verwerking worden de grondposities gewaardeerd tegen 
de kostprijs of lagere marktwaarde, welke de huidige 
marktverhoudingen omtrent de verwachte woningbouw-
waarde van de grond weerspiegelt. De afwaardering tegen 
lagere marktwaarde of terugneming daarvan wordt in het 
resultaat verantwoord onder de post Overige waardeveran-
deringen. 

Financiële vaste activa

9.8 Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uit-
geoefend zullen worden opgenomen tegen nettovermo-
genswaarde. Voor deelnemingen wordt de nettovermo-
genswaarde berekend volgens de grondslagen die gelden 
voor deze jaarrekening.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaar-
de worden op nihil gewaardeerd. Wanneer we geheel of 
ten dele instaan voor de schulden van de desbetreffende 
deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten 
laste van de vorderingen op deze deelneming en voor 
het overige onder de voorzieningen ter grootte van het 
resterende aandeel in de door de deelneming geleden 
verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door ons 
ten behoeve van deze deelnemingen.

9.9 Overige effecten
De effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd 
tegen reëele waarde. De onder effecten opgenomen 
optierechten worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs of lagere marktwaarde en worden afgeschreven 
naar de resterende looptijd. Alle waardemutaties van deze 
effecten worden rechtstreeks in het resultaat (onder de 
financiële baten en lasten verantwoord).
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9.10 Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor 
verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijde-
lijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva 
volgens fiscale voorschriften enerzijds en de boekwaarden 
die in deze jaarrekening gevolgd worden anderzijds. Waar-
dering vindt plaats indien en voor zover in de toekomst 
verrekening kan plaatsvinden.

De berekening van de latente belastingvorderingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde van 
het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in komen-
de jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.

De opgenomen actieve latenties hebben betrekking op:

langlopende schulden, (dis)agio leningen o/g, derivaten

materiële vaste activa/vastgoedbeleggingen, verschil 
tussen marktwaarde in verhuurde staat en de fiscale 
waarde

voorraad woningen voor verkoop

compensabele verliezen

Voor de bepaling van de belastinglatentie vanuit de tijde-
lijke waarderingsverschillen wordt vanuit de theorie het 
volledige verschil tussen de marktwaardewaardering en 
de fiscale waardering van het actief in exploitatie vertaald 
in een belastinglatentie. 

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de 
financiële vaste activa.

De belastinglatenties worden gewaardeerd op basis van 
contante waarde. De disconteringsvoet voor de contant-
making bedraagt 2,65%. 

9.11 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt  
 deelgenomen 
De vorderingen op maatschappijen waarin wordt deel-
genomen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Vervolgens vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs waar-
bij rekening wordt gehouden met eventuele bijzondere 
waardeverminderingen. 

9.12 Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa worden bij eerste ver-
werking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke 
veelal gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 
noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Ook voor financiële vaste activa, waaronder financiële 
instrumenten, beoordelen we op iedere balansdatum of 
er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waarde-
verminderingen van een financieel actief of een groep van 
financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwij-
zingen voor bijzondere waardeverminderingen bepalen 
wij de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzon-
dere waardeverminderingen en verwerken we dit direct in 
de winst-en-verliesrekening.

Een eventueel bijzonder waardeverminderingsverlies 
wordt teruggenomen indien de afname van de waardever-
mindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis 
na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal 
het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 
geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugna-
me, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere 
waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Voorraden

9.13 Vastgoed bestemd voor de verkoop
Vastgoed bestemd voor verkoop betreft de voorraad 
woningen (opgeleverd en nog niet verkocht of aange-
kocht ten behoeve van verkoop). Vastgoed bestemd voor 
verkoop wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of 
lagere opbrengstwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de 
bouwkosten, de directe loonkosten en de overige kosten 
die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toe-
gerekend. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoop-
prijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. 
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening 
gehouden met de incourantheid van de voorraden.

9.14 Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de 
 verkoop
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop betreft 
het onderhanden werk (onroerende zaken onverkocht in 
aanbouw bestemd voor de verkoop). Vastgoed in ont-
wikkeling bestemd voor de verkoop wordt gewaardeerd 
tegen vervaardigingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 
De vervaardigingsprijs omvat de bouwkosten, de directe 
loonkosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend. De op-
brengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek 
van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling 
van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met 
de incourantheid van de voorraden.

9.15 Voorraden
Waardering van de overige voorraden vindt plaats tegen 
laatst betaalde verkrijgingsprijzen onder toepassing van 
de FIFO-methode (first in, first out). Tevens wordt rekening 
gehouden met een aftrek voor mogelijke incourantheid 
gebaseerd op verwachte lagere opbrengstwaarde.
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9.16 Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-
seerde kostprijs zijn veelal gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen.

9.17 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct 
opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn 
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde.

9.18 Eigen vermogen
Herwaarderingsreserve
Een herwaarderingsreserve wordt gevormd voor het 
positieve verschil tussen de marktwaarde van activa en 
de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of vervaardi-
gingsprijs. 

In de herwaarderingsreserve wordt de ongerealiseerde 
waardevermeerderingen van de onroerende zaken in 
exploitatie opgenomen. Er is sprake van een ongereali-
seerde waardevermeerdering indien de marktwaarde van 
een waarderingscomplex op balansdatum hoger is dan de 
boekwaarde op basis van de verkrijgingsprijs- of vervaar-
digingsprijs. Indien op een waarderingscomplex in het 
verleden een waardevermindering is verantwoord, dan 
wordt pas een herwaarderingsreserve gevormd voor het 
betreffende complex voor zover de marktwaarde hoger is 
dan de boekwaarde op basis van verkrijgings- of vervaar-
digingsprijs. 

Het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve 
van op marktwaarde gewaardeerde onroerende zaken in 
exploitatie worden rechtstreeks ten gunste van de overige 
reserves verantwoord. Daar de waardevermeerdering van 
de onroerende zaken in exploitatie reeds ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening is gebracht – en in verband 
hiermee een herwaarderingsreserve is gevormd – is ver-
werking van de daaropvolgende realisatie ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening niet toegestaan.  

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichtingen en verliezen die op 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat 
een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan 
de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. Dit betreft 
naast juridisch afdwingbare verplichtingen tevens feite-
lijke verplichtingen die kunnen worden gekwalificeerd 
als “intern geformaliseerd en extern gecommuniceerd”. 
Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie 
zijn gedaan richting huurders, gemeenten en overige sta-
keholders aangaande verplichtingen inzake toekomstige 
herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.

9.19 Voorziening reorganisatiekosten
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband 
met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd 
indien voor de groep een feitelijke of juridische verplich-
ting is ontstaan. Voor reorganisaties waarvoor per balans-

datum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na 
balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting 
is gewekt richting betrokkenen dat de reorganisatie zal 
worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie 
van het reorganisatieplan, is een voorziening in de balans 
opgenomen. De voorziening is gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.

9.20 Voorziening latente belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen zijn opgenomen onder 
de voorzieningen. De latenties inzake tijdelijke verschillen 
tussen de fiscale waardering en de commerciële waarde-
ring van het optierecht derivaten en opbrengsten uit te 
verkopen woningen zijn onder deze post opgenomen. 
Waardering vindt plaats op basis van contante waarde. 
De berekening van de latente belastingverplichtingen 
geschiedt tegen de belastingtarieven die op het einde 
van het verslagjaar gelden, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld.

9.21 Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen de 
voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting 
noodzakelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is aan-
gegeven. De stichting onderkent de volgende overige 
voorzieningen:

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte 
wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen aan personeelsleden die op balansdatum 
naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidson-
geschiktheid. In deze voorziening liggen tevens begre-
pen eventuele ontslagvergoedingen te betalen aan deze 
personeelsleden.
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Voorziening jubilea
Deze wordt opgenomen tegen de contante waarde van 
de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. 
Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer 
rekening gehouden met verwachte blijfkans. 

Voorziening loopbaanontwikkeling
Deze voorziening is gevormd voor het bedrag van de te 
verwachten uitgaven ter stimulering van de loopbaan-
ontwikkeling. De voorziening is gewaardeerd tegen de 
nominale waarde

Voorziening Koopgarant
De voorziening Koopgarant wordt gevormd voor op 
balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 
toekomst betalen van schadeuitkeringen aan eigenaren 
van koopgarantwoningen waarvan de taxaties bij ver-
koop mogelijk onjuist waren. De voorziening is nominaal 
bepaald op basis van senario’s en kansbepalingen.

9.22 Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwer-
king gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 
schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio 
en onder aftrek van transactiekosten.

Voor extendible leningen wordt de effectieve rente be-
paald op basis van de gemiddelde contractuele rente over 
de volledige looptijd van de lening, ervan uitgaande dat 
de vaste rente in het tweede tijdvak betaald moet worden.

De aflossingsverplichting voor het komend jaar van de 
langlopende schulden is opgenomen onder de kortlo-
pende schulden.

In het kader van de verkoop van woningen onder voor-

waarden hebben we een terugkoopverplichting die mede 
afhankelijk is van de waardeontwikkeling van de wonin-
gen in het economisch verkeer en de specifieke contractu-
ele voorwaarden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terug-
koop binnen één jaar zal plaatsvinden, is de verplichting 
onder de kortlopende schulden verantwoord.

In leningen besloten derivaten worden afgesplitst en sepa-
raat verantwoord indien geen nauw verband bestaat tus-
sen de economische kenmerken en risico’s van het in het 
contract besloten derivaat en de economische kenmerken 
en risico’s van het basiscontract. Voor de waardering en 
resultaatbepaling van deze embedded derivaten wordt 
verwezen naar paragraaf 9.24.

9.23 Operationele leasing
Leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en 
nadelen verbonden aan eigendom niet bij ons ligt, wor-
den verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen 
uit hoofde van operationele leasing worden, rekening 
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over 
de looptijd van het contract.

9.24 Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
We maken gebruik van rentederivaten en hebben embed-
ded derivaten die zijn afgescheiden van het basiscontract.

Derivaten worden bij eerste opname in de balans opge-
nomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van 
de derivaten is de geamortiseerde kostprijs of lagere 
bedrijfswaarde. De wijze van verwerking van de waarde-
veranderingen van het afgeleide financiële instrument is 
afhankelijk van of met het afgeleide financiële instrument 
hedge accounting wordt toegepast. Indien geen kostprijs 
hedge accounting wordt toegepast, nemen we een schuld 
op voor een eventuele negatieve reële waarde van het 
derivaat. Mutaties in de negatieve waarde worden direct in 

de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Waar mogelijk passen we kostprijshedge accounting 
toe. Op het moment van aangaan van een hedge-relatie, 
documenteren wij dit. Middels een test stellen we perio-
diek de effectiviteit van de hedge-relatie vast. Dit gebeurt 
door het vergelijken van de kritische kenmerken van het 
hedge-instrument met die van de afgedekte positie, of 
door het vergelijken van de verandering in reële waarde 
van het hedge-instrument en de afgedekte positie indien 
de kritische kenmerken van het hedge-instrument en die 
van de afgedekte positie niet aan elkaar gelijk zijn.

Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de 
eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 
afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we 
derivaten tegen kostprijs waarderen omdat de afgedekte 
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden ver-
werkt.

Het ineffectieve deel van de hedge-relatie wordt direct in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge-
instrument een negatieve reële waarde heeft.
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10.   Grondslagen voor bepaling van het  
 resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de op-
brengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gereali-
seerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van 
de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen 
van op actuele waarde gewaardeerde vaste activa en afge-
leide financiële instrumenten.

De winst-en-verliesrekening wordt gepresenteerd op basis 
van de functionele indeling. Omdat we naast verhuurac-
tiviteiten ook activiteiten verrichten op het gebied van 
ontwikkeling van vastgoed en verkoop van delen van de 
vastgoedportefeuille, geeft de functionele indeling de 
gebruiker van de jaarrekening een beter inzicht dan de 
categoriale indeling.

In de functionele winst-en-verliesrekening zijn alle 
opbrengsten direct toe te rekenen aan onze activiteiten. 
Bij de kosten is een onderscheid tussen de direct toere-
kenbare kosten en de indirecte kosten. De direct toere-
kenbare kosten worden bij het betreffende onderdeel 
verantwoord. De toerekening van de indirecte kosten aan 
de onderscheiden onderdelen van de functionele winst-
en-verliesrekening gebeurt op basis van verdeelsleutels. 

Bedrijfsopbrengsten

10.1 Opbrengstverantwoording algemeen
Opbrengsten uit de levering van goederen worden ver-
werkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrek-

king tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen 
aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten 
geschieden naar rato van de geleverde prestaties, geba-
seerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in 
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

10.2 Huuropbrengsten
De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebon-
den aan een maximum. Voor het verslagjaar 2017 is de 
inkomensafhankelijk huurverhoging gematigd toegepast 
met de focus op betaalbaarheid conform het huurbeleid. 
Op grond daarvan hebben we de huur voor de lage en 
middeninkomens (< € 40.349) met 0,5% verhoogd, indien 
de huidige kale huur minder dan 75% van de maximaal 
redelijke huurprijs was. Indien de kale huurprijs hoger was 
dan 75% van de maximaal redelijk huurprijs, is geen huur-
verhoging toegepast. Voor de hoge inkomens (> € 40.349) 
is een huurverhoging van 4,3% toegepast.

De opbrengsten uit hoofde van huur worden aangemerkt 
alszijnde gerealiseerd in het jaar van opeisbaarheid daar 
bij tussentijdse beëindiging van het huurcontract geen 
terugbetalingsverplichting geldt.

10.3 Opbrengsten servicecontracten
Opbrengsten servicecontracten betreffen overeengeko-
men bijdragen van huurders en worden aangemerkt als 
zijnde gerealiseerd in het jaar van levering van de goede-
ren en diensten. De bijdragen zijn voor de dekking van 
de te maken en gemaakte servicekosten. Verrekening op 
basis van daadwerkelijke bestedingen vindt jaarlijks plaats. 
Gemaakte servicekosten worden verantwoord onder de 
lasten servicecontracten. 

10.4 Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling
Dit betreft de opbrengsten uit verkoopprojecten. Voor on-
derhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouw-
bare wijze kan worden bepaald, worden de projectop-
brengsten en de projectkosten verwerkt als netto omzet 

en kosten in de winst-en-verliesrekening naar rato van de 
verrichte prestaties per balansdatum (de Percentage of 
Completion-methode, ofwel de PoC-methode). 

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald 
op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkos-
ten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. 
Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare wijze kan 
worden ingeschat, worden de opbrengsten als netto om-
zet verwerkt in de winst-en-verliesrekening tot het bedrag 
van de gemaakte projectkosten, dat waarschijnlijk kan 
worden verhaald; de projectkosten worden dan verwerkt 
in de winst-en-verliesrekening in de periode waarin ze zijn 
gemaakt. Zodra het resultaat wel op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording 
plaats volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte 
prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten 
zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en 
opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims 
en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is 
dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kun-
nen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het 
project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het 
algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en 
toegewezen kunnen worden aan het project en andere 
kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen 
worden toegerekend. 

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten 
de totale projectopbrengsten overschrijden, worden de 
verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-en-verlies-
rekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de overige 
waardeveranderingen vastgoedportefeuille. De voorzie-
ning voor het verlies maakt onderdeel uit van de post 
onderhanden projecten.
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De kosten die toe te rekenen zijn een de verkoop van 
vastgoed in ontwikkeling worden verantwoord onder de 
lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling.

10.5 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille
Onder deze rubriek worden de volgende verkoopop-
brengsten opgenomen:

gerealiseerde verkopen van vastgoed in exploitatie

verkoopopbrengst bij levering van vastgoed bestemd 
voor de verkoop

Opbrengsten worden verantwoord op het moment van 
levering (passeren transportakte).  
De kosten die toe te rekenen zijn aan de verkoop van de 
vastgoedportefeuille worden verantwoord onder de toe-
gerekende organisatiekosten.

Bedrijfslasten

Lastenverantwoording algemeen
Lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrek-
king hebben. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
direct en indirect toe te rekeningen kosten. Voor 2017 
hanteren we verschillende verdeelsleutels voor de toere-
kening van indirecte kosten.

10.6 Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen op onroerende en roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie worden gebaseerd op basis van 
de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Onroerende en roerende zaken worden vanaf het moment 
van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over 
de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode 
op basis van de verwachte gebruiksduur. Met een moge-

lijke restwaarde wordt rekening gehouden. 
Over terreinen en op marktwaarde verhuurde staat 
gewaardeerd vastgoed in exploitatie wordt niet afgeschre-
ven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekom-
stige gebruiksduur, worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van on-
roerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 
zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Afschrijvingen worden via verdeelsleutels toegerekend 
aan de afzonderlijke activiteiten.

10.7 Lasten onderhoudsactiviteiten
Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar 
toe te rekenen kosten van onderhoud (anders dan groot 
onderhoud) verantwoord voor zover deze betrekking 
hebben op het vastgoed in exploitatie. Van toerekenbaar-
heid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in 
het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Reeds aangegane 
verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn 
uitgevoerd op balansdatum worden verwerkt onder de 
niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Het dagelijks- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden 
in kosten van derden en eigen dienst, alsmede de kosten 
van het materiaalverbruik. In de winst-en-verliesrekening 
zijn de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de 
kostensoort salarissen en sociale lasten. De lasten van on-
derhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten van 
groot onderhoud omdat ze niet aan de activeringscriteria 
voldoen.

10.8 Lonen en salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van 
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesre-
kening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

10.9 Pensioenlasten
Onze pensioenregeling is te typeren als een toegezegde 
pensioenregeling voor alle medewerkers. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers bouwen jaarlijks een 
pensioenrecht op over het loon van dat jaar (middelloon-
regeling).

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van 
personeel, zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioen-
fonds voor de Woningcorporaties (SPW). Wij betalen hier-
voor twee derde deel van de premies en de werknemer 
een derde deel.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien 
en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 31 december 
2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad van het SPW 
115,8% (ultimo 2016: 109,7%).

Indien sprake is van een tekort bij het bedrijfstakpensioen-
fonds, hebben wij geen verplichtingen tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige 
premies. De premies worden verantwoord als personeels-
kosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien deze 
tot een terugstorting leiden of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen.

10.10 Leefbaarheid
De hieronder verantwoorde kosten betreffen kosten van 
fysieke ingrepen, niet zijnde investeringen en uitgaven 
voor activiteiten in de omgeving van onze woongele-
genheden, die de leefbaarheid in buurten en wijken ten 
goede moeten komen.
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10.11 Waardeveranderingen van financiële vaste  
 activa, effecten en derivaten
(Bijzondere) waardeverminderingen op financiële vaste 
activa, effecten en derivaten worden rechtstreeks in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord.

10.12 Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig ver-
werkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoor-
de transactiekosten op de ontvangen leningen.

10.13 Resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van be-
tekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële 
beleid, wordt opgenomen het aan de woningcorporatie 
toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemin-
gen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij ons 
geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepa-
ling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis 
op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking 
hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

10.14 Overige waardeveranderingen 
 vastgoedportefeuille
Dit betreffen waardeverminderingen en eventuele terug-
name hiervan, die gedurende het verslagjaar zijn ontstaan 
vanuit nieuw aangegane juridische en feitelijke verplich-
tingen met betrekking tot investeringen in nieuwbouw, 
woningverbetering en herstructurering. Ook waardever-
anderingen als gevolg van projecten die geen doorgang 
vinden worden onder deze categorie verantwoord.

10.15 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
 vastgoedportefeuille
De niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedpor-
tefeuille hebben betrekking op waardemutaties van op 
actuele waarde geactiveerde  activa.

10.16 Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
 vastgoedportefeuille verkopen onder 
 voorwaarden
Dit betreft de jaarlijkse mutatie van de actuele waarde van 
de woningen verkocht onder voorwaarden. Dit betreft zo-
wel de waardeverandering van de post onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden als de post verplichtingen uit 
hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden.

Belastingen

Vanaf 1 januari 2008 zijn we integraal belastingplichtig 
geworden voor de vennootschapsbelasting. Corporaties 
zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten
vennootschapsbelasting te betalen. Een en ander is vast-
gelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze 
VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale 
openingsbalans en de wijze van resultaatneming. Wij heb-
ben de ingenomen standpunten afgestemd met de fiscus.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het 
resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, 
rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opge-
nomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen 
die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te 
hanteren belastingtarief.

11. Financiële instrumenten en 
 risicobeheersing

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire 
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, 
als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de 
verscheiden posten van de balans wordt de reële waarde 
van het betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt 
van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet 
in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de 
reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten 
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Wij maken gebruik van rentederivaten en hebben embed-
ded derivaten die zijn afgescheiden van het basiscontract.

Derivaten worden bij eerste opname in de balans opge-
nomen tegen reële waarde, de vervolgwaardering van de 
derivaten is de geamortiseerde kostprijs of lagere markt-
waarde. De wijze van verwerking van waardeveranderin-
gen van het afgeleide financiële instrument is afhankelijk 
van of met het afgeleide financiële instrument hedge 
accounting wordt toegepast. Indien geen kostprijshedge 
accounting wordt toegepast, nemen we een schuld op 
voor een eventuele negatieve reële waarde van het deri-
vaat. Mutaties in de negatieve waarde worden direct in de 
winst-en-verliesrekening verwerkt.
Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de 
eerste waardering en de grondslag van verwerking in de 
balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument 
afhankelijk van de afgedekte post. Dit betekent dat we 
derivaten tegen kostprijs waarderen omdat de afgedekte 
leningen ook tegen kostprijs in de balans worden ver-
werkt.
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Het ineffectieve deel van de hedge-relatie wordt direct in 
de winst-en-verliesrekening verwerkt indien het hedge-
instrument een negatieve reële waarde heeft.

In maart 2017 is het treasurystatuut herzien en goedge-
keurd door de Raad van Commissarissen. Het treasurysta-
tuut voldoet hiermee aan de Woningwet. Begin 2014 heeft 
de bestuurder besloten geen derivaten meer af te sluiten.

Ons rente- en looptijdenbeleid is erop gericht jaarlijks niet 
meer dan 15% risico te lopen van de leningenportefeuille 
van het laatst afgesloten boekjaar (conform de norm van 
het WSW). In 2013 hebben wij de twee payer swaps met 
een mutual break moment in 2016 omgezet naar zes 
derivaten met een mandatory break vanaf 2020 tot en met 
2025. Elke swap bedraagt € 5 mln. Vanaf 2020 zullen deze 
derivaten tegen marktwaarde worden afgerekend tegen 
de dan geldende waarden.

De in 2011 afgesloten payerswaps zijn gericht op het af-
dekken van opwaartse renterisco’s van variabele leningen. 
Deze swaps zijn geen margin calls waarbij marktwaarde-
verrekening van toepassing is. Conform de beleidsregels 
derivaten zijn de payerswaps en de rentecaps die dit risico 
afdekken toegestaan.

De marktwaarde van de derivaten, gebaseerd op de op-
gave van de banken, is per ultimo 2017 € 21,4 mln negatief 
(2016 € 26,3 mln negatief ). De marktwaardeontwikkeling 
wordt periodiek gemonitord. Toegepaste grondslagen 
voor de verwerking van deze instrumenten zijn volledig 
in overeenstemming met hetgeen algemeen aanvaard 
is. Voor de verwerking, waardering en resultaatbepaling 
passen we met betrekking tot deze derivaten (hedge-
instumenten) kostprijshedge accounting toe. 
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Dealcode Euribor
Hoofdsom 

x € 1 mln
Ingangs-

datum
Eind-

datum Rente
Marktwaarde

31-12-2017
Marktwaarde 

31-12-2016

   Interest rate swap

4050409L 3M 5 1-mei-11 1-mei-51 3,7400% -3.221.092 -3.905.400

4050417L 3M 5 1-okt-11 1-okt-61 3,7375% -3.925.762 -4.852.970

5844798L 3M 5 1-okt-11 1-okt-61 3,7375% -3.922.179 -4.847.346

5844799L 3M 5 1-okt-11 1-okt-61 3,7375% -3.918.341 -4.842.746

5844802L 3M 5 1-mei-11 1-mei-51 3,7400% -3.218.647 -3.902.873

5844803L 3M 5 1-mei-11 1-mei-51 3,7400% -3.216.418 -3.900.746

Totaal -21.422.439 -26.252.081

In het kader van de nieuwe jaarverslaggevingsrichtlijn 290 dienen vanaf 2014  embedded derivaten te 
worden gewaardeerd in de jaarrekening. Wij hebben in 2006 en 2007 twee exendible leningen afge-
sloten met een optie voor de bank in 2026 en 2027 om de lening met een huidige vaste rente om te 
zetten in een lening met een vaste (zie optie vaste rente) of een variabele rente, zijnde de driemaands 
Euribor zonder opslag. De negatieve marktwaarde van deze derivaten op basis van de Eonia-curve 
bedraagt op 31 december 2017 circa € 15,2 mln (2016: 17,3 mln).

Lening
Hoofdsom 

x € 1 mln
Ingangs-

datum
Huidige

rente
Optie

datum
Eind-

datum
Optie

vaste rente
Marktwaarde 

2017

   

Extendible 14 3-jul-06 4,16% 2-jul-26 2-jul-46 4,50%  -6.304.612 

Extendible 15 28-aug-07 4,5725% 30-aug-27 28-aug-52 4,85%  -8.903.828 

Totaal -15.208.440



Renterisico
We lopen renterisico over de rentedragende vorderingen 
en schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele 
renteafspraken lopen we risico ten aanzien van de toe-
komstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende 
vorderingen en schulden lopen we risico’s over de markt-
waarde. Met betrekking tot bepaalde variabel rentende 
schulden heeft de toegelaten instelling interest derivaten 
afgesloten, waarbij de variabele rente wordt omgezet naar 
een vaste rente.

Per financieringsbesluit maken we een bewuste keuze 
over het aantrekken van een lening tegen vaste rente of 
van een lening tegen variabele rente. De criteria op basis 
waarvan wordt gekozen zijn vastgelegd in het treasury-
statuut en omvatten: (a) de financieringsbehoefte, (b) de 
mate waarin de aan te trekken leningen passen in een zo 
gelijk mogelijk in de tijd verspreiden van betaaldata, ver-
valkalender en renteherzieningsmomenten, en (c) de per 
saldo hiermee gemoeide kosten

Bij een stijging van de marktrente met 100 basispunten 
neemt de te betalen rente onder gelijk blijvende omstan-
digheden in een jaar met € 340.000 toe.

Kredietrisico
Door het spreiden van transacties over verschillende 
financiële instellingen wordt getracht het kredietrisico te 
beperken. Verder dienen de financiële instellingen te vol-
doen aan enkele kredietwaardigheidseisen (rating), zoals 
opgenomen in het treasurystatuut.

Liquiditeitsrisico
Het gaat hierbij om het risico dat we over onvoldoende 
middelen beschikken om aan onze directe verplichtingen 
te kunnen voldoen. Dit geldt voor al onze verplichtingen 
en die van onze tegenpartijen, ongeacht of dit nu credi-
teuren of financiële instellingen zijn. We hebben inmiddels 
op verschillende manieren faciliteiten geregeld om altijd 

aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Naast het 
aantrekken van langlopende leningen hebben we flexi-
bele financieringsarrangementen afgesproken, waarbij 
geldopname kan plaatsvinden al naar gelang de behoefte 
(rollover-lening). Deze houden we tevens aan als liquidi-
teitsbuffer voor de derivaten.

Toelichting liquiditeitsrisico
31/12
2017

31/12
2016

(bedragen x € 1.000) € €

Verplichting

Bankschuld - -

Kredietlimiet - -

Aflossingsverplichting komend boekjaar 37.260 10.248

Lopende investeringsverplichtingen 5 52

Lopende onderhoudsverplichtingen 923 542

38.188 10.842

Dekking

Banksaldi 29.473 19.518

Op te nemen uit leningen met een 
variabele hoofdsom

16.000 16.000

Beschikbaar uit operationele kasstroom 
komend boekjaar

4.170 8.370

49.643 43.888

Beschikbaarheidsrisico
De maatregelen rondom de verhuurdersheffing vanuit 
de landelijke overheid en de omvangrijke saneringssteun 
door de Autoriteit wonen leiden tot een significant effect 
op de operationele kasstroom van woningcorporaties. 
Wij hebben ons financieel meerjarenplan zodanig aan-
gepast op deze maatregelen dat de beschikbaarheid van 
faciliteiten voor financiering en herfinanciering geconti-
nueerd wordt. We voldoen in de meerjarenplanning aan 
de financiële kengetallen zoals deze door toezichthouders 
en ander financiële stakeholders worden gehanteerd. Wij 

zijn voornemens ons niet-DAEB bezit te verkopen om te 
kunnen investeren in verduurzaming van het DAEB bezit. 
De leningportefeuille is een volledig door WSW geborgde 
portefeuille. Het aantrekken van niet-DAEB financiering zal 
niet nodig zijn aankomende jaren. Voor de beschikbaar-
heid van financiering is de organisatie sterk afhankelijk 
van het blijvend functioneren van het borgingsstelsel via 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Valutarisico
Conform het treasurystatuut doen we alleen transacties in 
euro’s. Derhalve lopen we geen valutarisico’s.

12. Toelichting op de balans per 
 31 december 2017

VASTE ACTIVA

12.1 Materiële vaste activa

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de 
exploitatie
(Des)investeringen
De investeringen betreffen voornamelijk investeringen 
in installaties van het kantoorpand en in automatisering.
Binnen de activa ten dienste van de exploitatie worden 
de volgende componenten en afschrijvingstermijnen 
gehanteerd:

grond geen afschrijvingen

opstal lineair 50 jaar

installaties lineair 50 jaar

inventaris lineair 10 jaar

vervoermiddelen lineair 7 jaar

automatisering lineair 7 jaar

overige inventarissen lineair 10 jaar
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De mutaties in de onroerende en roerende zaken zijn in 
het navolgende schema samengevat:

(On)roerende zaken ten 
dienste van de exploitatie 2017 2016

€ €

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 12.387.853 12.354.526

Cumulatieve afschrijvingen -3.486.973 -3.214.956

Boekwaarden per 1 januari 8.900.880 9.139.570

Mutaties

Investeringen 258.238 328.655

Desinvesteringen -78.886 -295.328

Afschrijving desinvesteringen 50.760 204.836

Afschrijvingen -379.013 -476.853

Totaal mutaties -148.901 -238.690

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 12.567.205 12.387.853

Cumulatieve afschrijvingen -3.815.226 -3.486.973

Boekwaarden per 31 december 8.751.979 8.900.880

12.2 Vastgoedbeleggingen

12.2.1 DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB  
 vastgoed in exploitatie

De mutaties in de vastgoedbeleggingen zijn in het  
navolgende schema samengevat:

DAEB vastgoed in  
exploitatie

Niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie

2017 2016 2017 2016

€ € € €

Boekwaarde per 1 januari 603.970.423 572.855.267 28.765.460 36.523.326

Mutaties

Investeringen 554.863 1.087.172 -372.393 157.158

Desinvesteringen -2.608.892 -1.740.105 -3.527.566 -2.390.042

Herwaarderingen 616.757 24.610.015 327.269 -3.267.468

Waardeverminderingen -18.361.169 - -1.391.971 -

Terugneming van waardeverminderingen 8.914.327 4.560.321 1.704.439 1.473.224

Herclassificaties -4.190.144 2.597.753 4.190.144 -2.597.753

Overboekingen - - -1.132.985

Totaal mutaties -15.074.258 31.115.156 929.922 -7.757.866

Boekwaarde per 31 december 588.896.165 603.970.423 29.695.382 28.765.460

De som van de herwaarderingen van vastgoed-
beleggingen bedraagt per balansdatum € 188,9 mln.

Onder de post herclassificaties zijn DAEB-woningen 
opgenomen die in het splitsingsplan zijn overgeheveld 
naar de niet-DAEB tak. We maken hierbij gebruik van de  
administratieve splitsing. Dit splitsingsplan is door het 
Ministerie goedgekeurd. In totaal betreft dit een  
marktwaarde van € 4,2 mln.

In de posten DAEB vastgoed in exploitatie en niet-DAEB 
vastgoed in exploitatie zijn 5.059 woningen en 620 
parkeerplaatsen opgenomen. De geschatte waarde 
gebaseerd op de meest recente WOZ-beschikkingen van 
deze eenheden met waardepeildatum 1 januari 2016 
bedraagt € 781,3 mln (2016: 771 mln).
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Marktwaarde

Verloopstaat marktwaarde 
2016-2017 (€ 1.000) DAEB

niet-
DAEB Totaal

€ € €

Marktwaarde 2016 603.970 28.765 632.735

Voorraadmutaties -2.975 -3.117 -6.091

Methodische wijzigingen -8.596 -688 -9.283

WOZ 5.514 412 5.927

Mutatiekans -10.255 -144 -10.399

Classificatiewijzigingen -3.725 3.725 -

Overig -1.101 -101 -1.202

Totaal wijziging  
objectgegevens

-9.567 3.893 -5.674

Leegwaarde 16.130 545 16.675

Disconteringsvoet -9.294 293 -9.001

Markthuurontwikkeling 5.909 245 6.154

Exploitatiebeperking -10.499 - -10.499

Overig 3.817 -243 3.574

Totaal parameterwijziging 6.063 841 6.904

Subtotaal mutatie  
waarderingsparameters

-15.074 929 -14.145

Marktwaarde 2017 588.896 29.695 618.591

% marktwaarde 2017  
t.o.v. 2016

97,5% 103,2% 97,8%

Bedrijfswaarde
De bedrijfswaarde van het vastgoed in exploitatie geba-
seerd op de WSW-parameters bedraagt ultimo 2017  
€ 382,1 mln (2016: € 400,9 mln). 

De bedrijfswaardeberekening is opgesteld in overeen-
stemming met de uitgangspunten zoals deze door de 
Autoriteit wonen en het WSW zijn voorgeschreven. 
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende 
uitgangspunten:

De jaarlijkse huurverhoging is gelijk aan de verwachte 
inflatie en loopt tot 2022 op naar 1,8%. 

Het huurdervingspercentage is op complexniveau 
bepaald en gebaseerd op de werkelijke huurderving 
van boekjaar 2017. De percentages variëren van 0,1% 
tot 0,5%.

Het huurdervingspercentages voor zorg- en commer-
cieel vastgoed is individueel beoordeeld op basis van 
afloop van huurcontracten.

Mutatiegraden zijn ingerekend op basis van de werke-
lijke mutatiegraden van boekjaar 2017.

De jaarlijkse stijging van de vastgoed gerelateerde 
variabele lasten loopt op van 1,4% in 2018 naar 2,0% in 
2023.

De variabele lasten (belastingen, verzekering en alge-
meen beheer) per verhuureenheid bedragen circa  
€ 1.106 (2016: € 1.060).

De kosten van dagelijks en mutatieonderhoud zijn 
gebaseerd op de onderhoudsbegroting voor 50 jaar. De 
jaarlijkse stijging van de onderhoudslasten bedraagt 
van 2,2% in 2018 naar 2,3% in 2019 t/m 2022 en vervol-
gens 2,5% vanaf 2023.

De kosten van planmatig onderhoud zijn gebaseerd 
op de onderhoudsbegroting voor 50 jaar. Vijf jaar voor 
einde exploitatie van een complex is geen planmatig 
onderhoud meer opgenomen. Indexering vindt plaats 
conform dagelijks en mutatieonderhoud.

Het totaal aantal woningen bestemd voor de verkoop 
in de komende vijf jaar bedraagt 209 waarvan 38 naar 
verwachting binnen één jaar verkocht zullen worden. 
Ook is verkoop van een groot deel van de BOG- 
portefeuille ingerekend in de komende vijf jaar.

Een rekenrente van 5,0% voor WSW-geborgde  
woningen.

De periode waarover contant gemaakt wordt loopt 
parallel met de geschatte resterende levensduur van de 
complexen, de minimale levensduur is gesteld op vijf-
tien jaar tenzij vanuit planvorming een kortere levens-
duur gerechtvaardigd is.

Voor de verhuurdersheffing is voor de jaren 2018 en la-
ter uitgegaan van het wetvoorstel voor de wijziging van 
de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, zoals op 31 
januari 2017 door De Eerste Kamer is aangenomen. Het 
heffingsbedrag voor 2018 is € 5,91 per € 1.000 WOZ-
waarde voor alle woongelegenheden met een huurprijs 
onder de liberalisatiegrens. Dit tarief loopt op tot € 5,93 
in 2022. Vanaf 2023 is het tarief vastgesteld op € 5,67. 
Voor de berekening wordt de WOZ-waarde gemaxi-
meerd op € 250.000. De WOZ wordt geïndexeerd. 

De vennootschapsbelasting maakt geen onderdeel uit 
van de bedrijfswaarde.

De restwaarde grond is ingerekend op basis van het 
gronduitgiftebeleid van de gemeente Apeldoorn.

De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoor-
merkt voor verkoop wordt gedefinieerd als de contante 
waarde van het maximale bedrag dat kan worden 
verkregen bij vrijwillige verkoop binnen een verwachte 
termijn, onder aftrek van verkoopkosten die niet door de
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koper worden gedragen. Ter bepaling van dit bedrag 
worden taxaties uitgevoerd door onafhankelijke externe 
deskundigen of worden vergelijkbare onroerende zaken 
als referentie gehanteerd. 

Gegeven het feit dat verkopen hoofdzakelijk worden 
verricht in het kader van de financiering van onrendabele 
investeringen in nieuwbouw worden deze verkopen voor 
een periode van vijf jaar in de waardering betrokken. Daar-
mee wordt recht gedaan aan het voorwaardelijke karakter 
van de geoormerkte verkopen.

De bepaling van de restwaarde van de grond opgenomen 
in de bedrijfswaarde vindt, voor zover nog geen herbe-
stemming van de grond heeft plaatsgevonden, plaats op 
basis van de huidige vergelijkbare kavel- of vierkante-
meterprijs voor een sociale huurwoning. Deze kavelprijs 
wordt geïndexeerd naar het einde van de levensduur en 
verminderd met verwachte sloopkosten en kosten van uit-
plaatsing. Indien feitelijke dan wel in rechte afdwingbare 
verplichtingen zijn aangegaan die consequenties hebben 
voor de bestemming van de grond, wordt met deze gewij-
zigde bestemming in de waardering rekening gehouden.

Verzekering & zekerheden
De materiële vaste activa zijn verzekerd tegen aanschaf- 
c.q. voortbrengingskosten. Jaarlijks wordt de verzekerde 
waarde aangepast aan het indexcijfer voor nieuwbouwwo-
ningen zoals dit door het CBS wordt berekend. De verze-
kerde som op basis van herbouwwaarde op balansdatum 
bedraagt € 60,1 mln. Het onroerend goed is nagenoeg in 
zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarktleningen onder 
overheidsgarantie waarvoor jegens het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw een obligoverplichting geldt. Wij 
hebben het WSW gevolmachtigd om, in voorkomende ge-
vallen, een hypotheek te vestigen op het gehele bezit. Van 
deze volmacht heeft het WSW gedurende het verslagjaar 
geen gebruik gemaakt.

12.2.2 Onroerende zaken verkocht onder 
 voorwaarden

Onroerende zaken 
verkocht onder voor-
waarden

Vastgoed in 
ontwikkeling voor 
eigen exploitatie

2017 2016 2017 2016

€ € € €

Stand per 1 januari

Verkrijgingsprijzen 16.848.351 18.886.211 236.721 236.721

Cumulatieve waardeverminderingen -153.785 -1.100.508 - -

Boekwaarden per 1 januari 16.694.566 17.785.703 236.721 236.721

Mutaties

Investeringen - - 13.724 -

Desinvesteringen -1.187.216 -2.037.860 - -

Herwaarderingen 1.651.754 807.802 - -

Overige waardeverminderingen 
en terugnemingen

138.921 - -

Totaal mutaties 464.538 -1.091.137 13.724 -

Stand per 31 december

Verkrijgingsprijzen 15.661.135 16.848.351 250.445 236.721

Cumulatieve waardeverminderingen 1.497.969 -153.785 - -

Boekwaarden per 31 december 17.159.104 16.694.566 250.445 236.721

In de post Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 
zijn in totaal 121 verhuureenheden opgenomen (2016: 
130 eenheden). De contracten betreffen enkel terugkoop-
verplichtingen. Gebruik wordt gemaakt van contractvor-
men die de goedkeuring van de Minister hebben. 

Het grootste deel van de contracten is gebaseerd op 
het koopgarantprincipe waarbij sprake is van verleende 
kortingen op de marktwaarde tussen 10% en 35%. In 2017 
zijn 7 woningen teruggekocht en van 1 woning is het 
blooteigendom afgekocht. De 7 woningen zijn terugge-
kocht ten behoeve van verkoop.

12.2.3 Vastgoed in ontwikkeling voor eigen 
 exploitatie
Onder de post Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploi-
tatie is voor en bedrag van € 250.445 (2016: € 236.721) 
aan voorbereidingskosten opgenomen, met het oog op 
ontwikkeling van vastgoedprojecten. De ontwikkeling van 
deze projecten zal in 2018 starten.
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12.3 Financiële vaste activa 

12.3.1 Deelnemingen

2017 2016

€ €

Saldo per 1 januari 33.668

Mutaties in het boekjaar:

- Voorziening negatieve deelnemingen - -882.745

- Vrijval verliesvoorziening - 447.629

- Bijstorting in kapitaal - 341.027

- Resultaat -20.428 127.757

Saldo per 31 december 13.240 33.668

Netto 
vermogenswaarde 

1 januari
Overige 

mutaties
Resultaat 
boekjaar

Mutatievoorziening 
negatieve 

deelnemingen

Netto 
vermogenswaarde 

31 december

€ € € € €

St. Joseph Holding BV 33.668 - -20.428 - 13.240

De Woonmensen te Apeldoorn is commanditair vennoot 
binnen de  Landgoed Welgelegen CV en deelt voor 25% 
in de winst. Zowel St. Joseph Holding BV als Landgoed 
Welgelegen CV hebben Apeldoorn als vestigingsplaats.

In november 2017 hebben de bestuurder en de RvC het 
besluit genomen om haar deelnemingenstructuur te 
vereenvoudingen en op termijn één bv over te houden. 
In 2018 zal de ontbinding (fusie/liquidatie) van de bv’s 
plaatsvinden.

12.3.2 Overige effecten

2017 2016

€ €

Saldo per 1 januari 391.188 430.423

Mutaties:

Optierecht derivaten -39.128 -39.235

100 aandelen Woninget N.V. 1.070 1.070

Optierecht derivaten 350.990 390.118

Saldo 31 december 352.060 391.188

Vanaf 1 januari 2008 t/m 31 december 2014 werkten we 
voor de woonruimteverdeling via Woonkeus met Wo-
ningnet. Een van de voorwaarden om met dit systeem te 
mogen werken is dat deelnemende corporaties aandelen 
hebben in Woningnet N.V. We hebben het minimaal ver-
eiste aantal van 100 aandelen in 2008 aangeschaft en nog 
steeds in bezit.

Het optierecht derivaten betreft het recht van de bank om 
de rente te bepalen na afloop van het rentetijdvak. Verdere 
toelichting is opgenomen onder de embedded derivaten 
onder de langlopende leningen.
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12.3.3 Latente belastingvordering

2017 2016

€ €

Saldo per 1 januari 29.755.525 34.796.006

Mutaties:

Langlopende leningen -48.441 -48.441

Compensabele verliezen -6.688.000 -3.954.000

Derivaten -180.770 343.960

Totaal mutaties -6.917.211 -3.658.481

Langlopende leningen 336.901 385.342

Compensabele verliezen 20.854.000 27.542.000

Derivaten 1.647.413 1.828.183

Saldo 31 december 22.838.314 29.755.525

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waar-
dering gebrachte verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 
de waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering. 
Verder is sprake van fiscaal compensabele verliezen.

Waarderingsverschil langlopende leningen
In het kader van de integrale belastingplicht voor de 
vennootschapsbelasting is het verschil bepaald tussen de 
bedrijfseconomische en fiscale waardering van de lenin-
gen o/g. Aangezien de economische waardering van de 
leningen o/g hoger is dan de fiscale waardering, ontstaat 
een latente belastingvordering voor het verrekenbare 
tijdelijke verschil. Ultimo boekjaar bestaat de latente 
belastingvordering uit een disagio van € 336.901. Deze 
latentie is tegen contante waarde bepaald (25%) en het 
kortlopende gedeelte bedraagt € 48.441.

Compensabele verliezen
Een latente belastingvordering uit hoofde van fiscaal 
compensabele verliezen wordt gevormd voor zover er 
voldoende sterke aanwijzingen zijn dat er in de toekomst 
voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie 
van de latente vordering. Van de € 157,7 mln aan beschik-
bare verrekenbare verliezen is ultimo 2017 een bedrag 
van € 88,2 mln gewaardeerd als compensabel verlies in de 
fiscale belastinglatentie. De gewaardeerde fiscale verliezen 
zullen, rekeninghoudend met de geldende termijn voor 
verliesverrekening, verrekend worden met de verwachte 
toekomstige fiscale winsten.

De latentie is tegen contante waarde verantwoord. De net-
to rente die is gehanteerd bedraagt 2,65% (2016: 2,65%). 
De nominale waarde (25%) van de latentie compensabele 
verliezen bedraagt € 22 mln en het kortlopende gedeelte 
bedraagt € 6,3 mln.

Derivaten
In de jaarrekening is voor de gewaardeerde derivaten een 
verschil tussen de waardering die de fiscus toepast en de 
waardering toegepast in de jaarrekening. De latentie loopt 
af over de resterende looptijd van de derivaten en is tegen 
contante waarde (25%) verantwoord. Het kortlopende 
gedeelte van deze latentie bedraagt € 43.615.

12.3.4 Vorderingen op maatschappijen waarin wordt  
 deelgenomen

2017 2016

€ €

St. Joseph Holding BV                  (6,00%) 660.869 695.652

Joseph Specials BV                        (6,00%) 210.000 210.000

870.869 905.652

Aflossingen komend boekjaar -34.783 -34.783

Afwaardering oninbare lening -210.000 -210.000

Saldo 31 december 626.086 660.869

In 2013 heeft de Woonmensen een marktconforme lening 
verstrekt van € 800.000 aan St. Joseph Holding BV tegen 
een rentepercentage van 6%. Deze lening heeft een loop-
tijd van 10 jaar, de jaarlijkse aflossing bedraagt € 34.783. 
Verdere aanvullende zekerheden ten aanzien van deze 
lening zijn niet gesteld.

In 2016 hebben we een marktconforme lening verstrekt 
van € 210.000 aan Joseph Specials BV tegen een rente-
percentage van 6%. Deze lening heeft een looptijd van 10 
jaar, de jaarlijkse aflossing bedraagt € 21.000. De Autoriteit 
woningcorporaties heeft hiervoor als bedoeld in artikel 
21a lid3 van de Woningwet ontheffing verleend. De lening 
aan Joseph Specials is in het kader van oninbaarheid vol-
ledig voorzien. Omtrent zekerheden is niets overeengeko-
men.
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12.3.5 Overige financiële vaste activa

2017 2016

€ €

Te vorderen indexering 
Kanaalzone per 1 januari

 1.581.265  1.236.207 

Indexering boekjaar  152.828  148.398 

Overige mutaties Grex  -423.034 196.660 

Te vorderen indexering Ka-
naalzone per 31 december

 1.311.059  1.581.265 

Als gevolg van herontwikkeling van de Kanaalzone heb-
ben we nog een vordering vanuit de indexering voor Fase 
3 en Fase 4. De ontwikkeling van deze deelprojecten staat 
gepland voor 2021/2022. De strategische aankopen wor-
den tot aan inbreng in de Grondexploitatie (Grex) jaarlijks 
met 3% geïndexeerd.

12.4 Vlottende activa 

Voorraden

2017 2016

€ €

Vastgoed bestemd voor de verkoop 130.305 420.765

Vastgoed in ontwikkeling bestemd 
voor de verkoop

2.416.486 3.691.988

Voorraden - 40.728

Saldo 31 december 2.546.791 4.153.481

12.4.1 Vastgoed bestemd voor de verkoop

2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 420.765 111.200

Aankopen 1.006.810 978.125

Verkopen -1.297.270 -668.560

Boekwaarde 31 december 130.305 420.765

De voorraad bestemd voor de verkoop betreft 1 woning 
welke teruggekocht is uit hoofde van de koopgarantrege-
ling. In het boekjaar zijn 7 woningen teruggekocht en 9 
verkocht.

12.4.2 Vastgoed in ontwikeling bestemd voor de  
 verkoop

2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 3.704.155 3.174.629

Overboekingen - 1.132.985

Correctie afschrijvingen - 115.724

Investeringen 1.859.446 -

Desinvesteringen -3.133.242 -526.824

Afwaardering - -192.359

Boekwaarde per 31 december 2.430.358 3.704.155

Voorziening grondposities -13.872 -12.167

Boekwaarde 31 december 2.416.486 3.691.988

Ultimo 2017 bestaat de post voorraad in ontwikkeling 
bestemd voor de verkoop uit aangekochte gronden betref-
fende de ontwikkeling van de Kanaalzone voor  
€ 1.930.358 en gronden betreffende de ontwikkeling van 
Welgelegen € 500.000.

Binnen de Kanaalzone heeft in het boekjaar een over-
boeking van rente plaatsgevonden naar de te vorderen 
indexering Kanaalzone. Gedurende het boekjaar zijn 
grondposities aangekocht vanuit de Grex en andere weer 
verkocht aan derden.

Ultimo 2017 bedraagt de voorziening op de grondexploi-
tatie Kanaalzone € 13.872.

12.4.3 Voorraden

2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 40.728 63.205

Mutatie boekjaar -40.728 17.523

Voorziening incourantheid - -40.000

Boekwaarde 31 december  - 40.728

In verband met de uitbesteding van het dagelijks onder-
houd is de bestaande voorraad in 2017 overgenomen 
door de aannemer.

12.5 Vorderingen 

12.5.1 Huurdebiteuren

2017 2016

€ €

Zittende huurdebiteuren 254.203 229.909

Vertrokken huurdebiteuren 162.889 149.414

417.092 379.323

Voorziening wegens oninbaarheid -189.601 -251.509

Voorziening WSNP -16.200 -23.321

Saldo 31 december 211.291 104.493
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12.5.2 Vorderingen op gemeenten

2017 2016

€ €

Gemeentelijke diensten 1.465 16.274

Te vorderen subsidie - 15.000

Saldo 31 december 1.465 31.274

12.5.3 Overige vorderingen

2017 2016

€ €

Vordering uit verkoop bestaand 
bezit

332.706 375.757

Vordering Zorgmensen 38.829 231.517

Overige vorderingen 51.980 94.982

Saldo 31 december 423.515 702.256

Onder de overige vorderingen zijn geen posten opgeno-
men met een resterende looptijd langer dan een jaar.

12.5.4 Overlopende activa

2017 2016

€ €

Aflossingen komend boekjaar 34.783 34.783

Te vorderen op VvE's - 115.412

Door te berekenen aan derden 204.439 -

Te vorderen rente liquide middelen - 4.776

Vooruitbetaalde bedragen 54.463 51.309

Overige overlopende activa - 85.024

Totaal 293.685 291.304

Onder de overlopende activa is voor € 13.012 aan vooruit-
betaalde bedragen opgenomen met een resterende 
looptijd langer dan een jaar.

12.6 Liquide middelen

2017 2016

€ €

Kas 1.697 957

Rekening-courant bank  
(direct opvraagbaar)

29.471.591 19.517.396

Totaal 29.473.288 19.518.353

In 2016 en 2017 hadden we nagenoeg geen moeglijk-
heden tot aflossing van de leningportefeuille. De liquide 
middelen worden in 2018 aangewend om leningen af te 
lossen. 

13. Eigen vermogen

13.1 Herwaarderingsreserve

2017 2016

€ €

Stand per 1 januari 255.104.181 234.082.672

Realisatie door verkoop -1.564.021 -1.164.660

Ongerealiseerde herwaar-
dering boekjaar

-14.136.231 22.186.169

Stand per 31 december 239.403.929 255.104.181

De herwaarderingsreserve sociaal vastgoed en commer-
cieel vastgoed in exploitatie betreft het positief verschil 
tussen de marktwaarde (op basis van het Handboek mo-
delmatig waarderen marktwaarde) en de verkrijgingsprijs 
exclusief afschrijvingen. Voor de realiseerbaarheid van 
de waarde van de onroerende zaken in exploitatie en het 
hiermee samenhangende deel van de herwaarderingsre-
serve verwijzen wij naar het bestuursverslag.

13.2 Overige reserves

2017 2016

€ €

Stand per 31 december 134.133.517 125.540.234

Resultaat -288.902 29.614.792

Realisatie uit herwaarderings-
reserve

15.700.252 -21.021.509

Stand per 31 december 149.544.867 134.133.517

Voorstel resultaatbestemming
Voorstel resultaatbestemming is om het negatieve resul-
taat ter grootte van € -288.902 te onttrekken aan de ove-
rige reserves overeenkomstig artikel 25 van de statuten.
Tevens het voorstel om het niet-gerealiseerde resultaat 
van € 15.700.252 bestaande uit niet gerealiseerde waar-
deveranderingen vastgoed in exploitatie ten laste van de 
herwaarderingsreserve te brengen.

De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder 
voorbehoud van de vaststelling door de Raad van Com-
missarissen reeds in de jaarrekening over 2017 verwerkt.
In de statuten zijn omtrent resultaatbestemming geen 
specifieke bepalingen opgenomen inzake de resultaatbe-
stemming. We hebben onze middelen in 2017 uitsluitend 
besteed in het belang van de volkshuisvesting.



14. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Stand per  

1 januari 2017 Donaties Onttrekking/vrijval
Stand per  

31 december 2017

€ € € €

Reorganisatiekosten 150.000  -  -150.000  - 

Latente belastingverplichtingen 1.401.087  -  -1.225.956 175.131

Overige voorzieningen 1.294.897 144.527 -92.346 1.347.078

Totaal 2.845.984 144.527 -1.468.302 1.522.209

Onder de voorzieningen is een bedrag van € 1.096.800 
kortlopend (korter dan een jaar).

14.1 Voorziening reorganisatiekosten
De voorziening reorganisatiekosten is in 2017 besteed. 
Ultimo 2017 is geen voorziening opgenomen, daar de 
plannen van de organisatieverandering nog niet zijn ge-
formaliseerd en gecommuniceerd.
 
14.2 Voorziening latente belastingverplichtingen
De voorziening latente belastingverplichtingen is ge-
vormd voor belastbare tijdelijke verschillen in de fiscale 
waardering en de waardering in deze jaarrekening. Onder 
deze post zijn opgenomen:

Voorziening optierecht derivaten voor € 69.339

Voorziening resultaten uit te verwachten verkopen  
€ 105.792

14.3 Overige voorzieningen
Onder de overige voorzieningen zijn de volgende 
voorzieningen opgenomen:

2017 2016

€ €

Jubilea 115.376 113.500

Loopbaanontwikkeling 134.902 143.670

Koopgarant 1.000.000 1.000.000

Langdurig zieken 96.800 37.727

Saldo per 31 december 1.347.078 1.294.897

De voorziening Koopgarant zal naar verwachting in 2018 
worden besteed. Circa 50% van de vaststellingsovereen-
komsten met (oud) eigenaren zijn in 2018 getekend.

15. Langlopende schulden

De mutaties van de Schulden/leningen kredietinstellingen 
kunnen als volgt worden toegelicht:

15.1 Schulden/leningen kredietinstellingen

2017 2016

€ €

Saldo per 1 januari 283.319.890 285.643.600

BIj: nieuwe leningen - -

Aflossingen -10.248.157 -2.323.710

Boekwaarde per 31 december 273.071.733 283.319.890

Aflossingen komend boekjaar -37.260.242 -10.248.157

Saldo per 31 december 235.811.491 273.071.733

De aflossingsverplichtingen, die op de doorlopende lenin-
gen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar verval-
len, zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. De 
aflossingsverplichting ultimo 2017 bedraagt € 37.260.242. 

De marktwaarde van de leningportefeuille exclusief op-
gelopen rente bedraagt € 344.898.432. De marktwaarde is 
berekend tegen de swapcurve op basis van de zesmaands 
Euribor waarbij voor de marktwaarde enkel de basisrente 
(rente exclusief opslag) is genomen. 

De gemiddelde rentevoet van de uitstaande leningen 
bedraagt 3,46% (2016: 3,53%). De gemiddelde restant 
looptijd bedraagt 11,82 jaar (2016: 12,33 jaar).

Op de leningen zijn geen hypothecaire zekerheden ver-
strekt. 
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Rente-
percentages €

Rente-
herzienings-
periode €

Resterende 
looptijd €

Variabel 34.000.000 1 - 3 mnd 34.000.000 < 1 jr 37.260.242

0% - 1% - 3 - 6 mnd - 1 - 5 jr 101.674.031

2% - 3% 16.000.000 6 mnd - 1 jr 15.000.000 5 -10 jr 47.819.233

3% - 4% 126.500.000 1 - 5 jr 20.000.000 10 - 15 jr 11.318.227

4% - 5% 83.571.733 5 - 10 jr 29.000.000 15 - 20 jr 10.000.000

5% - 6% 13.000.000 > 10 jr - > 20 jr 65.000.000

273.071.733 98.000.000 273.071.733

15.2 Derivaten
Onder de langlopende schulden is voor een bedrag aan € 
15.208.440 aan zogenaamde extendibles opgenomen. Bij 
deze leningen betalen we gedurende het tweede tijdvak 
een vaste rente die lager is dan de marktrente zoals die op 
het moment van afsluiten gold. In ruil hiervoor hebben 
we aan de tegenpartij het recht gegeven om bij het begin 
van het derde tijdvak de vaste rente om te zetten in een 
variabele rente. Dit recht van de tegenpartij is een embed-
ded derivaat dat is afgescheiden van het basiscontract en 
afzonderlijk in de balans is verwerkt onder de derivaten. 
De belangrijkste kenmerken van de embedded derivaten 
alsmede de reële waardes zijn hiernaast weergegeven.

Lening
Hoofdsom 

x € 1 mln
Ingangs-

datum
Huidige

rente
Optie

datum
Eind-

datum
Optie

vaste rente
Marktwaarde 

31-12-2017
Marktwaarde 

31-12-2016

   

Extendible 14 3-jul-06 4,16% 2-jul-26 2-jul-46 4,50%  -6.304.612  -7.121.337 

Extendible 15 28-aug-07 4,5725% 30-aug-27 28-aug-52 4,85%  -8.903.828  -10.213.277 

Totaal -15.208.440 -17.334.614

Het verloop van deze post is als volgt:

2017 2016

€ €

Saldo 1 januari 17.334.614 14.205.240

Waardeverandering derivaten -2.126.174 3.129.374

Saldo per 31 december 15.208.440 17.334.614

Verdere toelichting op derivaten is opgenomen de in de 
grondslagen onder financiële instrumenten en risicobe-
heersing.
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15.3 Waarborgsommen

Het verloop van deze post is als volgt 2017 2016

€ €

Saldo 1 januari

Ontvangen waarborgsommen 65.800 59.199

Rente waarborgsommen 800 800

66.600 59.999

Mutaties in:

Waarborgsommen -13.742 6.601

Rente - -

Saldo 31 december

Ontvangen waarborgsommen 52.058 65.800

Rente waarborgsommen 800 800

Totaal 52.858 66.600

Ultimo 2017 bestaat deze post uit ontvangen waarborg-
sommen betreffende bedrijfspanden en waarborgsom-
men inzake uitgegeven tags ten behoeve van parkeer-
kelders. De waarborgsommen inclusief rente worden bij 
beëindiging van de huurovereenkomst verrekend.

15.4 Verplichtingen uit hoofde van onroerende  
 zaken verkocht onder voorwaarden
De terugkoopverplichting woningen VoV betreft de 
terugkoopverplichting van onroerende zaken die onder 
een regeling Verkoop onder Voorwaarden zijn overgedra-
gen aan derden. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 
gewaardeerd en getoetst aan de bij overdracht ontstane 
verplichting. Bij de jaarlijkse toetsing van de terugkoop-
verplichting wordt rekening gehouden met de waardeont-
wikkelingen van onroerende zaken en specifieke contract-
voorwaarden met derden.

De samenstelling en het verloop 
van deze post is als volgt 2017 2016

€ €

Saldo 1 januari 16.722.490 18.923.635

Terugkoopverplichting 
ontstaan bij overdracht

- -1.055.712

Verminderingen 16.722.490 17.867.923

Mutaties in:

Verplichtingen 
ontstaan bij nieuwe overdrachten

- -

Teruggekochte onroerende zaken 
verkocht onder voorwaarden

-1.187.217 -2.037.860

Herwaarderingen 1.564.795 892.427

Saldo mutaties 377.578 -1.145.433

Saldo 31 december

Terugkoopverplichting 
ontstaan bij overdracht

15.535.273 16.885.775

Vermeerderingen/
verminderingen

1.564.795 -163.285

Totaal 17.100.068 16.722.490

16. Kortlopende schulden

16.1 Schulden aan kredietinstellingen

2017 2016

€ €

Kortlopend deel van de  
langlopende leningen

37.260.242 10.248.157

37.260.242 10.248.157

Voor het in deze post opgenomen kortlopende deel van 
langlopende schulden verwijzen wij naar de toelichting op 
de langlopende schulden.

16.3 Schulden aan groepsmaatschappijen

2017 2016

€ €

St. Joseph Vastgoed BV 2.500 7.200

Joseph Specials BV - -1.050

Saldo 31 december 2.500 6.150

16.4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

2017 2016

€ €

Omzetbelasting 1.025.415 828.197

Loonbelasting en premies 
sociale lasten/pensioenen

122.824 117.387

1.148.239 945.584
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16.5 Overlopende passiva

2017 2016

€ €

Nog te betalen vakantiedagen 94.204 80.072

Niet vervallen rente  
geldleningen

3.097.604 3.148.201

Niet vervallen SWAP rente 206.206 155.364

Vooruitontvangen huur 374.656 453.545

Te verrekenen zaken en  
diensten aan huurders

323.817 319.319

Overige overlopende passiva 137.299 295.971

4.233.786 4.452.472

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd 
van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlo-
pende schulden benadert de boekwaarde vanwege het 
kortlopende karakter van de schulden.

17. Niet uit de balans blijkende rechten  
 en verplichtingen

17.1.1 Voorwaardelijke verplichtingen
Het obligo aan het WSW bedraagt € 9.172.625 (2016:  
€ 10.135.125), uit hoofde van de door het WSW geborgde 
leningen, die opeisbaar wordt indien blijkt dat het aan het 
WSW betaalde disagio niet voldoende is om aanspraken 
op het WSW te dekken. Het WSW verwacht conform de 
actuele meerjarenliquiditeitsprognose voor de komende 
vijf jaar geen beroep te doen op deze obligoverplichting.

17.1.2 Aangegane verplichtingen nieuwbouw en  
 onderhoud
Ultimo boekjaar is er sprake van een (restant)verplichting 
ad € 923.383 inzake werkzaamheden met betrekking tot 

het totale onderhoud waarvoor opdrachten met derden 
zijn aangegaan en die nog niet geheel of gedeeltelijk zijn 
afgewikkeld. Ultimo boekjaar bestaat er tevens een aan-
gegane verplichting van € 4.722 inzake opdrachten met 
derden met betrekking tot investeringen. 

17.1.3 Terugkooprechten
In het verleden hebben we woningen verkocht via Be-
taalbaar kopen. Middels deze constructie hebben we het 
terugkooprecht van deze woningen. Het betreft hier 21 
woningen met een marktwaarde van € 3.051.695.

17.1.4 Kredietinstelling Koophuur
Ter financiering van de koophuur van de binnenkant 
van de woning hebben koophuurders een financiering 
aangetrokken. Indien de koper niet aan zijn verplichting 
aan de geldgever kan voldoen, kan de vordering door de 
financier aan ons worden gecedeerd met overname van 
alle rechten. Ultimo 2017 betreffen dit 15 woningen met 
een financiering van € 331.173.

17.1.5 Gemeente Apeldoorn
Conform de prestatieafspraken Apeldoorn zijn -onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commis-
sie- geen bouwleges verschuldigd voor nieuwe sociale 
huurwoningen. In afwachting van de uitspraak hoeven de 
leges niet betaald te worden. Ultimo 2017 bedroegen de 
in rekening gebrachte leges € 586.739.

17.1.6 Afnameverplichting Kanaalzone
Met woningcorporatie Ons Huis, de gemeente Apeldoorn 
en de provincie Gelderland hebben we een samenwer-
kingsovereenkomst afgesloten voor de (her)ontwikkeling 
van het pilotgebied in de Kanaalzone te Apeldoorn. Vanuit 
deze afspraken hebben we een afnameverplichting bij de 
gemeente van grondposities Koldewijn en Lepelaarweg 
van in totaal € 2.673.154. De afname van deze grondpo-
sities staat gepland voor 2018 en 2021. We dragen bij 
aan het tekort op de Grondexploitatie. Ultimo 2017 zijn 

alle bekende risico’s in kaart gebracht en verrekend in de 
Grondexploitatie met de deelnemende partijen. Uiteraard 
bestaat het risico op onvoorziene tegenvallers waarbij we 
naar verhouding zullen moeten bijdragen. De omvang 
hiervan is niet vast te stellen.

17.1.7 Financiële verplichtingen
In 2016 zijn we als lessee een meerjarige operationele 
leaseverplichting aangegaan met XLLease voor de totale 
looptijd van de verplichting ad € 199.800 uit hoofde van 
het wagenpark. De totale looptijd ultimo 2017 is korter 
dan 5 jaar. De minimale verplichting korter dan 1 jaar 
bedraagt € 42.804. Er is geen sprake van voorwaardelijke 
leasebetalingen.

Ultimo boekjaar zijn we onderhoudsverplichtingen aange-
gaan voor een bedrag van € 9,1 mln, waarvan de uitvoe-
ring nog ter hand moet worden genomen. Een gedeelte 
hiervan (€ 2,4 mln) zal binnen een jaar plaatsvinden.  
  
17.1.8 Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Samen met St. Joseph Holding BV, St. Joseph Vastgoed BV, 
St. Joseph Projectontwikkeling BV en Joseph Specials BV 
vormen we een fiscale eenheid voor de vennootschaps-
belasting en omzetbelasting. Op grond van de voorwaar-
den zijn de stichting en de dochtermaatschappijen ieder 
hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie 
verschuldigde belasting.

17.1.9 Prestatieafspraken
Met de gemeente Apeldoorn en de huurdersorganisaties 
hebben wij prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken 
gaan bijvoorbeeld over betaalbaarheid, zorgen voor 
beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, 
leefbaarheid en investeren in nieuwbouw. Een goede 
samenwerking tussen de gemeente, de huurdersorganisa-
ties en de woningcorporaties de Woonmensen, Ons Huis, 
De Goede Woning en Veluwonen staat hierbij hoog in het 
vaandel. 



17.1.10 Claims en aansprakelijkheid
We hebben een claim ontvangen van een partij, omdat 
wij niet zouden hebben voldaan aan het recht van eerste 
koop bij de verkoop van woningen in een complex. Wij 
zijn het niet eens met de claim. Deze claim zal mogelijk 
tot een rechtzaak leiden. We zijn van mening dat het niet 
waarschijnlijk is dat de claim wordt toegekend en hebben 
daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake 
rechtsbijstand worden ten laste van de winst-en-verliesre-
kening gebracht.

De Woonmensen heeft in 2017 twee partijen aansprake-
lijk gesteld voor hun aandeel in de ontstane verplichting 
Koopgarant.  

17.2 Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtsper-
sonen waarover overheersende zeggenschap, gezamen-
lijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere 
sleutelfunctionarissen in ons management en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen.

Met de meeste van onze deelnemingen hebben we naast 
ons aandelenbelang ook een zakelijke relatie, waarbij 
producten (veelal onroerende zaken bestemd voor de 
verhuur) en/of diensten van de betreffende deelnemingen 
worden afgenomen. Deze transacties zijn steeds geba-
seerd op gebruikelijke contractuele afspraken waarbij 
marktconforme condities zijn overeengekomen.

18. Toelichting op de winst-en-
 verliesrekening over 2017

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

18.1 Huuropbrengsten

2017 2016

€ €

Huuropbrengsten DAEB 37.565.377 37.247.720

Huuropbrengsten niet-DAEB 1.905.674 2.280.865

39.471.051 39.528.585

Af huurderving:

- wegens leegstand -427.048 -391.194

- wegens oninbaarheid -22.212 -23.680

Mutatie huren in voorziening 
dubieuze huurdebiteuren

69.029 -19.650

39.090.820 39.094.061

De huursom nam af als gevolg van de verkoop van wo-
ningen en prijsafspraken, wat werd gecompenseerd door 
de stijging van de huursom als gevolg van de huurverho-
ging en de huurharmonisatie. De bruto omzet over 2017 
bedraagt € 39,5 mln in 2016 was dit ook € 39,5 mln. Als 
gevolg van beleidskeuzes wijken onze huuropbrengsten 
af van de maximale marktconforme huren.

Over 2017 hebben we een meer gematigde huurverho-
ging toegepast die meer recht doet aan ons speerpunt  
Betaalbaarheid. Gemiddeld voor het woningbezit werd per 
1 juli 2017 een huurverhoging doorgevoerd van 0,45%. 
Voor het DAEB segment 0,46% en niet-DAEB segment 
0,22%. Voor onroerende zaken niet zijnde woningen zijn 
de huren verhoogd op basis van prijsindexcijfers of een 
aanpassing volgens de huurovereenkomst.

18.2 Opbrengsten servicecontracten

2017 2016

€ €

Vergoedingen voor  
leveringen en diensten

1.504.966 1.471.464

Opbrengstenderving  
wegens leegstand

-24.428 -18.590

1.480.538 1.452.874

Dit betreffen de vergoedingen die de huurders, naast de  
netto huur, verschuldigd zijn voor de levering van 
diensten als energie, huismeesters, schoonmaak en 
groenonderhoud. De vergoedingen zijn gebaseerd op 
de geraamde kosten en zijn verdeeld in afrekenbare en 
niet-afrekenbare kosten. Voor de afrekenbare kosten vindt 
jaarlijks, op basis van werkelijke kosten, afrekening c.q. 
verrekening plaats.  

18.3 Lasten servicecontracten

2017 2016

€ €

Servicecontracten -1.311.215 -1.402.828

Kosten glasbreuk -75.837 -56.339

Afrekening leveringen en 
diensten voorgaand jaar

5.361 -55.816

-1.381.691 -1.514.983
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18.4 Lasten verhuur en beheeractiviteiten

2017 2016

€ €

Toegerekende  
organisatielasten

-2.266.316 -4.124.933

Overige lasten verhuur  
en beheeractiviteiten

43.348 145.515

-2.222.968 -3.979.418

De toegerekende organisatiekosten aan verhuur en 
beheeractiviteiten zijn gebaseerd op de gehanteerde 
verdeelsleutels zoals deze in de grondslagen voor het re-
sultaat zijn opgenomen. Deze kosten bestaan onder meer 
uit lonen en salarissen voor personeel dat primair bezig is 
met de exploitatie van het vastgoed. 

18.5 Lasten onderhoudsactiviteiten

2017 2016

€ €

Planmatig onderhoud -3.193.678 -4.013.417

Dagelijks onderhoud -2.681.303 -2.354.278

Mutatie onderhoud -749.222 -959.412

Toegerekende organisatie-
kosten

-1.644.290 -

-8.268.493 -7.327.107

Af: dekking onderhoud elders 
gepresenteerd

2.507 141.032

-8.265.986 -7.186.075

De toegerekende organisatiekosten aan onderhoudskos-
ten zijn gebaseerd op de gehanteerde verdeelsleutels 
zoals deze in de grondslagen voor het resultaat zijn opge-
nomen. Deze kosten bestaan uit bedrijfskosten en lonen 

en salarissen welke verband houden met het onderhoud 
van vastgoed in exploitatie. In 2016 zijn de toegerekende 
kosten opgenomen onder lasten verhuur en beheeractivi-
teiten.

18.6 Overige directe operationele lasten exploitatie  
 bezit

2017 2016

€ €

Gemeentelijke heffingen -1.436.085 -1.396.612

Verzekeringskosten -167.678 -166.995

Verhuurderheffing -3.699.032 -3.311.175

Juridische kosten -51.827 -

Overige direct operationele 
lasten bezit

-103.781 -140.700

-5.458.403 -5.015.482

19. Netto resultaat vastgoed in 
 ontwikkeling

2017 2016

€ €

Omzet verkocht 
vastgoed in ontwikkeling

1.588.750 434.057

Af: Lasten verkocht 
vastgoed in ontwikkeling

-1.448.634 -393.333

Af: Toegerekende 
organisatiekosten

-8.754 -33.346

131.362 7.378

20. Netto gerealiseerd resultaat verkoop  
 vastgoedportefeuille

 

20.1 Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille

2017 2016

€ €

Voormalige huurwoningen 4.505.750 4.956.132

Voormalige koopwoningen 1.884.028 939.773

Bedrijfsruimtes 2.599.084 170.000

8.988.862 6.065.905

De verkoopopbrengst huurwoningen betreft de verkoop 
van 30 huurwoningen (2016:31). De verkoopopbrengst 
koopwoningen betreft de verkoop van 9 woningen welke 
teruggekocht zijn uit Koopgarant en 1 afkoop blooteigen-
dom Koopgarant. Verder zijn in 2017 7 bedrijfsruimtes 
verkocht (2016:1). 

De door de verkoop in 2017 gerealiseerde waardestijging 
begrepen in de herwaarderingsreserve bedraagt  
€ 1.564.021 (2016: € 1.164.660). 

20.2 Toegerekende organisatiekosten

2017 2016

€ €

Lonen en salarissen verkoop-
afdeling

-216.014 -264.153

Overige indirecte verkoop-
kosten

-180.891 -258.331

-396.905 -522.484
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20.3 Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille

2017 2016

€ €

Boekwaarde huurwoningen -3.809.798 -4.539.576

Boekwaarde koopwoningen -1.297.270 -668.560

Boekwaarde bedrijfsruimtes -2.389.718 -170.000

-7.496.786 -5.378.136

21. Waardeveranderingen  
 vastgoedportefeuille

21.1 Overige waardeveranderingen  
 vastgoedportefeuille

2017 2016

€ €

Afwaardering vastgoed  
in ontwikkeling

-380.861 -

Terugname afwaardering  
vastgoed in ontwikkeling

- 1.028.872

-380.861 1.028.872

21.2 Niet-gerealiseerde waardeverandering 
  vastgoedportefeuille

2017 2016

€ €

DAEB vastgoedbeleggingen in 
exploitatie

3.421.543 22.448.914

Niet-DAEB vastgoedbeleggingen 
in exploitatie

-1.343.403 183.001

Terugname waardeverminderin-
gen DAEB vastgoedbeleggingen

-11.150.664 4.958.239

Terugname waardeverminderigen 
Niet-DAEB vastgoedbeleggingen

576.187 506.882

-8.496.337 28.097.036

21.3 Niet-gerealiseerde waardeverandering 
  vastgoedportefeuille VOV

2017 2016

€ €

Op(af )waardering vastgoed 
verkocht onder voorwaarden

86.959 54.296

Dotatie overige voorzieningen - -1.000.000

86.959 -945.704

22. Netto resultaat overige activiteiten

22.1 Opbrengst overige activiteiten

2017 2016

€ €

Erfpachtopbrengsten 123.209 114.857

Opbrengsten administratie-
kosten

20.269 24.848

Gebruikersvergoedingen 135.229 135.229

Beheerdiensten 30.650 41.190

Overige baten 255.604 470.370

564.961 786.494

22.2 Kosten overige activiteiten

2017 2016

€ €

Toegerekende organisatie-
kosten

-128.747 -147.480

Beheerdiensten -2.653 -3.720

Overige kosten -67.746 -80.776

-199.146 -231.976
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23. Overige organisatiekosten

2017 2016

€ €

Heffing Autoriteit -74.309 -74.785

Overige bedrijfslasten -64.987 -633.805

Toegerekende kosten -944.357 -679.142

-1.083.653 -1.387.732

24. Leefbaarheid

2017 2016

€ €

Leefbaarheidsuitgaven -347.883 -265.959

Ontvangen subsidie 141.965 129.118

Toegerekende kosten -533.418 -503.842

-739.336 -640.683

25. Saldo financiële baten en lasten

25.1 Waardeveranderingen van financiële vaste  
 activa, effecten en derivaten

2017 2016

€ €

Waardeveranderingen effecten - 44.464

Waardeveranderingen derivaten 2.126.174 -3.129.374

2.126.174 -3.084.910

25.2 Andere rentebaten en soortgelijke 
 opbrengsten

2017 2016

€ €

Rente op liquide middelen in 
rekeningcourant

1.550 7.101

Rente Kanaalzone 161.001 345.059

Overige rente en soortgelijke 
opbrengsten

54.339 44.806

216.890 396.966

25.3 Rentelasten en soortgelijke kosten

2017 2016

€ €

Rente leningen o/g -9.786.430 -9.918.150

Rente derivaten -1.236.805 -1.212.558

WSW Disagio -79.350 -73.692

Amortisatiekosten optierecht 
derivaten

-39.128 -39.235

Overige rente en kosten - -270

-11.141.713 -11.243.905

De hiervoor vermelde rentelast van langlopende leningen 
kredietinstellingen kan als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

€ €

Rentelasten leningen met een 
vaste rente

9.735.455 9.834.561

Rentelasten leningen met een 
variabele rente

50.975 83.589

9.786.430 9.918.150

26. Belastingen

2017 2016

€ €

Acute belastingdruk  
vennootschapsbelasting

- -

Mutaties actieve latenties:

(Dis)agio leningportfeuille -48.441 -48.441

Mutatie latentie compensabele 
verliezen 

-6.688.000 -5.336.000

Mutatie belastinglatentie derivaten -180.770 343.960

Mutaties in passieve latenties:

Mutatie latentie opbrengsten  
te verkopen woningen

1.220.208 -1.276.000

Mutatie voorziening latente  
belastingverplichting

5.748 5.418

-5.691.255 -6.311.063
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De acute belastingdruk is als volgt bepaald:

2017

€ €

Commercieel resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen

950.408

Resultaat deelnemingen -20.428

929.980

Fiscaal resultaat wordt lager:

Waardeveranderingen  
terugkoopverplichting VOV

-86.959

Afschrijvingen -1.189.857

Resultaat verkoop vastgoed-
portefeuille huurwoningen

-1.161.790

Vrijval fiscaal (dis)agio leningen O.G. -193.764

Beperking aftrek personeelskosten -6.892

Waardeveranderingen derivaten -2.126.174

-4.765.436

Fiscaal resultaat wordt hoger:

Waardeveranderingen  
DAEB vastgoed

7.729.121

Waardeveranderingen  
niet-DAEB vastgoed

767.216

Overige waardeveranderingen  
vastgoedportefuille

380.861

Terugname afwaardering naar  
WOZ-waarde

27.235.000

Amortisatiekosten optierecht  
derivaten

39.128

36.151.326

Belastbaar resultaat 32.315.870

Af: te verrekenen verliezen -32.315.870

Belastbaar bedrag 2017 -

Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief 
bedraagt 25% (2016: 25%). De lagere effectieve belasting-
druk vennootschapsbelasting ad 0% wordt veroorzaakt 
door het benutten van fiscale verliescompensatie en 
fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen. Dit betreft onder-
meer verschillen in de verwerking van herwaarderingen 
op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal 
niet aftrekbare heffing van de Aw. 

Het toepasselijke belastingtarief is overeenkomstig voor-
gaand jaar.

Fiscale eenheid
De stichting vormt samen met haar dochters St Joseph 
Holding BV, St Joseph Vastgoed BV, St Joseph Projectont-
wikkeling BV en Joseph Specials BV een fiscale eenheid 
voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Een 
overzicht van de vennootschapsbelasting van de doch-
ters is opgenomen binnen St Joseph Holding BV voor 
het totaal welke binnen de dochters verschuldigd zou 
zijn, rekening houdend met voor de bv’s geldende fiscale 
faciliteiten.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting
We hebben voor toekomstige fiscale winsten nog  
€ 88.169.716 aan verliezen te verrekenen. De verliezen 
kunnen 9 jaar vooruit gecompenseerd worden. De verlie-
zen zijn als volgt opgebouwd:

Jaar
Verrekenbaar 

verlies
Is verrekenbaar 

tot

2013 68.962.965 2022

2014 19.206.751 2023

Totaal 88.169.716

27. Resultaat deelnemingen

Resultaten ten gunste van c.q. ten 
laste van de post deelnemingen 2017 2016

€ €

St. Joseph Holding BV -20.428 125.613

Landgoed Welgelegen CV - 2.144

-20.428 127.757

28. Afschrijvingen (on)roerende zaken ten  
 dienste van de exploitatie

2017 2016

€ €

Afschrijvingen onroerende en roerende 
zaken ten dienste van de exploitatie

379.013 476.853

379.013 476.853

29. Lonen en salarissen

2017 2016

€ €

Lonen en salarissen 2.732.804 2.952.277

Sociale lasten 395.357 398.899

Pensioenpremies 383.136 382.961

Overige personeelskosten 255.099 62.653

3.766.395 3.796.790
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30. Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accoun-
tantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2017 2016

€ €

Controle van de jaarrekening 162.740 108.222

Andere controlewerkzaamheden 57.471 34.055

Adviesdiensten op fiscaal terrein 42.462 27.604

Andere niet-controlediensten - -

Totaal 262.673 169.881

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werk-
zaamheden die bij ons zijn uitgevoerd door PwC, alszijnde 
de externe accountant bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet 
toezicht accountantsorganisaties). We hebben een andere 
accountantsorganisatie als fiscalist. Deze honoraria heb-
ben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening 
over het boekjaar 2017, ongeacht of de werkzaamheden 
reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

31. Overige informatie

31.1 Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voor-
gedaan met belangrijke gevolgen voor zowel de financiële 
toestand per balansdatum, alsook de financiële toestand 
na balansdatum.

31.2 Werknemers
Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2017 49 
personen (2016: 58). Uitgedrukt in fulltime equivalenten 
(fte) bedroeg de totale formatie eind  2017 41,85 fte (2016: 
46,52). In het boekjaar waren er geen medewerkers actief 
in het buitenland

31.3 Wet normering bezoldiging 
 topfunctionarissen publieke en semipublieke  
 sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
de op ons van toepassing zijnde regelgeving voor toegela-
ten instellingen.

Ons bezoldigingsmaximum in 2017 is € 151.000. Dit geldt 
naar rato van de duur en/of omvang van het dienstver-
band. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 
kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor 
de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2017 in 
het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

2017 2016

V. van 
Oordt

V. van 
Oordt

Functie directeur-
bestuurder

directeur-
bestuurder

Duur dienstverband 1-1 t/m  
31-12-2017

1-1 t/m  
31-12-2016

Omvang dienstverband in 
het boekjaar (in fte)

1 1

Type dienstverband Loondienst Loondienst

Gewezen topfunctionaris Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging

Periodieke betaalde beloning 120.694 121.595

Belaste onkostenvergoeding 665 893

Beloningen betaalbaar op 
termijn

19.887 19.639

Ontslagvergoeding N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 141.246 142.127

Toepasselijk WNT-maximum 151.000 150.000



De bezoldiging van de commissarissen van de woningcorporatie over 2017 is als volgt:

Dhr. Th. 
Oosterhuis

Mevr. 
C.H.M.A.T. 

Welling

Dhr. 
B.L.M.T. van 

Moerkerk
Mevr. M.K. 
Groenberg

Mevr. I. de 
Jong Dhr. F. Sterk

Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10 - 31/12 1/10 - 31/12 1/10 - 31/12

Omvang dienstverband in het boekjaar (in fte) - - - - - -

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bezoldiging

Beloning 13.525 9.466 9.466 2.029 2.029 2.029

Belastbare onkostenvergoedingen 712 520 448 104 175 -

Beloningen betaalbaar optermijn - - - - - -

Totaal bezoldiging 14.237 9.986 9.914 2.133 2.204 2.029

Toepasselijk WNT-maximum 22.650 15.100 15.100 3.775 3.775 3.775

De bezoldiging van de commissarissen van de woningcorporatie over 2016 is als volgt:

Dhr. Th. 
Oosterhuis

Dhr. C.H.P. 
Oosterwijk

Mevr. 
C.H.M.A.T. 

Welling

Dhr. 
B.L.M.T. van 

Moerkerk

Functie Voorzitter Lid Lid Lid

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 30/11 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Omvang dienstverband in het boekjaar (in fte) - - - -

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee

Bezoldiging

Beloning 12.000 7.333 8.000 8.000

Belastbare onkostenvergoedingen 507 288 284 407

Beloningen betaalbaar optermijn - - - -

Totaal bezoldiging 12.507 7.621 8.284 8.407

Toepasselijk WNT-maximum 22.500 15.000 15.000 15.000
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de 
WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er 
geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging 
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ont-
vangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op 
grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of 
had moeten plaatsvinden (2016: eveneens geen). Er zijn 
in 2017 geen ontslaguitkeringen (2016: geen) aan overige 
functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen 
te worden gerapporteerd.

Apeldoorn, 11 juni 2018
De Woonmensen

Directeur-bestuurder Raad van Commissarissen 

V. van Oordt  M.K. Groenberg

   
   B.L.M.T van Moerkerk

   
   
   C.H.M.A.T. Welling

   
   I. de Jong

   
   F. Sterk 

Overige gegevens

32. Statutaire resultaatbestemming

De statutaire resultaat bestemming is onder het Eigen 
vermogen verantwoord.

33. Controleverklaring van de 
 onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
bij de jaarrekening is opgenomen vanaf pagina 109.

34. Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB

We hebben gekozen voor een administratieve splitsing 
van onze DAEB en niet-DAEB activiteiten. Deze gesegmen-
teerde balansen zijn op de volgende pagina’s opgenomen.
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DAEB 
       1 januari 2018

VASTE ACTIVA €

Materiële vaste activa

(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie 8.751.979

Vastgoedbeleggingen

DAEB vastgoed in exploitatie 588.896.165

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 10.160.650

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie 250.445

599.307.260

Financiële vaste activa

Deelnemingen -

Overige effecten 352.060

Latente belastingvorderingen 21.795.614

Vorderingen groepsmaatschappijen -

Overige financiële vaste activa -

Interne lening 14.090.000

Netto vermogenswaarde niet-DAEB 29.012.813

65.250.487

Totaal vaste activa 673.309.726

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop -

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop -

Voorraad materialen -

-

Vorderingen

Huurdebiteuren 169.215

Vorderingen op gemeenten 1.465

Vorderingen op groepsmaatschappijen -

Overige vorderingen 90.809

Overlopende activa 258.902

Vorderingen op niet-DAEB tak -

520.391

Liquide middelen 24.729.600

Totaal vlottende activa 25.249.991

TOTAAL ACTIVA 698.559.717

      
      1 januari 2018

EIGEN VERMOGEN €

Herwaarderingsreserve 239.403.930

Overige reserves 149.544.866

388.948.796

VOORZIENINGEN

Voorziening loopbaanontwikkeling 134.902

Voorziening jubileum uitkeringen 115.376

Voorziening reorganisatiekosten -

Voorziening deelnemingen -

Voorziening latente belastingverplichting 538.131

Overige voorzieningen 96.800

885.209

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden/leningen kredietinstellingen 235.811.491

Derivaten 15.208.440

Waarborgsommen -

Verplichting onroerende zaken VOV 10.123.527

261.143.458

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen 37.260.242

Schulden aan leveranciers 1.477.478

Schuld groepsmaatschappijen -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 455.592

Schulden terzake van pensioenen 45.668

Overlopende passiva 4.210.704

Schulden aan niet-DAEB tak 4.132.570

47.582.254

TOTAAL PASSIVA 698.559.717 107



niet-DAEB 
       1 januari 2018

VASTE ACTIVA €

Materiële vaste activa

(On)roerende zaken ten dienste van de exploitatie -

Vastgoedbeleggingen

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 29.695.382

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 6.998.455

Vastgoed in ontwikkeling voor eigen exploitatie -

36.693.837

Financiële vaste activa

Deelnemingen 13.240

Overige effecten -

Latente belastingvorderingen 1.042.700

Vorderingen groepsmaatschappijen waarin wordt deelgenomen 626.086

Overige financiële vaste activa 1.311.059

2.993.085

Totaal vaste activa 39.686.922

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vastgoed bestemd voor de verkoop 130.305

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop 2.416.486

Voorraad materialen -

2.546.791

Vorderingen

Huurdebiteuren 42.076

Vorderingen op gemeenten -

Vorderingen op groepsmaatschappijen -

Overige vorderingen 332.706

Overlopende activa 34.783

Vorderingen op DAEB tak 4.132.570

4.542.135

Liquide middelen 4.743.688

Totaal vlottende activa 11.832.614

TOTAAL ACTIVA 51.519.536

      

      1 januari 2018

EIGEN VERMOGEN €

Herwaarderingsreserve 3.940.175

Overige reserves 25.072.638

29.012.813

VOORZIENINGEN

Voorziening loopbaanontwikkeling -

Voorziening jubileum uitkeringen -

Voorziening reorganisatiekosten -

Voorziening latente belastingverplichting -363.000

Overige voorzieningen 1.000.000

637.000

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden/leningen kredietinstellingen -

Derivaten -

Waarborgsommen 52.858

Verplichting onroerende zaken VOV 6.976.543

Interne lening 14.090.000

21.119.401

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen -

Schulden aan leveranciers 77.762

Schuld groepsmaatschappijen 2.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen 646.979

Schulden terzake van pensioenen -

Overlopende passiva 23.081

750.322

TOTAAL PASSIVA 51.519.536
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting de Woonmensen

Verklaring over de jaarrekening 2017 

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting de Woonmensen een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van de toegelaten instelling op 31 december 2017 en van 
het resultaat over 2017 in overeenstemming met artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 
31 van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling 
Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, Richtlijn 645 ‘Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’ van 
de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 645) en de bepalingen bij en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting de Woonmensen te 
Apeldoorn (‘de toegelaten instelling’) gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2017;
• de winst-en-verliesrekening over 2017; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
artikel 35 lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de 
bepalingen van en krachtens de WNT en RJ 645.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

2PY3HD4QQNTJ-263509547-38

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350,3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam
T: 088 792 0010, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing Op www.pwc nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
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Onqfh a nkel ij kh e id
Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Woonmensen zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).

Benadrukking van de waarderingsgrondslag in de jaain'ekening 
Wij vestigen de aandacht op de paragraaf 'DAEB vastgoed in exploitatie & niet-DAEB vastgoed in 
exploitatie' op pagina 74 tot en met 77 en pagina 87 en 88 van de jaarrekening 2017. Stichting 
de Woonmensen waardeert een deel van haar onroerende zaken in exploitatie op grond van artikel 35 
lid 2 van de Woningwet in overeenstemming met bijlage 2 van de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting. Na eerste verwerking waardeert Stichting de Woonmensen deze onroerende zaken 
tegen actuele waarde onder toepassing van de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• het volkshuisvestelijk verslag;
• overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van artikel 35 en 36 van de Woningwet en RJ 645 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in rubriek A van het 
accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de Regeling Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag van het bestuur en de overige informatie in overeenstemming met artikel 35 en 36 van de 
Woningwet en RJ 645.

Stichting de Woonmensen - 2PY3HD4QQNTJ-263509547-38 
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantseontrole
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen 
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met artikel 35 

lid 1 en 2 van de Woningwet, artikel 30 en 31 van het Besluit Toegelaten Instellingen 
Volkshuisvesting, artikel 14 en 15 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting,
RJ 645 en de bepalingen van en krachtens de WNT; en voor

• een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de toegelaten instelling in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de toegelaten instelling te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en 
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling haar 
bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de toegelaten instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de eontrole van de jaat'rekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Stichting de Woonmensen - 2PY3HD4QQNTJ-263509547-38 
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring.

Rotterdam, 12 juni 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door H.H. Bröring RA

Stichting de Woonmensen - 2PY3HD4QQNTJ-263509547-38 
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Bijlage bij onze eontroleverklaring over de jaarrekening 2017 
van Stichting de Woonmensen
In aanvulling op wat is vermeld in onze eontroleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt.

De lier antivoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, rubriek A van het accountantsprotocol zoals opgenomen in bijlage 4 bij de 
Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid 
te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is.
Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de toegelaten instelling.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de toegelaten instelling 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
eontroleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze eontroleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie 
haar continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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