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VOORWOORD 

Woningstichting Anna Paulowna heeft zich in de periode 2014-2018 met het motto “kiezen voor kwa-

liteit … ondanks alle beperkingen” ingezet voor de volkshuisvesting in Anna Paulowna, Breezand en 

Van Ewijcksluis. We hebben onze woningvoorraad flink verbeterd en hebben sober en efficiënt ge-

werkt. Dat heeft zich vertaald in tevreden huurders. Daar zijn we content mee, daar doen we het im-

mers voor. De afgelopen jaren waren roerig door onder andere de nieuwe Woningwet (2015), het land 

dat langzaam opkrabbelde uit de economische crisis, de scheiding van wonen en zorg en de sector-

doelstellingen om de woningvoorraad duurzamer te maken. 

 

In dit koersplan delen we de koers van Woningstichting Anna Paulowna voor de periode 2019-2023 

met u. Het plan is tot stand gekomen in dialoog met de gemeente, de huurdersorganisatie, de zorg- 

en welzijnspartijen waarmee we lokaal werken, onze collega-corporaties in Hollands Kroon, de me-

dewerkers en onze Raad van Toezicht. In dit boeiende proces hebben we informatie opgehaald, 

ideeën uitgewisseld en onze focus voor de komende jaren scherp gesteld. We gaan samen met onze 

partners voor een betaalbaar, duurzaam en leefbaar Hollands Kroon! We werken met al onze partners 

nauw samen in de wijk. Om zelfstandig krachtig te opereren, werken we op meerdere terreinen sa-

men met de collega-corporaties in de regio.  

 

Waar Woningstichting Anna Paulowna voor staat, onze volkshuisvestelijke prioriteiten en hoe we 

onze organisatie verder willen verbeteren ten behoeve van onze huurders komt samen in ons koers-

plan. We realiseren ons dat onze lokale woningmarkt en wet- en regelgeving continu in beweging zijn, 

dit hebben we bondig in beeld gebracht. Het koersplan geeft richting aan de besluiten en werkzaam-

heden van alle medewerkers van Woningstichting Anna Paulowna. Onze keuzes hebben we uitge-

werkt in speerpunten en acties met zo concreet mogelijke resultaten. Via onze jaarplannen, manage-

mentrapportages en de prestatieafspraken met onze huurdersorganisatie, de gemeente Hollands 

Kroon, Wooncompagnie en Woningbouwvereniging Beter Wonen zorgen we er gezamenlijk voor dat 

de beoogde resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd. In ons jaarverslag en door middel van de 

maatschappelijke visitatie, die in 2020 weer zal plaatsvinden, leggen we verantwoording af over de 

realisatie van onze plannen.  

 

Tot slot wil ik iedereen die heeft meegedacht met het koersplan van Woningstichting Anna Paulowna 

enorm bedanken! Het voelt goed dat het plan tot stand is gekomen met de zorg- en welzijnsorgani-

saties, de corporaties, gemeente Hollands Kroon, Stichting Huurdersorganisatie Woningstichting 

Anna Paulowna, onze Raad van Toezicht en onze medewerkers. Daarmee is het koersplan een breed 

gedragen plan, voor en door onze omgeving gemaakt. Samen staan we voor betaalbaar en duurzaam 

wonen in een fijne woonomgeving in Hollands Kroon. 

 

 

Ben Broxterman 

directeur-bestuurder 

 

november 2018 
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ONTWIKKELINGEN DIE INVLOED HEBBEN OP ONS WERK 

Ons werk is met de nieuwe Woningwet, de scheiding van wonen en zorg, de economische crisis en nu 

weer economische voorspoed de afgelopen jaren flink veranderd. De wereld om ons heen en wat er 

daardoor van ons en onze partners in de gemeente Hollands Kroon gevraagd wordt, blijft veranderen. 

Met onze partners zijn en blijven we in gesprek gaan over hoe de opgave in de gemeente en de kernen 

waar wij bezit hebben in het bijzonder verandert, wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en hoe die 

impact hebben op ons dagelijkse werk en onze wenselijke toekomststrategie. De volgende ontwikke-

lingen zien we samen als bepalend voor waar we in de komende vier jaar op koersen (van heel lokaal 

tot landelijke trends): 

 

▪ Beperkte grondposities in de kernen: In de kernen waar we bezit hebben is weinig ruimte 

om te bouwen. Daar waar wel ruimte is zien we dat de grond vooral in eigendom is van pro-

jectontwikkelaars. Sociale huurwoningen toevoegen lukt dan ook vooral als door de ge-

meente op voldoende nieuwbouw van sociale huurwoningen wordt gestuurd.  

 

▪ Extramuralisering: Om in een intramurale zorginstelling te kunnen wonen is een steeds 

zwaardere indicatie nodig. Voor de groep die deze indicatie niet krijgt wordt vanuit de be-

hoefte aan een betaalbare woning en een beschermde/beschutte woonomgeving een steeds 

groter beroep gedaan op de corporatie. Het gaat zowel om uitstromers als huidige huurders 

van woningcorporaties. Woningstichting Anna Paulowna werkt samen met onder andere 

Woonzorggroep Samen, WonenPlus Welzijn, De Waerden, ’s Heerenloo, Incluzio en de ge-

meente Hollands Kroon om uitstromers passend te huisvesten, passende zorg en passende 

begeleiding te bieden. Zowel op individueel niveau als op het niveau van de wijk/kern vraagt 

deze ontwikkeling maatwerk en continue aandacht om te kijken of uitstromers zelfstandig 

een goede plek vinden.  

 

▪ Balans in de wijk: Door de wettelijke passendheidscriteria, de extramuralisering en de in-

stroom van vergunninghouders is er sprake van een grotere groep mensen met een laag in-

komen en/of een zorg- en begeleidingsbehoefte in onze woningen en wijken. We zien een 

toename van ongewenst woongedrag en huishoudens met minder representatieve huizen 

en/of tuinen. Daardoor kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. We streven er samen 

naar onze wijken zo gedifferentieerd mogelijk te houden.  

 

▪ Vergrijzing: Het aantal 65+-huishoudens zal in de gemeente Hollands Kroon tussen 2017 en 

2040 met 63% toenemen. Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende behoefte aan voor 

ouderen geschikte woningen. Veel ouderen wonen op dit moment nog alleen of samen in 

grotere woningen; in de koop- of sociale huur eengezinswoningvoorraad. Naast vergrijzing 

zien we ook een trend van huishoudensverdunning; het aantal alleenstaanden en tweeper-

soonshuishoudens neemt toe. Deze oudere groep kleine huishoudens heeft een toene-

mende behoefte aan woonruimte nabij voorzieningen. 

 

▪ Betaalbaarheid: Sinds 2015 is Nederland echt weer uit de economische crisis aan het ko-

men. Woningstichting Anna Paulowna heeft relatief lage huren. In Hollands Kroon is het aan-

deel huishoudens met betaalrisico’s beduidend lager dan landelijk gemiddeld (7,9% om 

12,2% in 2016: bron: Waarstaatjegemeente). Desondanks zien we dat betaalbaar wonen voor 



3 

 
 

 

 

minima een vraagstuk blijft. Hier blijven we rekening mee houden, terwijl we onze voorraad 

ook willen verbeteren, uitbreiden en verduurzamen. 

 

▪ Verduurzaming: In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) is er politiek een ambitieuze 

agenda om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn betekent dit dat de cor-

poratiesector heeft afgesproken in 2021 uit te komen op gemiddeld energielabel B voor de 

woningen. Op de lange termijn, uiterlijk in 2050, zetten corporaties in op een CO2-neutrale 

woningvoorraad. In het bouwbesluit is vastgelegd dat woningen die vanaf 2020 nieuw wor-

den gebouwd energieneutraal dienen te zijn. Woningcorporaties willen bijdragen aan de ver-

duurzaming door de huurders een energiezuinig en comfortabel huis te bieden. De ge-

meente is primair aan zet om te zorgen dat de energievoorziening groener wordt (denk aan 

gebruik van restwarmte). Zorgen voor een duurzamere woning en energievoorziening is één, 

de huurder bewust maken van wat dat betekent is twee. Energiezuiniger worden we samen. 

 

▪ Digitalisering: De maatschappij digitaliseert, sociale media, smartphone en een online regi-

onaal woonruimteverdeelsysteem zijn gemeengoed geworden. In de vorm van domotica 

wordt hoe we wonen ook moderner en digitaler. Denk aan slimme energiemeters en inbraak-

beveiliging. Dit vergroot het wooncomfort, stelt mensen in staat langer zelfstandig thuis te 

wonen en verlaagt de zorgkosten. Onze huurders hebben steeds meer de behoefte om digi-

taal van onze dienstverlening gebruik te maken. Aan ons de uitdaging om de technologische 

ontwikkelingen samen met onze huurders door te maken en daarnaast ruimte te blijven bie-

den aan maatwerk en persoonlijk contact. Dat is de basis waarop we herkend en erkend wor-

den. 

 

▪ Netwerksamenleving: Samenwerken en netwerken op lokaal niveau zijn essentieel om 

structureel invulling te geven aan de ontwikkelingen die invloed hebben op ons werk. Voor 

leefbare wijken, krachtig zelfstandig opereren en het halen van de landelijke duurzaam-

heidsdoelstellingen hebben we onze netwerkpartners hard nodig. We opereren in een net-

werk. Door samen te werken met onze partners en samen doelen te stellen krijgen we meer 

voor elkaar.  

 

Deze ontwikkelingen zijn sterk met elkaar verbonden. De extramuralisering en de passendheidstoets 

leiden bijvoorbeeld tot meer eenzijdige wijken en daarmee een toenemende opgave om de wijken 

leefbaar te houden. In wat volgt geven we aan hoe we in ons werk met onze partners onze rol willen 

invullen met het oog op deze ontwikkelingen. 
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HET PROFIEL VAN WONINGSTICHTING ANNA PAULOWNA 

Dit zijn wij 

Woningstichting Anna Paulowna is een corporatie met het hart voor de gemeenschappen in Anna 

Paulowna, Breezand en van Ewijcksluis. We zijn bekend voor de huurder, die kan op ons rekenen. We 

hebben ongeveer 1.400 verhuureenheden in de gemeente Hollands Kroon. Veel woningen zijn ge-

bouwd in de jaren ’70. We verhuren voor het overgrote deel eengezinswoningen. We focussen ons op 

onze sociale doelgroep (huishoudens met een inkomen tot € 36.798,- prijspeil 2018). 

 

Woningstichting Anna Paulowna is door de jaren heen een koersvaste woningcorporatie. We zijn toe-

gankelijk voor onze huurders en blijven professioneel doen waar we goed in zijn: 

 

❖ We worden herkend en erkend als een klantgerichte woningcorporatie. We zijn trots op onze 

scores van tussen 7 en 8+ op klantgerichtheid in de Aedes-benchmark de afgelopen jaren. In 

2017 hadden we Huurdersoordeel A, dat voelt als loon naar werken. Onder andere door ons 

mutatieproces door te lichten hebben we het afgelopen jaar stappen gezet om nog klantgerich-

ter te worden. 

 

❖ We hebben de woningkwaliteit en energiezuinigheid van  woningen verbeterd: 

 16 woningen Hyacintenstraat te Breezand. 

 20 woningen Corn. Keijzerlaan en D.C. Rezelmanstraat te Anna Paulowna. 

 24 woningen Tulpenstraat te Breezand. 

 16 woningen Heldringstraat te Breezand. 

37 woningen D.C. Rezelmanstraat , C. Keijzerlaan, K. Keurisstraat en C.R. Waiboerstraat 

te Anna Paulowna. 

 

❖ Onze woningen zijn betaalbaar: we bieden in landelijk perspectief een concurrerende prijs-

kwaliteitsverhouding.  

 

❖ We verbeteren de woonomgeving, samen met onze huurders en de gemeente Hollands Kroon. 

Zo hebben we in 2018 nog door het aanplanten van nieuw groen, het verwijderen van te hoge 

bomen en plaatsing van schuttingen met poort aan de achterzijde van de woningen de Meer-

koetstraat, de Sportlaan, de Zijperlaan, het Leeuwerikplein en het Gruttoplein aangepakt. 

 

❖ We werken nuchter, resultaatgericht en efficiënt. We doen wat we afspreken. Onze lage be-

drijfslasten (in 2017 € 100,- per woning onder het sectorgemiddelde) toont aan dat we met een 

beperkt aantal medewerkers de kwaliteiten in huis hebben om goede resultaten voor onze 

huurders te halen.  

 

❖ Onze huurders waarderen onze eigen onderhoudsdienst zeer. We hebben daardoor vrijwel elke 

klacht op dezelfde dag nog naar tevredenheid af kunnen handelen. We zijn daarmee een be-

trouwbare en herkenbare factor in het leven van onze huurders. Onze opzichters en onder-

houdsmedewerkers zijn onze ogen en oren. 
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Samen met de gemeente Hollands Kroon, onze huurdersorganisatie, onze collega-corporaties Beter 

Wonen en WoonCompagnie, WonenPlus Welzijn, zetten we ons in voor Hollands Kroon. Met de ge-

meente, de huurdersorganisatie, Beter Wonen en WoonCompagnie en hun huurdersorganisaties ac-

tualiseren we bovendien jaarlijks de prestatieafspraken 2017-2020, waarmee onze bijdrage aan de 

volkshuisvestelijke opgave is geborgd. 

 

Onze focus voor de komende jaren 

De basis voor ons presteren ligt in een gezonde bedrijfsvoering. We zijn sober en doelmatig en werken 

slim samen, dus we kunnen ons stevig inzetten om onze voorraad toekomstbestendiger te maken. 

Dat betekent voor ons comfortabel en betaalbaar wonen in een fijne wijk en leefbare kernen. Op basis 

van inspirerende gesprekken met onze partners zijn we tot verdieping en aanscherping van onze inzet 

gekomen, met vier volkshuisvestelijke speerpunten:  

• Betaalbare woonlasten 

• Duurzame woningen 

• Bouwen naar behoefte 

• Stapje extra voor onze huurders (waaronder huurders met een zorg- en/of begeleidingsbe-

hoefte). 

 

Met deze focus kunnen wij zelfstandig en in nauwe samenwerking met onze partners aan de slag voor 

onze doelgroep in de gemeente Hollands Kroon. 

 

Onze missie  

De kern van ons handelen is verwoord in onze missie: 

 

 
 

Ongeacht de veranderende opgaven, wijzigingen in wet- en regelgeving, onze ondernemingsstrate-

gie, ambities en/of complexe vraagstukken legitimeert dit wie we zijn en wat we doen. We zijn her-

kenbaar en onderscheidend door gepassioneerd en kerngericht onze huurders goede woonoplos-

singen te bieden. De aankomende jaren geven we aan deze missie met onze koers en strategische 

agenda concreet invulling. 

 

Onze kernwaarden 

Deze missie maken we waar door vier kernwaarden centraal te stellen. In onze Koersbrief in 2014 

hadden we ‘klant- en servicegericht’, ‘sociaal en betrokken’, ‘laagdrempelig en open’ en ‘nuchter en 

deskundig’ als kernwaarden. De onderliggende motivatie daarvoor past nog steeds heel goed bij ons 

nu. Woningstichting Anna Paulowna staat in de komende jaren voor:  

❖ Klantgericht: We zijn vriendelijk in het contact, behulpzaam en lopen twee meter meer om 

ervoor te zorgen dat onze huurder ook echt tevreden is. De huurder staat centraal in onze 

werkprocessen. We bieden hoge service en kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. 

❖ Toegankelijk: We zijn en blijven kleinschalig, overzichtelijk, open en eerlijk. We zijn toegan-

kelijk voor onze huurders en onze partners. We staan dichtbij de huurder. Huurders kunnen 

Woningstichting Anna Paulowna: In de kern duurzaam, be-

trokken, betrouwbaar en betaalbaar.  
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altijd bellen, op kantoor komen of mailen. We nemen de tijd en zijn duidelijk in wat we wel 

en niet voor hen kunnen betekenen. Partners weten dat ze op ons kunnen rekenen en dat 

we hen bij onze plannen betrekken.  

❖ Sociaal betrokken: We zijn betrokken bij Anna Paulowna, Breezand en Van Ewijcksluis. We 

kennen onze huurders. Dat maakt dat we ons goed kunnen inleven in hun situatie en actief 

met hen kunnen meedenken. We zetten ons vermogen en onze energie optimaal in voor onze 

wijken en complexen. 

❖ Betrouwbaar: We komen onze afspraken na, zijn transparant en aanspreekbaar op behaald 

resultaat. We maken duurzame keuzes en werken efficiënt. Onze stakeholders kunnen erop 

rekenen dat onze bedrijfsvoering financieel gezond is. 

 

Hierop zijn we door onze huurders, woningzoekenden, partners maar ook als collega’s onderling aan-

spreekbaar! 
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ONZE SPEERPUNTEN EN DOELSTELLINGEN 

We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het toekomstbestendiger maken van onze vast-

goedportefeuille door verduurzaming (Aangenaam besparen), sloop/nieuwbouw en groot onder-

houd. Daarbij hebben we door nuchter en deskundig slimme keuzes te maken gezorgd dat onze wo-

ningen betaalbaar zijn en blijven en dat we kunnen blijven investeren in onze woningen. We hebben 

met ons hechte netwerk sociaal en betrokken gewerkt aan de vitaliteit van onze kernen. De concrete 

opgaven die we in onze Koersbrief benoemden waren: woningkwaliteit op peil houden, klantgericht-

heid versterken en verdienmodel aanscherpen.  

 

De komende jaren gaan we als zelfstandige krachtige corporatie die nauw met haar partners samen-

werkt met vier duidelijke volkshuisvestelijke speerpunten aan de slag om onze concrete doelstellin-

gen te realiseren. We zijn onderscheidend en aanspreekbaar op onze bijdrage aan de volgende vier 

speerpunten: 

➢ betaalbare woonlasten 

➢ duurzame woningen 

➢ bouwen naar behoefte 

➢ een extra stapje doen voor onze huurders (waaronder omgaan met huurders met een zorg- 

en/of begeleidingsbehoefte). 

 

Deze speerpunten werken we kort uit. Per speerpunt sturen we op concrete doelen. De planning van 

onze activiteiten in de wijken en de complexen geven we weer in onze jaarplannen, waarin verdere 

uitwerking wordt gegeven aan onze doelen, activiteiten, uitgaven en opbrengsten. Op deze wijze blij-

ven we flexibel door aansluitend op onze opgaven jaarlijks concrete uitwerking te geven aan onze 

strategie. 

 

Betaalbare woonlasten 
Onze kerntaak is de sociale doelgroep (inkomen tot € 36.798,-, prijspeil 2018) een betaalbare woning 

bieden. Dat is ons bestaansrecht; hier moeten onze huurders op kunnen rekenen. We vinden het erg 

belangrijk dat we in aantal, type, prijs en energiezuinigheid een passende woningvoorraad hebben. 

De woonlasten betaalbaar houden is onze onderliggende drive. 

 

 

Betaalbare 
woonlasten

Verduurzamen = 
lagere woonlasten

Voldoende betaalbare 
woningen beschikbaar

Maatwerk 

Kleiner en 
goedkoper bouwen
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Verduurzamen = lagere woonlasten 

We hebben het doel dat onze woningen in 2023 gemiddeld energielabel B (Energie-Index onder 1,4) 

hebben. We willen onze huurders zo veel mogelijk laten profiteren van onze investeringen in duur-

zaamheid. Dat betekent dat we liever meer woningen iets verduurzamen dan enkele woningen met 

hoge kosten naar energieneutraal brengen. We willen dus bij zo veel mogelijk huurders de woonlas-

ten omlaag brengen en onze middelen efficiënt inzetten. Onze huurder wordt pas echt enthousiast 

van een duurzamere woning, als de woonlasten (gas, water, licht en huur) omlaag gaan. Een bijkom-

stig voordeel is dat we door het intensieve verduurzamingstraject veel in contact komen met huur-

ders. Dit wordt als zeer positief ervaren.  

 

Doelstellingen 

1. Als we een woning energiezuiniger maken gaan de woonlasten van de huurders omlaag. 

2. We plaatsen zonnepanelen op daken als huurders dit willen en het dak ervoor geschikt is. 

 

Kleiner en goedkoper bouwen 

Passend bij de verwachte toename van ouderenhuishoudens met behoefte aan een sociale huurwo-

ning, voegen we zo veel mogelijk levensloopbestendige (en daarmee voor meerdere doelgroepen ge-

schikte) woningen toe. We zullen geen grote eengezinswoningen meer bouwen, maar ons meer rich-

ten op kleinere woningen van ± 80 m2. Daarbij passen de bijbehorende lagere bouwkosten beter bij 

de huurprijzen die voor de sociale doelgroep berekend worden.  

 

Doelstellingen 

3. Nieuwe (levensloopbestendige) woningen bouwen. 

4. Woningen van maximaal 80 m2 bouwen. 

 

Voldoende betaalbare woningen beschikbaar 

We wensen onze woningvoorraad betaalbaar te houden voor onze huurders met en zonder huurtoe-

slag. Daarom houden we alle woningen qua huur onder de aftoppingsgrenzen (1e aftoppingsgrens 

€ 597,30, 2e aftoppingsgrens € 640,14, prijspeil 2018). Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat er 

ook verschillen in huurprijs zijn tussen woningen. We kijken daarbij naar de kwaliteit en de verhuur-

baarheid van de betreffende woningen. 

 

Doelstellingen 

5. Bij nieuwbouw hanteren we een maximale huurprijs van € 597,30 respectievelijk € 640,14 

(aftoppingsgrenzen, prijspeil 2018).  

6. We voeren een gematigd huurverhogingsbeleid conform huursombenadering. We verhogen 

de huur niet inkomensafhankelijk. 

 

Maatwerk 

We vinden het belangrijk dat onze huidige en toekomstige huurders in een woning wonen die ze kun-

nen betalen. Daarom leveren we waar mogelijk maatwerk om hoge schulden en huisuitzettingen te 

voorkomen. We handelen hierin professioneel: we denken mee, proberen met huurders tot reële op-

lossingen te komen en verwijzen door als het probleem groter is dan alleen een niet bij het inkomen 

passende woning. 
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Doelstellingen 

7. In voorkomende gevallen verwijzen we huurders met structurele betaalbaarheidsproble-

men door naar de maatschappelijke instellingen die kunnen helpen. We hebben hiervoor 

onder andere een convenant vroegsignalering met de gemeente Hollands Kroon onderte-

kend. 

 

Duurzame woningen 
We hebben het doel dat onze woningen in 2023 gemiddeld energielabel B (Energie-Index onder 1,4) 

hebben en alle woningen minimaal energielabel B hebben (behalve de woningen die we gaan verko-

pen of in 2024 en 2025 renoveren). Daarnaast is er als doelstelling het door ons onderschreven Kli-

maatakkoord om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. We gaan de komende jaren stevig aan de slag 

om onze woningen duurzamer te maken, in dienst van het wooncomfort en de woonlasten van onze 

huurders. Door flink isoleren, zonnepanelen plaatsen en hele duurzame nieuwbouw kunnen we forse 

stappen maken. Verduurzamen doen we samen, met de gemeente en onze collega-corporaties ma-

ken we plannen. We verwachten van de gemeente een proactieve houding om vanuit een helder en 

gedragen gemeentelijk duurzaamheidsbeleid gezamenlijk te bepalen op welke wijze we de ambiti-

euze duurzaamheidsdoelstelling kunnen halen. Onze huurders kunnen door energiezuinig te zijn ook 

hun steentje bijdragen. Belangrijke randvoorwaarde om de woningen duurzamer te kunnen maken, 

is een duurzaam investeringsmodel, zodat we kunnen blijven investeren. Duurzame woningen gaat 

breder dan alleen energiezuinig zijn, het gaat om toekomstbestendigheid van de woningen. We willen 

onze voorraad aantrekkelijk houden voor onze doelgroep.  

 

 
Verduurzamen huidige voorraad naar label B 

We investeren in de isolatie van onze huidige woningvoorraad en plaatsen in overleg met de huurders 

zonnepanelen op daarvoor geschikte daken. Door onze middelen efficiënt in te zetten verduurzamen 

we zo veel mogelijk woningen, zodat bijna alle huidige huurders hier qua wooncomfort en woonlas-

ten van kunnen profiteren.  

 

Doelstellingen 

1. Gemiddeld energielabel B (EI van 1,4) over de hele voorraad in 2023. 

2. Bijna elke woning heeft minimaal energielabel B in 2023. Dat betekent dat we complexgewijs 

investeren in: 

Duurzame 
woningen

Verduurzamen huidige 
voorraad naar label B

Levensloopbestendige 
woningen

In samenwerking met 
partners 

Duurzaam 
investeringsmodel

Zeer energiezuinige 
nieuwbouw
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o Dakisolatie 

o Gevelisolatie 

o Vloerisolatie 

o Ramen voorzien van dubbel glas 

o Hr-ketel – individueel 

o Mechanische ventilatie.  

3. We combineren levensduur verlengend onderhoud met verduurzaming, wat betekent dat 

verbeteringen op een natuurlijk moment uitgevoerd worden. 

4. De minst energiezuinige woningen (met een energielabel D, E of F) pakken we als eerst aan. 

5. We verduurzamen in de periode 2019-2023 ruim 500 woningen. Dat betekent een investering 

van circa € 9 miljoen. 

6. We zetten in op CO2-neutraal in 2050 en voeren de komende jaren verbeteringen in de wo-

ningen door die hierbij passen (no-regret-maatregelen).  

 

Zeer energiezuinige nieuwbouw 

We investeren door nieuwbouw in het duurzamer maken van onze woningvoorraad. Door nieuwe wo-

ningen zeer energiezuinig te realiseren is deze voorraad al klaar voor CO2 neutraal in 2050.  

 

Doelstellingen 

7. Nieuwbouw realiseren we energieneutraal (gasloos en met een EPC van 0). Vanaf 2020 

schrijft het bouwbesluit dit voor. Wij zijn hier in 2018 al mee gestart. 

 

Levensloopbestendige woningen 

We sturen door nieuwbouw en waar van toepassing maatwerk op een toename van onze levensloop-

bestendige woningvoorraad. Levensloopbestendig betekent voor ons voor meerdere doelgroepen 

geschikt en daardoor flexibel toe te wijzen. 

 

Doelstellingen 

8. Nieuwbouw realiseren we levensloopbestendig, tenzij het vastgoed en de locatie daar spe-

cifiek niet geschikt voor zijn.  

9. Incluzio stelt Wmo-gelden beschikbaar voor kleine en/of grote woningaanpassingen om wo-

ningen voor onze huurders geschikter te maken. Als zij huurders niet kunnen helpen om de 

woningen geschikter te maken, kunnen wij maatwerk leveren.  

 

Duurzaam investeringsmodel 

Belangrijke randvoorwaarde om de woningen duurzamer te kunnen maken is een duurzaam investe-

ringsmodel, zodat we kunnen blijven investeren. Op basis van een gezonde financiële positie, maken 

we zo veel mogelijk woningen energiezuinig. We doen investeringen en vragen hier huurverhoging 

voor op een wijze die we bij al onze belangenhouders kunnen verantwoorden. 

 

Doelstellingen 

10. We verhogen de huur bij energetische verbetering voor maximaal 65% van de theoretische 

besparing.  

11. We doen investeringen die we in de restant levensduur kunnen terugverdienen, tenzij dit 

echt niet mogelijk is. 
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In samenwerking met partners 

We zorgen samen met onze stakeholders voor duurzame woningen. We onderscheiden de volgende 

partners: 

▪ We werken in nauwe samenwerking met onze collega-corporaties en aannemers. Waar mo-

gelijk kopen we samen in.  

▪ Verduurzamen doen we samen met onze huurders. We nemen hen mee in de afwegingen die 

we maken om hun woningen energiezuiniger te maken. Draagvlak krijgen kost tijd; het ver-

eist maatwerk en veel contacturen door het team Wonen.  

▪ Het is voor ons belangrijk dat de gemeente een helder en concreet duurzaamheidsbeleid 

heeft. We verwachten van de gemeente een proactieve houding, met als basis het duurzaam-

heidsbeleid, om gezamenlijk te bepalen op welke wijze we de ambitieuze duurzaamheids-

doelstelling kunnen halen.   

 

Doelstellingen 

12. We werken praktisch en strategisch samen met onze collega-corporaties om de efficiency 

van onze duurzaamheidsinvesteringen te optimaliseren door kennis en ervaringen te delen 

en waar mogelijk gezamenlijk in te kopen. 

13. We haken aan op de stappen en mogelijkheden van het duurzaamheidsbeleid van de ge-

meente. 

14. We doen duurzaamheidsinvesteringen op basis van draagvlak onder onze huurders. De 

grens van 70% instemming is hierbij leidend. 

15. We lichten met de huurdersorganisatie onze huurders goed voor over energiezuinig wonen, 

zodat de investeringen die we doen maximale impact voor het wooncomfort en de woonlas-

ten hebben. 

 

Bouwen naar behoefte 
Op basis van de rapportage woonruimteverdeling 2017 komt naar voren dat er vraag is naar meer 

sociale huurwoningen in de kern Anna Paulowna. Nieuwbouw van sociale huurwoningen is belangrijk 

in de gemeente Hollands Kroon, het zorgt voor doorstroming, geeft starters een kans en biedt gele-

genheid om mensen te laten verhuizen naar een woning die bij hun levensfase en behoeften past. In 

combinatie met beperkte verkoop door ons en de collega-corporaties is het nodig om de voorraad 

constant te houden of iets groter te maken. We willen nieuwe woningen bouwen om ons bezit te ver-

versen. In sommige gevallen zal sloop/nieuwbouw financieel en qua woonproduct voor ons en voor 

de huurder een betere oplossing zijn dan groot onderhoud. Dan gaan we voor die oplossing. We bou-

wen waar mogelijk levensloopbestendig, geschikt voor meerdere doelgroepen. We bouwen ook klei-

ner, daarmee kunnen de huren betaalbaar blijven en het past bij behoefte van onze doelgroep. Die 

bestaat meer en meer uit kleine oudere huishoudens, die graag nabij voorzieningen centraal in een 

kern wonen.  
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Nieuwbouw minimaal 50 woningen 

We bouwen minimaal 50 nieuwe woningen in de periode 2019-2023. Dit doel realiseren vereist aller-

eerst inspanningen om locaties te acquireren. Randvoorwaarde hierbij is een goede samenwerking 

met en een stevige inzet van de gemeente Hollands Kroon. De gemeente is immers hoofdverantwoor-

delijke voor het woningbeleid in haar kernen/dorpen. Die inzet van de gemeente moet wat ons betreft 

vooral gericht zijn op het actief sturen op de beschikbaarheid en het bouwprogramma van grond 

en/of locaties tegen een realistische sociale prijs centraal in de kern Anna Paulowna. 

 

Doelstellingen 

1. Nieuwbouw van minimaal 50 woningen in de periode 2019-2023. 

 

Levensloopbestendige en kleinere woningen 

We bouwen bij voorkeur woningen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en daarmee toe-

komstbestendig en levensloopbestendig zijn. Passend bij de vraag bouwen we het liefst centraal in 

de kern Anna Paulowna. Daar willen we zoeken naar opties om te verdichten. Verbindende en onder-

scheidende concepten realiseren we graag, indien nodig en waar mogelijk, samen met onze partners. 

 

Doelstellingen 

2. We bouwen bij voorkeur levensloopbestendige woningen (met een huurgrens van € 597,30  

c.q. € 640,14), tenzij het vastgoed en de locatie specifiek niet voor ouderen geschikt is en hier 

in overleg met zorg en gemeente aantoonbare behoefte naar blijkt. 

3. We zullen geen grote eengezinswoningen meer bouwen, maar ons meer richten op kleinere 

woningen van ± 80 m2.  

 

Doorstroming bevorderen 

We vinden het belangrijk dat onze huurders wonen in een woning die bij hun levensfase en behoeften 

past. Een groot deel van onze portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. We maken door 

(sloop/)nieuwbouw onze voorraad geschikter voor meerdere doelgroepen, waarmee huurders opties 

hebben om naar een woning te trekken die meer bij hen past. Ook beperkte verkoop zien we als mid-

del om doorstroming op de woningmarkt te creëren.  

Doelstellingen 

Bouwen naar 
behoefte

Nieuwbouw minimaal 
50 woningen

Doorstroming 
bevorderen

In afstemming 
met partners 

Sloop/nieuwbouw voor 
optimaal resultaat

Levensloopbestendige  
en kleinere woningen
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4. Het toevoegen van levensloopbestendige woningen biedt de gelegenheid voor onze huidige 

huurders om te verhuizen en voor woningzoekenden om in te stromen. Bij (sloop/)nieuw-

bouw bieden we ouderen de optie om door te stromen naar een levensloopbestendige wo-

ning. 

5. We verkopen beperkt sociale huurwoningen. Het gaat om minder goed verhuurbare wonin-

gen die veelal een onderhoudsopgave kennen. We bieden zittende huurders een beperkte 

korting ten opzichte van anderen om een betaalbare woning te kopen en daarmee een 

wooncarrière te kunnen maken. 

 

Sloop/nieuwbouw voor optimaal resultaat 

Een beperkt deel van onze complexen is niet geschikt om over 30 jaar nog steeds te verhuren, is niet 

zo energiezuinig en/of maar voor een beperkt aantal huurders aantrekkelijk. Sloop/nieuwbouw kan 

ervoor zorgen dat onze woningvoorraad beter past bij de wensen van onze doelgroep en daarmee in 

brede zin duurzamer wordt. 

 

Doelstellingen 

6. We onderzoeken levensduurverlenging en/of sloop/nieuwbouw van ons oudere bezit met 

een matige energieprestatie. Verhuurbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijke criteria in 

het bepalen van onze aanpak. 

 

In samenwerking met partners 

Bouwen naar behoefte betekent zo goed mogelijk aansluiten op de behoefte van onze huidige huur-

ders en (toekomstig) woningzoekenden. Daarom zijn we continu in verbinding met onze huurders, 

collega-corporaties en gemeente en doen we regelmatig onderzoek om op te halen wat er leeft en 

wat de concrete behoefte is. 

 

Doelstellingen 

7. We betrekken onze huurders zo veel mogelijk aan de voorkant bij onze nieuwbouw-, sloop- 

en verkoopplannen. 

8. We stemmen onze portefeuillestrategie met onze collega-corporaties af en betrekken de ge-

meente en de huurdersorganisatie hierbij. 

9. We blijven met de gemeente en de collega-corporaties de woningmarkt onderzoeken, onder 

andere door de gegevens uit Woonmatch jaarlijks te analyseren. 

 
Een stapje extra doen voor onze huurders (waaronder huurders met een zorg- 

en/of begeleidingsbehoefte) 
We zien dat het rijksbeleid met passend toewijzen en de extramuralisering als belangrijkste exponen-

ten ertoe heeft geleid dat we steeds meer huurders met een zorg- en/of begeleidingsbehoefte huis-

vesten. Die zorg- en/of begeleidingsbehoefte is heel verschillend, van behoefte aan hulp bij het 

schoonhouden van huis en tuin tot een dagelijkse zorgbehoefte. Zelfstandig wonen is voor deze 

groep een uitdaging. Onze huurders en ook wij zien dat de veranderende huurderssamenstelling in-

vloed heeft op de straten, buurten, wijken en kernen. Huurders ergeren zich aan hun buren maar we-

ten niet goed hoe hen op een ergernis aan te spreken, of krijgen niet het antwoord dat ze wensen. Met 

de gemeente als regisseur, staan we met onze huurders, Incluzio, welzijn en zorgpartners voor een 

prettige woonomgeving. Samen kunnen we de zelfredzaamheid van onze huurders bevorderen. We 
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willen de huurder zo veel mogelijk zelf de regie geven over de woning. Dat betekent stevige inzet en 

passende dienstverlening per doelgroep.  

 

 
 

Samenwerken met partners 

Samen met onze partners spannen we ons in voor leefbare wijken waarin onze huurders met een 

zorg- en/of begeleidingsbehoefte passend ondersteund worden en elkaar kunnen ontmoeten. Woon-

zorggroep Samen, WonenPlus Welzijn, De Waerden, ’s Heerenloo, Incluzio, de sociale wijkteams, ge-

meente Hollands Kroon en onze collega-corporaties zijn hierbij onze belangrijke professionele part-

ners. We vinden het essentieel dat we een hecht netwerk vormen: signalen doorgeven, snel handelen, 

doen wat nodig is en creatief zijn. Daar waar het specifiek onderhoud van de openbare ruimte betreft, 

werken we nauw samen met de gemeente Hollands Kroon. Zo houden we de openbare ruimte nabij 

onze woningen samen op peil. 

 

Doelstellingen 

1. Hechte samenwerking en duidelijke afspraken over het omgaan met huurders met een zorg- 

en/of begeleidingsbehoefte met onze partners. We plaatsen nieuwe huurders afkomstig uit 

instellingen zorgvuldig. 

2. Afstemming en heldere afspraken met de gemeente over het onderhoud van de openbare 

ruimte nabij onze woningen. 

3. In overleg met de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties bepalen op welke wijze het ont-

moeten en activiteiten wordt georganiseerd in het wijkontmoetingscentrum dat in eigen-

dom is van Wst. Anna Paulowna. 

 

Begeleiding en informatievoorziening 

We vinden het belangrijk dat onze huurders de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We lichten 

hen, als ze gewend zijn, voor over hoe de energielasten laag kunnen blijven en ze zo prettig mogelijk 

kunnen wonen. Hier worden onze medewerkers ook op gecoacht. We passen onze communicatie aan 

op de klant. We kunnen er niet altijd van uit gaan dat onze boodschap in één keer voor iedereen dui-

delijk is. We werken nauw samen met onze zorg- en welzijnspartners, zodat zij de huurders die hier 

behoefte aan hebben goed kunnen begeleiden.  

 

Een stapje extra 
doen voor onze 

huurders

Samenwerken 
met partners

Huurdersparticipatie 
stimuleren

Medewerkers 
zichtbaar in de wijk 

Begeleiding en 
informatievoorziening
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Doelstellingen 

4. We treden met nieuwe huurders persoonlijk in contact en lichten hen zorgvuldig voor over 

de woning. 

5. Samen met onze zorg- en welzijnspartners denken we na om op creatieve manieren onze 

signaalfunctie en de  zelfredzaamheid van onze huurders te maximaliseren.  

 

Huurdersparticipatie stimuleren 

We faciliteren huurdersparticipatie en stimuleren dit op onderdelen actief. Digitaal en in persoon, 

bijvoorbeeld met onze huurdersorganisatie, zijn we transparant over onze mogelijkheden en kan de 

huurder meedenken en adviseren. Een huurder die meedoet, meepraat en meebepaalt vinden wij 

passen bij Woningstichting Anna Paulowna. We staan naast de huurders en werken samen aan de 

beste oplossingen. 

 

Doelstellingen 

6. We werken intensief samen met huurders en stimuleren en waarderen huurdersbetrokken-

heid. We betrekken onze huurdersorganisatie en onze andere huurders door hen advies te 

vragen voor de keuzes die we maken. We faciliteren huurders die zich willen organiseren. 

7. We gaan onderzoeken of we huurders daarbij de ruimte kunnen bieden om zelf het complex 

te beheren. Hoe meer eigen regie, hoe beter. We houden ruimte voor maatwerk in ons han-

delen, om dicht bij de huurder te blijven staan. We zijn flexibel in de invulling van ons leef-

baarheidsbudget.  

8. We stimuleren huurders mee te denken over verduurzamingsmaatregelen. We bieden huur-

ders inzicht in het energieverbruik van hun apparatuur en geven bij ieder afgerond duur-

zaamheidsproject voorlichting over efficiënt energieverbruik in de woning. 

 

Medewerkers zichtbaar in de wijk 

We worden door onze huurders herkend in de wijk. We zetten onze kennis, netwerk en ervaring van 

de lokale context in en zijn veel op pad. Onze worteling maakt dat we dichtbij de huurder staan. Dit 

geldt voor zo veel mogelijk medewerkers. 

 

Doelstellingen 

9. We komen naar onze huurders toe, om hen voor te lichten, onderhoud te doen, bij nieuwe 

verhuringen en om overlast te verhelpen, of zo maar om te horen wat hen bezig houdt. 
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ONZE ORGANISATIE: KLANTGERICHTE, STERKE EN ZELFSTANDIGE 

LOKALE PARTNER 

Woningstichting Anna Paulowna wil en kan zelfstandig blijven. Onderscheidend op het gebied van 

klantgerichtheid en dicht bij de huurders. Om de komende jaren aan de volkshuisvestelijke opgaven 

te kunnen voldoen is het wel nodig om op diverse terreinen samen te werken. Meerwaarde van sa-

menwerken met andere corporaties in de regio kan bijvoorbeeld  op de volgende terreinen liggen: 

✓ Inkoop en aanbesteden 

✓ Financiën en control 

✓ Kennis delen 

✓ Gezamenlijk bedrijfsbureau. 

 

Daarnaast willen wij er aan werken dat de samenwerking met andere corporaties wordt uitgebreid 

en wordt versterkt door elkaars portefeuillestrategie op elkaar af te stemmen.  

 

We willen graag jaarlijks samen de resultaten evalueren en doelstellingen actualiseren. Daarnaast 

werken de medewerkers met passie aan de opgaven in Anna Paulowna. Wij vertegenwoordigen Wo-

ningstichting Anna Paulowna en we zijn bepalend wat we de komende vier jaren kunnen realiseren. 

We zetten in op betaalbare woonlasten, duurzame woningen, bouwen naar behoefte en goed om-

gaan met huurders met een zorg- en/of begeleidingsbehoefte. We zoeken de verbinding met de huur-

ders en hebben een sterke lokale focus. Daardoor weten we wat er speelt en zetten ons in om zicht-

baar en onderscheidend te zijn en blijven in Anna Paulowna. Met aandacht voor flexibiliteit en be-

trokkenheid. 

 

Kernwaarden 

Voorwaarde voor ons om onderscheidend te zijn en toegevoegde waarde te blijven leveren is een 

betrouwbare basis: zowel organisatorisch als financieel stevig en stabiel zijn. We staan voor vier kern-

waarden die we gezamenlijk geformuleerd hebben, waar we in geloven en waar we nog in kunnen 

groeien. Deze kernwaarden zijn: 

✓ Klantgericht 

✓ Toegankelijk 

✓ Sociaal betrokken  

✓ Betrouwbaar. 

 

 Aan deze kernwaarden geven we op de volgende wijze concreet invulling: 

 

➢ We zijn klantgericht: 

1. De klantgerichtheid die de huurders nu ervaren willen we de komende jaren doorzetten. 

Zowel bij reparatieverzoeken, nieuwe huurders als vertrokken huurders is onze doelstel-

ling minimaal een 7,5. We streven naar een score A voor het Huurdersoordeel in de  

Aedes-benchmark. 

2. We gaan meer aandacht besteden aan het afhandelen van klachten. Goede communica-

tie over opvolging en afhandeling van klachten speelt daarbij een belangrijke rol. Daarbij 

hebben we aandacht voor de verschillen tussen huurders. Zo zijn jongeren minder be-

trokken, maar wensen wel een snelle reactie op klachten.  
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3. We willen de zelfredzaamheid van onze huurders bevorderen door een passende dienst-

verlening per doelgroep. Daarbij zijn wij duidelijk in wat bij Woningstichting Anna Pau-

lowna ligt en wat de verantwoordelijkheid van andere partners, zoals de gemeente en 

zorg- en welzijnsorganisaties, is.  

4. Door de veranderende behoefte van onze huurders is het belangrijk dat wij nog beter 

met de klant meebewegen. We blijven onze medewerkers coachen op de omgang van 

de veranderende klantgroepen. De vragen en behoeften van onze klanten hebben niet 

alleen betrekking op de dienstverlening van Woningstichting Anna Paulowna, maar ook 

op die van onze partners. We evalueren jaarlijks of het is gelukt om beter aan te sluiten 

op de veranderende behoefte.  

5. Digitale en persoonlijke klantbenadering is ondersteunend voor het leveren van goede 

volkshuisvestelijke prestaties. We blijven daarom onze dienstverlening steeds meten. 

Klanttevredenheid speelt een belangrijke rol. Door de veranderingen in de doelgroep 

(kwetsbaar, ouder worden) wordt steeds meer gevraagd van de dienstverlening.  

 

➢ We zijn toegankelijk: 

1. Woningstichting Anna Paulowna is een toegankelijke corporatie waar iedereen gelijk-

waardig en onafhankelijk toegang heeft tot het kantoor, de dienstverlening en commu-

nicatie. Dit willen we zo houden en waar nodig verbeteren.  

2. Huurders geven daarnaast aan dat Woningstichting Anna Paulowna een laagdrempelige 

organisatie is; het directe en persoonlijke contact met de medewerkers en leiding wordt 

zeer gewaardeerd. De digitale dienstverlening zoals via de website vraagt wel steeds 

meer aandacht en dient waar nodig aangepast en geschikt te worden gemaakt voor 

door de groeiende groep ouderen. 

3. De toegankelijkheid heeft ook betrekking op de woningen van Woningstichting Anna 

Paulowna. We maken onze woningvoorraad levensloopbestendiger, zodat jong en oud 

in een woning passend bij hun levensfase, behoeften en budget kan wonen. 

 

➢ We zijn sociaal betrokken: 

1. We zijn een sociaal betrokken corporatie. We zitten sterk in onze netwerken met zorg- 

en welzijnsorganisaties, gemeente, wijk- en buurtteams en collega-corporaties. On-

danks dat deze contacten soms relatief veel tijd vragen van de medewerkers van Wo-

ningstichting Anna Paulowna, blijven we investeren in deze netwerken. Daarbij gaan we 

ervan uit dat de gemeente een sterkere regierol neemt en laat zien dat ze betrokken is 

bij de sociale woningbouw en leefbaarheid. Als corporatie gaan we meer sturen op wie 

met wie contact heeft en welke resultaten we willen bereiken.  

2. Uitdaging voor Woningstichting Anna Paulowna is om een brede groep huurders te be-

trekken; zowel ouderen als jongeren. We gaan ons met onze huurdersorganisatie inzet-

ten voor een nieuwe visie op huurdersparticipatie om te zorgen voor een goede afspie-

geling van onze huurderssamenstelling. Op deze wijze creëren we nog meer draagvlak 

voor beleidskeuzes en kunnen we goed inspelen op veranderende dienstverleningseisen 

van zowel jongere als oudere huurders.  

3. We willen de huurders ook meer gaan betrekken bij bewustwording op het gebied van 

duurzaamheid. We gaan bijvoorbeeld samen met onze huurdersorganisatie kijken op 

welke wijze we huurders kunnen opleiden tot energiecoaches.  
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4. We worden zelf ook bewuster op het gebied van duurzaamheid. We gaan papierloos wer-

ken en zoeken naar andere manieren om ons kantoor en onze werkwijze te verduurza-

men.  

 

➢ We zijn betrouwbaar: 

1. We zijn een kleine organisatie. Daardoor zijn we soms kwetsbaar. Als iemand (tijdelijk) 

uitvalt, bij nieuwe regelgeving of als er in een korte periode veel gevraagd wordt van de 

organisatie, missen we soms kennis en kunde. We zetten erop in de komende jaren min-

der kwetsbaar te worden. Dat doen we door duidelijke werkafspraken te maken, elkaar 

hierop aan te spreken en regelmatig tussentijds te toetsen of we op de goede weg zijn. 

Dit maken we (nog) meer een leidend principe, vastgelegd in een plan met praktische 

handvaten. Verder doen we dat door meer en slim samen te werken met andere corpo-

raties en met partijen die ons in ons continuïteitsstreven kunnen ondersteunen. 

2. We besteden de nodige aandacht aan onze communicatie zowel in woord, schrift, via 

onze website en mogelijk via nieuwe digitale middelen. Daarbij zijn we bewust van hoe 

onze communicatie-uitingen over komen. Bij het leveren van maatwerk stellen we gren-

zen en zijn we duidelijk wat wel en wat niet kan.  

 

We zijn en blijven financieel gezond 

Een financieel gezonde corporatie is een belangrijke voorwaarde om onze doelstellingen waar te ma-

ken, zelfstandig te blijven en te voorzien in de duurzame woningbehoefte van onze doelgroep. We 

hebben de afgelopen jaren ons verdienmodel aangescherpt om te zorgen dat onze huren betaalbaar 

en in lijn zijn met de rest van de regio en te zorgen dat we kunnen blijven investeren in de toekomst-

bestendigheid van ons bezit. 

 

Woningstichting Anna Paulowna heeft financiële normen vastgesteld om als gezonde organisatie te 

kunnen opereren. Hierbij is enige marge in acht genomen om niet direct op de normen van het WSW 

uit te komen. Woningstichting Anna Paulowna hanteert de volgende normen als uitgangspunt: 

✓ ICR – interest coverage ratio = minimaal 1,3 

✓ LTV – loan to value = maximaal 75% 

✓ Solvabiliteit = minimaal 20% 

✓ Dekkingsratio = maximaal 50%  

 

Vanaf pagina 20 worden bovenstaande normen kort toegelicht.  
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DEFINITIES 

Aftoppingsgrenzen 

De eerste aftoppingsgrens geldt voor een- en tweepersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. 

Voor 2018 is de eerste aftoppingsgrens vastgesteld op € 597,30. De tweede aftoppingsgrens geldt voor 

drie- of meerpersoonshuishoudens met recht op huurtoeslag. Voor 2018 is de tweede aftoppings-

grens vastgesteld op € 640,14. 

 

CO2-neutraal 

Een CO2-neutrale woning is een woning waarvan de CO2-uitstoot geen impact op het klimaat heeft. 

Uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, van woningen, ontstaat door gas- en elektriciteitsver-

bruik in huis. Tijdens het Aedes-verenigingscongres in 2017 hebben alle corporaties afgesproken in 

2018 een vastgesteld plan te maken om in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben.  

 

Energieneutraal (EPC=0) 

Een huis wekt net zo veel energie op als het verbruikt. Over een jaar gemeten is het energiegebruik 

van een woning nul. Een energieneutrale woning heeft vaak de volgende kenmerken:  

✓ Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer. 

✓ HR++ glas of triple glas. 

✓ Geen of nauwelijks kieren. 

✓ Een ventilatiesysteem, vaak met warmteterugwinning. 

✓ Een verwarmingsinstallatie met een vloerverwarming die op lage temperatuur werkt. Dit 

buizensysteem krijgt warm water (van minder dan 55 graden) van een warmtepomp of zon-

neboiler. 

✓ Zonnepanelen om stroom op te wekken. 

✓ Meetapparatuur om de energie die wordt opgewekt en verbruikt te monitoren. 

 

Gemiddeld energielabel B 

In 2012 hebben alle woningcorporaties die lid zijn 

van Aedes zich ten doel gesteld toe te werken naar 

een woningvoorraad met gemiddeld energielabel 

B in 2021. Het energielabel wordt steeds minder 

als indicatie gebruikt, tegenwoordig werkt men 

met Energie-Indexen (EI). Een EI van 0,0 betekent 

een energieneutrale woning, gemiddeld energie-

label B staat voor een gemiddelde EI van minder 

dan 1,4. 

 

 

 

 

Sociale huurwoningen (huur tot € 711,-) 

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële 

middelen beschikken om een woning te huren of te kopen in de vrije sector. De huur van een sociale 

huurwoning mag, bij aanvang van het contract, niet hoger zijn dan de sociale huurgrens, ook wel de 

Tabel: Indeling in energieklassen. Overzicht t/m 2014 en vanaf 2015 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlvKSkM3YAhWRGuwKHTuKAwsQjRwIBw&url=http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bloemendaal/447678/447678_1.html&psig=AOvVaw1ucmO4dkUVQoWQSCpFCV1w&ust=1515664432355190
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liberalisatiegrens. In 2018 ligt deze grens op € 710,68. Dit bedrag betreft de kale huur (dus exclusief 

eventuele servicekosten). 

 

ICR - interest coverage ratio 

Het WSW hanteert de interest coverage ratio om vast te stellen in hoeverre de corporatie in staat is 

de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Kortom, in hoeverre een corporatie in staat is aan haar renteverplichtingen op bijvoorbeeld de finan-

ciering van nieuwbouw te voldoen. 

 

LTV - loan to value  

Meet in hoeverre de waarde van de vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde verhouding 

staat tot de schuldpositie. 

 

Passend toewijzen 

Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten sinds 1 januari 2016 in principe een woning toegewe-

zen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrenzen (zie pagina 19). Corporaties zijn daartoe ver-

plicht in ten minste 95 procent van de gevallen. Ze hebben een marge van 5 procent voor uitzonde-

ringssituaties. 

 

Solvabiliteit  

De solvabiliteit geeft aan wat de waarde is van het eigen vermogen van de corporatie ten opzichte 

van het totale vermogen (eigen vermogen plus vreemde vermogen). Het eigen vermogen van een cor-

poratie bestaat voor het grootste deel uit woningen waarop geen lening rust, die dus al afgelost zijn. 

Het vreemde vermogen is de waarde van afgesloten leningen. 

 

Dekkingsratio  

Meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en het schuld-

restant van door WSW geborgde leningen. 


