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Presteren naar vermogen !

1 Inleiding
Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, hierna de WOV, is een actieve
vereniging met circa 3.400 leden en 1.000 huurders. De WOV is opgericht in 1918 en
bestaat daarmee 100 jaar als volkshuisvester in de gemeente Oostzaan.
De WOV is anno 2019 trots op haar sociale, solide en heldere aanpak met persoonlijke
aandacht voor haar huurders en leden. Een aantal jaren geleden hebben we deze
rolopvatting nadrukkelijk neergezet in het krachtenveld van steeds groter groeiende
corporaties, steeds breder wordende taakopvattingen en een sector die imagoschade op
had gelopen doordat enkele corporaties niet bij hun kerntaak bleven.
We zijn een solide vereniging die blijft kiezen voor een eigen koers; een behoudende koers
die juist dicht bij de oorspronkelijke gedachte blijft van de klassieke volkshuisvester. In de
voorbereidingen op ons nieuwe ondernemingsplan zijn er natuurlijk ook keuzes gemaakt
voor een modernisering van deze rolopvatting. We zijn immers als klassieke
volkshuisvester met een sterke positie in Oostzaan als geen ander in staat de actuele vraag
naar goede, betaalbare en duurzame woningen in Oostzaan te beantwoorden. Daarbij
willen we actiever worden met het verbeteren van de kwaliteit/verduurzaming van onze
voorraad en veel meer de mogelijkheden opzoeken tot herontwikkeling van bestaande
complexen waar nodig.
Nog steeds de klassieke volkshuisvester maar presteren naar vermogen !
In dit ondernemingsplan stippelen we de koers uit van onze vereniging. We hebben bij de
WOV niet eerder een ondernemingsplan opgesteld. Onze vorige koersbepaling stamt nog
uit 2012 en was niet meer dan een vingeroefening. Sinds 2012 is er echter veel gebeurd in
onze omgeving. Met name de maatregelen van de centrale overheid hebben een grote
impact gehad op de woningmarkt en op onze rol als verhuurder. Maar ook als organisatie
hebben we een periode achter de rug van heroriëntatie en verandering.
Als 100 jarige vereniging voelden we dan ook de sterke behoefte om een
ondernemingsplan op te stellen en de koers te benoemen die we richting de toekomst
uitzetten en de identiteit te omschrijven die wij als vereniging nastreven.
Met dit ondernemingsplan maken wij ook inzichtelijk wat onze huurders, belanghouders en
partners de komende jaren van ons mogen verwachten. Via het jaarlijkse bestuursverslag
en de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie gaan we verantwoording af leggen over de
realisatie van onze plannen.
Onze keuzes hebben we waar mogelijk uitgewerkt in doelen, strategieën en meetbare
resultaten. Natuurlijk moeten zaken nog verder worden uitgewerkt. Dat is goed; het
ondernemingsplan moet een levend document zijn. Het ondernemingsplan is daarmee
onderdeel geworden van onze beleidscyclus. Via jaarplannen, afdelingsdoelen en
persoonlijke doelstellingen zorgen we er gezamenlijk voor dat de beoogde resultaten
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ook vormen ze het kader voor het door ons jaarlijks op
te stellen activiteitenoverzicht voor de prestatieafspraken met de gemeente Oostzaan.
We zijn trots op de manier waarop dit plan tot stand is gekomen, en dan vooral op de
medewerking en inspiratie die we hebben gekregen van onze leden, HVO, alle medewerkers,
vele belanghouders en diverse andere personen in ons netwerk.
Bestuur WOV 2019
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2 Proces:
Inbreng medewerkers WOV Oostzaan: 8 augustus 2017
Inbreng Bestuur: 14 augustus 2017
Concept besproken met RVC: 12 september 2018
Concept besproken met vertegenwoordigers huurders (HVO): 5 maart 2019
Concept besproken met Adviesraad: 8 april 2019
Definitief Ondernemingsplan vastgesteld door bestuur:
Definitief Ondernemingsplan instemming RVC:
Definitief Ondernemingsplan bespreken met medewerkers:
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4 Onze omgeving en opgaven
Het werkterrein van de corporaties moet blijven bij de kerntaak. Voor de WOV als
kleinschalige corporatie, dicht bij haar cliënten en met een sterk sociaal gezicht is de
oproep te blijven bij de kerntaak een bevestiging van onze ingezette koers. Zorgen dat
mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen was en is onze
kerntaak.
Het wettelijk kader en het toezicht hierop, wat in de afgelopen jaren is herzien, geeft een
kleine vereniging ook de nodige uitdagingen. We willen en zullen prestaties beter zichtbaar
moeten maken en behalve naar onze leden, ook meer extern verantwoording moeten
afleggen. Met de portefeuillestrategie en dit Ondernemingsplan zijn de eerste stappen
gezet in het opbouwen van een beleidscyclus die alle belanghebbenden meer zicht geeft
op onze overwegingen en inzet.

4.1 Ontwikkelingen op de woningmarkt
In 2016 is de WOV gestart met beleidsontwikkeling. Allereerst is de portefeuillestrategie
opgesteld. Het eigen bezit is onderzocht en vergeleken en er is door de WOV (beperkt)
onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in Oostzaan en regio.

4.2 Portefeuillestrategie, bevindingen huidige portefeuille








De kans dat actief woningzoekenden in Oostzaan een huurwoning kunnen krijgen
neemt sterk af.
De huurwoningen worden voornamelijk verhuurd aan inwoners van Oostzaan
De verhuringen vinden met name plaats in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en met een
inkomen tot € 36.165
Het aantal reacties op het woningaanbod is relatief laag
De woningmarkt voor huurwoningen van de WOV is redelijk gesloten; een lage
mutatiegraad, een hoge woonduur en weinig nieuwe woningen bijgebouwd.
De WOV bezit een relatief groot aandeel aan goedkope woningen
In de oudere complexen dient de kwaliteit van de woningen verbeterd te worden.

4.3 Opgaven woningmarktontwikkeling vanuit de Portefeuillestrategie






In Oostzaan zal de komende jaren nog sprake zijn van bevolkingsgroei. Daarbij valt
zowel een groei in iets meer grijs en iets meer groen op. Dit leidt tot een
veranderende vraag naar woningen. Voor de WOV geeft dat een indicatie voor de
noodzakelijkheid van toevoeging en aanpassingen aan de voorraad.
Gezien de redelijk gesloten (huur)woningmarkt van Oostzaan zal de druk om
toevoegingen te doen aan de voorraad toenemen en de behoefte om doorstroming
op gang te brengen groeien.
Het verhuren van woningen vindt vooral in de leeftijdsgroep tot 35 jaar plaats, zoals
in de portefeuillestrategie staat beschreven. De verhuisgeneigdheid in deze groep is
hoger en vaak zijn onze huurwoningen een eerste stap in de wooncarrière.
De vergrijzing die we signaleren zorgt echter voor minder dynamiek op de
woningmarkt. Gecombineerd met het langer thuis (moeten en willen) wonen zien we
dat de grote groep senioren in Oostzaan niet snel van woning wisselt. Uit diverse
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marktonderzoeken1 is gebleken dat voor ouderen nieuwbouw in de eigen buurten en
eigen woonomgeving de voorkeur heeft wanneer een verhuistap wordt overwogen.
Een ander aspect aan de vergrijzing is de toename van de behoefte aan woningen
met aanpassingen ten behoeve van het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen al of niet in combinatie met zorg.
De ontwikkeling in de huishoudsamenstelling geeft aanleiding naar passende
oplossingen te streven voor 1 en 2 persoonshuishoudens.
De inkomensontwikkeling voor Oostzaan is nog onvoldoende geanalyseerd maar
geeft gezien de meerjarenprognose ook geen directe aanleiding ons huurbeleid aan
te passen

4.4 Landelijke context
Middels de portefeuillestrategie hebben we, zoals hierboven beschreven, een redelijk zicht
gekregen op de opgaven voor de WOV in Oostzaan. We hebben een eerste
wensportefeuille geformuleerd en gaan door met wat we al 100 jaar doen namelijk;
huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen.
In de hele sector is er
verantwoording afgelegd en hoewel de WOV altijd een kleine maatschappelijke vereniging
is geweest die dicht bij haar kerntaak is gebleven zitten we niet op een eiland. Ook voor
ons breekt een nieuwe periode aan waarvoor we in dit ondernemingsplan dan ook een
nieuwe visie formuleren.
Een aantal landelijke thema’s met ook lokale werking willen we hier aanstippen. Deze
landelijke grote thema’s bepalen ook in Oostzaan hoe de WOV haar taakopvatting moet
vormgeven.









1

De mondiale financiële crisis lijkt alweer even geleden maar ook in Nederland is de
kloof tussen arm en rijk groter geworden. Waar er eerst nog gedacht werd aan het
verder afbouwen van de sociale huursector zie je (nog steeds) dat alle seinen op
rood staan. Onze doelgroep wordt in de toekomst zeker niet kleiner en is zeer divers
qua samenstelling.
We vangen mensen op die om wat voor reden dan ook hun land en thuis hebben
moeten verlaten.
Gemeenten en zorginstellingen hebben meer verantwoordlijkheden gekregen en
vaak minder budget. Kwetsbare bewoners worden minder opgevangen in
instellingen maar blijven of gaan wonen in een thuissituatie. De WOV is er voor deze
kwetsbare mensen.
Vergrijzing is een landelijke ontwikkeling die ook in Oostzaan doorzet. Wij hebben
daarnaast ook de vraag naar goede huisvesting voor (startende) jongeren. De WOV
(zie ook de portefeuillestrategie) wil dan ook andere en meer passende woonvormen
realiseren.
Corporatiewoningen en dus ook die van Oostzaan zijn voor een groot deel in de
jaren na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Inmiddels is een groot deel van de
voorraad toe aan vervanging en/of renovatie. Verduurzaming van de voorraad is een
landelijk thema wat de WOV nadrukkelijk ook lokaal oppakt.

Planbureau voor de Leefomgeving, vergrijzing en woningmarkt 2013
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We zijn al 100 jaar actief in Oostzaan en zullen ook de komende jaren maatschappelijke
veranderingen vroegtijdig zien en de gevolgen ervan ondervinden. Juist vanuit onze lokale
betrokkenheid zullen we ook in de toekomst problemen voortijdig willen signaleren en in
willen springen waar het om huisvesting gaat.
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5 Missie en Visie WOV
De Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting is een bewust kleinschalige,
betrokken en klantgerichte corporatie voor de gemeente Oostzaan.
Met een klein team van medewerkers en actieve vrijwilliger bestuurders willen we een
zichtbare en toegankelijke organisatie in de Oostzaanse gemeenschap zijn. Wij koesteren
deze cultuur en zijn ervan overtuigd dat het onlosmakelijk verbonden is met
maatschappelijk ondernemen.

Kengetallen WOV begin 2018
Aantal huurwoningen
Aantal mutaties
Aantal ingeschreven leden
Aantal actief woningzoekenden
Aantal medewerkers / fte’s
81% woningen onder de

1030
Tussen de 50 en de 70 per jaar
3.595
99
4,6
€ 635,05 (2e aftoppingsgrens, prijspeil 2017)

5.1 Sterke en zwakke punten
In de voorbereidingen op het ondernemingsplan heeft de WOV een analyse gemaakt van
de sterke en zwakke punten van de WOV en de kansen en de bedreigingen. We gaan hier
niet uitgebreid in op de analyses maar laten zien via welke overwegingen we zijn gekomen
tot een herijking van onze Missie en Visie en doelen.
Externe analyse
 De economische en demografische ontwikkelingen;
 De ontwikkelingen binnen de lokale woningmarkt
 Ontwikkelingen van landelijke wetgeving en huurbeleid.
 Gemeentelijke Structuur/Woonvisie Oostzaan en (concept) Prestatieafspraken met de
gemeente
Interne Analyse
 De gezonde financiële situatie maar de beperkingen in financiële slagkracht
 De WOV is vooral een lokale speler en investeerder en wil lokaal blijven
 Het willen zijn van een volwaardige (Oostzaanse) samenwerkingspartner, die ook
initiatief wil en kan nemen in ontwikkelingen
 Ons huidige werkgebied is beperkt voor het realiseren van de ambities
 Er is nog geen perfecte match tussen onze bestaande voorraad en de toekomstige
vraag (portefeuillestrategie)
 Sterke punten van de WOV komen voort uit de lokale betrokkenheid en de
kleinschaligheid, bij de WOV is de menselijke maat nog zichtbaar
 Kleine vereniging met op deelgebieden een beperkte (professionele) capaciteit
 Externe communicatie; een betere transparantie en verantwoording nodig
Conclusies:
Duidelijk is dat er zeker bedreigingen zijn voor de WOV maar ook voldoende kansen. De
kansen voor de WOV liggen bij de ontwikkelingen die zich in de woningmarkt voordoen en
de groeiende vraag naar huurwoningen.
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Onze wens is de ontwikkeling van de wensportefeuille (vastgoed) gericht te houden
op het (kwalitatief) verbeteren van de huidige productgroepen binnen de markten
waar de WOV reeds actief is.



WOV wil zich, gezien haar traditie en financiële mogelijkheden, richten op Oostzaan.
Regionale ontwikkelingen worden wel meegenomen, maar we richten ons blijvend
op de huishoudens met een kleinere portemonnee in Oostzaan.



Hoewel een kleine zelfstandige vereniging tal van beperkingen kent zien we
voldoende mogelijkheden onze organisatie te versterken en de doelen uit dit
ondernemingsplan te bereiken.

Zoals gezegd zijn met de portefeuillestrategie en dit Ondernemingsplan de eerste stappen
gezet in het opbouwen van een beleidscyclus die alle belanghebbenden meer zicht geeft
op onze overwegingen en inzet. Het ondernemingsplan krijgt in onze beleidsontwikkeling
en beleidscyclus een centrale plek. In dit plan worden namelijk de missie en de visie
vastgelegd, uitgewerkt naar middellange termijndoelstellingen (5 jaar) en bijbehorende
activiteiten. Het ondernemingsplan is daarmee het richtsnoer voor de ontwikkeling van de
vereniging en geeft kaders voor de besluitvorming in het (woning)voorraadbeleid van ons
als woningbouwvereniging.
Het ondernemingsplan wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur. Het
ondernemingsplan wordt halverwege de looptijd, dus eind tweede of begin derde jaar,
geëvalueerd en zo nodig tussentijds bijgesteld.
Hoewel er in 2012 al eens een poging is gedaan een missie te omschrijven is de nieuwe
missie de grondslag voor alles wat we bij de WOV doen. De missie bevat de reden van ons
bestaan en geeft duidelijkheid over waar wij voor staan. In de visie maken we duidelijk hoe
we naar de toekomst kijken. In die visie zoals hier in dit ondernemingsplan geformuleerd
geven we aan hoe we de opgaven van de toekomst denken aan te pakken en welke
bijstellingen van beleid daarvoor nodig zijn.
In dit hoofdstuk presenteren we eerst onze missie en het werkgebied dat daarbij hoort. We
vervolgen met de visie.

5.2 Missie
Wij hebben onze missie als volgt geformuleerd:
De WOV is een vereniging die actief deel uitmaakt van de Oostzaanse samenleving.
Onze inzet is gericht op het betaalbaar en goed wonen voor mensen uit de
doelgroep.

5.3 Visie





We richten ons op de Oostzaanse woningmarkt
Onze vereniging weet wat er leeft in de samenleving en is begaan met de
gemeenschap van Oostzaan
We zetten ons in voor de meest kwetsbare doelgroepen in de Oostzaanse
samenleving
Onze taak is het verhuren, onderhouden en bouwen van betaalbare woningen voor
mensen met een lager inkomen.
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We sturen op duurzame wijken en woningen waar mensen zich thuis kunnen voelen
en medeverantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van goed en prettig wonen.
We willen de huurders in staat stellen levenslang (zelfstandig) te kunnen blijven
wonen op de plek die hij of zij zelf verkiest. Wij streven er naar dat huurders kunnen
wonen in levensloopbestendige woningen.
De WOV draagt bij aan de diversiteit van wijken en daarbij ervaart de doelgroep een
keuze in het woningaanbod en in kwaliteit en prijs.
Leden en huurders ervaren een band met de WOV. Onze medewerkers zijn
betrokken bij de leden en huurders en zetten zich in voor een professionele
dienstverlening.
De WOV is een financieel solide vereniging.
Huurders wonen tevreden.

5.4 Kernwaarden
Onze missie is een uitdrukking van onze kernwaarden: sociaal en betrokken, klant- en
servicegericht, laagdrempelig en open, nuchter, deskundig en solide.
Sociaal en betrokken
We zijn als vereniging nauw betrokken bij onze huurders. De persoonlijke band die wij met
hen hebben, maakt dat we ons goed kunnen inleven in hun situatie en actief met hen
meedenken. Andersom hebben zij – via de Adviesraad – een belangrijke stem in de
besluitvorming van de vereniging.
Bij de WOV zijn mensen geen nummer. Iedereen kan bij ons rekenen op persoonlijke
aandacht en advies op maat. Waar mensen problemen hebben proberen we ze verder te
helpen of door te verwijzen naar anderen die dat beter kunnen.
Klant- en servicegericht
In onze werkwijze staan klant- en servicegerichtheid centraal. Het is ons streven om hoge
service en kwaliteit te bieden tegen zo laag mogelijke kosten.
We zijn altijd bereid de klanten, onze belanghouders en elkaar verder te helpen en
daarvoor tijd te maken. We kennen onze klanten, we kennen de omgeving, we kennen
elkaar en we respecteren ieders eigenheid. Alle vragen nemen we serieus en we geven
een oprecht en eerlijk antwoord, ook als dit lastig is.
Laagdrempelig en open
Huurders kunnen altijd bij ons binnenstappen met een vraag of verzoek. We nemen de tijd
voor onze klanten en zorgen ervoor dat ze ons kantoor weer met een helder antwoord
verlaten. In onze communicatie met huurders zijn we duidelijk in wat we wel en niet voor
hen kunnen betekenen. Zo weet de klant waar hij aan toe is en wekken we nooit de
verkeerde verwachtingen. Ook richting stakeholders zijn we laagdrempelig en open. We
betrekken hen bij onze plannen en zoeken actief de samenwerking op met partners in de
regio.
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Nuchter en deskundig
We zijn geen club van wilde plannen en te grote ambities. We blijven financieel solide om
alles waar te kunnen maken. Als nuchtere woningbouwvereniging hebben we beide benen
stevig op de grond en vinden we het vooral belangrijk dat we het gewoon goed doen. Onze
medewerkers zijn dan ook echte aanpakkers die altijd op zoek zijn naar de praktische
oplossing en hun deskundigheid inzetten om onze klanten en relaties zo goed mogelijk van
dienst te zijn.
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6 Welke keuzes maken we
Om onze visie waar te kunnen maken, moeten we ons vastgoed, onze dienstverlening en
onze organisatie afstemmen op de opgaven die op ons afkomen. In dit hoofdstuk werken
we onze strategische keuzes uit. Per keuze lichten we toe wat we willen bereiken. Concreet
leidt dat tot een aantal strategische doelstellingen die als samenvatting nog eens zijn
opgenomen in de bijlage.
6.1

Wensportefeuille

Speerpunt: (voldoende) Beschikbare en betaalbare woningen voor onze doelgroep
Bij het bepalen van onze vastgoedopgave zien we huishoudens met een inkomen beneden
€ 36.798 (prijspeil 2018) als onze primaire doelgroep. Dit is uiteraard afgebakend door de
wettelijke ruimte.
Wij richten ons hierbij op aanbod van sociale huurwoningen (DAEB). Vrije sector huur
(niet-DAEB) breiden we niet uit, tenzij in de toekomst blijkt dat de markt het niet oppakt en
de gemeente Oostzaan ons verzoekt om daarop in te spelen.
6.1.1 De WOV kiest voor betaalbaarheid
Betaalbaarheid verdient prioriteit in ons beleid. Daarbij hoort een gematigd huurbeleid.
Volgens afspraken willen we dat ongeveer 80% van de woningen onder de aftoppingsgrens
(€ 640,14 (2e aftoppingsgrens, prijspeil 2018)) ligt. Daarnaast willen we daarbinnen ook
aanbod in het goedkoopste segment behouden. Er blijft immers aanbod nodig onder €
417,34 (maandhuur prijspeil 2018).
Passend toewijzen van sociale huurwoningen draagt bij aan de betaalbaarheid van
huurwoningen voor de laagste inkomens. Zij kunnen immers alleen nog woningen krijgen
met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen.
Een belangrijk sturingsmiddel voor betaalbaarheid is ook de woningtoewijzing; niet alleen
voor de laagste inkomens, ook voor lage middeninkomens. Regionaal hanteren we hiervoor
een huur- inkomenstabel. Wij blijven ons er voor inzetten dat de verhouding huur en
inkomen voor onze (nieuwe) huurders voorziet in passende woonlasten.
Ook al streven we naar betaalbare huurprijzen, het blijft belangrijk dat de prijs uitdrukking
geeft aan de kwaliteit van de woning. Deze basis gaan we verder uitwerken in ons
huurprijsbeleid. Dit huurprijsbeleid staat nu niet op papier maar zal deel gaan uitmaken van
de nieuwe beleidscyclus. Daarbij willen we toewerken naar een prijs-kwaliteitsverhouding
die aansluit bij de Oostzaanse woningmarkt. Ons huurprijsbeleid is daarmee in basis
gekoppeld aan het vastgoed en niet aan het inkomen van de huurder.
Naast de klassieke opvatting dat we als corporatie alleen sturen op betaalbaarheid van de
huren hebben we met de verlaging van de energiekosten ook nadrukkelijk een (nieuw)
instrument om de betaalbaarheid van het bestaande bezit verhogen.
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6.1.2 De WOV kiest voor voldoende sociale huurwoningen in Oostzaan
We willen minimaal behoud en liefst uitbreiding van de sociale voorraad. Daarbinnen
hebben we
een
passende
voorraad
sociale
woningen
bereikbaar voor
huurtoeslagontvangers. We verhuren het beschikbare aanbod passend.
Met een lage mutatiegraad is in ieder geval duidelijk dat er relatief weinig woningen van de
WOV vrijkomen per jaar. Gecombineerd met een afnemende slaagkans 2 staat de
beschikbaarheid van huurwoningen voor onze doelgroep onder druk. Dit geldt zeker voor
de laagste inkomens die door de invoering van passend toewijzen zijn aangewezen op het
aanbod onder de aftoppingsgrenzen. Bovendien vergen de huisvesting van
vergunninghouders en overige bijzondere doelgroepen extra aanbod.
Om de kansen voor regulier woningzoekenden in de toekomst minimaal gelijk te houden,
moet het beschikbare aanbod huurwoningen toenemen. Dat kan door het vergroten van de
doorstroming vanuit de bestaande woningvoorraad en/of door toevoeging van nieuwe
woningen. Doorstroming is in de vrij gesloten woningmarkt van Oostzaan nog geen succes
geweest.
We kiezen er dan ook voor minimaal ons aandeel in Oostzaan in stand te houden en liever
nog ons bezit uit te breiden om aan te sluiten bij de groeiende behoefte aan sociale
huurwoningen. Met het programma uit onze portefeuillestrategie komen er dan ook enkele
tientallen woningen bij. We verwachten van deze toevoeging dat er ook een meer
gevarieerde woningportefeuille ontstaat die een positief effect zal hebben op de
doorstroming.
6.1.3 De WOV kiest voor nieuwbouw die geschikt is voor meerdere doelgroepen
We willen bereiken dat er een meer gevarieerde woningportefeuille, naar woningtype,
woninggrootte, prijs en woonmilieu ontstaat. Daarmee ook doorstroming bevorderen en
indirect en direct onze doelgroepen bedienen. Bij de nieuwbouw op nieuwe locaties willen
we selectief nieuwe woningen toevoegen en zo mogelijk tegemoet komen aan de
toenemende woningbehoefte zonder daarbij afbreuk te doen aan het groene karakter van
Oostzaan. We willen maximaal gebruik maken van mogelijkheden in ons eigen bezit door
inbreilocaties te benutten. Waarbij we kiezen voor renoveren in plaats van slopen. Dat is
goedkoper en duurzamer. Maar als de technische staat van de woningen te slecht is, is
sloop de beste optie.
Wij willen iedereen die naar inkomen tot onze doelgroep behoort een passende woning
kunnen bieden. De samenstelling van ons bezit sluit goed aan bij de vraag van gezinnen
met kinderen. Uit de analyse in de portefeuillestrategie blijkt dat de samenstelling van de
woningvoorraad beter moet aansluiten bij de toekomstige samenstelling van de
huishoudens. Gezien de veranderende huishoudensamenstelling (meer ouderen en
alleenstaanden) zal de vraag steeds meer uitgaan naar kleinere, levensloopbestendige
woningen. Op basis hiervan willen we kwalitatief goede, maar gemiddeld kleinere woningen
in de (vervangende) nieuwbouw realiseren.

2

Portefeuillestrategie WOV 2017
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Toevoeging van multifunctionele levensloopgeschikte woningen heeft daarom prioriteit,
zeker op locaties nabij het centrum van Oostzaan. Met het programma voor nieuwbouw en
inbreilocaties moeten er woningen bijkomen met het label Woonkeur en daarmee geschikt
zijn als levensloopbestendige woning.
Voor ouderen willen we deze levensloopbestendige woningen vooral toevoegen in de buurt
van of in hun huidige woonomgeving. De grote gehechtheid van ouderen aan de eigen
woonomgeving en het gegeven dat het ontbreken van aanbod in de gewenste eigen buurt
een van de belangrijkste redenen is waarom 65-plus-huishoudens die wel willen verhuizen
dat nog niet hebben gedaan, dient nieuwbouw bij voorkeur binnen de vergrijsde
woonbuurten plaats te vinden. De ouderen van nu zijn eerder op zoek naar aantrekkelijke
comfortabele, levensloopbestendige woningen dan naar een ‘seniorencomplex’
Het aantal ouderen groeit en we hebben steeds meer te maken met huurders met een
zorgvraag. Voor hen is naast een toegankelijke woning een gezonde en veilige omgeving
van belang, met de mogelijkheid van ontmoeting. Dit kunnen wij niet alleen, maar vraagt
samenwerking met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen. Daarom blijven wij
investeren in een goede samenwerking met zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Onze
rol in de samenwerking is het bieden van een passende woning, en de afstemming van ons
woningaanbod op de dienstverlening van onze partners.
6.1.4 De WOV kiest voor vergroting van de kwaliteit van het bezit door
verduurzaming.
We gaan de komende jaren een programma verduurzaming realiseren waardoor we voor
ons gehele bezit minimaal label B (gemiddeld) behalen.
Duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk thema in de gemeentelijk woonvisie voor
Oostzaan. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten van het wonen: in woonlasten
(bijvoorbeeld door besparing op energie-uitgaven), in gebruikskwaliteit en gezondheid van
woningen en woonomgeving, in de toekomstkwaliteit van het dorp en de openbare ruimte
(groen, schoon, heel en veilig), en in het nemen van eigen initiatief in wijken, omdat dit de
plek is waar je je thuis voelt.
De WOV maakt in haar portefeuillestrategie duidelijk hoe zij haar rol in deze wil oppakken.
Zoals gezegd kiezen we daarbij voor een gedifferentieerde aanpak.
Via sloop en vervangende nieuwbouw zal een fundamentele bijdrage worden gedaan aan
de verduurzaming van ons bezit. Deels door vervanging en deels ook door uitbreiding van
het aantal duurzame woningen.
Daarnaast is een belangrijk 2e speerpunt in onze strategie de verduurzaming van woningen
die niet meteen bouwkundige of ernstige wooncomfort problemen kennen.
De WOV wil dan ook de komende jaren behoorlijk investeren in duurzaamheid van de
bestaande voorraad. Dat is geen doel op zich, maar heeft alles te maken met onze
opvattingen dat het onze primaire opgave is mensen met een bescheiden inkomen te
voorzien van goede sociale huurwoningen.
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Daarbij is investeren in duurzaamheid niet alleen goed voor het milieu maar draagt bij aan
een verlaging van het energieverbruik en een verbetering van het wooncomfort.
Niet onbelangrijk in dat kader is dat een lager energieverbruik ook kan leiden tot
lastenverlaging bij de huurders.
Het verduurzamen van ons woningbezit (vervangende nieuwbouw en renovatie) is een
behoorlijke opgave en kost potentieel miljoenen euro’s. Onze inzet is met name gericht op
die complexen waar we met renoveren de woningen kunnen aanpakken die nog een label
G tot en met D hebben. Daarmee kan onze doelstelling om gemiddeld over ons hele bezit
uit te komen op een goed energielabel (minimaal B) gerealiseerd worden.
De aanpak tot 2030
Vaak dus in combinatie met sloop en vervangende nieuwbouw maar ook op zich zelf
staand als ingreep willen we woningen renoveren met een vaste aanpak. Daarbij zal de
inzet zijn gericht op het aanbrengen/vervangen van:
 Vloerisolatie
 Gevelisolatie
 Dakisolatie.
In ongeveer 13 jaar kan de WOV een groot deel van haar bezit op deze manier
verduurzamen. In het maximale programma kan 59% van het bezit worden aangepakt.
Een goed geïsoleerde woning kan als basis dienen voor de toepassing van nieuwe
technieken en concepten in de verduurzaming. Daarbij valt te denken aan de toepassing
van zonnepanelen al of niet in
combinatie
met
toepassing
van
warmtepompen. Ook doelstellingen
inzake gasloos bouwen en nul-op-demeter zullen we waar nodig integreren
in onze aanpak. Reeds dit jaar zijn we
begonnen met de verduurzaming van
ons eerste complex in de bestaande
voorraad.
6.1.5 Kwaliteit
In 2017 is de kwaliteit van de bestaande
voorraad door middel van een
conditiemeting in kaart gebracht. Een
onafhankelijk extern bureau (Alphaplan)
heeft alle woningen geschouwd en de staat van onderhoud vastgelegd. Mede op basis
hiervan wordt de meerjarenonderhoudsbegroting 2019 e.v. opgesteld. We zijn er trots op
dat de kwaliteit van de woningen over het algemeen goed tot uitstekend is. Natuurlijk zijn
hier altijd verbeteringen in mogelijk maar met een portefeuille die er goed bij staat kunnen
we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Met behulp van de conditiemeting kunnen we ons onderhoudsbeleid verder rationaliseren.
Vanuit de metingen en controles kunnen we toetsen of onze onderhoudsactiviteiten
bijdragen aan de doelstellingen.
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6.2 Dienstverlening
De WOV staat midden in de Oostzaanse samenleving. We kennen onze huurders, de
wijken waar onze woningen staan en weten hoe onze woningen er bij staan. We benaderen
ons huurders en woningzoekenden positief en streven naar uitstekende dienstverlening. De
lijnen naar de huurders zijn kort en zij weten de medewerkers goed te vinden. We zijn
weliswaar een kleine organisatie maar beschikken daardoor over korte lijnen in
communicatie en besluitvorming juist ook van belang in dienstverlening.
Onze medewerkers zijn betrokken bij de klanten en producten. We kunnen klanten een
persoonlijke benadering bieden, we kennen de behoeften van de klanten.
6.2.1 De WOV kiest voor versterken klantgerichtheid
De WOV beseft dat goede dienstverlening in hoge mate bijdraagt aan het woongenot van
onze klanten. Naast een goed onderhouden woning verwachten klanten dat zij eenvoudig
met ons in contact kunnen komen, dat wij hun vragen snel en correct beantwoorden en
gemaakte afspraken nakomen.
Dat betekent niet dat we het daarbij willen laten. Er is nog veel te verbeteren op het gebied
van communicatie met de huurders en de opvolging van bijvoorbeeld reparatieverzoeken
en andere vragen van bewoners kan beter. Zo weten we vrij goed wat we laten
herstellen maar is minder zicht op wat de huurder er van vindt. Op het oog is de
klanttevredenheid dik in orde, maar dat concluderen we vooral uit de dagelijkse contacten
met onze huurders. Naar de klanttevredenheid is nog geen onderzoek gedaan. Harde
cijfers ontbreken.
In de komende beleidsperiode zetten we concrete stappen om de dienstverlening te
verbeteren. De website wordt volledig vernieuwd, afspraken met leveranciers en de
bedrijven die dagelijks voor ons werken worden herijkt en we gaan in deze beleidsperiode
de klanttevredenheid meten.
Een correcte en vriendelijke benadering van klanten vinden wij niet genoeg. Wij kiezen
bewust voor een proactieve benadering en gaan actief op zoek naar de behoeften van onze
klanten. Naar de ‘vraag achter de vraag’. Wij staan open voor suggesties en tips. Het is
echter niet ‘U vraagt wij draaien’. Wij kiezen voor een klantgestuurde benadering, dat wil
zeggen dat wij de eigen verantwoordelijkheid van de klant als vertrekpunt nemen en de
regie niet overnemen.
6.2.2 De WOV gaat haar klantprocessen optimaliseren
Onze klantprocessen verdienen onze continue aandacht. De wensen en verwachtingen van
onze huidige en toekomstige klant zijn daarbij het startpunt.
Met optimale klantprocessen kunnen wij onze klanten tijdig voorzien van de producten en
diensten die bij uitstek voldoen aan hun wensen. Daarnaast zijn optimale processen
efficiënt voor de organisatie en bieden zij houvast en structuur aan onze medewerkers.
Omdat ‘de’ klant niet bestaat, is het van belang dat onze processen voldoende ruimte
bieden aan medewerkers om maatwerk te kunnen leveren.
Veel van onze huidige klantprocessen draaien op routine en goede inzet. In de komende
beleidsperiode wil de WOV de klantprocessen doorlichten en samen met alle
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belanghebbers optimaliseren. We zullen de klantprocessen beschrijven en daar waar nodig
opnieuw inrichten. In de nieuwe aanpak is het essentieel dat de resultaten van de
klantprocessen worden benoemd.
Omdat wij in de klantprocessen veel gebruik maken van externe aannemers zullen we met
onze aannemers en netwerkpartners afspraken maken over de kwaliteit van de geleverde
diensten en het geleverde product.
6.2.3 We kiezen voor verbetering van de communicatie
En de verbreding van de communicatiemogelijkheden.
Al bijna 100 jaar gaat onze directe communicatie met de huurders vooral via de
brievenpost, onze balie en de telefoon. De laatste jaren is daar de e-mail bijgekomen en
heeft de WOV een statische website. Maar onvervangbaar blijft de communicatie die we via
onze ledenorganisatie met onze huurders hebben. Daarbij zijn onze bestuurders actief in
de wijk, komen bij de huurders thuis, zijn makkelijk toegankelijk via spreekuren etc. Meer
dan een gemiddelde corporatie hebben we dan ook alles in huis om via diverse wegen te
communiceren met onze huurders. Desondanks gaan we ook hierin moderniseren zonder
natuurlijk de waardevolle communicatiekanalen van de WOV als vereniging te
verwaarlozen.
Wij gaan inzetten op laagdrempeligheid, uitstekende telefonische en elektronische
bereikbaarheid en een gebruiksvriendelijke website waar mensen 24 uur per dag hun
vragen kunnen stellen en hun mening en suggesties kwijt kunnen. Ook andere
communicatiekanalen gaan we beter benutten. Zoals nieuwsbrieven via de email met
Informatievoorziening aan leden, huurders, woningzoekenden.
Leidend principe blijft: eenvoud waar het kan ! Geen digitale grapjes die onze huurders niet
gaan gebruiken.
We kunnen dat niet in één keer. We zijn eerst begonnen met de aanpak van de website
waarop we meer en betere informatie willen aanbieden. We willen onze communicatie niet
eenzijdig opvatten, we onderzoeken meteen welke communicatiemogelijkheden voor
huurders we bij het opbouwen van de website kunnen implementeren. Te denken valt aan:
reparatieverzoeken via de website, in contact komen, vragen stellen, agenda en
uitnodigingen voor leden etc.
In latere fases zal de website van de WOV via ‘mijn WOV’ de huurders de mogelijkheid
bieden een groot aantal huurderszaken zelf te regelen.
6.2.4 Samenwerken
Bewoners, huurders
Om iets te bereiken, heb je elkaar nodig. Wij zoeken daarom de samenwerking op, zowel
binnen als buiten de vereniging. De WOV waardeert het als bewoners meedenken en
meepraten over het beleid van De WOV. Hoe meer bewoners meedoen, hoe beter dat is
voor de huurders én voor De WOV. Met deze actieve bewoners gaat De WOV op zoek
naar andere huurders die misschien ook wel willen meedenken en meepraten over zaken
die voor huurders belangrijk zijn. We willen graag dat huurders meedoen en samenwerken
aan een fijn thuis, een leukere straat en een betere buurt. De WOV wil dat meer bewoners
ervaren dat zij invloed op hun eigen wonen hebben. Daarom stimuleren wij bewoners om
mee te praten en mee te doen. Dit kan op allerlei manieren: zowel binnen de vereniging als
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daarbuiten. Via de onafhankelijk huurdersvereniging HVO maar ook als lid of via de
Adviesraad. De WOV wil die openheid en samenwerking waarborgen !
Samenwerking stakeholders
We streven er naar dat de WOV haar doelen en inbreng, vanuit het principe van co- creatie,
weet te verbinden aan die van andere partijen. Meer dan ooit willen we stakeholders de
mogelijkheid geven invloed op ons beleid uit te oefenen.
Wij willen hierbij het beste uit ons zelf en onze partners halen vanuit een gezond eigen
belang en om waarde te creëren voor elkaar en voor anderen. Enthousiasme, daadkracht
en focus op resultaat kenmerken onze rol in deze samenwerking. Vanzelfsprekend staan
hierbij de gelijkwaardigheid van de partners, wederkerigheid, openheid en vertrouwen aan
de basis van succes.
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6.3 Organisatie
Bij de voorbereidende analyse van dit ondernemingsplan hebben we ons allereerst
afgevraagd of een kleine corporatie met onze omvang nog wel bestaansrecht heeft.
We zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat dat zeker het geval is. Hoewel de overheid
met de steeds veranderende regelgeving het ons niet gemakkelijk maakt, zijn we de
mening toegedaan dat een kleine corporatie juist voor kleine kernen zoals Oostzaan een
duidelijke meerwaarde heeft. De WOV is van oudsher diepgeworteld in Oostzaan. Daarin
zijn we herkenbaar als een kleine corporatie die dichtbij de huurder staat, dat we de
huurder goed kennen en met korte lijnen efficiënt kunnen werken.
6.3.1 Zelfstandigheid
De huidige organisatie wordt gekenmerkt als kleinschalig, dicht bij haar cliënten en met een
sterk sociaal gezicht. Dit uit zich door veel persoonlijke aandacht voor huurders en
mogelijke problemen alsmede het spaarzaam omgaan met middelen.
Het is de visie van het Bestuur dat behoud van bovengenoemde kenmerken slechts
gewaarborgd is door continuatie van de zelfstandigheid van de corporatie. We willen onze
zelfstandigheid bewaken en deze waar mogelijk met samenwerken versterken. Onze
ambities zijn er dan ook op gericht om onze zelfstandigheid te versterken en tegelijkertijd
onze kwetsbaarheid te verminderen. Het aanscherpen van onze dienstverlening, het
investeren in onze organisatie (waaronder de governance) en het bewaken van onze
financiële continuïteit zijn daarin cruciaal.
6.3.2 Compacte organisatie
We willen een compacte, zelfstandige corporatie blijven, die financieel gezond is en de boel
goed op orde heeft binnen haar werkgebied. Dit betekent dat we goed op de centen blijven
letten, taken en opgaven scherp afbakenen en onze aandacht zoveel mogelijk blijven
concentreren op ons huidige werkgebied. We kiezen er voor een organisatie te zijn met
een beperkte omvang. Klein zijn en blijven is voor ons geen doel op zich, maar een middel
om onze kwaliteiten en meerwaarde te waarborgen. Een in omvang bescheiden
organisatie, zonder teveel managementlagen zorgt voor korte lijnen intern, direct
klantcontact en daarmee voor directe betrokkenheid bij de huurder en zijn woonomgeving.
Bij een compacte, sterke organisatie hoort ook een zekere mate van trots. Trots dat wij als
kleine speler zoveel kunnen betekenen voor onze klanten. We willen dit in de toekomst
meer naar buiten uitdragen, want als onze kwaliteit nog meer wordt (h)erkend kunnen we
wellicht van nog groter nut zijn. Door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen,
laten we de buitenwereld zien dat we een betrouwbare, waardevolle relatie zijn die zich
maximaal inzet voor haar klanten, partners en de maatschappij.
6.3.3 Verenigingsvorm
Sinds de oprichting is onze corporatie georganiseerd in verenigingsvorm. Wij zien dat als
een belangrijke maatschappelijk meerwaarde. Deze organisatievorm wordt als zeer
democratisch ervaren. De Algemene ledenvergadering heeft bij alle belangrijke besluiten
een belangrijke stem.
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Handhaving van de verenigingsstructuur is door een grote mate van zeggenschap van de
leden een belangrijk basis voor ons om volkshuisvestelijk verschil te blijven maken.

6.3.4 Organisatie versterken
We zijn een solide organisatie die prima zelfstandig kan draaien, maar ook haar
kwetsbaarheden kent. Onze schaalgrootte maakt dat we dicht bij de klant staan,
laagdrempelig zijn en flexibel om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Dit is een
kracht van onze organisatie. In deze kracht schuilt ook een kwetsbaarheid. We kunnen niet
op alle kansen inspringen.
Inhuur extern
We zijn ons er dan ook van bewust dat we scherpe keuzes moeten maken over wat we wel
en niet zelf (kunnen) doen. We hebben niet alle specialismen zelf in huis en dat moeten we
ook niet willen. Gelet op de complexiteit van onze omgeving zijn we afhankelijk van inhuur
op terreinen waar we onvoldoende capaciteit of professionaliteit in hebben. Dat betekent
dus dat we soms moeten inhuren en we realiseren ons hierbij dat we verstandig om moeten
gaan met de inhuur van derden. Richtinggevend daarbij is dat datgene wat met permanent
klantcontact te maken heeft, in eigen hand wordt gehouden.
Samenwerking nodig
Naast een verstandige inhuur willen we ons ook heroriënteren op de manier waarop we met
andere partijen samenwerken en met wie we dat doen. Samenwerking met collegacorporaties met een soortgelijke werkwijze kan een belangrijk middel zijn om onze
(professionele) capaciteit uit te breiden. Waar sprake kan zijn van win-win situaties kan in
voorkomende situaties samenwerking met collega corporaties worden gezocht op tal van
beleidsonderdelen. Ook regelmatig overleg met de gemeente garandeert een goede
gezamenlijke aanpak van de volkshuisvesting in Oostzaan voor de komende jaren.
Uitbreiden eigen organisatie
Beperkingen voor de WOV liggen met name op beleidsniveau, de complexiteit van wet- en
regelgeving en navenant de administratieve verantwoording.
De huidige personele bezetting van de WOV komt op deze onderdelen capaciteit en
professionaliteit tekort om de steeds hogere kwaliteitseisen inzake beleidsontwikkeling,
(financiële) planning en verantwoording tegemoet te treden.
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Op dit moment heeft de WOV een zeer slank georganiseerde organisatie, zeker als je dat
afzet tegen de bekende landelijk gemiddeldes. Ook wanneer we de personele capaciteit
van het bestuur meetellen dan is er met 5,6 fte maar een heel klein vast
personeelsbestand. Wij beheren er iets meer dan 1000 woningen mee, landelijk hebben
corporaties hier gemiddeld 9 fte voor nodig.
6.3.5 Organisatie in balans
We gaan de komende beleidsperiode onze organisatiestructuur kritisch vanuit de
geformuleerde ambities bekijken. We zullen eerst onderzoeken of de balans tussen inhuur
van derden, capaciteit eigen medewerkers en de mogelijkheden taken te verdelen met
samenwerkende corporaties in orde is.
Wanneer is het beter, slimmer en kosteneffectiever om in te huren of samen te werken,
wanneer gaat het om taken en functies die we echt zelf in huis moeten hebben en is het
juist beter de eigen personele bezetting in kwantitatieve en kwalitatieve zin te versterken.
Om mee te groeien met de hogere eisen van verantwoording en kwaliteit is versterking van
de organisatie hoogstwaarschijnlijk nodig en dus ook een lichte uitbreiding van het aantal
fte’s.
6.3.6 Gezonde organisatie
We richten ons op twee speerpunten:
6.3.7 Aandacht voor medewerkers










Wij handhaven een gezonde werkbalans
Samen met de medewerkers ontwikkelen doelcultuur en meer structuur.
Besluiten worden altijd en tijdig gecommuniceerd met medewerkers
Beoordelingssystematiek gericht op de ontwikkeling van medewerkers.
Wij blijven investeren in de competentieontwikkeling van medewerkers.
Wij reduceren het ziekteverzuim.
is jaarlijks het onderwerp integer handelen besproken met medewerkers.
is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.
zijn we erin geslaagd om de verzuimnorm op maximaal 4% te houden.

6.3.8 Efficiënte bedrijfsvoering










Wij werken doelmatig en herijken onze bedrijfsprocessen.
Wij houden aandacht voor de beïnvloedbare bedrijfskosten.
Wij vergelijken onze prestaties met andere corporaties.
zijn de standaardprocessen gedigitaliseerd.
zijn vervolgstappen gezet op het gebied van digitalisering en houden we oog voor de
mensen die daar minder op zijn toegerust.
zijn onze bedrijfskosten nog steeds lager dan bij andere kleine corporaties
nemen we deel aan de corporatie benchmark.
zijn we nog steeds transparant in onze voornemens en prestaties.
zijn wij voor het eerst gevisiteerd.
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6.3.9

Governance betrouwbare organisatie

De maatschappij vraagt een hoog niveau van governance, oftewel een kwalitatief goed
bestuur en toezicht. Niet alleen wat corporaties presteren, maar ook hoe zij dit doen is
voortdurend onderwerp van maatschappelijke en politieke aandacht. De kwaliteit van
bestuur en toezicht ligt al geruime tijd onder een vergrootglas. Dat is, gezien het
maatschappelijk belang dat corporaties dienen, ook terecht.
Als solide organisatie proberen we al invulling te geven aan ‘good governance’. We leven
de regels na, sturen op de kwaliteit van onze besluitvorming en een juiste samenstelling
van bestuur en de raad van commissarissen.
In de komende beleidsperiode gaan we ons ook op diverse manieren laten meten.
Allereerst gebeurt dit met de visitatie. Deze gaat zowel over onze volkshuisvestelijke
prestaties, als onze bedrijfsvoering en governance. In de voorbereiding op de visitatie
zullen we extra aandacht geven aan de verdergaande implementatie van de
Governancecode.
6.3.10 Raad van Commissarissen
De WOV vindt stevig intern toezicht van levensbelang voor professionele organisaties,
zoals woningcorporaties.
Binnen de WOV houdt de Raad van Commissarissen (RvC) toezicht op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken binnen onze corporatie. De RvC heeft een
belangrijke klankbordfunctie
en geeft het bestuur gevraagd
en ongevraagd advies. De
RvC werkt conform de
Governancecode
Woningcorporaties.
6.3.11 Bestuur
De werving van nieuwe
bestuurders
conform
de
vereisten van de Autoriteit
woningcorporaties
zal
gebaseerd
zijn
op
de
profielschetsen die onlangs
zijn opgesteld door de WOV.
Deze profielschetsen voor
bestuur hebben een beknopte
portefeuillebeschrijving
met
duidelijke
taken
en
competenties. We willen een
bestuurssamenstelling nastreven waarbij bestuurders over aanvullende expertise en taken
beschikken. Bij een bestuurswisseling moet er echter zo min mogelijk kennis verloren gaan.
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6.3.12 Permanente educatie
Met ingang van 2015 is er sprake van een verplichting tot permanente educatie voor
bestuur en toezichthoudend orgaan en zal de bestuurder in de toekomst bij benoeming en
herbenoeming een fit & proper test moeten afleggen. Bestuur en raad van commissarissen
onderschrijven het nut van permanente educatie volledig en we zullen hier actief aandacht
aan besteden. We zullen in de komende beleidsperiode actief sturen op het naleven van
deze verplichting, waarvan de registratie van PE-punten deel uit maakt. In het kader van
transparantie zal dit ook op de nieuwe website van de WOV gepubliceerd worden.
6.3.13 Ontwikkeling doelcultuur
Ontwikkelen en organiseren van beleidskracht in de organisatie (van accent op
‘doen’ naar ‘doen’ vanuit visie)
De WOV wil als organisatie z’n sterke punten koesteren. We kunnen onszelf in positieve zin
typeren als “doeners”. Dat willen we ook zo houden.
De eerder in dit ondernemingsplan geformuleerde visie willen we echter wel meer gaan
uitwerken. Door immers; concrete en meetbare doelen te formuleren, in activiteiten en in
tijd, hebben interne en externe belanghouders betere ijkpunten. Intern zijn de kaders
helder, ook ten behoeve van het toezicht, en extern is duidelijk wat van ons concreet
verwacht kan worden.
Om de voorgenomen volkshuisvestelijke prestaties te kunnen leveren, is een doelcultuur
nodig, dat wil zeggen dat concrete, realistische doelen en resultaten centraal staan. De
organisatie is toekomstgericht. Medewerkers durven (verantwoorde) risico’s te nemen. De
organisatie bevordert initiatief, vrijheid en open communicatie. Afspraak is afspraak. De
spelregels zijn helder en er mag van worden afgeweken als ze niet bijdragen aan het
organisatiedoel. Wij gebruiken fouten om van te leren.
De keuze voor een doelcultuur betekent een transformatie van onze organisatie. De keuze
voor een doelcultuur betekent voor een deel van de medewerkers een cultuuromslag. Dit is
een dynamisch proces, dat om een zorgvuldige begeleiding vraagt. Aan die begeleiding
naar een doelcultuur besteden wij de komende jaren veel tijd en energie. Het
voorbeeldgedrag van bestuur en leidinggevenden is hierbij een kritische succesfactor. We
realiseren ons dat (zeker in de beginfase) het managen van verwachtingen cruciaal is: het
concreet zijn in afspraken en toezeggingen, het bewaken van gemaakte afspraken en het
waarmaken wat we zeggen. Een sleutelwoord is vertrouwen: vertrouwen geven en
vertrouwen waar maken.
Dankzij heldere spelregels en inzichtelijke werkprocessen weten medewerkers wat er van
hen wordt verwacht. Deze manier van werken vereist ook dat medewerkers elkaar
aanspreken en open staan voor feedback en opbouwende kritiek. Regelmatige feedback is
van belang om te leren en te verbeteren.
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Eén van de sterke punten van de WOV is de onderlinge afhankelijkheid van de
medewerkers. Er zijn formeel wel afdelingen maar met zo weinig medewerkers moet er
samengewerkt worden en kan er niet aan ‘hokjes’-denken gedaan worden. De organisatie
kent dan ook weinig hiërarchische niveaus en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de
organisatie. Hierdoor zijn we flexibel en wendbaar, en kunnen we snel inspelen op
mogelijkheden in de markt. Het mandaat ligt laag in de organisatie. Dit bevordert de
slagkracht, maar ook het werkplezier.
Het kunnen en mogen afwijken van de regels vereist dat medewerkers de relatie zien
tussen hun werkzaamheden en de organisatiedoelen, dat ze weten wat hun toegevoegde
waarde is. Een heldere visie, transparantie en goede interne communicatie zijn hierbij
randvoorwaarden. Met name de transparante en tijdige communicatie over doelen,
besluiten etc. tussen bestuur en de medewerkers draagt bij aan loyaliteit van medewerkers
gebaseerd op engagement en niet op behoudendheid.
6.3.14 Beleidscyclus implementeren
Zoals gezegd liggen beperkingen voor de WOV met name op beleidsniveau, de
complexiteit van wet- en regelgeving en navenant de administratieve verantwoording.
In 2017 zijn we begonnen onze visie verder uit te werken in beleidsnotities. Samen met de
accentverschuiving in de organisatie naar ‘doen’ vanuit visie zullen we steeds concreter
weergeven welke doelen we nastreven en hoe we de organisatie daarop sturen en
verantwoording zullen gaan afleggen over de resultaten.
De ontwikkeling van de beleidscyclus gaan we doorzetten maar uiteraard wel passend bij
ons als kleinschalige vereniging. Dus geen hemelbestormende ver-weg-visies die we niet
kunnen waarmaken, maar eenvoud waar het kan en voor iedereen stimulerend om er mee
aan de slag te zijn.
De insteek is om niet door te werken tot er eindelijk een perfect plaatje ontstaat maar al
meteen vanaf begin van deze beleidsperiode kwetsbaarheden op te lossen door aan het
werk te zijn met de inhoudelijke uitwerking van onze visie. We willen dan ook realistische
doelen stellen, meer besluiten van het bestuur expliciet vastleggen en daarmee meer
structuur creëren om strak op te sturen. Intern overleg wat met name gericht is op
hoofdlijnen en voortgang zal ook steeds meer gericht zijn op de inhoud. Binnen de
organisatie zal er meer controle plaatsvinden op genomen besluiten en of die ook als
zodanig worden uitgevoerd. Visie en strategische doelen die nu nog vooral in de hoofden
van bestuurders zit zal ook op papier komen te staan.
Hieronder een aantal voorgenomen aanpassingen om tot en sluitende beleidscyclus te
komen:


We gaan een doorvertaling maken van het portefeuillemanagement in het
assetmanagement. Op complexniveau wordt uitvoering gegeven aan de besloten
strategisch portefeuilledoelstellingen. We kijken integraal naar de complexen en
maken zo financiële en maatschappelijke afwegingen. Dit strategisch voorraadbeleid
per complex zullen we jaarlijks herijken.



We gaan meer en betere stuurinformatie (managementinformatie) verzamelen en
verantwoording hierop aanpassen.
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We zorgen voor goed vastgelegde besluitvorming (bijvoorbeeld in bestuursnotulen)



Prestatieafspraken met gemeente worden in de nabije toekomst gevoed vanuit ons
beleid zoals door de portefeuillestrategie.



Op basis van de gehouden conditiemeting geven we ons onderhoud rationeler en
beter vorm in de meerjarenbegroting. Onderhoud en investeringen aan/in de
voorraad beïnvloeden weer de conditiemeting.



Bij het implementeren van de beleidscyclus zullen we meer aandacht gaan geven
aan mogelijkheden tot control en geven we extra aandacht aan risicomanagement.
Risicomanagement in financiële zin maar ook voor de primaire processen. Integraal
risicomanagement document wordt opgesteld.



Ondernemingsplan en strategische voorraadbeleid kennen elk jaar een herijking.



Alle reglementen die we al hebben zullen worden getoetst aan nut en noodzaak
vanuit de Governancecode en daar waar nodig aangevuld. Een groot aantal van
onze reglementen en beleidsnotities zullen beschikbaar zijn via de nieuwe website
van de WOV.



Jaarlijks zullen de momenten om dPI, dVI jaarverslag en activiteitenplan etc. op te
stellen ingericht worden om extra te toetsen aan onze nieuw in te richten
beleidscyclus. Tevens dragen we zorg voor een betere coördinatie en redactie in het
uitbrengen van de verschillende notities en informatie voor derden.



Processen worden beschreven zodat daar waar nodig betere sturing kan
plaatsvinden op aansluiting aan ons beleid. In nauw overleg met de medewerkers
zal de uitwerking van beleid (bijvoorbeeld het ondernemingsplan) uitgewerkt worden
van strategisch en tactisch naar operationeel niveau.



De WOV zal voor leemtes in het beleid nieuwe beleidsnotities opstellen (zoals voor
huurbeleid)

De keuzes die zijn gemaakt in dit ondernemingsplan worden vertaald en uitgewerkt in onze
meerjarenbegroting, strategisch voorraadbeleid, huurbeleid etc.
In de bijlage hebben we een overzicht gemaakt van (strategische) doelstellingen zoals we
die willen monitoren.
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Onderstaand een overzicht van onze nieuw in te richten beleidscyclus.

6.3.15 Meer en beter informatiemanagement
Bij het inrichten van bovengenoemde beleidscyclus willen we extra aandacht geven aan de
vernieuwing van ons informatiemanagement. Enerzijds is dit van belang voor de sturing van
onze organisatie, de plan- en besluitvorming en als input voor het opstellen van beleid.
Anderzijds is data essentieel voor verantwoording aan de overheid en onze stakeholders.
Goede data: volledig, up-to-date én de juiste interpretatie, is onontbeerlijk voor onze
bedrijfsvoering.
Verantwoordingsinformatie.
De afgelopen jaren is er vanuit de politiek steeds meer druk op de corporaties gelegd.
Corporaties moeten presteren, in het bijzonder in het sociale segment. Naast deze
prestatiedruk, zien we ook een toename van de administratieve druk. De werkzaamheden
ten behoeve van de verantwoording aan toezichthouders nemen toe. Wij zorgen ervoor dat
we de juiste gegevens op een efficiënte wijze verzamelen, bijhouden en uitwisselen zodat
we in control blijven en transparant verantwoording afleggen over onze inspanningen en
resultaten. Onze stakeholders en de toezichthouders willen wij bedienen met goede en
tijdige informatie die ook laat zien waarom we een activiteit doen.
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6.3.16 Managementinformatiesysteem
Om iedereen te betrekken bij de realisatie van de bedrijfsdoelen, zal een
managementinformatiesysteem worden opgezet waarbij op alle niveaus de voortgang wordt
gemonitord (operationeel, tactisch, strategisch). Op alle niveaus in de organisatie zullen
periodieke voortgangsrapportages worden besproken. Monitoring van de doelstellingen is
noodzakelijk om snel bij te kunnen sturen. Door middel van de rapportages wordt hier
inhoud aan gegeven.
Uiteraard gaan we dit wel inrichten op een manier die passend is voor de WOV. Dus geen
overbodige administratieve druk en geen niet te lezen (en niet gelezen) lijstwerk. Dus een
keuze voor kengetallen die juist ondersteunend zijn voor ieders werk en rekening houdend
met de personele capaciteit van de WOV. In de uitbreiding van de personele capaciteit
kunnen we hier extra uren voor opnemen.
6.3.17 Heldere processen en mandatering
Bij een efficiënte bedrijfsvoering hoort een goede beschrijving van de taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden. Alle werkprocessen zullen opnieuw worden beschreven, niet
alleen de eerder genoemde klantprocessen. Dit zal gebeuren samen met de medewerkers,
waarbij we niet alleen de processen gaan opschrijven maar juist daar waar ze beter en
effectiever kunnen, dat ook direct door zullen voeren. Bij de organisatie van ons werk – in
processen – zetten we in op ‘eenvoud waar het kan’.
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6.4 Financieel
Het woningbezit en de financiële middelen zijn het kapitaal van de WOV dat ze kan inzetten
om haar doelgroep te kunnen bedienen. Als kleinschalige corporatie met een vrijwillig
bestuur lukt het de WOV om de personele lasten zeer laag te houden: de directievoerende
bestuurders en de Raad van Commissarissen komen gezamenlijk nog niet aan een halve
Balkenendenorm. Ze beheert haar kapitaal zorgvuldig, dus maakt ze rationele afwegingen
wanneer zich investerings- en uitbreidingsmogelijkheden voordoen. De WOV maakt per
keer een afweging wat de belangen van haar leden, huurders en doelgroep zijn, wat de
winst voor het (behoud van) het woningbezit is en welk effect de uitgave of investering heeft
op de lange termijn soliditeit.
6.4.1 Presteren naar vermogen
Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als wij zelf een vitale en stabiele organisatie
zijn. Voor de WOV is de (financiële) continuïteit van de organisatie dan ook ons
uitgangspunt. Met ons financieel beleid zorgen we voor realistische financiële kaders
waarbinnen wij voldoende speelruimte hebben om met onze uitdagingen aan de slag te
gaan.
In de komende beleidsperiode gaan we presteren naar vermogen! We zullen meer en meer
ons woningbezit toekomstgericht aanpakken. Vanuit de portefeuillestrategie
(verduurzaming, sloop, nieuwbouw) hebben we dan ook een stevig programma op ons
genomen tot aanpassing van ons bezit. In alle opzichten (ook financieel) zullen we het
accent verschuiven van de WOV als beherende corporatie naar een meer ontwikkelende
corporatie.
6.4.2 Investeringsprogramma Portefeuillestrategie
Het programma vanuit de portefeuillestrategie voor verduurzaming, sloop en nieuwbouw
kent een voor WOV-begrippen hoog investeringsvolume. We hebben de investeringen dan
ook stevig doorgerekend en gedeeld met de toezichthouder. In het kader van de financiële
continuïteit en financierbaarheid is het van groot belang dat WOV blijft voldoen aan de
eisen die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt.
Hoewel we van buitenaf steeds nieuwe spelregels krijgen aangereikt, die onze speelruimte
bepalen, kleuren we deze speelruimte echter zelf in; met financiële stuurmanskunst, een
strakke regie en een regelmatige risicoanalyse. We varen niet blind op de `parameters`
maar blijven zelf zorgen voor een duurzaam solide en robuuste financiële positie. Wij willen
presteren naar vermogen en toetsen dan ook jaarlijks of de beoogde prestaties en
investeringen wenselijk, realistisch en acceptabel zijn. Dat doen wij zowel voor de langere
termijn, om ons eindbeeld scherp te krijgen als voor de kortere termijn, om te beoordelen of
bijsturing nodig is.
De verantwoordelijkheden die wij hebben benoemd, vereisen een financieel kader dat voor
de langere termijn inzicht geeft in welke keuzes wij moeten en kunnen maken. Zo geven de
te implementeren portefeuillemanagement en strategisch voorraadbeleid een helder
beeld/kader van de prestaties en investeringen die wij de komende jaren moeten leveren in
Oostzaan.
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6.4.3 Financiële uitgangspunten
Om goed te kunnen sturen is goed inzicht nodig. In langetermijndoelstellingen, maar ook in
de stand van zaken op dit moment. Wij hebben ons eigen normenkader benoemd
waarbinnen wij onze opgaven willen realiseren. Dit normenkader gaan we bewaken via ons
dashboard. Registratie van (financiële) gegevens moet continu voldoen aan de in het
dashboard van de WOV opgenomen normen. Denk aan begroting, jaarrekening en
tussentijds grote (des)investeringsvoorstellen. Zo hebben wij altijd snel en overzichtelijk in
beeld of we nog binnen de kaders opereren en op welke vlakken eventueel bijsturing nodig
is. Ons dashboard bevat de volgende normen:
Portefeuille
 Interest Coverage Ratio
 Debt Service Coverage Ratio
 Loan To Value
 Solvabiliteitsratio
 Dekkingsratio

(WSW-norm > 1,4)
(WSW-norm > 1,00)
(WSW-norm < 75%)
(WSW-norm > 20%)
(WSW-norm < 50%)

Beheer (wordt nog verder uitgewerkt in de komende beleidsperiode)
 Norm beheerkosten, bedrijfslasten per VHE
< € 790
 Direct rendement o.b.v. marktwaarde
≥ 4,0%
 Gemiddeld aantal FTE bij duizend woningen
<9
 Instandhoudingskosten per VHE (incl.onderhoud)
€ 1.000
6.4.4 Risicomanagement
Wij willen financieel gezond blijven, voldoende investeringsruimte overhouden en toetsen
investeringen aan de financiële ratio’s. Ons financieel beleid past binnen de wet- en
regelgeving met oog voor de betaalbaarheid.
Risicobeheersing wordt daarbij steeds belangrijker. We willen voldoen aan de regels van
goed bestuur en beheersen de bedrijfsrisico’s. Aan de hand
van een
risicomanagementkader beperken en beheersen we de gevolgen van de risico’s.
In de komende beleidsperiode zal de WOV dan ook een Integraal risicomanagement
document opstellen waarbij we dat kader beschrijven en implementeren in onze
beleidscyclus. Overigens gaat het hier niet alleen om financiën maar ook om risico’s inzake
onze de uitvoering van onze primaire processen of onveilige situaties en omstandigheden.
Bedrijfsrisico’s willen we twee keer per jaar monitoren en het risicobewustzijn in de
organisatie bevorderen.
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7 Tot slot
Met plezier hebben we op hoofdlijnen de keuzes die we maken in dit ondernemingsplan
weergegeven. Som wat concreter in duidelijke doelen en soms nog duidelijk een eerste
start met bijbehorende voornemens en uitgangspunten.
We kennen de recente geschiedenis en de dynamiek van de sector. De zekerheden van
vandaag kunnen anders zijn dan die van morgen. Dit ondernemingsplan moet daarom
vooral gezien worden als een kapstok. Jaarlijks zullen we zoals gezegd verder werken aan
actualisatie van onze doelstellingen. Dit blijven we doen we in overleg met gemeente,
medewerkers, leden, huurders, collega- corporaties en maatschappelijke partners.
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