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Voorwoord
We leven in een periode waarin de maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen ingrijpend en onzeker zijn. De politiek zet in op het 
beperken van de rol van corporaties: terug naar de oorsprong. 
Onze regio heeft de uitdaging om goed in te spelen op de bevolkings-
krimp en de gevolgen van de aardgaswinning.

In ons ondernemingsplan 2015 – 2018 hebben wij daarom een aantal 
fundamentele keuzes gemaakt. We hebben de focus gelegd op dat wat 
volgens onze belanghouders en onszelf nodig is. En waar wij, vanuit onze 
eigen kracht, het verschil kunnen maken. Vanuit onze missie en visie 
hebben wij gekozen voor zes speerpunten, die in dit ondernemingsplan
centraal staan.

Andere tijden vragen een andere aanpak. Voor ons staat samenwerking 
daarin centraal. Ik daag u uit dit plan vanuit dat perspectief te lezen.

Appingedam, 26 juni 2014

W. Dieterman
Directeur-bestuurder
Woongroep Marenland
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Inleiding
Basis voor de uitwerking
In de DEAL-regio (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) is de 
afgelopen jaren intensief gewerkt aan een gezamenlijk Woon- en Leefbaarheid 
Plan Eemsdelta (WLP). De krimp raakt de kwaliteit van het dagelijks samen-
leven: wonen, werken, school, zorg, etc. Ondanks deze veranderingen moeten 
de huidige bewoners en iedereen die hier woont en wil wonen zo goed mogelijk 
kunnen leven in de Eemsdelta. Het WLP is het antwoord van 35 betrokken 
partijen, waar onder zorginstellingen, woningcorporaties, MKB, onderwijs,  
gemeenten en provincie, op de krimp van de bevolking en de ontgroening 
van de regio. De gezamenlijke afspraken zijn vastgelegd in het Uitvoerings-
plan WLP. De vastgoedstrategie van Woongroep Marenland zien we terug in 
het WLP voor de Eemsdelta regio. Daarom vormt het WLP de basis voor dit 
ondernemingsplan.
 

Koers zoeken in onzekere tijden
De economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn ingrijpend en  
onzeker: de richting waarin het gaat is duidelijk, de concrete uitwerking nog 
zeer onzeker. De dominante externe ontwikkelingen zijn:

 1. De economische crisis treft veel burgers aan de onderkant van  
  de samenleving. Juist de doelgroep van woningcorporaties, mensen  
  met een laag inkomen, met een uitkering, krijgen minder te  
  besteden. 

 2. Er wordt grote politieke en maatschappelijke druk op de woning- 
  corporaties uitgeoefend: de verhuurderheffing en de saneringssteun  
  leggen een fors beslag op de financiële middelen. ‘Den Haag’ trekt  
  tegelijk de touwtjes strak aan en intensiveert het toezichtskader;  
  woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaken en  
  bezuinigen.

 3. De komende gemeentelijke herindeling zorgt voor een forse 
  omschakeling op gemeentelijk niveau.
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 4. De bezuinigingen op de zorg en de decentralisatie van onder andere  
  de Jeugdzorg en de AWBZ naar de gemeenten betekenen voor de  
  gemeenten meer zorg voor minder geld. Deze ontwikkelingen raken  
  de huurders van Woongroep Marenland.
 
 5. De aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning vraagt  
  aandacht en afstemming in de regio om te komen tot een gerichte  
  aanpak.

Met name de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn nog volop in 
beweging en nog niet in regelgeving vastgelegd. De hoofdlijnen van de nieuwe 
Woningwet zijn duidelijk, maar nog onderwerp van politieke beraadslagingen. 
Met enige regelmaat worden nieuwe maatregelen voorgesteld zoals het  
tijdelijke huurcontract of de bevriezing van de liberalisatiegrens. In de directe 
omgeving is nog lang niet duidelijk hoe de decentralisaties naar de gemeenten 
precies vorm krijgen. De politieke discussie over tempo en vormgeving loopt 
nog. En welke gemeente straks in de herindeling precies met wie samen gaat  
is nog niet helder. Deze onzekerheid vraagt om flexibiliteit en aanpassings-
vermogen.

Totstandkoming
Dit plan is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst hebben we ons als 
MT breed georiënteerd en bezonnen op de koers van Woongroep Marenland. 
We hebben een analyse gemaakt van de externe ontwikkelingen en de kansen 
en bedreigingen. Met behulp van het INK-managementmodel is een SWOT  
analyse gemaakt waarin de sterktes en zwaktes zijn benoemd. Op basis  
daarvan hebben we de koers bediscussieerd en de missie en visie geëvalueerd  
en bijgesteld. 
 
De koers hebben we vervolgens met de Raad van Toezicht, de OR, een grote 
groep stakeholders en alle medewerkers besproken. Suggesties en ideeën zijn 
verzameld en besproken. De groep stakeholders, ongeveer 25 deelnemers,  
bestond voornamelijk uit welzijns- en zorginstellingen, onze huurdersorgani-
satie, gemeenten en provincie. De opmerkingen en suggesties hebben we 
vervolgens verwerkt in dit ondernemingsplan, dat met de Raad van Toezicht  
en met de OR is besproken en door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
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Andere aanpak
De sector werkt aan het verbeteren van de efficiency, het voorkomen van 
nieuwe incidenten en het verbeteren van de prestaties van individuele  
corporaties. Ook Woongroep Marenland wil hieraan haar bijdrage leveren.  
Wij willen de samenleving betrekken bij de echte keuzes op het gebied van 
bijvoorbeeld de betaalbaarheid en de leefbaarheid. We ondersteunen de  
initiatieven van onze nieuwe huurdersvereniging De Maren om de belangen 
van alle huurders in ons werkgebied te behartigen. We gaan met de nieuwe 
gemeenteraadsleden onze contacten intensiveren. Wij willen prestaties  
leveren die passen bij de opgaven in ons werkgebied van dit moment en  
hebben oog voor efficiëntie en verbetering. We realiseren ons dat de huidige  
tijd onder de genoemde omstandigheden een andere aanpak vraagt. Daarom 
staan wij open voor samenwerking, op welke wijze dan ook, om onze missie 
optimaal uit te voeren. 
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Missie en visie: 
‘Wonen is meer dan 
het huren van een 
huis’

Woongroep Marenland is werkzaam in de Eemsdelta, een gebied dat bestaat  
uit de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL).  
Wij bezitten ruim 2500 VHE, waarvan 68% in de gemeente Appingedam.  
In ons werkgebied zijn 7 woningcorporaties actief, die gezamenlijk eigenaar zijn 
van circa 32% van de woningvoorraad. Woongroep Marenland bezit 24% van de 
totale huurvoorraad. Bij Woongroep Marenland werken 27 medewerkers aan 
het beheren, verhuren en ontwikkelen van onze woningen in de Eemsdelta.  
Wij doen dit vanuit de visie dat wonen meer is dan het huren van een huis. 
Onze missie sluit aan bij de actuele positie van onze regio, waar de inkomens 
gemiddeld laag zijn en relatief veel mensen onder de armoedegrens leven.  
Het bieden van betaalbare huisvesting is daarbij essentieel. De keuze in onze 
doelgroep bepaalt daarom voor een belangrijk deel de inhoud van onze  
speerpunten. We richten ons op betaalbaarheid en leefbaarheid als centrale 
thema’s voor de doelen en acties van ons ondernemingsplan. Een goede 
vastgoedstrategie is daarbij een belangrijke voorwaarde.
 

Missie
Woongroep Marenland maakt goed en betaalbaar wonen mogelijk. Wij doen  
dat vooral voor mensen die niet zelfstandig in hun wonen kunnen voorzien. 

Visie
Woongroep Marenland is vanuit haar christelijke traditie geworteld in de 
gemeenschap. Arbeiders spaarden kwartjes, dubbeltjes en stuivers bij elkaar om 
goede en betaalbare huurwoningen te bouwen. Wij willen een maatschappelijke 
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organisatie zijn die samen met haar partners in het Eemsdeltagebied de  
voorzieningen en de leefbaarheid van de regio op peil wil houden en verbe-
teren. We zijn betrokken bij onze huurders en bieden ze een woning met een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening. We realiseren 
een doelgerichte en efficiënte organisatie door onze processen en werkwijzen  
continu te verbeteren, door de samenwerking met partners in de DEAL-regio  
te intensiveren en door onze medewerkers goed toe te rusten voor hun taken.

Doelgroep
Woongroep Marenland richt zich op de primaire doelgroep (huishoudens die  
op basis van hun inkomen afhankelijk zijn van huurtoeslag). In de tweede 
plaats richten wij ons op de secundaire doelgroep (inkomensgroep tot de 
EU-grens). Wij richten ons de komende periode niet op de mensen die meer 
verdienen of die over een relatief groot eigen vermogen beschikken. Voor deze 
groep hebben wij een beperkt aantal huurwoningen beschikbaar. Deze groepen 
kunnen ook een goede en betaalbare woning kopen. Gezien de verwachte 
wijziging van de wetgeving zullen wij geen koopwoningen ontwikkelen. Wel 
willen wij vanuit onze sociale huurvoorraad woningen met een kwalitatief goed 
casco verkopen. Hoewel wij niet-DAEB investeringen de komende periode niet 
tot onze kerntaak rekenen, kan het in een krimpgebied wenselijk zijn voor de 
leefbaarheid om hier wel in te investeren. Wij zijn van mening dat de minister 
op dit punt voor krimpregio’s een minder strak beleid dient te voeren. Ook 
het WSW zal naar onze mening voor de borging van dergelijke investeringen 
ruimte moeten bieden. Alleen onder deze omstandigheden kan een verzoek 
voor niet-DAEB investeringen door ons in overweging worden genomen.

Vanuit onze missie en visie kiezen wij er principieel voor om voldoende 
woningen betaalbaar te houden voor de laagste inkomensgroep. Juist deze 
groep komt in de economische crisis al snel in het nauw. Daarmee willen we 
voorkomen dat de woonlasten voor deze groepen zo hoog worden dat normale 
participatie aan de samenleving onmogelijk wordt. Tegelijk moedigen we onze 
huurders aan zichzelf actief in te zetten voor hun woon- en leefomgeving. 
Vanuit onze visie willen we mensen niet afhankelijk maken, maar aanmoedigen 
zelf in beweging te komen. We zijn immers een onderdeel van de lokale ge-
meenschap. Voor ons vastgoed is deze koers uitgezet in het WLP. Samenwerk-
ing in de regio en het terugdringen van de bedrijfslasten zijn een voorwaarde 
om missie en visie succesvol te realiseren. Tenslotte staat in onze dienstverle-
ning kwaliteit en klantgerichtheid voorop. We volgen daarin de maatschap-
pelijke ontwikkeling naar digitalisering van klantcontacten en het tijd en plaats 
onafhankelijk werken. 

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  missie en Visie  
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Kernwaarden
Wij geven ons ondernemingsplan vorm vanuit onze kernwaarden: sociaal,  
betrokken en betrouwbaar. We doen dat met onze drie kerncompetenties:  
klantgericht, ondernemend en samenwerken.

Onze speerpunten voor de komende periode zijn daarom:
 
 - Betaalbaarheid, ook voor de laagste inkomens.
 
 - Leefbaarheid en participatie voor een optimaal woon- en leefklimaat 
  in de regio.
 
 - Een vastgoedstrategie die daarvan is afgeleid.
 
 - Duurzaamheid, voor de toekomst van komende generaties.
 
 - Samenwerking in de regio, nodig om onze doelstellingen te realiseren.
 
 - Het terugdringen van bedrijfslasten en optimaliseren van de 
  organisatie om onze ambities waar te maken.

Sociaal

Betrokken 

Betrouwbaar 

Betaalbaarheid

Leefbaarheid en participatie 
Duurzaamheid 
Samenwerking in de regio  

 Uitvoering van onze vastgoedstrategie 
Professionele organisatie

KernWaarDen SPeerPUnten

Samenhang kernwaarden en speerpunten
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Betaalbaarheid
Ontwikkelingen
Betaalbaarheid van het wonen was de afgelopen jaren een vanzelfsprekend-
heid. De inkomens stegen, de woonlasten namen beperkt toe en er was veel 
optimisme over de toekomst. Woningcorporaties hadden meer dan voldoende 
betaalbare huurwoningen beschikbaar. Dit beeld is in korte tijd gekanteld. 
Nederlanders zijn somber, dit zien we aan het lage consumentenvertrouwen. 
Bedrijven saneren hun personeelsbestand, ook bij maatschappelijke organisa-
ties en overheden. De verhuurderheffing kost Woongroep Marenland daarbij 
circa € 467 per jaar per woning. Corporaties nemen maatregelen om uit de 
rode cijfers te blijven. Naast bezuinigingen op de bedrijfslasten, verhogen zij de 
huurprijzen bij mutatie en bij de jaarlijkse huurverhoging. Hierdoor neemt de 
beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen de komende jaren af en komt de 
betaalbaarheid van de woningen onder druk te staan.

 - Van de 10 huishoudens leeft 1 huishouden in 2017 onder de 
  armoedegrens. 
 - Van de huurders heeft 28% gezien hun woonlasten te weinig geld 
  over voor overige uitgaven. 
 - In sommige regio’s in Nederland is dit bijna 40%. Het deel van het  
  besteedbaar inkomen dat uitgegeven wordt aan woonlasten is voor  
  huurders in 2012 gestegen naar 36,4%. (NB: in de regio Eemsdelta 
  is dit 37%)
 - Gemiddeld zijn kopers 25,3% van hun inkomen kwijt aan woonlasten.

Bron: Aedes Advies bestuursadviescommissie discussie betaalbaarheid, maart 2014

Ook de langetermijnprognoses voor de energielasten geven een ongunstig 
beeld. Na 2023 wordt een sterke stijging van de woonlasten verwacht. 
Gezinnen en minima zitten nu al in de risicozone1. Zij zijn vooral gevoelig 
voor hoge energielasten. Hier komt een deel van de huishoudens met  
lage middeninkomens (geen huurtoeslag) bij. Bij hen wegen de dubbele  
lasten zwaar. 

1  ‘De laagste inkomens in de huursector’ Directoraat-generaal Wonen en Bouwen, 18 maart 2014
   Woonlasten van huurders, Rigo in opdracht van de Woonbond juli 2013.
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  Het Nibud heeft voor verschillende huishoudens en inkomens 
  voorbeeldbegrotingen gemaakt. Zo heeft een alleenstaande met een  
  bijstandsuitkering sinds januari 2014 een bedrag van € 1.020 per  
  maand aan inkomsten. Zijn vaste lasten zijn minimaal € 297, de 
  huishoudelijke uitgaven € 258, voor reserveringen (kleding, inventaris  
  of extra ziektekosten) € 193. Bij een bedrag van € 272 voor huur is er  
  geen geld over voor contributies of abonnementen, een huisdier of 
  een keer een uitje. Bij een huur van € 409 ontvangt deze persoon 
  175 euro huurtoeslag en houdt dan € 45 per maand over voor dit 
  soort uitgaven. Een gezin met twee jonge kinderen met een minimum  
  inkomen heeft per maand € 1.809. Bij een huur van € 485 ontvangt 
  dit gezin € 224 huurtoeslag en komt dan € 50 tekort per maand. 

Bron: Minimum-voorbeeldbegrotingen 2014; Nibud

Onze visie
Het Aedes congres van 17 april 2014 heeft met grote meerderheid ingestemd 
met een bestuursadvies over betaalbaarheid, waar in opgenomen is dat corpora-
ties lokaal afspraken moeten maken over beschikbaarheid van huurwoningen, 
over huurprijzen en over doelgroepen. De overheid moet via de huurtoeslag 
regelen dat de beschikbare woningen voor de doelgroep betaalbaar blijven.  
Wij onderschrijven dit advies. Woongroep Marenland wil haar bijdrage leveren 
om de woonlasten voor de huurders beheersbaar te houden. De woonlasten 
bestaan uit huur, energielasten en gemeentelijke heffingen. Te hoge woonlasten 
gaan ten koste van de andere uitgaven in het gezin. Dat is niet alleen schadelijk 
en nadelig voor het gezin, maar kan ook leiden tot oplopende huurachter-
standen. Stijgende huren en woonlasten kunnen de corporatie tenslotte ook 
geld kosten doordat de leegstand toeneemt. Te hoge huren in ons krimpgebied 
zien wij als een groot gevaar voor de verhuurbaarheid van onze woningen. 
Betaalbaarheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van centrale en 
regionale overheden en de corporaties. Onze inzet richt zich op die gezamen-
lijke verantwoordelijkheid. 

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  betaalbaarheid  
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Wat gaan wij doen?
Waar mogelijk volgen wij een gedifferentieerd huurbeleid, gekoppeld aan de 
kwaliteit. Daar waar het kan verhogen wij de huren, waar mogelijk problemen 
ontstaan nemen wij genoegen met een lagere huurverhoging. Dat kan door de 
woonquote van de verschillende groepen huurders onderdeel te maken van het 
huurprijsbeleid. De door Aedes voorgestelde huursombenadering is een belang-
rijk instrument om dit te kunnen realiseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
de omvang van de verschillende inkomensgroepen in DEAL-verband wordt 
gemonitord. De noodzaak van onderhoud en investeringen gaan wij in het licht 
van de betaalbaarheid van de woningen toetsen. Hier speelt de minimum
kwaliteit van het woningbezit een belangrijke rol. Betaalbaarheid en kwaliteit 
kunnen niet los gezien worden. De komende periode zetten wij ook in op het 
terugbrengen van de energielasten van de woningen. Wij gaan onderzoeken of 
we daarbij gebruik kunnen maken van de in de sector ontwikkelde initiatieven 
zoals onder meer de ‘notaloze’ woningen.

Doelstellingen
 
 - Medio 2015 beschikken we op regionaal en gemeentelijk niveau 
  over prestatieafspraken met betrekking tot de omvang van de 
  huurvoorraad (beschikbaarheid) voor de verschillende inkomens- 
  groepen en over het monitoren van de ontwikkelingen. 
 
 - 1 januari 2015 hebben we een woonlastenbenadering ontwikkeld,  
  waarbij we de klant bij inschrijving en toewijzing actief informeren  
  over de woonquote en het advies inkomen.
 
 - Op 1 juli 2015 is ons nieuwe verhuurbeleid gereed. Daarin voeren 
  we een huurverhogingsbeleid waarin de woonquote mede leidend is. 

De realisatie is onder andere afhankelijk van het nieuwe woningwaardering-
systeem en de huursombenadering.
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Leefbaarheid en 
participatie

Ontwikkelingen
In het Woon en Leefbaarheid Plan wordt op ruimtelijk gebied voor  
ontwikkeling van vastgoed en voorzieningen een antwoord geformuleerd  
op de vergrijzing en de ontgroening in de regio. WoON 2012 laat zien dat de 
leefbaarheid in de regio positief wordt gewaardeerd. De laatste meting laat  
zien dat onze huurders de leefbaarheid van hun woonomgeving gemiddeld 
hoger waarderen dan landelijk (7,6 versus 7,4 landelijk).

De decentralisatie van de langdurige zorg naar de gemeenten zal naar ver-
wachting de leefbaarheid onder druk zetten. Juist de laagste inkomensgroepen 
zijn aangewezen op maatschappelijke voorzieningen en worden geraakt door  
de bezuinigingen die daarmee gepaard gaan. Langer thuis blijven vraagt meer 
van de spankracht van de leefgemeenschap in wijken en dorpen. Tegelijk zien 
we onder de noemer ‘burgerkracht’ een maatschappelijke trend naar meer  
zelfredzaamheid van burgers. Burgers moeten zich niet als consumenten  
opstellen, maar zich actief inzetten om langer thuis te wonen, om de familie  
te ondersteunen om langer thuis te blijven wonen en om de lokale leefgemeen-
schap te ondersteunen. 

De politieke boodschap uit Den Haag is ondertussen duidelijk: woningcorpora-
ties zijn er voor het bouwen en beheren van woningen en niet voor het sociale 
werk in wijken en buurten. Daar ligt een taak voor de burgers zelf,  
voor gemeenten en welzijnswerk. De mogelijkheden om te investeren in 
maatschappelijk vastgoed worden bijvoorbeeld verder beperkt. De woningcor-
poratie kan een signaleringsfunctie vervullen, maar niet zelf sociale problema-
tiek aanpakken. 
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Onze visie
Wij vinden dat wij een rol op het gebied van leefbaarheid hebben en zetten in 
op een leefbare woonomgeving. Naast alle fysieke maatregelen die in het kader 
van het Woon en Leefbaarheid Plan zijn aangekondigd, zetten wij in op een 
sociaal leefbare woonomgeving. We zijn als woningcorporatie uit gemeen- 
schappelijk initiatief ontstaan en willen aan die gemeenschap blijven bijdragen.  
Wij willen naast de zorg voor betaalbare huisvesting het sociaal kapitaal in 
lokale gemeenschappen versterken door huurders en burgers uit te nodigen 
te participeren en zelf aan de slag te gaan. Leefbaarheid is voor Woongroep 
Marenland niet zozeer extra dingen doen, maar zaken anders doen. We willen 
hierin, vanuit onze eigen rol, actief samenwerken met onze lokale en regionale 
partners. 

Wat gaan wij doen?
Bewoners hebben zelf een mening over wat goed en wenselijk is voor de  
leefbaarheid in hun woonomgeving. Daarom stimuleren wij bewoners om  
zelf actief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor andere bewoners in  
de wijk. We werken daarin samen met het maatschappelijk werk en het  
welzijnswerk. We willen actief samenwerken met bewonersgroepen en met 
professionele partners. Zo willen we lokale initiatieven als buurtbemiddeling  
of een klussendienst stimuleren of het zelf regelen van het schoonmaak-  
en/of tuinonderhoud. 

Daarnaast zetten we in op de participatie van bewoners in meer ingrijpende 
vastgoedprojecten. Ook bewonerspanels zijn een manier om de betrokkenheid 
van huurders te vergroten.

In DEAL-verband worden veel aspecten op het gebied van leefbaarheid  
gemeten. Bovendien voeren wij zelf frequent een leefbaarheidsonderzoek  
uit om de mening van onze huurders te peilen. 

 

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  leefbaarheid en participatie  
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Doelstellingen
 
 -  We blijven participeren in de samenwerking op het gebied van de  
  OGGZ-netwerken en in de invoering van de decentralisatie van zorg  
  naar de gemeenten. 

 - Eind 2015 hebben we, in samenwerking met de SW&D 
  (maatschappelijk werk) en ASWA (welzijnswerk), een plan ontwikkeld  
  met betrekking tot het actief stimuleren van huurders om zelf actief te  
  worden en iets te betekenen voor andere buurtbewoners.
 
 - In 2015 is een nieuw leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. We zetten in  
  op een uitbreiding van het WoON 2015-onderzoek.
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Vastgoedstrategie
Ontwikkelingen
Ons vastgoed ligt volledig in de regio Eemsdelta. Circa 80% van het vastgoed  
is gelegen in de regionale centra Appingedam en Uithuizen. Ons strate-
gisch voorraadbeleid is afgestemd op de in het WLP opgenomen visie en de 
verwachte huishoudenontwikkeling. Op basis van een goede regionale  
monitoring van de demografische ontwikkelingen stellen wij ons strategisch 
voorraadbeleid periodiek bij. We hebben de afgelopen jaren in de regionale 
centra een substantiële kwaliteitsverbetering in het woningbezit aangebracht 
door sloop en nieuwbouw uit te voeren. De wijk Opwierde, de centrumont-
wikkeling van Appingedam en de centrumontwikkeling van Uithuizen zijn daar 
voorbeelden van. We hebben vanaf 2000 482 woningen gesloopt en 404 nieuwe 
woningen gebouwd.

Onze visie
Wij ontwikkelden samen met onze regionale partners het Woon en  
Leefbaarheid Plan Eemsdelta. Dit WLP en de daarin aangegeven kaders 
en richting voor de regio Eemsdelta gelden als visie, beleidskader en 
toetsingskader. De hoofdlijnen van het plan zijn:
 - Mensen moeten lang kunnen blijven wonen in hun eigen woning en  
  woonomgeving. Woningen worden daarvoor zoveel mogelijk geschikt  
  gemaakt.
 - Er wordt geïnvesteerd in vitale gemeenschappen in de dorpen en 
  buurten en daarmee in sociale samenhang.
 - Voorzieningen worden geconcentreerd om de kwaliteit te verhogen,  
  waarbij de bereikbaarheid wordt verbeterd.
 - Nieuwbouw van woningen vindt zoveel mogelijk plaats binnen de  
  bestaande kernen. 

Om goed inhoud te geven aan de uitwerking van onze bijdrage aan het WLP is 
het belangrijk dat:
 - Bij het realiseren van de gewenste nieuwbouw opgaven wordt  
  ingezet op het ontwikkelen tegen lagere kosten.
 - Deze inzet is ook van toepassing bij woningverbetering en het pro- 
  gramma voor verbetering van de energielabeling van onze woningen.
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Voor de uitwerking van onze visie op de vastgoedstrategie zijn de volgende  
aandachtsgebieden benoemd:
 - Woningvoorraad
 - Woonservicezones
 - Specifiek zorgvastgoed
 - Maatschappelijk onroerend goed
 - Overig bezit (niet-DAEB)
 - Innoveren en vernieuwing in de vastgoedketen
 - Innoveren en vernieuwing in de vastgoedketen
 - Scheiden wonen en zorg
 - Klantgestuurd planmatig onderhoud
 - Aardbevingsschade
 

Woningvoorraad (sociale  
voorraad: DAEB)2 
De komende vier jaar gaan we 34 nieuwe woningen bouwen. 17 woningen  
zijn gepland om te slopen. Bedrijfsbreed investeren we de komende 15 jaar  
in energiebesparende maatregelen om het energielabel van de bestaande wo-
ningen gemiddeld op label C te brengen en om de woonkwaliteit te verbeteren. 
Ook zetten we de komende periode fors in op het vervangen van de inrichting 
van badkamer/keuken/tegelwerk. Tot en met 2018 willen we 121 woningen 
verbeteren en van 122 woningen het energielabel verbeteren naar minimaal C. 
Hiervoor is een bedrag gereserveerd van € 8,8 mln. voor verbetering en  
€ 1,3 mln. voor verhogen van het energielabel. Met deze ingrepen willen we  
een goede kwalitatieve sociale huurwoningvoorraad beschikbaar houden.

Woonservicezones
Wij zien woonservicezones als een essentiële voorwaarde om lang zelfstandig  
te kunnen blijven wonen, met goede zorgvoorzieningen in de buurt.  
We participeren daarom op dit moment in twee woonservicezones. Conform 
de in het WLP beoogde ruimtelijke structuur heeft Woongroep Marenland in 
de regionale centra Appingedam en Uithuizen de afgelopen periode gewerkt 
aan de realisatie van een woonservicezone en het hierbij benodigde vastgoed. 

2  Een DAEB is een Dienst van Algemeen Economisch Belang. In de volkshuisvesting maken we onderscheid tussen DAEB 
en niet-DAEB vastgoed. Onder DAEB valt de sociale huurvoorraad tot de liberalisatiegrens en enkele vormen van 
maatschappelijk vastgoed. Het DAEB vastgoed en het niet-DAEB vastgoed dient straks administratief of juridisch van 
elkaar gescheiden te zijn. Woningcorporaties mogen op een enkele uitzondering na niet meer investeren in niet-DAEB

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  Vastgoedstrategie 



25

Met het bouwen van het Woonzorgcomplex in de wijk Opwierde, wat begin 
2014 is gestart, wordt de ontwikkeling van de woonservicezone in Appingedam 
afgerond. Woongroep Marenland wil vanwege het risicoprofiel de komende 
periode niet participeren in eventuele nieuwe initiatieven voor een woonser-
vicezone als het gaat om het realiseren van nieuw vastgoed.

Specifiek zorgvastgoed
We beschikken over 145 zorgwoningen, die recentelijk zijn gebouwd of  
vernieuwd. Er zijn langlopende contracten bij verschillende zorgorganisaties. 
Het risicoprofiel van de huidige portefeuille zorgvastgoed is acceptabel. 
In de afgelopen twee jaren hebben we een groot deel van ons specifieke zorg-
vastgoed in de regionale centra Appingedam en Uithuizen vervangen naar de 
huidige eisen en vraag vanuit de markt. Voor de komende periode breiden we 
dit zorgvastgoed uit met de realisatie van een WZC in Appingedam waarin 
24 appartementen voor ouderen met psychogeriatrische zorg (PG zorg) zijn 
opgenomen. Verder verbouwen we het resterende zorgvastgoed in Appingedam 
en Middelstum. In Uithuizen zetten we in op de realisatie van een complex met 
zorgwoningen. Met deze inzet wordt voor de komende vier jaar de portefeuille 
zorgvastgoed op peil gebracht en hebben we voor de verschillende doelgroepen 
goede huisvesting. 

Maatschappelijk onroerend goed
In Appingedam ontwikkelen wij twee brede scholen. Beide in een publiek 
private samenwerking (PPS) met de gemeente, de schoolbesturen en de instel-
lingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Door de realisatie van 
multifunctionele accommodaties wordt ingespeeld op de krimp in de regio en 
worden optimale ruimtelijke voorwaarden gerealiseerd voor de verdere samen-
werking tussen de diverse organisaties. Wij leveren met de investering in deze 
voorzieningen in de regionale centra een bijdrage aan de leefbaarheid in de 
wijken waar wij een aanmerkelijk woningbezit hebben. De gemeente  
Appingedam is de huurder. De contracten lopen voor een lange termijn.  
Hiermee is het leegstandrisico praktisch nihil. Het onderhoudsrisico is beperkt 
doordat het noodzakelijk huurderonderhoud door de gemeente in de huurprijs 
is afgekocht. Het realiseren van maatschappelijk onroerend goed richt zich 
met name op het stedelijk gebied en de centrumdorpen. Nieuwe investeringen 
voor maatschappelijk onroerend goed worden in de komende planperiode niet 
voorzien. 
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Overig bezit (niet-DAEB)
Wij hebben voor € 25,2 mln. aan commercieel onroerend goed. Het betreffen 
gezondheidscentra in Appingedam en Uithuizen voor circa € 7,5 mln. Verder 
bestaat het niet-DAEB bezit uit kleinere bedrijfsruimtes en circa 90 woningen 
boven de liberalisatiegrens. Dit onroerend goed is onder het huidige BBSH-
regime ontwikkeld. Straks mag dat alleen nog onder voorwaarden. Wij zien het 
commerciële onroerend goed niet als kerntaak, omdat we het risicoprofiel te 
groot achten en het niet past bij onze visie en missie. 

We zullen in 2014/2015 het DAEB en niet-DAEB bezit administratief gaan 
scheiden. Het niet-DAEB woningbezit dat door de vastzittende koopmarkt is 
omgezet van koop naar huur, verkopen we als de markt voldoende is aangetrok-
ken. Het commercieel onroerend goed beoordelen we kritisch op rendement. 

Doelstellingen
Het WLP is uitgewerkt in een viertal uitvoeringsprogramma’s. Voor Wonen is 
de uitvoering gericht op het versterken van het wonen en de leefbaarheid.  
Dit betekent het realiseren van wijkvernieuwing, sloop en nieuwbouw,  
versterken groenstructuur en kwaliteit van de woonomgeving en geschiktere 
woningen voor ouderen. Voor de periode 2012-2020 zijn voor de DEAL- 
gemeenten de volgende doelstelling geformuleerd:
  

De komende periode richten wij ons voornamelijk op het afmaken van de 
plannen waar de afgelopen jaren een begin mee is gemaakt. 
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Innoveren en vernieuwing 
in de vastgoedketen
Onderhoudsbedrijven stellen zich steeds meer op als dienstverlener.  
Ze willen de woningcorporatie ‘ontzorgen’ door niet alleen het onderhoud  
uit te voeren maar ook de organisatie daar omheen op zich te nemen.  
In onderhoud, renovatie en nieuwbouw wordt daarnaast geëxperimenteerd  
met het uitbesteden van werk op basis van een prestatie- of resultaatcontract. 
Dit betekent dat de woningcorporatie, de opdrachtgever, haar wensen formu-
leert in functionele eisen en op basis daarvan een aanbesteding organiseert.  
De opdrachtnemer wordt vrij gelaten om binnen de functionele eisen de  
beste en de slimste oplossingen te kiezen. Deze beweging wordt ook wel  
‘vernieuwend opdrachtgeverschap’ genoemd.

Wij vinden dit een positieve ontwikkeling en zien kansen om de kosten van 
onderhoud en nieuwbouw te drukken. We gaan daarom onderzoeken of deze 
vernieuwende manieren van werken ook voor ons geschikt zijn en of we  
daarmee een substantiële verlaging van de investeringskosten kunnen  
realiseren. Dit vergroot het rendement op onze investeringen en beperkt  
mogelijk onze onrendabele toppen bij nieuwbouw. 

Doelstellingen

 -  Ons eerste nieuwbouwproject in 2015 wordt op basis van een  
  prestatiecontract ontwikkeld en uitbesteed. We willen hiermee   
  kennis en ervaring opdoen met deze nieuwe manier van werken. 
  Op termijn verwachten we significante voordelen op de voorbereiding-  
  en bouwkosten te realiseren. Tot en met 2018 brengen we de 
  onrendabele top per woning in stappen terug naar 0.
 
 -  We gaan onderzoeken of er ook voordelen behaald kunnen worden op  
  planmatig en dagelijks onderhoud. Hierbij wordt ook het concurrerend  
  kunnen werken van onze eigen servicedienst betrokken. Per 1 januari  
  2017 willen we dit onderzoek afgerond hebben. 
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Scheiden wonen en zorg
Door het financieel scheiden van wonen en zorg en de bezuinigingen op de zorg 
blijven mensen langer thuis wonen. De woning is niet altijd geschikt voor de 
intensievere zorgvraag. Het is belangrijk met de gemeenten afspraken te maken 
over de uitvoeringsprocedure WMO en de uitvoering van de noodzakelijke 
aanpassingen.

Doelstellingen 
 
 
 -  Huurders zullen, ook als ze straks zorg behoeven, langer thuis blijven  
  wonen. Voor WMO aanpassingen in woningen hebben we eind 2015  
  enkele pakketten ontwikkeld en zijn de afspraken met de gemeenten  
  over de WMO-procedures gemaakt.

Klantgestuurd planmatig 
onderhoud
Huurders van Woongroep Marenland hebben vaak individuele wensen over de 
kwaliteit en staat van hun woning. Dat sluit aan bij de individualisering van 
onze samenleving. Klanten willen graag maatwerk op het moment dat het hun 
uitkomt. We willen daarom de komende periode voor de binnenkant van de 
woning klantgestuurd planmatig onderhoud vormgeven en implementeren. 
Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van badkamers en keukens op aanvraag 
uitvoeren. Om klantgestuurd planmatig onderhoud van de binnenkant van de 
woning efficiënt en naar tevredenheid van de klant uit te voeren, moeten we 
het proces van planmatig onderhoud herzien. Het proces wordt door het maat-
werk complexer en vraagt gelijk om een andere houding van medewerkers.

Doelstellingen
 
 -  In 2015 hebben we een analyse gemaakt van het huidige onderhouds-
  proces en zijn de kaders en regels vastgesteld voor het nieuwe klant 
  gestuurde proces. We brengen dan ook de financiële gevolgen en de  
  risico’s in beeld. 

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  Vastgoedstrategie 
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- Eind 2016 is het nieuwe proces geïmplementeerd.

Aardbevingsschade
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint aardgas, onder andere uit 
het Groningenveld. Dit is het grootste gasveld in Nederland met 20 plekken 
waar de NAM aardgas uit de grond haalt.

De gaswinning veroorzaakt zo’n 50 aardbevingen per jaar. Tot 1986 kwamen  
er in Noord Nederland geen aardbevingen voor. De eerste aardbeving was in  
Assen op 26 december 1986. Sindsdien registreert het KNMI de aardbevingen 
in dit gebied. Op 16 augustus 2012 was er in Loppersum een aardbeving van 
3,6 op de schaal van Richter. Deze duurde langer en was sterker dan voorgaande 
bevingen. Onderzoek laat zien dat in de toekomst sterkere aardbevingen  
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met een kracht tussen 4 en 5 op de schaal van  
Richter. De aardbeving in Loppersum was voor de rijksoverheid reden onder-
zoek te laten doen naar de bevingen in Groningen. Zo wil het Rijk weten of 
de gaswinning sterkere aardbevingen veroorzaakt. En wat de effecten van de 
gaswinning zijn op gebouwen, huizen, buisleidingen, dijken en hoogspannings-
kabels. Op 17 januari 2014 zijn de uitkomsten van alle onderzoeken bekend 
gemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft de rijksoverheid een besluit genomen 
over gaswinning in het Groningenveld. Voor een vertrouwenwekkende aanpak 
hebben partijen een dialoogtafel ingesteld om het programma verder vorm te 
geven en uit te werken.

Wij zien de aardbevingen als een groot risico. Niet alleen voor de kwaliteit en 
waarde van ons bezit, maar bovenal voor de veiligheid van onze huurders. Onze 
inzet in de gesprekken is in de eerste plaats de veiligheid van de huurders en in 
de tweede plaats een ruimhartige schaderegeling met betrekking tot herstel van 
de fysieke schade en waardedaling. Tenslotte willen wij een snelle planvorming 
bevorderen. 

Doelstellingen
 
 - Maatregelen die in het kader van de aardbevingsschade worden   
  genomen zullen wij in ons strategisch voorraadbeleid afstemmen 
  met onderhouds- en verbeteringrepen.
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Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen 
behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De ontwikkeling naar een duur-
zame samenleving vraagt om het terugdringen van de verspilling en de uitput-
ting van grondstoffen, om het beperken van de belasting van onze planeet door 
bijvoorbeeld CO2-uitstoot en om een samenleving en economie die ook op 
langere termijn kan en wil denken. 

Duurzaamheid is in de sector en bij onze partners in toenemende mate een 
integraal onderdeel van bedrijfsprocessen. Het terugdringen van de energielas-
ten wordt steeds belangrijker; niet alleen vanuit het oogpunt van een duur-
zame ontwikkeling maar ook om de woonlasten binnen de perken te houden. 
Tenslotte zien we ontwikkelingen waarbij reeds bij de bouw rekening gehouden 
wordt met hergebruik van materialen aan het einde van de levenstijd. Samen 
met de corporatiesector hebben we ons gecommitteerd aan het hernieuwde 
convenant van Aedes om te zorgen voor 30% CO2-reductie in 2021 en wonin-
gen met gemiddeld een B-label.

Onze visie
Duurzaam is een containerbegrip, dat verschillend kan worden uitgelegd en 
ingevuld. Voor een duurzame ontwikkeling hanteren wij een ordeningskader 
met als uitgangspunt de triple P-benadering van duurzame ontwikkeling voor 
woningcorporaties. Volgens deze benadering gaat het bij duurzaamheid om het 
vinden van een evenwicht tussen aandacht voor de mensen (people), natuur 
en milieu (planet) en betaalbaarheid (prosperity). Wij beseffen dat duurzaam 
werken betekent keuzes maken in het duurzaam ontwikkelen en beheren van 
vastgoed, waarbij er een samenhang is tussen de belasting op het milieu, de 
woonkwaliteit (bouwtechnisch en woontechnisch) en de betaalbaarheid van een 
woning voor de huurders, nu en in de toekomst. Wij streven naar een duurzame 
invulling van onze taken. Bij alles wat we doen wordt duurzaamheid afgewogen 
en besproken. Daarbij zijn de kernpunten Organisatie, Huurders en Vastgoed. 
We focussen ons op toekomstbestendig vastgoed in vitale dorpen en wijken.  
Vanuit dit uitgangspunt werken we niet alleen aan energiezuinig vastgoed, 
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maar ook aan duurzame materiaalkeuzen, hergebruik, verbetering van het 
wooncomfort en veilig vastgoed in een prettige sociale omgeving. We willen 
investeren in duurzaamheid passend binnen de convenantdoelstellingen van de 
sector.
 
We beseffen dat duurzaam en betaalbaar niet per definitie overal in één lijn 
liggen. Wanneer dat aan de orde is kiezen we voor betaalbare woningen. Dit 
betekent dat duurzaamheid een integraal onderdeel van onze vastgoedstrategie 
wordt.

De projectmatige aanpak van woningisolatie zetten we door, waarbij de klant 
een deel van het energievoordeel terug betaalt in de vorm van een huurver-
hoging of een eenmalige bijdrage. We willen bewoners goed informeren over  
de voordelen van energiemaatregelen in relatie tot de woonlasten.

PLANET PEOPLE PROSPERITY
MILIeU KWaLIteIt

Energie

Materialen en 
installaties

Water

WOOn KWaLIteIt

Kwaliteit
binnenmilieu
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People, Planet, Profit
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Doelstellingen 
 
 - In 2027 heeft onze woningvoorraad minimaal label C (exclusief 
  toekomstige te slopen woningen), waardoor de energiecomponent in  
  de woonlasten van de huurder lager wordt. Bij het beschikbaar komen  
  van extra financieringsmogelijkheden wordt het traject voor 
  verbetering van ons energielabel versneld. 
 
 - Onze nieuwbouwwoningen hebben met ingang van 2020 het label  
  0-energiewoning. In de periode 2015-2018 volgen we de ontwikke- 
  lingen op dit terrein voor de sociale volkshuisvesting. Om hier  
  ervaring mee op te doen voeren we in de komende planperiode een  
  pilot uit.  
 
 - We sluiten ons in 2014 aan bij duurzaamheidsbenchmark Shaere. 
  Eind 2015 hebben we de eerste vergelijkingscijfers. 

Duurzame bedrijfsvoering
Wij werken aan een duurzame bedrijfsvoering waarbij wij rekening houden  
met het milieu. Hiervoor hebben we de volgende onderwerpen:

 
 - Eind 2016 kopen we 100% duurzaam in. We volgen daarvoor het 
  stappenplan van RVO NL.
 
 - Eind 2015 is het interne verbruik van materialen bij de bedrijfs-
  voering met 50% beperkt. Denk aan minder papierverbruik, 
  minder toners door digitalisering, kantoorartikelen en dergelijke. 
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Ontwikkelingen in de
regio: samenwerking

Ontwikkelingen
In het Woon Leefbaarheid Plan hebben we nauw samengewerkt met vele 
partners uit de regio. Ook met onze collega-woningcorporaties die bezit in 
het Eemsdeltagebied hebben. Wij zien dit als een begin en denken dat verdere 
intensivering van de samenwerking nodig is om ook in de toekomst doelgericht 
en efficiënt in deze regio te opereren.

Aardbevingen 
In hoofdstuk 5 is ingegaan op de schade die door de aardbevingen als gevolg 
van de gaswinning is ontstaan en naar verwachting nog zal ontstaan.  
Voor een vertrouwenwekkende aanpak hebben partijen een dialoogtafel  
ingesteld om het programma verder vorm te geven en uit te werken.  
De woningcorporaties nemen deel aan deze dialoogtafel. Wij zijn van mening 
dat de woningcorporaties in de regio op dit gebied samen moeten optrekken. 
Niet alleen als gesprekspartner in de dialooggesprekken, maar ook in het  
gezamenlijk uitvoeren van projecten (renovatie, verbetering) die nodig zijn  
om de schade te ondervangen.

Gemeentelijke herindeling
In Noord en Noordoost Groningen kan straks sprake zijn van één  
gemeente met daarin opgenomen de huidige gemeenten Delfzijl, Eemsmond,  
Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne en Winsum. Bij deze herindeling 
ontstaat een gemeente van “Lauwerzee tot Dollard tou” met meer dan  
100.000 inwoners. De gemeentelijke herindeling dient in 2018 zijn beslag 
te krijgen. In deze ‘nieuwe’ gemeente zijn straks 7 woningcorporaties actief. 
Gezien de schaal van de gemeente die dan ontstaat, wordt het beleidsproces 
op het gebied van wonen complexer. Samenwerking van de woningcorporaties 
zorgt voor een meer eenduidige gesprekspartner.
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Bovengenoemde corporaties hebben met de verschillende partijen in de DEAL-
gemeenten het WLP opgesteld.

Bedrijfslasten drukken door 
samen te werken
In de regio zijn 7 woningcorporaties actief. Al deze corporaties staan voor de 
opgave om hun bedrijfslasten te drukken en om kwaliteit te bieden. Tegelijk 
zien we dat het bezit van deze woningcorporaties over de regio is verspreid. 
Ook voeren deze woningcorporaties (vastgoed) activiteiten uit die vaak 
hetzelfde zijn of zeer vergelijkbaar. Tenslotte laat de schaal van de kleinere 
woningcorporaties het vaak niet toe om specifieke kennis en professionaliteit 
in huis te halen. Uitruil of deels overname van bezit kan aanrijtijden bekorten 
en de ‘managementafstand’ verkleinen. Gezamenlijk grotere vastgoedprojecten 
uitvoeren kan direct kosten besparen. Samenwerking door kennis en expertise 
te bundelen kan daarnaast de professionaliteit van handelen vergroten.  
Kortom, actief samenwerken verhoogt de kwaliteit van de uitvoering en  
beperkt de bedrijfslasten.

Presentatie sociale  
woningvoorraad
De verschillende corporaties in de regio Eemsdelta hebben verschillende  
systemen om het woningaanbod te presenteren en toe te wijzen. Er is geen 
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totaaloverzicht van woningaanbod per gemeente en per regio. Ook wordt er 
gewerkt met verschillende woonruimteverdeelsystemen. Wij vinden het niet 
acceptabel dat dit in een tijdperk van digitalisering nog niet is opgepakt.  
Wij willen ons inzetten om dit te bereiken. In eerste instantie door regionaal  
in samenwerking met de andere verhuurders een klantportaal te realiseren;  
een woonruimteverdeelsysteem kan een vervolg zijn.

Visie
De bovengenoemde situaties zijn voldoende redenen om intensiever samen  
te werken. Vanuit onze gezamelijke missie om mensen te helpen, moeten  
woningcorporaties nagaan of zij gezamenlijk tot betere prestaties kunnen 
komen. De heffingen van de rijksoverheid dwingen ons als corporaties om  
onze financiële middelen goed in te zetten. De druk van het ministerie om als  
sector goedkoper te werken is een reden te meer om keuzes te maken hoe  
wij onze sociale woningvoorraad betaalbaar kunnen houden. 

Wat gaan we doen
Op basis van de definitieve herindeling gaan we de komende periode onder-
zoeken welke kansen er liggen in een intensivering van de samenwerking tus-
sen de verschillende corporaties in de regio.

Doelstellingen
 
 - Aanpak van de maatregelen van de dialoogtafel gaan we afstemmen 
  met de DEAL corporaties.
 
 - Per 1 januari 2015 hebben we een intentieverklaring opgesteld waar  
  partijen de bereidheid uitspreken om het woningaanbod van de 
  Eemsdelta regio op een transparante wijze te presenteren.

 - Zodra er duidelijkheid bestaat over de gemeentelijke herindelings-
  varianten starten we een onderzoek naar de mogelijkheden van een  
  intensievere samenwerking tussen de corporaties. 
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Organisatie: 
terugdringen 
bedrijfslasten

Profiel van onze organisatie
Wij zijn een kleine, regionale corporatie met een sterke binding met de lokale 
samenleving. Onze cultuur kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van 
de medewerkers bij de huurders en bij hun werk. We investeren voortdurend 
in de vaardigheden en kennis van onze medewerkers. Medewerkers worden 
vakinhoudelijk geschoold en nemen breed deel aan de verschillende regionale 
en landelijke kennisnetwerken op alle niveaus van de organisatie. Naast vak-
inhoudelijke kennis zijn de medewerkers ook geschoold in de organisatiecom-
petenties klantgerichtheid, samenwerken en ondernemerschap. Hier doet 
iedereen aan mee en de opgedane ervaringen worden bedrijfsbreed gedeeld.

Bij ons waren medio 2014 27 medewerkers (ultimo 2013 28 medewerkers) in 
dienst.  Onze organisatie wordt gekenmerkt door: 

De medewerkers zijn gemiddeld 47 jaar oud en zijn gemiddeld 14,5 jaar in 
dienst. Het aantal dienstjaren kent een grote spreiding van 2 tot 37 jaar. 

Kengetallen personeel

aantal medewerkers
aantal formatiemedewerkers
aantal interim-medewerkers
Ziekteverzuim totaal 
Ziekteverzuim kortdurend
Meldingsfrequentie 
gevoerde functioneringsgesprekken 

OMSchrIjVIng

 28   
 26, 5  
  0,0
  4,90 % 
  1,65 % 
  1,4
 96 % 
 

2013
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We werken met een managementteam van drie personen: de directeur- 
bestuurder, de manager wonen en de manager bedrijfsvoering en projecten.  
We hebben geen beleidsstaf of beleidsmedewerkers. De beleidstaken worden 
door de managers en de afdelingshoofden vervuld. Daar waar nodig huren we 
kennis van buiten in. Deze constructie bevalt goed en willen we handhaven. 
Het stelt enerzijds eisen aan het niveau van de managers en afdelingshoofden, 
anderzijds biedt het flexibiliteit en de mogelijkheid om hooggekwalificeerde 
kennis in te huren.

Woongroep Marenland ontwikkelt zich steeds meer als een procesorganisatie. 
Dit komt tot uiting in de communicatiestructuur waarbij we naast de hiërar-
chische communicatielijnen ook het overleg op procesniveau hebben ingevuld. 
In dit procesoverleg zijn de rollen van opdrachtgever, klant en uitvoering 
duidelijk benoemd.

Visie bedrijfslastenontwikkeling
De organisatie ontwikkelt zich van procesgericht naar organisatiegericht.  
De organisatie is gegroeid door processen en structuren te verbeteren, de 
betrokkenheid van medewerkers bij de organisatieontwikkeling te vergroten 
en de proces- en financiële sturing te verbeteren. We beschikken over een eigen 
servicedienst van 4 fte (dagelijks onderhoud) die snel en adequaat op  
de wensen van onze klanten reageert. Onze medewerkers hebben al een aantal 
jaren de mogelijkheid om thuis te werken. Er kan via een beveiligde omgeving 
extern op de server worden ingelogd. Van deze mogelijkheid wordt op dit mo-
ment bedrijfbreed gebruik gemaakt. 
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Leeftijdsopbouw medewerkers
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Leeftijd

Het digitaliseren van de werkprocessen staat nog in de kinderschoenen.  
De processen zijn traditioneel ingericht. In 2014 is gestart met het digitaal 
vergaderen door het MT en de RvT. In 2014 wordt gestart met het digitaliseren 
van het mutatieproces. We willen volgens de lijnen van Het Nieuwe Werken 
werken. Digitalisering heeft daarom hoge prioriteit.  
 
De digitalisering en de nieuwe wijze van werken moet tot uitdrukking komen 
in de hoogte van de bedrijfslasten. Wij willen de bedrijfslasten de komende vier 
jaren terugbrengen naar een omvang van € 1.200 per VHE. Dat is een daling 
van 5%, die we willen bereiken door scherper in te kopen, beperking van de 
advieskosten en efficiënter te werken. Door de digitalisering zullen processen 
worden gewijzigd, waardoor we met minder mensen kunnen werken. Als gevolg 
hiervan gaan we vanaf 2014 vacatures in principe niet invullen.
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De minister van Wonen en Rijksdienst heeft aangegeven dat de bedrijfs- 
lasten vanaf 2011 niet mogen stijgen. Met onze doelstelling verwachten we  
de volgende ontwikkeling van de bedrijfslasten: 

     2011        2012        2013        2014        2015        2016         2017         2018
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101%

100%

99%
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95%
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Ontwikkeling bedrijfslasten Marenland
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Benchmark bedrijfslasten sector over 2013
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     2011        2012        2013        2014        2015        2016         2017         2018

Werkelijke
beheerslasten

Genormeerde
beheerslasten

De bedrijfslasten per VHE liggen voor 2012 (CIP 2013) 0,2% hoger dan het 
gemiddelde. De bedrijfslasten per VHE kennen een hoge variatiebreedte van 
minimaal € 1.026 per VHE tot maximaal € 1.628 per VHE. Woongroep  
Marenland beweegt zich met € 1.264 per VHE in de middengroep en is iets 
lager dan de referentiegroep en het landelijk gemiddelde. De doelstelling  
2018 van € 1.200 per VHE vraagt een verdere besparing van 5% op onze  
bedrijfslasten. 

 Wat gaan we doen
Onder de noemer van Het Nieuwe Werken gaan we door met het verder  
professionaliseren en optimaliseren van de organisatie. Het gaat om een aantal 
bewegingen die elkaar versterken, te weten het verder uitwerken van het  
procesmanagement, het digitaliseren van werkprocessen, het sturen op output, 
het versterken van de zelfsturing van medewerkers en het stimuleren van  
loslaten en coachen door leidinggevenden. Hiermee willen we lagere kosten  
realiseren, een hogere arbeidssatisfactie en een aantrekkelijk profiel als werk-
gever op de arbeidsmarkt.

Een belangrijk onderdeel van deze ontwikkeling is het verder digitaliseren van 
de contacten met klanten (transacties digitaal afhandelen) en leveranciers. 
Concreet betekent dit het ontwikkelen en implementeren van een klantpor-
taal en het stroomlijnen van processen via workflowmanagement. We willen 
over vier jaar nagenoeg papierloos werken. Dat betekent dat digitalisering de 
komende jaren de belangrijkste aanjager is om een doelgerichte en efficiënte 
organisatie te realiseren. 

Doelstellingen

 - Eind 2018 zijn alle werkprocessen geoptimaliseerd en verlopen 
  nagenoeg digitaal.

 - De bedrijfslasten zijn in 2018 met 5% verminderd. Dit vraagt 
  bezuinigingen op alle facetten van de bedrijfsvoering. 
 
 - De waardering van medewerkers voor hun werk en de organisatie  
  scoort in 2018 gemiddeld een 7,5.
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Financiële kaders
Het financiële beleid van Woongroep Marenland is gericht op de continuïteit  
en het behoud van de investeringskracht. Daarom moeten we financieel  
gezond zijn om onze opgave ook in de toekomst te kunnen vervullen.  
Bij de bedrijfsuitoefening stellen we voortdurend de vraag in hoeverre onze  
volkshuisvestingsopgave haalbaar en betaalbaar is. We hanteren daarbij het 
volgende normenkader:
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Financiële kaders en kengetallen
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Het uitoefenen van onze kerntaak staat door de opgelegde heffing onder druk. 
Dus moeten we kritisch kijken naar de huurinkomsten, rekening houdend met 
de betaalbaarheid voor onze huurders. Maar we zullen ook kritisch kijken naar 
onze uitgaven. Efficiënter werken en gebruik maken van de nieuwste methoden 
moet leiden tot lagere lasten. Dat zal op termijn ook met minder mensen  
gebeuren. Lagere lasten kunnen we ook krijgen door intensief met elkaar 
samen te werken en synergievoordelen te behalen. Kortom, we willen de toets 
door de externe toezichthouder met glans kunnen doorstaan.  

Onze ambities voor de komende vier jaar zijn opgenomen in onze begroting.  
In scenario-doorrekeningen zijn de SVB maatregelen verwerkt. De uitkomsten 
hiervan voldoen aan ons normenkader. Een belangrijk middel blijft verkoop 
van woningen uit de bestaande voorraad. Wij verwachten dat wanneer de  
woningmarkt weer aan gaat trekken ook deze opbrengsten weer zullen  
toenemen. Dat is nodig om onze ambities uit te voeren.

 Maatschappelijk rendement
Woongroep Marenland wil als maatschappelijke organisatie voldoende 
maatschappelijke meerwaarde leveren. Dit willen wij doen door naar vermogen 
maatschappelijk gewaardeerde prestaties te leveren. Onze maatschappelijke 
prestaties richten zich op nieuwbouw, sloop en verbetering van ons sociaal 
vastgoed in exploitatie en verbetering van de leefbaarheid. Het maatschappelijk 
rendement bedraagt voor 2014 negatief € 0,8 mln. Voor 2015-2018 zijn de 
maatschappelijke baten en uitgaven in evenwicht. We baseren ons hierbij op de 
transparantiemethodiek. Maatschappelijke bestedingen zijn gerechtvaardigd 
als onze normen voor de financiële continuïteit zijn geborgd. 

Ontwikkeling volkshuis- 
vestelijk vermogen
Met het oog op de financiële continuïteit hebben we doorgerekend wat de 
gevolgen van het huidige programma van nieuwbouw, verbetering en sloop zijn 
voor het volkshuisvestelijk vermogen.

· ondernemingsplan 2015 - 2018 ·  financiële kaders
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     2012        2013        2014        2015         2016        2017         2018         2019
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Bij het uitvoeren van het voorgenomen programma blijft het volkshuisvestelijk 
vermogen naar onze mening voldoende boven de ondergrens van het jaar 2016, 
zoals aangegeven door het CFV (de blauwe balk in de figuur). De bandbreedte 
tussen het volkshuisvestelijk vermogen (circa € 40 miljoen) en de ondergrens 
(circa € 35 miljoen) bedraagt circa € 5 miljoen. Dit biedt bij het omvangrijke 
programma van Woongroep Marenland voldoende ruimte, maar vraagt wel  
om weloverwogen keuzes voor de toekomstige herstructurering. Een strakke 
sturing op de bedrijfsvoering is van belang om de maatschappelijke opgaven uit 
te kunnen voeren.

Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen
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