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Voorwoord  
 
2018 was voor ZOwonen een beweeglijk jaar in de top. Tot twee maal toe een 
bestuurswisseling en een volledig nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen. 
Onze bestuurder Ton Mans ging na acht dienstjaren per 1 maart met pensioen. Omdat de 
nieuwe bestuurder pas op 1 mei kon beginnen, zijn de tussenliggende 2 maanden door 
interim-bestuurder Jos Hekking ingevuld. Ook in het managementteam waren veel 
wisselingen. Of beter gezegd, waren enkele langdurige vacatures. Eind oktober zijn deze 
vacatures ingevuld. Door deze dynamiek in de top was er een relatief grote mate van 
interne gerichtheid in 2018 bij ZOwonen. Dat is eigenlijk niet wat we graag willen, maar 
tóch is het gebeurd. 
In 2018 zagen we ook dat onze belanghebbenden via een visitatietraject hebben 
aangegeven best tevreden te zijn over ons. De resultaten waren beter dan de visitatie van 
vier jaar geleden. De zes partijen (stichtingen en verenigingen) die onze bewoners formeel 
vertegenwoordigen waren van alle belanghebbenden het meest kritisch. Dit nemen we 
zeer serieus. We denken dat er een relatie ligt tussen de interne gerichtheid en de signalen 
van ontevredenheid die we van de huurdersorganisaties krijgen.  
 
Eind 2018 zijn we begonnen met het herdefiniëren van “waar we voor en van zijn”.  Eén 
ding is zeker: samenwerken, partnership, luisteren en actief aanwezig zijn in netwerken 
om op te halen wat er van ons verwacht wordt maakt daar onderdeel van uit.  
 
De jaarrekening laat zien dat onze financiële positie gezond is, dus we kunnen, nu en in de 
toekomst, doen wat nodig is. 
 
Hartelijke groet, 
Janine Godderij 
Directeur-bestuurder 
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2018 in vogelvlucht 
 
Woningbezit 
ZOwonen bezit per 31 december 2018 14.016 woningen en 2.659 overige 
verhuureenheden gelegen in de woningmarktregio’s: Westelijke Mijnstreek, Midden 
Limburg en Parkstad Limburg. 12.803 woningen liggen in Westelijke Mijnstreek (ruim 
90%) waarvan 10.293 in Sittard-Geleen (ruim 70%). 
 
Begin 2018 werkte ZOwonen nog in zes gemeenten, te weten Sittard-Geleen, Schinnen, 
Beek, Echt-Susteren, Brunssum en Onderbanken. Deze gemeenten liggen dicht bij elkaar, 
waardoor het werkgebied vrij compact is. Per 1 januari 2019 werkt ZOwonen nog slechts 
in vier gemeenten. Twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Ten eerste heeft ZOwonen 
het restant woningbezit in Brunssum (7 woningen) verkocht aan collega-corporatie Wonen 
Zuid waardoor we nu geen woningbezit meer hebben in deze gemeente. Ten tweede zijn 
de gemeenten Schinnen en Onderbanken ultimo 2018 opgegaan in de nieuwe 
fusiegemeente Beekdaelen. 
 
Kernactiviteiten 
In ons bedrijfsplan “Sturen op waarde” hebben we de uitgangspunten en doelstellingen 
voor de periode 2016-2019 vastgelegd. Essentie is dat we ons richten op de kerntaak. Dit 
wil zeggen beheren en onderhouden van sociale huurwoningen voor huishoudens met een 
krappe beurs (inkomen tot € 36.798, peildatum 2018).  Alle andere activiteiten leveren 
een positieve bijdrage aan deze kerntaak. Gevolg van onze keuze is dat we bepaalde 
activiteiten niet meer doen zoals het bouwen van koopwoningen en woningen met een 
huurprijs boven de liberalisatiegrens (huurprijs boven € 710,68, prijspeil 2018). In 2019 
vindt een heroriëntatie van ons bedrijfsplan plaats. Dit kan leiden tot andere keuzen. 
 
Externe Ontwikkelingen 2018 
Vergrijzing, ontgroening, huishoudverdunning, bevolkingskrimp en extramuralisering 
zetten verder door. De meest recente bevolkingsprognose (Progneff) bevestigt deze 
ontwikkelingen. De drie belangrijkste ontwikkelingen zijn de afname van het aantal 
huishoudens in Limburg rond 2025, de sterke toename van het aantal 1-
persoonhuishoudens en grotere behoefte aan wonen met zorg. In onze 
vastgoedportefeuille houden we nadrukkelijk rekening met deze ontwikkelingen. 
 
Na de recessie is de economie aangetrokken. De vooruitzichten zijn gematigd positief, 
alhoewel de Nederlandse economie enigszins lijkt af te koelen als gevolg van zaken zoals 
de Brexit, stijgende energiekosten, pensioenproblematiek en neerwaarts bijgestelde 
groeicijfers als gevolg van teruglopende wereldhandel. Dit vertaalt zich in een dalend 
consumentenvertrouwen. Zelfs zodanig dat het consumentenvertrouwen in februari 2019 
negatief is. Dit wil zeggen dat het aantal somberaars groter is dan het aantal optimisten. 
Het sluimerend gevoel van ongeloof in het economisch herstel is hier debet aan. Toch 
blijven tot nu toe bedrijven en burgers geld uitgeven. De woningmarkt merkt dit ook. Zo 
neemt het aantal verkochte woningen en de verkoopsnelheid toe en stijgen de 
huizenprijzen lokaal hard. 
Voor de huurmarkt geldt een ander beeld. Een aanzienlijk deel van de bewoners blijft 
aangewezen op de sociale huursector. Hun inkomensontwikkeling is achtergebleven op de 
woonlastenontwikkeling. Ongeveer 18% van de bewoners heeft moeite om maandelijks 
rond te komen. We trekken ons dit aan. Daarom hebben we ook in 2018 extra aandacht 
gegeven aan vier belangrijke thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en 
kwaliteit. Concreet gaat dat om een gematigd huurbeleid (gemiddeld 1,75% voor het 
gereguleerd bezit, exclusief inkomensafhankelijke huurverhoging), gericht 
woonruimteverdelingsbeleid (passend toewijzen), uitvoeren extra energetische 
maatregelen, voldoende woningen beschikbaar houden met een huur tot eerste en tweede 
aftoppingsgrens en uitvoeren nieuwbouw-en renovatieprojecten. De vier genoemde 
thema’s blijven onze aandacht vragen in 2019 en de jaren daarna. 
 
Interne ontwikkelingen 2018 
We streven naar tevreden bewoners, medewerkers en belanghouders. Om die opgave 
waar te kunnen maken, willen we betrokken, enthousiaste en trotse medewerkers in huis 
hebben. Dit wil zeggen: medewerkers die weten waar onze bewoners behoefte aan hebben 
en die zichzelf willen verbeteren. We hebben verder focus aangebracht, zodat duidelijk is 
waar ZOwonen voor staat. In eerste instantie gaat het om onze identiteit. Deze is voor ons 
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richtinggevend en vormt het kompas voor de toekomst. Het gaat daarbij niet zo zeer om 
de vraag wat we doen, maar eerder waarom we iets doen. Samen met externen 
ondernemen we deze zoektocht. Voorjaar 2019 leidt dit tot een concreet product. 
 
In 2018 zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart om medio 2019 te fuseren met 
woningstichting Obbicht & Papenhoven. Door deze fusie neemt ons woningvoorraad met 
189 woningen toe. Het woningbezit van woningstichting Obbicht & Papenhoven ligt in de 
kernen, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk en deze behoren allemaal tot de gemeente 
Sittard-Geleen. De extra werkzaamheden zijn binnen de bestaande bezetting van 
ZOwonen op te vangen. 
 
Directeur-bestuurder Ton Mans is per 1 maart 2018 gestopt met zijn werkzaamheden. Zijn 
opvolger Janine Godderij is per 1 mei 2018 gestart. Verder is onze Raad van 
Commissarissen vernieuwd. Als gevolg van het rooster van aftreden zijn in 2018 vier RvC-
leden afgetreden. De RvC is gelijktijdig afgeslankt. De nieuwe RvC bestaat eind 2018 uit 
vijf in plaats van zeven leden. 
 
Resultaten 2018 
De activiteiten in het jaar 2018 komen rechtstreeks voort uit ons bedrijfsplan. Per opgave 
zijn speerpunten benoemd. In 2018 behaalden we mooie resultaten zoals: lage 
huurschulden, relatief weinig huisuitzettingen, huisvesten van ruim 91 statushouders, 
nieuwbouw van 46 woningen, renovatie van 111 woningen, sloop van 115 woningen, 
verkoop van 60 woningen, ondersteunden bewonersinitiatieven, lokale en regionale 
prestatieafspraken opgesteld en we ontwikkelden een nieuwe visie op servicekosten, 
huurbeleid, woonruimteverdeling en portefeuillestrategie (eenjarig) Met deze resultaten 
hebben we een stap voorwaarts gezet, die in 2019 een vervolg krijgt. 
 
De bewonerswaardering bleef in 2018 achter. ZOwonen haalde in de benchmark o.g.v. 
“bewonersoordeel” een 7,1 gemiddeld. Streven was een 7,4. Ook in de eigen CES-
metingen haalden we niet ons streefcijfer (6,9 in plaats van 7,5 gemiddeld). Desondanks 
liet de trend naar het jaareinde toe een lichte verbetering zien door de inzet van gerichte 
verbeteracties. Om die lijn door te zetten is ervoor gekozen de implementatie te starten 
van de KWH-tool. Daarmee is meten en verbeteren op een operationeel niveau mogelijk op 
niveau van deelproces (bijvoorbeeld verhuur en mutatieproces) en externe partij (bijv. 
ketenpartner). 
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Kwaliteit van woningen  
 

1.1. Vastgoedsturing 
 
Vanuit onze brede sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid is ons vastgoed het 
belangrijkste middel om deze verantwoordelijkheid in te vullen. De waarde die het vastgoed 
vertegenwoordigt is voor ons basis van handelen. Die waarde stelt ons in staat om leningen 
af te sluiten om de activiteiten op zowel maatschappelijk als vastgoedvlak te realiseren. De 
marktwaarde verandert elk jaar en is afhankelijk van de vraag, de macro-ontwikkelingen en 
de technische staat van haar bezit. Om een positief verloop van de marktwaarde te 
realiseren blijft ZOwonen continu volgen hoe de vraag en de markt zich ontwikkelen en 
vertaald dit naar haar vastgoedportefeuille. Dit leidt tot investeringsprogramma’s waarmee 
ZOwonen de knelpunten in haar vastgoed aanpakt, waardoor ook in de toekomst 
investeringen in het maatschappelijke veld mogelijk blijven. Kortom investeren in stenen om 
te investeren in mensen.  
 
In 2018 hebben we onze portefeuillestrategie herijkt. Hieruit komt duidelijk naar voren dat 
de opgave onverminderd groot blijft en op onderdelen zelfs groter wordt. Zo komt het thema 
duurzaamheid steeds explicieter naar voren en wordt zichtbaar dat dit een zeer 
kostenintensief element zal blijven de komende jaren. De directe invloed van investeringen 
op dat vlak richting betaalbaarheid is ook groot, waarbij ook het sociale huurakkoord van 
eind 2018 deze relatie duidelijk herkend. Daarnaast besteedt ZOwonen veel aandacht aan 
de thema’s beschikbaarheid, zorg en kwaliteit, om er voor te zorgen dat we ook op de lange 
termijn een kwalitatief goede portefeuille houden die aansluit bij de vraag van de 
woningzoekenden.  
 
Eind 2018 zijn we begonnen met het Kompas traject waarin wij, samen met medewerkers, 
bewoners en belanghouders, onze identiteit opnieuw gaat definiëren begin 2019. Er is dan 
ook voor gekozen om de Vastgoedsturingscyclus hierop uit te lijnen en in de eerste helft 
2019 tot een nieuwe meerjarige Portefeuillestrategie te komen.  
 
1.2. Duurzaamheid en energie 
 
Visie 
We zien duurzaamheid als een belangrijke opgave waarbij het naast comfort ook over 
betaalbaarheid gaat. In onze visie staan 3 mijlpalen centraal. In 2021 willen we, conform 
het sectorconvenant, een gemiddeld energielabel B voeren. In 2034, horizon van de 
Portefeuillestrategie 2018 willen we met onze voorraad op label A zitten en langjarig streven 
we naar CO2- neutraliteit. 
 
Additioneel duurzaamheidsprogramma 
We hanteren het beleid dat bij renovatie woningen standaard ook verduurzaamd worden. 
Daarnaast optimaliseren we ook bij mutatie wanneer bijvoorbeeld een CV-ketel vervangen 
wordt door een HR-ketel. Tot slot kent ZOwonen sinds 2017 een separaat programma voor 
duurzaamheid waarin de schil van woningen wordt aangepakt en verduurzaamd. Denk 
hierbij aan het isoleren van spouwmuren, daken en vloeren alsook aan het aanbrengen van 
HR++ glas en mechanische ventilatie. Deze projecten stonden, naast het verminderen van 
de energierekening, in het teken van het verhogen van het comfort van onze bewoner. In 
2018 hebben we dit programma voortgezet en de verwachting is dat dit ook de komende 
jaren zo blijft. Dit omdat het goed isoleren van een woning, zelfs in een tijd waarin nieuwe 
technologieën haast dagelijks bedacht worden, zich altijd terugbetaald voor zowel bewoner 
als ZOwonen.  
 
1.3 Werken aan onderhoud 
 
Onderhoudsuitgaven 
In 2018 hebben we in totaal ongeveer 24,8 miljoen euro uitgegeven aan 
onderhoudsmaatregelen. De aanvankelijke planvorming was begroot op 23,9 miljoen euro. 
Met onderhoud bedoelen we de technische maatregelen en de kosten die nodig zijn zodat 
de onderdelen van woningen en woongebouwen hun functie kunnen blijven vervullen. 
Hieronder vallen activiteiten zoals bijvoorbeeld het repareren, reinigen, vervangen en 
schilderen van zowel bouwkundige als installatietechnische onderdelen. Maar ook 
maatregelen die nodig zijn om gebouwen te laten voldoen aan wet- en regelgeving behoren 
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tot het onderhoud, denk bijvoorbeeld aan brandveiligheid, als ook de thema’s gezond 
binnenklimaat, asbest en legionella. Het maken van de onderhoudsplannen doen we veelal 
zelf en het uitvoeren van maatregelen gebeurt door externe bouw- en onderhoudsbedrijven. 
Hierbij wordt per onderdeel gekeken naar passende samenwerkingsvormen met 
marktpartijen. Om goede plannen te maken, is het hebben van complete en betrouwbare 
vastgoeddata belangrijk. Dit onderwerp was dan ook een speerpunt voor 2018. 

 
Voor ruim 5,8 miljoen euro hebben we reparaties uitgevoerd. Eén vijfde deel hiervan werd 
uitgegeven aan het herstel van waterschades als gevolg van extreem weer. De afhandeling 
van reparatieverzoeken werd met een 6,9 beoordeeld, dit is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. In 2019 stappen we van CES over op de meetmethodiek van KWH. Met KWH is 
monitoring op deelvragen/deelprocessen mogelijk. 

 
Ook  hebben we voor ruim 6,2 miljoen euro aan onderhoud van onze woningen bij verhuizing 
uitgevoerd. De overschrijding ten opzichte van de begroting is vooral te wijten aan relatief 
veel huuropzeggingen van woningen waar bewoners lange tijd hebben gewoond (30, 40 jaar 
of langer) met als gevolg veel werkzaamheden om de woning bij de tijd te maken voor 
nieuwe verhuur. Dit betreft circa 10% van de 1100 mutaties. 
Ten tijde van de mutatie is voor 1,2 miljoen aan  asbest gesaneerd. Daarbij werden de 
nieuwe bewoners door middel van een meterkastkaart geïnformeerd over nog mogelijk 
aanwezige asbesthoudende toepassingen. 

 
In 2018 is voor ruim 3,5 miljoen euro badkamers, keukens en toiletten vervangen, zowel 
planmatig als niet-planmatig. Daarmee is de woningvoorraad kwalitatief verbeterd. Voor 
2019 is 1,8 miljoen begroot voor het zowel planmatig als niet-planmatig vervangen van de 
BKT.  

 
Bijna 3,2 miljoen euro is besteed aan preventief onderhoud zoals schilderwerk, onderhoud 
aan dakafwerkingen en andere onderdelen aan met name de buitenkant van onze woningen. 
We hebben in 2018 geparticipeerd op de werkwijze met het partnerlandschap. Hierdoor 
kunnen we efficiënter sturen op planning en budget. Er is voor 3,2 miljoen euro onderhoud 
gepleegd aan technische installaties, zoals verwarmingsketels, liften en automatische 
deuropeners. 

 
In het kader van veiligheid stonden in 2018 twee onderwerpen centraal, namelijk 
brandveiligheid en veilig werken op hoogte. Na een langere voorbereidingsperiode zijn ook 
deze projecten tot uitvoering gekomen. In totaal is voor Veiligheid, Asbest en Legionella 
bijna 2,8 miljoen besteed, zowel planmatig als niet-planmatig. 
 
1.4 Werken aan kwaliteit van ons bezit en de vernieuwde rol van bewoners 

hierin 
 

Bewonersparticipatie  
Het afgelopen jaar is met de laatste bewoners van het monumentale complex 
Petrus/Heistraat overeenstemming bereikt over de zeer ingrijpende renovatie van hun 
woningen. In het najaar was iedereen verhuisd en kon gestart worden met de 
voorbereidingen. Met terugkerende bewoners zijn nadere afspraken gemaakt. 

 
In de Vonderstraat in Schinnen zijn in december de woningen van de eerste fase 
gereedgekomen en opgeleverd aan de bewoners. Hoewel de tuinen en het straatwerk nog 
niet gereed waren, hebben in deze natte en koude periode de meeste verhuizingen toch 
plaatsgevonden. We hebben op verzoek van de bewonerscommissie deze bewoners meer 
tijd gegeven om juist in deze lastige periode toch te kunnen verhuizen. 

 
In de ontwikkeling van Geleen-Zuid hebben we in goed overleg met de bewoners van de 
sloopcomplexen de planning aangepast zodat iedereen nu weet waar men aan toe is en 
daarmee de nieuwbouwontwikkeling verder vormgegeven kan worden.  

 
Het sloopbesluit medio dit jaar voor 60 2-op-1 woningen in de Rembrandtstraat te Sittard is 
door de bewoners van dit complex goed ontvangen. Men ziet kansen voor zichzelf in de 
nieuwbouw in Stadbroek en er is geen weerstand tegen het afscheid nemen van deze 
woningen. Vanaf het eerste moment na het sloopbesluit is de verhuisbereidheid groot 
gebleken. 
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Het complex Eisenhowerflat 3 in Beek kenmerkt zich door een vlotte uitstroom en goed 
contact met de bewoners die op zoek zijn naar passende huisvesting. De diversiteit in 
nieuwbouwontwikkelingen van ZOwonen wordt door veel mensen gezien als een nieuwe kans 
in hun woon carrière. 

 
In de voormalige gemeente Schinnen zijn sloopbesluiten genomen voor de Altaarstraat en 
de Gijselaar en is de ontwikkeling van de Hoofdstraat stopgezet. Zowel de bewoners als de 
bewonerscommissies en bewonersraad zijn nadrukkelijk betrokken bij onze afwegingen. We 
hebben kritiek gekregen op de lange periode van onduidelijkheid voor de bewoners van de 
Hoofdstraat. In de Altaarstraat zijn de bewoners degenen geweest die bij ZOwonen de 
problemen met hun woningen op de kaart hebben gezet. In een gezamenlijk gedragen 
onderzoek is de conclusie getrokken dat sloop de beste optie is. Het ouderencomplex de 
Gijselaar gaat op termijn vervangen worden door nieuwbouw, voor ZOwonen ligt hier de 
lastige opgave om voor deze oudere bewoners goede oplossingen te vinden in tijdelijke 
herhuisvesting. Bijzonder detail in dit project is dat in het leegstandsbeheer is gekozen voor 
jonge medebewoners welke hand- en spandiensten verrichten en die samen met onze 
bewoners de komende jaren ervoor gaan zorgen dat het in de Gijselaar prettig wonen is. 

 
1.5 Ketensamenwerking 
 
In 2018 hebben we de ketensamenwerkingen Nieuwbouw & Renovatie en Niet Planmatig 
Onderhoud geëvalueerd. Binnen de Nieuwbouw en Renovatie heeft dit geleid tot een 
actieplan met project overstijgend verbeteringsmaatregelen welke worden uitgewerkt.  
De evaluatie bij het niet planmatig onderhoud heeft laten zien dat de beoogde doelstellingen 
onvoldoende gerealiseerd zijn. Eind 2018 is gekozen de inrichting van deze samenwerking 
te wijzigen om meer grip te krijgen op de gewenste resultaten. Hierbij haalt ZOwonen een 
deel van de coördinatie terug in eigen beheer.  

 
Hiernaast is in 2018 gekomen tot een partnerlandschap dat verbinding dient te brengen 
tussen de verschillende vastgoedactiviteiten. Per discipline zijn partners onderverdeeld in 
verschillende regio’s en worden deze partners voor meerdere vastgoedactiviteiten benaderd 
ten behoeve van de uitvoer en/of advieswerkzaamheden. Zodoende wordt voorkomen dat 
meerdere partijen aan hetzelfde element onderhoudsactiviteiten uitvoeren.  

 
Op basis van een succesvolle evaluatie van de duurzaamheidsmaatregelen uit 2017 en 2018 
heeft ZOwonen een belangrijk deel van haar duurzaamheidsopgave ondergebracht in een 3 
jarig programma bij de ketenpartners Nieuwbouw & Renovatie. 

 
1.6 Renovatie 

 
Opgeleverd 
De oplevernorm voor 2018 was het renoveren van 167 woningen. Deze doelstelling is met 
de renovatie van 111 woningen niet gehaald. De voornaamste oorzaak voor het niet behalen 
van de doelstelling is de vertraging die is ontstaan bij het laatste blok van de Carmelflats te 
Beek vanwege het faillissement van de kozijnleverancier. 

 
De opgeleverde projecten betreffen: 
 
Carmelflats Beek (fase 2) – 96 woningen 
Ook in 2018 hebben we gewerkt aan de 384 appartementen waarbij de gevels worden 
voorzien van gevelisolatie en steen strips. Plaatsing van nieuwe kozijnen en een nieuwe 
entree vullen het geheel aan. Daken worden geïsoleerd en alle woningen krijgen 4 
zonnepanelen. De woningen krijgen een levensduurverlenging van 40 jaar. 
Het eerste blok van 48 woningen is in 2017 opgeleverd. In 2018 zijn twee blokken (in totaal 
96 woningen) opgeleverd. Het 4e blok was nagenoeg afgerond maar door vertraging loopt 
de oplevering van dit blok uit naar begin 2019. De ketenpartner heeft adequaat gereageerd 
waardoor de vertraging beperkt is gebleken. De bouwvergaderingen verlopen in goede sfeer. 
Namens de Wijkraad Carmel zijn twee bewoners afgevaardigd in het bouwteam. Zij hebben 
zitting in de bouwvergaderingen en  zijn naar wens van de bewoners aanwezig bij de 
woningopname. De finale afronding van alle 8 de woonblokken wordt verwacht eind 2019. 
De appartementen hebben door deze ingreep een levensduurverlenging gekregen van 40 
jaar. 
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Gansbeek/Venbeek – 15 woningen 
in februari zijn de laatste 15 appartementen opgeleverd. De eerste vier blokken á 56 
woningen waren eind 2017 al opgeleverd. De appartementen hebben een 
levensduurverlenging gekregen van 40 jaar.  

 
In voorbereiding 
Jos Klijnenlaan e.o. Geleen – 128 woningen 
In 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd bij de 128 portieketagewoningen aan 
de Jos Klijnenlaan e.o. in Geleen. De plannen omvatten onderhoudsingrepen in combinatie 
met duurzaamheidsmaatregelen, het vervangen van de oude balkons en het verbeteren van 
de uitstraling van de portieken. De start van de uitvoering staat gepland voor medio 2019. 

 
Van Goyenflat Geleen – 140 woningen 
In 2018 is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan bij de 140 galerijwoningen in de Van 
Goyenflat in Geleen. De plannen omvatten onderhoudsingrepen in combinatie met 
duurzaamheidsmaatregelen en daarnaast het verbeteren van de uitstraling van het 
flatgebouw. De start van de uitvoering staat gepland voor medio 2019. 

 
Dr. Poelsstraat Einighausen – 15 woningen 
In 2018 heeft een haalbaarheidsonderzoek bij deze 15 woningen plaatsgevonden. Bij dit 
project willen we onderhoudsingrepen in combinatie met duurzaamheidsmaatregelen 
uitvoeren. Na opdracht aan de aannemer zal de start van de uitvoering naar verwachting 
medio 2019 plaatsvinden. 

 
 

Van Goghstraat e.o. Sittard – 18 woningen 
In 2018 is het startsein gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren bij deze 18 
eengezinswoningen. Gekeken wordt naar de onderhoudstoestand van de woningen en de 
mogelijkheden om middels duurzaamheidsmaatregelen het energieverbruik te reduceren. 
Tevens wordt bekeken om in het kader van leefbaarheid de uitstraling van tuinen te 
verfraaien. In 2019 vinden verdere onderzoeken plaats en de definitieve start uitvoering 
vindt naar verwachting in 2020 plaats. 

 
 
In uitvoering 
Chrysantenstraat e.o. Geleen – 143 woningen 
De uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en verduurzaming van deze 143 woningen 
zijn nagenoeg geheel afgerond in 2018. Een deel van de voegwerken is in verband met 
weersomstandigheden doorgeschoven naar 2019. Woningopnames, bewoners-
communicatie, voortgangsbewaking en kwaliteitscontroles zijn vergaand verlegd naar 
ketenpartner Van Wijnen onder regie van ZOwonen. Vloeren, daken en spouwmuren zijn 
(na)geïsoleerd. 129 bewoners hebben ingestemd met het plaatsen van zonnepanelen en de 
daaraan gekoppelde huurverhoging. Een vertegenwoordiger van Bewoners Vereniging 
Geleen is toegevoegd aan het bouwteam en heeft zitting in de bouwvergaderingen. 

 
Petrusstraat /Heistraat Sittard – 25 woningen 
De projectontwikkeling is in 2018 afgerond met een uitvoeringsbesluit. Medio december is 
gestart met de voorbereidende  sloopwerkzaamheden en het opschonen van het achter 
terrein. De verwachting is dat de Restauratie van de 25 woningen, die gezamenlijk een 
Rijksmonument vormen, voor 1 december 2019 worden opgeleverd. 

 
1.7 Nieuwbouw 

 
Opgeleverd 
De oplevernorm voor 2018 was 96 woningen. Met de bouw van 46 nieuwbouwwoningen is 
deze doelstelling niet behaald. De voornaamste oorzaak is de vertraging die is opgelopen bij 
de Seringenlaan door een ingediende zienswijze en de vertraging die is ontstaan in 
Stadbroek vanwege het lange slooptraject. De opgeleverde projecten betreffen: 

 
Resedastraat Sittard – 14 woningen 
Bij de bouw van deze 14 eengezinswoningen met behoud van het oorspronkelijke beeld is 
verder vorm gegeven aan de zelfstandigheid van de Ketenpartner (Van Wijnen). 
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Directievoering en toezicht door ZOwonen zijn verder teruggedraaid. De 
verantwoordelijkheid voor projectleiding en bewaking van de voortgang, kwaliteit en 
oplevering is verder verlegd naar de aannemer. De regierol van ZOwonen is daarop 
afgestemd. Als les uit eerdere opleveringen en problemen met gebruik van de tuinen en 
afwatering, zijn in dit gebied zijn bij deze woningen de achtertuinen beter opgeschoond, 
deels afgegraven en aangevuld met teelaarde. Deze 14 woningen zijn in december 
opgeleverd. 

 
Vonderstraat Schinnen fase 1 – 22 woningen 
In de Vonderstraat in Schinnen zijn in 2018 de eerste 22 woningen opgeleverd. Het betreft 
12 patiowoningen en 10 levensloopbestendige woningen en deze zijn in december 2018 
verhuurd.  

 
Kupstraat Spaubeek – 10 woningen 
In februari 2018 zijn de laatste 10 woningen aan de Kupstraat opgeleverd. Het betreft 
eengezinswoningen. 

 
 

In uitvoering 
Hof van Serviam – 143 woon-zorgappartementen 
De ontwikkeling van dit project bestaande uit 143 woon-zorgappartementen, 6 
groepswoningen (30 bewoners) en bijbehorende zorg-infrastructuur, is middels de 
ondertekening van de aanneemovereenkomst, overdracht van de grond en verstrekking van 
de bouwvergunning in december overgegaan in de uitvoeringsfase. Als naamgeving voor het 
gebouw is gekozen voor “Hof van Serviam”, verwijzend naar de sportvelden die hier vroeger 
lagen behorende bij het Serviam Lyceum, gesloopt in 2003, en een begrip in Sittard. 
De naam Serviam -ik zal dienen- past uitstekend bij de toekomstige zorgfuncties. Direct na 
ondertekening van de contractdocumenten is gestart met de uitvoering van archeologisch 
onderzoek waarbij geen bijzonderheden zijn aangetroffen. Op maandag  4 februari 2019 is 
gestart met de bouw, oplevering wordt verwacht medio november 2020. 
Het gehele complex wordt voor 20 jaar verhuurd aan zorginstelling Zuyderland die 
grotendeels zal zorgen voor beheer en toewijzing (volgens de regels van passend toewijzen). 
Ook bij dit project zijn in het contract afspraken gemaakt over verdergaande verlegging van 
taken en verantwoordelijkheden naar de ketenpartner. 

 
Seringenlaan Geleen, fase 1 – 20 woningen 
In de Seringenlaan en kastanjelaan in de wijk Lindenheuvel Geleen is eind november 2018 
gestart met de bouw van 20 woningen, te weten 4 patiowoningen en 16 
levensloopbestendige woningen. De planning was om deze woningen in 2018 op te leveren. 
Door een ingediende zienswijze heeft de bouw een aantal maanden stil gelegen voordat deze 
hervat kon worden. Volgens de huidige voorliggende planning zullen deze 20 woningen 
medio 2019 worden opgeleverd. 

 
Stadbroek Oost Sittard – 40 woningen 
In de wijk Stadbroek Oost in Sittard is in oktober 2018 gestart met de bouw van in totaal 
40 woningen. Het betreft 22 patiowoningen gelegen aan de Jan Steenstraat en In de Camp 
en 18 eengezinswoningen gelegen aan de Burgemeester Corbeijstraat. Ook voor deze 
woningen was de oplevering begroot in 2018. Het slooptraject heeft echter langer geduurd 
dan gepland waardoor de bouw later is gestart. Naar verwachting zullen deze 20 woningen 
medio 2019 worden opgeleverd. 

 
1.8 Herstructurering 

 
Gesloopt 
De oorspronkelijke sloopnorm voor 2018 betrof 81 woningen. Door planningswijzigingen is 
deze norm aangepast tot 115 woningen. Deze 115 woningen zijn in 2018 daadwerkelijk 
gesloopt. Het betreft onderstaande projecten: 

 
Resedastraat – 4 woningen 
In januari zijn de laatste 4 woningen van de Resedastraat gesloopt. Aansluitend is de 
nieuwbouw gestart. Deze eengezinswoningen zijn in december opgeleverd en verhuurd. 
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Stadbroek – 111 woningen 
In Stadbroek Oost zijn aan de Jan Steenstraat en de Burgemeester Corbeijstraat in totaal 
111 woningen gesloopt. Direct aansluitend is gestart met de nieuwbouw van 40 
grondgebonden woningen. Deze worden medio 2019 opgeleverd. In het najaar van 2019 
worden nog eens 36 woningen aan de Jan Steenstraat gesloopt. De Oostzijde van de 
Jansteenstraat wordt niet herbouwd maar krijgt een groene inrichting. 

 
Mijn Zuid 
In september 2018 is officieel het herstructureringsproject afgesloten. Daarmee is een einde 
gekomen aan 10 jaar slopen en bouwen. Nu staat er een wijk die weer vooruit kan kijken 
en trots kan zijn op het gezamenlijke resultaat.  
 
In voorbereiding 
Geleen-Zuid – 232 woningen 
In 2016 is het wijkontwikkelingsplan voor Geleen-Zuid goedgekeurd. Een onderdeel daarvan 
is de sloop  van 88 portieketagewoningen aan de Jos Klijnenlaan en 144 portiek-
etagewoningen aan de Lienaertsstraat. Voor deze complexen ligt er een stedenbouwkundig 
plan dat voorziet in 75 appartementen, 28 patiowoningen en 62 eengezinswoningen. De 
eerste fase is de realisatie van de appartementen en een deel van de patio’s en 
eengezinswoningen. De sloop van de portieketagewoningen is gepland in 2021 met 
aansluitend de start van de nieuwbouw. 

 
Rembrandtstraat – 60 woningen 
In de Rembrandstraat is in 2018 het sloopbesluit genomen en is gestart met de uitplaatsing 
van de bewoners. Bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar de 
nieuwbouw in Stadbroek-Oost. De sloop van de 60 woningen in dit complex staat gepland 
voor 2021, met aansluitend de nieuwbouw van 12 patio’s aan oostzijde en 26 
eengezinswoningen aan de westzijde van de Rembrandtstraat. 

 
Hoofdstraat, Amstenrade – 6 woningen 
Een project dat in 2017 nog op de nominatie stond voor sloop heeft in 2018 een andere 
wending gekregen. De 6 duplex woningen worden van de slooplijst gehaald en worden door 
verhuurd.  

 
Eisenhowerstraat, Sittard – 120 woningen 
In 2017 is het besluit genomen om het flatgebouw met 120 galerijwoningen te gaan slopen 
en is gestart met het uitplaatsen van de bewoners. De uitstroom vordert gestaag. In 2018 
is gestart met de 1e inventarisatie voor flora en fauna als voorbereiding op de sloop. Die 
staat gepland voor medio 2021. 
 
Gijselaar, Amstenrade – 33 woningen 
In mei is door ZOwonen samen met Cicero een nieuw stedenbouwkundig plan opgesteld en 
zijn de bewoners van ZOwonen en de omgeving op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. 
Door onvoorziene ontwikkelingen hebben ZOwonen en Cicero het besluit genomen om met 
de gezamenlijke ontwikkeling van het totaalgebied te stoppen en verder te gaan met nieuwe 
plannen ieder op hun eigen terrein. Inmiddels is ZOwonen gestart met het uitplaatsen van 
de bewoners. ZOwonen en Cicero gaan een samenwerkingsovereenkomst opstellen om de 
nieuwe ontwikkelingen te bekrachtigen.  

 
Altaarstraat, Schinnen – 20 woningen 
In het voorjaar van 2018 is het onderzoek naar de vochtproblemen afgerond. De bewoners 
werden in het voorjaar geïnformeerd dat ZOwonen uitgebreid onderzoek ging doen naar de 
woningen om ze of te gaan renoveren of om ze te slopen. Het onderzoek resulteerde in de 
keuze in het besluit om de woningen te gaan slopen. In december zijn de bewoners hierover 
geïnformeerd. Vervolg studie in 2019 zal uitsluitsel moeten geven of er wel of niet wordt 
teruggebouwd op deze locatie.  

 
In uitvoering 
Seringenlaan, Geleen – 60 woningen 
Op de herstructureringslocatie aan de Burgemeester Lemmensstraat lag een wooncomplex 
van 60 2-op-1-woningen. In 2017 is de sloop van 42 van deze woningen afgerond. In 2018 
is gestart met de 1e fase van de nieuwbouw van 20 van de in totaal 32 nieuwe woningen. 
Na oplevering van deze fase, medio 2019, starten we met de sloop van de laatste 18 
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woningen. De nieuwbouw van de 2e fase, 12 woningen, staat gepland voor de 1e helft van 
2020. 
 
 
Vonderstraat, Schinnen – 47 woningen 
In een intensief participatieproces met bewoners van de Vonderstraat, de gemeente 
Schinnen en ketenpartner Heijmans is een nieuwbouwplan ontwikkeld met als uitgangspunt 
de sloop van 47 woningen en de nieuwbouw van 25 eengezinswoningen, 12 patiowoningen 
en 10 levensloopbestendige woningen. De sloop van de 1e fase (à 21 woningen) is eind 2017 
afgerond. De nieuwbouw van de 1e fase is gerealiseerd in 2018. De sloop van de 2e fase 
vindt plaats in het voorjaar van 2019 met direct aansluitend de nieuwbouw. 

 
Steegstraat, Munstergeleen – 2 woningen 
Deze 2 woningen staan al geruime tijd leeg en in de achterliggende periode is onderzocht 
wat de oorzaak van de scheurvorming is geweest. Omdat herstel van de schade net zo duur 
is als slopen en nieuwbouwen is uiteindelijk besloten de woningen te slopen. In december is 
hiervoor het uiteindelijke besluit genomen. Samen met de ketenpartner voor de nieuwbouw 
wordt op deze locatie een onderzoek opgestart wat het bouwen met de nieuwe regels wordt 
die gelden vanaf 2021. 
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2. Woningverhuur 
 

2.1 Huurbeleid en passend toewijzen 
 
Huurverhoging 2018 
Rekenregels: 

- De beleidslijn voor de huurverhogingsronde die vanaf 2014 ingezet is, is ook in 
2018 als vertrekpunt aangehouden: inflatie +1% en inflatie -1%, afhankelijk 
van de hoogte van de streefhuur met een minimum van 0% huurverhoging. De 
range van de huurverhoging in 2018 ligt hiermee tussen de 0,4% en de 2,4%. 

- Naast deze beleidslijn, hebben we in 2018 ook inkomensafhankelijke 
huurverhoging doorgevoerd. Voor huishoudens zonder AOW’ers en gezinnen 
met 3 of minder personen met een inkomen van meer dan € 41.056 is een 
inkomensafhankelijke huurverhoging van 5,4% gehanteerd; 

- De extra huurinkomsten door de inkomensafhankelijke huurverhoging 
gebruiken we om extra te investeren in de sociale woningvoorraad en 
duurzaamheid. Omdat dit in de prestatieafspraken voor 2018 is vastgelegd, 
tellen deze extra huurinkomsten niet mee in de huursombenadering; 

- Alle huishoudens die van voormalig woningstichting Spaubeek huurden 
ontvangen enkel inflatie van 1,4% als huurverhoging. Dit is een fusieafspraak.  

- Voor de vrije sector huurwoningen (huurprijs vanaf €710,68) wordt 
voorgesteld deze met 2,4% te verhogen als de markthuur nog niet is bereikt. 
Vrije sector huurwoningen waarbij de netto-huur nu hoger is dan de 
markthuur, ontvangen 0,4%. 

- Netto huren van parkeergelegenheden volgen dezelfde huurverhogingslijn als 
de woningen: huurverhoging tussen 0,4% en de 2,4%, beweging richting 
markthuur.  

- Voor woonwagens en standplaatsen is het uitgangspunt een huurverhoging van 
2,4% (inflatie +1%). 

 
In 2018 was de gemiddelde huurverhoging: 

- voor de gereguleerde woningen inclusief inkomensafhankelijke huurverhoging 
1,92%; 

- voor de gereguleerde woningen exclusief inkomensafhankelijke huurverhoging 
1,75%;   

- voor gereguleerde én geliberaliseerde woningen in totaal 1,89%.  
De 1,75% telt mee in de huursombenadering.  
 
Huursombenadering 
De huursom mag per 1 januari 2019 maximaal 2,4% hoger zijn dan per 1 januari 2018. 
Onzelfstandige woningen, woonwagens, standplaatsen, niet-woningen, geliberaliseerde 
woningen, leegstaande woningen, woningen die maar op één van deze peildatums in het 
standenregister opgenomen zijn, woningen waarvan de bewoners een 
inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gekregen en woningen met een 
huurverhoging als gevolg van een woningverbetering worden buiten beschouwing gelaten 
in de berekening. We hebben 11.690 huurwoningen meegenomen in de berekening voor 
de huursombenadering. De huursom is per 1 januari 2019 (€ 6.025.314) 1,68% hoger dan 
per 1 januari 2018 (€ 5.925.676).   
 
 
Integraal streefhuurbeleid 
In 2018 zijn een aantal verbetervoorstellen vastgesteld. Sommige verbetervoorstellen zijn 
geïmplementeerd en enkele zijn (tijdelijk) aangehouden.  
Geïmplementeerd in 2018:  

 Geen huurverhoging voor zittende bewoner voor verduurzamen van schil en Cv-
installatie. Voor overige duurzaamheidsmaatregelen wordt 50% van de geraamde 
besparing in rekening gebracht;  

 Als aansluiting van Het Groene Net niet tot woonlastenreductie leidt, maar wel tot 
streefhuurverhoging, dan wordt er een afslag op de streefhuur toegepast;  

 Zonnepanelen worden met een aparte contractcomponent in rekening gebracht. 
Ook hier geldt de lijn: 50% van de besparing. Als het plaatsen van zonnepanelen 
tot een streefhuur verhoging leidt, dan wordt er een afslag op de streefhuur 
toegepast zodat de bewoner niet dubbel betaalt; 

Tijdelijk aangehouden door overgang naar een nieuw ERP-en woonruimteverdeelsysteem:  
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 Invoeren van een meerhurenbeleid waarbij keuzevrijheid vergroot wordt en de 
streefhuur afgetopt wordt op de eerste of tweede aftoppingsgrens als de woning 
toegewezen wordt aan een huishouden uit de primaire doelgroep; 

 Invoeren van huurgewenning bij doorstroming naar een passende zorgwoning;  
 1.000 woningen aanwijzen waarbij jongeren en GGZ patiënten een afgetopte 

huurprijs krijgen (de kwaliteitskortingsgrens); 
Wij streven ernaar om deze verbetervoorstellen in 2020 te implementeren.  
Tot slot is het verbetervoorstel om streefhuren te bepalen voor woonwagens, chalets en 
standplaatsen tijdelijk aangehouden omdat eerst door PIM Zuid de WWS punten 
geïnventariseerd worden. Het streven is om dit verbetervoorstel in 2020 te implementeren.  
 
2.2 Servicekostenbeleid 
 
In 2018 is het servicekostenbeleid geëvalueerd op basis van de wijzigingen in ‘Beleidsboek 
nutsvoorzieningen en servicekosten Huurcommissie’ (2016-2018) en de interne audit 
servicekosten (2018). In januari 2019 is het ‘Beleidshandboek servicekosten & overige 
componenten ZOwonen’ geactualiseerd en ter advies voorgelegd aan de 
bewonersorganisaties. De verbetervoorstellen zijn: 

 Component conform Warmtewet is toegevoegd aan het beleidshandboek. In 2018 
is de Warmtewet ook opgenomen in de geactualiseerde huurovereenkomst.  

 Nieuwe methodiek voor inzet en kosten berekening voor huismeester en 
buurtbeheer (streven is meer flexibiliteit binnen deze functies) 

 ZOwonen neemt de kosten voor glasbewassing geheel voor eigen rekening. 
 ZOwonen vormt de glasverzekering om naar een glasfonds 

 
2.3 Bijzondere aandachtsgroepen  
 
Statushouders 
In 2018 namen wij de verantwoordelijkheid om in totaal 144 statushouders te huisvesten. 
In 2017 hebben wij 15 personen meer gehuisvest dan de prestatieafspraak die wij met 
gemeenten hebben gemaakt. Dit betekent dat de taakstelling voor 2018 per saldo 129 
personen bedraagt. In 2018 hebben we 91 personen gehuisvest in 40 woningen. Hiermee 
is de taakstelling dus niet behaald, wij hebben 38 personen te weinig gehuisvest. De reden 
van deze achterstand is helder: gemeenten hebben weinig tot geen woningzoekenden voor 
ons omdat er minder statushouders met een huisvestingsvraag zijn dan verwacht. 
Opvallend in 2018 is dat er voornamelijk sprake is geweest van gezinsherenigingen. Dit 
heeft eraan bijgedragen dat het aantal van 38 nog te huisvesten statushouders beperkt is 
gebleven.  
Het maximaal aanvaardbare percentage van 10% toewijzingen aan statushouders (dus 1 
op elke 10 verhuurde woningen betreft een toewijzing aan een statushouders) hebben we 
in 2018 niet overschreden. Van de in totaal 1.000 verhuurde woningen zijn 40 woningen 
verhuurd aan statushouders. Dat is bijna 4%.  
 
Woonwagens en standplaatsen 
We zien het huisvesten van woonwagenbewoners als een reguliere taak. Eind 2018 hebben 
we 136 huurstandplaatsen, 14 huurwoonwagens en 7 huurchalets in eigendom. Deze 
liggen in de gemeenten Beek, Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Met de gemeente 
Beekdaelen zijn we in overleg om de woonwagenlocatie Limietweg te Amstenrade (5 
huurstandplaatsen en 1 huurwagen) over te nemen. Overleg tussen de gemeente en de 
woonwagenbewoners loopt nog. Naar verwachting kan de overdracht in de eerste helft van 
2019 plaatsvinden. De overdracht van de twee overige woonwagenlocaties in de gemeente 
Beekdaelen (Veeweg en Verlengde Lindelaan) wordt pas na 2019 actueel. Verder heeft 
ZOwonen met de gemeente Sittard-Geleen afspraken gemaakt over nog twee over te 
dragen locaties te weten: Tudderenderweg en Obbichterweg. Onduidelijk is of de 
overdracht in 2019 daadwerkelijk plaatsvindt. Beheer en onderhoud van de standplaatsen 
en woonwagens doen we niet zelf. Dit besteden we uit aan PIM-Zuid BV. Dit is een 
samenwerkingsverband van de drie Maastrichtse woningcorporaties. 
 
2.4 Woonruimteverdeling 
 
Passend toewijzen 
In 2018 hebben we 95,4% passend toegewezen. Van de in totaal 747 toewijzingen zijn er 
713 passend toegewezen en 34 niet-passend. De 34 niet-passende toewijzingen zijn 
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gedaan aan medisch of sociaal urgenten, kandidaten vanuit herstructureringsgebieden en 
statushouders.  
 
EU-norm 
In 2018 hebben we 1.000 woningen met een kale huur onder de liberalisatiegrens 
toegewezen. 94,4% (944 woningen) is passend toegewezen aan huishoudens met een 
inkomen tot aan € 36.798, 3,2% (32 woningen) met een inkomen van € 36.799 tot aan € 
41.056 en 2,4% (24 woningen) met een inkomen van € 41.057 of meer. In ons 
woonruimteverdelingsbeleid worden in principe de inkomens van € 41.057 of meer 
uitgesloten voor de sociale huurwoningen. Van de 1.000 verhuringen in 2018 zijn 24 
woningen toch toegewezen aan deze doelgroep (2,4%). Redenen zijn: medische urgentie, 
kandidaten vanuit herstructureringsgebieden en woningen die al een lange tijd leeg staan. 
 
Woonruimteverdelingsbeleid  
In 2018 zijn een aantal verbetervoorstellen vastgesteld. Sommige verbeterboorstellen zijn 
geïmplementeerd en enkele zijn (tijdelijke) aangehouden.  
Geïmplementeerd in 2018: 

 Regels voor herhuisvesten na uithuiszetting door huurschuld, overlast, 
brandstichting, harddrugs en hennep zijn verwoord in het Laatste Kans beleid; 

 Huishoudens met kinderen met voorrang toewijzen aan eengezinswoningen met 3 
of meer slaapkamers;  

Tijdelijk aangehouden door herijking van WMO convenant in 2019: 
 Maatwerk leveren bij medische urgentie door een passende woning aan te bieden; 

Tijdelijk aangehouden door overgang naar een nieuw woonruimteverdeelsysteem:  
 Naast de doelgroepgerichte toewijzing (Passend Toewijzen), is het voorstel om toe 

te wijzen op basis van een beschrijving van de woning (vastgoedkenmerken). De 
huidige leeftijdsgrenzen 40+ en 55+ worden losgelaten zodat iedereen op een 
passende woning kan reageren;  

 Jongeren en GGZ-patiënten met voorrang toewijzen aan 1.000 nog aan te wijzen 
woningen (met een afgetopte huurprijs tegen de kwaliteitskortingsgrens).  

Wij streven ernaar om dit verbetervoorstel in 2019 te implementeren. 
 
Woonruimteverdeelsysteem 
Parallel aan de keuze voor een nieuw ERP-systeem, is ook de keuze voor een nieuw 
woonruimteverdeelsysteem weer onderwerp van gesprek geweest in 2018. Opnieuw is 
onderzocht welke optie voor ZOwonen een goede oplossing is: Thuis in Limburg (TIL, 
samenwerkingsverband) en ZIG (stand-alone). Januari 2019 is een principebesluit 
genomen voor TIL. ZOwonen vindt strategisch gezien samenwerking erg belangrijk. De 
daadwerkelijke implementatie is afhankelijk van het resultaat van de impactanalyse binnen 
het hele traject dat door ORGfit begeleid wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

3. Betrekken bewoners en stakeholders bij beleid en beheer  
 

3.1 Bewonersorganisaties 
 

Bewonersorganisaties 
We betrekken bewoners tijdig bij zaken op het terrein van beleid en beheer. Met deze 
werkwijze bereiken we dat bewoners vroegtijdig meedenken en invloed uitoefenen op ons 
doen en laten. Net als voorgaande jaren hebben we in 2018 regelmatig overleg gevoerd 
met bewoners. Dit vond plaats op het niveau van de corporatie, wijk, complex en bewoner. 
Zeker op corporatieniveau willen we nagaan of het overleg anders kan worden ingericht. 
Zo neemt het aantal overleggen jaar op jaar toe wat voor de bewonersorganisaties een 
behoorlijke belasting betekent. Nieuwe overlegvormen kunnen onze bewonersorganisaties 
ontlasten. Te denken valt aan (bewoners)panels, kenniscafe’s, klankbordgroepen, 
werkconferenties, achterban- & themabijeenkomsten, huisbezoeken en enquêtes. 
De bewonersorganisaties hebben in 2018 over negen onderwerpen advies uitgebracht te 
weten: begroting ZOwonen, huuraanpassing per 1 juli, biedingen 2019, lokale en regionale 
prestatieafspraken 2019, laatste kansbeleid, sociaal plan herstructurering, huurcontract, 
duurzaamheidsingrepen en fusie met Woningstichting Obbicht & Papenhoven. Zeven 
adviezen waren positief. De bewoners hebben daarbij wel aandachtspunten benoemd die 
we deels hebben overgenomen. Het advies over de begroting en de jaarlijkse 
huuraanpassing waren negatief. We hebben kort daarna met de bewonersorganisaties 
overlegd en afgesproken dat zij vroegtijdig betrokken worden bij het opstellen van de 
nieuwe begroting van ZOwonen, waarbij het huurbeleid een belangrijk bespreekpunt 
vormt. 
 
De samenwerking tussen de bewonersorganisaties stond in 2018 onder druk. In 2017 is de 
bewonersvereniging Geleen uit de samenwerkingsverband ARH (Adviesraad Bewoners) 
gestapt en tegelijkertijd overwoog Bewonersbelangen Sittard-Munstergeleen om ook de 
samenwerking met de ARH op te zeggen. Hierdoor heeft de doorontwikkeling van de 
bewonersorganisaties in 2018 deels stilgelegen. 
In de loop van 2018 hebben de bewonersorganisaties met behulp van externe 
ondersteuning de samenwerking weer vlot getrokken. Er is afscheid genomen van het 
oude samenwerkingsverband ARH. Daarvoor in de plaats is het nieuwe 
samenwerkingsverband bewonersorganisaties (SHO) in het leven geroepen.  
 
3.2 Bewonerscommissies 

 
De samenwerking met bewonerscommissies is gericht op participatie. In 2017 is een herstart 
gemaakt met de actieve bewonerscommissies. In 2018 zijn we in gesprek met de 
bewonerscommissies invulling aan de samenwerking gaan geven. De leefbaarheid in onze 
complexen en buurten staat hierbij voorop. Er zijn mooie activiteiten georganiseerd, die de 
samenhorigheid onder de bewoners hebben bevorderd.  
Communicatie blijft een aandachtspunt waar we ons ook dit jaar sterk voor gaan maken. 
Speerpunt in deze is, de communicatie met afdeling Vastgoed, kortere lijnen zijn gewenst. 
In 2018 is teamleefbaarheid betrokken bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. We leggen 
dan ook de verbinding met de bewonerscommissies. We blijven werken aan onze 
dienstverlening. 
 
 
3.3 Dialoog stakeholders 

 
Uit de laatste visitatie (2018) komt naar voren dat ZOwonen de neiging heeft om het 
(voorgenomen) beleid uit te leggen aan de stakeholders. De aanbeveling luidt om vaker 
open en transparant de discussie met onze omgeving aan. Dus: we halen ideeën op, 
verankeren deze in beleid, we handelen conform en verantwoorden ons achteraf. 
Met de bewonersorganisaties hebben we al frequent overleg gehad over onze 
beleidsvoornemens. In feite werken we hier al conform de wens van de visitatiecommissie. 
Voor de andere stakeholders geldt dat het contact tot nu toe beperkt blijft tot de reguliere 
bestuurlijke overleggen. In 2019 is de inzet om bijeenkomsten te organiseren waarin alle 
stakeholders uitgenodigd worden. Zo ontstaat meer ruimte om argumenten over en weer 
uit te wisselen. Extra uitdiepen van thema’s is dan mogelijk. In het voorjaar 2019 vindt al 
een dergelijke bijeenkomst plaats in het kader van het project Kompas (bepalen imago 
ZOwonen). 
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Verder mag niet onvermeld blijven het proces om te komen tot de lokale en regionale 
prestatieafspraken 2018. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de 
bewonersorganisaties en gemeenten. De wijze waarop dat is gebeurd, noopt wel tot 
heroverweging. Reden om in 2019 een strak tijdschema op te stellen en vooral aandacht 
te geven aan de inhoud en minder aan het proces. Via deze aanpak is meer tijd 
beschikbaar om met elkaar actuele onderwerpen uit te diepen zoals betaalbaarheid, 
beschikbaarheid en duurzaamheid. 
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4. Leefbaarheid 
 

4.1 Maatschappelijk Presteren 
 
In 2018 is gekozen om onze maatschappelijke rol in de organisatie te formaliseren door 
processen onder te brengen in de stuurlijn Maatschappelijk Presteren. Daarmee 
benadrukken we de samenhang van een groot aantal dienstverlenende activiteiten. 
 
Als toets van ons werk voerden we middenin het jaar een bewonersonderzoek uit. Meer 
dan 2.500 bewoners namen de moeite om ons van feedback te voorzien. Concluderend 
stellen we vast dat we op het gebied van onze dienstverlening nog een stap hebben te 
zetten. Datzelfde leert ook het rapport van de Maatschappelijke Visitatie, dat eind 2018 is 
opgeleverd. Belanghouders zijn tevreden, maar dagen ons uit een meer kleurrijke rol in te 
nemen in de regio. Gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties geven aan dat we ons 
bewust zijn van onze maatschappelijke opgave. Een meer leidende rol als grootste 
corporatie in ons werkgebied achten zij passend voor ZOwonen. 
 
Tegelijkertijd hebben we intern de lijn doorgezet om nog meer vanuit bewonersoogpunt te 
werken. Kenmerkend daarvoor was de Dag van het Huren in oktober. Op zaterdag trokken 
we met collega’s erop uit om kennismakingsgesprekken te voeren bij bewoners. Andere 
groepen liepen een dag mee in de daklozenopvang. Daarmee is deze dag symbolisch voor 
onze inspanning om dichterbij onze bewoners te werken. 
 
Verhuur 
Onze verhuurcollega’s verwelkomden 1.000 nieuwe huishoudens. Het aantal bijzondere 
toewijzingen zagen we stijgen, zoals ook eerder al vermeld. Dat vroeg in 2018 het nodige 
passen en meten van onze teams. Desondanks zijn we er goed in geslaagd om binnen de 
wetgeving (EU-norm en Passend Toewijzen) te doen wat nodig was. Naast de 1.000 sociale 
verhuringen hebben wij ook nog 45 woningen in de vrije sector verhuurd (kale huurprijs is 
hoger dan € 710,68).  
 
Leefbaarheid  
In het bewonersonderzoek van 2018 gaven bewoners de prioriteiten voor ZOwonen aan op 
leefbaarheidsvlak. Hetgeen we de afgelopen jaren zagen ontstaan, werd bevestigd: de 
noodzaak om overlast aan te pakken neemt toe. Ongeveer een derde van onze bewoners 
die verhuizen overweegt, geeft aan dat overlast hiervan de oorzaak is. In 2018 versterkten 
we daarom de band met het Veiligheidshuis. We werken hier wekelijks vanuit een 
samenwerkingsverband aan de zware casuïstiek. Tegelijkertijd troffen we de 
voorbereidingen om te starten met Buurtbemiddeling. Dit initiatief leidt vrijwillige 
bemiddelaars op, die in een vroeg stadium overlastcasussen onder hun hoede nemen. Zo 
hebben we onze inzet verhoogd aan zowel de voor- als achterzijde van de overlastenketen.  
 
Op veiligheidsvlak hebben we een aantal hotspots aangepakt. Samen met de gemeente 
initieerden we een integrale aanpak, waarbij we starten met een wijkschouw. Wijkagenten, 
bewoners, winkeliers en sociale partners hebben op die manier meerdere plekken 
geanalyseerd. Voor ZOwonen leidde dit tot een aantal beheersmaatregelen, waaronder 
gerichte aanpak van de groenvoorzieningen of hang- en sluitwerk.  
 
 
4.2 Samen werken aan leefbare wijken  

 
In Sittard-Geleen zijn we vooral gericht op versterking van de samenwerking binnen het 
sociaal domein. Zo namen we succesvol deel aan de pilot Gebiedsgericht werken. Onze 
woonconsulenten zijn een vaste waarde in deze teams. 
Op complexniveau werken we actief met bewonerscommissies. Ook zijn we veelvuldig met 
individuele bewoners in gesprek geweest en hebben we bewonersinitiatieven gefaciliteerd. 
 
4.3 Leefbaarheidsbudget  

 
In 2018 is €386k geïnvesteerd in leefbaarheidsinitiatieven. Te denken valt aan 
ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven, zelfbeheer, vrijwillige toezichthouders, 
bewonerscommissies, schoon-heel-veilig en begeleiden van bijzondere doelgroepen. 



 19

 
Naast bovenstaande uitgaven wordt in de jaarrekening 2018 €361k aan indirecte 
(organisatie)kosten en €490k aan personeelslasten toegerekend aan leefbaarheid.  
 
4.4 Sociale projecten in aandachtwijken  
 
In 2018 is vanuit het gebied samengewerkt met partners in het oppakken van 
leefbaarheidsvraagstukken. Te denken valt aan verbeteren sociale cohesie (vrijwilligers 
activiteiten laten organiseren), aanpak notoire overlast veroorzakers, afvaldumping 
(opruimen en aanspreken), het activeren van bewoners om een stukje zelfbeheer op te 
pakken (schoon) De volgende hotspots zijn er in 2018 geweest: 
 Hoogbouw Van Goyen- en Tenierstraat Geleen 
 Hoogbouw Maarten Luther Kingplein en Lindenheuvel Geleen 
 Cityflat Geleen  
 Sanderbout overdracht vanuit Mijn Zuid Sittard 
 Hoogbouw Eisenhowerstraat flat 1 en 2 Sittard 
 Stadbroek Sittard (o.a. Vermeerstraat) 

 
 

4.5 Zelfbeheer  
 

Een aantal zelfbeheer initiatieven die in 2018 zijn opgepakt samen met bewoners zijn: 
 

 Inrichten ontmoetingsruimten 
 Galerij schoonmaak 
 Vernieuwen buitenplaatsen 
 Materiaal leveren 

 
Bewoners hebben in 2018 diverse leefbaarheidsinitiatieven ingediend gericht op het 
versterken van onderlinge banden in het complex en of buurt. 
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5. Wonen en Zorg 
 

5.1 Van visie naar afspraken 
 
In 2018 startte de implementatie van onze herziene Zorgvisie. Met name op 
leefbaarheidsvlak zijn er inspanningen geleverd en resultaten geboekt. Zo droegen we bij 
aan de doorontwikkeling van Housing naar een breder inzetbaar loket. We startten met 
Buurtbemiddeling én maakten woningen financieel bereikbaar voor de GGZ-doelgroep. Een 
legio aan relatief kleine maatregelen, die samen de omslag laten zien in onze visie op 
wonen en zorg. Een nieuwe aanpak, die nadrukkelijk oog heeft voor de dienstverlenende 
aspecten naast onze vastgoedrol. 
 
De prestatieafspraken kenden in 2018 nadrukkelijk een verdieping op dit thema. Door de 
onderzoeken van PC kwadraat in 2017 waren we in staat om de verdieping te verrijken 
met cijfers en feitelijkheden. We kijken dan ook in tevredenheid naar de 
prestatieafspraken van 2018, waarin we activiteiten wisten te ontplooien, die onze 
Zorgvisie in de praktijk brengen. Concreet versterkten we ondermeer de operationele 
samenwerking met Vivantes in de toewijzing van zorgwoningen. Ook startten we een pilot 
om financiële drempels bij senioren weg te nemen bij de verhuizing naar zorgwoningen.  
 
Voor Housing was de taakstelling voor 2017 tot en met 2018 53 woningen voor ZOwonen 
in de Westelijke Mijnstreek. In totaal hebben wij 49 bewoners gehuisvest in 2017 tot en 
met 2018 via Housing. De resterende 4 plaatsingen worden meegenomen in de 
taakstelling voor 2019 (2019: 53 + 4 = 57).  
 
 
5.2 WMO 
 
Het WMO-convenant Westelijke Mijnstreek is in 2018 geëvalueerd omdat het eind 2018 af 
liep. Het convenant is verlengd tot 1 juli 2019. De eerste helft 2019 wordt gebruikt om 
beide onderdelen van het convenant (1) beleidsonderdeel en (2) uitvoeringsonderdeel te 
finetunen op basis van lopende trajecten: 

1. Beleidsonderdeel: nieuwe en eenduidige woningtypering (zorg gerelateerd) die 
door alle corporaties gebruikt worden en die voor alle partners te begrijpen zijn. 

2. Uitvoeringsonderdeel: standaard prijslijst (verbeteren van prijsafspraken en 
duidelijkere omschrijving van het uit te voeren werk) en aanbesteding voor nieuwe 
ketenpartners voor het uitvoeren van woningaanpassingen (door gemeenten).  

Inzet is om het nieuwe convenant in te laten gaan per 1 juli 2019.  
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6. ZOwonen, de organisatie 
 
6.1 Organisatieontwikkeling en HRM 
 
Voor de ontwikkeling van de organisatie en de sturing daarop hebben in 2018 de 
bestuurswisseling en de samenstelling van een volledige nieuwe Raad van Commissarissen 
grote impact gehad. 
Op 1 maart is Ton Mans, de zittende bestuurder, met pensioen gegaan. En op 1 mei is 
Janine Godderij, de nieuwe bestuurder, gestart. En veelal geven nieuwe leiders nieuwe 
inzichten en/of nieuwe aanpakken. 
 
Globaal bezien is het jaar 2018 in 2 fasen op te delen. De eerste helft van 2018 wordt 
gekenmerkt door de eind 2017 afgekondigde ‘rust en focus’ in de bedrijfsvoering. Vele 
activiteiten op het terrein van organisatieontwikkeling werden hiermee on hold gezet. In 
deze periode vonden alleen beheersmatige werkzaamheden plaats. Op HR-vlak betrof dat 
de afronding van de leergang Persoonlijk Leiderschap, opstarten van de pilot ZOwaarderen 
(ter vervanging van het bestaande beoordelingsbeleid), het digitaliseren van enkele HR-
processen en -procedures en het opstellen en invoeren van een gedigitaliseerd 
personeelshandboek. 
 
De tweede helft stond in het teken van kennismaken. De nieuwe bestuurder maakte 
uitgebreid kennis met ZOwonen en onze medewerkers. Door deze uitgebreide rondgang 
heeft de nieuwe bestuurder zich een goed beeld kunnen vormen over onze sterke en de 
nog te ontwikkelen punten. Er is vooral gekeken naar de opgaven en uitdagingen, naar de 
primaire processen, naar de samenwerkingscultuur, naar de professionaliteit, naar de 
verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, naar de resultaten van SPIRIT! De 
bevindingen zijn input geweest voor de verdere ontwikkelingsrichting van de organisatie. 
 

Bevindingen 

- In de organisatie van ZOwonen zit veel energie en enthousiasme. Maar ten aanzien 

van daadkracht, doorpakken en uitvoeren is de beleving niet optimaal. 

- Op individueel niveau zijn behoorlijke kwaliteiten aanwezig, maar er is een grote 

diversiteit tussen de mate van professionaliteit bij de diverse teams. 

- Samenwerken – en dan vooral teamoverstijgend – is met name elkaar overtuigen. 

- Als we kijken naar de verschillende thema’s is er doorgaans niet één thema-houder. 
En dat leidt tot onduidelijkheid over ‘wie is verantwoordelijk en/of wie is 

aanspreekbaar?’ 

- Zelfsturing of zelforganisatie is onvoldoende tot niet ontwikkeld. Veel meer is er 

behoefte aan ruimte om het vak te kunnen uitoefenen! 

- Door diversiteit in ontwikkelniveaus van diverse teams, een onduidelijke 

positionering van functies en/of bedrijfsonderdelen, onvoldoende besef over de 

financiële haalbaarheid van onze ambities maakt dat we onze basis niet op orde 

hebben. 
- De veranderstrategie SPIRIT! kent 3 doelen en 5 na te streven aspecten/middelen. 

Met de doelen is niks mis mee, maar de middelen worden niet optimaal ingevuld? 

 

Die inzichten hebben in de tweede helft van 2018 geleid tot een aanpak in de 

ontwikkelrichting van ZOwonen om te komen tot een moderne en eigentijdse corporatie. 

In deze fase is exclusieve prioriteit gegeven aan het invullen van een nieuwe topstructuur 

en het opstellen van een ondernemingsplan, inclusief HR-visie en communicatievisie. 

 
Als strategische ondernemingsdoelen voor onze organisatieontwikkeling zijn vastgesteld: 



 22

1. We tonen en organiseren eigenaarschap. 

2. We zijn koersvast en in control. 

3. Onze productie is op stoom. 

4. We werken dichtbij onze bewoners. 

5. We gaan bewust om met ons geld. 

 

Reeds eerder heeft de stuurlijn HR als visie op HR gekozen voor: 

‘Vanuit goed werkgeverschap en de voortrekkersrol die ZOwonen wil innemen, focust HRM 

zich op mensontwikkeling en de ontwikkeling van samenwerken.’ 

 

Die visie is ook in de gekozen ontwikkelingsrichting van ZOwonen manifest gebleken. En 

vanuit die visie is het voor HR mogelijk om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de 

strategische doelen. De stuurlijn HR heeft eind 2018 als richtinggevende vraagstelling voor 

de komende jaren een ontwikkelingsopdracht geformuleerd: 

‘Hoe kunnen wij, vanuit onze werkelijke intentie, het niveau van samenwerken  intrinsiek, 

duurzaam én succesvol vorm geven?’ 

 

De uitkomst dient te zijn dat ZOwonen beschikt over betrokken, enthousiaste en trotse 

medewerkers. Dat zijn medewerkers, die weten waar onze bewoners behoefte aan hebben. 

En die willen leren van geleverde prestaties en van de gemaakte fouten. Om steeds beter 

te willen worden.  

 
 
Wat hebben we nu in 2018 bijgedragen aan de strategische ondernemingsdoelen? 
 

Topstructuur 

De topstructuur is ingevuld vanuit een visie op organiseren. De aangepaste visie op 

organiseren is (en daarmee onze ontwikkelingsrichting) dat knelpunten leidend zijn in de 

portefeuillebepaling en niet de processen. Daarbij geldt dat ZOwonen geen organisatie is, 

maar 120 mensen die organiseren. De basisgedachte is dat iedereen deugt en dat er 

ruimte moet zijn om je vak te kunnen uitoefenen. Het basismodel is samenwerking en we 

hebben afscheid genomen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. 

 

Voor de concrete invulling van de posities voor de topstructuur is gekozen om eigen 

mensen uit de organisatie aan te stellen. Na de invulling van de topstructuur is in nauwe 

samenwerking met de organisatie een aanzet gemaakt om na te denken  over verdere 

structuuraanpassingen. 

 

Uitgaande van de visie op organiseren en de knelpuntenanalyse is onze topstructuur eind 

2018 ingericht met de stuurlijnen: 

- Maatschappelijk Presteren (dienstverlening, samenwerking belanghebbenden, 

aanwezigheid in buurten); 

- Vastgoed & Inkoop (NPO, KS nieuwbouw, PO, verduurzaming, strategisch partnerships 

zoals HGN); 

- Bedrijfsvoering (financieel beleid en rendementsdenken, administratieve organisatie, 

risicomanagement); 

- HR (mensontwikkeling). 

 

Koers, richting en sturing zijn als verantwoordelijkheid belegd bij de bestuurder. Toezicht 

en control is belegd bij de Business Controller. 
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Voor iedere stuurlijn is een manager aangesteld. De kandidaten voor deze posities zijn 

allen gerekruteerd uit de eigen organisatie. 

 

Leiderschapsontwikkeling 

Eigenaarschap zetten we kracht bij door nadrukkelijker te werken aan voorbeeldgedrag. Dat 

hebben we tijdens de leergang Persoonlijk Leiderschap en tijdens de plenaire evaluatie 

expliciet benoemd. Deze leergang is in 2018 door 27 collega’s succesvol afgerond en de 

komende jaren komt daarvan de oogst: we nemen én dragen verantwoordelijkheid, spreken 

elkaar opbouwend aan – ook in moeilijke situaties – en komen onze afspraken na. Tegenover 

elkaar, tegenover bewoners. 
 

ZOwaarderen en eigenaarschap 

We werken aan ontwikkeling eigenaarschap: het is een opgave waar iedereen z’n rol in te 

spelen heeft. Binnen het personeelsmanagement zien we dat terug in de RGW-cyclus. Maar 

meer nog in de opgestarte pilot ZOwaarderen. In 2018 is door 30% van de medewerkers 

een pilot met deze nieuwe ontwikkelings- en waarderingsmethodiek uitgevoerd. Binnen deze 

aanpak is voor iedereen zichtbaar waar hij of zij op aanspreekbaar is. Het ontwikkelen van 

eigenaarschap is daarmee ook een thema waarop gestuurd kan worden. Collega’s spreken 

elkaar aan en  leidinggevenden sturen erop. 

 

Personeelsmanagement 

In het kader van ‘Basis op orde’ zijn enkele primaire HR-processen geëvalueerd en 

geactualiseerd. Om uniformiteit in personeelsmanagement te vergroten en om HR ‘dichtbij’ 

de medewerkers te brengen is een digitaal personeelshandboek opgesteld, vastgesteld en 

ingevoerd. 
 
Personeelssamenstelling 2018 
 
Vaste aanstelling 111 
Tijdelijke aanstelling 13 
Mannen 67 
Vrouwen 57 

 
 
Lengte dienstverband Vast Tijdelijk 
< 5 jaar                                    34 13 
5-10 jaar 20 - 
10-15 jaar  24 - 
15-20 jaar 8 - 
> 20 jaar 25 - 

 
 
Leeftijdscategorie Vast Tijdelijk 
< 25 jaar                                  2 3 
25-35 jaar 20 5 
35-45 jaar  28 3 
45-55 jaar 37 1 
> 55jaar 24 1 
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 Verzuim 
Gemiddeld verzuimpercentage 4.38% 
Verzuimfrequentie 0.82 

 
 
 1 januari 2018 t/m 31 december 2018 
Instroom 20 medewerkers (alle contractvormen) 

 
Doorstroom 10 medewerkers hebben een andere functie* binnen 

ZOwonen gekregen. 
*Dat kan zijn doorstroming naar een ander domein, 
maar kan ook doorstroming binnen eigen domein of 
binnen eigen functielijn (bijv. van junior naar medior of 
van medior naar senior). 

Uitstroom 20 medewerkers (alle contractvormen) 
 

 
 
 
6.2 Ontwikkeling klanttevredenheid 
Eén van onze speerpunten is een minimale score van 7,4 op het prestatieveld 
Bewonersoordeel van de Aedes Benchmark. Het bewonersoordeel is toegespitst op de 
processen ‘woning verlaten’, ‘woning betrekken’ en ‘reparatie proces’. Over geheel 2018 
bedraagt de gewogen gemiddelde score een 6,9. Intern gebruiken we de CES-methodiek, 
die een andere manier van vraagstelling hanteert. Deze laat ook een score zien van 6,9. 
Per proces zijn de scores als volgt: 
 
                                  Aedes benchmark        CES 
Reparatieproces           6,5                              7,0 
Woning verlaten           7,5                              6,4 
Woning betrekken        7,2                              7,3                    
 
 
Door strakkere sturing is voor het onderdeel Woning betrekken gedurende 2018 een 
stijging waarneembaar: 

Aedes benchmark        CES 
T1        6,7                               6,8 
T2        6,9                               6,9 
T3        7,2                               7,3 
 
Ten aanzien van de monitoring van bewonerstevredenheid nemen we per 1 januari 2019 
afscheid van de CES-methode. De AVG-compliance laat te wensen over en gaf aanleiding 
het instrument te herzien. In de herziening is de behoefte aan meer operationele 
sturingsinformatie naar voren gekomen. Op basis daarvan heeft een selectie van 
aanbieders plaatsgevonden en start op 1 januari de meting van bewonerstevredenheid via 
de tools van KWH. 
Verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat de nieuwe tool monitoring op 
deelvragen/deelprocessen mogelijk maakt. Zo kan het resultaat van een procesaanpassing 
nauwkeuriger worden geëvalueerd,  Tevens biedt het systeem meer transparantie in de 
informatie, waardoor ketenpartners hun eigen prestaties kunnen nagaan en zelf tot sturing 
kunnen overgaan. 
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7. Governance 
 

7.1 Bestuursverslag  

7.1.1 INLEIDING 
 
Dit is het bestuursverslag van ZOwonen. Het is een reflectie van het bestuur, terugkijkend 
op de prestaties van de organisatie enerzijds en vooruitkijkend naar strategie, risico’s en 
onzekerheden anderzijds.  
 
Voor de ontwikkeling van de organisatie en de sturing daarop hebben in 2018 de 
bestuurswisseling en de samenstelling van een volledige nieuwe Raad van Commissarissen 
grote impact gehad. 
Directeur-bestuurder Ton Mans is per 1 maart 2018 gestopt met zijn werkzaamheden. Zijn 
opvolger Janine Godderij is per 1 mei 2018 gestart, de tussenliggende periode is 
waargenomen door aftredend RvC-voorzitter Jos Hekking-Tonnaer. Onze Raad van 
Commissarissen is volledig vernieuwd; conform het rooster van aftreden zijn in 2018 vier 
RvC-leden afgetreden. De RvC is gelijktijdig afgeslankt; de nieuwe RvC bestaat eind 2018 
uit vijf in plaats van zeven leden. De eerste helft van 2018 wordt gekenmerkt door de eind 
2017 afgekondigde ‘rust en focus’ in de bedrijfsvoering. Vele activiteiten op het terrein van 
organisatieontwikkeling werden hiermee on-hold gezet. De tweede helft stond in het teken 
van kennismaken. De bevindingen van dit proces, zijn input geweest voor de verdere 
ontwikkelingsrichting van de organisatie. In deze fase is exclusieve prioriteit gegeven aan 
het invullen van een nieuwe topstructuur en het formuleren van strategische 
ondernemingsdoelen.  
 
De activiteiten van 2018 komen rechtstreeks voort uit ons bedrijfsplan. Per opgave zijn 
speerpunten benoemd. In 2018 behaalden we mooie resultaten zoals: lage huurschulden, 
relatief weinig huisuitzettingen, huisvesten van ruim 91 statushouders, verkoop van 60 
woningen, ondersteuning bewonersinitiatieven, lokale en regionale prestatieafspraken 
opgesteld en we ontwikkelden een nieuwe visie op servicekosten, huurbeleid en 
woonruimteverdeling en een portefeuillestrategie. Met deze resultaten hebben we een stap 
voorwaarts gezet, die in 2019 een vervolg krijgt. 
 
We streven naar tevreden bewoners, medewerkers en belanghouders. Om die opgave 
waar te kunnen maken, willen we betrokken, enthousiaste en trotse medewerkers in huis 
hebben. Dit wil zeggen: medewerkers die weten waar onze bewoners behoefte aan hebben 
en die zichzelf willen verbeteren. We hebben verder focus aangebracht, zodat duidelijk is 
waar ZOwonen voor staat. In eerste instantie gaat het om onze identiteit. Deze is voor ons 
richtinggevend en vormt het kompas voor de toekomst. Het gaat daarbij niet zozeer om de 
vraag wat we doen, maar eerder waarom we iets doen. Samen met externen ondernemen 
we deze zoektocht. Voorjaar 2019 leidt dit tot een concrete nieuwe identiteit. 
 
In 2018 zijn de werkzaamheden opgestart om medio 2019 te fuseren met woningstichting 
Obbicht & Papenhoven. Het woningbezit van woningstichting Obbicht & Papenhoven (189) 
ligt in de kernen, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk en deze behoren allemaal tot de 
gemeente Sittard-Geleen. De extra werkzaamheden zijn binnen de bestaande bezetting 
van ZOwonen op te vangen. 
 
De voorgenomen vastgoedproductie is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Er zijn 46 
nieuwbouwwoningen opgeleverd, 111 woningen gerenoveerd en er werden 115 woningen 
gesloopt. Aan verduurzaming van ons vastgoed, is via een geïntensiveerd programma circa 
€ 6 miljoen geïnvesteerd.   
 
De bewonerswaardering bleef in 2018 wat achter. ZOwonen haalde in de benchmark o.g.v. 
“bewonersoordeel” een 7,1 gemiddeld; 0,3 punt lager dan het streven van een 7,4. Ook in 
de eigen CES-metingen haalden we niet ons streefcijfer (6,9 in plaats van 7,5 gemiddeld). 
Desondanks liet de trend naar het jaareinde toe een lichte verbetering zien door de inzet 
van gerichte verbeteracties. Om die lijn door te zetten is ervoor gekozen de implementatie 
te starten van de KWH-tool. Daarmee is meten en verbeteren op een operationeel niveau 
mogelijk t.w. op niveau van deelproces (bijvoorbeeld verhuur en mutatieproces) en 
externe partij (bijv. ketenpartner). 
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ZOwonen onderkent het belang van een goede interne beheersing en een goed 
functionerend risicomanagement en management control systeem. Samen met de Raad 
van Commissarissen hebben bestuur en management zich gebogen over de actuele 
strategische risico’s. Dat heeft geleid tot een herijking die in 2018 afgerond is. We hebben 
een strategische risico Top 8 vastgesteld, er zijn risico-eigenaren benoemd, we hebben de 
risk appetite gedefinieerd en de bijpassende bestaande en nog in te implementeren 
beheersmaatregelen zijn in kaart gebracht. Er is gezocht naar een afgewogen balans 
tussen mogelijke impact en kosten van een risicosituatie en de kosten van mitigatie van 
dat risico.   
 
In 2018 is de bedrijfswaarde vervangen door de beleidswaarde. De beleidswaarde wordt 
direct afgeleid van de marktwaarde in verhuurde staat, welke corporaties sinds 2016 
verplicht als waarderingsmethode moeten toepassen. In de beleidswaarde wordt in het 
kader van de beschikbaarheid, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het beheer aansluiting 
gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten van de markt. Op 
deze wijze wordt inzichtelijk welk deel van de marktwaarde als gevolg van het beleid van 
de corporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. 
 
De samenwerking tussen de bewonersorganisaties stond in 2018 onder druk. In 2017 
overwogen een tweetal bewonersorganisaties uit de samenwerkingsverband ARH 
(Adviesraad Bewoners) te stappen. Hierdoor heeft de doorontwikkeling van de 
bewonersorganisaties in 2018 deels stilgelegen. In de loop van 2018 hebben de 
bewonersorganisaties met behulp van externe ondersteuning de samenwerking weer vlot 
getrokken. Er is afscheid genomen van het oude samenwerkingsverband ARH. Daarvoor in 
de plaats is het nieuwe samenwerkingsverband bewonersorganisaties (SHO) in het leven 
geroepen.  
 
Terugkijkend hebben we onze volkshuisvestelijke doelen gerealiseerd en onze financieel 
gezonde positie verder versterkt. Er is nog veel te doen. In 2019 wordt verder gewerkt aan 
b.v. het op orde brengen van onze primaire processen en het verbeteren van de 
klanttevredenheid, de informatiebeveiliging conform de A.V.G., een nieuw ERP- systeem, 
een nieuw woningruimte verdeelsysteem en het ordenen van onze datahuishouding. 
  
7.1.2 ALGEMENE INFORMATIE 
 
Doelstelling 

 
ZOwonen is een woningcorporatie. Een organisatie die vastgoed als middel inzet om 
maatschappelijke waarde te creëren. De doelgroep waar wij waarde voor creëren zijn 
mensen met lagere inkomens en mensen die soms wat extra zorg nodig hebben.  
 
Activiteiten 

 
Om onze doelen te kunnen bereiken ontwikkelen we onze dienstverlening en zetten we 
vastgoed in. We vinden het belangrijk dat we voldoende betaalbare huurwoningen hebben 
voor de sociale doelgroep. We beheren deze woningen, plegen onderhoud, renoveren, 
slopen en bouwen nieuw. Soms verkopen we ook woningen die niet meer aansluiten bij de 
vraag van onze doelgroep. Met de opbrengsten kunnen we onze investeringen betalen.  
 
Onze dienstverlening is er op gericht om de woningen te verhuren én om de leefbaarheid 
in onze buurten en dorpen goed te houden of waar nodig te verbeteren. We vinden het 
belangrijk dat het prettig leven is in onze buurten. Onze woningen zijn een thuis voor onze 
huurders en daar is onze dienstverlening op gericht.  
 
We werken continu aan onze bedrijfsvoering. Om zo veel mogelijk geld over te houden 
voor onze dienstverlening en ons vastgoed zijn we steeds op zoek naar efficiency-slagen 
en naar verbeteringen. We willen de goede dingen zo goed mogelijk en voor zo weinig 
mogelijk geld doen. We zoeken hierin ook naar een partner. Bijvoorbeeld in het 
onderhoud. Door in ketensamenwerking met onderhoudsbedrijven en bouwbedrijven 
samen te werken, blijven de exploitatiekosten van onze woningen zo goed mogelijk in 
balans. Ook zoeken we met onze partners steeds naar innovatiemogelijkheden. 
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Bijvoorbeeld op het gebied van het beperken, of zelfs verlagen, van de woonlasten van 
onze bewoners.  
 
Juridische structuur 

 
Stichting ZOwonen is een toegelaten instelling Volkshuisvesting. ZOwonen kent een 
eenhoofdig bestuur dat ook de directie vormt. De Raad van Commissarissen houdt 
toezicht. ZOwonen is – sinds de fusie per 1 december 2015 met VitaalWonen uit Limbricht 
- vennoot in VOF Agnetenberg, samen met WoonGoed 2-Duizend op basis van een 
50%/50%-verhouding. In deze vennootschap is een klooster ondergebracht, gelegen in 
het centrum van Sittard. Dit klooster is in 2018 verkocht. De VOF wordt in 2019 
opgeheven.  
 
Interne organisatiestructuur 
 
In 2018 is de interne organisatiestructuur aangepast. Tot eind oktober werd het 
managementteam gevormd door de manager vastgoed & strategie, de manager financiën 
en stafdiensten en de manager operatie. Vanaf 22 oktober 2018 is de organisatiestructuur 
aangepast en is er een nieuwe topstructuur ingericht. Portefeuilles zijn opnieuw ingericht, 
passend bij de ontwikkelvraagstukken van ZOwonen. Het nieuwe managementteam 
bestaat uit de manager bedrijfsvoering, manager vastgoed en inkoop, manager 
maatschappelijk presteren en manager HR. De rest van de organisatie is heringericht, 
passend binnen deze topstructuur.  
 
Zowel in de nieuwe als in de oude setting neemt de controller deel aan de MT-overleggen. 
Formeel is hij echter geen lid van het managementteam. Dit vanwege zijn specifieke 
verantwoordelijkheid die onafhankelijkheid vraagt,   
Het managementteam wordt zowel in de nieuwe als in de oude setting voorgezeten door 
de directeur-bestuurder. 
 
Eind 2018 zijn bij ZOwonen 112,89 fte in dienst (2017: 116,17). Daarnaast heeft ZOwonen 
afgelopen jaar gebruik gemaakt van gemiddeld 7,4 fte aan inhuurkrachten (i.v.m. niet 
ingevulde vacatures en vervanging bij ziekte).  
 
Belangrijke elementen in het gevoerde beleid 
 
In 2018 waren de volgende elementen belangrijk voor ZOwonen:  

 We hebben in 2018 een visitatietraject doorlopen. Met mooie resultaten en ook 
met enkele aanbevelingen die we ons ter harte nemen en waar we graag mee aan 
de slag gaan. Met name de maatschappelijke positie van ZOwonen wordt 
nadrukkelijk geadresseerd. 

 In het sociaal domein hebben we onze positie verstevigd door een volwaardige rol 
in de verscheidene gebiedsteams in te nemen. Daarnaast hebben we sinds medio 
2018 een flexplek in het Veiligheidshuis. Dat stelt ons in staat om in samenspraak 
met partners complexe casussen op te pakken. 

 Op verschillende locaties zijn we gestart met een intensivering van onze 
wijkschouwen. Dit in het kader van een extra inspanning op gebied van sociale en 
fysieke veiligheid, samen met gemeente en politie. Dit leidt rondom hotspots tot 
meer adequate en afgestemde maatregelen. De eerste effecten worden nu 
zichtbaar. 

 De Zorgvisie uit 2017 heeft zijn beslag gekregen in de Prestatieafspraken van 
2018. Ondermeer door de voorbereiding van een proef voor seniore bewoners, die 
vanuit een eengezinswoning naar een zorggeschikte woning willen verhuizen, maar 
daarbij obstakels ervaren. Tevens ontwikkelen we Housing door naar een breder 
loket, zodat de dienstverlening voor bewoners met een begeleidingscontract 
eenduidiger wordt. 

 Collega’s zijn geschoold in “mental health first aid”, een soort EHBO-cursus om te 
kunnen omgaan met verward gedrag. Dit vanwege de ambulantisering in de zorg, 
die maakt dat ons bewonersprofiel structureel verandert. 

 Meer dan 2.500 bewoners reageerden op ons uitgebreide bewonersonderzoek. De 
resultaten laten zien dat de leefbaarheid onder druk staat, met name op gebied 
van overlast en zwerfvuil. Deze thema’s zijn besproken met huurdersorganisaties 
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en vinden hun plek in de jaarplannen van 2019. Vooruitlopend daarop zijn we in 
2018 gestart met Buurtbemiddeling om in een vroeg stadium overlast te kunnen 
aanpakken. 

 De herstructurering in Geleen-Zuid komt gestaag op gang. De afzonderlijke 
projecten zijn in voorbereiding en de uitstroom van bewoners verloopt conform 
Sociaal Plan. Tegelijkertijd sloten we in 2018 de herstructurering van Sanderbout, 
Thienbunder en Achtbunder officieel af. 

 We worden in 2018 een aantal malen geconfronteerd met de vondst van 
hennepkwekerijen en drugslabs in onze woningen. Daarop scherpen gemeenten 
hun Damoclesbeleid verder aan. 

 De bestuurswisseling: Onze bestuurder Ton Mans is per 1 maart 2018 gestopt. Na 
twee maanden door een interimbestuurder te zijn aangestuurd is op 1 mei onze 
nieuwe bestuurder Janine Godderij begonnen. 

 Ook onze Raad van Commissarissen is in 2018 vernieuwd. Door het reguliere 
rooster van aftreden ontstonden er diverse vacatures en eindigde in 2018 de 
laatste termijn van vier van de vijf commissarissen.  

 Op het einde van 2018 hebben we de vacante managementposities opgevuld. We 
zijn er trots op dat we dit konden doen met mensen uit onze eigen organisatie. Met 
de invulling van de posities hebben we ook kritisch gekeken naar de 
portefeuillesamenstelling van de managers en hebben we hierin een verandering 
aangebracht. We hebben dit gedaan om betere resultaten te kunnen boeken, beter 
te kunnen samenwerken en om onze dienstverlening te kunnen optimaliseren. De 
rest van de organisatie is onder deze nieuwe topstructuur heringedeeld.  

 Ons reparatie- en mutatieonderhoud wordt uitgevoerd door drie ketenpartners. 
Deze samenwerking hebben we in 2018 geëvalueerd. We zijn niet altijd tevreden 
over de kwaliteit van dienstverlening en over de kosten die gemaakt worden. In 
een open en transparant proces hebben we de evaluatie uitgevoerd en gaan we op 
basis hiervan een besluit nemen over hoe we met het reparatie- en 
mutatieonderhoud verder gaan in de komende jaren om de nadelen die we nu 
ervaren te voorkomen. 

 In het planmatig onderhoud hebben we in 2018 het besluit genomen om te gaan 
werken met een partnerlandschap. Dat betekent dat we vaste partners voor ons 
planmatig onderhoud vragen. Partners die weten wat wij nodig hebben en die 
begrijpen wat onze huurders vragen.  

 In totaliteit hebben we in 2018 46 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 111 woningen 
gerenoveerd en in de periode 2017/2018 zijn 800 woningen verduurzaamd naar 
gemiddeld label B.  

 Eind 2018 hebben we aangekondigd dat er een nieuw ondernemingsplan opgesteld 
gaat worden. Een identiteit is eigenlijk een beter woord voor dit plan. Onze 
huurdersverenigingen en de meeste van onze andere stakeholders hebben 
aangegeven méér te verwachten van onze maatschappelijke inzet. Hier geven we 
graag gehoor aan. Dat gaan we verankeren in een nieuwe identiteit: wie zijn wij? 
Waartoe zijn we op aarde? Om vervolgens vanuit het antwoord op deze vragen na 
te gaan denken over al onze dienstverlening en producten. 

 
7.1.3 FINANCIËLE INFORMATIE 
 
Planning & Control cyclus 
 
ZOwonen hanteert een Planning & Control-cyclus die aansluit bij de interne behoeften en 
de vereiste externe verantwoording. In het najaar wordt een (meerjaren)begroting 
opgesteld. De periodieke monitoring van doelstellingen en budgetten is geregeld via 
interne rapportages per maand en per tertiaal. Zes keer per jaar wordt – op basis van de 
actualiteit – een forecast opgesteld, waarmee wordt getracht zo goed mogelijk te 
voorspellen waar het jaarresultaat op uit gaat komen. De externe verantwoording bestaat 
uit een Dpi (o.b.v. begroting) en Dvi (o.b.v. jaarrekening) t.b.v. het WSW en de AW, een 
jaarrekening, jaarverslag en dit bestuursverslag.  
 
Behaalde financiële resultaten 
 
In financieel opzicht heeft ZOwonen een goed jaar achter de rug. Het positieve 
jaarresultaat over 2018 bedraagt € 161 miljoen (2017: € 87 miljoen). Dit wordt 
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grotendeels veroorzaakt door de niet gerealiseerde marktwaardestijging van het bezit ad € 
169 miljoen (2017: 66 miljoen). De stijging van de marktwaarde in verhuurde staat in 
2018 is voornamelijk het effect van de verbetering van de woningmarkt. In 2018 was de 
woningmarkt overspannen. De verkooptijd is sinds 2000 niet meer zo kort geweest, dus 
veel vraag resulterend in 33% van de transactieprijzen boven de vraagprijs. 
Woningbeleggers accepteren steeds meer risico in hun aankopen vanwege de gunstige 
economische vooruitzichten, de aanhoudende vraag en de beperkte beschikbaarheid van 
vastgoed. Het huurwoningbeleggingsvolume is in 2018 dan ook met 63% gestegen ten 
opzichte van het vorige recordjaar 2017. De resultante hiervan zijn stijgende leegwaardes, 
contracthuren en markthuren en lagere disconteringsvoeten, met een flink stijgende 
marktwaardes verhuurde staat tot gevolg (ca 15%).  
 
Aan de lastenkant is de constatering dat de exploitatielasten circa € 2,5 miljoen hoger zijn 
dan voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door een hogere verhuurderheffing (€ 1,8 
miljoen) en door de saneringsheffing ad € 0,8 miljoen die in 2017 niet van toepassing was. 
Door de lage actuele rentestand is de gemiddelde vermogenskostenvoet van onze 
leningenportefeuille verder gedaald, met een lagere rentelast tot gevolg. De 
organisatiekosten per verhuureenheid zijn in 2018 €13,- lager uitgekomen dan de 
streefwaarde: €984,- gerealiseerd versus €997,- begroot (2017: €977,- gerealiseerd 
versus €1.008,- begroot). Deze daling is het resultaat van de vernieuwde organisatie 
inrichting en inspanningen gericht op de reductie van advieskosten, onderzoekskosten en 
personeelskosten. 
 
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de uitgebreide jaarrekening 2018 van 
ZOwonen en/of de verkorte jaarrekening zoals opgenomen in het volkshuisvestelijk verslag 
2018. 
 
Vastgoedwaardering : Marktwaarde in verhuurde staat en Beleidswaarde 
 
Het jaar 2018 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt t.o.v. 
2017. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de 
woningportefeuille van ZOwonen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd. 
De totale waarde van de woningportefeuille is met €176,6 miljoen gegroeid naar een 
waarde van €1.374,5 miljoen (2017: 1.197,9 miljoen). Dit betreft een waardegroei van 
14,74%. Deze toename kan als volgt worden voor verklaard: 
 
Voorraadmutatie    +€0,2 miljoen 
Mutatie waarderingsparameters:  +€166,7miljoen 
Mutatie objectgegevens:   +€9,7  miljoen 
      +€176,6miljoen 
 
De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van het verder aantrekken van de 
koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaardegroei van 
de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in. 
De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse invloed gehad op 
de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur positief is, blijft deze 
achter ten opzichte van 2017 door een gematigde huurverhoging en passend toewijzen. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan onze maatschappelijke taak op het gebied van 
betaalbaarheid. 
 
Het WSW en de Aw hebben in het kader van het nieuwe integraal toezichtskader besloten 
om met ingang van het boekjaar 2018 de in voorgaande jaren gehanteerde bedrijfswaarde 
te vervangen door een nieuw waardebegrip, de beleidswaarde. Corporaties vermelden met 
ingang van het jaarverslag 2018 de beleidswaarde i.p.v. de bedrijfswaarde in de toelichting 
van de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt een beleidsmatige beschouwing 
opgenomen. De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de 
ontwikkeling van de marktwaarde omdat de beleidswaarde de marktwaarde als 
vertrekpunt neemt. 
 
De beleidswaarde vormt een onderdeel van het Verticaal toezichtsmodel van de Aw en 
WSW. Het jaar 2019 is een overgangsjaar naar een definitief normenkader. De uitkomsten 
van de beleidswaarde in het jaarverslag 2018 van alle corporaties zal voor de Aw en WSW 
als input dienen om een definitieve sectornorm voor LTV en solvabiliteit vast te stellen. 
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WSW en Aw hebben aangegeven dat gedurende 2019 de voorlopige norm voor de LTV 
75% blijft en voor de solvabiliteit 20%.Bovendien is er een overgangsregime van Aw en 
WSW van toepassing voor het proces van borging dat de borgingsruimte gedurende dit 
overgangsjaar bepaald. De borgingsruimte wordt in deze overgangsfase dan ook o.b.v. een 
bredere analyse van de financiële positie van de individuele corporatie bepaald. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. 
Dit is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het 
bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde 
van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed(terug te vinden in de 
marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de 
grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de 
jaarrekening. 
 
De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in 
het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt 
gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten van de markt. Met 
deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het 
vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het 
beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd. 
Overeenkomstig de regelgeving is geen vergelijkend cijfer ultimo 2017 bepaald, reden 
waarom in het overgangsjaar 2018 geen ontwikkeling in de beleidswaarde kan worden 
toegelicht. Op basis van ervaringen in dit boekjaar kan de externe toezichthouder besluiten 
nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Mogelijke onzekerheden in de 
uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip 
kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in de komende perioden, onder meer 
samenhangend met: 
 

 Aanpassing van de huurprijsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de 
(bij de mutatie van de woning te realiseren) markthuur aangepast aan de 
streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting door ZOwonen van de nieuwe huur 
bij mutatie mede rekening houdend met de wettelijke bepalingen zoals passend 
toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over 
huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging , de streefhuur 
en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege 
onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor het 
passend toewijzen en het huursombeleid. 

 Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet (doorexploiteerscenario), welke 
ultimo 2018 in de beleidswaardebepaling is meegenomen, wordt gelijk gesteld aan 
de disconteringsvoet van de marktwaardebepaling. Theoretisch kan mogelijk een 
lager risicoprofiel worden verondersteld in de beleidswaarde door het inrekenen 
van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de 
disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de 
bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor 
de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken. 

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van de onderhoudskosten 
versus investeringen en/of toerekening van niet direct vastgoedgerelateerde 
bedrijfslasten. 

 Toepassing van nadere standaardisatie voor bepaling van de beheerskosten. 

De marktwaarde en beleidswaarde worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals 
opgenomen in het waarderingshandboek. 
 
Financiële situatie 
 
ZOwonen is financieel gezond, zoals blijkt uit de kengetallen die zijn opgenomen in het 
jaarverslag. De belangrijkste financiële graadmeters (zoals we deze ook hanteren in ons 
financieel beleid) Loan to Value, Solvabiliteit en Interest Coverage Ratio laten een positief 
beeld zien ten opzichte van de interne en de externe normen. Het Aw heeft op 19 april 
2018 in haar integrale oordeelsbrief 2017/2018 aangegeven dat de beoordeling van de 
financiële continuïteit geen aanleiding geeft tot opmerkingen of interventies. 
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Het totale eigen vermogen ultimo 2018 bedraagt € 1.027 miljoen, waarvan € 662 miljoen 
bestaat uit (ongerealiseerde) herwaarderingen. Ultimo 2018 bedraagt de marktwaarde in 
verhuurde staat van het vastgoed in exploitatie € 1.374,5 miljoen. De beleidswaarde van 
het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2018 € 842,5 miljoen. In onderstaande grafiek 
is het verloop van marktwaarde naar beleidswaarde schematisch weergegeven. 
 

 
 
 
De bovenstaande grafiek laat zien dat  de marktwaarde op basis van doorexploiteren daalt 
met €85,6 miljoen wanneer geen verkopen (zonder het scenario uitponden) plaatsvinden1. 
De marktwaarde daalt met totaal € 217,2 miljoen wanneer niet de markthuur maar ons 
eigen streef hurenbeleid wordt ingerekend (inclusief een hogere verhuurderheffing).  
Daarnaast hebben meer onderhoud (€ 200,5 miljoen) en meer bedrijfslasten (€ 28,8 
miljoen) een verlagend effect op de marktwaarde. Uiteindelijk resulteert dit in de 
beleidswaarde van € 842,5 miljoen. Deze beleidswaarde is in feite de marktwaarde op 
basis van het eigen ZOwonen beleid en geeft een betere weerspiegeling van de te 
realiseren waarde op basis van het huidige beleid.  
 
Het bestuur van ZOwonen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen 
vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. 
Deze schatting ligt in lijn  met het verschil tussen beleidswaarde van het vastgoedbezit in 
exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa €532 
miljoen. Dit impliceert dat ca 52 % van het eigen vermogen niet of eerst op zeer lange 
termijn realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde is dit aan 
fluctuaties onderhevig. 
 
De eigen vermogenspositie is solide te noemen (o.b.v. marktwaarde respectievelijk 
beleidswaarde €1.027,5 respectievelijk € 495,5 miljoen), waardoor we in staat zijn om 
eventuele tegenvallers, koerswijzigingen (ingegeven door interne koersbijstelling of 
gewijzigd overheidsbeleid) en/of risico’s die zich daadwerkelijk voordoen op te vangen. 
 
Als gevolg van de positieve operationele kasstromen van € 13,9 miljoen, de 
verkoopopbrengsten van € 6,7 miljoen en het  investeringsvolume van circa € 28,8 miljoen 
is de leningenportefeuille in 2018 met € 10,3 miljoen toegenomen. Ultimo 2018 is de 
schuld per woning hierdoor nagenoeg gelijk gebleven.  
 
De kasstromen laten zoals gezegd een gunstig beeld zien. De operationele kasstroom is 
sterk, de financieringskasstroom is gunstig. De geschetste gezonde kasstromen naar de 
toekomst zijn nodig om de investeringen gedeeltelijk te kunnen bekostigen  en de overige 
lasten te kunnen betalen. De verhuurderheffing van € 5,9 miljoen in 2018 – en de 
komende jaren naar verwachting oplopend naar circa € 9 miljoen - en de verschuldigde 
vennootschapsbelasting van een bedrag van gemiddeld ruim € 5 miljoen, maken een 
gezonde beïnvloedbare kasstroom noodzakelijk.  
 

                                                
1 ZOwonen gaat in haar meerjarenplanning uit van 50 woningverkopen per jaar. Daardoor 
zal de genoemde impact van €85,6 miljoen in de praktijk lager uitvallen.  
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Financiële instrumenten 
 
ZOwonen kent een treasurystatuut, waarin het gebruik van financiële instrumenten wordt 
beperkt. ZOwonen heeft geen derivaten. ZOwonen heeft drie zogenaamde basisrente 
leningen, waarbij op een bepaald moment de kredietopslag zal worden aangepast en bij 
het ontbreken van overeenstemming de leningsovereenkomst wordt beëindigd. Onder het 
huidige regime mogen dit type leningen niet meer nieuw worden afgesloten, onder het 
toen geldende regime was dit wel toegestaan. Actieve afbouw van deze basisrenteleningen 
is niet nodig en niet wenselijk, gezien de ongunstige condities van afkoop. Strikt genomen 
loopt ZOwonen voor deze leningen met een totale omvang van €30 miljoen een 
rendementsrisico.  
 
Voornaamste financiële risico’s en onzekerheden 
 
De voornaamste financiële risico’s en onzekerheden van ZOwonen betreffen: 

 Mogelijke vraaguitval als gevolg van de krimp enerzijds en/of als gevolg van een 
mismatch tussen vraag en aanbod van een specifieke groep woonproducten. 
Momenteel is er sprake van een ontspannen woningmarkt. Huurwoningen kunnen 
daardoor langer leeg komen te staan of erger, eerder uit exploitatie moeten worden 
genomen dan aanvankelijk voorzien. Ook ten aanzien van het zorgvastgoed bestaat 
het risico van vroegtijdige vraaguitval, bijvoorbeeld als gevolg van verdere 
bezuinigingen in de zorgsector. Gezien het specifieke karakter van dit vastgoed is 
een herbestemming niet eenvoudig te realiseren (vanuit financieel, markttechnisch 
en vastgoed technisch oogpunt); 

 Als gevolg van het vigerende overheidsbeleid nemen de lasten voor 
woningcorporaties (verhuurderheffing en vennootschapsbelasting) de komende 
jaren toe. Deze lastenverzwaring heeft impact op de (omvang van de) 
investeringsmogelijkheden en mogelijk ook op de programmering van ZOwonen;  

 Een significante stijging van de kapitaalmarktrente zal (aanvankelijk beperkt, gezien 
de renterisicospreiding) van invloed zijn op de jaarlijkse rentelast van ZOwonen; 

 ZOwonen kan – om moverende redenen – geen financieringen meer aantrekken. 
Bijvoorbeeld door een forse waardedaling van het vastgoed, waardoor LTV en 
solvabiliteit niet langer voldoen aan de normwaarden van de sectorinstituten, of 
omdat we een te zwaar lasten- en investeringsprogramma hebben verplicht, 
waardoor we boven het borgstellingsplafond van het WSW zijn uitgekomen;  

 Een structureel lage inflatie: hierdoor worden de toekomstige huuropbrengsten 
beperkt. Ook zal op dat moment sprake zijn van lagere kostenstijgingen;  

 In combinatie met hierboven genoemde risico’s van kortere wachttijden en 
vraaguitval is een mogelijk risico dat de prijs/kwaliteitverhouding verder onder druk 
komt te staan. Daardoor ontstaat het risico van lagere huuropbrengsten en – om dit 
risico tegen te kunnen gaan – hogere onderhoudsuitgaven en hogere 
vastgoedinvesteringen dan nu voorzien.  

Voor een verdere uitwerking/uitdieping van (financiële) risico’s wordt verwezen naar 
hoofdstuk 7.1.4 respectievelijk 8.4. 
 
7.1.3 TERUGBLIK VORIGE BESTUURSVERSLAG 

 
Ontwikkeling belangrijkste aangelegenheden vorig verslag 
 
In vergelijking met het bestuursverslag 2017 zijn de volgende punten vermeldenswaardig: 
 

 Wisseling bestuur en RvC: per 1 maart 2018 is directeur-bestuurder Ton Mans – na 
twee bestuurstermijnen van 4 jaar – met pensioen gegaan. Hij is per 1 mei 2018 
opgevolgd door Janine Godderij. In de tussenliggende periode heeft voormalig 
(vice) RvC-voorzitter Jos Hekking-Tonnaer waargenomen. Naast deze 
bestuurswissel zijn in 2018 de resterende leden van de ‘oude’ RvC afgetreden 
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(einde 2x vierjaarstermijn). De nieuwe RvC is in 2018 gecompleteerd, waarbij het 
aantal leden is afgenomen van zeven naar vijf leden.  

 Organisatie ontwikkeling: het veranderproject SPIRIT is in 2018 geëvalueerd en 
afgerond. Uit deze evaluatie en de organisatie-analyse van de nieuwe bestuurder is 
gebleken dat ZOwonen behoefte heeft aan duidelijke richting en sturing. Daarop is 
een nieuwe organisatie-indeling ingesteld, met vier stuurlijnen: Maatschappelijk 
Presteren, Vastgoed en Inkoop, HRM, Bedrijfsvoering zijn de lijnen waarlangs de 
organisatie wordt aangestuurd door een viertal managers. Samen met bestuur en 
controller vormen deze managers het nieuwe MT van ZOwonen.  

 ERP-systeem: in 2018 is op grond van een uitvoerige analyse vastgesteld dat het 
huidige ERP-systeem van Itris Viewpoint niet langer past bij de ontwikkeling en 
wensen van ZOwonen. In 2018 is daarom het besluit genomen om het huidige 
ERP-systeem te vervangen door een nieuw systeem. 

 Bedrijfsplan: het huidige bedrijfsplan van ZOwonen loopt in 2019 af. In 2018 zijn 
de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een nieuw ondernemingsplan, 
waarin ZOwonen vooral haar identiteit, waar zijn wij van (en wat doen we niet) zal 
duiden.  

 
Ontwikkeling onzekerheden vorig verslag 
 
Ten aanzien van de onzekerheden uit het bestuursverslag 2017 is de volgende 
ontwikkeling weer te geven:  

 Vraaguitval: van vraaguitval was in 2018 geen sprake. De onderzoeken in dat 
kader laten een interpretatieverschil zien in het moment van het omslagpunt van 
de nu nog toenemende vraag naar het moment waarop de vraag afneemt. Feit is 
dat het door de onderzoeken in beeld gebrachte omslagpunt elk jaar later wordt 
voorzien; er lijkt sprake te zijn van het zogenaamde boeggolf-effect. Het algemene 
beeld is dat in Zuid-Limburg weliswaar sprake is van krimp, maar dat de omvang 
van de sociale doelgroep nagenoeg gelijk blijft, met name door het toenemend 
aantal ouderen die – al dan niet door inkomensterugval – tot de sociale doelgroep 
behoren;  

 Lastenverzwaring (overheid): de verhuurderheffing bedroeg voor ZOwonen in 2017 
€ 4,1miljoen ten opzichte van € 5,7 miljoen in 2016. De daling van de heffing komt 
door de vermindering verhuurderheffing in verband met sloop (€ 25.000 per 
gesloopte woning) ZOwonen is er opnieuw in geslaagd de bedrijfslasten omlaag te 
brengen; 

 Kapitaalmarktrente: de kapitaalmarktrente is ook in 2018 mooi laag gebleken. De 
prognoses voor het aankomende jaar zijn niet ongunstig; ZOwonen zal nog even 
kunnen profiteren van de lage rente en het daardoor relatief goedkoop beschikken 
over nieuwe en herfinancieringen. De keerzijde van deze lagere operationele 
rentelast in combinatie met een oplopende leningportefeuille, is dat het effect van 
een toekomstige rentestijging gevoeld zal gaan worden;  

 Financieringsstop: ZOwonen heeft in 2018 niet te maken gehad met 
financieringsbeperkende maatregelen. Het door het WSW vrijgegeven 
borgingsplafond is voldoende om aan de financieringsbehoefte te voldoen;  

 Lage inflatie: de inflatie over 2018 is uitgekomen op 1,6 % (2017:1,4%). De 
inflatieverwachting voor 2019 bedraagt 2,5%, wat voldoende ruimte biedt voor 
huurverhogingen. Aan de andere kant worden wij geconfronteerd met een sterke 
boven inflatoire stijging van (bouw)kosten, waardoor per saldo de impact op onze 
investeringsmogelijkheden en operationele lasten voelbaar is. 

 
7.1.4 VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
 
Risico- en procesmanagement   
 
We hebben sinds 2012 actief risicomanagement in onze bedrijfsvoering geïmplementeerd 
op basis van het COSO-raamwerk. Dit betreft een continu proces van risicobeoordeling, 
monitoring en het organiseren van passende beheersing.  
 
Ons risicomanagement heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. Aanvankelijk lag de 
focus voornamelijk op de strategische risico’s, sinds 2015 zijn hier operationele risico’s die 
verband houden met vastgoedontwikkeling en renovaties aan toegevoegd. In het eerste 
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jaar van risicomanagement lag de focus primair op bewustwording van risico’s en het 
adequaat uitvoeren van het risicomanagementproces.  
 
Risicomanagement wordt inmiddels organisatiebreed uitgevoerd. De in 2017 uitgevoerde 
herijking via een tweetal risico-inventarisatiesessies met MT en RvC heeft geleid tot een 
strategische risico Top 8 die in 2018 is vastgesteld. In 2018 zijn de risico-eigenaren 
benoemd en is – in samenspraak tussen risico-eigenaren en Control – de risk appetite 
gedefinieerd en zijn de bijpassende bestaande en nog in te implementeren 
beheersmaatregelen in kaart gebracht. De onderkende risico’s worden periodiek – in lijn 
met het ritme van de Tertiaal-rapportages - geanalyseerd (o.b.v. risico inschatting en de 
mate van “risk appetite”) en gerapporteerd door team Control in samenwerking met de 
risico-eigenaren. Per tertiaal vindt een kalibratiesessie plaats, waarin de risico-eigenaren 
gezamenlijk de risico’s en beheersmaatregelen beschouwen en de door Control opgestelde 
rapportage vaststellen. Daarnaast wordt actief gemonitord welke beheersmaatregelen 
reeds getroffen zijn en welke beheersmaatregelen gepland zijn ten behoeve van de 
opvolging van de beheersing van de risico’s. Er vindt een periodieke controle plaats o.b.v. 
de effectiviteit van de georganiseerde beheersing en deze wordt in de risicomanagement 
rapportage gerapporteerd. In deze kalibratiesessie is ook aandacht voor die operationele 
risico’s die dermate groot zijn dat deze van strategische importantie zijn. Door deze 
werkwijze is geborgd, dat high-impact risico’s tijdig op hoog niveau worden gesignaleerd 
en op dat niveau afspraken kunnen worden gemaakt over de te treffen 
beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. Risico’s voortkomend uit 
opdrachtgeverschap, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en grote 
transacties met derden zijn reeds in 2015 in het inkoopbeleid geïncorporeerd. 
 
We hebben in ons financieel beleid randvoorwaarden verwoord waaraan de 
meerjarenbegroting dient te voldoen, zodat ook wordt voldaan aan de voorwaarden van 
het WSW zonder beklemming van de kasstromen. Daarnaast hanteert ZOwonen een 
treasurystatuut dat invulling geeft aan de beheersing van de financieringsstructuur van 
ZOwonen conform het financieel beleid en het RFBB. Jaarlijks worden de begroting en het 
treasuryjaarplan getoetst aan het financieel beleid en het RFBB. Daarnaast wordt invulling 
gegeven aan de door het WSW onderkende 24 business risks zodat er voor het WSW geen 
aanleiding is om de kasstromen van ZOwonen te beklemmen voor verplichte aflossing. In 
het jaarlijkse gesprek met de accountmanager van het WSW over de 24 business risks is 
gebleken dat deze business risks door ZOwonen voldoende beheerst worden en er geen 
aanleiding is voor nader onderzoek en/of inperken van de borgbaarheid. WSW classificeert 
ZOwonen in de laagste risico-categorie. Ontwikkelingen ten aanzien van financiering, 
renteniveaus en de beschikbaarheid van geld worden periodiek in de treasurycommissie 
besproken. Per maand, tertiaal en/of jaar worden rapportages opgesteld betreffende de 
realisatie begroting, kasstroom, liquiditeit en diverse ratio’s. Eind 2018 heeft ZOwonen 
opdracht gegeven aan een specialistisch bureau om de financieringsstrategie van ZOwonen 
op te stellen.    
 
Wij participeren in geen enkele vorm van (speculatieve) beleggingen; dit wordt in het 
treasurystatuut uitgesloten. Om die reden is er geen beleggingsstatuut opgesteld. 
 
Vanuit onze maatschappelijke doelen werken we aan de transformatie van ons vastgoed. 
De risico’s welke voortkomen uit de vastgoed-ontwikkelactiviteiten zijn opgenomen in het 
operationele risicomanagement, waarvan separaat verslag wordt gedaan in de Tertiaal-
rapportages. ZOwonen is alert op het verbeteren van haar vastgoedtransformatiecyclus en 
de daaraan voorafgaande investeringsbeslissingen.  
 
Het bestuur van ZOwonen heeft het risicomanagement ingericht om enerzijds de operatie 
te voorzien van een sturingsmechanisme (ontwikkelen van beheersing) en anderzijds MT, 
bestuur en RvC te voorzien van een monitoringsmechanisme (monitoring mate van 
effectiviteit van de beheersing). De RvC wordt minstens 1 keer per tertiaal over het 
risicomanagement geïnformeerd via de Tertiaal-rapportage. De RvC bespreekt jaarlijks de 
thema’s ‘risicomanagement en fraudepreventie’.  
 
Ook het procesmanagement heeft afgelopen jaren aandacht. De belangrijkste processen 
zijn gemodelleerd en via het auditplan wordt de uitvoering periodiek getoetst door de 
onafhankelijke afdeling Control volgens het ritme van bestaan-opzet-werking van een 
proces. In 2018 zijn een 9-tal collega’s opgeleid tot Lean Green Belt specialist. De 
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opgedane kennis wordt ingezet om processen te optimaliseren teneinde de dienstverlening 
aan onze bewoners te verbeteren 
 
Strategie  
 
Het risico c.q. de onzekerheid t.a.v. de strategie is dat er een kans bestaat dat wij er niet 
in slagen om onze strategische koers en ambitie in de praktijk te brengen. Het grootste 
risico dat hier wordt gezien is het vertalen van de strategie naar tactisch en operationeel 
niveau. Voeren de medewerkers daadwerkelijk die activiteiten uit die bijdragen aan de 
doelrealisatie? Deze vertaling en activiteitenbeheersing vraagt leiderschap en inzet van de 
sleutelfunctionarissen in de organisatie van ZOwonen. Het is mede om die reden dat 
ZOwonen ervoor gekozen heeft om een volwaardig managementteam in te richten, die 
samen met de teamleiders en medewerkers zorgdragen voor het vertalen van de 
strategische koers naar de werkvloer. Het kenbaar maken van onze koers en het 
doelgericht sturen vergt momenteel veel van onze aandacht. Door middel van veelvuldig 
onderling contact, wordt aandacht besteed aan (de duiding van de) besluitvorming, 
(eventuele bijstelling van) de koers en de voortgang. Terugkijkend naar 2018 is de 
constatering dat we op een aantal (meestal operationele) dossiers onvoldoende grip 
hebben, waardoor de strategische doelstelling niet wordt gehaald. De versterking van de 
bijsturingscyclus, het beleggen van eigenaarschap en het nauwgezet vastleggen van 
transacties en monitoren van prestaties zijn dan ook speerpunten in 2019. 
 
Financiële positie en gevoeligheidsanalyse 
 
ZOwonen monitort haar financiële positie permanent, naast de ‘vaste’ ijkmomenten in de 
planning- en control cyclus ten tijde van begroting en jaarrekening waarbij expliciet wordt 
stilgestaan bij de waardebepaling, de daaruit voortvloeiende vermogenspositie, de 
schuld/waardeverhouding en de kasstroomverwachtingen. Buiten die ijkmomenten om 
wordt op basis van de laatst bekende begrotingsprognoses een doorrekening actueel 
gehouden, bijvoorbeeld indien er sprake is van afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit interne besluitvorming, afwijkend 
(des)investeringstempo dan ten tijde van de begroting voorzien of door wijziging van 
externe factoren (met name wet- en regelgeving).  
Naast het monitoren van de financiële positie op basis van best in te schatten verwachtingen, 
wordt ook rekening gehouden met zogenaamde ‘slecht weer-scenario’s’.  
ZOwonen heeft de volgende scenario’s in haar begroting doorgerekend:  

 Inflatievolgend huurbeleid: gevoeligheidsanalyse waarbij de jaarlijkse 
huurverhoging gelijk is aan de inflatie van het jaar daarvoor..  

 Hoge rente: gevoeligheidsanalyse waarbij de rente stijgt tot 6% vanaf 2022. 
 Lage inflatie: inflatie gevoeligheidsanalyse, waarbij op basis van een geleidelijk 

stijgende  inflatie van 1,1% in 2018 tot 1,5% vanaf 2028 de financiële gevolgen 
zijn doorgerekend. 

 Hoge prijsstijgingen bouw- en onderhoudskosten: bij dit scenario wordt uitgegaan 
van hoge prijsstijgingen die (onder)aannemers in rekening brengen als gevolg van 
het aantrekken van de markt. De hierbij gehanteerde prijsstijgingen zijn voor de 
jaren 2019, 2020 en 2021 respectievelijk 5%, 4% en 3%. 

 
Bovengenoemde risico’s zijn voor ZOwonen lastig te beheersen, omdat ze niet 
beïnvloedbaar zijn. Wel kunnen we maatregelen en voorzieningen treffen om eventuele 
tegenvallers – als risico’s zich daadwerkelijk voordoen – op te vangen. Daarbij kan worden 
gedacht aan inkomensafhankelijke huurverhoging, versnelling verkoopprogramma, 
terugdringen investeringsprogramma en terugdringing organisatie- exploitatiekosten.  
 
De effecten van de geschetste risico’s blijken uit onderstaande tabel: 
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  Jaar 2019 2022 2026 2028 

ICR Norm 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Basis 1,9 2,4 2,1 2,4 

  Scenario 1 1,9 2,3 1,9 2,2 

  Scenario 2 1,9 2,0 1,4 1,5 
  Scenario 3 2,0 2,4 1,8 2,0 
  Scenario 4 1,9 2,3 1,9 2,2 
LTV Norm 75% 75% 75% 75% 

  Basis 51% 49% 50% 51% 

  Scenario 1 51% 51% 52% 54% 
  Scenario 2 51% 50% 52% 55% 

  Scenario 3 51% 52% 57% 61% 

  Scenario 4 52% 51% 52% 54% 
Solvabiliteit Norm 25% 25% 25% 25% 

  Basis 48% 48% 47% 46% 
  Scenario 1 48% 46% 44% 43% 

  Scenario 2 48% 47% 44% 42% 

  Scenario 3 48% 45% 40% 37% 

  Scenario 4 48% 46% 44% 43% 

Dekkingsratio Norm 70% 70% 70% 70% 

  Basis 29% 30% 31% 32% 

  Scenario 1 29% 30% 32% 34% 

  Scenario 2 29% 30% 32% 34% 
  Scenario 3 29% 30% 32% 35% 

  Scenario 4 29% 30% 32% 33% 

 
Uit vorenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat ZOwonen in alle scenario’s nog 
steeds voldoet aan de normen van het WSW en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) 
alsmede aan de interne normen van ZOwonen, met uitzondering van scenario 2. In dit 
scenario is sprake van hogere rente waardoor de rentelasten stijgen tot circa € 24 miljoen 
in 2028 (ruim 50% hoger dan de begroting) en daardoor de ICR in 2026 op 1,4 uitkomt, 
hetgeen onder de interne ZOwonen norm van 1,5 ligt maar nog net boven de norm van 
1,4 van de externe toezichthouders. 
 
Wet- en regelgeving 

 
De wet- en regelgeving voor woningcorporaties is steeds aan verandering onderhevig. Op 
1 juli 2017 is de Woningwet gewijzigd. Dit heeft ook in 2018 voor de nodige extra 
inspanningen gezorgd. Zo is de WWS-methodiek en de huursombenadering van invloed op 
ons huurprijs- en toewijzingsbeleid. Als gevolg van de nieuwe wet is ook de samenwerking 
met gemeenten intensiever geworden.  
 
Woningcorporaties zijn verplicht om 95% van de huishoudens die recht hebben op 
huurtoeslag een woning onder de aftoppingsgrens aan te bieden. De regels omtrent het 
passend toewijzen vergen veel van ons.  
Conform de Veegwet Wonen waren wij verplicht om de statuten voor 1 januari 2019 te 
wijzigen. Deze wijziging is dan ook doorgevoerd.  
 
De voornaamste wijziging op het gebied van wet- en regelgeving is op 25 mei 2018 
inwerking getreden. De nieuwe privacywet; Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) heeft veel impact voor ons. Wij willen de privacy van onze huurders, 
woningzoekenden maar ook onze medewerkers conform de gestelde eisen zo optimaal 
mogelijk waarborgen. Om dit kracht bij te zetten heeft een informatiebeveiligingsteam zich 
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ingespannen om er voor te zorgen dat wij aan de AVG voldoen. Wij hebben ook een 
Privacy Officer die alle privacy gerelateerde zaken afhandelt. Deze nieuwe privacywet 
vereist van alle medewerkers een gedragsverandering. Dit blijft de komende jaren een 
continue proces.  
 
Afgezien van de veranderingen hebben wij met name te maken met het huurrecht en het 
verbintenissenrecht waarbij wij naast alle geldende wettelijke bepalingen oog blijven 
houden voor onze maatschappelijke en sociale taak.  
Sommige zaken zijn zodanig specialistisch dat wij op onderdelen kunnen terugvallen op 
expertise van (externe) adviseurs. De uitdaging is en blijft om zoveel mogelijk op eigen 
kracht te doen.  
 

7.1.5 MAATSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN ONDERNEMEN 
 
Legitimatie en transparantie 
 
In 2018 vond de vierjaarlijkse Maatschappelijke Visitatie plaats. Het visitatierapport is 
openbaar beschikbaar.  
Op basis van de cijfermatige beoordeling zagen we structurele verbetering in de periode 
2014-2017. De nuance lag in de visie van belanghouders op onze maatschappelijke 
positie. Hoewel men ons als betrouwbaar ervaart, daagt men ons gelijktijdig uit in ons 
werkgebied een meer voorname rol te pakken. Majeure opgaves op gebied van 
leefbaarheid, vergrijzing en verduurzaming vragen kartrekkers. Onze belanghouders 
dichten ons die toe. 
 
In de beleidsvorming heeft het DrieKamerModel haar effect gehad. In de implementatie 
van diverse beleidsonderwerpen is het samenspel tussen maatschappelijk, vastgoed en 
financieel belang zichtbaar. Het governancemodel heeft invloed op de manier waarop 
beleidsvorming tot stand komt en per oktober 2018 is dit ook verweven in ons 
organisatiemodel.   
 
Participatie 
 
In 2018 is geïnvesteerd in de relatie met de georganiseerde huurders. Hoewel op hun 
initiatief het samenwerkingsverband Adviesraad Huurders (ARH) werd gestaakt, zijn er 
goede ontwikkelingen waarneembaar. In overleg is nieuw ritme gevonden in de 
overlegstructureren en te behandelen onderwerpen. Tevens heeft in samenspraak een 
bewonerspeiling plaatsgevonden onder >2.500 bewoners. Voor ons markeert 2018 dan 
ook een nieuw vertrekpunt in de samenwerking met georganiseerde huurders. 
 
Ook met overige belanghouders haalden we de relatie in 2018 aan. Zorgpartijen zagen ons 
nadrukkelijker het speelveld betreden als gevolg van onze herziene Zorgvisie (2017). Dat 
vond ook plek in onze governance. Waar we voorheen advies vroegen op onze 
beleidsvoornemens, participeren belanghouders nu in een eerder stadium al. Dat vergt de 
nodige experimenten en komt de transparantie ten goede. 
 

7.1.6 OVERIGE INFORMATIE  

Kwaliteitsbeheersing, informatievoorziening, automatisering  
 
Via de kwaliteitsinspecteurs wordt gemonitord of het uitgevoerde vastgoedonderhoud door 
de ketenpartners voldoet aan de kwaliteitsnormen van ZOwonen. Sinds 2017 is de focus 
van de kwaliteitsinspecteurs uitgebreid. Naast de inspecties op het uitgevoerde onderhoud 
wordt ook meegekeken in de nieuwbouw- en renovatieprojecten en wordt geadviseerd ten 
aanzien van  vigerend en/of nieuw te ontwikkelen vastgoedbeleid. De centrale 
positionering van kwaliteitsmanagement onder de afdeling Control en de gekozen 
klantvisie ‘Operational Excellence’ benadrukt het belang van kwaliteit van diensten, 
medewerkers en interne processen.  
 
Data- en informatiemanagement is van groot belang. In 2018 is een start gemaakt met 
het verhogen van de data kwaliteit. Middels een eigen ontwikkeld dataware kunnen 
bronbestanden op eenduidige wijze ontsloten worden. Het rapporteren over de KPI’s is 
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hierdoor eenvoudiger met een hogere kwaliteit. Het blijft van belang om te sturen op het 
vastleggen van relevante data op een eenduidige en eenmalige invoer in onze systemen.  
Na de overstap in 2015 heeft ZOwonen haar ICT-beheer activiteiten verder geoutsourced 
en zijn we overgestapt op een volledig nieuwe ICT-omgeving (Office365, sharepoint). Grip 
op IT stond centraal en grip op IT hebben we bereikt. Op het gebied van IT is het nu zaak 
om focus aan te brengen; het verder terugdringen van het applicatielandschap en bewust 
kiezen welke projecten meerwaarde opleveren. Eind 2018 is besloten om te starten met 
een grootschalig programma om onze ERP omgeving te vervangen. ZOwonen wil met dit 
programma een verandering in haar manier van werken teweegbrengen. Op lange termijn 
is de ambitie om op een andere manier waarde toe te voegen voor de klant. Om dit te 
bereiken is een aanpassing nodig op het gebied van informatie, processen, mensen en 
middelen. Een eenvoudiger systeem op basis van best practice procesinrichting en een 
andere manier van werken moet leiden tot meer klantwaarde. 
 
Ten behoeve van verantwoording en besturing van de organisatie dient de informatie 
betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk te zijn. Buiten de systematische aanpassingen is 
ook een verandering in de werkwijze van de organisatie gewenst. Medewerkers zijn 
eigenaar van hun ontwikkeling en dragen met hun talent bij aan de ambitie van ZOwonen. 
 
Toekomstparagraaf 
 
ZOwonen is een woningcorporatie die dicht bij haar bewoners en belanghebbenden staat. 
De mensen die bij ons werken luisteren zonder te oordelen en bieden binnen een duidelijk 
kader maatwerk waar dat echt moet. Dit leidt tot tevredenere bewoners en tot 
stakeholders die voelen dat we partner zijn. 
In de wijken en dorpen zijn we duidelijk aanwezig. We kennen onze bewoners, hun 
problemen en óók de kansen die in ons werkgebied aanwezig zijn.  
 
Onze portefeuillestrategie is herijkt en past bij de opgave zoals niet alleen wij die zien, 
maar zoals ook onze belanghebbenden die zien. We investeren veel in nieuwbouw, 
verduurzaming en renovatie. Hierbij houden we de betaalbaarheid en beschikbaarheid 
scherp in het oog.  
In het onderhoud werken we samen met partners die met ons kunnen lezen en schrijven. 
Die begrijpen waar we naar toe willen en die ons daarbij helpen. Eigenlijk zijn onze 
onderhoudspartners een verlengstuk van onszelf geworden.  
 
Wat betreft onze eigen (interne) organisatie zijn we in control. Onze processen zijn helder 
beschreven en worden op de juiste manier uitgevoerd. We hebben continu grip op onze 
resultaten en zijn in staat om waar nodig (pro)actief bij te sturen. Doordat we een nieuw 
primair systeem hebben geïmplementeerd in 2019 en 2020 zijn we in staat om 80% van 
ons werk met minimale inspanning uit te voeren. De ruimte die daardoor ontstaat kunnen 
we inzetten om maatwerk voor onze bewoners en partners te leveren.  
 
Onze beleidsdocumenten zijn allemaal herijkt en liggen in lijn met onze identiteit, met wie 
we willen zijn, met het verschil dat we willen maken. Het zijn geen lijvige papieren 
stukken, maar documenten die inspirerend zijn voor onszelf en voor onze omgeving.  
 
We zijn transparant over de resultaten die we bereiken en zijn open over onze 
ontwikkelpunten. We stellen ons daarin kwetsbaar op, met de intentie dat we kunnen leren 
en groeien.  
 
Kortom, we zijn ZO open, ZO samenwerkingsgericht, en ZO dichtbij! 
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7.2 Verslag Raad van Commissarissen  

 
7.2.1 INLEIDING 

Met dit verslag wil de Raad van Commissarissen vormgeven aan haar publiekelijke 
verantwoording hoe de Raad invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en 
bevoegdheden in het afgelopen jaar. Wij functioneren immers formeel en naar eigen 
overtuiging namens de samenleving. 

Het jaar 2018 heeft sterk in het teken gestaan van het vorm geven van een nieuwe 
topstructuur voor de organisatie. Na het vertrek van Ton Mans als directeur-bestuurder 
van ZOwonen en een korte periode van interim-bestuur door Jos Hekking, is per 1 mei 
2018 Janine Godderij benoemd als directeur-bestuurder van ZOwonen. De Raad van 
Commissarissen heeft de organisatie en de bewoners actief betrokken bij het opstellen van 
het profiel van bestuurder en in de wervingsgesprekken. 

In 2018 is de samenstelling van de Raad sterk gewijzigd. Met uitzondering van Seph Braun 
(bewonerscommissaris), zijn alle leden van de Raad in 2018 wegens de maximale 
zittingsduur, vertrokken. Een woord van dank geldt voor Jos Hekking, Mart Clemens, Hans 
Verwijlen, Steef Claessen en Ton van Heumen. Hun inzet voor ZOwonen was groot. In de 
loop van 2018 zijn Louis Vroomen (voorzitter), Hilde Van der Herten, John (J.M.H) Nijsten 
en Maria Stultiens-Jacobs (bewonerscommissaris) benoemd tot nieuwe leden van de Raad. 
Daarmee is invulling gegeven aan een eerder besluit om het aantal leden van de Raad 
terug te brengen naar 5. 

ZOwonen staat open naar en voor de samenleving in het besef dat leefbaarheid een 
veelzijdige kwaliteit is die uitsluitend samen met andere partijen en samen met de 
bewoners kan worden gerealiseerd. Daarom wordt ook waarde gehecht aan participatie 
van de bewoners. De Raad heeft overleggen gehad met de ARH, de verenigde 
bewonersvertegenwoordiging van ZOwonen.  

De Raad heeft overleggen gehad met de OR op verschillende momenten over diverse 
onderwerpen. 

In 2018 is de basis gelegd voor een fusie met de Woningstichting Obbicht en Papenhoven 
die in 2019 geformaliseerd  zal worden. Dit draagt bij tot een sterkere invulling van de 
werkzaamheden als regionale woningcorporatie.  

7.2.2 GOVERNANCE: REGELS, GEDRAGINGEN EN VERANTWOORDING, INCLUSIEF 
BESTUUR EN TOEZICHT. 

Bestuur en Commissarissen werken in een structuur, waarin hun onderscheiden taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder zijn vastgelegd, in externe wet- en 
regelgeving en in interne reglementen. 

Wij hebben een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht en  onderscheiden 
verantwoordelijkheden om de doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de 
wijze waarop wij binnen de governancestructuur in onderlinge wisselwerking 
samenwerken, te realiseren. 

Voor zover besluitvorming van het bestuur niet geregeld is in wet- en regelgeving geldt het 
door het bestuur vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde 
bestuursreglement. 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn 
in artikel 19 van de statuten van de Stichting ZOwonen omschreven. De RvC is naast 
toezichthouder ook werkgever van en klankbord/adviseur voor het bestuur. Een en ander 
is verder uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Commissarissen, waarin het 
toezichtkader is uitgewerkt. 
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7.2.3 TOEZICHTS- EN TOETSINGSKADER 

Het in 2018 door de Raad van Commissarissen gehanteerde toezichtkader was opgebouwd 
uit: 

 De governancecode voor toegelaten instellingen Volkshuisvesting 
 Het wettelijk kader Woningwet, Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 

(BTIV) en Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) 
 Statuten 
 Bestuursreglement 
 Reglement Raad van Commissarissen 
 Reglementen Financieel Beleid en Beheer: treasurystatuut, investeringsstatuut 
 Integriteitscode en klokkenluidersregeling 

Deze reglementen geven het bestuur de kaders waarbinnen moet worden bestuurd en is 
voor de Raad van Commissarissen richtinggevend voor zijn toezicht. 

Om daar ‘handen en voeten’ aan te geven wordt dit voor alle corporaties geldende 
toezichtkader toegesneden op het voor ZOwonen specifieke ‘Toetsingskader’, waarin de 
missie, visie en strategie van ZOwonen hun weerslag hebben gekregen. 

Deze missie, visie en strategie is door de Raad van Commissarissen in 2018 gebruikt bij 
het nemen van beslissingen, het beoordelen van bestuursvoorstellen en de bewaking van 
de realisatie van de corporatiedoelstellingen. 

Het hiervoor aangeduide toetsingskader is opgebouwd uit: 

 De door de Raad van Commissarissen goedgekeurde missie 
 Het ondernemingsplan 2015 t/m 2019 
 Het strategisch voorraadbeleid c.q. de vastgoed portefeuillestrategie 
 Het jaarplan 
 De (meerjaren)begroting 
 Aanvullende (strategische) beleid- en uitvoeringsplannen 
 Concrete normen voor financiële continuïteit: het treasury reglement, het 

investeringsstatuut en het financieel beleid. 
 Afspraken met belanghouders. 

 

7.2.4 WAAR ZIET DE RAAD VAN COMMISSARISSEN CONCREET OP TOE? 

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden 
ondernemingen en staat tevens het bestuur met raad terzijde. De Raad van 
Commissarissen houdt onder andere toezicht op: 

 Realisatie van de doelstellingen van de corporatie, waaronder de 
maatschappelijke prestaties maar ook de mate van doelgerichtheid en 
doeltreffendheid 

 Realisatie van de volkshuisvestelijke opgaven, waarbij betaalbaarheid en 
beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroepen bepalend zijn 

 Strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de corporatie, 
waaronder de wijze van opdrachtgeverschap en partnerships in 
samenwerkingsverbanden 

 Opzet, bestaan en de werking van de interne risicobeheersing- en 
controlesystemen 

 Kwaliteitsbeleid 
 Kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording 
 Financiële verslaggevingsproces
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7.2.5 Samenstelling Raad van Commissarissen ZO Wonen (peildatum 7-3-2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Conform governancecode zijn 
nevenfuncties vermeld - voor zover deze 

relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Commissarissen - waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken. 
** Datum einde benoeming 1-4-2018 (wegens bijzondere omstandigheden).

NNaam RvC-Functie Geslacht Geb.- datum Eerste 
benoeming 

Aftredend per Herbenoemd Bezoldiging 
(uitbetaald in 
2018 excl. BTW) 

Beroep Nevenfunctie(s)
* 

Dr. Ir. L.H.M. 
Vroomen 

Lid/voorzitter M 30-11-1954 1-2-2018 1-2-2022  13.493 Projectleider 
Provincie Limburg 
 

 

Dr. M.J.G. 
Stultiens-Jacobs 

Plv voorzitter 
Voorzitter 
remuneratie-
commissie. 
Bewonersver-
tegenwoordiging 

V 18-10-1959 1-9 2018 1-9- 2022  3.696 CEO Maastro 
Clinic (inclusief 
gekoppelde 
functies/rechtsper
sonen) 

Lid RvT Stichting 
Proteion Horn. 
(inclusief hieraan 
gekoppelde 
rechtspersonen)  
 
Lid RvT Rabo (tot 
1-9-2018) 

Drs. H.A.M.  Van 
der Herten 

Voorzitter Audit 
Comité 

V 12-12-1957 1-6-2018 1-6-2022  6.277 
 

Gepensioneerd 
bestuurder div. 
woningcorporaties 

Lid beheerraad 
WICO 
scholengemeen-
schap Limburg. 
Lid RvC 
woningstichting  
de Zaligheden in 
Eersel  

J.M.H. Nijsten Lid Audit Comité M 11-2-1962 1-6-2018 1-6-2022  6.277 Senior partner  
Baat Accountancy 
en Advies 

 

J.E.M.G. Braun Lid 
Bewonersverte-
genwoordiging 

M 20-7-1960 1-5-2017 1-5-2021  9.944 Manager 
Vastgoed Radar 

 

T. van Heumen Lid M 1-5-2017 1-5-2017 1-5-2021** nee 2.200 CFO Royal Canin 
Nederland B.V. 

 

M.J. Clemens Lid/ 
Bewonersverte-
genwoordiging 

M 10-03-1961 1-8-2010 1-8-2018 Ja: 2014 5.324 Directeur Qrcus  

Mr. J. Verwijlen Lid M 6-06-1953 1-4-2010 1-4-2018 Ja: 2014 2.200 Voorzitter Raad 
van Bestuur 

Secretaris 
stichting Immens 
Lid RvC WML 

J. Hekking 
Tonnaer 

Lid  
Vice voorzitter per 
nov. 2010. 
Voorzitter per 1-
3-2017. 

V 11-01-1950 1-4-2010 1-3-2018 Ja: 2014 2.200  Penningmeester 
Stichting Museum 
Het Land van 
Horne 

Mr. S.P. 
Claessens 

Lid M 21-10-1960 1-10-2010 1-10-2018 Ja: 2014 7.172 MT-lid 
belastingdienst 

Vertrouwens-
persoon van de 
stichting Wonen 
Wittem 
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7.2.6 WERKWIJZE 
 
Hiervoor is weergegeven, dat het toezichts- en het toetsingskader richting gevend zijn voor de 
wijze waarop de RvC vorm en inhoud geeft aan zijn rollen van toezichthouder, werkgever en 
klankbord. In toenemende mate spelen de belangen van onze belanghouders mee in de 
afwegingen die bestuur en toezichthouders maken. 
 
Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen laat de Raad van Commissarissen zich 
mondeling dan wel schriftelijk door het bestuur informeren inzake de financiële, volkshuisvestelijke 
en maatschappelijke resultaten in relatie tot de beoogde doelen, relevante in- en externe 
ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghouders. 
De Raad van Commissarissen heeft in het afgelopen boekjaar het volgende ondernomen om zich 
op de hoogte te houden van wat er speelt in het speelveld van ZOwonen.  
 
De Raad van Commissarissen  

 voerde 6 keer regulier overleg met het bestuur, waarvan een maal in het bijzijn van de 
accountant en een maal tijdens een reguliere vergadering waarin de nieuwe strategische 
risico’s van ZOwonen zijn besproken en vastgesteld 

 heeft eenmaal overleg gevoerd met de OR in bijzijn van bestuur en eenmaal zonder 
bestuur 

 heeft een themabijeenkomst georganiseerd met als thema Fraude & Integriteit 
 heeft eenmaal in beslotenheid met controller vergaderd 
 voerde eenmaal als raad en tweemaal als auditcommissie overleg met de externe 

accountant 
 voerde zijn jaarlijks overleg met de huurdersorganisaties en er heeft daarbuiten nog 

informeel overleg plaats gevonden. 
• bezocht verschillende (regionale en landelijke) bijeenkomsten van de VTW en Aedes 
• de leden namen kennis van relevante informatie over de sector via diverse binnen de 

sector georganiseerde bijeenkomsten, geschreven en digitale media, waaronder vakbladen, 
dag- en weekbladen zowel regionaal als nationaal, televisie, internet, enz. 

• neemt, overeenkomstig de eisen die in het kader van de nieuwe woningwet aan de 
commissarissen worden gesteld, deel aan bijeenkomsten in het kader van de verplicht 
gestelde Permanente Educatie 

• kent een remuneratie- en auditcommissie. Deze commissies kwamen respectievelijk  3 en  
6 keer bijeen.  

 heeft in het afgelopen boekjaar de volgende besluiten genomen, goedkeuring verleend aan 
en gesproken over de volgende onderwerpen: 
 

• Jaarverslag 2017 
• Jaarrekening 2017 
• Begroting 2019 (meerjarenbegroting voor kennisgeving aangenomen) 
• Het volkshuisvestingsverslag 
• Treasury jaarplan 2019 
• Benoeming bestuurder Janine Godderij 
• Benoeming commissarissen Louis Vroomen, Hilde Van der Herten, John Nijsten en Maria 

Jacobs 
• Prestatieafspraken betreffende het bod aan de gemeenten  
• Intentieovereenkomst fusie Woningstichting Obbicht Papenhoven 
• Offerte PWC 
• Bezoldiging bestuur en raad van commissarissen 
• Voorstel schikking procedure Vitaal Wonen 
• Interne opdrachtverstrekking  
• Risico analyse en vaststelling Top 8 risico’s 
• Overschrijding investeringsbegroting 40 woningen Stadbroek 
• Sociaal plan herstructurering 
• Intern Auditplan 2018 en 2019 
• Aanpassing statuten 
• Mandatering bestuur 
 

Besproken zijn de volgende beleidsvelden en thema’s: 
 

• Prioriteiten van de corporatie  
• Beleidsplan / ondernemingsplan (integraal) 
• Samenwerking Coöperaties 
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• Maatschappelijk rendement 
• Informatiebehoefte RvC 
• Strategisch voorraadbeleid c.q. vastgoed portefeuillestrategie 
• Fraude en risicobeheersing/risicomanagement 
• Conform auditplan uitgevoerde interne audits.  
 Interne organisatie 
 Governance 
 Relatie belanghouders 
 Ketensamenwerking 
 (Bijzondere) Projecten 
 Financieringsbehoefte 
 Aanwending van niet noodzakelijke middelen 
 Verkopen 
 Huisvesten primaire doelgroep 
 Betrekken bewoners bij het beleid en beheer 
 Zorgvisie & Zorgvastgoed 
 Leefbaarheid 
 Kwaliteit woningbezit 

 
De RvC stelt vast dat ZOwonen bestendigt in het nemen van haar verantwoordelijkheden als 
grootste corporatie van de Westelijke Mijnstreek. ZOwonen treedt actief in overleg met haar 
belanghouders van haar huurders, gemeenten tot zorgorganisaties om de agenda op basis van 
ieders verantwoordelijkheid op te stellen en ten uitvoer te brengen. 
 
Onafhankelijkheid 
De Raad van Commissarissen waakt ervoor dat haar leden onafhankelijk zijn in de zin van de in de 
Governancecode woningcorporaties bepaling III 2.2 aangeduide criteria. 
Ook in dit jaar is geen sprake geweest van (transacties met) tegenstrijdige belangen waarbij leden 
van de Raad van Commissarissen en/of het bestuur betrokken waren. 
Ook is er in dit jaar binnen de organisatie van ZOwonen geen gebruik gemaakt van de ’regeling 
melding onregelmatigheden’. 
 
Deskundigheid en samenstelling 
De Raad van Commissarissen is samengesteld op basis van de vastgestelde profielschets. Ter 
actualisering van de gewenste deskundigheid nemen de leden deel aan seminars, cursussen en 
congressen en (regio)vergaderingen van de VTW. De raad heeft het goede gebruik, dat op de 
deelname aan een dergelijke activiteit in het collectief van de Raad wordt teruggeblikt. 
 

Sinds de invoering van de verplichting tot het behalen van punten voor ‘Permanente Educatie’ 
hebben de leden aan de volgende punten behaald: 

 
Aantal PE punten 2018  
Louis Vroomen  12,5 
Hilde van der Herten 15 
John Nijsten  11,5 
Maria Jacobs    9 
Seph Braun  12,5 
 
Mutaties 
In het afgelopen verslagjaar zijn er in de samenstelling van de raad diverse mutaties geweest (zie 
ook ‘rooster van aftreden’). 
 
7.2.7 COMMISSIES 
 
De Raad van Commissarissen kent een tweetal commissies, te weten de audit- en 
remuneratiecommissie. Beide commissies functioneren onder de respectievelijke reglementen. 
Hierin zijn de taken en bevoegdheden van de commissies beschreven. De commissies zijn op basis 
van dit reglement namens de Raad van Commissarissen onder meer belast met het adviseren van 
de Raad van Commissarissen inzake bedrijfsvoering en financieel beheer respectievelijk inzake de 
beoordeling en bezoldiging van bestuur en commissarissen (conform WNT). 
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Remuneratiecommissie 
De Remuneratiecommissie was eind 2018 samengesteld uit de leden Maria Jacobs (voorzitter), 
Seph Braun en Louis Vroomen. Belangrijke thema’s in 2018 de benoeming van de bestuurder en de 
nieuwe leden van de Raad.  
 
Auditcommissie 
De Raad van Commissarissen kent uit zijn midden een Auditcommissie bestaande uit de leden 
Hilde Van der Herten (voorzitter) en John Nijsten (RA).  
Ten behoeve van de uitvoering van haar taken heeft de Auditcommissie viermaal vergaderd, 
waarvan tweemaal in aanwezigheid van de externe accountant.  
 
7.2.8 ZELFEVALUATIE  
 
Gezien de sterke wisseling van de wacht en het feit dat de voltallige Raad slechts een paar 
maanden heeft kunnen functioneren, is er in 2018 geen zelfevaluatie geweest. Deze zal in 2019 
worden uitgevoerd. 
 
7.2.9 BEOORDELING BESTUUR  
 
De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor goed bestuur, onder meer door benoeming, 
schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van het bestuur. De remuneratiecommissie heeft met de 
bestuurder de grote waardering die de Raad van Commissarissen voor haar  functioneren heeft 
gedeeld. De honorering van de bestuurder geschiedde op basis van de door de 
brancheverenigingen Aedes en VTW opgestelde Governance-code voor woningcorporaties en 
passend binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het regime waaronder bezoldiging in de 
toekomst zal plaats vinden volgt de nationale regelgeving. 
  
7.2.10 HONORERING RAAD VAN COMMISSARISSEN 
  
Ook de honorering van de Raad van Commissarissen geschiedt overeenkomstig de nationale 
regelgeving. Deze regeling is te downloaden op www.vtw.nl. 
 
7.2.11 EEN BLIK OP DE TOEKOMST  
 
De topstructuur van ZOwonen is in 2018 flink veranderd. Nieuwe mensen zorgen voor nieuwe 
inzichten. Dat wil niet zeggen dat het oude verkeerd is. Sterker: ZOwonen staat voor de uitdaging 
om het goede uit het verleden zodanig te versterken met nieuwe ideeën dat ZOwonen ook de 
komende jaren een stabiele organisatie is en blijft die voldoet aan de maatschappelijke opdracht: 
het leveren van goede en betaalbare sociale huurwoningen in een veilige omgeving. In 2019 zullen 
we samen met de organisatie, de bewoners en onze stakeholders invulling geven aan deze 
uitdaging. 
 
Sittard-Geleen, maart 2019  
 
Louis Vroomen  
Voorzitter Raad van Commissarissen 
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8. Financiële continuïteit 
 
Sinds de fusie met Vitaal Wonen in 2015 is ZOwonen, samen met Woongoed 2-Duizend, eigenaar 
van de VOF Agnetenberg. Beiden vennoten zijn gelijk bevoegd. In 2018 is het Agnetenklooster 
verkocht, echter afrekening en afwikkeling geschiedt in 2019.   
De dochtermaatschappijen ZOwonen Holding BV en ZOwonen Vastgoed BV zijn in 2018 opgeheven.  
 
8.1 Financiële positie  
 
Ons financieel beleid is gericht op integrale sturing. De kosten die gepaard gaan met het realiseren 
van de gewenste vastgoedportefeuille en maatschappelijke doelen moeten worden opgebracht uit 
de operationele kasstromen. Het budget voor deze doelen is dus geen uitkomst of streefwaarde 
meer, maar geldt als uitgangspunt voor het vermogen, wat leidt tot een actievere sturing op de 
vermogensontwikkeling en kasstromen.  
 
We hanteren primair onze begroting als financieel sturingsinstrument. De financiële consequenties 
van voorgenomen programma’s worden doorgerekend, waarna resultaten worden beoordeeld aan 
de hand van de in het financieel beleid opgenomen (minimum) normen. De jaarrekening wordt 
vooral beschouwd als een verantwoordingsinstrument.  
 
Waardering vastgoed 
Onze verantwoordingsstukken zijn opgesteld conform Richtlijn 645 van de richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving (herzien 2018). Hierin is bepaald dat woningcorporaties hun vastgoed in 
exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat moeten waarderen. De marktwaarde is de 
waarde waarvoor vastgoed in een zakelijke transactie op de waardepeildatum zou worden 
overgedragen. Waar er voorheen sprake was van gerealiseerde reserves (o.b.v. 
kostprijs/boekwaarde) en ongerealiseerde reserves (o.b.v. beleidswaarde), komt nu ook een ‘niet 
te realiseren’ reserve tot uiting in de vorm van de marktwaarde. 

 
 
 
 

   
 
 
 

    
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

De ‘niet te realiseren’ reserve is inherent aan de rol van woningcorporaties. Daar waar een 
commerciële vastgoedexploitant zijn vastgoed zo winstgevend mogelijk in de markt zet, kiezen 
woningcorporaties er bewust voor om de huren betaalbaar te houden en te investeren in hun 
woningbezit. Dit wordt ook wel maatschappelijke opoffering genoemd. Ogenschijnlijk heeft de 
corporatie dus een groot vermogen, maar dit is grotendeels ongerealiseerd vermogen en/of niet te 
realiseren vermogen.  
 
De marktwaarde in verhuurde staat kan op twee manieren bepaald worden. Bij de basisversie 
wordt het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ volledig gevolgd. Tussenkomst van een 
(externe) taxateur is daarbij niet verplicht. Bij de full-versie is het toegestaan om op specifieke 
onderdelen van het waarderingshandboek af te wijken, maar is tussenkomst van een taxateur wel 
verplicht. De taxateur moet de afwijkingen kunnen verantwoorden.  
ZOwonen bepaalt de marktwaarde op basis van de full-versie. Het is hierbij toegestaan om de 
cyclische methode te hanteren, waarbij elk jaar 1/3 van het bezit getaxeerd wordt, en voor het 
andere deel een aannemelijkheidsverklaring afdoende is. 
Bij de marktwaardering worden twee scenario’s berekend. Eén scenario op basis van door-
exploiteren en één scenario op basis van uitponden. De hoogste van deze twee bepaalt de 
marktwaarde in verhuurde staat.  

Marktwaarde 

Beleidswaarde 

Kostprijs / 
boekwaarde 

'Niet te realiseren' 

Ongerealiseerd 

Gerealiseerd 
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De totale marktwaarde in verhuurde staat voor het vastgoed in exploitatie bedraagt ultimo 2018 
 € 1.375 miljoen (2017: € 1.198 miljoen).  
 
Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie 
Per 31 december 2018 is in totaal € 659 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in de 
overige reserves begrepen (2017: € 508 miljoen) uit hoofde van de waardering van het vastgoed 
in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De realisatie van deze ongerealiseerde 
herwaardering is sterk afhankelijk van ons beleid. De mogelijkheid om vrijelijk door 
(complexgewijze) verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het DAEB 
bezit in exploitatie te realiseren is beperkt door wettelijke maatregelen en maatschappelijke 
ontwikkelingen zoals demografie en ontwikkeling van de behoefte aan sociale (DAEB) 
huurwoningen. Voorzichtigheidshalve kunnen we er vanuit gaan dat de ongerealiseerde 
herwaarderingen ook niet gerealiseerd gaan worden, wat neerkomt op 64% van het totale 
vermogen. 
 
Jaarresultaat 
Het jaarresultaat bedraagt € 160,8 miljoen; over 2017 was dit € 87,3 miljoen. Ten opzichte van 
vorig boekjaar is sprake van een positief verschil van € 73,5 miljoen. 
De resultaat verschillen ten opzichte van vorig boekjaar kunnen als volgt worden weergegeven:  
(bedragen x € 1 miljoen) 
 
Bij: 
Hogere niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 102,8 
Hoger resultaat verkoop vastgoedportefeuille       1,1 
Hogere huuropbrengsten                                                0,7             
Lagere rentelasten          0,6 
Lagere overige organisatiekosten        0,4 
Lagere kosten leefbaarheid         0,2 
Hoger netto resultaat overige activiteiten       0,1 
Hoger resultaat deelnemingen         0,1 
 
Subtotaal bij:                 106,0 
 
Af: 
Lagere overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille            -26,5 
Hogere overige directe operationele lasten exploitatie bezit    -2,5                          
Hogere belastingen         -2,0 
Hogere lasten onderhoudsactiviteiten       -1,1 
Hogere lasten verhuur- en beheeractiviteiten      -0,3 
Resultaat servicecontracten        -0,1 
 
Subtotaal af:                  -32,5 
 
Totaal gunstiger resultaat 2018 t.o.v. 2017    73,5 
 
Beleidswaarde 
In 2018 is de nieuwe waarderingsgrondslag beleidswaarde geïntroduceerd, welke de bedrijfswaarde 
vervangt. De beleidswaarde maakt door middel van terugrekenen vanuit de marktwaarde de 
maatschappelijke inzet inzichtelijk. De marktwaardering van het vastgoed wordt door middel van 
vier afslagen aangepast op basis van het beleid van de corporatie: beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, kwaliteit en beheer.  
Het verloop van marktwaarde naar beleidswaarde is schematisch weergegeven en toegelicht in het 
Bestuursverslag en in de jaarrekening. De beleidswaarde per ultimo 2018 bedraagt € 842,5 
miljoen.  
 
Solvabiliteit  
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De belangrijkste buffer om financiële tegenvallers op te vangen is het eigen vermogen. Ons eigen 
vermogen is in 2018 met zo’n 19% toegenomen van € 867 miljoen tot € 1.027 miljoen. De 
solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 57,5%. Deze is gebaseerd op een eigen vermogen van € 496 
miljoen o.b.v. beleidswaarde. We voldoen daarmee aan de interne en de externe norm.  
 
Liquiditeit 
'Cash is king' ofwel: zorg er steeds voor dat voorgenomen activiteiten kunnen worden betaald. 
Daarvoor is grip nodig op de kasstromen die met de activiteiten zijn verbonden. De kasstromen 
zijn te onderscheiden naar operationele, (des)investerings- en financieringskasstromen. Daarbij is 
het van belang dat de operationele kasstroom voldoende ruimte overlaat om rente (en aflossing) 
van de benodigde financiering te kunnen betalen en om een deel van de investeringen met eigen 
middelen te kunnen financieren. De rentedekkingsgraad (ICR) wordt hierbij als meetinstrument 
ingezet.  
 
De berekende kasstroom uit operationele activiteiten vóór rente bedraagt € 25,9 miljoen (2017: € 
26,6 miljoen). Dit is ruim voldoende om zowel de rentelasten als de reguliere aflossingen te 
kunnen voldoen. De ICR bedraagt ultimo 2018 2,15 en ligt ruim boven de interne en externe norm.   
 
Loan to value 
Financiering is niet oneindig maar wordt begrensd door wat de organisatie kan betalen. Naast de 
operationele kasstroom wordt daarom ook naar de LTV of schuldquote gekeken. Dit is kortweg de 
verhouding tussen de omvang van de leningenportefeuille enerzijds en de waarde van het bezit in 
exploitatie anderzijds. Eind 2018 bedraagt het totaal van de leningenportefeuille 40% van de 
beleidswaarde van het bezit in exploitatie (2017: 48,2%). De daling (verbetering) van de LTV-ratio 
wordt met name veroorzaakt door de toename van de beleidswaarde. 
De Loan to value op basis van marktwaarde is 24,8%.  
 
Onrendabele investeringen opgeleverde nieuwbouwprojecten 
Voor 2018 hebben onrendabele investeringen plaatsgevonden inzake de volgende opgeleverde 
nieuwbouwprojecten:  
 
Kupstraat Spaubeek fase 2, 10 woningen    € 787.510 
Resedastraat Sittard, 14 woningen     € 428.777 
 
De gemiddelde onrendabele investering per woning bedraagt daarmee circa € 50.700. 
 
De 22 opgeleverde nieuwbouwwoningen aan de Vonderstraat in Schinnen bevatten geen 
onrendabele investering bij oplevering.  
 
Risicobeheersing 
Derivaten         
We hebben geen derivaten in bezit en het is conform het in 2018 geactualiseerde treasury statuut 
niet toegestaan om derivaten aan te trekken.        
        
Basisrenteleningen         
We hebben in het verleden basisrenteleningen aangetrokken die rechtmatig zijn omdat deze 
enerzijds voor 1 december 2012 zijn aangetrokken en er anderzijds geen toezicht belemmerende 
bepalingen in de overeenkomsten zijn opgenomen. Basisrenteleningen die na 1 december 2012 
worden afgesloten, moeten voldoen aan de nieuwe Beleidsregels.    
        
Beleggingen 
We hebben geen beleggingen in bezit en in het treasury statuut wordt ook bepaald dat er als 
hoofdregel geen beleggingsactiviteiten zullen worden ontplooit.   
         
Prijs/marktrisico         
We beheersen het prijs/marktrisico door stratificatie aan te brengen in de leningenportefeuille en 
door limieten te stellen.   
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Renterisico         
We lopen renterisico zowel over de bestaande leningenportefeuille als over nieuw aan te trekken 
leningen. Renterisico’s worden in principe beheerst door a) volledige inzet van eigen middelen in de 
eigen bedrijfsvoering/bedrijfsactiviteiten en b)  tijdig renteafspraken te maken. Daarnaast kan een 
gelimiteerd deel van de financieringsbehoefte door middel van kort geld faciliteiten (bv rollover-
leningen) worden gefinancierd.   
   
Financierings-/beschikbaarheidsrisico         
Uit de liquiditeits-/kasstroomprognose blijkt onze totale financieringsbehoefte. Het betreft hier 
zowel herfinancieringen als uitbreidingsfinancieringen. Onze leningenportefeuille kent geen 
significante concentraties van kredietrisico’s. Limieten in deze zijn formeel vastgelegd in het 
treasury statuut en worden permanent gemonitord. De liquiditeitsprognose wordt periodiek 
geactualiseerd en in de Treasury Commissie besproken.  
     
Krediet/liquiditeitsrisico         
We maken gebruik van meerdere banken om het krediet/liquiditeitsrisico te spreiden en te 
beheersen. Ter beheersing van het liquiditeitsrisico hebben we een RC krediet limiet van €5 miljoen 
afgesloten bij onze huisbankier. 
 
Het oordeel van de sectorinstituten: Aw en WSW 
De afgelopen jaren hebben de Aw en het WSW de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op 
de corporatiesector efficiënter en effectiever te maken. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk 
beoordelingskader, waarin ze vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid een zelfstandig maar 
afgestemd oordeel geven. De uitkomsten zijn geschikt als input voor twee belangrijke taken: 
 

 Uitvoering van integraal toezicht (Aw) 
 Borgbaarheidsoordeel (WSW) 

 
Het gezamenlijk beoordelingskader bevat 3 gedeelde beoordelingsonderwerpen: financiële 
continuïteit, bedrijfsmodel, en governance en organisatie. Hierbinnen vormen de risicogebieden 
financiële continuïteit, portefeuillestrategie en governance de pijlers van de gezamenlijk 
beoordeling. Daarnaast wordt de beoordeling aangevuld met een risicogericht onderzoek op 
overige risicogebieden. 
 
Uit de integrale oordeelsbrief m.b.t. 2017, die we in april 2018 hebben ontvangen van het Aw, 
blijkt dat de beoordeling van ZOwonen geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen of 
interventies. Wel zijn er twee zorgpunten geuit: 
Het aftreden van de voltallige RvC en afloop van de termijn van de bestuurder, wat een risico kan 
vormen voor de continuïteit van goed bestuur en toezicht; 
Het inzetten van een kleiner managementteam met weinig ervaring binnen de volkshuisvesting. 
Hierbij dient de RvC actief toe te zien op voldoende countervailing power binnen de organisatie. 
In april 2018 hebben we de oordeelsbrief 2017/2018 ontvangen. Hieruit blijkt dat er geen reden is 
om ZOwonen integraal te onderzoeken. In november 2018 hebben we de oordeelsbrief inzake 
passend toewijzen en staatssteunregels ontvangen. Wij voldoen aan de eisen hieromtrent.  
 
Uit de beoordeling van het WSW is gebleken dat ZOwonen voldoet aan de gedefinieerde financiële 
ratio’s van het WSW. Op grond van de in 2018 ontvangen borgingsplafondverklaring voor ZOwonen 
bedraagt het totale borgingsplafond ultimo 2018 335,92 miljoen euro. Het totale door WSW 
geborgde leningdeel bedraagt ultimo 2018 338,2 miljoen euro. Voor 2019 bedraagt het totaal 
toegestane borgingsplafond 373,52 miljoen euro. Dit leningbedrag is voldoende om alle 
voorgenomen investeringsplannen uit te voeren.  
 
 
8.2 Financiële doorkijk  
 
Financieel beleid 
Elke corporatie heeft ten gevolge van de nieuwe Woningwet een Reglement Financieel Beleid en 
Beheer (RFBB) opgesteld. Hierin zijn onder meer de uitgangspunten voor financieel beleid en 
beleggingsbeleid vastgelegd. De minister wil hiermee transparantie bieden over dit beleid en 
risico's als derivaten indammen. Enkele zaken die aan bod komen in het financieel reglement zijn: 
de relatie met het volkshuisvestelijk beleid, het waarborgen van financiële continuïteit, beheersing 
van risico’s en risicobereidheid en de positionering van control in de organisatie. 
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Ook bestaat het reglement uit de statuten aangaande investeringen, beleggingen, verbindingen en 
treasury. De corporatie licht toe hoe de doelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk worden 
bereikt zonder daarbij onverantwoorde risico’s te nemen.  
 
Beoordeling van de financiële continuïteit gebeurt op basis van een viertal ratio’s: ICR voor wat 
betreft de kasstromen, solvabiliteit en LTV (op basis van beleidswaarde) voor wat betreft de 
vermogensontwikkeling en de dekkingsratio (op basis van marktwaarde) vanuit de 
onderpandwaarde. Basis hiervoor zijn de dPi en dVi. In onderstaand schema is het kader voor 
beoordeling van de financiële continuïteit weergegeven: 
 

 
 
Door definiëring van de ratio’s solvabiliteit, ICR, LTV en dekkingsratio houden wij zicht op de 
interne en de door het WSW en Aw geformuleerde toetsingskaders. Gezien het grote belang van 
een positieve beoordeling van het WSW en de Aw, sluit ZOwonen minimaal aan op de rationormen 
(en definities) van deze sectorinstituten. 
 
ZOwonen blijft naar verwachting in de toekomst - ondanks de negatieve financiële effecten van de 
overheidsheffingen - voor wat betreft de kasstroomratio’s voldoen aan de intern en extern 
gehanteerde normen. Wel is het zo dat door de (nog) toenemende overheidslasten (belastingen en 
heffingen) de druk op de operationele kasstroom groter wordt, waardoor er minder middelen 
overblijven voor onze vastgoed- en maatschappelijke doelen.  
 
Financiële ratio’s ZOwonen 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verwachte vermogens- en kasstroomratio’s op 
basis van onze meerjarenbegroting 2019-2023. 
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Uit de cijfers blijkt dat er een behoorlijke buffer is. Dit is echter nodig voor het opvangen van 
risico’s (bijvoorbeeld inflatiegevoeligheid), het opvangen van extra lasten en het realiseren van 
eventuele wijzigingen in het investeringsprogramma. 
 
In de actuele meerjarenprognose zijn de financiële vertalingen gemaakt van ons huidige 
bedrijfsplan ‘ZOwonen stuurt op waarde’ voor de periode van 2016 tot en met 2019. In 2019 wordt 
een nieuwe vorm van bedrijfsplan opgesteld waarin de nieuwe identiteit en koers van ZOwonen 
wordt vastgelegd; het zogenaamde Kompas.  
 
De kasstroomprognoses blijven, onder de gestelde uitgangspunten, positief. De overheidsheffingen 
leggen weliswaar extra druk op de uitgaande cashflow maar per saldo blijft deze ruim voldoende 
om aan de bestaande rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Ook resteert voldoende ruimte 
om aan de ICR-norm te blijven voldoen; deze ontwikkelt zich naar verwachting de komende 5 jaar 
tussen de 1,94 en 2,62 (norm 1,5).  
 
Ondanks de extra overheidsheffingen, die naar verwachting nog zullen stijgen door zowel 
toenemende WOZ waardes als de marktwaardering blijft de vermogenspositie zich in de 
begrotingsperiode binnen de gestelde normen bewegen. De solvabiliteit (op basis van 
beleidswaarde) ligt in de gehele begrotingsperiode met een waarde van minimaal 47% ruim boven 
het minimum van 20% en de LTV blijft met maximaal 51% vanaf het 1e begrotingsjaar 
ruimschoots binnen de norm van 75%.  
 
8.3 Beleggingen 
 
We hebben geen beleggingen in bezit en in het treasury statuut wordt ook bepaald dat er als 
hoofdregel geen beleggingsactiviteiten zullen worden ontplooit.   
 
8.4 Risico- en procesmanagement 
 
ZOwonen heeft sinds 2012 actief risicomanagement in haar bedrijfsvoering geïmplementeerd op 
basis van het COSO-raamwerk. Dit betreft een continu proces van risicobeoordeling, monitoring en 
het organiseren van passende beheersing.  
 
Het risicomanagement bij ZOwonen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. Aanvankelijk lag 
de focus voornamelijk op de strategische risico’s, sinds 2015 zijn hier operationele risico’s die 
verband houden met vastgoedontwikkeling en renovaties aan toegevoegd. In het eerste jaar van 
risicomanagement lag de focus primair op bewustwording van risico’s en het adequaat uitvoeren 
van het risicomanagementproces.  
 
Risicomanagement wordt inmiddels organisatiebreed uitgevoerd. De in 2017 uitgevoerde herijking 
via een tweetal risico-inventarisatiesessies met MT en RvC heeft geleid tot een strategische risico 
Top8 die in 2018 is vastgesteld. In 2018 zijn de risico-eigenaren benoemd en is – in samenspraak 
tussen risico-eigenaren en Control – de risk appetite gedefinieerd en de bijpassende bestaande en 
nog te implementeren beheersmaatregelen in kaart gebracht. De onderkende risico’s worden 
periodiek – in lijn met het ritme van de tertiaal-rapportages - geanalyseerd (o.b.v. risico 
inschatting en de mate van “risk appetite”) en gerapporteerd door team Control in samenwerking 
met de risico-eigenaren. Per tertiaal vindt een kalibratiesessie plaats, waarin de risico-eigenaren 
gezamenlijk de risico’s en beheersmaatregelen beschouwen en de door Control opgestelde 
rapportage vaststellen. Daarnaast wordt actief gemonitord welke beheersmaatregelen reeds 
getroffen zijn en welke beheersmaatregelen gepland zijn ten behoeve van de opvolging van de 
beheersing van de risico’s. Er vindt een periodieke controle plaats o.b.v. de effectiviteit van de 

Ratio/Kengetal Norm 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ICR >1,5 2,20 1,94 2,62 2,51 2,42 2,46
ICR-WSW >1,4

Loan to Value (o.b.v. beleidswaarde) <75% 40% 51% 48% 51% 49% 48%

Solvabil iteitsratio (o.b.v. beleidswaarde) >20% 58% 48% 49% 47% 48% 49%

Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) <70% 26% 29% 28% 30% 30% 29%
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georganiseerde beheersing en deze wordt in de risicomanagement rapportage gerapporteerd. In 
deze kalibratiesessie is ook aandacht voor die operationele risico’s die dermate groot zijn dat deze 
van strategische importantie zijn. Door deze werkwijze is geborgd, dat high-impact risico’s tijdig op 
hoog niveau worden gesignaleerd en op dat niveau afspraken kunnen worden gemaakt over de te 
treffen beheersmaatregelen om het risico te mitigeren. Risico’s voortkomend uit 
opdrachtgeverschap, het sluiten van contracten, samenwerkingsverbanden en grote transacties 
met derden zijn reeds in 2015 in het inkoopbeleid geïncorporeerd. 
 
ZOwonen heeft in haar financieel beleid randvoorwaarden verwoord waaraan de 
meerjarenbegroting dient te voldoen, zodat ook wordt voldaan aan de voorwaarden van het WSW 
zonder beklemming van de kasstromen. Daarnaast hanteert ZOwonen een treasurystatuut dat 
invulling geeft aan de beheersing van de financieringsstructuur van ZOwonen conform het 
financieel beleid en het RFBB. Jaarlijks worden de begroting en het treasuryjaarplan getoetst aan 
het financieel beleid en het RFBB. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de door het WSW 
onderkende 24 business risks zodat er voor het WSW geen aanleiding is om de kasstromen van 
ZOwonen te beklemmen voor verplichte aflossing. In het jaarlijkse gesprek met de 
accountmanager van het WSW over de 24 business risks is gebleken dat deze business risks door 
ZOwonen voldoende beheerst worden en er geen aanleiding is voor nader onderzoek en/of 
inperken van de borgbaarheid. WSW classificeert ZOwonen in de laagste risico-categorie. 
Ontwikkelingen ten aanzien van financiering, renteniveaus en de beschikbaarheid van geld worden 
periodiek in de treasurycommissie besproken. Per maand, tertiaal en/of jaar worden rapportages 
opgesteld betreffende de realisatie begroting, kasstroom, liquiditeit en diverse ratio’s. Eind 2018 
heeft ZOwonen opdracht gegeven aan een specialistisch bureau om de financieringsstrategie van 
ZOwonen op te stellen.    
 
ZOwonen participeert in geen enkele vorm van (speculatieve) beleggingen; dit wordt in het 
treasurystatuut uitgesloten. Om die reden is er geen beleggingsstatuut opgesteld. 
 
Vanuit haar maatschappelijke doelen werkt ZOwonen aan de transformatie van haar vastgoed. De 
risico’s welke voortkomen uit de vastgoed-ontwikkelactiviteiten zijn opgenomen in het operationele 
risicomanagement, waarvan separaat verslag wordt gedaan in de Tertiaal-rapportages. ZOwonen is 
alert op het verbeteren van haar vastgoedtransformatiecyclus en de daaraan voorafgaande 
investeringsbeslissingen.  
 
Het bestuur van ZOwonen heeft het risicomanagement ingericht om enerzijds de operatie te 
voorzien van een sturingsmechanisme (ontwikkelen van beheersing) en anderzijds MT, bestuur en 
RvC te voorzien van een monitoringsmechanisme (monitoring mate van effectiviteit van de 
beheersing). De RvC wordt minstens 1 keer per tertiaal over het risicomanagement geïnformeerd 
via de Tertiaal-rapportage. De RvC bespreekt jaarlijks de thema’s ‘risicomanagement en 
fraudepreventie’.  
 
Ook het procesmanagement heeft bij ZOwonen afgelopen jaren aandacht. De belangrijkste 
processen zijn gemodelleerd en via het auditplan wordt de uitvoering periodiek getoetst door de 
onafhankelijke afdeling Control volgens het ritme van bestaan-opzet-werking van een proces. In 
2018 zijn een 9-tal collega’s opgeleid tot Lean Green Belt specialist. De opgedane kennis wordt 
ingezet om processen te optimaliseren teneinde de dienstverlening aan onze bewoners te 
verbeteren.  
 
8.5 Strategie  
 
Strategisch gezien onderkennen we een aantal toprisico’s. Een van de belangrijkste toprisico’s is  
het risico van de strategie executie. Met andere woorden: er is een kans dat wij onvoldoende in 
staat zijn om onze strategische koers en ambitie in de praktijk te brengen. Het grootste risico dat 
hier wordt gezien is het vertalen van de strategie naar tactisch en operationeel niveau. Voeren de 
medewerkers daadwerkelijk die activiteiten uit die bijdragen aan de doelrealisatie? Deze vertaling 
en activiteitenbeheersing vraagt leiderschap en inzet van de sleutelfunctionarissen in onze 
organisatie. De eerste ervaringen met de inzet van assetmanagement zijn uiterst positief. Het 
relatief hoge aantal nieuwkomers in onze organisatie – waarbij soms ook de sectorspecifieke 
ervaring ontbreekt – vergt veel van onze aandacht. Door middel van periodiek overleg, wordt 
aandacht besteed aan besluitvorming, (eventuele bijstelling van) koers en voortgang van 
programmering.  
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9. Verkort financieel overzicht

 
 

1. BALANS PER

ACTIVA Ref.* 2018 2017

x €1.000 x €1.000

VASTE ACTIVA

Materiële Vaste Activa 9.1

Onroerende en roerende zaken ten

dienste van de exploitatie 9.1.1 7.525 8.113
7.525 8.113

Vastgoedbeleggingen 9.2

DAEB vastgoed in exploitatie 9.2.1 1.281.955 1.111.789

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 9.2.2 92.574 86.124

Vastgoed in ontwikkeling bestemd

voor eigen exploitatie 9.2.3 5.761 3.076
1.380.291 1.200.989

Financiële vaste activa 9.3

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 9.3.1 441 340

Latente belastingvorderingen 9.3.2 803 7.550

Overige vorderingen 9.3.3 1 99
1.245 7.990

Som der vaste activa 1.389.061 1.217.091

VLOTTENDE  ACTIVA

Vorderingen 9.4

Huurdebiteuren 9.4.1 1.161 1.114

Overheid 322 317

Vorderingen op groepsmaatschappijen 0 5

Overige vorderingen 9.4.2 652 240

Overlopende activa 9.4.3 572 2.148
2.707 3.824

Liquide middelen 9.5 2.669 557

Som der vlottende activa 5.376 4.381

TOTAAL ACTIVA 1.394.437 1.221.472

* Ref. is de afkorting voor referentie en verwijst naar het paragraafnummer waarin een nadere toelichting is opgenomen van de betreffende post.
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31 DECEMBER 2018 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

PASSIVA Ref. 31-12-2018 31-12-2017

x €1.000 x €1.000

EIGEN VERMOGEN 9.6

Algemene reserve 9.6.1 207.532 271.854

Herwaarderingsreserve 9.6.2 659.149 507.503

Resultaat boekjaar 9.6.1 160.773 87.322
1.027.452 866.679

VOORZIENINGEN 9.7

Voorziening onrendabele investeringen

en herstructureringen 9.7.1 6.504 7.682

Latente belastingverplichting 9.7.2 1.005 0

Overige voorzieningen 9.7.3 489 293
7.999 7.974

LANGLOPENDE SCHULDEN 9.8

Leningen overheid 9.8.1 1.502 5.829

Leningen kredietinstellingen 9.8.2 302.931 292.817

Overige schulden 9.8.3 291 360
304.724 299.006

KORTLOPENDE  SCHULDEN 9.9

Schulden aan kredietinstellingen 9.9.1 27.397 26.279

Schulden aan gemeenten 9.9.2 4.341 930

Schulden aan leveranciers 5.518 4.947

Schulden aan groepsmaatschappijen 0 4

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.9.3 6.805 3.843

Schulden ter zake van pensioenen 97 105

Overlopende passiva 9.9.4 10.102 11.706
54.262 47.813

TOTAAL PASSIVA 1.394.437 1.221.472
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2.  WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

Boekjaar Boekjaar

Ref. 2018 2017

x €1.000 x €1.000

Huuropbrengsten 10.1.1 86.343 85.620

Opbrengsten servicecontracten 10.1.2 5.462 5.579

Lasten servicecontracten 10.1.3 -6.327 -6.294

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 10.1.4 -6.082 -5.806

Lasten onderhoudsactiviteiten 10.1.5 -39.550 -38.429

Overige directe operationele lasten exploitatie

bezit 10.1.6 -12.429 -9.907

Netto resultaat exploitatie
vastgoedportefeuille 27.415 30.762

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 10.2.1 6.721 4.776

Toegerekende organisatiekosten 10.2.2 -229 -227

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 10.2.3 -5.244 -4.375

Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille 1.248 175

Overige waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 10.3.1 -11.950 14.511

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille 10.3.2 168.848 66.056
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 156.898 80.567

Opbrengsten overige activiteiten 10.4.1 172 237

Kosten overige activiteiten 10.4.2 -130 -251
Netto resultaat overige activiteiten 42 -14

Overige organisatiekosten 10.5 -1.217 -1.648

Leefbaarheid 10.6 -1.236 -1.420

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste

activa behoren 10.7.1 0 117

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10.7.2 136 137

Rentelasten en soortgelijke kosten 10.7.3 -11.563 -12.268
Saldo financiële baten en lasten -11.427 -12.015

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN 171.724 96.406

Belastingen 10.8 -11.012 -9.005

Resultaat deelnemingen 10.9 62 -79

RESULTAAT NA BELASTINGEN 160.773 87.322
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3.  KASSTROOMOVERZICHT 2018 (directe methode)

Operationele activiteiten
Huren 86.290 85.533
Vergoedingen 6.851 6.926
Overheidsontvangsten 0 2
Overige bedrijfsontvangsten 0 354
Renteontvangsten 0 225
Saldo ingaande kasstromen 93.141 93.040

Erfpacht 7 -22
Personeelsuitgaven -8.207 -7.856
Onderhoudsuitgaven -34.802 -31.549
Overige bedrijfsuitgaven -18.761 -20.378
Renteuitgaven -12.042 -12.628
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het 
resultaat

-78 -65

Verhuurderheffing -5.024 -5.891
Leefbaarheid externe uitgave niet investering 
gebonden

-363 -483

Vennootschapsbelasting 0 0
Saldo uitgaande kasstromen -79.271 -78.872

Kasstroom uit operationele activiteiten 13.870 14.168

(Des)investeringsactiviteiten
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- 
en niet woongelegenheden

6.747 5.082

(Des)investeringsontvangsten overig 0 0
Tussentelling ingaande vastgoedbeleggingen 6.747          5.082

Nieuwbouw huur, woon- en niet 
woongelegenheden

-16.583 -7.437

Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden

-8.784 -16.648

Sloopuitgaven, woon- en niet 
woongelegenheden

-1.284 -597

Aankoop grond -1.865 0
Investeringen overig -184 -477
Externe kosten bij verkoop -103 -33
Tussentelling uitgaande vastgoedbeleggingen -28.803 -25.192

Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten -22.056 -20.110

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe door WSW geborgde leningen 37.500 22.900
Tussentelling inkomende kasstromen 37.500 22.900

Aflossing door WSW geborgde leningen -26.259 -19.737
Aflossing niet door WSW geborgde leningen -938 0
Tussentelling uitgaande kasstromen -27.197 -19.737

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 10.303 3.163

Mutatie liquide middelen (excl. kruisposten) 2.117 -2.779

Liquide middelen per 1-1 552 3.331
Liquide middelen per 31-12 2.669 552
Mutatie 2.117 -2.779

20172018
x € 1.000x € 1.000


