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Voorwoord 

ZOwonen heeft behoefte aan een tussentijdse beoordeling  

ZOwonen heeft in 2018 de officiële maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. Sindsdien heeft de 

corporatie mede ingegeven door de komst van een nieuwe bestuurder gewerkt aan het bedenken, 

uitwerken en opstellen van haar nieuwe identiteit, via onder meer een nieuwe strategie. In de 

opgestelde nieuwe koers heeft ZOwonen de beweging van vastgoedbedrijf naar maatschappelijke 

organisatie centraal gesteld. ZOwonen wil graag weten of zij op de goede weg is met deze 

beweging en wil daarbij ook vooral de belanghebbenden betrekken. Daarom is Ecorys gevraagd 

een tussentijdse beoordeling uit te voeren. 

 

De tussentijdse beoordeling is geen officiële maatschappelijke visitatie 

Belangrijk om te benadrukken is dat de uitgevoerde beoordeling geen ‘extra’ visitatie betreft, het is 

een beoordeling die gebruik maakt van het visitatiestelsel 6.0. Er is daarom ook geen beoordeling 

uitgevoerd door SVWN op de eindrapportage. Ook is de datum waarop Zowonen zich weer, in 

overstemming met de wettelijke verplichting, moet laten visiteren door deze tussentijdse 

beoordeling niet gewijzigd. Om misverstanden te voorkomen wordt in deze rapportage ook 

gesproken over een (beoordelings)commissie. 

 

Omdat de tussentijdse beoordeling wel aansluit op de uitgevoerde visitatie in 2018 en er gebruik 

wordt gemaakt van het visitatiestelsel, volgt onderstaand een korte toelichting op dit stelsel. 

 

Een maatschappelijke visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek. Momenteel is dat 

Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 6.0. Voor deze tussentijdse beoordeling 

wordt aangesloten bij de methodiek, en waar nodig wordt de ruimte genomen hiervan af te wijken, 

door onderdelen uit te breiden of weg te laten. De belangrijkste afwijking is dat er geen toetsing 

heeft plaatsgevonden ten aanzien van de maatschappelijke oriëntatie van de RvC. 

 

De maatschappelijke visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het 

gaat hierbij steeds om de geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.  

 

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal perspectieven: 

• Presteren naar Opgaven en Ambities;  

• Presteren volgens Belanghebbenden; 

• Presteren naar Vermogen; 

• Governance van maatschappelijk presteren. 

 

Bij de start van de tussentijdse beoordeling heeft de bestuurder een position paper opgesteld 

waarin wordt aangegeven waar de corporatie voor staat, wat de corporatie wil bereiken, waar de 

corporatie nu staat en hoe hij/zij het maatschappelijk functioneren van de corporatie en de lokale 

driehoek beoordeelt.   

 

Aan het einde van de tussentijdse beoordeling heeft de beoordelingscommissie een reflectie op de 

corporatie, de zogenoemde ‘recensie’. De recensie bevat een reflectie van de 

beoordelingscommissie op de maatschappelijke prestaties van deze corporatie en de lokale 

context. Daarin komt onder meer naar voren wat de corporatie heeft geleerd van het verleden, of 

de corporatie de goede dingen doet, hoe de corporatie dat doet en hoe het maatschappelijk 

presteren in relatie tot de identiteit, de missie, de ambities en de context van de corporatie staat. 
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Verder wordt aangegeven wat dat betekent voor de toekomst. De tussentijdse beoordeling 

resulteert daarnaast in een kwantitatieve scorekaart en een toelichting op de beoordeling. 

 

Na het afronden van het rapport voor de tussentijdse beoordeling formuleert de bestuurder een 

reactie op de beoordeling en de aanbevelingen uit het rapport.  

 

De beoordelingscommissie 

ZOwonen heeft Ecorys in 2020 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een tussentijdse 

beoordeling. Deze maatschappelijke tussentijdse beoordeling beslaat de jaren 2018 tot en met 

2020. De beoordelingscommissie bestond uit Maarten Nieland, Rixt Bos en Pim de Roos. 

 

De meetschaal 

De beoordelingscommissie gebruikt voor de beoordeling cijfers op onderstaande meetschaal van 1 

tot en met 10. De meetschaal wordt tevens voorgelegd aan de belanghebbenden om hun 

beoordeling uit te spreken. De kwalitatieve prestaties worden eveneens in het licht van deze schaal 

beoordeeld. De corporatie scoort een voldoende als de prestaties in belangrijke mate de opgaven 

evenaren. 

 

Tabel 1: Meetschaal 

Cijfer Prestatie Cijfer  

1. Zeer slecht 6. Voldoende 

2. Slecht 7. Ruim voldoende 

3. Zeer onvoldoende 8. Goed 

4. Ruim onvoldoende 9. Zeer goed 

5. Onvoldoende 10. Uitmuntend 

 

In het beoordelingskader van methodiek 6.0 is per meetpunt aangegeven wat minimaal 

noodzakelijk is om een voldoende te scoren: het ijkpunt voor een 6. De beoordelingscommissie 

beoordeelt in eerste instantie of de corporatie aan het ijkpunt voldoet. Vervolgens beoordeelt de 

beoordelingscommissie in hoeverre de corporatie in positieve of negatieve zin afwijkt van het 

ijkpunt. Om richting te geven aan de mate waarin de corporatie een hogere of lagere score krijgt, 

zijn in het beoordelingskader handvatten of criteria voor plus- respectievelijk minpunten 

aangegeven. 

 

Leeswijzer 

Het rapport voor deze maatschappelijke tussenvisitatie is opgebouwd uit drie delen: 

 

1. Beoordeling van de maatschappelijke prestaties, in het kort; 

2. Toelichtingen op de beoordelingen, per perspectief; 

3. Bijlagen bij het rapport. 

 

Het eerste deel bevat de recensie, een scorekaart, een samenvatting van de beoordeling vanuit de 

vier perspectieven, en een korte schets van de corporatie. 

 

Het tweede deel vormt het hart van het rapport: een uitgebreide toelichting op de beoordeling 

vanuit de vier perspectieven. 

 

Het derde deel bevat de bijlagen bij het rapport, waaronder een overzicht van de betrokken 

personen, de bronnenlijst en een uitwerking van het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en 

Ambities’. 
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Tot slot 

De leden van de beoordelingscommissie danken alle betrokkenen die een bijdrage hebben 

geleverd aan de maatschappelijke tussenvisitatie. In het bijzonder bedankt de 

beoordelingscommissie Tom van Vliet voor de prettige samenwerking. 
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Deel 1:  
Beoordeling van de maatschappelijke 
prestaties, in het kort 
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A. Recensie 

ZOwonen bouwt aan mensen vanuit een goed thuis 

ZOwonen is een woningcorporatie met ongeveer 14.000 woningen in de regio’s Westelijke 

Mijnstreek, Parkstad Limburg en Midden Limburg. De woningen liggen in de gemeenten Beek, 

Beekdaelen (voorheen onder andere Onderbanken en Schinnen), Echt-Susteren en Sittard-Geleen. 

 

De afgelopen periode heeft ZOwonen gewerkt aan het bedenken, uitwerken en opstellen van haar 

nieuwe identiteit, via onder meer een nieuwe strategie. In de opgestelde nieuwe koers heeft 

ZOwonen de beweging van vastgoedbedrijf naar maatschappelijke organisatie centraal gesteld. 

Hierbij moet de focus van de corporatie gaan liggen op de bewoners en niet op de gebouwen. De 

nieuwe koers moet medewerkers en belanghebbenden motiveren, perspectief bieden op de lange 

termijn en kaderbepalend zijn voor de samenwerking met partners. Ook wil ZOwonen hiermee 

afscheid nemen van het imago van ‘grijze muis’.  

 

ZOwonen is inmiddels ook voortvarend aan de slag gegaan met het uitvoeren van de nieuwe koers. 

De corporatie heeft het idee dat belanghebbenden de nieuwe koers in de praktijk al ervaren en is 

benieuwd naar de mate waarin dit het geval is en of ZOwonen op de juiste weg is. Met de 

tussentijdse visitatie wil de corporatie dit graag laten meten en indien hier behoefte aan is, kan 

ZOwonen op basis van de resultaten vroegtijdig en tussentijds bijsturen in de implementatie van 

haar nieuwe identiteit. 

 

In het position paper schetst de bestuurder de ontwikkelingen en prestaties van ZOwonen in  de 

afgelopen periode. Met name de vertaling van de verbreding van de maatschappelijke taak-

opvatting en hoe deze strategisch, organisatorisch en in prestaties uitwerkt. De 

beoordelingscommissie herkent de in het position paper geschetste inzet van de corporatie om de 

nieuwe identiteit vorm te geven en door te vertalen naar concrete doelstellingen en 

handelingsperspectief ten behoeve van de maatschappelijke opgaven, zowel intern als in relatie tot 

belanghebbenden. ZOwonen heeft hierin mooie stappen gezet, maar zoals het eigen position paper 

verwoordt, is de corporatie er nog niet.  

 

Voorgaande visitatie 

In 2018 is ZOwonen voor het laatst gevisiteerd. De corporatie scoorde toen op alle perspectieven 

van de visitatie ruim voldoende. De beoordeling op vermogensinzet en openbare verantwoording 

waren zelfs goed. De laagste beoordeling kwam van de belanghebbenden op het onderdeel invloed 

op beleid, wat een voldoende scoorde. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat de beoorde-

lingssystematiek sinds de voorgaande visitatie gewijzigd is en hierdoor de resultaten niet 1 op 1 te 

vergelijken zijn. De beoordelingscommissie heeft in 2018 ook enkele verbeterpunten aangedragen. 

Hiervan zijn voor deze tussenvisitatie de belangrijkste: 

• Voer de communicatie via een open dialoog. Hierbij moet ook de echte intentie aanwezig zijn 

om van gedachten te wisselen en niet enkel het standpunt van ZOwonen over te brengen. 

Belanghebbenden zien ZOwonen als een solistische corporatie die haar eigen koers vaart. 

• Geef het op orde krijgen van data en informatie binnen de eigen organisatie prioriteit, zodat 

men keuzes kan maken en kan sturen met de juiste beschikbare informatie. 

• Uit de eerder beschreven missie blijkt dat ZOwonen zich bewust profileert als vastgoedbedrijf 

met een maatschappelijke doelstelling. In de ogen van enkele belanghebbenden is echter het 

maatschappelijk aspect onderbelicht. ZOwonen komt bij die belanghebbenden als te zakelijk 

over. Het meer aan de voorkant betrekken van de belanghebbenden kan bij beleidsvorming tot 

meer vertrouwen leiden in een latere fase. Hiertoe kunnen de emoties minder hoog oplopen en 

is het proces beter te begeleiden. 
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• Ga richting de toekomst focussen op de inrichting van de uitvoering van de maatschappelijke 

opgaven in samenwerking met de belanghebbenden en blijf niet hangen in de interne 

afstemming en organisatie. 

 

De beoordelingscommissie constateert in deze tussenvisitatie dat ZOwonen de verbetersuggesties, 

onder meer met de invoering van de nieuwe koers, heeft opgepakt. In de volgende paragrafen 

wordt beschouwd hoe ZOwonen aan deze, en andere belangrijke ontwikkelingen, de afgelopen 

periode heeft gewerkt. 

 

Huidige visitatie 

De tussenvisitatie is uitgevoerd op basis van documentonderzoek, gesprekken met medewerkers 

en gesprekken met belanghebbenden. De beoordelingscommissie heeft het beeld gekregen dat 

ZOwonen grote stappen heeft gezet met de introductie van de nieuwe koers en een nieuwe 

profilering. De belanghebbenden zijn allemaal positief over de nieuwe koers van ZOwonen. Men 

herkent de ontwikkeling in de uitingen van de corporatie, en geeft ook aan het een passende 

ontwikkeling te vinden in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuurlijk en 

beleidsmatig merkt men ook dat ZOwonen actiever meedenkt over bredere maatschappelijke en 

sociale thema’s en hierdoor ook vaker aan de voorkant van processen wordt betrokken. Dit blijkt 

bijvoorbeeld door de extra inzet die ZOwonen pleegt ten aanzien van bijzondere doelgroepen en de 

leefbaarheid in wijken en buurten, maar ook in de afwegingen en verantwoording van de 

vermogensinzet, waar de maatschappelijke perspectieven nadrukkelijk aandacht krijgen. 

Bovendien zien de gemeenten dat er in de prestatieafspraken tegenwoordig nog meer vanuit 

maatschappelijke opgaven wordt gedacht. 

 

Het valt de beoordelingscommissie verder op dat de gesproken medewerkers van ZOwonen 

allemaal vol enthousiasme werken aan het uitvoeren van de nieuwe koers en duidelijk uitstralen dit 

leuk te vinden. De belanghebbenden merken dit ook op. Tegelijkertijd is het opgevallen dat nog niet 

alle medewerkers voldoende zijn aangehaakt en dat er soms zorgen zijn over een verschil tussen 

het beleid in de top en de uitvoering door de medewerkers in de praktijk. Dit is te verklaren, gezien 

de aard van de koerswijziging en de invoering tijdens de coronapandemie, maar behoeft wel 

aandacht richting de toekomst. 

 

De commissie constateert daarnaast dat ZOwonen over het algemeen open en transparant is in het 

delen van haar nieuwe koers, standpunten en afwegingen. Dit wordt erg gewaardeerd door 

belanghebbenden. De huurders zouden echter graag nog meer meegenomen worden door 

ZOwonen op bepaalde thema’s, zoals de huisvesting van bijzondere doelgroepen, om de 

afwegingen en prestaties ook in context te kunnen plaatsen. Gelieerd merkt een bredere groep 

belanghebbenden op dat ZOwonen de balans niet moet kwijtraken tussen de bijzondere doel-

groepen en opgaven en de corebusiness van de corporatie, en de koppeling van opgaven 

explicieter kan maken. De commissie geeft ZOwonen mee om te blijven zorgen dat de nu bredere 

basis op een passende en toegankelijke wijze gecommuniceerd en uitgedragen wordt.  

 

Daarnaast geven enkele belanghebbenden aan dat ZOwonen soms, mede vanuit de nieuwe koers, 

intern erg snel gaat. Vervolgens vergeet de corporatie belanghebbenden ook aan te haken in het 

ontwikkelingsstadium van beleid, doelstellingen, ambities of de invulling van maatschappelijke 

opgaven. Dit is op sommige onderdelen een gemiste kans, omdat men gezamenlijk waarschijnlijk 

nog meer zou kunnen bereiken. Daarnaast zijn de zorg- en welzijnspartijen over het algemeen juist 

erg tevreden op dit punt. Aandachtspunt is daarom vooral om belanghebbenden ook te betrekken 

en informeren in het beginstadium van ontwikkelingen en relevante beleidsvoornemens. 
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De commissie heeft ook vastgesteld dat ZOwonen een corporatie is met een ondernemende en 

actieve houding, wat erg wordt gewaardeerd door belanghebbenden. In de invulling van 

maatschappelijke opgaven trekt ZOwonen op diverse onderwerpen de kar, en zoekt de corporatie 

naar oplossingen om de opgaven in te vullen, bijvoorbeeld in de processen om tot prestatie-

afspraken te komen. Er is een nieuwe structuur voor de prestatieafspraken ingevoerd die echt 

werkt als gezamenlijk proces tussen de betrokken partijen. Enkele gemeenten en huurders-

organisaties geven echter wel aan dat ZOwonen niet erg actief is in de gemeente, terwijl dit wel 

wenselijk zou zijn. 

 

Richting de toekomst 

De commissie ziet heel duidelijk dat de eerste contouren van de nieuwe koers en identiteit zijn 

uitgezet en inmiddels ook door veel belanghebbenden worden herkend. De belanghebbenden 

ervaren de koerswijziging overwegend als positief. ZOwonen is daarom op de spreekwoordelijke 

goede weg. Toch heeft de commissie ook duidelijk het beeld dat Zowonen ‘er nog niet is’. Daarom 

wil de commissie de volgende punten meegeven: 

• Betrek de belanghebbenden nog meer aan de voorkant van het beleidsvormingsproces. 

Hierdoor kan men het gewenste partnerschap ook verder vormgeven. 

• Expliciteer de visie op belanghebbendenmanagement. In de praktijk worden de belangrijkste 

belanghebbenden betrokken door ZOwonen, maar dit is niet voor alle 

belanghebbendengroepen expliciet vastgelegd. 

• Denk goed na over hoe het spanningsveld tussen kartrekken en initiatiefnemen. Anderzijds 

moet ook het anderen meenemen in de overwegingen worden ingevuld. ZOwonen loopt soms 

het risico om gezien te worden als solistisch en voor de partijen uit lopend. 

• Huurders zien dat ZOwonen een andere koers wil varen en veel meer wil inzetten op de sociaal 

maatschappelijke opgaven en doelgroepen. Alhoewel zij het goed vinden dat ZOwonen zich 

hiervoor inzet, is er tegelijkertijd ook de zorg dat dit ten koste kan gaan van de zogenoemde 

basis. Dit punt wordt ook veroorzaakt omdat in uitingen vooral over de nieuwe koers wordt 

gecommuniceerd, maar minder over die basis. Houd daarom deze balans in de gaten en zorg 

dat ook de voornemens over de basis op een juiste manier gecommuniceerd wordt. 
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B. Scorekaart 

Tabel 2: Scorekaart1 

Perspectief 

T
h

e
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a
 1
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h
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a
 2
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a
 3
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a
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E
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d
c
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Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van 

de prestatieafspraken 
7,5 7,7 8,0 7,0 8,0 7,6 75% 

7,7 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
8,0 8,0 25% 

Presteren volgens Belanghebbenden 

Prestaties 7,2 7,3 7,5 7,2 7,6 7,4 50% 

7,3 Relatie en communicatie  7,4 25% 

Invloed op beleid  7,2 25% 

Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 8,0 
8,0 50% 

7,8 
Prestatiesturing 8,0 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 7,0 
7,5 50% 

Openbare verantwoording 8,0 

Thema 1: woningvoorraad en beschikbaarheid 

Thema 2: betaalbaarheid 

Thema 3: huisvesting bijzondere doelgroepen 

Thema 4: kwaliteit woningen en woningbeheer 

Thema 5: kwaliteit wijken en buurten 

 

 

  

                                                           
1  In de maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) bestond de scorekaart gedeeltelijk uit een andere themaverdeling. 

thema 1 betrof destijds huisvesten van de primaire doelgroep, waar zowel woningtoewijzing als betaalbaarheid onderdeel 

van was. Daarnaast betrof (des)investeren in vastgoed – wat nu onderdeel is van het thema woningvoorraad en 

beschikbaarheid – destijds een apart thema. Tenslotte had het thema bijzondere doelgroepen volgens de 

visitatiesystematiek destijds enkel betrekking op huishoudens die een aanpassing aan hun woning vereisten, zoals 

zorgbehoevenden en ouderen. 
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C. Samenvatting 

ZOwonen krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende perspectieven van de 

beoordeling. 

 

Tabel 3: Beoordeling 

Perspectief Eindcijfer 

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,7 

Presteren volgens Belanghebbenden 7,3 

Presteren naar Vermogen 8,0 

Governance van maatschappelijk presteren 7,8 

 

Presteren naar Opgaven en Ambities 

De commissie stelt vast dat ZOwonen maatschappelijke prestaties levert die de 

volkshuisvestelijke opgaven waar zij voor staat overstijgen. ZOwonen heeft in het 

bijzonder aandacht voor kwetsbaren en leefbaarheid. De corporatie zet zich proactief in 

op het voorkomen, signaleren en oplossen van financieel ongezonde situaties van huishoudens. 

Daarnaast heeft ZOwonen samen met zorgorganisaties veel energie gestoken in het Housing-

programma, waarin verschillende kwetsbare doelgroepen begeleid worden in zelfstandig wonen. 

Tenslotte heeft ZOwonen verschillende creatieve en ondernemende initiatieven voor de 

leefbaarheid in wijken en buurten opgepakt. 

 

Presteren volgens Belanghebbenden 

De belanghebbenden van ZOwonen zijn overwegend positief over de maatschappelijke 

prestaties van ZOwonen. ZOwonen scoort vooral goed op de onderwerpen huisvesting 

van bijzondere doelgroepen en leefbaarheid van wijken en buurten. Daarnaast wordt 

tevredenheid geuit over de relatie en de communicatie, alsook over de invloed op het beleid van de 

corporatie. Belanghebbenden herkennen ook allemaal de ontwikkeling die ZOwonen met de 

koersverandering heeft doorgemaakt, en zijn benieuwd hoe de strategie de komende periode in de 

praktijk gebracht gaat worden. 

 

Presteren naar Vermogen 

De commissie stelt vast dat ZOwonen haar vermogen passend bij de 

volkshuisvestelijke opgaven inzet. ZOwonen geeft uitgebreid aandacht aan het afwegen 

en beargumenteren van de inzet van haar vermogen onder meer op basis van het 

gesprek over de opgaven, middelen en financiën in de VIC.  

 

Governance van maatschappelijk presteren 

De commissie stelt vast dat ZOwonen ten aanzien van ‘Governance’ de prestaties die 

van corporaties verwacht mogen worden overstijgen. Dit vanwege de inzet om een 

compleet nieuwe koers en DNA voor de organisatie uit te werken en door te vertalen 

naar de praktijk. ZOwonen heeft hierbij onder meer haar medewerkers en omgeving nadrukkelijk 

betrokken. Daarnaast constateert de commissie dat ZOwonen beschikt over heldere en 

toegankelijke monitoringsinformatie, die ZOwonen presenteert in haar periodieke rapportages en in 

praktijk hanteert. Tenslotte constateert de commissie dat ZOwonen in de praktijk een visie op de 

belangrijkste belanghebbenden heeft, en dat de corporatie op toegankelijke en informele wijze 

verantwoordingsinformatie aan haar doelgroep toespitst.  

 

  

7,7 

7,3 

8,0 

7,8 
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D. Korte schets van de corporatie 

Werkgebied 

ZOwonen is een woningcorporatie met circa 14.000 woningen in de gemeenten Beek, Beekdaelen, 

Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Deze gemeenten vallen binnen de regio’s Westelijke Mijnstreek, 

Parkstad Limburg en Midden Limburg.  

 

Woningvoorraad 

De woningvoorraad van ZOwonen bestaat voor ongeveer 97% uit sociale huurwoningen. Naast 

woningen heeft ZOwonen 50 bedrijfsruimten, ongeveer 700 garages, ruim 1.700 parkeerplaatsen 

en ruim 150 woonwagens in haar bezit. 

 

Tabel 4: Woningbezit 

Type woningen ZOwonen Landelijk 

Eengezinswoningen 39,8% 40,4% 

Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen 25,9% 25,5% 

Meergezinsetagebouw met lift 17,9% 14,9% 

Hoogbouw 16,3% 12,4% 

Onzelfstandige overige wooneenheden n.v.t.* 6,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 

*niet opgenomen in classificering interne vastgoedanalyse (omgevingsanalyse 2020-2034) 

Bron: CiP (2019), ZOwonen, Aedes 

 

Organisatiestructuur 

De organisatie van ZOwonen bestaat uit 134 medewerkers (123,91 fte), waarvan 110 medewerkers 

met een vaste en 24 medewerkers met een tijdelijke aanstelling. De raad van commissarissen 

bestaat uit vijf leden. 

 

ZOwonen werkt samen met (maatschappelijke) partners aan de volkshuisvestelijke opgave van de 

verschillende gemeenten en regio’s. De belangrijkste samenwerkingspartners zijn de huurders, de 

gemeenten, collega-corporaties, zorgpartijen en de politie. 
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Deel 2: 
Toelichtingen op de beoordelingen, per 
perspectief 
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1 Presteren naar Opgaven en Ambities  
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1.1 Inleiding 

Het eerste perspectief van waaruit het presteren van ZOwonen wordt beoordeeld is ‘Presteren naar 

Opgaven en Ambities’. De commissie beoordeelt de feitelijke maatschappelijke prestaties in de 

periode 2018 tot en met 2020 in het licht van de opgaven zoals die zijn vastgesteld in de in de 

koerswijziging van ZOwonen en vanuit de prestatieafspraken uit het lokale (tripartite) overleg met 

de lokale overheid en de huurdersorganisatie(s). De opgaven zijn aangevuld met interne ambities 

en de uitvoeringsovereenkomsten Wmo Woonvoorzieningen, het woonlastenpact en het convenant 

vroegsignalering van schulden. Dit omdat de betreffende documenten in de prestatieafspraken zijn 

benoemd. 

 

1.2 Beoordeling door commissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en 

Ambities’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 5: Presteren naar Opgaven en Ambities 

Perspectief 
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Perspectief 1: Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van 

de prestatieafspraken 
7,5 7,7 8,0 7,0 8,0 7,6 75% 

7,7 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
8,0 8,0 25% 

Thema 1: woningvoorraad en beschikbaarheid 

Thema 2: betaalbaarheid 

Thema 3: huisvesting bijzondere doelgroepen 

Thema 4: kwaliteit woningen en woningbeheer 

Thema 5: kwaliteit wijken en buurten 

 

1.3 Beschrijving van de opgaven 

ZOwonen heeft voor de periode 2018 tot en met 2020 prestatieafspraken opgesteld met de 

gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Deze prestatieafspraken zijn 

hieronder per gemeente omschreven. 

 

Prestatieafspraken in gemeente Beek 

Met de gemeente Beek zijn prestatieafspraken gemaakt in de jaren 2018, 2019 en 2020. De 

afspraken zijn gemaakt met de gemeente Beek en de Huurdersbelangenraad Beek en ZOwonen. 

 

Gezamenlijk streven de partijen naar betaalbare, bereikbare en duurzame woningen van kwaliteit, 

met voldoende zorggeschikte woningen en leefbare buurten en wijken. In het kader van deze lokale 

opgaven zijn prestatieafspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: betaalbaarheid en 

bereikbaarheid, wonen en zorg, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.  

 



 

 

 
17 

  

 

Prestatieafspraken in gemeente Beekdaelen 

ZOwonen heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 prestatieafspraken met de gemeente Beekdaelen 

gemaakt. Daarbij betreffen de prestatieafspraken uit de jaren 2018 en 2019 afspraken met de 

voormalige gemeenten Onderbanken en Schinnen, omdat deze gemeenten in 2019 (samen met de 

gemeente Nuth) tot de gemeente Beekdaelen zijn gefuseerd. De afspraken zijn gemaakt met de 

betreffende gemeente(n), de huurdersbelangenorganisaties en de woningcorporaties. 

 

Gezamenlijk streven de partijen naar meer balans in de opbouw van de woningvoorraad 

aansluitend bij de vraag, een betaalbare en duurzame woningvoorraad, concentratie van intensieve 

zorgvoorzieningen en leefbare buurten en wijken. In het kader van deze lokale opgaven zijn 

prestatieafspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: vastgoedtransformatie en 

beschikbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzame sociale huurwoningvoorraad, 

wonen met zorg en bijzondere bewonersgroepen en leefbaarheid. 

 

Prestatieafspraken in gemeente Echt-Susteren 

Met de gemeente Echt-Susteren zijn prestatieafspraken gemaakt in de jaren 2018, 2019 en 2020. 

De afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Echt-Susteren, Stichting Huurdersbelangen 

Susteren en ZOwonen. 

 

De opzet en intentie van de prestatieafspraken is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de prestatie-

afspraken in de gemeente Beek. Gezamenlijk streven de partijen naar betaalbare, bereikbare en 

duurzame woningen van kwaliteit, met voldoende zorggeschikte woningen en leefbare buurten en 

wijken. In het kader van deze lokale opgaven zijn prestatieafspraken gemaakt over de volgende 

onderwerpen: betaalbaarheid en bereikbaarheid, wonen en zorg, beschikbaarheid en kwaliteit, 

duurzaamheid en leefbaarheid.  

 

Prestatieafspraken in gemeente Sittard-Geleen 

ZOwonen heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 prestatieafspraken met de gemeente Sittard-

Geleen gemaakt. De afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Sittard, diverse 

huurdersbelangengemeenten en de woningcorporaties actief in Sittard-Geleen. 

 

Gezamenlijk streven de partijen naar betaalbare, bereikbare en duurzame woningen van kwaliteit, 

met voldoende zorggeschikte woningen en leefbare buurten en wijken. In het kader van deze lokale 

opgaven zijn prestatieafspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: wonen en zorg, betaal-

baarheid en beschikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. 

 

Aanvullende documenten/convenanten 

In de prestatieafspraken is bovendien verwezen naar een aantal aanvullende documenten/ 

convenanten. Daarbij gaat het om interne documenten als de nieuwe koers, het portefeuilleplan en 

integraal huurbeleid van ZOwonen, alsook externe convenanten als de uitvoeringsovereenkomsten 

Wmo Woonvoorzieningen, het woonlastenpact en het convenant vroegsignalering van schulden. 

Deze externe documenten/convenanten zijn hieronder nader omschreven. De interne 

beleidsambities zijn in paragraaf 1.5 nader toegelicht. 

 

Uitvoeringsovereenkomst Wmo Woonvoorzieningen 

ZOwonen heeft in de verschillende gemeenten waar zij werkzaam is uitvoeringsovereenkomsten 

voor de Wet maatschappelijke ondersteuning getekend. Hierbij gaat het om overeenkomsten met 

de Westelijke Mijnstreek (juli 2019 – juli 2023) en de Regio Midden-Limburg Oost (2020 – 2024). 

 

Het belangrijkste doel van deze uitvoeringsovereenkomsten is dat inwoners met een beperking zo 

lang mogelijk zelfstandig in hun eigen leefomgeving kunnen wonen. ZOwonen streeft derhalve – 
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samen met de betreffende gemeenten (en bewoners) – om inwoners in hun specifieke woon-

behoeften ten gevolge van een beperking te faciliteren, zodat zij in staat zijn zelfstandig te kunnen 

(blijven) wonen. 

 

Concrete afspraken die in deze uitvoeringsoverkomsten zijn gesloten zijn: 

• De hantering van eenduidige definities voor zorg-gerelateerde woningtypes en de actering 

hierop in het Wmo-proces. 

• Optimalisering van de informatievoorziening en de bewerkstelliging van bewustwording van de 

eigen verantwoordelijkheid. 

• De regionale ontwikkeling van een zorg-toegangsvignet, 

• Oog voor samenwerking en efficiëntie tussen de corporaties, gemeente(n) en zorgaanbieders 

voor het grotere geheel. 

 

Woonlastenpact voor 120.000 Limburgse huishoudens en het Convenant vroegsignalering van 

schulden 

ZOwonen heeft als trekker in samenwerking met een zevental andere woningcorporaties, diverse 

gemeenten, nutsbedrijven en zorgverzekeraars in 2020 een tweetal woonlastenpacten getekend. 

Dit pact is tot stand gekomen vanuit de overweging dat circa 10% van de sociale huurders 

maandelijks niet kan voldoen aan hun woonlasten.  

 

De doelstellingen die de partijen zijn overeengekomen zijn: 

• Een gezamenlijke focus en krachtenbundeling van de woningcorporaties om huurders in 

financieel ongezonde situaties sneller te signaleren en adequaat van afgestemde hulp te 

voorzien. 

• Het mobiliseren van de keten door de andere partijen – niet zijnde de corporaties – zo vroeg 

mogelijk te betrekken om verdere (financiële) escalatie van de huurders te voorkomen. 

 

1.4 Beoordeling van de maatschappelijke prestaties in relatie tot de opgaven 

De prestaties van ZOwonen worden geordend op basis van de onderwerpen of thema’s zoals die in 

de lokale prestatieafspraken zijn benoemd. De commissie is voor wat betreft de ordening van de 

prestatieafspraken uitgegaan van de thema’s in de prestatieafspraken met de gemeente Sittard-

Geleen en heeft deze nader afgestemd met de corporatie. De onderwerpen of thema’s van de 

prestatieafspraken met de grootste gemeente of gemeente waar de corporatie het meeste bezit 

heeft, zijn namelijk leidend voor de indeling van de prestaties. 

 

In de voorliggende paragraaf is per thema een beoordeling op één decimaal nauwkeurig 

weergegeven. De beoordelingen zijn gebaseerd op een gemiddelde van de cijfers die per 

opgave/prestatieafspraak en daarbij behorende prestatie zijn gegeven in de prestatietabel in bijlage 

7. Daarnaast is in de prestatietabel in bijlage 7 voor verschillende opgaven/prestatieafspraken en 

prestaties een meer uitgebreide toelichting opgenomen dan in paragraaf 1.4.  
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1.4.1 Thema 1: woningvoorraad en beschikbaarheid 

De commissie oordeelt dat ZOwonen ten aanzien van woningvoorraad en 

beschikbaarheid ruim voldoende heeft gepresteerd. ZOwonen heeft – in overeen-

stemming met de prestatieafspraken – bijgedragen aan de woningvoorraad en 

beschikbaarheid in haar werkveld. Bewonderenswaardig is dat ZOwonen stuurt op een 

zekere overcapaciteit in de sociale woningvoorraad en het middenhuursegment. Daarnaast 

zet ZOwonen in op maatwerk in woningtoewijzing en zoekt de corporatie actief naar 

oplossingen voor woonwagenlocaties. 

 

Uitkomst maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de maatschappelijke visitatie was het hoofdstuk presteren naar opgaven en ambities in andere 

thema’s onderverdeeld. Destijds was in plaats van woningvoorraad en beschikbaarheid 

onderscheid gemaakt tussen (des)investeren in vastgoed en de huisvesting van de primaire 

doelgroep.  

 

ZOwonen heeft in de maatschappelijke visitatie ten aanzien van (des)investeren in vastgoed met 

een 6,2 voldoende gepresteerd. ZOwonen heeft destijds 225 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, 

minder woningen gesloopt dan afgesproken, en 806 woningen gerenoveerd. 

 

Ten aanzien van het huisvesten van de primaire doelgroep heeft ZOwonen in de maatschappelijke 

visitatie ruim voldoende gepresteerd met een 7,4 gemiddeld.  ZOwonen heeft woningen destijds 

passend toegewezen en zich ingespannen voor de huisvesting van statushouders en 

woonwagenbewoners. In dit thema scoorde ZOwonen een 7,2 voor woningtoewijzing en 

doorstroming, en een 7,5 voor betaalbaarheid. 

 

Context: ZOwonen stuurt op een zekere overcapaciteit in de sociale woningvoorraad en het 

middenhuursegment 

Het beleid van ZOwonen is om voldoende woningen van het juiste type voor de juiste doelgroep 

beschikbaar te hebben. Door voldoende grote en kleine eengezinswoningen aan te bieden, wil 

ZOwonen de woningbehoefte in de breedte afdekken. Daarbij gaat ZOwonen uit van continuering 

van haar verkoopprogramma, gelet op de essentiële bijdrage van deze kasstroom aan de 

maatschappelijke opgave. 

 

ZOwonen geeft daarnaast in haar portefeuillebeleid aan het aandeel woningen te gaan versterken 

waar alle primaire functies op één woonlaag liggen, zowel grondgebonden als in appartementen. 

De corporatie zet hierop in, vanwege de sterke vergrijzing, en de flexibiliteit die dit type bezit biedt.  

 

Voor het type meergezinswoning met lift wordt verwacht dat deze op de middellange termijn op het 

vlak van kwaliteit, duurzaamheid en zorg een probleem zullen gaan vormen. Dit heeft de basis 

gevormd om in te zetten op het geleidelijk verlagen van het aandeel hoogbouwflats.  

 

Ten aanzien van het type meergezinswoningen zonder lift ziet ZOwonen dat er – gelet op de 

huurprijs – op de lange termijn een markt kan zijn. Dit vooral omdat ZOwonen steeds meer mensen 

bedient die zich aan de rand van de maatschappij bevinden en beperkte middelen hebben. 

Daarnaast bieden de ruimere woningen in dit segment een goede eerste woning voor starters of 

voor de huishoudens met de kleinste beurs.  

 

ZOwonen wijst woningen passend toe  

In de prestatieafspraken is aangegeven dat de woningcorporaties, conform de Wet passend 

toewijzen, verplicht zijn om 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een woning 

onder de aftoppingsgrens aan te bieden. 

7,4 
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Het aantal passend toegewezen woningen door ZOwonen is als volgt: 

• 2018: 95,4% (EU-norm: 94,4% - 3,2% - 2,4%) 

• 2019: 96,0% (EU-norm: 93,6% - 4,3% - 2,1%) 

• 2020: 97,03% (EU-norm: 93,9% - 3,1% - 3,0%) 

 

Daarmee voldoet ZOwonen volledig aan deze prestatieafspraak, waarvoor een pluspunt is 

toegekend. 

 

ZOwonen verfijnt spelregels woonruimteverdeling 

In de prestatieafspraken is aandacht voor de spelregels voor woonruimteverdeling. Daarin is in het 

bijzonder aandacht voor het doorverhuizen van 65+’ers, de huisvesting van Housing-kandidaten en 

de huisvesting van medisch urgenten. 

 

ZOwonen heeft op twee manieren invulling gegeven aan deze opgave. In 2019 heeft ZOwonen de 

keuze gemaakt om aan te sluiten bij het provinciaal woonruimteverdeelsysteem ‘Thuis in Limburg’. 

Binnen dit systeem is voor ZOwonen meer ruimte om maatwerk in woonruimteverdeling te bieden.  

 

Daarnaast heeft ZOwonen haar eigen spelregels voor woonruimteverdeling herzien. Daarbij heeft 

ZOwonen onderstaande spelregels toegevoegd en aangepast binnen de woonruimteverdeling:  

• 65+’ers mogen met hun huidige kale huur verhuizen naar een (passende) woningen; 

• voorrang voor jongeren en Housing-kandidaten op 1.200 aangewezen woningen; 

• voorrang voor drie- of meerpersoonshuishouden bij vrijkomende (grote) eengezinswoningen;  

• zoektocht nieuwe passende woning medisch urgenten door ZOwonen (opgenomen bij 

bijzondere doelgroepen). 

 

Het resultaat hiervan is dat ZOwonen woonruimte middels spelregels verdeelt, waarbij professio-

nele ruimte is voor autonomie. Daarmee heeft ZOwonen actief invulling gegeven aan deze 

prestatieafspraken en de woonruimteverdeling passend verfijnd. Vanwege het volledig voldoen aan 

de opgave en de inspanning die ZOwonen hiervoor heeft geleverd zijn twee pluspunten toegekend. 

 

ZOwonen herijkt haar portefeuillestrategie 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen haar wensportefeuille realiseert en haar 

portefeuillestrategie herijkt en meerjarig vaststelt. ZOwonen heeft hieraan invulling gegeven door in 

2019 een nieuw portefeuilleplan voor de periode 2020 tot en met 2034 op te stellen. In het nieuwe 

portefeuilleplan is opgenomen hoe de corporatie met haar vastgoedontwikkelingen bijdraagt aan 

een fijn (t)huis voor bewoners. 

 

Uitgangspunten van de wensportefeuille van ZOwonen (van 2020 t/m 2034) zijn: 

• een gelijkblijvende woningvoorraad; 

• een transitie van hoogbouw naar laagbouw; 

• stabiele waardeontwikkeling huisvesting middels verkoop, sloop en passende woningbouw; 

• focus op (bijna) energieneutrale en levensloopbestendige woningen; 

• ruimte voor wonen/welzijn en zorgwoningen; 

• continuering verkoopbeleid, gelet op essentiële financiële bijdrage portefeuilleplan. 

 

Daarbij is het noemenswaardig om te vermelden dat ZOwonen inzet op een vergelijkbare 

woningvoorraad, ondanks de dalende demografische ontwikkelingen. Aanleiding hiervoor is de 

frictie die ZOwonen op sommige delen van haar woningvoorraad ziet, en doordat ZOwonen streeft 

naar een robuuste woningvoorraad richting de toekomst. Voor het proces om te komen tot de 

nieuwe meerjarige portefeuillestrategie, en het bereikte resultaat worden twee pluspunten 

toegekend. 
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ZOwonen realiseert nieuwbouwwoningen 

In de beoordelingsperiode is afgesproken dat ZOwonen nieuwbouw oplevert in verschillende 

gemeenten. De oplevernorm per gemeente is in onderstaande tabel per gemeente weergeven. In 

totaal gaat het om 375 woningen in de periode 2018 tot en met 2020. Uiteindelijk heeft ZOwonen in 

deze periode 314 woningen, en aanvullend nog 30 intramurale zorgwoningen, kunnen opleveren. 

 

Tabel 6: Opleverafspraak nieuwbouwwoningen ZOwonen per gemeente in de periode 2018-2020 

Jaartal Sittard-Geleen Schinnen/ 

Beekdaelen 

Beek Echt-Susteren Totaal 

2018 84 25 0 0 109 

2019 62 0 0 0 62 

2020 182 25 0 0 207 

Totaal 328 50 0 0 375 

 

ZOwonen heeft met de oplevering Resedastraat Sittard, de Vonderstraat Schinnen fase 1 en de 

Kupstraat Spaubeek in 2018 in totaal 46 woningen opgeleverd (netto -50). Dit is minder dan de 

afgesproken aantallen, voornamelijk als gevolg van vertraging in het slooptraject in het project 

Stadbroek. Overigens is het noemenswaardig dat in 2018 het herstructureringsproject van de wijk 

Mijn Zuid na 10 jaar is afgerond. In 2019 heeft ZOwonen met de oplevering van Seringenlaan 

Geleen fase 1 en Stadbroek Oost Sittard 60 woningen gerealiseerd (netto -2 woningen). Tenslotte 

heeft ZOwonen in 2020 208 woningen, 30 intramurale woningen en 10 garages opgeleverd. Deze 

realisatie bestaat uit de oplevering van het Hof van Serviam Sittard, Schinnen fase 2, Seringenlaan 

Geleen fase 2, Petrusstraat/Heistraat 25 en de tijdelijke units Gijselaar 2 (netto +1 woning). 

 

Voor de extra inspanningen die ZOwonen heeft geleverd in 2020, en het voldoen aan de opgaven 

in de jaren 2019 en 2020, wordt een pluspunt toegekend. 

 

ZOwonen heeft woningen onttrokken middels sloop, samenvoeging en verkoop 

In de beoordelingsperiode is afgesproken dat ZOwonen woningen sloopt in verschillende 

gemeenten. Daarbij was voor 2018 aanvankelijk afgesproken om 81 woningen te slopen. Door 

planningswijzigingen is dit aantal aangepast naar 115 woningen. In 2019 is afgesproken dat 

ZOwonen 87 woningen zou slopen (waarvan 61 woningen in Sittard-Geleen en 26 woningen in 

Schinnen) en in 2020 ging het om 30 woningen in Sittard. 

 

In 2018 zijn conform de prestatieafspraken 115 woningen gesloopt. Het daadwerkelijk aantal 

gesloopte woningen door ZOwonen wijkt in 2019 en 2020 af van de prestatieafspraken, met 

71 woningen in 2019 en 36 woningen in 2020. Reden voor de afwijkingen is een aantal wijzigingen 

in de planning ten opzichte van de begroting, waardoor de sloop met enkele maanden vertraagd is. 

 

Ook zijn er prestatieafspraken gemaakt over het samenvoegen van woningen, ten behoeve van de 

voorraad in Sittard-Geleen. Daarbij gaat het in 2018 om het samenvoegen van 8 woningen en in 

2019 om het samenvoegen van 22 woningen. Deze prestaties zijn tegen het einde 2020 tot aan het 

begin 2021 gerealiseerd. Deze vertraging is een gevolg van veranderende inzichten in het 

programma van eisen, waardoor het haalbaarheidsonderzoek naar de samenvoeging meer tijd 

vergde. 

 

Tevens is in de beoordelingsperiode afgesproken dat ZOwonen woningen verkoopt. Daarbij gaat 

het in 2018 om de verkoop van 50 woningen (waarvan 40 DAEB en 10 niet-DAEB) en in 2019 om 

de verkoop van 50 woningen (waarvan 30 DEAB  en 20 niet-DEAB). Het daadwerkelijk aantal 

verkochte woningen door ZOwonen betreft 51 woningen in 2018 (waarvan 43 DAEB en 8 niet-

DAEB) en 35 woningen in 2019 (waarvan 30 DEAB  en 5 niet-DEAB). Het aantal verkochte 
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woningen is in 2019 lager doordat de verkoop van het complex aan de Smithlaan in Sittard 

uiteindelijk pas in 2020 heeft plaatsgevonden. 

 

ZOwonen heeft volledig voldaan aan de opgaven, waarvoor voor de drie onttrekkingsopgaven een 

pluspunt is toegekend. 

 

ZOwonen heeft actief gezocht naar oplossingen voor woonwagenlocaties 

ZOwonen heeft in verschillende gemeenten afspraken gemaakt om woonwagenlocaties van de 

gemeente over te nemen. Daarnaast is afgesproken dat ZOwonen en de gemeenten samen naar 

oplossing zoeken voor het ontbreken van opstal bij de standplaatsen en huurwagens op de 

woonwagenlocaties.  

 

In de beoordelingsperiode heeft ZOwonen met de betreffende gemeenten afgesproken dat 

ZOwonen de woonwagenlocaties pas overneemt zodra er een zogeheten nul-situatie door de 

gemeente is gecreëerd. Dit is nog niet voor iedere locatie het geval. Naar verwachting neemt 

ZOwonen de locatie aan de Tudderenderweg in de loop van 2021 over. Voor de locaties aan de 

Obbichterweg (gemeente Sittard-Geleen) en de locaties Limietweg, Veeweg en Verlengde 

Lindenlaan (gemeente Beekdaelen) geldt dat de gemeenten nog geen nul-situatie hebben 

gecreëerd. Ook is er een oplossing gevonden voor het ontbreken van opstal op de 

woonwagenlocaties. Middels erfpacht heeft ZOwonen de betreffende standplaatsen overgenomen. 

Het gros van de opstallen zijn eigendom van de bewoners. Indien de opstal geen eigendom is van 

de bewoner, dan betreft het een huurwagen/huurchalet. 

 

Voor de nadrukkelijke inspanningen die ZOwonen heeft gepleegd op dit onderwerp, en het voldoen 

aan de opgave, worden twee pluspunten toegekend. 

 

 

1.4.2 Thema 2: betaalbaarheid 

De commissie oordeelt dat ZOwonen ten aanzien van betaalbaarheid goed heeft 

gepresteerd. De corporatie heeft nadrukkelijk -en meer dan de prestatieafspraken 

voorschrijven- bijgedragen aan de betaalbaarheid in haar werkveld. Dit geldt in 

het bijzonder voor de buitengewoon proactieve rol van ZOwonen in het voorkomen, 

signaleren en oplossen van financieel ongezonde situaties van huishoudens. 

 

Uitkomst maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de maatschappelijke visitatie was het thema betaalbaarheid onderdeel van het thema 

huisvesting van de primaire doelgroep. Ten aanzien van het huisvesten van de primaire doelgroep 

heeft ZOwonen destijds, met een 7,4, ruim voldoende gepresteerd. ZOwonen scoorde daarbij voor 

het onderdeel betaalbaarheid zelfs goed, met gemiddeld een 7,5.  

 

ZOwonen heeft zich in de visitatieperiode 2014 – 2017 ingezet voor betaalbare huurwoningen en 

het terugdringen van betaalachterstanden. Dit heeft ZOwonen gedaan door de jaarlijkse 

huurverhoging te relateren aan de streefhuur, en door met investeringen in duurzaamheid en 

zelfbeheer de woonlasten beheersbaar te houden. 

 

Context: ZOwonen zet ruim in op betaalbare woningen 

Het doel van ZOwonen is om voldoende woningen per huurprijscategorie te hebben. Passend bij 

haar nieuwe identiteit wil ZOwonen dat minimaal 10.000 van haar woningen (tenminste 84%), ook 

in 2034 nog, verhuurd worden onder de tweede aftoppingsgrens. Dit is, gelet op prognoses ten 

aanzien van inkomens- en huishoudensontwikkeling, meer dan nodig. ZOwonen kiest hier echter 

voor, omdat zij haar sociaal-maatschappelijke karakter wil benadrukken. 
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ZOwonen heeft in haar integraal huurbeleid daarnaast besloten om woonlasten te stabiliseren. Dit 

heeft ZOwonen gedaan door de streefhuur te laten zakken en door de jaarlijkse huurverhoging 

onder inflatie te houden. Vertrekpunt daarin is een streefhuur van 74% van de maximale huur. Op 

deze manier tracht ZOwonen de koopkracht van haar huurders te laten toenemen, zodat huurders 

(meer) perspectief krijgen.  

 

ZOwonen zorgt er daarbij ook voor dat duizend woningen beschikbaar blijven onder de kwaliteits-

kortingsgrens, voor jongeren en mensen die – vanwege medische redenen – terugtreden in de 

maatschappij. De huurwoningen in de vrije sector (de niet-DAEB-woningen) laat ZOwonen in 

omvang gelijk, zodat er ook voor middeninkomens ruimte op de woningmarkt is. 

 

ZOwonen voert beperkte huurverhogingen door 

In het werkgebied van ZOwonen zijn afspraken gemaakt op het gebied van betaalbaarheid. Daarbij 

is gedurende de beoordelingsperiode afgesproken dat de huuraanpassingen binnen de 0% en 

2,6% zouden moeten vallen (zie prestatietabel voor de exacte opgave per jaar). ZOwonen heeft 

aan deze opgave voldaan. De daadwerkelijke huuraanpassingen door ZOwonen zijn – exclusief de 

inkomensafhankelijke huuraanpassing – per jaar als volgt: 

• 2018: 1,75% 

• 2019: 1,36% 

• 2020: 2,18% 

 

Daarmee voldoet ZOwonen aan deze opgave.   

 

ZOwonen topt huren in bepaalde situaties af 

In het kader van betaalbaarheid is ook afgesproken dat ZOwonen huren aftopt op het moment dat 

deze boven bepaalde huurgrenzen uitkomen. Verder is afgesproken dat de huur bij mutatie wordt 

aangepast (streefhurenbeleid), waardoor prijs en kwaliteit in evenwicht komen. Dit betekent dat de 

nieuwe huur hoger of lager kan liggen dan de oude huur.  

 

ZOwonen heeft aan deze opgaven gedaan. Zo heeft de corporatie gedurende de 

beoordelingsperiode huurprijzen voor jongeren en Housing-kandidaten, indien nodig, afgetopt. 

Daarnaast heeft ZOwonen het ‘gelijk oversteken-principe’ bij senioren toegepast. Dit betekent dat 

senioren in hun volgende woning een gelijke huur kunnen ontvangen, op het moment dat de 

huurprijs een belemmering vormt.  

 

ZOwonen zet zich proactief in op het voorkomen en oplossen van financiële problemen bij huurders 

In het woonlastenpact voor 120.000 Limburgse huishoudens, is ZOwonen samen met een zevental 

andere woningcorporaties overeengekomen om gezamenlijk vroegtijdig financieel ongezonde 

situaties te signaleren en van adequaat afgestemde hulp te voorzien. Daarbij is het belang van 

samenwerking met andere partners (niet zijnde corporaties) nadrukkelijk onderstreept. Deze 

overeenkomst wordt ingevuld middels de prestatieafspraken, eigen beleid en de 

Voorzieningenwijzer.  

 

ZOwonen heeft een grote rol in de totstandkoming van het woonlastenpact gehad. Daarnaast heeft 

ZOwonen interne werkafspraken op dit onderwerp gemaakt. Zo is de incassoafdeling van ZOwonen 

omgevormd tot het team financiële coaches. Uitgangspunt is dat het team zich flexibel richting 

huurders opstelt. 

 

Op het gebied van vroegsignalering van financieel ongezonde situaties heeft ZOwonen werk-

afspraken met andere (semi-)publieke organisaties gemaakt. Zodra meerdere organisaties een 

betaalachterstand signaleren wordt binnen twee weken een gesprek geïnitieerd door de 
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betreffende gemeente. Daarnaast zijn de financiële coaches van ZOwonen zichtbaar in de wijk. 

Waar nodig worden huisbezoeken van de coaches in samenwerking met bijvoorbeeld de 

gemeentelijke kredietbanken en maatschappelijk werkers geïntensiveerd. Daarbij wordt niet alleen 

gezocht naar een oplossing voor een huurachterstand, maar wordt ook aandacht besteed aan de 

achterliggende oorzaak en het voorkomen van verdere problemen.  
 

Noemenswaardig is verder dat ZOwonen proactief actie onderneemt op dit onderwerp. Zo wordt in 

het geval van een ontslaggolf contact opgenomen met de betreffende medewerkers om huurders 

alert te maken op het risico van het ontstaan van huurachterstanden en wordt gewezen op de 

wegwijzer naar hulp. Ook is het bewonersportal geïntroduceerd, waarbij bewoners zelf online 

inzage in hun betalingen hebben, en waarbij zij direct online betalingen kunnen verrichten. De 

invulling van de incassoprocessen worden ook in samenwerking met andere corporaties in Limburg 

besproken. 
 
 

1.4.3 Thema 3: huisvesting bijzondere doelgroepen2 

De commissie oordeelt dat ZOwonen ten aanzien van huisvesting van bijzondere 

doelgroepen goed heeft gepresteerd. ZOwonen heeft nadrukkelijk -en meer dan 

de prestatieafspraken voorschrijven- bijgedragen aan de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen. Dit geldt in het bijzonder voor de proactieve rol die ZOwonen in het 

Housing-programma vervult. Daarnaast heeft ZOwonen veel energie gestoken in de 

toewijzing van zorggeschikte woningen. 
 

Uitkomst maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie ten aanzien van het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen met een 7,2 ruim voldoende gepresteerd. ZOwonen heeft ingezet op geschikte 

huisvesting voor bijzondere doelgroepen, heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met andere 

partijen en heeft doelgroepen gehuisvest. 
 

Context: ZOwonen wil meedenken, meewerken en meeveren in de zorg van haar bewoners  

ZOwonen kiest er nadrukkelijk voor om – zowel vanuit haar vastgoedopgaven als haar 

leefbaarheidsopgaven – partner te zijn van zorg- en welzijnsorganisaties. Dit betekent dat 

ZOwonen wil meedenken, meewerken en meeveren in de belangen van de ander. Daarom wil 

ZOwonen groeien richting een regierol in de zorg in haar wijken en van haar huurders, zonder de 

verantwoordelijkheid van de zorgpartij over te nemen. 
 

ZOwonen zet zich middels Housing in op zelfstandig wonen met een zorgvraag 

Housing is opgericht in het samenwerkingsverband in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Het 

betreft een samenwerking tussen corporaties, gemeenten en zorgorganisaties in de ontwikkeling 

van intramuraal naar extramuraal wonen. Dit betreft een zorginhoudelijk proces waarin de 

doelgroep gescreend wordt op de mogelijkheden van hun terugkeer in de samenleving, waarna zij 

gedurende twee jaar door zorgorganisaties begeleid worden. Daarmee is het doel van dit initiatief 

om zelfstandig wonen voor mensen met een zorgvraag op verantwoorde wijze mogelijk te maken.  
 

In het jaarverslag van ZOwonen is aangegeven dat ZOwonen een taakstelling heeft op het gebied 

van Housing: 

• 2017 en 2018: 53 woningen; 

• 2019: 57 woningen; 

• 2020: 83 woningen. 

 

                                                           
2  In de maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) had het thema bijzondere doelgroepen volgens de 

visitatiesystematiek destijds enkel betrekking op huishoudens die een aanpassing aan hun woning vereisten, zoals 

zorgbehoevenden en ouderen. 
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ZOwonen heeft met onderstaande toegewezen Housingwoningen in 2018 en 2019 in belangrijke 

mate voldaan aan de opgave. In 2020 heeft ZOwonen de opgave niet geheel kunnen invullen:  

• 2017 en 2018: 49 woningen; 

• 2019: 60 woningen; 

• 2020: 62 woningen. 

 

Reden voor deze afwijkingen is dat er voor ZOwonen niet altijd de juiste woningen voor Housing 

beschikbaar komen. Daarnaast is er in sommige gevallen sprake van vertraging in de aanmeld-

processen. Niet gehaalde taakstellingen worden ook meegenomen naar een volgend jaar, 

waardoor het tekort zich verder opstapelt.  

 

ZOwonen heeft naast deze taakstelling een grote rol in het Housing-programma vervuld. ZOwonen 

is in 2018 gestart met de implementatie van de nieuwe zorgvisie. ZOwonen droeg bijvoorbeeld bij 

aan de doorontwikkeling van Housing naar een breder inzetbaar loket. Daarbij is gestart met 

buurtbemiddeling en werden woningen financieel bereikbaar gemaakt voor de GGZ-doelgroep. 

Uitgangspunt is een nieuwe aanpak, die nadrukkelijk oog heeft voor de dienstverlenende aspecten 

bovenop de vastgoedrol van ZOwonen. Concreet heeft ZOwonen in 2018 onder meer de 

operationele samenwerking met Vivantes in de toewijzing van zorgwoningen versterkt. 

 

Tenslotte is een noemenswaardig resultaat van het Housing-programma dat 90 tot 95% van de 

cliënten via Housing na 2 jaar geen betalingsachterstanden of overlast laat zien. 

 

ZOwonen werkt aan de zorggeschiktheid van haar bezit 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen op basis van onderzoek de zorggeschiktheid 

van haar woningbezit bepaalt. Met deze exercitie dient na te worden gegaan in hoeverre de vraag 

naar zorgwoningen aansluit bij de beschikbare voorraad van ZOwonen. Daarnaast is afgesproken 

dat ZOwonen rekening houdt met het gemeentelijk beleid om in iedere kern een gemeenschaps-

huis te realiseren. Hierbij gaat het om een accommodatie waar – naast ontmoetingen – ook zorg-

activiteiten zoals opvang van senioren kunnen plaatsvinden.  

 

ZOwonen heeft in haar portefeuillestrategie invulling gegeven aan deze opgave. Allereerst is 

middels deskresearch en steekproeven de hoeveelheid zorggeschikte woningen geïnventariseerd. 

In de portefeuillestrategie is op basis van deze inventarisatie gericht aandacht voor de uitbreiding 

van de zorggeschiktheidscategorieën.  

 

Om te toewijzing van zorggeschikte woningen te verbeteren werkt ZOwonen samen met Wonen 

Limburg, Woonpunt en Zaam Wonen aan een indeling die ervoor zorgt dat voor alle partijen 

duidelijk is welke mate van zorggeschiktheid mogelijk is in de woning. Dit betekent ook dat een 

gemeente bewoners sneller kan helpen bij Wmo-aanvragen doordat zij helder in beeld heeft welke 

eigenschappen een woning heeft. ZOwonen gebruikt hiervoor de BAT-indeling die op meerdere 

plaatsten in Nederland al wordt toegepast. Hier heeft ZOwonen veel inspanning voor moeten 

verrichten. In het proces van toewijzing doet ZOwonen bovendien een proactief aanbod door 

woningen zelf aan te bieden, in plaats van dat zorgbehoevenden zelf initiatief moeten tonen. 

 

ZOwonen biedt statushouders huisvesting 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen de inspanningsverplichting heeft om een 

evenredig deel van de taakstelling in de huisvesting van statushouders op zich te nemen. Dit komt 

voor ZOwonen neer op een taakstelling huisvesting statushouders van: 

• 2018: 144 statushouders (129 statushouders gecorrigeerd voor overschot 2017); 

• 2019: 114 statushouders (waarvan 28 als restant uit 2018); 

• 2020: 102 statushouders (waarvan 24 als restant uit 2019). 
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Gedurende de beoordelingsperiode heeft ZOwonen minder statushouders kunnen huisvesten dan 

in de doorvertaalde taakstelling opgenomen. De reden hiervoor is dat de gemeenten waarin 

ZOwonen actief is via het COA minder personen gekoppeld hebben gekregen. Bovendien is het 

huisvesten van statushouders regelmatig lastig gelet op de grootte van de huishoudens en als 

gevolg van medische beperkingen. ZOwonen heeft jaarlijks de volgende aantallen statushouders 

kunnen huisvesten:  

• 2018: 148 statushouders; 

• 2019: 90 statushouders; 

• 2020: 70 statushouders (nog niet definitief als gevolg van afhankelijk ZOwonen van de 

gemeenten over na-reizigers). 

 

 

1.4.4 Thema 4: kwaliteit woningen en woningbeheer 

De commissie oordeelt dat ZOwonen ten aanzien van kwaliteit woningen en 

woningbeheer ruim voldoende heeft gepresteerd. ZOwonen heeft – in 

overeenstemming met de prestatieafspraken – bijgedragen aan de kwaliteit van 

woningen en woningbeheer. ZOwonen heeft conform afspraken renovatieprojecten 

opgepakt en geïnvesteerd in energie en duurzaamheid. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie ten aanzien van de kwaliteit van woningen en 

woningbeheer met een 7,1 ruim voldoende gepresteerd. ZOwonen heeft geïnvesteerd in veilige en 

gezonde woningen en in duurzaamheid. Op het gebied van de Aedes-benchmark scoorde 

ZOwonen een ‘B’, ‘B’ en een ‘C’. 

 

Context: ZOwonen stuurt op een stabiele kwaliteit over de levensduur van haar woningen 

ZOwonen streeft naar woningbezit dat als kwalitatief goed geduid kan worden. Door kwaliteit, 

duurzaamheid en beschikbaarheid in samenhang te beoordelen, streeft ZOwonen naar algehele 

kwaliteit van haar bezit.  

 

Om tot een gezonde woningvoorraad te komen, hanteert ZOwonen het principe van een lineaire 

verdeling. Uitgaande van een levensduur van 50 jaar van een corporatiewoning, gaat ZOwonen uit 

van een waarde-afschrijving van 2% per jaar. Om in onderhoudsbeleid op dit principe te kunnen 

sturen, groepeert ZOwonen haar bezit naar resterende levensduur:  

• 20 jaar voor einde levensduur staat standaard BKTI begroot, waarbij de toekomstige 

mogelijkheden voor het complex overwogen worden; 

• 12 jaar voor einde levensduur wordt onderhoud naar minimum kwaliteitsniveau afgebouwd. 

 

ZOwonen renoveerde woningen  

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen renovatieprojecten oppakt ten behoeve van 

woningkwaliteit en duurzaamheid. Daarbij zijn voor de jaren 2018 tot en met 2020 onderstaande 

afspraken gemaakt: 

• 2018: 15 woningen (alle woningen in Sittard-Geleen); 

• 2019: 335 woningen (waarvan143 woningen in gemeente Sittard-Geleen en 144 woningen in 

gemeente Beek); 

• 2020: 286 woningen (waarvan 268 in Geleen en 18 in Sittard). 

 

De daadwerkelijk opgepakte renovatie- en verduurzamingsprojecten die ZOwonen heeft opgepakt 

zijn: 

• renovatie en verduurzaming Carmelflats Beek in 2018 (96 appartementen); 

• renovatie Gansbeek/Venbeek in 2018 (15 woningen); 
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• renovatie en verduurzaming Carmelflats Beek in 2019 (284 appartementen); 

• verduurzaming Dr. Poelsstraat Einighausen in 2019 (15 woningen); 

• restauratie Rijksmonument Petrusstraat en Heistraat Sittard in 2020 (25 woningen); 

• renovatie Jos Klijnenlaan e.o. Geleen in 2020 (128 portieketagewoningen); 

• renovatie Van Goyenflat Geleen in 2020 (140 galerijwoningen). 

 

ZOwonen heeft hiermee in belangrijke mate voldaan aan de opgave. De afwijkingen zijn een gevolg 

van afwijkende opleverdata en doordat huurders de renovatie van hun woning in sommige gevallen 

weigeren.  

 

Ook heeft ZOwonen gewerkt aan een vernieuwende rol in processen rondom woningkwaliteit. 

Huurders worden hierin meer persoonlijke benaderd en middels participatie betrokken. Een mooi 

voorbeeld hiervan is het project Restauratie Rijksmonument Petrusstraat en Heistraat Sittard. 

Hierbij ging het om ingrijpende renovaties, waar bewoners nauw bij betrokken zijn geweest. De 

vernieuwende rol van ZOwonen is ook terug te zien in de verbeterde bewonersoordelen. Het 

algehele bewonersoordeel uit de Aedes Benchmark gestegen van een 6,9 in 2018 naar een 7,8 in 

2020. 

 

ZOwonen verduurzaamde woningen 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen de slechtste energie labels wegwerkt, zodat 

de gemiddelde energie-index daalt. Daarbij is concreet afgesproken dat ZOwonen in 2018 circa 

1.000 woningen voor een bedrag van € 6 miljoen aanpakt, en in 2019 ruim 1.100 woningen voor 

een totaal investeringsvolume van € 11 miljoen verduurzaamt. Hierbij wordt de schil van de 

woningen aangepakt. Dit om het wooncomfort te vergroten en de woonlasten in de hand te houden.  

 

Gedurende de beoordelingsperiode heeft de gemiddelde energie-index (peildatum augustus) zich 

als volgt ontwikkeld: 

• 2018: 1.68 

• 2019: 1.60 

• 2020: 1.57 

 

Daarbij staan in de visie van ZOwonen ten aanzien van energie en duurzaamheid 3 mijlpalen 

centraal. In 2021 wil ZOwonen, conform het sectorconvenant, een gemiddeld energielabel B 

voeren. In 2034 wil ZOwonen met haar voorraad op label A zitten. De laatste mijlpaal is dat 

ZOwonen op lange termijn streeft naar CO2-neutraliteit. 

 

Vanuit het duurzaamheidsbeleid zijn woningen bij renovatie verduurzaamd en is in het bijzonder 

aandacht voor de schilaanpak. Dit betreft een extra aanpak bestaande uit het isoleren van 

spouwmuren, daken en vloeren alsook aan het aanbrengen van HR++ glas en mechanische 

ventilatie. Deze projecten staan, naast het verminderen van de energierekening, tevens in het 

teken van het verhogen van het bewonerscomfort. 

 

 

1.4.5 Thema 5: kwaliteit wijken en buurten 

De commissie oordeelt dat ZOwonen ten aanzien van kwaliteit wijken en buurten 

goed heeft gepresteerd. De corporatie heeft nadrukkelijk -en meer dan de 

prestatieafspraken voorschrijven- bijgedragen aan de kwaliteit van wijken en 

buurten. Dit geldt in het bijzonder voor de verschillende creatieve en ondernemende 

leefbaarheidsinitiatieven van ZOwonen, zoals de tijdelijke realisatie van een stadsstrand.  
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Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie ten aanzien van de kwaliteit van wijken en buurten 

ruim voldoende gepresteerd. ZOwonen heeft zich in samenwerking met partners ingezet om 

huisuitzetting en overlast te voorkomen. Daarnaast heeft ZOwonen ingezet op een 

leefbaarheidsprogramma gebaseerd op de methodiek van Veilige Buurten. 

 

Context: ZOwonen wil haar vastgoedopgaven beter in samenhang met haar 

leefbaarheidsopgaven vormgeven 

ZOwonen beschouwt leefbaarheid als haar kerntaak. ZOwonen wil daarom haar vastgoedopgaven 

beter in samenhang met de leefbaarheidsopgaven vormgeven. 

 

In het werkgebied streeft ZOwonen er in het bijzonder naar om de participatie en zelfredzaamheid 

van haar huurders te vergroten. Dit wil ZOwonen verwezenlijken door haar woonconsulenten op 

complexniveau actief met bewonerscommissies te laten werken, en door veelvuldig met individuele 

bewoners in gesprek te gaan. Op die manier wil ZOwonen bewonersinitiatieven faciliteren.  

 

ZOwonen staat dichter bij haar huurders in haar wijken en buurten 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen dichterbij haar huurders gaat staan en 

zichtbaarder wordt in de wijk. Dit dient ZOwonen te realiseren door vaker in contact te treden met 

huurders en woningzoekenden. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is het voortijdig oppakken 

van signalen, zodat hier adequaat op gereageerd kan worden. Verder is afgesproken dat ZOwonen 

zichtbaarder wordt in de wijk, waarbij medewerkers in gebiedsteams werken en gericht in actie 

komen voor de leefbaarheid in de wijk en buurt. Belangrijkste aandachtspunten hierin zijn schoon, 

heel en veilig. 

 

ZOwonen heeft in samenwerking met bewoners activiteiten georganiseerd. Zo zijn er meerdere 

inlooppunten en huismeesterkantoren aangepakt en opgefrist, en zijn er gemeenschappelijke 

groenvoorzieningen heringericht. Op een aantal locaties is geïnvesteerd in sociale activiteiten die 

bewoners de gelegenheid biedt elkaar te leren kennen. De Culturendag in de hoogbouwflats in 

Geleen-Zuid is daar een sprekend voorbeeld van. 

 

ZOwonen pakt veel leefbaarheidsprojecten op 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen zich inzet voor de leefbaarheid in de wijken 

en buurten. Zo is in de prestatieafspraken opgenomen dat ZOwonen een integrale aanpak hanteert 

om de leefbaarheid te verbeteren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op het ondersteunen van 

leefbaarheidsactiviteiten die huurders ontplooien, actieve inzet op overlastsituaties, het bestrijden 

van hennepteelt en handel in verdovende middelen, het beschikbaar stellen van gemeenschappe-

lijke ruimten, een werkbudget vrijwillige toezichthouders en ondersteuning bewonerscommissies. 

 

ZOwonen heeft proactief actie ondernomen op de leefbaarheid in haar wijken en buurten. De 

corporatie heeft bijvoorbeeld het aantal fte’s in de wijk van 21 naar 26 opgeschaald, en budget-

overschrijding op onder meer groenonderhoud aangevuld. Ook heeft ZOwonen haar houding 

richting bewoners aangepast. Bewoners krijgen nu meer ruimte voor eigen initiatief. 

 

ZOwonen heeft daarnaast verschillende leefbaarheidsprojecten opgepakt, waarin er sprake is van 

een paletverbreding. De basis is het concept schoon, heel en veilig, maar ook daarbuiten worden 

sociale projecten opgepakt. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van de sociale cohesie 

(vrijwilligersactiviteiten stimuleren via het leefbaarheidsfonds), de aanpak van notoire overlast-

veroorzakers, afvaldumping en er is met sociale activiteiten zoals het stadsstrand geanticipeerd op 

overlast. 

 



 

 

 
29 

  

 

Noemenswaardig is ook dat ZOwonen in 2018 haar band met het Veiligheidshuis heeft versterkt. 

Daarbij is wekelijks vanuit een samenwerkingsverband gewerkt aan de zware casuïstiek. 

Tegelijkertijd heeft ZOwonen voorbereidingen getroffen om te starten met buurtbemiddeling. Dit 

initiatief leidt vrijwillige bemiddelaars op, die in een vroeg stadium overlastcasussen onder hun 

hoede nemen. Daarmee heeft ZOwonen getracht zowel de voor- als achterzijde van de 

overlastenketen aan te pakken. 

 

Ook heeft ZOwonen in 2018 op het veiligheidsvlak een aantal hotspots aangepakt. Samen met de 

gemeente initieerde ZOwonen een integrale aanpak, waarbij is gestart 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. 

 

Tenslotte heeft ZOwonen in 2019 naar aanleiding van de lessen van haar bewonersonderzoek uit 

2018 actie genomen op meldingen over zwerfvuil, overlast en andere ongemakken. Hiervoor heeft 

ZOwonen haar keten uitgebreid met buurtbemiddeling, waarvan Partners in Welzijn de coördinatie 

voert.  

 

1.5 Beschrijving van de ambities 

ZOwonen heeft haar ambities voor maatschappelijk presteren vastgelegd in haar bedrijfsplan 

ZOwonen – een nieuwe koers. Daarnaast zijn ook het nieuw vastgesteld portefeuilleplan en 

huurbeleid voorbeelden waarin de ambities van ZOwonen naar voren komen. 

 

ZOwonen – Een nieuwe koers 

ZOwonen heeft gedurende de beoordelingsperiode een nieuwe strategische koers bepaald. 

Uitgangspunt van deze koers is dat ZOwonen een maatschappelijke organisatie is. Bewoners 

worden ondersteund door middel van een verbeterd perspectief, een bevordering van 

zelfredzaamheid en een vergroting van participatie.  

 

In het bedrijfsplan is onderstaande missie geformuleerd: 

 

“ZOwonen werkt mee aan een wereld waarin mensen samenwonen, werken en leven in 

een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen tot rust komen in 

hun thuis ontstaat er meer ruimte om zich te focussen op hun eigen ontwikkeling.” 

 

Uit dit proces zijn onderstaande zeven focuspunten naar voren gekomen: 

1. In onze projecten richten we onze focus meer op bewoners. 

2. Uiteraard staat het realiseren van een passende woning voorop. Een passende woning 

betekent dat deze beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is. 

3. Leefbaarheid behoort tot onze kerntaak. Hierbij hebben we de taak om onze vastgoedopgaven 

beter in samenhang met onze leefbaarheidsopgaven vorm te geven. 

4. We zijn ons ervan bewust dat we een betere dienstverlening moeten realiseren.  

5. We moeten resultaatgerichter werken: effectiever en efficiënter. 

6. We zetten meer in op samenwerking. Hierbij gaan we een meer leidende rol in onze regio’s 

nemen. 

7. Experimenteren mag én moet.  

 

De nieuwe strategische koers is in een zorgvuldig proces met bewoners, stakeholders en 

medewerkers van ZOwonen tot stand gekomen.  
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Daarbij heeft ZOwonen er bewust voor gekozen om de nieuwe strategische koers niet om te zetten 

in een ondernemingsplan. Onderdeel van de nieuwe strategische koers is om te werken met een 

vizier, waarbij doelen worden bewerkstelligd door deze in de jaarschijven en begrotingen uit te 

werken. 

 

Portefeuilleplan 2020-2034 

In de periode 2018-2019 heeft ZOwonen een nieuw portefeuilleplan vormgegeven. Dit plan is als 

een intern document opgesteld, waarin inzicht is gegeven in welke mate de wensportefeuille is 

ingevuld en tot welk financieel beeld dit leidt. Het portefeuilleplan bouwt voort op een gedegen 

omgevingsanalyse, en gaat uit van de vastgestelde richtinggevende kaders uit de nieuwe identiteit 

van ZOwonen (Kompas 2020-2025) alsook het financieel beleid. 

 

De algemene uitgangspunten in dit portefeuilleplan – met als zichtjaar 2034 – zijn: 

• Een gelijkblijvende woningvoorraad. 

• Transitie van hoogbouw naar laagbouw (met een focus op appartementen met liften). 

• Investeringen met een stabiele waardeontwikkeling over de levensduur van het product. 

• Meer ruimte voor woonconcepten op het snijvlak van wonen en zorg. 

• Continuering verkoopprogramma gelet op essentiële bijdrage kasstroom aan opgave. 

 

Bovenstaande uitgangspunten zijn door ZOwonen vertaald naar een concreet meerjarig 

investeringsprogramma, waarin rekening is gehouden met tijd, financiële middelen en verwachte 

(omgevings)ontwikkelingen. 

 

Integraal huurbeleid 2021-2024 

In 2020 heeft ZOwonen haar integraal huurbeleid voor de periode 2021 tot en met 2024 uitgewerkt. 

Dit huurbeleid is nauw verweven met de nieuwe strategische koers van ZOwonen, waarin het 

integraal huurbeleid als primaire bekostiging dient. Uitgangspunt van het integraal huurbeleid 2021-

2024 is investeren in de toekomst van ZOwonen, zonder lastenverzwaringen voor huurders. 

 

Het integraal huurbeleid 2021-2024 bestaat uit twee hoofddoelen. Het eerste hoofddoel is het 

bieden van perspectief voor huurders. Dit wordt gerealiseerd door de woonlasten van huurders te 

stabiliseren, om daarmee de koopkracht van de huurders te laten toenemen. Het streefhuurbeleid 

laat ZOwonen derhalve zakken en de jaarlijkse huurverhoging wordt onder de inflatie gehouden. 

Het tweede hoofddoel is een uitlegbaar en eerlijk huurbeleid, dat altijd draait om huurders. 

Uitgangspunt hierin is de objectieve kwaliteit van de woning. Vanuit die stap werkt ZOwonen naar 

de situatie van het betreffende huishouden toe. Waar nodig kiest ZOwonen voor maatwerk. 

 

Deze hoofddoelen wil ZOwonen concreet realiseren door: 

• De gemiddelde streefhuursom te laten dalen van 78% naar 75%. 

• Door 65+’ers en medische urgenten met hun huidige kale huur te laten verhuizen naar een 

passende woning. 

• Door de mogelijkheid van huurprijsbevriezing of -verlaging conform het Sociaal Huurakkoord. 

• Door matiging van de huurverhoging naar 0% tot aan inflatie. 

• Door inkomensafhankelijke huurverhoging enkel tot aan streefhuur toe te passen. 

• Door waar nodig maatwerk te leveren.  
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1.6 Ambities in relatie tot de opgaven 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie eigen ambities en doelstellingen voor de maatschappelijke prestaties 

heeft en deze bij de externe opgaven in het werkgebied passen. De commissie 

stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De commissie acht een 

hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de aansluiting van de ambities op lokale 

maatschappelijke opgaven, de verantwoordelijkheid die ZOwonen voor opgaven buiten haar 

kerntaak neemt, en de koppeling van deze ambities aan interne ontwikkelstappen. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de  maatschappelijke visitatie heeft ZOwonen op het onderdeel ambities in relatie tot de opgaven 

met een 7 ruim voldoende gepresteerd. Deze beoordeling kwam tot stand vanwege de aansluiting 

op relevante signalen uit de omgeving, de onderbouwing van doelstellingen en de actieve hantering 

van de ambities in het beleid. 

 

Ambities in relatie tot de opgaven 

De ambities van ZOwonen sluiten goed aan bij de lokale maatschappelijke opgaven in het 

werkgebied. In de koers zijn de ambities op hoofdlijnen geformuleerd, en zijn voornamelijk de 

richting en algemene doelstellingen opgenomen per onderwerp. De onderwerpen en doelstellingen 

in de koers zijn bewust niet SMART geformuleerd en enkel kort onderbouwd en toegelicht. De 

commissie begrijpt deze keuze van ZOwonen. Dit omdat ZOwonen hiermee de visie van de nieuwe 

koers kan benadrukken, en bewust flexibiliteit in de implementatie van de nieuwe koers en ten 

aanzien van de ontwikkeling van maatschappelijke opgaven behoudt. 

 

De commissie constateert dat ZOwonen in haar ambities bewuste keuzes maakt op basis van de 

nieuwe koers. Daarbij worden de doelstellingen ook gekoppeld aan de interne ontwikkelstappen, 

die gemaakt moeten worden om de doelstellingen te bereiken. Hierin worden werknemers 

gemobiliseerd vanuit hun eigen kracht, en wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren. Naast 

eigenheid staat ook het belang van samenwerking in het realiseren van maatschappelijke waarde 

centraal. 

 

ZOwonen gaat in haar ambities en de toepassing hiervan ook verder dan overeengekomen is in 

bijvoorbeeld de prestatieafspraken. Dit is in het bijzonder zichtbaar in de verantwoordelijkheid die 

ZOwonen op zich neemt op het gebied van leefbaarheid. ZOwonen beschouwt leefbaarheid als 

haar kerntaak en wil dit in balans brengen met haar vastgoedopgave. Ook gaat ZOwonen in de 

betaalbaarheid van woningen en de dienstverleningskwaliteit naar haar huurders verder dan de 

prestatieafspraken. ZOwonen wil betaalbare woningen aanbieden en vanuit haar rol dichtbij 

huurders staan. 

 

ZOwonen heeft haar proces om te komen tot een nieuwe koers middels een compilatievideo vast-

gelegd. In dit proces heeft ZOwonen middels een aantal sessies uitgebreid geluisterd naar haar 

bewoners, belanghebbenden en medewerkers. Daarin heeft ZOwonen haar identiteit van binnen uit 

geformuleerd, en tegelijkertijd haar maatschappelijke opgaven van buiten naar binnen vastgesteld. 

De commissie constateert dat ZOwonen in dit proces op een creatieve manier de verbinding met 

haar bewoners, belanghebbenden en medewerkers heeft gezocht. 
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2 Presteren volgens Belanghebbenden 
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2.1 Inleiding 

Het tweede perspectief van waaruit het presteren van ZOwonen wordt beoordeeld is ‘Presteren 

volgens Belanghebbenden’. In het hoofdstuk Presteren volgens Belanghebbenden geven de 

belanghebbenden een oordeel over de mate waarin zij tevreden zijn over de maatschappelijke 

prestaties van ZOwonen, de relatie en de wijze van communicatie met de corporatie en de invloed 

op het beleid van de corporatie. Daarnaast geven belanghebbenden aan wat de corporatie nog 

kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te voldoen dan wel de verwachtingen te overtreffen.  

 

In het hoofdstuk ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ wordt de beoordeling van de 

belanghebbenden weergegeven. Het gaat hierbij om het oordeel van de belanghebbenden en niet 

om het oordeel van de commissie. 

 

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling door de 

belanghebbenden. 

 

2.2 Beschrijving van de belangrijkste belanghebbenden 

De huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten in het werkgebied zijn via persoonlijke 

gesprekken bij de maatschappelijke tussenvisitatie betrokken. De commissie heeft met 

(een delegatie van) de huurdersvertegenwoordigingen SHL Limbricht, HV Geleen, SHB Susteren, 

Bewonersraad ZOwonen, HBR Beek en SHO, en de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Echt-

Susteren en Beekdaelen (bestuurlijk en ambtelijk) gesproken. Daarnaast is een brede groep van 

overige belanghebbenden geïnterviewd. De commissies heeft gesproken met bouwpartijen, 

collega-corporaties, en zorg en welzijnspartners. 

 

De tussenvisitatie is uitgevoerd tijdens de coronacrisis. Om deze reden zijn de gesprekken met de 

belanghebbenden digitaal gevoerd via Teams. De belanghebbenden hebben daarom extra tijd 

gekregen voor het beoordelen en eventueel aanvullen van het gespreksverslag. 

 

In bijlage 3 is een overzicht met de betrokken belanghebbenden opgenomen.  

 

2.3 Beoordeling door belanghebbenden 

De commissie heeft de belanghebbenden gevraagd om hun oordeel weer te geven in een 

rapportcijfer van 1-10. In onderstaande tabel is het oordeel van belanghebbenden op de 

verschillende onderdelen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huurders, 

gemeente(n) en overige belanghebbenden. Het gemiddelde cijfer komt tot stand door weging van 

de scores van de huurders (1/3), gemeente(n) (1/3) en overige belanghebbenden (1/3). Het 

eindoordeel komt als volgt tot stand:  

• Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie (50%). 

• Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie (25%). 

• Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie (25%). 

 

Tabel 7 geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ weer. In 

de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 
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Tabel 7: Presteren volgens Belanghebbenden 

Thema Huurders Gemeente(n) Overig Eindcijfer 

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie 

Thema 1 7,3 6,9 7,4 7,2 

7,4 

Thema 2 6,4 7,5 8,0 7,3 

Thema 3 6,5 7,8 8,3 7,5 

Thema 4 6,5 7,3 7,7 7,2 

Thema 5 7,2 7,6 8,0 7,6 

Extra prestatieveld - - - - Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie 

Relatie en communicatie 6,5 8,0 7,8 7,4 

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie 

Invloed op beleid 7,0 7,0 7,5 7,2 

Gemiddeld  7,3 

Thema 1: woningvoorraad en beschikbaarheid 

Thema 2: betaalbaarheid 

Thema 3: huisvesting bijzondere doelgroepen 

Thema 4: kwaliteit woningen en woningbeheer 

Thema 5: kwaliteit wijken en buurten 

 

 

2.3.1 Thema 1: woningvoorraad en beschikbaarheid 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van ZOwonen ten aanzien van het 

thema woningvoorraad en beschikbaarheid met een ‘ruim voldoende’. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de  maatschappelijke visitatie was het hoofdstuk presteren naar opgaven en ambities in andere 

thema’s onderverdeeld. Destijds was in plaats van woningvoorraad en beschikbaarheid 

onderscheid gemaakt tussen (des)investeren in vastgoed en huisvesting primaire doelgroep.  

 

De belanghebbenden waarderen de prestaties van ZOwonen in de  maatschappelijke visitatie ten 

aanzien van het (des)investeren in vastgoed met een 7 als ruim voldoende. Zij geven aan dat 

ZOwonen voldoende investeert, met name in het stedelijke gebied. Opgemerkt wordt dat de 

uitvoering soms nog onvoldoende is. 

 

Ten aanzien van het huisvesten van de primaire doelgroep waarderen de belanghebbenden de 

prestaties van ZOwonen met een 6,5 als ruim voldoende. De waarderingen zijn verdeeld, waar 

belanghebbenden vinden dat ZOwonen zich voldoende inzet voor het belang en de huisvesting 

van de primaire doelgroep, zijn er ook belanghebbenden die de indruk hebben dat er onvoldoende 

woningen beschikbaar zijn. 

 

Huurders 

De huurders zijn over het algemeen tevreden met de inzet van ZOwonen als het gaat om de 

woningvoorraad en de beschikbaarheid van woningen. De huurders merken dat ZOwonen een 

visie en wil heeft op dit vlak. ZOwonen heeft de afgelopen periode ook woningen toegevoegd. 

Soms worden deze processen wel vertraagd door de gemeente. Er is dan ook in de 

prestatieafspraken gesproken over een uitbreiding van de bouwopgave en afspraken hierover.  

 

Ook plaatsen de huurdersorganisaties nog een aantal kanttekeningen bij de prestaties van 

ZOwonen op het onderwerp beschikbaarheid:  

7,2 
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• Men heeft een langlopende discussie over verkoopbeleid. ZOwonen heeft verkoop nodig om 

investeringsportefeuille op peil te zouden. Maar, men ziet dat juist de goedkope woningen 

worden verkocht (ideaal voor instappers), die ook nodig zijn in de sociale huurwoningvoorraad.  

• Voor de kleinere kernen geldt dat er een mismatch is tussen het type woning dat beschikbaar 

is, en de vraag naar woningen. Er zijn veel eengezinswoningen, terwijl er voor jongeren en 

alleenstaanden juist behoefte is aan meer kleinere woningen en appartementen. Hier zou 

ZOwonen nog meer oog voor mogen hebben. 

• In het stedelijk gebied is er ook sprake van een kwalitatieve opgave. Ook hier zijn er voor 

starters, opzoek naar een sociale huurwoning, weinig woningen beschikbaar. Daarnaast wordt 

de stroom niet-reguliere woningzoekenden die in de stad een plek moeten krijgen (vanuit de 

regio) steeds groter, waardoor de druk op het aanbod verder toeneemt. Hierin zou ZOwonen 

meer maatwerk moeten doorvoeren in haar voorraadontwikkeling. 

 

De huurdersorganisaties zouden graag op regelmatige basis bijgepraat worden over de beschik-

baarheid en de matching van vraag en aanbod. Hierdoor zouden de huurdersorganisaties de 

situatie van ZOwonen en de denkrichtingen ook beter kunnen begrijpen.  

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de maatschappelijke prestaties van ZOwonen 

ten aanzien van de woningvoorraad en beschikbaarheid. De taakstelling en de toewijzing aan de 

doelgroep door ZOwonen is wat de gemeenten betreft in orde. Het is ook duidelijk wat de ambitie, 

strategie en positie van ZOwonen is, hier communiceren ze duidelijk over.  

 

Een gemeente geeft bijvoorbeeld aan dat ZOwonen zich sterk maakt bij het gemeentebestuur om 

gemeentelijke terreinen in te kunnen zetten voor sociale huurwoningrealisatie. Een andere 

gemeente geeft aan dat ZOwonen de gemeente de afgelopen periode heeft opgezocht, omdat 

ZOwonen graag woningbouw wilde realiseren. De gemeenten zijn positief over hoe dit opgepakt is. 

Verder merkt een gemeente positief op dat ZOwonen ook wil inzetten op middenhuur, wat 

overeenkomt met de wens vanuit de gemeente. Men kan dergelijke onderwerpen ook goed met 

elkaar bespreken.  

 

Een gemeente is minder positief over de maatschappelijke prestaties van ZOwonen. Aangegeven 

wordt dat ZOwonen echt nog in ontwikkeling is op dit onderwerp. De corporatie zoekt nog naar 

mogelijkheden met de toenemende bouwkosten en groter wordende onrendabele toppen. De 

gemeente merkt dat er gezocht wordt naar alternatieve bouwvormen, maar dat dit vooralsnog een 

aandachtspunt blijft.  

 

Daarnaast is een gemeente minder positief over de verzoeken van ZOwonen over de verkoop van 

leegstaande huurwoningen. De gemeente staat open voor een discussie op dit thema, maar zou 

wel graag meer integraliteit in de kwalitatieve mismatch van de woningbouw willen zien. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden hebben over het algemeen weinig zicht op de prestaties van 

ZOwonen op de ontwikkeling van de woningvoorraad en de beschikbaarheid van woningen. Enkele 

belanghebbenden geven wel aan dat ZOwonen actief is met herstructureringsopgaven, en hierin de 

goede opgaven en ambities lijkt te hebben. Een belanghebbende geeft ook aan dat ZOwonen een 

divers woningaanbod heeft, en bijvoorbeeld ook inzet op middeninkomens, net boven de sociale 

huurtoeslaggrens. Een andere belanghebbende merkt op dat ZOwonen ook de doelgroepen en 

ontwikkelingen goed afweegt in haar ontwikkeling van de woningvoorraad. 
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Enkele zorgpartners geven aan dat er beperkt vastgoed beschikbaar is voor zorgdoeleinden. 

Zorgpartijen hebben hierdoor vrijwel geen keuze, omdat er vrijwel geen alternatieven zijn en er 

sprake is van wachtlijsten. Dit ligt niet direct bij ZOwonen, maar ze zouden wel een grotere rol 

hierin kunnen spelen middels voorraadontwikkeling. 

 

 

2.3.2 Thema 2: betaalbaarheid 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van ZOwonen ten aanzien van het 

thema betaalbaarheid met een ruim voldoende. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de  maatschappelijke visitatie was het thema betaalbaarheid onderdeel van het thema 

huisvesting van de primaire doelgroep. De prestaties van ZOwonen in het huisvesten van de 

primaire doelgroep zijn in de  maatschappelijke visitatie door de belanghebbenden met een 6,5 

beoordeeld als ruim voldoende. Daarbij is geen cijfermatig onderscheid gemaakt tussen 

woningtoewijzing en doorstroming en betaalbaarheid.  

 

In de  maatschappelijke visitatie heeft de huurdersbelangenvereniging wel aangegeven dat 

er sprake was van onvoldoende goedkope woningen met kwaliteit. Dit was volgens de huurders-

belangenvereniging (mede) het gevolg van huurverhogingen, sloop van oude(re) goedkope 

woningen en doordat huurders die van een eengezinswoning naar een appartement willen 

verhuizen belast worden door een hogere huur. 

 

Huurders 

De huurders zijn van mening dat er op het onderwerp betaalbaarheid een kloof zit tussen de theorie 

en de praktijk bij ZOwonen. De huurdersorganisaties zien dat ZOwonen probeert de goede dingen 

te doen, maar dat dit voor huurders niet altijd resulteert in het gewenste resultaat.  

 

De huurdersorganisaties worden ook betrokken bij het huurbeleid en hebben hier flinke discussies 

over gevoerd met ZOwonen. De corporatie heeft hierbij ook goed geluisterd, maar de inzet is nog 

niet in het gehele bezit terug te zien. Dit blijft een eeuwige discussie tussen de huurdersorganisa-

ties en de corporatie, waarbij men ook het idee heeft dat ZOwonen meer zou kunnen doen op dit 

onderwerp. Bijvoorbeeld door het huurbeleid meer te richten op specifieke doelgroepen en dit ook 

concreet te maken voor de huurdersorganisaties. Nu wordt er veelal gewerkt met gemiddelden en 

percentages, wat voor huurders lastig in een context te plaatsen is.  

 

Verder wordt aangegeven dat ZOwonen meer aandacht zou mogen hebben voor het grote aandeel 

bezit met een relatief lage huurprijs. Hierdoor zijn de stappen om te verhuizen en door te stromen 

vaak groot. Dit geldt bijvoorbeeld ook op het vraagstuk van middeninkomens. Ook bij de inkomens-

afhankelijke huurverhoging worden vraagtekens gezet door de huurdersorganisaties, helemaal als 

ze zien dat andere corporaties in de regio hier vanaf stappen.  

 

Gemeenten 

De gemeenten geven aan dat ZOwonen serieus omgaat met de betaalbaarheid van woningen. 

Zo geeft een gemeente aan dat ZOwonen de goede verhoudingen tussen voldoende betaalbare 

woningen en duurdere woningen probeert te vinden. De corporatie hanteert hierin volgens een 

gemeente ook de menselijke maat en het belang van maatwerk in nieuwe projecten. Daarnaast 

trekt ZOwonen volgens een gemeente ook tijdig aan de bel, waardoor achterstanden worden 

verlaagd of voorkomen.  
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Al met al zien de gemeenten dat ZOwonen in de breedte oog heeft voor betaalbaarheid en duidelijk 

afwegingen en keuzes maakt. Zij geven zelfs aan dat ZOwonen hamert op de inzet vanuit de 

gemeente op dit thema. Bijvoorbeeld als het gaat om de door huurders te betalen tarieven en 

belastingen.  

 

Als aandachtspunt geeft een gemeente mee dat er nog een uitdaging ligt in het vinden van de juiste 

mix in prijsklassen. In de optiek van deze gemeente is de opbouw van een wijk cruciaal, wat 

betekent dat niet alle goedkopere woningen naast elkaar gerealiseerd zouden moeten worden. 

Hierover worden wel reeds gesprekken gevoerd.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden hebben veelal weinig zicht op de prestaties van ZOwonen op het 

onderwerp betaalbaarheid. De belanghebbenden die hier wel zicht op hebben, zijn erg tevreden 

hierover. Men geeft aan dat ZOwonen als zakelijke partner open en transparant is over de 

huurprijzen, en dat zij hier verantwoord mee omgaan. Als het gaat om huurders heeft ZOwonen 

ook oog voor de betaalbaarheid en voorraad binnen de huurtoeslaggrenzen. De prijs-kwaliteit-

verhouding is bij ZOwonen op orde. ZOwonen heeft bijvoorbeeld ook huren verlaagd en bevroren 

bij woningen met slechtere energielabels. 

 

 

2.3.3 Thema 3: huisvesting bijzondere doelgroepen 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van ZOwonen ten aanzien van het 

thema huisvesting bijzondere doelgroepen met een ‘goed’. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de  maatschappelijke visitatie waardeerden de belanghebbenden de prestaties van ZOwonen ten 

aanzien van het huisvesten van bijzondere doelgroepen met een 7,5 als goed. Zij geven aan dat 

ZOwonen aandacht heeft en zich inzet voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De 

samenwerking hierbij verloopt ook naar tevredenheid. 

 

Huurders 

Als het gaat om de huisvesting van bijzondere doelgroepen geven de huurders aan dat ZOwonen 

het misschien wel ‘te goed’ doet. ZOwonen heeft oog voor de huisvesting van deze doelgroepen. 

Ze zoeken ook nadrukkelijker de samenwerking op met zorgpartijen. De huurdersorganisaties zien 

daarnaast dat ZOwonen haar steentje bijdraagt als het gaat om de taakstellingen die worden 

neergelegd door het Rijk en gemeenten.  

 

Huurdersorganisaties uiten hierbij ook hun zorgen als het gaat om verdringing van reguliere doel-

groepen, de extra kosten die de huisvesting van zorgdoelgroepen met zich meebrengt, en de 

effecten op de leefbaarheid en overlast in wijken en buurten. Ze vragen ZOwonen ook aandacht te 

blijven houden voor deze issues en de andere opgaven, en vragen zich ook af of de nieuwe koers 

niet te eenzijdig is, in relatie tot de andere opgaven. 

 

De huurdersorganisaties hebben geen duidelijk inzicht in de huisvesting van deze doelgroepen, 

bijvoorbeeld ten opzichte van de reguliere doelgroepen en de taakstellingen die de corporaties 

worden opgelegd. De huurdersorganisaties geven aan dat dit wel gewenst zou zijn, om de situatie 

beter te begrijpen. 
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Gemeenten 

Alle gemeenten geven aan bijzonder tevreden te zijn over de prestaties van ZOwonen voor 

bijzondere doelgroepen. Zij zien dat ZOwonen een nadrukkelijke rol vervult in de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen. ZOwonen maakt hierbij goed onderscheid tussen de verschillende typen 

doelgroepen. Hierbij gaat het niet alleen om de woonbehoefte van de doelgroep zelf, maar ook om 

de effecten op de omgeving. Het gaat soms om lastige doelgroepen, maar ZOwonen neemt haar 

verantwoordelijkheid in deze opgaven. Een gemeente geeft bovendien aan dat in het geval van 

lastige opgaven zelfs geregeld naar ZOwonen gekeken wordt. ZOwonen is erg voortvarend in 

opgaven voor bijzondere doelgroepen, waardoor men op ZOwonen kan vertrouwen. 

 

Daarnaast geven gemeenten concreet aan dat ZOwonen goede prestaties levert binnen het 

initiatief Housing. De doelgroepen binnen dit initiatief hebben ondersteuning nodig, en juist ook 

vaak een betaalbare woningen. ZOwonen denkt actief mee in dit initiatief, en past de woning-

voorraad hier actief op aan. Ook wordt opgemerkt dat ZOwonen nadrukkelijk aandacht heeft voor 

de woonwagenopgaven, en zijn meerdere gemeenten positief over het project Skaeve Huse. 

 

De gemeenten zijn eveneens tevreden over de huisvesting van senioren. Zij zien bijvoorbeeld dat 

ZOwonen inzet op verkenningen voor de behoefte voor seniorenhuisvesting, en de toegankelijkheid 

van woningen voor deze doelgroep. Ook zoekt ZOwonen volgens de gemeenten nadrukkelijk de 

samenwerking met zorgpartners, en wordt de gemeente hierin goed betrokken. 

 

Over de huisvesting van statushouders zijn de gemeenten gematigd positief. Zo geeft een 

gemeente als aandachtspunt mee dat de huisvesting van statushouders soms lastig is. Dit is niet 

direct een verwijt aan ZOwonen, maar komt ook voort uit de complexiteit van de doelgroep. 

Gemeenten zien dat ZOwonen betrokkenheid toont om oplossingen te zoeken voor de huisvesting 

van statushouders.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn erg tevreden over de prestaties van ZOwonen ten aanzien van 

de huisvesting van specifieke doelgroepen. De houding van ZOwonen ten aanzien van dit 

onderwerp is veranderd in een gemeenschappelijke opgave. ZOwonen laat ambitie en verantwoor-

delijkheidsgevoel zien ten aanzien van de opgave, en is echt op zoek naar mogelijkheden om dit te 

realiseren. Hierbij zoekt ZOwonen nog wel naar de balans tussen reguliere woningvoorraad en 

zorgvastgoed. ZOwonen zoekt hierin ook proactief het gesprek met partners op, en is bereid om 

met maatschappelijke partners mee te denken. Een innovatief voorbeeld dat wordt genoemd is 

project Sam&ZO in Sittard, voor cliënten met een verstandelijke beperking. ). In dit project heeft 

ZOwonen rechtstreeks contact met de bijzondere doelgroep, en zoekt ZOwonen op flexibele wijze 

naar een goede balans tussen collectieve en individuele wensen. 

 

 

2.3.4 Thema 4: kwaliteit woningen en woningbeheer 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van ZOwonen ten aanzien van het 

thema kwaliteit woningen en woningbeheer met een ‘ruim voldoende’. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

De belanghebbenden waarderen de prestaties van ZOwonen in de  maatschappelijke visitatie ten 

aanzien van de kwaliteit van woningen en woningbeheer met een 7,2 als ruim voldoende. Zij geven 

aan dat ZOwonen stappen zet in de renovatie van woningen, en dat de woningkwaliteit over het 

algemeen op orde is. De gemeenten hebben onvoldoende zicht op de woningkwaliteit, wel merken 

zij op dat ZOwonen op het gebied van duurzaamheid hogere ambities zou kunnen stellen. 
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Huurders 

De huurdersorganisaties geven aan dat ZOwonen inzet op de kwaliteit van de woningvoorraad en 

verduurzaming. Deze opgave wordt goed opgepakt, maar kan beter en sneller. De huurders-

organisaties hebben het idee dat ZOwonen op dit onderwerp niet altijd de juiste strategie hanteert. 

ZOwonen zou bijvoorbeeld nog veel meer de huurders kunnen betrekken, en naar de huurders 

kunnen luisteren. De nieuwe koers en instelling is nog niet nadrukkelijk verweven in deze 

processen.  

 

Huurders uiten ook hun zorgen als het gaat om het inzicht in de beschikbare data bij ZOwonen om 

de juiste strategie en beslissingen te maken over het onderhoud en de kwaliteit. Er zijn weinig data 

en gegevens beschikbaar, waardoor het niet altijd logisch is waar ZOwonen op inzet. Er is 

bijvoorbeeld nog steeds een aanzienlijk aantal woningen met een G of F label, waarbij men het 

idee heeft dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de afspraken die er zijn om woningen 

met de slechtste labels het eerste aan te pakken. Hierover zou ZOwonen een duidelijker en 

transparanter beleid moeten voeren. 

 

Men heeft ook het idee dat de inzet per kern kan verschillen. ZOwonen zou in het kader van 

communicatie nog stappen mogen maken.  

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn over het algemeen positief over de inzet van ZOwonen voor de kwaliteit en 

duurzaamheid van woningen. Daarbij geeft een gemeente aan dat ZOwonen doet wat men zou 

verwachten, terwijl een andere gemeente aangeeft dat ZOwonen verder gaat dan de prestatie-

afspraken. 

 

Een gemeente ziet dat ZOwonen in het bijzonder aandacht heeft voor die woningen die echt 

aangepakt moeten worden. Deze gemeente bestempelt het als positief dat ZOwonen in deze 

projecten breder kijkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om opgaven op buurtniveau, of om het 

meenemen van klimaat-adaptieve mogelijkheden.  

 

Een andere gemeente geeft aan dat ZOwonen realistische stappen maakt als het gaat om 

verduurzaming van haar bezit. Men begrijpt ook dat ZOwonen hierin afwegingen moet maken 

binnen haar bezit en rekening moet houden met betaalbaarheid. Daarnaast vindt een andere 

gemeente het positief dat er niet energetisch wordt geïnvesteerd in woningen die bijna 

afgeschreven zijn.  

 

Ten slotte geeft een gemeente aan dat ZOwonen haar prestaties voor kwaliteit en duurzaamheid 

meer zou mogen uitdragen. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn over het algemeen erg tevreden over de inzet van ZOwonen ten 

aanzien van de kwaliteit van woningen en woningbeheer. Belanghebbenden geven aan dat de 

balans tussen prijs en kwaliteit bij ZOwonen goed op orde is. ZOwonen heeft daarnaast de 

afgelopen jaren ook echt stappen gemaakt in de verduurzaming en verbetering van de kwaliteit 

van woningen. De snelheid waarmee dit is gebeurd wordt door een belanghebbende ook indruk-

wekkend genoemd.  

 

Zorgpartijen geven aan dat ZOwonen ook goed meedenkt in de benodigde woningkwaliteit en -

behoeften voor hun cliënten. Een belanghebbende merkt hierbij nog wel op dat ZOwonen en 

belanghebbende gezamenlijk nog stappen zou kunnen maken in het aanpassen van woningen ten 
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behoeve van het langer zelfstandig thuis wonen, zodat de woningen ook beter geschikt zijn voor 

cliënten waarvan de zorgvraag toeneemt.  

 

Als kanttekening geeft een van de belanghebbenden nog mee dat ZOwonen ketenpartners pas 

relatief laat bij vernieuwende projecten betrekt, zoals bij houtbouw, circulair bouwen of energie-

opwekking. Bouwpartijen zouden graag eerder betrokken worden in de aanpak, omdat zij ook veel 

kennis en ervaring hierin hebben, en er soms andere keuzes zouden moeten worden gemaakt. 

 

Een andere ketenpartner geeft aan dat ZOwonen niet structureel stuurt op de prestaties van het 

vastgoed. In de ogen van deze belanghebbende liggen er kansen voor ZOwonen om middels een 

dashboard meer zicht te krijgen op feitelijk gebaseerde informatie over de kwaliteit van woningen 

en bijvoorbeeld de dienstverlening.  

 

 

2.3.5 Thema 5: kwaliteit wijken en buurten 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van ZOwonen ten aanzien van het 

thema kwaliteit wijken en buurten met een ‘goed’. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

De belanghebbenden waarderen de prestaties van ZOwonen in de  maatschappelijke visitatie ten 

aanzien van de kwaliteit van wijken en buurten met een 7,2 als ruim voldoende. Zij geven aan dat 

ZOwonen inzet op het tegengaan van hennepkwekerijen en op de omgeving van 

renovatietrajecten, en dat er over het algemeen ruim voldoende inzet is op aspecten voor de 

kwaliteit van wijken en buurten. 

 

Huurders 

De huurdersorganisaties geven aan dat ZOwonen veel aandacht en geld beschikbaar heeft voor de 

kwaliteit van wijken en buurten. De aandacht hiervoor is goed. ZOwonen zet bijvoorbeeld ook 

vastgoedverbeteringen als sloop-nieuwbouw in, als dit echt nodig is. Hierbij wordt wel opgemerkt 

dat de inzet op dit vlak wel afhankelijk is van waar iemand woont. Maar over het algemeen is de 

inzet goed, en zijn ze hierop actief. 

 

Wel is het hierin van belang dat ook de gemeente en zorgpartijen hier een rol in hebben, omdat een 

groot deel van de verantwoordelijkheid ook bij hen ligt. De huurdersorganisaties vragen zich af of 

ZOwonen de rollen op dit vlak ook nadrukkelijk uitdraagt. In hoeverre is ZOwonen verantwoordelijk 

om de problematiek op te lossen? Met name in relatie tot het bekostigingsvraagstuk, vraagt de 

huurdersorganisatie hier wel aandacht voor. 

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn positief over de maatschappelijke prestaties die ZOwonen ten aanzien van de 

kwaliteit wijken en buurten levert. Het valt de gemeenten op dat ZOwonen over goede ideeën 

beschikt om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen. De gemeenten zien dat ZOwonen 

op dit vlak een verandering heeft doorgemaakt. Zij zien ook dat de organisatie bij ZOwonen is 

aangepast om dit te kunnen organiseren.  

 

Concreet zien gemeenten dat ZOwonen nu verantwoordelijkheid en regie neemt in complexen waar 

sprake is van problemen. Men zoekt volgens een gemeente echt gezamenlijk naar oplossingen, ten 

behoeve van de leefbaarheid van bewoners. Een andere gemeente geeft aan dat men meer oog 

voor de omgeving heeft. Hiermee wordt bedoeld dat ZOwonen in grotere mate naar de vergroening 

van wijken en buurten kijkt.  
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Sommige gemeenten zien dat ZOwonen in de kwaliteit van wijken en buurten steeds meer de 

samenwerking met partners opzoekt. Een andere gemeente geeft echter aan graag meer 

betrokken te willen worden bij de plannen en ambities van ZOwonen. Hierbij gaat het om overleg 

op beleidsniveau en een focus op de meer preventiegerichte aanpak. Ook een andere gemeente 

ziet nog kansen om de opgave gezamenlijk met ZOwonen op te pakken. Dit (mede) gegeven de 

aanstaande krimp, en de gevolgen die dit zou kunnen hebben op de vitaliteit van de kernen. 

 

Overige belanghebbenden 

Alle overige belanghebbenden zijn erg tevreden over de inzet van ZOwonen ten aanzien van de 

kwaliteit van wijken en buurten. Aangegeven wordt dat ZOwonen oog heeft voor de verbeteringen 

in in wijken en buurten, breder dan alleen het vastgoed. Bijvoorbeeld door actief mee te doen in de 

wijkgerichte aanpak. ZOwonen maakt hierin ook goede afwegingen, bijvoorbeeld tussen financiële 

haalbaarheid en leefbaaheid. Hierbij werkt ZOwonen samen met haar maatschappelijke partners 

en stelt de corporatie ook de goede vragen. 

 

Zorg- en welzijnspartners merken daarnaast op dat ZOwonen ook oog heeft voor de spreiding van 

doelgroepen vanuit leefbaarheidsperspectief. Ook heeft ZOwonen goed zicht op de wijken en 

buurten en de problematieken die er spelen. Hiervoor zoekt de corporatie actief contact met de 

gemeenten, betrokken zorgpartijen en bewoners, om middels wederkerigheid maatschappelijke 

impact op wijken en buurten te realiseren.Een belanghebbende geeft nog wel aan dat er in de 

betrokkenheid en integraliteit van ZOwonen ook nog wel verbeterruimte zit. 

 

 

2.3.6 Relatie en communicatie 

De belanghebbenden beoordelen de relatie en de communicatie met ZOwonen 

met een ‘ruim voldoende’. 

 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

De belanghebbenden waarderen in de  maatschappelijke visitatie de relatie en de communicatie 

met ZOwonen met een 7,3 als ruim voldoende. Zij geven aan dat de relatie zich ontwikkeld heeft 

over de jaren. Er is tevredenheid over de relatie en openheid van ZOwonen, al wordt aangegeven 

dat de communicatie soms nog wat rommelig is. 

 

Huurders 

De huurders geven aan dat er zichtbaar een verschil is tussen het contact en de samenwerking met 

ZOwonen op bestuurs-/managementniveau enerzijds en op operationeel niveau anderzijds. De 

huurdersorganisaties ervaren het contact met ZOwonen over het algemeen als toegankelijk, in alle 

lagen van de organisatie. Wel kan het contact of de terugkoppeling op de werkvloer soms lang 

duren, wat vervelend is voor de huurdersorganisaties. Hierin kan ZOwonen nog wel slagen maken. 

Juist ook vanuit haar nieuwe koers, waarin ze toegankelijker en sneller wil zijn in contact met 

huurders. ZOwonen is hierop wel aanspreekbaar. 

 

Gemeenten 

De samenwerking met ZOwonen wordt door de gemeenten als erg prettig ervaren. De gemeenten 

beschouwen ZOwonen als een benaderbare en toegankelijke organisatie. ZOwonen heeft 

duidelijke aanspreekpunten en is een organisatie waar je als gemeente altijd terecht kunt. De 

corporatie pakt zaken ook snel op, en koppelt dit ook terug. 
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Gemeenten geven ook aan dat ZOwonen transparanter is geworden; er is sprake van meer 

openheid en begrip voor elkaars situatie. Daarbij ziet men dat ZOwonen daadwerkelijk gezamenlijk 

opgaven wil oppakken. ZOwonen daagt gemeenten hier ook nadrukkelijk in uit en er wordt 

regelmatig contact gezocht om nieuwe zaken op te pakken. In sommige gevallen moet men elkaar 

aanspreken op afspraken of onderwerpen, maar de relatie is zo dat dit ook gebeurt. Hierbij wordt 

nog wel opgemerkt dat men ziet dat de houding en samenwerking vanuit de nieuwe koers nog niet 

is ingebed in de hele organisatie. 

 

Een gemeente geeft verder aan dat opgaven tegenwoordig meer lokaal worden opgepakt, in plaats 

van regionaal. Dit beschouwt men als een positieve ontwikkeling, waarin de gesprekken en 

samenwerking met ZOwonen concreter worden.  

 

Gemeenten geven ook kanttekeningen mee. Een gemeente geeft aan dat men bestuurlijk graag 

meer met ZOwonen om tafel wil zitten. Nu heeft de gemeente het idee dat ZOwonen soms erg snel 

gaat, en hierin vergeet haar omgeving mee te nemen. Een andere gemeente geeft aan dat de 

samenwerking met ZOwonen persoonsafhankelijk kan zijn, wat lastig is als contactpersonen 

wisselen. Hierdoor moet de gemeente soms zoeken naar de juiste personen binnen ZOwonen. 

Tenslotte geeft een gemeente geeft aan dat de bestuurlijke interesse van ZOwonen voor de 

bestuurlijke regio Parkstad nog wat groter zou mogen zijn.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn over het algemeen erg tevreden over de relatie en communicatie 

met ZOwonen. Er is sprake van goed, laagdrempelig en persoonlijk contact, waarbij men elkaar 

snel weet te vinden. ZOwonen wordt gezien als een toegankelijke organisatie. Men geeft ook aan 

dat ZOwonen openstaat voor kritiek, en dit meestal ook oppakt. Wel wordt opgemerkt dat de 

openheid van de communicatie kan verschillen tussen personen of afdelingen binnen de 

organisatie, dit zouden verschillende belanghebbenden graag zien verbeteren.  

 

Een ketenpartner merkt op dat ZOwonen echt een unieke samenwerkingsvorm heeft met 

ketenpartners, gericht op bredere opgaven en langere termijn, dat doen ze goed. Andere partners 

geven juist aan dat ZOwonen soms nog wel in zichzelf gekeerd is op dit onderwerp. Men zou de 

relatie met ZOwonen graag nog verder doorontwikkelen van opdrachtgever-opdrachtnemer naar 

(nog meer) partners met een gemeenschappelijk doel. Men zou graag vaker in de gelegenheid 

worden gesteld om de hoe- en wat-vragen te kunnen stellen. Hier hoort ook bij dat ZOwonen open 

is over zaken die intern spelen of minder goed lopen, zodat partners zich hierop kunnen 

aanpassen. 

 

Een vergelijkbaar geluid komt van een collega-corporatie, die nog kansen ziet om meer in 

gezamenlijkheid zaken op te pakken en een front te vormen, bijvoorbeeld richting de gemeente. Dit 

zou de invulling van de gedeelde maatschappelijke opgaven vergemakkelijken. Nu gaat ieder nog 

vaak voor zichzelf.  

 

Een partner in het welzijnsdomein zou graag frequenter in overleg gaan met ZOwonen op 

strategisch niveau, met name rondom wonen en veiligheid. Andere partners in het zorg- en 

welzijnsdomein geven juist aan dat men elkaar nu ook strategisch steeds beter weet te vinden. 

 

2.3.7 Invloed op beleid 

De belanghebbenden beoordelen de invloed op het beleid van ZOwonen met een 

‘ruim voldoende’. 
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Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

De belanghebbenden waarderen de prestaties van ZOwonen in de  maatschappelijke visitatie ten 

aanzien van de invloed op beleid met een 6,4 als voldoende. Zij geven aan dat ZOwonen over het 

algemeen openstaat voor invloed op beleid van belanghebbenden, maar dat dit nog wel in 

ontwikkeling is. 

 

Huurders 

De huurdersorganisaties zijn over het algemeen tevreden over de invloed op beleid bij ZOwonen. 

Er is een ontwikkeling zichtbaar in de positie van huurdersorganisaties en de verantwoordelijkheid 

die zij hebben. Het adviesrecht geeft de huurdersorganisaties ook de mogelijkheid om enigszins 

invloed uit te oefenen, maar dit is nog geen instemmingsrecht. Deze processen zijn tegenwoordig 

bij ZOwonen ook goed gestructureerd: informatie, verdieping, advies en evaluatie. Dit werkt goed 

voor de huurdersorganisaties en is een verbetering ten opzichte van de voorgaande situatie. 

 

Enkele huurders merken hierbij wel op dat ze niet altijd het idee hebben dat er iets met de input 

wordt gedaan. Soms hebben huurders meer het idee dat plannen vanuit ZOwonen worden 

gepresenteerd en dat er weinig ruimte of flexibiliteit is om vragen van huurders te beantwoorden 

(beleefdheidsactie/informatief naar de HO’s toe). Dit wordt echter niet door alle aanwezige huurders 

herkend; zij ervaren juist dat er sprake is van ruimte voor advies door de huurdersorganisaties, 

naast informeren. 

 

Ook geven de huurders nog mee dat de presentaties soms nog wat meer op de doelgroep toe-

gespitst zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door het huurdersbelang integraal mee te nemen in 

de presentaties over beleidsvoorstellen. ‘Medewerkers denken van papier en beleidsmatig, en 

huurders vanuit hun belangen en achterban’. Nu kost het soms in de bijeenkomsten zelf tijd om dit 

boven water te krijgen. 

 

Een ander aandachtspunt is dat ZOwonen soms op onderwerpen naar de buitenwereld 

communiceert, zonder dat de huurdersorganisaties daarbij betrokken worden. In sommige gevallen 

is dit wel relevant, en zou ZOwonen de huurdersorganisaties hier beter bij moeten betrekken.  

 

Gemeenten 

De gemeenten verschillen in hun oordeel over de invloed op beleid bij ZOwonen. 

 

Een gemeente geeft aan dat de invloed op beleid bij ZOwonen op orde is. Zij zien dat ZOwonen 

open staat voor een dialoog, goed luistert en de inbreng vanuit de gemeente serieus neemt. Daarin 

ziet de gemeente dat men een gemeenschappelijk beeld van de opgaven heeft, en dat de concrete 

situatie van opgaven leidend is in de gesprekken. Daarbij wordt ook als positief bestempeld dat 

ZOwonen buiten de brede/reguliere overleggen goed benaderbaar is. De gemeente ervaart het 

bovendien als positief dat zij nadrukkelijk betrokken is geweest bij de nieuwe koers van ZOwonen.  

 

Als het gaat om invloed op beleid is ZOwonen in de optiek van een andere gemeente nog 

afwachtend. Deze gemeente is van mening dat het vanuit het gemeenschappelijk belang wenselijk 

is om actiever samen op te trekken. Zij zouden graag zien dat ZOwonen hier proactief het voortouw 

in neemt. Ook een andere gemeente geeft iets vergelijkbaars aan, en zou graag vaker bestuurlijk 

met elkaar om tafel zitten. Men heeft het idee dat men achter elkaar aanrent, terwijl men bij 

gezamenlijke betrokkenheid aan de voorkant meer kan bereiken,bijvoorbeeld als het gaat om 

opgaven op het gebied van veiligheid en bredere stedelijke opgaven.  

 

Tenslotte ziet een gemeente dat er op operationeel en tactisch niveau veel mogelijk is bij 

ZOwonen. Op strategisch niveau ervaart deze gemeente het beïnvloeden van ZOwonen als lastig. 
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Overige belanghebbenden 

Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over de invloed op beleid bij ZOwonen. 

ZOwonen is betrokkenen benaderbaar en staat open voor discussie. Ook luistert de corporatie 

goed naar belanghebbenden en gaat met de input aan de slag. Men beweegt steeds meer richting 

co-creatie op verschillende onderwerpen. Zorgpartijen geven aan dat ZOwonen er op dit vlak echt 

uitspringt ten opzichte van andere corporaties.  

 

Andere belanghebbenden geven aan dat ZOwonen op specifieke onderwerpen proactiever en 

eerder haar maatschappelijke partners zou kunnen opzoeken en betrekken. Bijvoorbeeld door ook 

open vragen bij samenwerkingspartners neer te leggen. Gezamenlijk staat men vaak sterker en 

kan tot betere oplossingen worden gekomen. 

 

Ook wordt genoemd dat de samenwerkingsgerichtheid en openhouding van ZOwonen op dit 

moment vooral bestuurlijk wordt geborgd. De organisatie meekrijgen in deze houding is nog een 

opgave voor ZOwonen.  

 

2.4 Ervaring koersverandering 

De commissie heeft belanghebbenden ook gevraagd wat zij vinden van de koersverandering van 

ZOwonen, hoe zij deze koersverandering tot nu toe ervaren, en of zij hier zelf ook inspiratie uit 

halen. 

 

Huurders 

Verschillende huurders geven aan dat met de komst van de nieuwe directie, er duidelijk iets 

veranderd is bij ZOwonen. Het contact en het overleg is nu minder formeel, meer persoonlijk en 

opener. De huurders hebben ook het idee dat ZOwonen zich menselijker wil tonen naar de huurder 

toe. De corporatie heeft dit vertaald in de nieuwe koers. In de praktijk werkt dit echter soms nog niet 

zo uit, maar de intentie is er wel en men kan met ZOwonen ook het gesprek hierover aangaan. Er 

zijn duidelijk stappen gemaakt ten opzichte van de vorige periode. Hierbij merken enkele huurders 

wel op, dat dit niet betekent dat er met de vorige directeur-bestuurder niet goed samengewerkt kon 

worden, of dat de koers niet goed was. 

 

De huurders zijn wel benieuwd hoe de nieuwe koers gaat uitwerken in de praktijk. Men vraagt zich 

af of de koers en richting ook al door de hele organisatie wordt toegepast. Met name in de 

uitvoering is ZOwonen in reacties nog traag, en wordt er nog steeds verscholen achter bureau-

cratie. De huurders merken echt een verschil in tempo van het doorvoeren van de nieuwe koers 

tussen het bestuur/management en de operationele organisatie. De organisatie lijkt nog meer tijd 

nodig te hebben om de ruimte te pakken die hen wordt gegeven. 

 

Verder geven de huurdersorganisaties aan dat de nieuwe koers ook echt wat heeft betekend voor 

de manier waarop de organisaties zelf werken. Het vraagt een andere manier van werken, waarbij 

ze niet alleen klachten doorgeven, maar juist ook proactief meedenken met ZOwonen voor de 

huurders. Men is meer in dialoog met ZOwonen, wat de huurders positief vinden, al is het wel 

zoeken naar de goede rolinvulling. 

Gemeenten 

De gemeenten ervaren de koersverandering bij ZOwonen als positief. Zij zien dat ZOwonen meer 

vanuit het maatschappelijke veld opereert. Men ziet een duidelijke verschuiving, waarin de sociale 

verbinding door ZOwonen opgebouwd wordt. Daarnaast ziet men een verandering in de organisatie 
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van ZOwonen. Voorheen misten sommige gemeenten het maatschappelijk profiel van ZOwonen, 

en dat is nu ten positieve veranderd.  

 

De koersverandering is ook actief gecommuniceerd richting de gemeenten. Daarbij gaat het zowel 

om het opstellen van de koers, als de uitvoering ervan. De gemeenten zien tevens dat ZOwonen de 

nieuwe koers bestuurlijk uitdraagt en dat deze in de huisstijl actief is opgenomen. Ook personeel 

dat is aangetrokken helpt hierbij.  

 

In de praktijk zien gemeenten dat ZOwonen nu meer openstaat om te praten over de invulling van 

maatschappelijke opgaven. De maatschappelijke opgaven zijn meer leidend geworden bij 

ZOwonen, en ze pakken hier ook een proactieve rol in. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wonen en 

zorg, de sociale opgaven in herontwikkeling of woonwagens. Zo doet ZOwonen actief mee in 

gezamenlijke visievorming en denkt ZOwonen actief mee over de inhoud. Hierdoor betrekken 

gemeenten ZOwonen nu ook actief aan de voorkant in maatschappelijke opgaven.  

 

Een andere gemeente geeft aan het idee te hebben dat ZOwonen serieus is, maar dat de nieuwe 

koers nog niet helemaal in de organisatie geïntegreerd is. Een voorbeeld is dat men soms lang 

moet praten met ZOwonen om zaken voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld in de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen. Op sommige projecten ontbreekt nog een integrale blik in de uitvoering. 

 

De gemeenten halen tenslotte ook inspiratie uit de nieuwe koers van ZOwonen. Zo geeft een 

gemeente aan zelf ook energie uit de koerswijziging van ZOwonen te halen. Dit wordt verder 

versterkt door de goede klik en gedeelde visie op bestuurlijk niveau. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden herkennen over het algemeen de koersverandering van ZOwonen, 

en geven aan dat deze duidelijk is gecommuniceerd. ZOwonen heeft met de nieuwe koers een 

duidelijker profilering voor de samenwerkingspartners. Hierbij wordt aangegeven dat ZOwonen ook 

ondernemender is geworden en actiever meedenkt over de sociale opgaven. De samenwerking en 

verbinding is hierin ook belangrijker geworden, en worden door belanghebbenden ook als breder 

en opener ervaren.  

 

Overige belanghebbenden geven ook aan inspiratie te halen uit de nieuwe koers en de wijze 

waarop deze wordt gecommuniceerd. Men geeft aan dat bewoners een centralere positie hebben 

in de gezamenlijke invulling van de maatschappelijke opgaven. Dit is een ontwikkeling die breder 

zichtbaar is, en waar ZOwonen zich met inspirerende drive en innovatie voor inzet. Samen-

werkingspartners worden mede hierdoor ook geprikkeld om stappen te maken en/of over hun eigen 

processen na te denken. 

 

De overige belanghebbenden geven ook enkele aandachtspunten mee ten aanzien van de nieuwe 

koers van ZOwonen. Verschillende samenwerkingspartners geven aan in een vroeger stadium 

betrokken te willen worden bij beleid, doelstellingen, ambities, en de invulling van maatschappelijke 

opgaven. Belanghebbenden willen graag meer meedenken, achterliggende vragen stellen en 

betrokken worden aan de voorkant. Zorg- en welzijnsorganisaties geven aan dat dit al wel gebeurt, 

maar voor andere belanghebbenden is dit een aandachtspunt. Eén belanghebbende ervaart 

ZOwonen soms als wispelturig, doordat ze onduidelijke of inconsequente keuzes maken. Een 

balans vinden tussen frisheid en stabiliteit is wenselijk in het licht van betrouwbaarheid als 

maatschappelijke partner. Tot slot geven bouwpartijen mee dat ZOwonen niet de kwaliteit van 

vastgoed uit het oog moet verliezen in het mensgericht werken. 
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2.5 Boodschap  

De commissie heeft de belanghebbenden, aan de hand van een aantal open vragen, in staat 

gesteld om leer- en verbeterpunten en een boodschap aan de corporatie mee te geven.   

 

 

2.5.1 Goede punten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘goede punten’ mee: 

• Met de komst van de nieuwe directeur-bestuurder en inzet van de nieuwe koers zijn mooie 

stappen gezet. ZOwonen is echt gericht op de verandering van cultuur. Deze theoretische visie 

wordt toegejuicht. Men is benieuwd naar de praktische uitwerking. 

• Er is vooruitgang in de communicatie en samenwerking tussen de huurdersorganisaties en 

ZOwonen. 

• De maatschappelijke rol van de woningcorporatie staat voorop in het nieuwe DNA van de 

corporatie, ze hebben hierin een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. Dit is merkbaar en 

zichtbaar voor de gemeente. 

• Het is positief dat ZOwonen tussentijds laat kijken naar haar presentaties en hiervan wil leren. 

• De formele en informele communicatie is erg prettig. 

• Het is goed dat ZOwonen zich wil verbeteren en de slag maakt om zich meer te richten op 

mensen en minder op stenen: hoe kan ik mijn woningvoorraad zo optimaal mogelijk inrichten 

voor de maatschappelijke opgaven? 

• De communicatie met ZOwonen gaat heel soepel, men is goed bereikbaar en reageert altijd 

snel. 

• Het is prettig om met ZOwonen samen te werken. 

• ZOwonen staat open voor een dialoog (soms wel afhankelijk van de persoon). 

• ZOwonen is bewust bezig met een verbeterslag in de professionalisering van het 

opdrachtgeverschap. 

• De ketensamenwerking met ZOwonen is uniek. Door de langdurige opzet is er sprake van een 

brede en meer langetermijnfocus in projecten. 

• Er is sprake van een gezond spanningsveld tussen opdrachtgeverschap en opdrachtnemersrol. 

• Het persoonlijk contact met ZOwonen is erg goed, en de medewerkers zijn erg toegankelijk. 

• Het eigenaarschap van medewerkers in projecten en vragen is goed bij ZOwonen. 

• ZOwonen is nadrukkelijk gericht op samenwerking. 

• ZOwonen is prettig in de omgang. 

• ZOwonen is gegroeid in ondernemerschap. 

• ZOwonen is gegroeid in executiekracht. 

• De communicatie van ZOwonen is hip en toegankelijk. Dit spreekt enorm aan en is een belofte 

voor meer. 

• ZOwonen is uitnodigend om mee samen te werken. 

• De houding van ZOwonen helpt om zelf ook open en transparant te zijn. 

• De sociaal-maatschappelijke profilering van ZOwonen is enorm verbeterd. 

• ZOwonen heeft de juiste koers bepaald. 

• ZOwonen durft out-of-the-box te denken. 

• ZOwonen is een betrouwbare partner. 

• De nieuwe koers van ZOwonen is verfrissend en zichtbaar in de praktijk. 

• De accentverschuiving richting bewoners en minder primair op vastgoed is een goede 

ontwikkeling. 

• ZOwonen heeft een kritisch-constructieve houding en vraagt ook door. 

• ZOwonen is een partij die openstaat voor ideeën, en daarin wil investeren. Bijzonder is daarbij 

dat ZOwonen zich aanpast aan de vraag, in plaats van enkel eigen ideeën uitvoert. 
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2.5.2 Leer- en verbeterpunten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘leer- en verbeterpunten’ mee, waarmee zij 

aangeven op welke wijze de corporatie nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te 

voldoen.  

• Soms wordt empathie gemist naar de huurder. Binnen ZOwonen wisselen de ervaringen sterk 

tussen de afdelingen. Sommige afdelingen zijn al meegegaan in de nieuwe koers, en anderen 

zitten nog meer in een ‘ivoren toren’. In hoeverre ZOwonen de hele organisatie meekrijgt, is wel 

bepalend voor het succes van de koerswijziging. 

• De gemeente zou graag meer betrokken willen worden aan de voorkant en op beleidsniveau bij 

ZOwonen. 

• Aandachtspunt is om de hele organisatie mee te krijgen in het nieuwe DNA en de nieuwe koers. 

Soms wordt nog iets van het ‘oude zakelijke’ denken ervaren. Het gesprek kan inhoudelijk wel 

gevoerd worden, bestuurlijk en ambtelijk, en dan wordt het ook opgepakt. 

• Als het gaat om energie en duurzaamheid mag ZOwonen ook een proactieve rol oppakken, 

bijvoorbeeld door met eigen voorstellen te komen, in plaats van naar de gemeente te blijven 

kijken. 

• ZOwonen moet zich nog meer verdiepen in het sociaal domein, hierin moeten ze nog wel een 

slag slaan. 

• ZOwonen zou in grotere mate procesgericht (in plaats van in silo’s) kunnen werken. De 

verbanden tussen verschillende functies zouden nog in grotere mate gelegd kunnen worden. 

• Vergeet niet om af en toe open vragen bij ketenpartners neer te leggen. Soms lijkt ZOwonen 

iets te veel in zichzelf gekeerd. 

• Belanghebbende zou graag meer/eerder betrokken willen worden in de aanpak van 

vernieuwing. Als men echt deelgenoot kan worden in de gedachtegang van ZOwonen, kan men 

meer bereiken. 

• In de overgang van bestuurders zijn contractuitgangspunten van de projecten veranderd: 

afspraken over nieuwe huren, versus kostenneutraliteit. Belanghebbende verzoekt ZOwonen 

om vast te houden aan de contractuitgangspunten. 

• De organisatie van ZOwonen zou beter aangehaakt kunnen worden in de strategische en 

tactische drive achter de nieuwe koers (cultuurverandering over middellange termijn). 

• ZOwonen zou alerter kunnen zijn in het operationele tempo van projecten (ten behoeve van 

besluitvorming projecten). 

• Kennisdeling en samenwerking zou nog beter kunnen. Meer elkaar laten weten wat je doet en 

daarbij ook kennis overdragen en wederzijds ondersteunen. 

• Op sociaal vlak en bij toewijzing lopen er lijntjes met ZOwonen, maar het contact zou beter 

kunnen op andere gebieden. 

• Huurders zijn niet altijd tevreden zijn met de uitkomsten van de prestatieafspraken. Een 

gemeente geeft aan dat het wenselijk is om aan de tevredenheid van de huurders te werken. 

• Een gemeente geeft daarnaast aan dat de terugkoppeling op de prestatieafspraken nog wat 

oppervlakkig is. Men zou elkaar beter kunnen aanspreken op hetgeen men wil bereiken. 

• Soms bemerkt de gemeente bij ZOwonen nog een zekere voorzichtigheid om open over 

financiën te zijn. 

• Aandachtspunt om te waken voor de balans tussen het sociale aspect en vastgoed. 

• ZOwonen zou nog wat sterker kunnen inzetten op collectiviteit. Soms kom je verder in 

gezamenlijkheid met collega-corporaties. 

• Een verbeterpunt (die reeds in het proces is geïdentificeerd) is om bij maatschappelijke 

vraagstukken niet direct op vastgoed te focussen. Belangrijk is om eerst de maatschappelijke 

vraag te verhelderen en deze concreet te maken. Uit enthousiasme (zijn beide partijen) te snel 

naar een concreet idee gegaan. 
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2.5.3 Boodschap of advies 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende 'boodschappen' mee. 

• Blijf doorgaan op de ingeslagen weg, en zorg dat de koers wordt doorgevoerd in de hele 

organisatie! 

• Blijf de verantwoordelijkheid als maatschappelijk partner nemen, om juist in samenwerking de 

gezamenlijke opgaven verder te brengen. Blijf de gemeente hierin ook uitdagen. 

• Betrek partners om gezamenlijk nóg meer waarde te creëren voor bewoners. Maak hier een 

gezamenlijke uitdaging van. Nu blijven nog kansen op impact en doelmatigheid liggen. 

• ZOwonen gaat belanghebbende aan het hart, waardoor men graag bereid is een stap extra te 

zetten. Hopelijk is dit terug te zien in de samenwerking. 

• Vergeet niet om andere successen (zoals verduurzaming) naar buiten toe te communiceren. 

• Prachtig position paper. Veel succes daarmee!  

• Ga zo door! Hou ook bij eventuele tegenslag deze koers vast. 

• ZOwonen maakt de goede beweging, vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen, maar blijf wel 

goed kijken naar de grens van je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je kunt niet overal op 

inzetten en investeren, vooral als dat verlieslatend is zoals leefbaarheid. Je zult ook ergens het 

geld moeten verdienen, dus bewaak je financiele continuïteit goed. 

• Het is af en toe zoeken in beleidsafstemming met ZOwonen. Er is geen spanning op dat punt in 

de regio, maar het zou op het eerste gezicht wat beter afgestemd kunnen worden als ZOwonen 

een grotere rol in de regio wil. 

• Blijf ketenpartners prikkelen! 

• ZOwonen heeft de goede richting te pakken. Ga nu vanuit een stabiele basis rustig 

doorbouwen. 

• Wees trots op jullie maatschappelijke prestaties! Het is niet niks wat jullie als woningcorporatie 

laten zien. Draag dit gerust uit! 
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3 Presteren naar Vermogen 
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3.1 Inleiding 

Het derde perspectief van waaruit het presteren van ZOwonen wordt beoordeeld is ‘Presteren naar 

Vermogen’. De commissie beoordeelt de ‘vermogensinzet’, dat wil zeggen of de corporatie voor het 

realiseren van maatschappelijke prestaties haar vermogen verantwoord inzet en optimaal gebruik 

maakt van haar financiële mogelijkheden, gebaseerd op een onderbouwde visie en zonder het 

voortbestaan op het spel te zetten.  

 

3.2 Beoordeling voor commissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Vermogen’ 

weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 8: Presteren naar Vermogen 

Perspectief 
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Perspectief 3: Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

 

3.3 Vermogensinzet 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie de inzet van haar beschikbare vermogen voor maatschappelijke 

prestaties passende bij de externe opgaven en de vermogenspositie 

verantwoordt en motiveert. De commissie constateert dat wordt voldaan aan het 

ijkpunt voor 6. De commissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de 

uitgebreide aandacht die ZOwonen geeft aan het afwegen en beargumenteren van de inzet 

van haar vermogen op basis onder meer aan de hand van het gesprek over de opgaven, 

middelen en financiën in de VIC.  

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

In de  maatschappelijke visitatie heeft ZOwonen ten aanzien van vermogensinzet met een 8 goed 

gepresteerd. Dit vanwege het introduceren en implementeren van het Driekamermodel om 

strategische keuzes te toetsen. Daarnaast heeft ZOwonen een maatschappelijke waarde manager 

aangesteld die bijdraagt aan de samenhang tussen de vastgoed-, financiële en maatschappelijke 

belangen van de corporatie en het meetbaar maken van de maatschappelijke waarde. 

 

ZOwonen heeft een begroting die aansluit op haar ondernemingsplan 

ZOwonen werkt met een systeem van een voortschrijdende meerjarenraming met een horizon van 

tien jaar. Daarnaast wordt voor ieder jaar een begroting opgesteld waarin duidelijk een relatie wordt 

gelegd met de bovenliggende strategie en beleidsvoornemens ten aanzien van bijvoorbeeld 

betaalbaarheid en beschikbaarheid. In de recente meerjarenbegroting getiteld ‘Dichterbij’ heeft 

ZOwonen duidelijk de maatschappelijke opgaven een plek gegeven.  
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ZOwonen wil middels haar zogenoemde kompas de beweging inzetten van een vastgoedbedrijf 

naar een maatschappelijke onderneming. Deze beweging is ook duidelijk zichtbaar in de opzet van 

de meerjarenbegroting. De begroting oogt door de gekozen opzet met foto’s van bewoners ook 

heel anders dan de traditioneel meer op cijfers gerichte vormgeving. In de meerjarenbegroting gaat 

ZOwonen eerst in op de zes focuspunten. Daarna wordt gedetailleerd en concreet in het hoofdstuk 

‘Onze bijdrage’ ingegaan op de opgaven en de wijze waarop ZOwonen daar invulling aan wil 

geven, bijvoorbeeld voor leefbaarheid en beschikbaarheid van de woningen. 

 

Uit de bestudeerde documentatie blijkt dat ZOwonen via een iteratief proces duidelijk verschillende 

perspectieven/ thema’s tegen elkaar afweegt en de meest passende inzet bepaalt. Hierbij worden 

bewust en weloverwogen keuzes gemaakt uit bijvoorbeeld inzetten op betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid of combinaties daarvan. Bij deze keuzes wordt 

ook ruimschoots aandacht gegeven aan het belang voor de huurders van ZOwonen.  

 

De commissie is van mening dat ZOwonen door de beschreven werkwijze in beginsel een goede 

visie heeft op de onderwerpen waar zij het verschil wil maken en op de wijze waarop zij vervolgens 

haar vermogen in relatie tot de maatschappelijke opgaven wil inzetten.  

 

Tegelijkertijd valt in de verdere uitwerking van de begroting op dat deze vooral kwantitatief 

financieel van aard is. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op prognoses van financiële 

kengetallen. De relatie met de strategische thema’s en doelen en de keuzen die daarbij gemaakt 

worden zijn weliswaar aanwezig, maar door de gekozen indeling minder goed zichtbaar.  

 

ZOwonen heeft om de invloed van externe factoren op haar vermogenspositie, en daarmee haar 

maatschappelijke bijdragen, in te schatten een risico-inventarisatie uitgevoerd.  

 

ZOwonen heeft verschillende toetsen vastgelegd in het investeringsstatuut 

Het investeringsstatuut geeft gestructureerd aan op welke wijze investeringen en desinvesteringen 

door ZOwonen worden voorbereid, beoordeeld en uitgevoerd. Hierbij is het aansluiten van de 

(des-)investeringen op de strategische koers en de prestatieafspraken een belangrijk onderdeel.   

 

Uit het statuut blijk dat investeringen worden getoetst aan de portefeuillestrategie (de portefeuille-

toets) waarin de maatschappelijke opgaven zijn verwerkt. Hierdoor wordt bereikt dat investeringen 

aansluiten op de bovenliggende doelen van ZOwonen. Ook vindt een financiële toets en een toets 

gericht op het voldoen aan wet- en regelgeving plaats. In het investeringsstatuut is vastgelegd dat 

deze jaarlijks wordt beoordeeld en zo nodig wordt geactualiseerd. In oktober 2020 heeft ZOwonen 

het investeringsstatuut voor het laatst geactualiseerd. 

 

Portefeuille toets  

De investeringen van ZOwonen in haar vastgoed dragen eraan bij dat enerzijds de huurders een 

prettig leven kan worden geboden en anderzijds dat de waarde van het vastgoed ook langjarig 

ZOwonen in staat stelt om te blijven investeren in zowel vastgoed als sociaal-maatschappelijke 

initiatieven.  

 

Dit betekent dat de vastgoedinvesteringen moeten passen binnen de focus en doelen van de 

vigerende portefeuillestrategie. Deze portefeuillestrategie is een integrale opgave vertaald naar 

vastgoed vanuit zowel markt, technische kwaliteit als maatschappelijke opgaven. De opgave is 

vertaald in een meerjarig investeringsprogramma en een jaarlijkse investeringsbegroting. Deze 

twee documenten vormen daarmee, samen met het portefeuilleplan, een direct toetsingskader voor 

de voorgenomen vastgoedinvestering.   
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Op projectniveau zal elk project beoordeeld worden op de individuele bijdrage aan de portefeuille-

doelen op zowel maatschappelijke, financiële als vastgoedbijdrage. De toets op doelmatigheid en 

bijdrage van het individuele vastgoedproject aan de portefeuillestrategie vindt plaats door de 

vastgoed investeringscommissie (VIC).  

 

De VIC van ZOwonen heeft een kaderstellende, toetsende en aanjagende functie in het besluit-

vormingsproces. Het VIC komt elke maand bij elkaar en bespreekt samen met de assetmanager en 

projectleider de ingediende documenten. Hierbij wordt beoogd dat de investeringsvoorstellen, in de 

verschillende stadia van besluitvorming, zoveel als mogelijk goed voorbereid richting het bestuur 

doorgezet kunnen worden.   

 

De VIC toetst of ingediende investeringsvoorstellen conform portefeuillestrategie worden uitge-

voerd. Ook bewaakt de VIC op voortgang op de onderdelen tijd, kwaliteit en geld. Afgeronde 

projecten worden door de VIC geëvalueerd aan de hand van nacalculatie, maar ook procesgang.   

 

De VIC bestaat uit drie functionarissen te weten de portefeuillemanager als vertegenwoordiger van 

het vastgoed perspectief, een senior analist financieel beleid als vertegenwoordiger van het 

financieel perspectief en een beleidsadviseur maatschappelijk presteren als vertegenwoordiger van 

het maatschappelijk perspectief.   

 

De VIC toetst elk (des)investeringsvoorstel en legt dit, voorzien van een gezamenlijk advies, voor 

aan het bestuur en MT.  De VIC geeft een oordeel op elk project en licht toe met een beknopte 

argumentatie. Wanneer dit oordeel negatief is, gaat de VIC met de assetmanager in gesprek en 

wordt  samen gezocht naar een best passende oplossing. Nadat het stuk een positief oordeel heeft, 

wordt dit verstrekt aan het MT ter behandeling en besluitvorming.  

 

De commissie heeft aan de hand van enkele besluitvormingsdocumenten van de VIC vastgesteld 

dat investeringen vanuit de drie perspectieven vastgoed, financieel en maatschappelijk inderdaad 

worden beoordeeld en dat intern zinvolle discussies worden gevoerd waarbij met name ook de 

maatschappelijke kant van een investering duidelijk wordt meegenomen. Bij het project 

Burgemeester Schrijenstraat wordt bijvoorbeeld duidelijk stilgestaan bij de consequenties voor de 

bewoners bij het aanpassen van de entree. 

 

ZOwonen monitort de vrije bestedingsruimte 

ZOwonen monitort het voldoen aan de door de externe toezichthouders vastgestelde normen voor 

kasstromen en vermogen aan de hand van haar periodieke rapportages.  

 

Voor het weergeven van de financiële continuïteit van ZOwonen worden de financiële ratio’s over 

2020 gebruikt.  

 

• Loan-to-Value (beleidswaarde):  50%  (norm Aw ≤ 85%) 

• Interest Coverage Ratio (ICR):  2,6   (norm Aw ≥ 1,4) 

• Solvabiliteit (beleidswaarde):  49%   (norm Aw ≥ 15%) 

 

De Loan-to-value (LTV) is een maatstaf om de schuldenlast van de corporatie in relatie tot de 

waarde van de woningen te beoordelen. Een lagere score is bezien vanuit financiële continuïteit 

beter op dit onderdeel. De ICR is een maatstaf om te bepalen hoe makkelijk de corporatie in staat 

is de rentelasten te betalen uit de operationele kasstroom. Het is daarmee ook een kengetal dat 

inzicht geeft in de liquiditeit van de corporatie. Een hogere score is beter bij dit kengetal. De 

solvabiliteit geeft aan of de corporatie op de middellange tot lange termijn haar verplichtingen kan 

voldoen. Een hogere score is beter. 
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ZOwonen wil - binnen de financiële ratio’s - maximale investeringsruimte creëren, mede ook om na 

2024 nog op koers te zijn en te blijven voor het realiseren van de (portefeuille)strategie. ZOwonen 

hanteert daarom ook eigen signaalwaarden die scherper zijn ingesteld dan de normen van de 

toezichthouder. Dit stelt ZOwonen in staat tijdig te signaleren of er nog verantwoorde 

investeringsruimte is. Om deze reden werkt ZOwonen ook met de eerdergenoemde scenario-

analyses. 

 

ZOwonen monitort haar bestedingsruimte ook (indirect) via de rapportages gericht op operationeel 

resultaat en vrije kasstromen. Hierbij wordt met inachtneming van de financiële normen van de 

toezichthouders bewust ‘scherp aan de wind’ gezeild. 

 

ZOwonen bewaakt de hoogte van de bedrijfslasten en krijgt geen opmerkingen van toezichthouders 

ZOwonen scoorde tijdens de periode 2018 tot en met 2020 een A op het onderwerp bedrijfslasten 

in de Aedes Benchmark, maar heeft haar kosten ook verlaagd. De kosten bedroegen in 2018 

ongeveer € 708 per vhe per maand, in 2019 € 690 en in 2020 € 638. Door de inzet op het verlagen 

van de kosten per vhe, maakt ZOwonen in principe ook geld vrij voor het inzetten voor haar 

maatschappelijke doelen. 

 

Uit de oordeelsbrieven van Aw die ZOwonen tijdens de beoordelingsperiode heeft ontvangen, blijkt 

dat de toezichthouder geen opmerkingen heeft gemaakt waaruit opgemaakt kan worden dat de 

financiële continuïteit bij ZOwonen in gevaar is geweest of komt. 
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4 Governance van maatschappelijk presteren 

  



 

 

 
55 

  

 

4.1 Inleiding 

Het vierde perspectief van waaruit het presteren van ZOwonen wordt beoordeeld is ‘Governance 

van maatschappelijk presteren’. De commissie beoordeelt twee onderdelen: 

• Strategievorming en sturing op prestaties; 

• Externe legitimatie en verantwoording. 

 

4.2 Beoordeling door commissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Governance van 

maatschappelijk presteren’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 

 

Tabel 9: Governance van maatschappelijk presteren 

Perspectief 

      

G
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Perspectief 4: Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 8,0 
8,0 50% 

7,8 
Prestatiesturing 8,0 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 7,0 
7,5 50% 

Openbare verantwoording 8,0 

 

4.3 Strategievorming en prestatiesturing 

De commissie beoordeelt de strategievorming van de corporatie als organisatie met een 

maatschappelijke functie en positie in het lokale netwerk (plan) en kwaliteit en de resultaten van het 

proces van prestatiesturing (check en act).  

 

 

4.3.1 Strategievorming 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie een actuele langetermijnvisie op haar eigen positie en toekomstig 

functioneren voor het realiseren van maatschappelijke prestaties heeft en deze 

zodanig vastgelegd en vertaald is naar doelen en activiteiten dat deze te monitoren zijn. De 

commissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De commissie acht een 

hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de inzet om een compleet nieuwe koers en 

DNA voor de organisatie uit te werken en door te vertalen naar de praktijk. ZOwonen heeft 

hierbij onder meer haar medewerkers en omgeving nadrukkelijk betrokken, waardoor de 

nieuwe koers beter aansluit bij de opgaven in het werkgebied. ZOwonen heeft zich 

daarnaast actief ingezet om de koers ook binnen de organisatie concreet door te vertalen 

naar de praktijk. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie op het onderdeel strategievorming (destijds visie 

en vertaling doelen) met een 7 ruim voldoende gepresteerd. Dit vanwege de onderbouwing van de 
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visie en de brede betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden aan de hand van een 

gestructureerd proces. In de tweede plaats omdat ZOwonen de missie en visie op een 

gestructureerde wijze vertaalt naar succesbepalende factoren, acties en resultaten. 

 

ZOwonen formuleert nieuw identiteit en koers: van vastgoedbedrijf naar maatschappelijke 

organisatie 

Om beter in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het maatschappelijk speelveld is ZOwonen in 

2018 begonnen met de oriëntatie op een nieuwe identiteit en koers: ‘’waar de corporatie voor en 

van is’’. Deze oriëntatie leidde uiteindelijk in 2019 tot het herdefiniëren van een nieuwe strategische 

koers, met dezelfde naam ‘Een nieuwe koers’. Hierin staat een beweging van vastgoedbedrijf naar 

maatschappelijke organisatie centraal, met de focus op bewoners en niet op gebouwen.  

 

In de nieuwe koers vormen de nieuwe missie, visie, positionering en kernwaarden de kern. Deze 

moeten medewerkers en belanghebbenden motiveren, perspectief bieden op de lange termijn en 

kaderbepalend zijn voor de samenwerkingen met partners. Ook wil ZOwonen hiermee afscheid 

nemen van het imago van ‘grijze muis’. De nieuwe missie is als volgt geformuleerd:  

 

‘’ZOwonen werkt mee aan een wereld waarin mensen samenwonen, werken en leven in 

een omgeving waarin ze zich gelukkig en veilig voelen. Doordat mensen tot rust komen in 

hun thuis ontstaat er meer ruimte om zicht e focussen op hun eigen ontwikkeling.” 

 

Om haar missie in te vullen heeft ZOwonen in haar strategie zeven focuspunten opgesteld: 

1. In onze projecten richten we onze focus meer op bewoners. 

2. Uiteraard staat het realiseren van een passende woning voorop. Een passende woning 

betekent dat deze beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is. 

3. Leefbaarheid behoort tot onze kerntaak. Hierbij hebben we de taak om onze vastgoedopgaven 

beter in samenhang met onze leefbaarheidsopgaven vorm te geven. 

4. We zijn ons ervan bewust dat we een betere dienstverlening moeten realiseren.  

5. We moeten resultaatgerichter werken: effectiever en efficiënter. 

6. We zetten meer in op samenwerking. Hierbij gaan we een meer leidende rol in onze regio’s 

nemen. 

7. Experimenteren mag én moet.  

 

Deze focuspunten worden uitgewerkt binnen de onderwerpen die het strategisch hoofdkader 

vormen: schaalgrootte, doelgroep, werkgebied, zorg en werkgeverschap. De beschrijvingen van de 

elementen in het hoofdkader omvatten de doelstellingen en omgevingsanalyse op deze punten. 

Om bewoners te ondersteunen werkt ZOwonen bijvoorbeeld met maatschappelijke partners aan 

het verbeteren van perspectief, bevorderen van zelfredzaamheid, en vergroten van participatie.  

 

ZOwonen heeft de doelstellingen concreet doorvertaald 

Uit de nieuwe koers blijkt nog niet direct wat ZOwonen concreet de komende jaren gaat oppakken. 

De doelstellingen uit de koers zijn daarom door ZOwonen in 2019 en 2020 doorvertaald in de 

nieuwe meerjarige portefeuillestrategie (2020-2034), ‘Bouwstenen voor een fijn (t)huis)’ en de 

begroting 2020 (2020-2029). Hierin worden de genoemde focuspunten uit de koers nader 

uitgewerkt en geconcretiseerd. Deze uitwerking vindt plaats langs de nieuwe stuurlijnen:  

• Maatschappelijke Presteren 

• Vastgoed & Inkoop  

• Bedrijfsvoering  

• HR.  
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De teams onder de stuurlijnen zijn verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van de identiteit en 

koers. In 2019 en 2020 zijn de doelstellingen per team toebedeeld. Voor 2022 wordt de toebedeling 

losgelaten, en worden de teams en stuurlijnen gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van 

de integrale doelen. Vanuit de teams en stuurlijnen worden de doelstellingen eveneens 

doorvertaald naar individuele resultaatafspraken van medewerkers. 

 

In Figuur 1 is, illustratief, te zien hoe ZOwonen een deel van het focuspunt ‘samenwerking’ uitwerkt 

in de begroting door een opdracht, output en beoogde outcome te formuleren. Hierdoor wordt de 

doelstelling concreter uitgewerkt. ZOwonen heeft in de begroting op genoemde manier haar 

bijdrage langs alle stuurlijnen uitgewerkt. Vervolgens wordt in de begroting ook stilgestaan bij de 

activiteiten en de kosten per focuspunt. 

 

Figuur 1 Illustratie concretisering van doelstellingen en focuspunten naar de maatschappelijke bijdrage 

van ZOwonen (Begroting 2020-2029, p.5) 

 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle KPI’s op de geïllustreerde manier terug te vinden zijn in 

de begroting.  

 

ZOwonen heeft haar omgeving en context betrokken bij het herdefiniëren van de nieuwe koers 

De nieuwe koers is tot stand gekomen middels een proces waarbij medewerkers van ZOwonen, 

bewoners en andere belanghebbenden zijn betrokken. ZOwonen heeft met haar externe belang-

hebbenden bijvoorbeeld meerdere sessies gehouden, waarbij de belanghebbenden keuzes 

moesten maken voor het meerjarenbeleid van de corporatie. Ook heeft ZOwonen belanghebben-

den gevraagd videoboodschappen in te spreken, alsof ze aan het roer van de corporatie staan. 

ZOwonen heeft de input uit deze gesprekken en video’s als input gebruikt voor haar nieuwe koers.  

 

De medewerkers zijn onder meer betrokken via twee sessies: gericht op terugkijken en gericht op 

de toekomst. In de terugkijksessie heeft men met elkaar gezocht naar 1.000 ervaringsverhalen over 

ZOwonen in het verleden en is men hier het gesprek over aangegaan. In de sessie gericht op de 

toekomst heeft men het gehad over wat men zou willen dat ZOwonen in de toekomst zou gaan 

doen. In de vervolgstappen is de OR betrokken bij de uitwerking van de koers.  

 

Naast belanghebbenden heeft ZOwonen ook een omgevingsanalyse en marktanalyse uitgevoerd. 

Met de omgevingsanalyse wordt ook de context, uitgangspositie en positionering van ZOwonen 

beschouwd. Deze analyse is gebruikt als input en onderbouwing van de strategische keuzes in de 

nieuwe koers en de portefeuillestrategie.  

 

ZOwonen hanteert de nieuwe koers in haar handelen 

De doorvertaling van de doelstellingen uit de koers in de begroting en de portefeuillestrategie laten 

zien dat de koers actief wordt toegepast in de organisatie. Ook in beleidsvorming is dit terug te 

zien. ZOwonen heeft in 2020 bijvoorbeeld diverse nieuwe beleidsstukken opgesteld. In het integraal 
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huurbeleid (2021-2024) komt met name de koppeling met de nieuwe koers en strategie duidelijk 

naar voren en deze wordt ook expliciet genoemd. 

 

ZOwonen heeft zich ook ingezet om de koers binnen de organisatie in te bedden. In 2020 is er 

bijvoorbeeld een inspiratiedag geweest, waarin men met elkaar heeft gekeken wat de koers 

concreet betekent voor de dagelijkse praktijk bij ZOwonen. Ook is er tijdens de kerstviering 

teruggekeken naar verhalen over ZOwonen, wat helpt om de koers levendig te houden en de 

organisatie te motiveren. 

 

De commissie heeft het idee dat ZOwonen een goede start heeft gemaakt met de implementatie 

van de koers, en dat de voornaamste uitdaging ligt in het internaliseren en doorvoeren van de 

koers in de gehele organisatie. Uit gesprekken met belanghebbenden blijkt bijvoorbeeld dat de 

koers door de medewerkers en alle groepen belanghebbenden goed ontvangen is. Men herkent de 

ontwikkeling bij ZOwonen, waarin niet alleen vastgoedontwikkeling, maar ook het maatschappelijke 

perspectief meer een plek krijgt. Alle belanghebbendengroepen merken tegelijk wel op dat het 

succes van de koers afhangt van de mate waarin ZOwonen de koersverandering en houding weet 

door te voeren in de hele organisatie. 

 

 

4.3.2 Sturing op prestaties 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie periodiek en systematisch de vorderingen van de voorgenomen 

maatschappelijke prestaties volgt en indien zij afwijkingen heeft geconstateerd 

bijstuurt. De commissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

commissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de heldere en 

toegankelijke monitoringsinformatie die ZOwonen presenteert in haar periodieke 

rapportages en de mate waarin de monitoringsinformatie in praktijk wordt gehanteerd. 

ZOwonen werkt veel met figuren, kleuren en overzichten in haar monitoringsrapportages, 

waardoor in één oogopslag duidelijk wordt welke prestaties geleverd zijn. daarnaast sluit de 

monitoringsinformatie goed aan bij de geformuleerde doelstellingen. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie op het onderdeel sturing op prestaties (destijds 

checkt en act) met een 7 ruim voldoende gepresteerd. Dit vanwege de aansluiting van de 

tertiaalrapportages op de geformuleerde missie en visie en de gebruiksmogelijkheden voor de 

organisatie. Ten tweede vanwege de bijsturing bij afwijkingen en de onderbouwing van de 

gemaakte keuzes. Bijzonder is de besturing aan de hand van de continue Customer Effect Survey. 

 

ZOwonen monitort de voortgang van prestaties in periodieke rapportages 

De voortgang van de prestaties ten aanzien van de gestelde doelstellingen, focuspunten en KPI’s 

monitort ZOwonen in haar periodieke rapportages. Dit gebeurt middels de maandelijkse 

managementrapportages en de tertiaalrapportages. De tertiaalrapportages zijn iets uitgebreider van 

karakter, omdat hierin ook paragrafen over strategische risico’s en in 2020 ook Covid19 zijn 

toegevoegd. In de tertiaalrapportages is ook een integraal overzicht opgenomen van de stand van 

zaken in de realisatie van de KPI’s (zie voorbeeld uit 2020 in Figuur 2). 
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Figuur 2 Voorbeeld monitoring Kpi’s in tertiaalrapportage (T2 2020, p.3). 

 

 

Vervolgens is aan de hand van de vier stuurlijnen de voorgang per KPI toegelicht. Dit gebeurt per 

KPI eerst in cijfers, waarbij ook inzichtelijke infographics, grafieken en figuren gebruikt worden (zie 

Figuur 3). Dan volgt een toelichting per KPI in tekst, waarbij ook de verbeterpunten en acties 

concreet worden gemaakt. Door de opbouw langs de stuurlijnen is ook duidelijk wie 

verantwoordelijk is voor de verbeterpunten en acties. 

 

Figuur 3 Voorbeeld uitwerking monitoring KPI's (T2 2020, p.5) 
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De tertiaalrapportages maken daarnaast ook op projectniveau inzichtelijk wat de stand van zaken 

is. Zo wordt in bovenstaand voorbeeld ook de voortgang van specifieke projecten toegelicht, indien 

hier aanleiding toe is. Hierbij worden ook de risico’s van de vastgoedprojecten in beeld gebracht. 

Op deze wijze is het ook mogelijk om op projectniveau bijsturing te realiseren indien nodig. 

Risicomanagement wordt ook breder in het slothoofdstuk van de rapportages toegelicht en 

geconcretiseerd.  

 

De periodieke rapportages over 2019 en 2020 hebben een structuur en opbouw die aansluit bij de 

nieuwe koers. In 2018 was de opbouw en vormgeving anders, maar ook deze rapportage bevatte 

de benodigde monitoringsinformatie ten aanzien van de doelstellingen. Hierin werd meer gebruik 

gemaakt van tekst, en minder van figuren, ten opzichte van de nieuwe rapportages. 

 

Naast de periodieke rapportages is voorliggend onderzoek, de tussentijdse visitatie, een voorbeeld 

van monitoring van de maatschappelijke prestaties door ZOwonen. Ook worden er bewoners-

onderzoeken uitgevoerd om de prestaties ten aanzien van bewonerstevredenheid te monitoren. 

 

In het jaarverslag over 2019 en 2020 wordt nog niet expliciet de koppeling gelegd tussen de 

prestaties en de doelstellingen uit de nieuwe koers. De commissie geeft de overweging mee om de 

doelstellingen en focuspunten te integreren in de jaarverslagen. Hierdoor wordt een compleet en 

integraal inzicht in de voorgenomen en gerealiseerde prestaties bevorderd en wordt het ook voor 

belanghebbenden makkelijker om de prestaties te volgen en te plaatsen.  

 

Bovenstaande geldt in zekere mate ook voor de prestaties ten aanzien van de prestatieafspraken. 

Door de prestatieafspraken te integreren in het monitoringssysteem, worden ook deze voorge-

nomen en gerealiseerde prestaties meer in samenhang zichtbaar, zowel intern als extern.  

 

ZOwonen stuurde – indien nodig – bij 

Waar nodig heeft ZOwonen de afgelopen periode bijsturing toegepast indien prestaties achter-

bleven of afweken van de voorgenomen koers, doelstellingen en resultaten. Bijsturing vindt plaats 

door bij te sturen om de doelstellingen alsnog te behalen (eerste orde bijsturing) of door de 

doelstellingen aan te passen (tweede orde bijsturing). Zoals toegelicht, heeft ZOwonen de 

afgelopen periode vooral ingezet op het vormgeven en uitwerken van de nieuwe koers. Het in 

praktijk brengen van de koers is wel gestart, maar staat, mede vanwege Covid19, nog wel in de 

kinderschoenen. Hierdoor is er nog niet nadrukkelijk sprake geweest van tweede orde bijsturing. 

 

Voorbeelden van eerste orde bijsturing door ZOwonen de afgelopen periode: 

• Vanwege Covid19 is ZOwonen bewust afgeweken van enkele KPI’s. Een voorbeeld is de 

invloed op de dienstverlening in het verhuur- en mutatieproces. De leegstand liep hierdoor op, 

waarna ZOwonen haar eigen processen heeft kunnen aanpassen om dit te ondervangen. 

Desalniettemin is het niet helemaal te voorkomen. 

• ZOwonen heeft ook bewust de doelstelling om de dienstverlening van score C naar A te 

brengen (in de Aedes Benchmark), naar voren gehaald van 2022 naar 2021. Dit is een bewuste 

keuze geweest van ZOwonen om de organisatie in actie te krijgen. Het verschil tussen de 

propositie in de nieuwe koers, en de daadwerkelijke prestaties is in de ogen van ZOwonen te 

groot. 
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4.4 Externe legitimatie en openbare verantwoording 

De commissie beoordeelt de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt bij 

beleidsvorming en met hen een dialoog voert over de uitvoering van het beleid (externe 

legitimering). Daarnaast beoordeelt de commissie de wijze waarop de corporatie inzicht geeft in de 

realisatie van de beleidsdoelstellingen en hierover communiceert met relevante belanghebbenden.  

 

 

4.4.1 Externe legitimatie 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie zich maatschappelijk verantwoordt en beleidsbeïnvloeding door 

belanghebbenden mogelijk maakt. De commissie stelt vast dat wordt voldaan aan 

het ijkpunt voor een 6. De commissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege 

de wijze waarop ZOwonen in de praktijk een visie heeft op de belangrijkste 

belanghebbenden en deze steeds actiever opzoekt en betrekt. Een vervolgstap zou nog het 

expliciteren van de visie op belanghebbendenmanagement zijn, met name als het gaat om 

de betrokkenheid en terugkoppeling naar gemeenten en overige belanghebbenden. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft tijdens de  maatschappelijke visitatie ten aanzien van externe legitimatie met een 7 

ruim voldoende gepresteerd. Dit vanwege het faciliteren van de professionalisering van de 

huurdersvertegenwoordiging en de ontwikkelingen die zijn gemaakt om meer de dialoog aan te 

gaan met de belanghebbenden. Het aanstellen van een maatschappelijke waarde manager is 

hiervan een voorbeeld. 

 

ZOwonen verantwoordt haar belanghebbenden management in het jaarverslag 

In de jaarverslagen weidt ZOwonen een hoofdstuk aan bewoners- en belanghebbendenbetrokken-

heid. Hierin wordt duidelijk hoe ZOwonen met haar huurdersorganisaties samenwerkt. Ook wordt 

aangegeven hoe individuele huurders betrokken worden en wordt beknopt ingegaan op dialoog met 

overige belanghebbenden.  

 

ZOwonen heeft naast het jaarverslag geen andere documentatie waarin de visie op belanghebben-

denmanagement is vastgelegd. Wel komt het naar voren in sectorspecifieke afspraken of samen-

werkingsverbanden. In de brede zorgvisie wordt bijvoorbeeld wel ingegaan op de samenwerking 

tussen betrokkenen.  

 

De commissie geeft ter overweging mee de visie op de betrokkenheid van de overige 

belanghebbenden in het jaarverslag nadrukkelijker uit te werken. Zo moet duidelijk worden wie de 

belangrijkste partners zijn en hoe en vanuit welke visie ZOwonen met bepaalde groepen 

belanghebbenden samenwerkt. Aanvullend zou ook bewonersparticipatie bij herstructurering of 

andere projecten in dit onderdeel van het jaarverslag meegenomen kunnen worden. Dit bevordert 

het integrale beeld dat ZOwonen heeft op de betrokkenheid van belanghebbenden. 

 

ZOwonen betrekt huurders actief bij haar beleid 

De huurders van ZOwonen worden actief betrokken bij beleid. Dit gebeurt onder meer via de vijf 

huurdersorganisaties (tot 2019 zes) die zich ook hebben verenigd in een samenwerkingsverband 

(Samenwerkingsverband Huurdersorganisaties). ZOwonen betrekt de huurdersorganisaties bij 

beleid en beheer door middel van informatieve sessies waarbij de huurdersorganisaties 

meegenomen worden in de materie en vragen kunnen stellen. Daarnaast zijn er officiële advies- en 

instemmingstrajecten, die er als volgt uitzien: 
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Figuur 4 Opbouw advies- en instemmingstrajecten huurdersorganisaties (JV 2019, p.10). 

 

 

Uit gesprekken met huurders blijkt wel dat de informatievoorziening soms nog algemeen is, en 

meer toegespitst zou mogen worden op wat toegankelijk en relevant is voor de 

huurdersorganisaties.  

 

Individuele huurders worden ook middels het jaarlijks bewonerstevredenheidonderzoek (KWH-

methodiek) betrokken op uiteenlopende onderwerpen. De bewoners hebben daarnaast toegang tot 

een bewonersportaal. Dit is vanaf 2020 opnieuw vormgegeven. Ook bewoners die te maken 

hebben met een project in of rondom hun woning worden betrokken door ZOwonen. Dit gebeurt 

onder mee via de bewonerscommissies van de betreffende complexen en is vooral gericht op het 

proces. 

 

ZOwonen betrekt overige belanghebbenden bij haar beleid 

In het jaarverslag wordt duidelijk dat ZOwonen de contacten met haar belanghebbenden de 

afgelopen periode heeft willen intensiveren. Naast de formele kant, probeert ZOwonen hierbij ook 

steeds meer en bewust oog te hebben voor informeel contact, gericht op de gezamenlijke 

maatschappelijke opgaven. Een voorbeeld is de betrokkenheid bij de nieuwe koers (zie ook 

strategievorming). Ook heeft ZOwonen in 2019 nadrukkelijk ingezet op de combinatie van wonen 

en zorg, en betrokken partners hierbij, om tot een hernieuwde meerjarenopzet te komen van onder 

meer de prestatieafspraken en visie op dit vlak. 

 

ZOwonen koppelt – waar nodig - terug in reguliere contacten met belanghebbenden 

De terugkoppeling van het contact met belanghebbenden vindt vooral informeel plaats tijdens 

reguliere overleggen met belanghebbenden, of door specifiek contact op te nemen met een 

belanghebbende. Daarnaast past ZOwonen ook haar magazine toe ten behoeve van 

terugkoppeling en legitimering. De meer formele legitimatie vindt plaats in het jaarverslag. 
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4.4.2 Openbare verantwoording 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

gerealiseerde prestaties staan vermeld in een openbare publicatie, waarbij ook 

belangrijke afwijkingen worden toegelicht. De commissie stelt vast dat wordt 

voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De commissie acht een hogere waardering 

gerechtvaardigd vanwege de toespitsing van de verantwoordingsinformatie op de 

doelgroep, waardoor de toegankelijkheid vergroot wordt. ZOwonen maakt bijvoorbeeld in 

haar informele verantwoording veelvuldig gebruik van foto’s, filmpjes, en figuren. ZOwonen 

zou nog structureler de koppeling kunnen leggen tussen de voorgenomen en gerealiseerde 

prestaties in haar openbare uitingen, om ook de koers explicieter te maken. 

 

Uitkomst  maatschappelijke visitatie (2014 tot en met 2017) 

ZOwonen heeft in de  maatschappelijke visitatie ten aanzien van openbare verantwoording met een 

8 goed gepresteerd. Dit vanwege de uitgebreidheid van de informatie, de rol van de 

maatschappelijke waarde manager, het ontwikkelen van laagdrempelige verantwoordingen en het 

online platform voor huurders en andere belanghebbenden. 

 

Openbare verantwoording 

ZOwonen verantwoordt de gerealiseerde prestaties via verschillende kanalen, zoals het 

jaarverslag, de website en sociale media. In het jaarverslag worden op formele wijze de prestaties 

van het afgelopen jaar toegelicht. Deze stukken geven een compleet beeld van wat ZOwonen in 

een bepaald jaar heeft opgepakt. De commissie constateert dat de toelichting wel hoofdzakelijk 

bestaat uit tekst. Om de stukken toegankelijker te maken, zou ZOwonen ook in formele 

verantwoordingsdocumentatie meer gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld figuren, grafieken, 

infographics en foto’s, zoals ook in de periodieke rapportages, de nieuwe koers, en meer informele 

verantwoordingskanalen wordt gedaan. 

 

ZOwonen maakt ook gebruik van meer informele verantwoordingskanalen, zoals bijvoorbeeld haar 

website, een magazine (digitaal en op papier) en sociale media. In deze uitingen heeft ZOwonen 

oog voor de toegankelijkheid van publicaties. De onderwerpen die in het magazine zijn 

opgenomen, zijn bijvoorbeeld geïllustreerd aan de hand van foto’s, en zijn veelal in de vorm van 

een interview met bewoners of medewerkers uitgewerkt. In nieuwsberichten of themabeschrij-

vingen op de website wordt ook veel gebruik gemaakt van figuren en korte teksten. Ook is de 

website vernieuwd en aangesloten bij de nieuwe koers en het nieuwe DNA van ZOwonen. 

Daarnaast is ZOwonen erg actief op sociale media, waarin veelvuldig wordt gepubliceerd over 

initiatieven, nieuws en handige informatie voor huurders en belanghebbenden. Hiervoor worden 

tekstberichten, foto’s en korte filmpjes ingezet, eveneens in de vernieuwde en toegankelijke huisstijl 

van ZOwonen. 

 

In zowel de formele als informele verantwoordingsinformatie zou ZOwonen nog structureler de 

koppeling kunnen maken tussen de voorgenomen en gerealiseerde prestaties, bijvoorbeeld door 

ook de verbinding te leggen met de koers en beleid expliciet te maken. Op de website is informatie 

te vinden waarbij deze koppeling al expliciet wordt gelegd, bijvoorbeeld bij de informatiepagina over 

het huurbeleid, maar in andere artikelen ontbreekt dit soms nog. 

 

8,0 



 

 

 
64 

  

 

Deel 3: Bijlagen 
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Bijlage 1: Position Paper ZOwonen 

 

1. Inleiding 

 

In 2019 stelden wij onze nieuwe identiteit vast. En we zijn inmiddels begonnen met daar 

voortvarend uitvoering aan geven. Wij denken dat onze belanghebbenden al verschil merken. En 

dat willen we nu graag ook formeel meten. Zo kunnen we bovendien in de implementatie van onze 

identiteit nog zaken bijstellen, als daar vanuit onze belanghebbenden behoefte aan is. Daarnaast is 

het mogelijk dat de impact van de Corona-crisis maatschappelijk andere zaken van ons vraagt. Dat 

kunnen we dan ook meenemen.   

 

Reden temeer dus om door middel van een vrijwillige, tussentijdse visitatie de beelden van onze 

belanghebbenden op te halen. Dit traject staat onder regie van een onafhankelijke commissie van 

Ecorys en start met het overhandigen van dit position paper door de directeur-bestuurder. In dit 

document wordt ingegaan op de volgende vragen:  

 

• Wie is de corporatie?  

• Waar staat ze voor?  

• Wat wil ze bereiken?  

• Waar staat ze nu?  

• Is de bestuurder daar tevreden over?  

 

2. Aanleiding voor deze tussenvisitatie 

 

ZOwonen heeft in 2018 haar visitatierapport ontvangen over de periode 2014-2017. In dezelfde 

periode vond een wisseling van bestuur en RvC plaats en bevond het vigerend ondernemingsplan 

zich in de laatste fase. Besloten is om dit ondernemingsplan vroegtijdig te herzien en de organisatie 

in 2018 en 2019 maatschappelijk te herpositioneren. Eind 2019 is als afronding van een breed 

maatschappelijk ophaaltraject de nieuwe koers vastgesteld onder de titel “ZO zijn wij”. In 2019 en 

2020 heeft de implementatie daarvan beslag gekregen. Belangrijk vertrekpunt van de nieuwe koers 

is dat ZOwonen zichzelf ziet als maatschappelijke organisatie. Dit is een voorname aanbeveling uit 

het visitatierapport van 2018. Een opwaardering van het eigen primair proces is daar onlosmakelijk 

aan verbonden, bleek onder meer uit de inbreng van huurdersorganisaties.   

 

De implementatie van de koerswijziging heeft plaatsgehad in een tijd, waarin de wereld moest 

reageren op de effecten van Covid-19. Met de afronding van kalenderjaar 2020 is voor ZOwonen 

daarom een logische keuze om na een koerswijziging en gedurende de implementatie daarvan 

belanghouders vroegtijdig te bevragen hoe zij de maatschappelijke positie en prestatie ervaren.  

 

3. Missie en visie 

 

Primair heeft ZOwonen haar missie als volgt geformuleerd:  

   

ZOwonen bouwt aan mensen. Samen creëren wij kansen voor onze bewoners om zich te kunnen 

ontwikkelen. Een goed thuis is de basis.  

 

Samengevat komt onze nieuwe strategie neer op: we zijn een maatschappelijke organisatie en 

geen vastgoedbedrijf. In projecten leggen we het vergrootglas op mensen, niet op gebouwen. Dit 

betekent dat we ons nog meer op onze huidige en toekomstige bewoners richten. We claimen meer 
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leiderschap in het realiseren van vastgoed- en leefbaarheidsopgaven, met een nog betere 

dienstverlening. 

 

Om deze nieuwe ambitie te framen, maken we gebruik van een strategisch hoofdkader en 

focuspunten. Samen met de portefeuillestrategie, onze investerings- en beleidskaders, vormen het 

strategisch hoofdkader en de focuspunten het vertrekpunt voor de jaarlijkse, integrale begroting. 

Puntsgewijs komen in het hoofdkader terug:  

 

1. Schaalgrootte: onze langjarige strategie voorziet in een gelijkblijvende portefeuille van ca. 

14.000 woningen  

2. Doelgroep: ZOwonen richt zich op de sociale doelgroep en middeninkomens  

3. Werkgebied: Sittard-Geleen, Beek, Echt-Susteren en Beekdaelen  

4. Zorg: wij zien onszelf als partner van de zorg op gebied van vastgoed- en 

leefbaarheidsopgaven  

5. Werkgeverschap: wij wensen een vernieuwende, creërende en inspireren werkgever te zijn 

 

Tegen de achtergrond van onze missie en voorgaand hoofdkader, kiezen we nadrukkelijk voor 

zeven strategische focuspunten:  

 

1. In onze projecten richten we onze focus meer op bewoners.  

2. Uiteraard staat het realiseren van een passende woning voorop. Een passende woning 

betekent dat deze beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is.   

3. Leefbaarheid behoort tot onze kerntaak. Hierbij hebben we de taak om onze vastgoedopgaven 

beter in samenhang met onze leefbaarheidsopgaven vorm te geven.   

4. We zijn ons ervan bewust dat we een betere dienstverlening moeten realiseren.  

5. We moeten resultaatgerichter werken: effectiever en efficiënter.  

6. We zetten meer in op samenwerking. Hierbij gaan we een meer leidende rol in onze regio’s 

nemen.  

7. Experimenteren mag én moet.  

 

Afgezet tegen de visitatieperiode 2014 tot en met 2017 krijgt de verbreding van onze 

maatschappelijke taakopvatting strategisch zijn beslag. De missie gaat uit van mensen in plaats 

van vastgoed en de leefbaarheidsdopgave wordt strategisch expliciet genoemd. Kijkend naar de 

interne vertaling in onze HR-visie is een congruente lijn zichtbaar: we gaan uit van karakteristieke 

“ik-waarden” die we balanceren tegen “wij-waarden” als “samen creëren” en “humane zakelijkheid”.  

 

4. Prestaties in de periode 2018-2020 

 

4.1 Meerjarige strategie: ZO zijn wij  

Hiervoor wordt reeds notie gemaakt van de gewijzigde strategische koers. Op inhoud geeft deze 

gehoor aan de oproep die onder meer in de visitatie door belanghouders werd gedaan en als 

zodanig ook in de bestuurlijke reactie werd verwerkt. ZOwonen werd verzocht zich breder te 

oriënteren, kleur te bekennen en open te staan voor allianties en samenwerkingen. Die oproep uit 

zich al in de eerste fase van de totstandkoming van de nieuwe koers. Via een breed ophaaltraject is 

ruimte geboden aan gemeenten, huurdersorganisaties, bewoners, zorgorganisaties en andere 

maatschappelijke organisaties om hun verwachting naar ZOwonen uit te spreken. Hetzelfde geldt 

uiteraard ook voor de jaren ervaring die in de eigen organisatie is verweven. Onder regie van de 

nieuwe bestuurder is hier de koers “ZO zijn wij” uit voortgekomen. Het spreekt voor zich dat deze 

opbrengst ook weer is teruggebracht naar alle belanghouders, die hun bijdrage leverden in het 

creatieproces.   
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Nadat de strategische koers is vastgesteld, zijn we voortvarend begonnen aan de herziening van 

majeure beleidsvelden. In onze portefeuillestrategie lieten we de keuzes rondom duurzaamheid en 

wonen en zorg nadrukkelijker terugkomen. We maakten ook de principiële keuze om onze 

woningvoorraad niet procentueel te laten slinken met de demografische teruggang, maar om in 

absolute aantallen gelijk te blijven en zo meerjarig onze beschikbaarheid te garanderen en robuust 

te blijven. Ons huurbeleid stelden we meerjarig naar beneden bij, zowel op gebied van streefhuur 

als in een temporisering van de jaarlijkse huuraanpassing. Tevens kozen we in operationele zin 

voor meer focus op ons primair proces en onze bewoners. Dat deden we door alle processen 

opnieuw in te richten en te sleutelen aan teaminrichting en formatie. Dat ging gepaard met een 

traject van organisatieontwikkeling, waarbij fors wordt geïnvesteerd in onze collega’s en de eerste 

laag van leidinggevenden (teamleiders). Met deze eerste inleiding, geven we hierna in het kort 

weer wat de belangrijkste prestaties zijn op deze en aanpalende gebieden.  

 

4.2 Betaalbaarheid en beschikbaarheid  

Het huurbeleid is in 2020 herzien. Daarbij is aandacht geweest voor de (economische) 

omstandigheden en de wetenschap dat de sociale doelgroep nog niet de vruchten plukt van de 

economische vooruitgang. In 2020 kwam daar de Corona-crisis overheen. In overleg met de 

huurdersorganisaties is besloten om een meerjarig huurbeleid af te spreken, waarbij de streefhuur 

daalt van gemiddeld 79% naar gemiddeld 75%. Dat legt een beslag op onze investeringscapaciteit, 

maar betekent evenwel een forse -indirecte- investering in de betaalbaarheid voor onze doelgroep. 

Synchroon daaraan hebben we ons huurbeleid versimpelt van een pagina’s tellende notitie naar 

een viertal navolgbare stappen. Dat geeft in de operatie meer ruimte om inkomen en woonlasten 

met elkaar in balans te brengen en zodoende bewoners perspectief te kunnen bieden.   

 

Qua beschikbaarheid focuste ZOwonen zich op de primaire doelgroep. In 2020 is een woon-

begroting onderdeel gemaakt van de jaarbegroting, waardoor beter geduid is waar onze 

vrijkomende voorraad voor wordt ingezet. Zo wensen we de beleidsruimte die wettelijk gegeven is, 

optimaal af te stemmen op onze regionale opgave. We zien een lichte verschuiving van sec focus 

op de primaire doelgroep naar de secundaire en hogere doelgroepen. Mochten bewoners financieel 

in zwaar weer geraken, dan hebben wij een team van vijf financieel coaches klaar staan om met 

raad en daad perspectief te bieden. Voorheen was het primaire doel om de huurbetaling vlot te 

trekken. Tegenwoordig kijken we hier breder naar de voorliggende casus en zetten we actief in op 

stabilisatie op alle fronten in het huishouden. We zien dat de betalingsachterstanden desondanks 

licht toenamen, ten dele een gevolg van de Corona-crisis. Op gebied van huisuitzettingen als 

gevolg van betalingsachterstand zien we een stabiele lijn. Dat heef te maken met onze keuze om 

casuïstiek relatief lang vast te houden en zeer terughoudend om te gaan met inzet van 

deurwaarders of een rechtsgang.  

 

4.3 Verduurzaming  

Vanaf 2017 is een boost gegeven aan de verduurzaming van het woningbezit. Daarmee is een 

inhaalslag ingezet die ertoe moet leiden dat in 2021 gemiddeld label B behaald wordt conform de 

landelijke afspraken hierover in Aedes verband. In de voorbije twee jaar is voor meer dan € 10 

miljoen per jaar verduurzaamd. Ten opzichte van de budgettaire inzet in 2017 bijna een verdrie-

voudiging op jaarbasis. De maandelijkse rapportages laten zien dat we in termen van volume onze 

doelstellingen op jaarbasis halen. Om te garanderen dat de duurzaamheidsinterventies ook bij de 

juiste woningen landen, werken we slechte labels als eerste weg. Dit werd ook onderstreept door 

de huurdersorganisaties. Over de resterende slechte labels is afgesproken dat we hier per 2022 de 

huren van bevriezen.  
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4.4 Bewonersparticipatie  

In de periode 2018-2020 kregen we te maken met het wegvallen van de huurdersorganisatie 

Sittard-Munstergeleen. Deze vertegenwoordigde het merendeel van ons werkgebied. In de 

collega’s van Stichting Huurdersbelangen Limbricht is een waardige vervanger gevonden, 

waardoor we in het hele werkgebied mogen rekenen op dekking van onze huurdersorganisaties. In 

de afgelopen periode zijn hernieuwde pogingen ondernomen om te komen tot een samenwerkende 

huurdersorganisatie (de zogenaamde SHO), die meer uniform en afgestemd aan ZOwonen 

gevraagd en ongevraagd strategisch advies kan uitbrengen. Deze pogingen hebben nog niet tot 

een formalisering van de samenwerking geleid door fusie of iets dergelijks, maar in de praktijk 

spreken de vijf huurdersorganisaties in toenemende mate vanuit één lijn met ZOwonen. Hierin is 

grote winst gehaald in de laatste twee jaar. In het licht van de beleidsherijkingen is geëxperimen-

teerd met verschillende manieren van procesgang. Door daar telkens bij stil te staan hebben we 

een nieuwe basis gelegd onder de manier waarop corporatie en huurdersorganisatie met elkaar 

omgaan. Het is goed te merken dat scherpte en constructiviteit hier steeds beter in balans geraken 

met elkaar.   

 

Kijkend naar het overleg met (georganiseerde) bewoners in herstructurerings- en renovatie-

projecten zien we dat we stabiel presteren. Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken bij 

de planvorming en dat werkt in de praktijk zijn vruchten af. In 2020 werden we echter óók 

geconfronteerd met meer weerbarstige situaties waarin veiligheidsissues de fysieke renovatie 

overschaduwden. Dat toont ons opnieuw het belang van maatwerp per complex en continue 

scherpte op de belangen van bewoners tijdens dergelijke ingrepen. In ons besluitvormingsproces 

hebben we geborgd dat voor dergelijke sociale thema’s meer ruimte komt alsmede meer 

planmatige inzet. Fysieke renovatie en sociaal herstel moeten hand in hand gaan – dat past 

immers bij ons voornemen om bewoners meer centraal te stellen in onze projecten.  

 

4.5 Wonen en zorg  

ZOwonen werkt vanuit de historie nauw samen met zorginstellingen. Er zijn diverse huurrelaties 

met organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg of binnen het domein van Beschermd 

Wonen of geestelijke gezondheidszorg. Met het strategisch voornemen om onszelf daar 

nadrukkelijk als partner in op te stellen zijn we intensiever contacten gaan voeren met deze 

organisaties. Dat levert ons een bredere blik op van de maatschappelijke uitdagingen binnen het 

domein van wonen en zorg, die we verwerken in de Zorgvisie vanaf 2021.   

 

Noemenswaardig is dat we in 2020 het Hof van Serviam opleverden, waarmee we onze relatie 

Zuyderland voorzien van duurzame huisvesting voor de ouderenzorg in de regio. Met partijen als 

Levanto, Daelzicht en SGL zijn we actief in gesprek om te verkennen in hoeverre wij in hun 

regionale behoefte kunnen voorzien. Op een ander front verdiepten we de relatie met Zuyderland 

Thuiszorg door op grote schaal veilige toegangen te creëren voor bewoners die thuiszorg 

ontvangen. Op die manier bannen we onveilige sleutelkluisjes uit en dragen we zorg voor een 

veilige situatie in ons werkgebied.  

 

Specifiek op het gebied van de extramuralisering merken we ook negatieve impact van wonen en 

zorg in onze wijken. De overlast neemt toe, mede door personen met verward gedrag. Ons 

antwoord in de afgelopen periode was de inzet van een team woonconsulenten, dat nauw 

verweven is in de geldende structuren zoals gebiedsteams of het Veiligheidshuis. Om in het sociaal 

domein nadrukkelijker aanspreekbaar te zijn, stelden we tevens twee gebiedscoördinatoren aan. 

Onze presentie in de wijk middels buurtbeheerders werd eveneens uitgebreid. Met de centrum-

gemeente Sittard-Geleen zijn we een innovatieve samenwerking gestart om wonen en veiligheid 

nadrukkelijk aan elkaar te koppelen via ondermeer data-analyses en handelingsadviezen.  
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4.6 Vastgoed   

We sturen gericht op het realiseren van de vastgoedtransformatie zoals vastgelegd in het 

Portefeuilleplan 2020-2035 dat gebaseerd is onze strategische koers. We hebben onze 

voorgenomen vastgoedproductie (sloop, nieuwbouw, renovatie) nagenoeg volledig gerealiseerd en 

verwijzen de commissie daarvoor naar onze interne rapportages en de openbare jaarstukken. De 

verbetering in realisatie is onder meer te danken aan een betere interne en integrale 

vastgoedsturing. Een urgente verbetermaatregel daarin is de versteviging van ons 

assetmanagement, waardoor ons vastgoed en de maatschappelijke aspecten daarin tot meer 

integrale besluitvorming en inzet van middelen moeten leiden.  

 

Omdat we in onze strategie kiezen voor een gelijkblijvend vastgoedportefeuille, zien we de 

noodzaak om samen met de gemeenten te komen tot nieuwe ontwikkellocaties. De woningmarkt in 

onze regio is met name gebaat bij inbreiding en herbestemming van leegkomende locaties. 

ZOwonen maakt zich sterk om zoveel mogelijk in diversiteit te bouwen en dus DAEB en niet-DAEB 

te combineren. Met de gemeente Sittard-Geleen werd hiertoe een meerjarig convenant afgesloten, 

met Beek is dat in de maak. De eerste projecten hierbinnen tekenen zich onderwijl af.  

 

4.7 Dienstverlening  

De klantwaardering voor onze dienstverlening is een heikel punt geweest. Ten tijde van de visitatie 

2014 – 2017 scoorden we ronduit slecht op onze primaire processen. Met het vaststellen van de 

nieuwe koers spraken we uit, dat een brede maatschappelijke taakopvatting bij ZOwonen past. Dat 

is enkel waar te maken als het eigen primair proces op orde is. Zodoende is dit in 2019-2020 

speerpunt geweest. We zijn erin geslaagd om de bewonerstevredenheid gestaag op te krikken naar 

een KwH-niveau van >7,5 ultimo 2020. We zien dat we als een dieseltje op gang zijn gekomen, 

waardoor slechte cijfers in het verleden de uiteindelijke benchmarkscore negatief beïnvloedden en 

we niet hoger kwamen dan een C-klassering. Als we inzoomen op de trendlijn en de onderliggende 

statistieken, zien we wel voldoende basis om onze keuze voor excellente dienstverlening in de 

navolgende jaren waar te maken. Navolgende tabel onderschrijft dat.  

 

 

 

In onze dienstverlening hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden, die noemenswaardig zijn 

doch zich niet direct uiten in KWH-cijfers. Zo maakten we de keuze om onze reparatie-intakes weer 

zelf te gaan doen en zetten we in op vraaggestuurd onderhoud. Ook startten we een eigen 

wachtdienst, die buiten kantoortijden reageert op calamiteiten. Dergelijke keuzes zijn congruent met 

het strategische voornemen om meer te focussen op bewoners. 

 

4.8 Leefbaarheid  

We hebben de samenwerking met onze partners (gemeente, zorg, politie) geïntensiveerd. Dat 

hebben we onder meer gedaan door onze formatie stapsgewijs uit te breiden en in lijn te brengen 

met de speerpunten uit het bewonersonderzoek in 2018. We treden repressief op bij vervuiling en 

verwaarlozing van onze wijken. Reageren adequaat en in samenspraak met de sociale keten op 

overlast en criminaliteit. Desondanks zien we als gevolg van een brede maatschappelijke trend-
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ontwikkeling in de periode 2018-2020 een toename van drugscriminaliteit, fysieke meldingen en 

overlast, blijkend uit onze interne rapportages.  

 

In reactie daarop kiezen we voor een strategisch-tactische samenwerking met de afdeling 

Openbare Orde & Veiligheid van de Gemeente Sittard-Geleen en een continuering van onze 

verbondenheid aan het Veiligheidshuis. Daarmee trachtten we met name in 2020 meer aan de 

voorkant te komen van deze thema’s in plaats van voornamelijk reactief te acteren naar aanleiding 

van meldingen. Dat blijkt weerbarstig.  

 

In ons eigen proces hebben we aanpassingen gedaan, die vroegsignalering beter mogelijk moeten 

maken. Bijvoorbeeld door bij nieuwe bewoners nadrukkelijker stil te staan bij de betaalbaarheid en 

na toewijziging op te volgen door een bezoekje van de dienst doende buurtbeheerder. We nemen 

ons strategische voornemen om leefbaarheid als kerntaak te beschouwen serieus op en komen 

wederom tot de conclusie dat de samenwerking in het sociaal domein daar cruciaal voor is. Om zelf 

“samenwerkingsproof” te zijn, kozen we voor twee gebiedscoördinatoren, die ook eerder reeds zijn 

genoemd in dit position paper.  

 

4.9 Financiële keuzes  

Om voorgaande waar te maken kiezen we bewust om onze financieel gezonde positie in te zetten. 

We hebben ons investeringsstatuut aangepast, waardoor projecten niet individueel tot financiële 

rendementen hoeven te leiden, maar een gemiddeld investeringsvolume meerjarig wordt 

gereserveerd. Dat stelt ons beter in staat om maatschappelijk – nagenoeg altijd onrendabele – 

investeringen te doen in onze regio. In dezelfde periode temperen we onze inkomsten door een 

neerwaartse aanpassing van onze huuropbrengsten. Deze combinatie achten wij nodig om zowel 

door te kunnen blijven investeren als ook gelijktijdig perspectief te bieden aan diverse doelgroepen 

in zwaar, financieel weer.  

 

5. Belanghouders 

 

In de vorige twee visitaties gaven belanghouders aan de rol van ZOwonen te afwachtend te vinden. 

In hun ogen was er ruimte voor pro-actie en een regisserende, mogelijk leidende, rol. Daarbij gaven 

belanghouders aan sterk te hechten aan transparantie, ook in de afwegingen die bij ZOwonen aan 

besluitvorming ten grondslag liggen. Dat hebben we in onze oren geknoopt en derhalve zijn wij ons 

strategisch herijkingstraject ook dusdanig begonnen. Kijkend naar de afgelopen periode hebben wij 

inspanningen geleverd om de relatie met huurdersorganisaties te herstellen en naar een gezonde 

werkrelatie te brengen. Daar zijn wij in onze ogen deels in geslaagd. Ten dele blijven we met elkaar 

zoeken in de belangenbehartigende rol, die zich soms uit in het bespreken van misstanden en 

klachten. Van weerszijden realiseren wij ons dit en onze gesprekken over strategische thema’s als 

meerjarig huurbeleid zijn open en transparant. Voorstellen van de huurders worden door ons 

berekend en met overwegingen inzichtelijk gemaakt. In het verkoopbeleid hebben we op aangeven 

van de huurders kunnen besluiten om ons meer maatschappelijk op te stellen in het 

verkoopproces. Dat had niet gekund in een werkrelatie die afstandelijk en gesloten is.  

 

Specifiek met gemeenten zijn we druk doende om de prestatieafspraken jaarlijks naar een hoger 

niveau te tillen. Waar we echter de verbreding/regionalisering zoeken, verliezen we per 

afzonderlijke gemeente aan scherpte. Daarom is in 2020 specifiek per gemeente een doordacht en 

uitgebreid bod uitgebracht, dat z’n weg heeft gevonden naar sterk aangescherpte 

prestatieafspraken. Hoewel het eindproduct volgens ons een verbeterslag heeft doorgemaakt, is 

het proces van totstandkoming nog erg omslachtig en diffuus. Daar zien we voor onszelf een rol 

weggelegd.  

 



 

 

 
71 

  

 

In de zorgsector hebben we onze contacten geïntensiveerd. Daar wordt waarderend op gereageerd 

door belanghouders. Zaak is om hier concreet gevolg aan te kunnen geven. Relaties blijken van 

oudsher nog vaak vastgoedgedreven (verhuurdersrelatie), waar wij zelf meer neigen naar een 

bredere connectie op onze maatschappelijke uitdagingen. Dat uit zich met name in de context van 

Beschermd Wonen of GGZ, alwaar spreiding en adoptie in de buurt voor ons belangrijk zijn om de 

leefbaarheid te garanderen. De afgelopen periode hebben we deze verschillende gezichtspunten 

meer met elkaar in verband gebracht. Dat deden we bijvoorbeeld door expliciet een rol te nemen in 

de doorontwikkeling van Housing.  

 

6. ZOwonen als organisatie 

 

Na de vaststelling van onze strategische koers sturen wij onze organisatie op vijf kernwaarden. Die 

zijn vertaald in een HR-visie, die uitgaat van perspectief en mensontwikkeling. In de organisatie zijn 

we in staat geweest om te komen tot een inzetbaarheidsniveau van 96% (ultimo 2020). Mede-

werkerstevredenheidsmetingen laten goede resultaten zien, maar kennen evenwel aandachts-

punten. Die bevonden zich afgelopen periode op mentaal vlak, mede door het thuiswerken waar we 

in 2020 mee werden geconfronteerd. We hebben daar als organisatie aandacht voor gehad door 

meerdere inspiratiemomenten te plannen. Daar waren we mee gestart in de herziening van onze 

koers en deze manier van houvast trekken we door.   

 

Onze werving, selectie, on- en offboarding zijn geactualiseerd en we werken aan een nieuw sociaal 

statuut ter vervanging van ons personeelshandboek. Waar de situatie toelaat, kiezen we voor 

uitgangspunten of leidende principes in plaats van stringente regels. Dat ligt in het verlengde van 

onze “ik-waarden”, die uitgaan van de handelingskracht van onze collega’s.  

 

In 2019 besloten we om ons primair IT-systeem te vervangen en medio 2020 af te ronden. Omwille 

van de Corona-crisis hebben we de afronding uitgesteld naar eind 2020. Dat heeft impact gehad op 

onze organisatie: ongeveer 1/3 van onze collega’s was wekelijks intensief betrokken bij deze 

werkzaamheden. Deze inzet is niet volledig vervangen, waardoor in de staande organisatie een 

fors beroep is gedaan op persoonlijke veerkracht. Onze metingen laten zien dat die veerkracht is 

verbeterd. Daarnaast geven collega’s in evaluaties aan dat hun projectmatige skills zijn verbeterd. 

Uit onze omgeving hebben wij nagenoeg geen signalen gekregen dat deze maandenlange, interne  

operatie onze maatschappelijke prestaties heeft beïnvloed.  

 

7. Samenvattend  

 

De periode 2018-2020 stond in het teken van het wijzigen van onze koers op basis van maatschap-

pelijke behoeften. Zowel in het ophaaltraject als in de daadwerkelijke keuze en implementatie zijn 

we nauw in contact gebleven met onze belanghouders. We merken dat deze keuze wordt 

gewaardeerd en dat we ons primair proces naar een stabiel, verbeterd niveau hebben weten te 

brengen. We zijn er echter nog niet. We blijven een ambitie vasthouden, die bij de top van 

Nederland hoort. Die hebben we namelijk nodig om onze regio te kunnen bedienen in haar 

maatschappelijke opgaven.  

 

In de afgelopen periode tekenen we zowel qua procesgang als qua wapenfeiten voldoende 

bewijslast op voor een succesvolle wijziging van de koers. Dit position paper is niet uitputtend en 

daarom vertrouw ik op de interviews die de commissie de veelzijdigheid van ZOwonen moet laten 

zien. Wij zijn niet langer een grijze muis!  

 

- Janine Godderij, januari 2021 
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Bijlage 2: Bestuurlijke reactie 

 

 

 

 

 

Sittard, 26 april 2021 

 

 

Beste lezer, 

 

Greutsj! Dat is het woord dat direct bij me op kwam toen ik de resultaten van onze tussentijdse 

beoordeling las. En voor de niet-Limburgers onder ons: dat betekent Trots.  

En in een fractie van een seconde na Greutsj valt Sjpannend bij me in (vertaling lijkt me niet nodig). 

Want .. we zijn er nog niet. We worden gezien in onze nieuwe identiteit. We worden herkend als 

maatschappelijke speler. Als club met lef en met passie. Tegelijkertijd is er een hele duidelijke 

boodschap dat we de basis niet uit het oog moten verliezen en verder op orde moeten brengen. En 

dat is terecht. Een mooi huis zonder stevig fundament gaat toch scheuren vertonen. De grootste 

verliefdheid hoeft niet de beste relatie op te leveren.  

 

In de opmaat naar ons volgende visitatiemoment weten we wat ons te doen staat. Doorgaan met 

investeren in relaties, met name met onze huurdersorganisaties en de kleinere gemeentes. We zijn 

hier zeker in gegroeid ten opzichte van de vorige (formele) meting, maar het is nog niet goed 

genoeg. Ook moeten we zorgen dat we meer laten zien wat we in de basis doen. Ik ben er van 

overtuigd dat de inhoud daarvan al behoorlijk goed is. We verduurzamen bijna 1.000 woningen per 

jaar, verlaagden onze streefhuren uit het oogpunt van betaalbaarheid en vernieuwden onze 

processen. Maar … dat hebben we nog niet genoeg uitgelegd. Daar is nog winst te behalen. 

 

Dank aan alle mensen die zich hebben ingespannen om het tussentijdse onderzoek uit te voeren. 

Dank voor de kritische blik, én voor de complimenten. 

Tot over twee jaar! 

 

Janine Godderij 

Directeur-bestuurder ZOwonen  
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen 

Betrokkenen ZOwonen 

Naam Functie 

Directie  

Mevrouw Godderij Directeur-bestuurder 

Managementteam  

De heer Revenich Directeur bedrijfsvoering 

De heer van Vliet Manager maatschappelijk presteren 

De heer van Westering Manager HR 

De heer Voorn Manager vastgoed & inkoop 

Overige medewerkers  

Mevrouw ten Have Risk & compliance officer 

Mevrouw Vrancken Beleidsadviseur Vastgoed & Maatschappelijk 

Mevrouw van den Hout Senior adviseur HRM 

Mevrouw Wolfs Beleidsadviseur maatschappelijk presteren 

Mevrouw Selten Senior medewerker financieel beleid 

De heer Coolen Buurtbeheerder 

Mevrouw Knarren-Silverentand Senior verhuurconsulent 

De heer Dinther Senior mutatieopzichter 

Mevrouw Baets Senior medewerker BAC 

De heer Smeets Gebiedscoördinator 

De heer Starmans Projectopzichter 

Mevrouw Aerts Consulent herstructurering 

Mevrouw Thissen Woonconsulent 

Belanghebbenden 

Naam Belanghebbende / organisatie 

Huurders  

De heer Janssen Voorzitter SHL Limbricht & SHO 

Mevrouw Soons Voorzitter HV Geleen 

De heer Ekermans Voorzitter a.i. SHB Susteren 

De heer Aretz Voorzitter Bewonersraad ZOwonen 

De heer Montulet Voorzitter HBR Beek 

Gemeenten  

De heer Houtakkers Wethouder gemeente Sittard-Geleen 

De heer Geilen Wethouder gemeente Sittard-Geleen 

De heer Meekels Wethouder gemeente Sittard-Geleen 

Mevrouw van Nieuwburg Regisseur integrale veiligheid en openbare orde gemeente Sittard-Geleen 

Mevrouw Corvers Beleidsmedewerker welzijn en zorg gemeente Sittard-Geleen 

Mevrouw Delahaije Teammanager RO gemeente Sittard-Geleen 

De heer Geurts Beleidsadviseur beleid gemeente Sittard-Geleen 

De heer Diederen Wethouder gemeente Beek 

Mevrouw Coenen Beleidsadviseur wonen gemeente Beek 

Mevrouw Bijsterbosch Beleidsmedewerker gemeente Echt-Susteren 

De heer Hermans Wethouder gemeente Beekdaelen 

Mevrouw Smeets Beleidsmedewerker gemeente Beekdaelen 

Mevrouw Metsemakers Beleidsmedewerker gemeente Beekdaelen 

De heer Geurts Burgemeester gemeente Beekdaelen 
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Naam Belanghebbende / organisatie 

Overige belanghebbenden  

De heer Goffin Directeur Zuyderland 

De heer Ubags Directeur Van Wijnen Sittard 

De heer Stuycken Regisseur Heijmans 

De heer Zonneveld Regiomanager WM SGL 

Mevrouw Bisschops Manager facilitair en vastgoed SGL 

De heer Hazeu Bestuurder Wonen Limburg 

Mevrouw Veltstra Bestuurder Vivantes 

De heer Seerden Bestuurssecretaris Vivantes 

De heer Smitsmans Bestuurder ZAAMwonen 

De heer Noordhuis Directeur Breman 

De heer Fontijn Manager regio Parkstad Levanto 

De heer de Rooij Chef basisteam Westelijke Mijnstreek politie 

Mevrouw Adams Dichterbij directeur regio Zuid Sam&ZO 
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Bijlage 4: Bronnenlijst 

Tabel 10: Bronnenlijst 

 Documenten  

Ambities en 

Presteren naar 

Opgaven 

Position paper tussentijdse visitatie 2018-2020 

Prestatieafspraken Beek 2018; 2019; 2020 

Prestatieafspraken Echt-Susteren 2018; 2019; 2020 

Prestatieafspraken Onderbanken 2018; 2019 

Prestatieafspraken Schinnen 2018; 2019 

Prestatieafspraken Sittard-Geleen 2018; 2019; 2020 

Monitor prestatieafspraken Beekdaelen 2020 

Monitor prestatieafspraken Sittard-Geleen 2020 

Bedrijfsplan ‘Een nieuwe koers’ 

Jaarverslag 2018; 2019 

Omgevingsanalyse 2020-2034 

Portefeuilleplan 2020-2034 

Managementrapportages 2020 

Tertiaalrapportages 2018; 2019; 2020 

Verkooprealisatie 

Resultaten huurverhogingsronde 2018; 2019; 2020 

KWH documentatie 2020 

Beleidsdocumenten specifieke onderwerpen, o.a.: spelregels woonruimteverdeling, 

servicekosten, integraal huurbeleid, verkoopbeleid, kwaliteitsbeleid 

Lokale, regionale of landelijke convenanten, o.a.: woonlastenpact, 

uitvoeringsovereenkomst WMO, toewijzing verhuur Molukse gemeenschap, 

vroegsignalering, matchingspunt 

Presteren volgens 

Belanghebbenden 

(PvB) 

Verslagen van overleg met belanghebbenden 

 

Presteren naar 

Vermogen (PnV) 

Oordeels-/beoordelingsbrieven Aw en WSW  

Aedesbenchmarkcentrum (ABC): kengetallen 

Managementrapportages 2020 

Tertiaalrapportages 2018; 2019; 2020 

Begroting 2020; 2021 

Jaarverslag 2018; 2019 

Omgevingsanalyse 2020-2034 

Portefeuilleplan 2020-2034 

Toets SBI PS20-34 

Begrotingskader SBI 

Investeringsstatuut 

Financieel beleid 2019 

Financieel reglement 

Investeringsbesluiten 

Governance van 

maatschappelijk 

presteren 

Position paper tussentijdse beoordeling 2018-2020 

Bedrijfsplan ‘Een nieuwe koers’ 

Managementrapportages 2020 

Tertiaalrapportages 2018; 2019; 2020 

Jaarverslag 2018; 2019 

Omgevingsanalyse 2020-2034 

Portefeuilleplan 2020-2034 
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Bijlage 5: Prestatietabel 

Thema 1: Woningvoorraad en beschikbaarheid 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Woningtoewijzing en doorstroming   

In de prestatieafspraken is aangegeven dat de 

woningcorporaties, conform de wet passend toewijzen, 

verplicht zijn om 95% van de huishoudens die recht 

hebben op huurtoeslag een woning onder de 

aftoppingsgrens aan te bieden. 

 

Bron: Prestatieafspraken (bijvoorbeeld Echt-Susteren 

2018, p. 1) 

Het aantal passend toegewezen woningen door 

ZOwonen is als volgt: 

• 2018: 95,4% (EU-norm: 94,4% - 3,2% - 2,4%) 

• 2019: 96,0% (EU-norm: 93,6% - 4,3% - 2,1%) 

• 2020: 97,03% (EU-norm: 93,9% - 3,1% - 3,0%) 

 

Vanwege het volledig voldoen aan de opgave is een 

pluspunt toegekend. 

 

Bronnen: jaarverslag 2018 (p. 14) en toelichting 

ZOwonen  

7 

In de prestatieafspraken is aandacht voor de spelregels 

voor woonruimteverdeling. Daarin is in het bijzonder 

aandacht het doorverhuizen van 65+’ers, voor de 

huisvesting van Housing-kandidaten en voor de 

huisvesting medisch urgenten. 

 

Bron: Prestatieafspraken   

ZOwonen heeft op twee manieren invulling gegeven aan 

deze opgave. In 2019 heeft ZOwonen de keuze 

gemaakt om aan te sluiten bij het provinciaal 

woonruimteverdeelsysteem Thuis in Limburg. Binnen dit 

systeem zijn voor ZOwonen meer ruimte om maatwerk 

in woonruimteverdeling te bieden.  

 

In 2019 heeft ZOwonen daarnaast een aantal spelregels 

toegevoegd / aangepast binnen de 

woonruimteverdeling:  

• Voorrang voor jongeren en Housing-kandidaten op 

1.200 aangewezen woningen (zie ook bijzondere 

doelgroepen);  

• Voorrang voor 3- of meerpersoonshuishouden bij 

vrijkomende (grote) eengezinswoningen;  

• Zoektocht nieuwe passende woning medisch 

urgenten door ZOwonen (opgenomen bij bijzondere 

doelgroepen) 

 

Bronnen: jaarverslag 2019 (p. 9) 

 

Het resultaat hiervan is dat ZOwonen woonruimte 

middels spelregels verdeelt, waarbij professionele ruimte 

is voor autonomie. Daarmee heeft ZOwonen actief 

invulling gegeven aan deze prestatieafspraken en de 

woonruimteverdeling passend verfijnd. Vanwege het 

volledig voldoen aan de opgave en de inspanning die 

ZOwonen hiervoor heeft geleverd zijn twee pluspunten 

toegekend. 

8 

Voorraadontwikkeling   

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

haar wensportefeuille realiseert en haar 

portefeuillestrategie herijkt en meerjarig vaststellen. 

 

ZOwonen heeft in 2019 een nieuw portefeuilleplan 

opgesteld voor de periode 2020 tot en met 2034. Hierin 

is de strategie opgenomen hoe ZOwonen met de 

ontwikkeling van het vastgoed bijdraagt aan een fijn 

(t)huis voor bewoners (Portefeuilleplan 2020-2034). 

8 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Bronnen: Presentatieafspraken gemeente Sittard-

Geleen 2019 (p. 2-3), Jaarverslag 2018 (p. 10) 

 

 

Uitgangspunten van de wensportefeuille van ZOwonen 

(van 2020 t/m 2034) zijn: 

• Een gelijkblijvende woningvoorraad; 

• Een transitie van hoogbouw naar laagbouw; 

• Stabiele waardeontwikkeling huisvesting middels 

verkoop, sloop en passende woningbouw; 

• Focus op (bijna) energie neutrale en 

levensloopbestendige woningen; 

• Ruimte voor wonen/welzijn en zorgwoningen; 

• Continuering verkoopbeleid, gelet op essentiële 

financiële bijdrage portefeuilleplan. 

 

Daarbij is het noemenswaardig om te vermelden dat 

ZOwonen inzet op een vergelijkbare woningvoorraad, 

ondanks de dalende demografische ontwikkelingen. 

Aanleiding hiervoor is de frictie die ZOwonen op 

sommige delen van haar woningvoorraad ziet, en 

doordat ZOwonen streeft naar een robuuste 

woningvoorraad richting de toekomst. Voor het proces 

om te komen tot de nieuwe meerjarige 

portefeuillestrategie, en het bereikte resultaat worden 

twee pluspunten toegekend. 

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 5-6), Jaarverslag 2018 

(p. 10-11), Portefeuilleplan 2020-2034 (p.10) en 

toelichting ZOwonen 

 

In de beoordelingsperiode is afgesproken dat ZOwonen 

nieuwbouw oplevert in verschillende gemeenten. De 

oplevernorm per gemeente is hieronder uitgesplitst.  

 

 

Sittard-Geleen: 

2018: 84 woningen 

2019: 62 woningen 

2020:182 woningen 

 

Schinnen/beekdalen: 

2018: 25 woningen 

2019: 0 woningen 

2020: 25 woningen  

 

Beek: 

2018: 0 woningen 

2019: 0 woningen 

2020: 0 woningen 

 

ES: 

2018: 0 woningen 

ZOwonen heeft in de beoordelingsperiode 344 woningen 

opgeleverd in haar werkveld.  

 

Per jaar bedraagt het daadwerkelijk aantal opgeleverde 

nieuwbouwprojecten door ZOwonen is als volgt: 

• 2018: 46 woningen 

- Oplevering Resedastraat Sittard (14 woningen) 

- Vonderstraat Schinnen fase 1 (22 woningen) 

- Kupstraat Spaubeek (10 woningen) 

- In 2018 is het herstructureringsproject van de 

wijk Mijn Zuid na 10 jaar afgerond. 

• 2019: 60 woningen 

- Oplevering fase 1 Seringenlaan Geleen (20 

woningen) 

- Oplevering Stadbroek Oost Sittard  (40 

eengezinswoningen/patiowoningen) 

• 2020: 208 woningen, 30 intramurale woningen en 10 

garages 

- Oplevering fase 2 Vonderstraat Schinnen (25 

woningen en 10 garages) 

- Oplevering tijdelijke units Gijselaar 2 

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

2019: 0 woningen 

2020: 0 woningen 

 

Bronnen: Presentatieafspraken gemeente Sittard-

Geleen 2019 (p. 2-3), Jaarverslag 2018 (p. 10) en 

toelichting ZOwonen 

 

- Oplevering Fase 2 Seringenlaan Geleen (12 

woningen) 

- Oplevering Petrusstraat/Heistraat 25 

- Hof van Serviam Sittard (144 

zorgappartementen en woongroepen voor 30 

dementerende bewoners) 

 

Voor de extra inspanningen die ZOwonen heeft geleverd 

(m.n. in 2020), en het voldoen aan de opgaven in de 

jaren 2019 en 2020, wordt een pluspunt toegekend. 

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 5-6), Jaarverslag 2018 

(p. 10-11) en toelichting ZOwonen 

 

Sloop, samenvoeging en verkoop   

In de beoordelingsperiode is afgesproken dat ZOwonen 

woningen sloopt in verschillende gemeenten. 

• 2018: aanvankelijk 81 woningen. Door 

planningswijzigingen aangepast naar 115 woningen. 

• 2019: 87 woningen (waarvan 61 woningen in Sittard-

Geleen en 26 woningen in Schinnen) 

• 2020: 30 woningen in Sittard 

 

Prestatieafspraken 2019, Jaarverslag 2018 (p. 10) en 

toelichting ZOwonen 

Het daadwerkelijk aantal gesloopte woningen ZOwonen 

is als volgt: 

• 2018: 115 woningen 

- Sloop 4 woningen Resedastraat t.b.v. 

nieuwbouw 

- Sloop 111 woningen Stadbroek t.b.v. 

nieuwbouw 

• 2019: 71 woningen 

• 2020: 36 woningen in Sittard. Stadbroek 

 

ZOwonen heeft volledig voldaan aan de opgave, 

waarvoor een pluspunt is toegekend. 

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 7 en 17), Jaarverslag 

2018 (p. 10) en toelichting ZOwonen 

7 

Ook zijn er prestatieafspraken gemaakt over het 

samenvoegen van woningen, ten behoeve van de 

voorraad in Sittard-Geleen. 

 

Prestatieafspraak samenvoegen: 

• 2018: Samenvoeging 8 woningen in Sittard-Geleen 

• 2019: Samenvoeging 22 woningen naar 11 

woningen in Sittard-Geleen 

 

Prestatieafspraak Sittard-Geleen 2019 (p. 4) en 2018 (p. 

3) 

Deze prestaties (Philipsbuurt) zijn eind 2020/begin 2021 

gerealiseerd (niet samengevoegd maar bovenwoningen 

afgesloten). 

 

ZOwonen heeft volledig voldaan aan de opgave, 

waarvoor een pluspunt is toegekend. 

 

Bron: toelichting ZOwonen 

7 

Tevens is in de beoordelingsperiode afgesproken dat 

ZOwonen woningen verkoopt. 

• 2018: verkoop van 50 woningen (waarvan 40 DAEB 

en 10 niet-DAEB) 

• 2019: de verkoop van 50 woningen (waarvan 30 

DEAB  en 20 NDEAB)  

 

Bronnen: Prestatieafspraken Sittard-Geleen 2019 (p. 3), 

Prestatieafspraken Sittard-Geleen 2018 (p. 2) 

Het daadwerkelijk aantal verkochte woningen door 

ZOwonen is als volgt: 

• 2018: verkoop van 51 woningen (waarvan 43 DAEB 

en 8 niet-DAEB) 

• 2019: de verkoop van 35 woningen (waarvan 30 

DEAB  en 5 NDEAB) (verkoop NDAEB complex 

Smithlaan in Sittard is uiteindelijk pas in 2020 

verkocht ipv 2019) 

 

7 
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ZOwonen heeft volledig voldaan aan de opgave, 

waarvoor een pluspunt is toegekend. 

 

Bron: toelichting ZOwonen 

Woonwagenlocaties   

ZOwonen heeft in verschillende gemeenten afspraken 

gemaakt om woonwagenlocaties van de gemeente over 

te nemen. ZOwonen en de gemeenten zoeken samen 

naar oplossing voor het ontbreken van opstal bij de 

standplaatsen en huurwagens op de woonwagenlocaties 

 

Bron: o.a. Prestatieafspraak Sittard-Geleen 2019 (p. 5) 

 

Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn er nog twee 

woonwagenlocaties eigendom van de gemeente 

waarover afspraken met ons zijn gemaakt aangaande 

overname, te weten Tudderenderweg Sittard en 

Obbichterweg te Obbicht. Voor beide locaties geldt dat 

ZOwonen pas overneemt als er een zogenaamde nul 

situatie door de gemeente is gecreëerd. Het is de 

bedoeling dat deze locatie in de loop van 2021 door de 

aannemer wordt opgeleverd waarna ZOwonen de 

locatie aan de Tudderenderweg overneemt. Voor de 

Obbichterweg heeft de gemeente nog geen plannen c.q. 

planning. Overname van deze locatie valt dan ook niet 

op korte termijn te verwachten. 

 

Verder is het de bedoeling dat ook de drie locaties 

(Limietweg, Veeweg en Verlengde Lindenlaan) van de 

voormalige gemeente Schinnen door ZOwonen worden 

overgenomen, ook hiervoor geldt dat er eerst door de 

gemeente een nul situatie gecreëerd moet worden. 

Deze nul situatie zal niet op korte termijn zijn 

gerealiseerd, dus overname laat nog op zich wachten. 

Wel zijn er in het verleden afspraken gemaakt t.a.v. het 

beheer. De administratie wordt door ZOwonen / PIM 

Zuid gevoerd en er wordt jaarlijks met de gemeente 

afgerekend. 

 

ZOwonen heeft middels erfpacht de standplaatsen 

overgenomen. Het gros van de opstallen zijn eigendom 

van de bewoners. Indien de opstal geen eigendom is 

van de bewoner, dan betreft het een 

huurwagen/huurchalet. 

 

Voor de nadrukkelijke inspanningen die ZOwonen heeft 

gepleegd op dit onderwerp, en het voldoen aan de 

opgave, worden twee pluspunten toegekend. 

 

Bron: toelichting ZOwonen 

8 

Beoordeling commissie 

ZOwonen heeft – in overeenstemming met de prestatieafspraken – bijgedragen aan de woningvoorraad en beschikbaarheid 

in haar werkveld. Bewonderenswaardig is de inzet op een vergelijkbare woningvoorraad, ondanks de dalende demografische 

ontwikkelingen. Daarnaast zet ZOwonen in op maatwerk in woningtoewijzing en zoekt ZOwonen actief naar oplossingen voor 

woonwagenlocaties. 

 

Gemiddelde beoordeling 7,4 
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Thema 2 Betaalbaarheid 
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

In het werkgebied zijn afspraken gemaakt op het gebied 

van betaalbaarheid, en specifiek de huurverhogingen.  

 

Afgesproken is bijvoorbeeld dat de huuraanpassing 

binnen de volgende percentages zou moeten vallen:  

2018 0,4% - 2,4% 

2019: 0,6% - 1,6% 

2020: 0% -  2,6% 

 

Daarnaast is ook afgesproken dat er een 

inkomensafhankelijke huurverhoging moet worden 

toegepast. De extra inkomsten hieruit moeten worden 

geïnvesteerd in de sociale huurwoningvoorraad. 

 

Bronnen: prestatieafspraken 2020, 2019 en 2018  

De daadwerkelijke huuraanpassing door ZOwonen is 

per jaar als volgt (excl. inkomensafhankelijke 

huuraanpassing): 

- 2018: 1,75% 

- 2019: 1,36% 

- 2020: 2,18% 

 

Bronnen: jaarverslag 2019 (p. 8), jaarverslag 2018 (p. 

13) en toelichting ZOwonen 

7 

In het kader van betaalbaarheid is ook afgesproken dat 

ZOwonen huren aftopt op het moment dat deze boven 

bepaalde huurgrenzen komen. Verder is afgesproken 

dat de huur bij mutatie wordt aangepast 

(streefhurenbeleid), waardoor prijs en kwaliteit in 

evenwicht komen. Dit betekent dat de nieuwe huur 

hoger of lager kan liggen dan de oude huur.  

 

Bronnen: Prestatieafspraken diverse gemeenten 2018 

en 2019 

In 2019 en 2018 heeft ZOwonen huurprijzen voor 

jongeren en Housing-kandidaten indien nodig afgetopt. 

 

Daarnaast heeft ZOwonen het ‘gelijk oversteken-

principe’ bij senioren toegepast. Dit betekent dat 

senioren in hun volgende woning een gelijke huur 

kunnen ontvangen, op het moment dat de huurprijs een 

belemmering vormt.  

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 8), Jaarverslag 2018 (p. 

14) en toelichting ZOwonen 

7 

In het woonlastenpact voor 120.000 Limburgse 

huishoudens is ZOwonen samen met een zevental 

andere woningcorporaties overeengekomen om 

gezamenlijk vroegtijdig financieel ongezonde situaties te 

signaleren en van adequate afgestemde hulp te 

voorzien. Daarbij is het belang van samenwerking met 

andere partners (niet zijnde corporaties) nadrukkelijk 

onderstreept. Deze overeenkomst wordt ingevuld 

middels de prestatieafspraken, middels eigen beleid en 

middels de Voorzieningenwijzer.  

 

In de prestatieafspraken is concreet afgesproken dat 

ZOwonen samen met hulpverleningsinstanties en 

huurdersorganisaties bijdraagt aan armoedebestrijding. 

Daarbij is het streven om huisuitzetting voorkomen. 

 

Bronnen: Woonlastenpact voor 120.000 Limburgse 

huishoudens, Convenant Vroegsignalering van 

Schulden (p. 4-5) 

(p. 2-3) en Prestatieafspraken Echt-Susteren 2018 (p. 4) 

ZOwonen heeft een grote rol in de totstandkoming van 

het woonlastenpact gehad. Daarnaast heeft ZOwonen 

interne werkafspraken op dit thema gemaakt. Zo is de 

incassoafdeling van ZOwonen omgevormd tot het team 

financiële coaches. Uitgangspunt daarvan is dat dit team 

zich flexibel richting huurders opstelt. 

 

Op het gebied van vroegsignalering van financieel 

ongezonde situaties heeft ZOwonen werkafspraken met 

andere (semi-)publieke organisaties gemaakt. Zodra 

meerdere organisaties een betaalachterstand signaleren 

wordt binnen twee weken een gesprek geïnitieerd door 

de betreffende gemeente. Daarnaast zijn de financiële 

coaches van ZOwonen zichtbaar in de wijk. Waar nodig 

worden huisbezoeken van de financiële coaches in 

samenwerking met bijvoorbeeld de gemeentelijke 

kredietbanken en maatschappelijk werkers 

geïntensifieerd. Daarbij wordt niet alleen gezocht naar 

een oplossing voor een huurachterstand, maar wordt 

aandacht besteed aan de achterliggende oorzaak en het 

voorkomen van verdere problemen.  
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Noemenswaardig is daarnaast dat ZOwonen proactief 

actie onderneemt op dit thema. Zo wordt in het geval 

van een ontslaggolf contact opgenomen met de 

betreffende medewerkers om hun alert te maken op het 

risico van het ontstaan van huurachterstanden en wordt 

gewezen op de wegwijzer naar hulp. Ook is het 

bewonersportal geïntroduceerd, waarbij bewoners zelf 

online inzage in hun betalingen hebben en waarbij zij 

direct online betalingen kunnen verrichten. De invulling 

van deze incassoprocessen worden in samenwerking 

met andere corporatie in de provincie Limburg 

besproken. 

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 12) en toelichting 

ZOwonen 

Beoordeling commissie 

ZOwonen heeft nadrukkelijk en -meer dan de prestatieafspraken voorschrijven- bijgedragen aan de betaalbaarheid in haar 

werkveld. Dit geldt in het bijzonder voor de buitengewoon proactieve rol van ZOwonen in het voorkomen, signaleren en 

oplossen van financieel ongezonde situaties van huishoudens. 

 

Gemiddelde beoordeling 7,7 
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Thema 3: Huisvesting bijzondere doelgroepen 
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Housing is opgericht in het samenwerkingsverband in de 

Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Het betreft een 

samenwerking tussen corporaties, gemeenten en 

zorgorganisaties om van intramuraal naar extramuraal te 

gaan. Dit betreft een zorginhoudelijk proces waarin de 

doelgroep gescreend wordt op de mogelijkheden van 

hun terugkeer in de samenleving, waarna zij gedurende 

twee jaar door zorgorganisaties begeleid worden. 

Daarmee is het doel van dit initiatief om zelfstandig 

wonen voor mensen met een zorgvraag op 

verantwoorde wijze mogelijk te maken.  

 

In het jaarverslag van ZOwonen is aangegeven dat 

ZOwonen een taakstelling heeft op het gebied van 

housing: 

• 2017 en 2018: 53 woningen 

• 2019: 57 woningen 

• 2020: 83 woningen 

 

Bronnen: jaarverslag 2018 (p. 20) en toelichting 

ZOwonen 

 

Gedurende de beoordelingsperiode heeft ZOwonen 

onderstaande hoeveelheden woningen op het gebied 

van housing toegewezen: 

• 2017 t/m 2018: 49 woningen (resterende 4 

woningen meegenomen in taakstelling 2019) 

• 2019: 60 woningen  

• 2020: 62 woningen 

 

ZOwonen heeft naast deze taakstelling een grote rol in 

het Housing-programma vervuld. ZOwonen is in 2018 

gestart met de implementatie van de nieuwe zorgvisie. 

Zo droeg ZOwonen bij aan de doorontwikkeling van 

Housing naar een breder inzetbaar loket. Daarbij is 

gestart met buurtbemiddeling en werden woningen 

financieel bereikbaar gemaakt voor de GGZ-doelgroep. 

Uitgangspunt daarin is een nieuwe aanpak, die 

nadrukkelijk oog heeft voor de dienstverlenende  

aspecten bovenop de vastgoedrol van ZOwonen. 

Concreet heeft ZOwonen in 2018 onder meer de 

operationele samenwerking met Vivantes in de 

toewijzing van zorgwoningen versterkt 

 

Tenslotte is een noemenswaardig resultaat van het 

Housing-programma is dat 90 tot 95% van de cliënten 

via housing na 2 jaar geen betalingsachterstanden of 

overlast laat zien. 

 

Bronnen: jaarverslag 2018 (p. 20) en toelichting 

ZOwonen 

9 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

op basis van onderzoek de zorggeschiktheid van haar 

woningbezit bepaalt. Met deze exercitie dient na te 

worden gegaan in hoeverre de vraag naar zorgwoningen 

aansluit bij de beschikbare voorraad van ZOwonen.  

 

Daarnaast houdt ZOwonen rekening met het 

gemeentelijk beleid om in iedere kern een 

gemeenschapshuis te realiseren (accommodatie waar 

naast ontmoeting ook zorgactiviteiten kunnen 

plaatsvinden zoals opvang van senioren) 

 

Bronnen: Prestatieafspraken Echt-Susteren 2019 p. 9 

ZOwonen heeft in haar portefeuillestrategie invulling 

gegeven aan deze opgave. Allereerst middels 

deskresearch en steekproeven de hoeveelheid 

zorggeschikte woningen geïnventariseerd. In de 

portefeuillestrategie is op basis van deze inventarisatie 

gericht aandacht voor de uitbreiding van de 

zorggeschiktheidscategorieën.  

 

Om te toewijzing van zorggeschikte woningen te 

verbeteren werkt ZOwonen samen met Wonen Limburg, 

Woonpunt en Zaam Wonen aan een indeling die ervoor 

zorgt dat voor alle partijen duidelijk is welke mate van 

zorggeschiktheid mogelijk is in de woning. Dit betekent 

ook dat een gemeente bewoners sneller kan helpen bij 

WMO-aanvragen doordat zij helder in beeld heeft welke 

eigenschappen een woning heeft. ZOwonen gebruikt 

hiervoor de BAT-indeling die op meerdere plaatsten in 

Nederland al wordt toegepast. In het proces van 

toewijzing doet ZOwonen bovendien een proactief 
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aanbod door woningen zelf aan te bieden, in plaats van 

dat de zorgbehoevenden zelf initiatief moeten tonen. 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 14) en toelichting 

ZOwonen 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

de inspanningsverplichting op zich neemt om een 

evenredig deel van de taakstelling in de huisvesting van 

statushouders op zich te nemen.  

 

Dit komt voor ZOwonen neer op een taakstelling 

huisvesting statushouders van: 

• 2018: 144 statushouders (129 statushouders 

gecorrigeerd voor overschot 2017) 

• 2019: 114 statushouders (waarvan 28 als restant uit 

2018) 

• 2020: 102 statushouders (waarvan 24 als restant uit 

2019) 

 

Bronnen: prestatieafspraken, jaarverslag 2019 (p. 8), 

jaarverslag 2018 (p. 14) en toelichting ZOwonen 

Gedurende de beoordelingsperiode heeft ZOwonen 

onderstaande hoeveelheid statushouders gehuisvest: 

• 2018: 148 statushouders 

• 2019: 90 statushouders 

• 2020: 70 statushouders (opmerking: dit aantal is nog 

niet definitief omdat wij afhankelijk zijn van de 

gemeenten over de aantallen na-reizigers, deze 

afstemming moet nog plaats vinden en kan vanwege 

omstandigheden nu niet met prioriteit opgepakt 

worden helaas) 

 

Achterliggende context is dat de gemeenten waarin 

ZOwonen actief is via het COA te weinig personen 

gekoppeld hebben gekregen. Bovendien is het 

huisvesten van statushouders vaak lastig gelet op de 

grootte van de huishoudens en vanwege medische 

beperkingen.  

 

Bronnen: jaarverslag 2019 (p. 8), ), jaarverslag 2018 (p. 

14) en toelichting ZOwonen 

7 

Beoordeling commissie 

ZOwonen heeft nadrukkelijk en -meer dan de prestatieafspraken voorschrijven- bijgedragen aan de huisvesting van 

bijzondere doelgroepen. Dit geldt in het bijzonder voor de proactieve rol die ZOwonen in het Housing-programma vervult. 

Daarnaast heeft ZOwonen veel energie gestoken in de toewijzing van zorggeschikte woningen. 

 

 

 

Gemiddelde beoordeling 8,0 
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Thema 4: Kwaliteit woningen en woningbeheer 
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Woningkwaliteit   

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

renovatieprojecten oppakt ten behoeve van 

woningkwaliteit en duurzaamheid: 

• 2018: 15 woningen (alle woningen in Sittard-

Geleen); 

• 2019: 335 woningen (waarvan143 woningen in 

gemeente Sittard-Geleen en 144  woningen in 

gemeente Beek); 

• 2020: 286 woningen (waarvan 268 in Geleen en 18 

in Sittard). 

 

Bronnen: prestatieafspraken 2019 en 2018 en toelichting 

ZOwonen 

Opgeleverde renovatie- restauratie en 

duurzaamheidsprojecten: 

• 2018: 

- Renovatie en verduurzaming Carmelflats Beek 

(96 appartementen) 

- Renovatie Gansbeek/Venbeek (15 woningen) 

• 2019: 

- Renovatie en verduurzaming Carmelflats Beek 

(284 appartementen) 

- Verduurzaming Dr. Poelsstraat Einighausen (15 

woningen) 

• 2020: 

- Restauratie Rijksmonument Petrusstraat en 

Heistraat Sittard (25 woningen) 

- Renovatie Jos Klijnenlaan e.o. Geleen (128 

portieketagewoningen) 

- Renovatie Van Goyenflat Geleen (140 

galerijwoningen) 

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 5-6) Jaarverslag 2018 (p. 

9) 

 

Ook heeft ZOwonen gewerkt aan een vernieuwende rol 

in het werken aan woningkwaliteit. Daarin worden 

huurders op een persoonlijke benaderd en middels 

participatie betrokken. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het project Restauratie Rijksmonument Petrusstraat en 

Heistraat Sittard. Hierbij ging het om ingrijpende 

renovaties, waar bewoners nauw bij betrokken zijn 

geweest. 

 

Bron: jaarverslag 2019 (p. 4) jaarverslag 2018 (p. 7) 

 

Beoordeling afhandeling dienstverlening: 

• 2018: 6,9 

• 2019: 7,5 

• 2020:  

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 4) Jaarverslag 2018 (p. 

7) 

 

Bewonersoordeel Aedes Benchmark: 

• 2018: 6,9 

• 2019: 7,3 

• 2020:  

 

Bronnen: Jaarverslag 2019 (p. 11) Jaarverslag 2018 (p. 

7) 
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Energie en duurzaamheid   

In de prestatieafspraken is daarnaast afgesproken dat 

ZOwonen slechte energielabels wegwerkt, zodat de 

gemiddelde energie-index daalt.  

• 2018: aanpak van 1.000 woningen (€ 6 miljoen) 

• 2019: aanpak van ruim 1.100 woningen met een 

totaal investeringsvolume van € 11 miljoen (voor 

heel ZOwonen). 

 

Hierbij wordt de schil van de woning aangepakt. Dit om 

het wooncomfort te vergroten en de woonlasten in de 

hand te houden.  

 

Bronnen: prestatieafspraken Sittard-Geleen 2019 (p. 3), 

prestatieafspraken Sittard-Geleen 2018 (p. 2) 

Gedurende de beoordelingsperiode heeft de gemiddelde 

energie-index (peildatum augustus) zich als volgt 

ontwikkeld: 

• 2018: 1.68 

• 2019: 1.60 

• 2020: 1.57 

 

Daarbij staan in de visie van ZOwonen ten aanzien van 

energie en duurzaamheid 3 mijlpalen centraal. In 2021 

wil ZOwonen, conform het sectorconvenant, een 

gemiddeld energielabel B voeren. In 2034, horizon van 

de Portefeuillestrategie 2018, wil ZOwonen met haar 

voorraad op label A zitten en de laatste mijlpaal is dat 

ZOwonen op lange termijn streeft naar CO2-neutraliteit. 

 

In het duurzaamheidsbeleid van ZOwonen worden 

woningen bij renovatie verduurzaamd en is in het 

bijzonder aandacht voor de schilaanpak. Dit betreft een 

extra aanpak bestaande uit 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, tevens in het teken van het verhogen 

van het bewonerscomfort. 

 

Bronnen: Jaarverslag 2018 (p. 6) en toelichting 

ZOwonen 

 

7 

Beoordeling commissie 

ZOwonen heeft – in overeenstemming met de prestatieafspraken – bijgedragen aan de kwaliteit van woningen en 

woningbeheer. ZOwonen heeft conform afspraken renovatieprojecten opgepakt en geïnvesteerd in energie en duurzaamheid. 

 

 

Gemiddelde beoordeling 7,0 
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Thema 5: Kwaliteit wijken en buurten 
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

dichterbij haar klanten gaat staan en zichtbaarder wordt 

in de wijk. Dit realiseert ZOwonen door vaker in contact 

te treden met huurders en woningzoekenden. 

Uiteindelijk doel van de aanpak is voortijdig signalen 

oppakken en hierop adequaat reageren.  

 

Verder is afgesproken dat ZOwonen zichtbaarder wordt 

in de wijk. Medewerkers werken in gebiedsteams en 

komen gericht in actie voor de leefbaarheid in de wijk en 

buurt. Aandachtspunten zijn: schoon, heel en veilig. 

 

Prestatieafspraak Sittard-Geleen 2019 

ZOwonen heeft in samenwerking met bewoners 

activiteiten georganiseerd. Zo zijn er  

meerdere inlooppunten en huismeesterskantoren 

aangepakt en opgefrist en zijn er gemeenschappelijke 

groenvoorzieningen heringericht. Op een aantal locaties 

is geïnvesteerd in sociale activiteiten die bewoners 

gelegenheid biedt elkaar te leren kennen. De 

Culturendag in de hoogbouwflats in Geleen-Zuid is daar 

een sprekend voorbeeld van. 

 

Bron: jaarverslag 2019 (p. 12) 

7 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat ZOwonen 

zich inzet voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. 

Zo is in de prestatieafspraken opgenomen dat ZOwonen 

een integrale aanpak zal hanteren om de leefbaarheid te 

verbeteren. Activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op: 

ondersteunen leefbaarheidsactiviteiten die huurders 

ontplooien, actieve inzet op overlastsituaties, bestrijden 

hennepteelt en handel in verdovende drugs, 

beschikbaar stellen gemeenschappelijke ruimten, 

werkbudget vrijwillige toezichthouders en ondersteuning 

bewonerscommissies. 

 

Prestatieafspraken 2019, o.a. Prestatieafspraken 

Sittard-Geleen 2019 (p. 6-7) 

ZOwonen heeft proactief actie ondernomen op de 

leefbaarheid in haar wijken en buurten. Zo heeft 

ZOwonen het aantal fte’s in de wijk van 21 naar 26 

opgeschaald, en budgetoverschrijding op bijvoorbeeld 

groen aangevuld. Ook heeft ZOwonen haar houding 

richting bewoners aangepast. Bewoners krijgen nu meer 

ruimte voor initiatief . 

 

ZOwonen heeft verschillende leefbaarheidsprojecten 

opgepakt, waarin er sprake is van een paletverbreding. 

De basis is het concept schoon, heel en veilig, maar 

daarbuiten worden ook sociale projecten opgepakt. 

Daarbij valt te denken aan verbeteren sociale cohesie 

(vrijwilligers activiteiten stimuleren via het 

leefbaarheidsfonds), aanpak notoire overlast 

veroorzakers, afvaldumping en geanticipeerd op 

welkome sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld middels 

het stadsstrand. 

 

Noemenswaardig is ook dat ZOwonen in 2018 haar 

band met het Veiligheidshuis heeft versterkt. Daarbij is 

wekelijks vanuit een samenwerkingsverband gewerkt 

aan de zware casuïstiek. Tegelijkertijd heeft ZOwonen 

voorbereidingen getroffen om te starten met 

Buurtbemiddeling. Dit initiatief leidt vrijwillige 

bemiddelaars op, die in een vroeg stadium 

overlastcasussen onder hun hoede nemen. Daarmee 

heeft ZOwonen getracht zowel de voor- als achterzijde 

van de overlastenketen aan te pakken. 

 

Daarnaast heeft ZOwonen in 2018 op veiligheidsvlak 

een aantal hotspots aangepakt. Samen met de 

gemeente initieerde ZOwonen een integrale aanpak, 

waarbij is gestart met een wijkschouw. Wijkagenten, 

bewoners, winkeliers en sociale partners hebben op die 

manier meerdere plekken geanalyseerd. Voor ZOwonen 
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leidde dit tot een aantal beheersmaatregelen, waaronder 

gerichte aanpak van de groenvoorzieningen of hang- en 

sluitwerk. 

 

Ten slotte heeft ZOwonen in 2019 naar aanleiding van 

de lessen van haar bewonersonderzoek uit 2018 actie 

genomen op meldingen over zwerfvuil, overlast en 

andere ongemakken. Hiervoor heeft ZOwonen haar 

keten uitgebreid met Buurtbemiddeling, waarvan 

Partners in Welzijn de coördinatie voert.  

 

Bron: jaarverslag 2019 (p. 12), Jaarverslag 2018 (p. 18) 

Beoordeling commissie 

ZOwonen heeft nadrukkelijk en -meer dan de prestatieafspraken voorschrijven- bijgedragen aan de kwaliteit van wijken en 

buurten. Dit geldt in het bijzonder voor de verschillende creatieve en ondernemende leefbaarheidsinitiatieven van ZOwonen, 

zoals de tijdelijke realisatie van een stadsstrand.  

 

 

Gemiddelde beoordeling 8,0 
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Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige 

bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 

samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 

academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 

internationale samenwerkingspartners delen. 

 

Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard 

voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn 

vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. 

Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ov-

gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd 

papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. 

 

De vastgoedexpertise binnen ons bedrijf bestaat uit ca. 30 specialisten op het gebied van wonen, 

winkels, leisure, kantoren, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed, inclusief grond- en 

vastgoedstrategie, financiële advisering, contractering, project-, proces- en interim-management, 

organisatieadvies (inclusief maatschappelijke visitaties), communicatieadvies en gebiedsbranding. 

We werken onder meer voor ontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, woningcorporaties, 

gemeenten, regio’s, provincies en nationale overheden in binnen- en buitenland. 
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