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Voor u ligt het jaarplan voor 2023 van 

Woonplus Schiedam. Hierin geven we verder 

invulling aan ons ondernemingsplan ‘Met 

ons in de buurt’. Aan welke doelstellingen 

werken we in 2023? En welke activiteiten 

staan er dit jaar op de agenda? In dit 

jaarplan geven wij u een duidelijk overzicht.

Voorwoord
In 2022 vertaalden we onze ambities uit het 

ondernemingsplan, de portefeuillestrategie en 

het organisatiedocument naar de dagelijkse 

praktijk. Het is een jaar waar ik nu al met 

tevredenheid op terugkijk, want we zijn erin 

geslaagd om op alle fronten een beweging in 

de gewenste richting op gang te brengen. We 

zijn als Woonplussers weer zichtbaar in de 

buurt, we hebben weer oog voor de sociale 

aspecten van het wonen én we spannen ons 

stevig in om het onderhoud aan onze woningen 

te intensiveren en onze portefeuille te 

vernieuwen. De eerste opleveringen van 

projecten als In de Buurttuin, de Wiltonflats en 

Nieuwe Energie voor Groenoord laten dit mijns 

inziens heel goed zien. Opleveringen overigens 

die zonder onze partners nooit gerealiseerd 

hadden kunnen worden. Ook door hen is hier 

keihard aan gewerkt. Het blijkt maar weer hoe 

onmisbaar samenwerking in de huidige 

complexe samenleving is, als je echt tot 

resultaten wilt komen. 

Vorig jaar hebben we ons jaarplan opgedeeld in 

thema’s. Deze blijken goed gekozen voor een 

meerjarige aanpak. Daarom hebben we dit jaarplan op 

dezelfde wijze geordend als vorig jaar. 

• Zichtbaar maken wat we doen

Hoe gaan we onze partners en huurders vaker en 

beter meenemen in onze activiteiten en plannen?  

• Presteren voor onze huurders

Hoe zorgen we ervoor dat we er nóg beter voor onze 

huurders kunnen zijn? 

• Coalities aangaan voor de buurt 

We willen betere, gemengde wijken creëren met 

bijzondere aandacht voor senioren. Samenwerken is 

hiervoor onmisbaar. Met wie pakken we wat op?

• Werken aan de woningen 

Hoe gaan we de kwaliteit van onze woningen verder 

verbeteren? En waar bouwen we bij?

• Weten en meten 

Met welke initiatieven maken we een betere sturing 

mogelijk?

Met de oorlog aan de oostkant van Europa schrijven 

we dit jaarplan in een turbulente tijd. Er is veel 

onzekerheid over onze veiligheid en het aantal 

vluchtelingen. En via de energierekening en het
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boodschappenmandje staat de bestedings-

ruimte van onze huurders onder druk. Want 

de prijzen stijgen aanzienlijk. Dit schetst de 

context waarin wij in 2023 aan onze ambities 

werken. De zorg voor betaalbaarheid voor 

onze huurders staat voorop. En ook de 

afspraken uit de Nationale Prestatieafspraken 

op het gebied van duurzaamheid en 

nieuwbouw hebben we verwerkt in onze 

(meerjaren)begroting. 

Een ding is duidelijk: het wordt er niet 

makkelijker op. Maar desondanks werken we 

ook in 2023 met veel enthousiasme verder aan 

zichtbare resultaten voor onze huurder. Hoe? 

Dat leest u in dit jaarplan. Ik wens u dan ook 

veel leesplezier toe.

Emile Klep

Directeur-bestuurder
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Begin 2023 brengen we een 

publieksversie uit van onze 

herijkte portefeuillestrategie.

1.1 Vertellen wat we van plan zijn
Iedereen werkt hard aan het vormgeven van de 

langjarige transformatie die we beschreven in 

ons ondernemingsplan 2021-2025. Dit doen we 

samen met onze huurders en andere 

betrokkenen. Het is wel belangrijk dat we hen 

tijdig over onze plannen vertellen en laten zien 

dat we transparant en stabiel zijn. Alleen dan 

wordt het interessant om aan te haken en met 

ons mee te bewegen. Tegelijkertijd maken we 

zo ook duidelijk voor welke initiatieven zij juist 

óns weer kunnen benaderen. 

In 2023 continueren we daarom onze inzet

om vroegtijdig over onze plannen te 

communiceren. Dit doen we zowel online 

als offline, onder andere in de vorm van 

bijeenkomsten. Hiermee geven we ook 

gehoor aan een belangrijke aanbeveling in 

het visitatierapport. Als top drie van actuele 

thema's pakken we op:

• Duurzaamheid - de energietransitie 

• Wonen en zorg - seniorenhuisvesting

• Vastgoedaanpak - verbetering en 

herstructurering

Deze thema’s komen ook aan de orde in de 

publieksversie van onze portefeuillestrategie. 

Deze realiseren we begin 2023.

1.2 Op straat, meer online en vaker
In 2023 wordt het Woonplus Nieuws een digitale 

nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief bundelen we 

maandelijks de belangrijkste berichten die in de weken 

daarvoor op de website zijn gepubliceerd. Op deze 

manier kan iedereen die dat wil de nieuwsbrief in zijn 

of haar mailbox ontvangen. Ook mensen met een nee-

nee sticker op de deur en stakeholders die buiten 

Schiedam wonen. Daarbij komt dat de individuele 

berichten beter en vaker op social media te delen zijn. 

1. Zichtbaar
maken

wat we doen

Er zijn drie belangrijke verbeteringen die we in 

2023 op de website willen doorvoeren: 

• Projecten - we willen meer projecten 

vermelden. En vooral ook meer diversiteit laten 

zien. Denk hierbij aan grote onderhouds-

projecten, concrete nieuwbouwprojecten, maar 

ook plannen voor wijkontwikkelingen (zoals 

Groenoord-Zuid) of onze aanpak van wonen 

voor senioren.

• Ons aanbod - wat hebben we en wat doen 

we? Veel van onze woningen worden 

rechtstreeks bemiddeld. Hierdoor is het aantal 

reguliere verhuringen beperkt. We willen het 

aanbod op onze website daarom een andere, 

meer thematische invulling gaan geven. Eén 

van deze thema’s is ‘senioren’. Met die 

invulling is in 2022 al een start gemaakt.

• Nieuws - door met nieuwscategorieën te 

gaan werken (op dit moment nog niet 

mogelijk) kunnen we meer nieuws brengen, 

overzichtelijker en het ook op de juiste 

plekken op de website terug laten komen. 

Onze nieuwsbrief en social media verwijzen 

steeds naar deze nieuwsberichten om daar 

verder te lezen. Zo verhogen we ook het 

webbezoek.

Ook onze website gaan we verder uitbreiden. In 2022 

heeft het onderdeel ‘Over Woonplus’ al een nieuwe 

opzet gekregen. In 2023 komt de rest aan de beurt. 

De leverancier van onze website ontwikkelt op dit 

moment een nieuw portaal. We hopen daarmee goed 

invulling te kunnen geven aan onze wensen.
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We verschuiven onze 

communicatie naar steeds 

meer digitaal.
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In 2022 hebben we ook een toolkit ontwikkeld voor 

bouwborden en doeken. Deze gaan we in 2023 

inzetten bij alle projecten. Van nieuwbouw tot 

onderhoud. Op die manier maken we ook op straat 

goed zichtbaar waar we voor onze huurders aan het 

werk zijn en wat we precies doen.

1.3 We wonen met onze huurders mee
Om ons te helpen bij onze communicatie hebben we 

eind 2022 een nieuwe slogan ontwikkeld: ‘we wonen 

met je mee’. Deze verwoordt de kern van onze nieuwe 

organisatie op een pakkende manier. Het is een 

duidelijke belofte aan onze huurders. Deze belofte 

gaan we in 2023 invullen en uitdragen. Hij helpt ons 

om beter zichtbaar te maken wat we doen en al onze 

boodschappen met elkaar te verbinden. 

Mooi aan deze belofte is, dat het ook een opdracht is 

aan onszelf. Het is een toetsende vraag die iedere 

medewerker aan zichzelf kan stellen: als ik dit doe, 

als we dat ontwikkelen, wonen we dan écht met onze 

huurders mee? Ben ik echt even in hun schoenen gaan 

staan? Daarmee is ‘we wonen met je mee’ veel meer 

dan een zin op een brochure of een bouwbord. Hij 

helpt ons ook om onze nieuwe manier van werken 

verder vorm te geven. 

Met deze manier van werken zijn we in 

september 2021 gestart toen we overgingen 

naar een nieuwe organisatieopzet. Dat maakte 

2022 een jaar van inregelen van nieuwe 

werkwijzen en het (her)ontdekken van (nieuwe) 

collega’s. Door de krappe arbeidsmarkt 

konden we helaas niet alle vacatures vast 

invullen. Onze flexibele schil kwam uit op zo’n 

30% waar 20% gewenst is. En nog steeds 

kampen we met moeilijk vervulbare vacatures 

bij control en vastgoedontwikkeling. Het is een 

herkenbaar beeld in de hele sector, waarbij we 

ook zien dat medewerkers met een technisch 

profiel schaars zijn. Dit alles neemt echter niet 

weg dat we mooie voortgang boeken! De 

huurder staat weer echt centraal in ons denken 

en doen. En dat is voelbaar.

Om de belofte aan onze huurders waar te 

kunnen maken, bereiden we op dit moment 

enkele formatieaanpassingen voor. Verder 

streven we na dat:

• Samenwerken tussen afdelingen een 

automatisme wordt.

• Informatie beter wordt vastgelegd én 

gebruikt.

• Mensen meer durven te vernieuwen: 

we doen de dingen niet meer omdat we 

‘ze altijd zo deden’.
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We geven invulling aan onze 

nieuwe belofte ‘we wonen 

met je mee’.
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2.1 Buiten zichtbaar en benaderbaar 
Er voor je huurders willen zijn, begint met 

luisteren. Dat betekent dat als onze collega’s 

in de wijk zijn, ze altijd aanspreekbaar zijn. We 

nemen iedere bewoner serieus en pakken 

zaken direct op als dat mogelijk is. Daarbij 

vertellen we ook waar iemand een volgende 

keer het best met een soortgelijke melding 

terecht kan. 

Van alle collega’s zijn onze wijk- en 

buurtbeheerders het meest zichtbaar in de 

wijk. Ze zijn herkenbaar aan hun 

bedrijfskleding en lopen sinds 2022 vaste 

routes die ook op onze website staan. Zo weet 

iedereen wie zijn of haar buurtbeheerder is en 

wanneer deze in de buurt is. Onze 

buurtbeheerders sturen proactief op een 

schone, hele en veilige woonomgeving. Daarbij 

hebben ze veel aandacht voor de bewoners. En 

omdat ze de wijk op hun duimpje kennen, 

weten ze goed welke bewoners meer zorg en 

aandacht nodig hebben. Daardoor vervullen ze 

ook een belangrijke signaleringsrol. Is het 

nodig? Dan schalen zij op naar onze eigen 

leefbaarheidsregisseurs of de juiste 

hulpverleners in de wijk. Een andere rol die ze 

sinds vorig jaar op zich nemen, is het 

verwelkomen van iedere nieuwe huurder. Krijgt 

iemand de sleutel van z’n nieuwe woning? Dan 

gaan ze binnen twee maanden op bezoek om 

kennis te maken. Bewoners die wat hulp nodig 

hebben bij het ‘thuisvoelen’, kunnen we zo al 

vroeg op weg helpen. Ook weet iemand dan 

meteen wie z’n eerste aanspreekpunt in de 

wijk is. 

2. Presteren
voor onze

huurders

Een andere verbetering waaraan we werken, is 

de aansluiting van het verhuurproces op het 

onderhoudsproces. Een nieuwe huurder moet 

exact weten welke werkzaamheden in zijn 

woning, binnen welke termijn, worden 

uitgevoerd. Hiervoor introduceren we de 

verhuurApp. Met deze app kunnen we 

documenten digitaal toegankelijk maken voor 

de huurder. Daarbij is het wel cruciaal dat de 

verhuurmakelaars en opzichters goed 

samenwerken. Daarnaast maken we bij 

eventuele verlenging van raamovereenkomsten 

met onze aannemers goede en meetbare 

afspraken over doorlooptijden en het 

opleverniveau.

Voor ons klantcontactcentrum staat 2023 in 

het teken van communicatie. Belangrijk doel is 

het verbeteren van de interne communicatie 

met de tweede lijn. Voert de tweede lijn 

veranderingen door in processen of inhoud? 

Vinden er evenementen plaats of gaat er 

communicatie naar onze huurders? Dan brengt 

ze het KCC daar vooraf van op de hoogte. Op 

die manier kunnen de medewerkers van het 

KCC onze huurders bij vragen beter te woord 

staan. In het verlengde daarvan staat de 

verbetering van de kennisbank op de agenda. 

Onze huurders kunnen daardoor meer  

antwoorden online vinden (first time fix). 

Tegelijkertijd kunnen ook de KCC 

medewerkers zo meer kennis vergaren. 

2.2 Klantcontact en procesverbetering
In 2022 legden we de basis voor de verbetering van 

ons reparatieverzoeken-proces en de uitvoering van 

het serviceabonnement. In 2023 bouwen we hieraan 

verder. Daarbij speelt de samenwerking tussen 

dagelijks onderhoud en de onderhoudsgroep van het 

KCC een belangrijke rol. 
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Tot slot zien we de zichtbaarheid van onze collega’s 

ook bij de ALV’s van de gemengde VVE complexen. 

Als grooteigenaar zijn we bij minimaal 75% van de 

vergaderingen aanwezig om de belangen van onze 

huurders te kunnen behartigen. Daarnaast sluiten we 

aan bij de wijkbeheeroverleggen met gemeente en 

bewoners. 

We nemen aan minimaal 75% 

van de VVE vergaderingen 

persoonlijk deel.

Minimaal 80% van onze 

nieuwe huurders krijgt een 

kennismakingsbezoek.
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We zijn aanwezig bij 80% 

van de wijkoverleggen.



2.3 Hart voor onze huurders: 

energiearmoede
Naar verwachting blijven de energieprijzen 

hoog. Daarom richten we ons op de korte 

termijn op de (individuele) betaalbaarheid. 

Technische verduurzamingsmaatregelen 

kosten immers veel tijd. Om de juiste acties te 

kunnen ondernemen, werken we nauw samen 

met de gemeente en de energiebank. We delen 

data om de risico’s te inventariseren: waar is 

de kans op financiële problemen het grootst? 

En waar moeten we extra inzetten om alle 

huurders te bereiken? 

Onze medewerkers die ‘achter de voordeur 

komen’ volgen in 2023 een training over dit 

onderwerp. Daarin leren ze waar ze op moeten 

letten en hoe ze huurders kunnen wijzen op 

besparingen. Geven huurders aan dat ze 

betalingsproblemen verwachten? Dan bieden 

we meer dan een tijdelijke betalingsregeling. 

We vragen actief naar reeds genomen 

maatregelen en plannen eventueel een 

huisbezoek in. Ook kunnen we huurders 

doorverwijzen of aanmelden voor energiehulp, 

zodat ze de landelijke en Schiedamse 

energietoeslagen waar ze recht op hebben ook 

benutten. Woont iemand in een complex met 

de nominatie sloop? Dan bieden we extra 

aandacht en energiehulp. Hier is maatwerk 

altijd de norm. 
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2.4 Samenwerken voor een veilig 

en leefbaar thuis  
Hoge energieprijzen vormen voor veel van onze 

huurders niet het enige probleem. Steeds vaker 

krijgen we te maken met complexe problematiek. Dat 

maakt optrekken met andere maatschappelijke 

organisaties noodzakelijk. Deze samenwerking gaan 

we intensiveren in 2023. 

Waar het gaat om schulden- en 

verslavingsproblematiek, vervuiling en 

verwarde personen, focussen we ons op 

preventie, begeleiding en signalering. Hierbij 

draait alles om persoonlijk contact. We praten 

niet alleen over de huurder, maar vooral ook 

met de huurder. Dit doen we samen met de 

Wijk Ondersteuningsteams (WOT) en partijen 

zoals de GGZ, Antes verslavingszorg en het 

meldpunt vervuilde woningen.



Ook continueren we onze succesvolle 

samenwerking met de Gemeente en 

Stroomopwaarts rondom het voorkomen van 

uithuisplaatsingen van gezinnen met 

minderjarige kinderen. Onze samenwerking 

leggen we vast in een uitvoeringsplan 

‘Voorkomen Huisuitzettingen’. In totaal 

begeleiden we tussen de 60 en 80 

huishoudens per jaar. Doel is hun situatie te 

stabiliseren zodat een gedwongen verhuizing 

en/of het scheiden van ouders en kinderen 

voorkomen wordt. In 2023 kunnen we ook 10 

alleenstaanden met multiproblematiek gaan 

helpen. Om zich verder te professionaliseren, 

volgen de medewerkers van ons team sociaal 

in 2023 trainingen. Daarnaast sluiten ze aan 

bij netwerk- en kennisdelingsbijeenkomsten. 

Dit doen ze samen met onze partners.

Zoals in de volgende paragraaf te lezen is, is 

het een flinke opgave om iedereen aan een 

passende woning te helpen. Het bestrijden van 

woonfraude is daarmee belangrijker dan ooit. 

Een sociale huurwoning mag door huurders 

nooit als bron van inkomsten worden ingezet. 

Samen met de afdeling veiligheid van de 

gemeente werken we aan een nieuw 

‘uitvoeringsplan woonfraude'. Daarmee 

kunnen we sociale huurwoningen opnieuw 

verhuren aan woningzoekenden die er ook 

daadwerkelijk recht op hebben. Ook trekken 

we samen op met gemeente en politie op de 

terreinen ondermijning en (geluids)overlast. 

Daarnaast hebben we in 2022 een 

doorstroomregeling voor senioren vastgesteld. 

Een aanzienlijk aantal van hen woont namelijk 

in een (voor hen inmiddels onnodig) grote 

Woonpluswoning. Wie in aanmerking komt 

voor deze regeling, mogen wij rechtstreeks 

bemiddelen naar een seniorenwoning. De 

grote woningen die zij achterlaten, kunnen wij 

dan weer inzetten voor gezinnen. En deze 

gezinnen laten op hun beurt vaak weer een 

woning achter die aantrekkelijk is voor 

starters. Zo brengen we een hele verhuisketen 

op gang en realiseren we op jaarbasis circa 

120 beter passende woonsituaties. Klein 

begonnen in 2022, willen we in 2023 60 

seniorenhuishoudens herhuisvesten op basis 

van deze regeling. 

Tot slot vormt ook onze vernieuwingsopgave 

een groot puzzelstuk bij de toewijzing. Naar 

verwachting begeleiden we in 2023 namelijk 

91 huishoudens uit de Staatsliedenbuurt en 

Groenoord-Zuid naar een nieuw onderkomen. 

Hun huidige woningen hebben geen 

toekomstperspectief meer. Bij deze 

verhuizingen proberen we mensen waar 

mogelijk wooncarrière te laten maken. Denk 

hierbij aan het verhuizen van een woning met 

enkelglas naar een woning met dubbelglas, of 

van een woning zonder lift naar eentje met lift. 

2.5 Puzzel: woningtekort en 

woningtoewijzing 
In 2023 wordt het niet eenvoudig aan alle woon-

wensen gehoor te geven. Het is een grote opgave om 

een goede match tussen huishouden, woning, 

complex en buurt te realiseren. Dit komt door de 

toenemende druk van bijzondere doelgroepen op de 

sociale woningvoorraad, het aantal mensen met 

urgentie dat oploopt tot 200 op jaarbasis, onze 

herhuisvestingsopgave en een lage mutatiegraad. 

Buurten verliezen hun veerkracht en voor reguliere 

woningzoekenden zijn maar weinig woningen 

beschikbaar.

Onder bijzondere doelgroepen verstaan we onder 

andere mensen die uitstromen uit een instelling. 

Samen met de gemeente en de andere 

woningcorporaties in Schiedam, Vlaardingen en 

Maassluis hebben we afspraken gemaakt over hun 

begeleiding. Daarnaast gaat het om statushouders. 

In de eerste helft van 2023 moet Schiedam er 96 

huisvesten. In de prestatieafspraken staat dat de 

gemeente blijft zoeken naar andere manieren om 

statushouders te huisvesten, maar waar mogelijk 

helpen we natuurlijk mee.

Bijzonder lastig om te huisvesten zijn alleenstaanden 

en grote gezinnen. Zij ‘passen’ niet in de gemiddelde 

huurwoning omdat dit een appartement van 3 of 4 

kamers is. Daarom maken we in 2023 een start met 

het (tijdelijk) delen van woningen via een flexibele 

woonvorm.
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We laten 300 huishoudens 

wooncarrière maken.

We stabiliseren 60 tot 80 

huishoudens per jaar, 

samen met partners.
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huishoudens voor sloop 

of renovatie.



3.1 Partnerschap met gemeente en 

huurdersvertegenwoordiging
Woonplus is (vrijwel) de enige aanbieder van 

DAEB-woningen in Schiedam. Ook is Schiedam 

de enige gemeente waarin we actief zijn. 

Daardoor zijn we op het terrein van 

volkshuisvesting sterk van elkaar afhankelijk. 

We hebben de gemeentelijke Woonvisie en 

Warmtevisie en ons ondernemingsplan en 

portefeuillestrategie goed op elkaar 

afgestemd. Maar de opgave is complex. We 

zetten fors in op herstructurering, 

seniorenwoningen en menging van wijken. 

Daarnaast hebben we te maken met lopende 

erfpachtcontracten. Dit alles vraagt om 

strategische keuzes van zowel ons als de 

gemeente.

Om de geplande investeringen in sloop en 

nieuwbouw verantwoord te kunnen doen, zijn 

duidelijke afspraken met de gemeente nodig 

voor een langere termijn. Die willen we in 

2023 maken. Met deze afspraken krijgen de 

investeringen een duidelijk kader. Een verdere 

uitwerking van dit kader vindt vervolgens 

plaats in de (twee)jaarlijkse prestatieafspraken. 

Daarbij is ook de huurdersvertegenwoordiging 

(HOW) betrokken.

• Stadspartners

In 2022 is door de Stuurgroep Stadspartners 

het ambitiedocument “Nationaal Programma 

Leefbaarheid en Veiligheid Nieuwland en Oost” 

vastgesteld. Ook wij hebben hieraan 

meegewerkt. In dit document zijn de 

gezamenlijke ambities voor Nieuwland en Oost voor 

de komende 20 jaar benoemd op het gebied van 

Wonen, Werken, Veiligheid, Onderwijs en 

Samenleving. Eind 2022 zijn de programmadoelen uit 

dit ambitiedocument uitgewerkt tot concrete 

doelstellingen. In 2023 krijgen deze een plek in het 

uitvoeringsprogramma. Ook starten we dit jaar met de 

eerste projecten uit dit programma. 

3. Coalities
aangaan voor

de buurt

Deze nemen we mee als we samen met de 

HOW de speerpunten voor de komende jaren 

bepalen. De wijze waarop we werken en hoe 

we met elkaar omgaan, hebben we vastgelegd 

in de Participatieovereenkomst 2023-2027. 

Maar we willen onze samenwerking nog verder 

verbeteren. Hoe? Daarover willen we in 2023 

samen met de HOW nadenken. 

3.2 Pact Wonen en Zorg
In 2022 hebben we onze woonzorgvisie 

vastgesteld. Hierin staat in welke wijken de 

woonzorgopgave het grootst is en wat er 

nodig is om de woon- en zorgbehoeften van de 

groeiende groep ouderen te vervullen. Ook 

staat hierin waar wij binnen onze 

woningvoorraad als eerste aan de slag moeten. 
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• Huurdersvertegenwoordiging (HOW)

Met de HOW spreken we begin 2023 een routeplanner 

af waarin de onderwerpen voor dit jaar aan bod 

komen. Daarbij onderscheiden we verplichte en 

gewenste onderwerpen. Belangrijke thema’s van de 

HOW zijn de inkoop van schoonmaak en het 

bespreken van collectieve klachten. Daarnaast krijgen 

we in het eerste kwartaal van 2023 de uitslag van ons 

huurderstevredenheidsonderzoek. Wij verwachten dan 

een beter beeld te hebben van de wensen van onze 

huurders. 

We maken bestuurlijke 

afspraken met de gemeente.

We maken uitvoerings-

afspraken Wonen en Zorg.
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De opgave is groot en vraagt om samen-

werking op het gebied van wonen, zorg én 

welzijn. Daarom hebben we in 2022 een 

verkenning van woon(zorg)concepten voor 

senioren georganiseerd. Hieraan hebben de 

gemeente Schiedam, het zorgkantoor DSW, de 

Frankenlandgroep en ROG-plus deelgenomen. 

Met deze bijeenkomsten hebben we een 

gezamenlijk referentiekader geschapen voor 

toekomstige projecten. In 2023 werken wij met 

onze partners een gezamenlijke woonzorgvisie 

en prestatieafspraken uit. Doel is om te komen 

tot concrete uitvoeringsafspraken met een 

heldere verdeling van rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en risico’s.

Tot 2040 is er behoefte aan 800 extra (deels 

geclusterde) sociale huurwoningen voor 

senioren in de nabijheid van of met zorg. Deze 

woningen moeten voldoen aan eisen als een 

goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van 

dagelijkse voorzieningen. In 2022 hebben we 

39 vernieuwde seniorenwoningen in de 

Wiltonflats opgeleverd. In 2023 leveren we 76 

seniorenwoningen op. Deze liggen wederom in 

de Wiltonflats (vernieuwbouw) én in Parkweg 

Midden. Ook starten we op beide locaties met 

de (vernieuw)bouw van nóg eens 76 senioren-

woningen. 
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We leveren 76 

(ver)nieuwbouwwoningen 

voor senioren op.
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3.3 Inkopen en opdracht geven 
In 2022 hebben we onze visie op inkoop en 

professioneel opdrachtgeverschap vastgesteld. 

Op basis daarvan zijn ook een inkoopbeleid, 

inkoopkalender en een ontwikkel- en 

afwegingskader opgesteld. Verder is een begin 

gemaakt met het inrichten van ons 

leveranciersmanagement. In 2023 

implementeren wij het nieuwe beleid in de 

hele organisatie.

In 2022 is ook een uitgebreide SPEND-analyse 

uitgevoerd. Oftewel: hoeveel euro’s besteden 

wij uit aan onze 10 grootste opdrachtnemers? 

Met deze analyse hebben we belangrijke input 

voor onze inkoopstrategie gekregen. Ook 

kunnen we de aanpak van onze contracten nu 

beter prioriteren. In 2023 gaan we daarom 

eerst aan de slag met de contracten voor het 

dagelijks onderhoud, de schoonmaak en onze 

verzekeringen. 

• Dagelijks onderhoud

In 2022 hebben we met twee aannemers 

raamovereenkomsten afgesloten voor de 

invulling van het dagelijks onderhoud. In 2023 

staan het verhogen van de klanttevredenheid 

bij reparatieverzoeken én de klanttevreden-

heid van nieuwe huurders als belangrijke 

doelen op de agenda. Hiervoor moeten de 

onderhoudsprocessen verbeteren en daarvoor 

zijn we nadrukkelijk samen verantwoordelijk. 

In 2023 sluiten we de raamovereenkomsten 

opnieuw af op basis van onze inkoopvisie. 

Conform deze visie vindt er eerst een 

uitgebreid gesprek plaats. Hierin verkennen 

we zo breed mogelijk hoe we het dagelijks 

onderhoud in de toekomst met elkaar willen 

organiseren. 
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We sluiten de overeen-

komsten voor dagelijks 

onderhoud opnieuw af.
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Voor de reguliere- en cyclische onderhouds-

werkzaamheden zetten we de samenwerking met onze 

(PGG)-partners onveranderd door. We onderzoeken wel 

hoe en met welke samenwerkingspartners we onze 

extra verduurzamingsopgave, die volgt uit de 

Nationale Prestatieafspraken, kunnen vormgeven.

• Schoonmaak

In 2023 verkennen we hoe we de schoonmaak van 

onze complexen, meestal doorbelast aan onze 

huurders, beter kunnen inkopen. Vanuit het verleden 

gebeurt dit heel versnipperd, met sterk verschillende 

contracten. Als we het aantal leveranciers verminderen 

en duidelijk meetbare afspraken maken, kunnen we 

een stuk efficiënter aansturen en controleren. 

Het proces van inkopen kunnen we echter niet 

zonder toestemming van de bewoners 

wijzigen. Daarvoor is minimaal 70% draagvlak 

nodig. Eind 2023 willen we hiervoor een plan 

van aanpak gereed hebben. We vragen de HOW 

om hierin mee te denken.

• Verzekeringen

In 2023 beoordelen we onze gehele 

verzekeringsportefeuille. We toetsen de 

portefeuille aan marktconformiteit en kopen 

waar mogelijk tegen betere voorwaarden in. 

Hiermee maken we de verzekeringen 

toekomstbestendig, onder andere voor de 

verduurzaming die de komende jaren 

plaatsvindt. 



4.1 Portefeuillestrategie en 

duurzaamheid
In 2023 werken we aan verschillende projecten. 

Zowel in voorbereiding als in uitvoering. In de 

Buurttuin leveren we 37 seniorenappartementen 

(fase B) en 44 eengezinswoningen (fase C). 

Ook starten we met de bouw van 37 senioren-

appartementen (Fase D). Bij de Wiltonflats 

leveren we de tweede vernieuwbouwde flat op 

met daarin 39 seniorenappartementen. Ook 

starten we de renovatie van de derde flat met 

nog eens 39 woningen. Verder starten we op 

deze plek met de ontwikkeling van tijdelijke, 

circulaire woningen. Dit is een pilotproject. In 

2024 nemen we onze ervaringen mee in de 

nieuwe circulariteitsvisie. Tot slot starten we 

eind 2023 met de vernieuwbouw van de A4 flat 

in Groenoord Zuid (56 appartementen). Deze 

planning is afgestemd op de planning van de 

aanleg van het warmtenet. In 2023 werken we 

ook verder aan de voorbereiding van nieuwe 

woningen op andere locaties. Hoe dit verloopt, 

is mede afhankelijk van de marktpartijen die 

deze locaties ontwikkelen.

In 2022 zijn de Nationale Prestatieafspraken 

overeengekomen en heeft Gemeente Schiedam 

een bod gedaan voor de actualisatie van de 

Regiodeal. Begin 2023 herijken we naar 

aanleiding hiervan de portefeuille- en 

duurzaamheidsstrategie. Daarna werken we de 

duurzaamheidsstrategie uit naar ingrepen op 

complexniveau. Hierbij ligt de focus eerst op 

het verbeteren van de EFG energielabels. In 

2023 trekken we hier 1,3 miljoen voor uit. Later 

werken we ook de strategie voor het toekomst 

klaar isoleren van de woningen met het label 

‘doorexploiteren’ verder uit. Zo mogelijk doen 

we dat in combinatie met planmatig onderhoud. 

4. Werken
aan de

woningen

4.2.1 Gebiedsontwikkeling Groenoord Zuid 
In 2022 hebben we een partner geselecteerd voor de 

herstructurering van Groenoord Zuid. Ook hebben we 

woonzorgconcepten specifiek voor ouderen met een 

migratieachtergrond verkend. In 2023 werken we met 

deze marktpartij en andere partners aan de 

ruimtelijke en maatschappelijke gebiedsvisie. Deze 

visie werken we uit tot een uitvoeringsprogramma en 

borgen we in afspraken met gemeente en partners. 
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4.2.2 Gebiedsontwikkeling 

Nolensbuurt & Staatsliedenbuurt 
In 2022 heeft de gemeente een ruimtelijk 

raamwerk voor Nieuwland opgesteld. 

Woonplus had hierbij een adviserende rol. In 

2023 selecteren we samen met de gemeente 

een marktpartij. Tegelijkertijd werkt Woonplus 

met ERA Contour en Heijmans Vastgoed in 

2023 aan een buurtontwikkelingsvisie voor de 

Staatsliedenbuurt en de Nolensbuurt. Deze 

visie is klaar aan het eind van het eerste 

kwartaal. Zodra de marktpartij voor Nieuwland 

bekend is, onderzoeken we samen met de 

gemeente en de marktpartij de program-

matische, ruimtelijke en financiële kaders 

die nodig zijn voor een herontwikkelings-

overeenkomst. Belangrijke uitdagingen hierbij 

zijn mobiliteit en de energievoorziening. 

Samen met Eneco hebben we in 2022 de 

mogelijkheden van de aanleg van een 

warmtenet verkend. In 2023 werken we samen 

aan een marktinitiatief om de aanleg van dit 

warmtenet ook echt te kunnen starten. 

We sluiten een samen-

werkingsovereenkomst af 

voor Groenoord-Zuid. 

We sluiten een herontwik-

kelingsovereenkomst af 

voor de Staatsliedenbuurt.
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4.2 Gebiedsontwikkeling
In ons ondernemingsplan schrijven we dat we willen 

bijdragen aan een sterk Schiedam door prettige en 

sociaal gemengde wijken te realiseren. Dit betekent 

dat het aantal DAEB-woningen in Groenoord en 

Nieuwland omlaag moet. Ter compensatie moet de 

voorraad in andere wijken groeien. Dit vraagt om 

gebiedsontwikkeling. In veel gevallen gaat het hierbij 

om herstructurering die het herhuisvesten van onze 

huidige huurders vereist. 

We leveren 87 nieuwe 

woningen op. 



• Woonkwaliteit binnen

In 2022 zijn we gestart met een project waarin 

we de kwaliteit en de onderhoudsstaat van de 

binnenkant van onze woningen in kaart 

brengen. Hiermee verbeteren we onze 

datakwaliteit en kunnen we onze meerjarige 

onderhoudsbegroting (MJOB) op orde brengen. 

Voor dit project werken we samen met Spotr. 

Zij hebben hiervoor een app ontwikkeld 

waarmee ze studenten langs de woningen 

kunnen sturen. Het project loopt door in 2023. 

We verwachten ongeveer 6500 woningen in 

kaart te kunnen brengen. De uitkomsten 

bepalen mede of we het aanpakken van 

keukens, douches en toiletten vanuit het 

dagelijks of het planmatig onderhoud gaan 

sturen.

• Mutatiewijzer

In 2022 wilden we verschillende woningen 

conform onze mutatiewijzer inrichten. Dat 

bleek echter niet eenvoudig. Het proces en het 

opleverniveau moeten absoluut verbeteren. 

Met onze partners van het dagelijks 

onderhoud maken we hierover nieuwe 

afspraken. Deze verbeteringen voeren we in 

2023 door. In totaal gaan we in 25 woningen 

volgens de mutatiewijzer aan de slag om 

ervaring op te doen.
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Dat betekent dat we in 2023 nog eens 472 

huurwoningen gereed maken voor de aansluiting. Een 

ander deel van onze woningen ligt in gemengde 

complexen waar een Vereniging van Eigenaren (VVE) 

actief is. In totaal hebben we te maken met 16 VVE’s. 

In 2022 hebben we voor al deze VVE’s een 

energiescan opgesteld.

Op basis daarvan hebben 9 VVE’s opdracht gegeven 

om de verduurzaming nader te onderzoeken. Het gaat 

hier om 745 woningen, waarvan 417 van Woonplus. In 

2023 verwachten wij dat deze 9 VVE’s een besluit 

nemen over de verduurzaming. Onze bijdrage aan dit 

besluit ligt in het ontzorgen van de VVE’s. Dit doen 

we bijvoorbeeld door op te treden als penvoerder voor 

de subsidieaanvraag Kansen voor West III. Ook doen 

we met de gemeente onderzoek naar een 

soortenmanagementplan en werken we met Eneco 

aan een model-aansluitovereenkomst voor de VVE’s.

4.4 Woonkwaliteit
We streven naar een woningvoorraad met 

toekomstwaarde. Functionaliteit, technische kwaliteit 

en wooncomfort spelen daarbij een belangrijke rol. 

We doen dus veel meer dan alleen verduurzamen.  We 

voeren ook noodzakelijk (cyclisch) onderhoud uit. 

Denk hierbij aan gevelonderhoud, schilderwerk, 

liftonderhoud, cv-vervangingen en het opknappen van 

keukens, douches en toiletten

4.3 Nieuwe Energie voor Groenoord 
In 2022 hebben we 348 woningen in 

huurcomplexen gereed gemaakt voor de 

aansluiting op het warmtenet van 70 °C. Deze 

werkzaamheden zijn gecombineerd met 

regulier onderhoud en verduurzaming. In 2023 

zetten we de uitvoering van het project Nieuwe 

Energie van Groenoord voort. Hierin investeren 

we dit jaar 28 miljoen euro.

We bereiden 472 woningen 

voor op de aansluiting op 

het warmtenet.

We verbeteren de kwaliteit 

van 25 woningen op basis 

van de mutatiewijzer.
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We brengen de binnen-

kwaliteit van 6500 

woningen in kaart.
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Cyclisch onderhoud
(bedragen x € 1.000)

Planmatig onderhoud 15.840

Bijdrage planmatig 

onderhoud VvE’s
1.810

Afgekocht onderhoud 

(contractonderhoud)
1.980

Totaal 19.630

De huurderswaardering voor 

planmatig onderhoud 

brengen we naar een 7,5.

Uitsplitsing 

planmatig onderhoud 
(bedragen x € 1.000) bedrag

aantal

complexen

Schilderwerk & gevels 11.470 67

Isoleren bergingplafonds & 

kopgevels
1.330 3

Zonnepanelen & dakbeveiliging 450 3

Standleidingen 420 1

Liftmoderniseringen 380 11

Daken 210 4

Reservering ophogingsprojecten 300

Overige (veiligheids-) 

maatregelen
660

Stelpost onvoorzien 620

Totaal 15.840 89

• Slimme combinaties

In de uitrol van ons investeringsprogramma, 

de verduurzamingsstrategie en ons cyclisch 

onderhoud maken we slimme combinaties. Zo 

benutten we elke euro optimaal en beperken 

we de overlast voor onze huurders tot een 

minimum. De afdeling Onderhoud & 

Ontwikkeling werkt hiervoor samen met de 

Gebiedsteams. Samen zorgen zij er ook voor 

dat we huurders tijdig informeren over de 

uitvoering en planning van onderhouds-

projecten. De waardering van onze huurders 

voor planmatig onderhoud willen we in 2023 

brengen naar een 7,5.

• Realisatiegraad MJOB

De kwaliteit van de meerjaren onderhoudsbegroting 

(MJOB) is de afgelopen jaren verbeterd. In 2022 

hebben we alles volgens planning kunnen uitvoeren 

en zelfs nog extra werk kunnen toevoegen. Ook is 

voor het gehele bezit de conditiescore cf NEN 2767 

opgenomen en vastgelegd. Daarnaast hebben we 

goed zicht op de risico’s van onze vastgoed-

portefeuille. Samen met de opnames van de 

binnenkwaliteit hebben we zo een goede basis voor 

het planmatig onderhoud programma in de komende 

jaren. De in 2022 geïnventariseerde vastgoedrisico’s 

(asbest, daken, gevels) nemen we in onze uitvoerings-

plannen mee. In 2023 voeren we onderhoud uit aan 

89 complexen (bijna 2500 woningen). Ten opzichte 

van vorig jaar geven we ruim 3 miljoen euro meer uit.



5.1 Van data naar sturingsinformatie
In 2022 hebben we standaardrapportages en 

dashboards ingericht op onze primaire 

systemen. Hiermee is de basis gelegd voor 

betere sturingsinformatie. In 2023 gaan we dit 

verder uitbreiden. In het eerste half jaar vindt 

een grote update plaats van ons primaire 

systeem. Deze update ronden we voor de 

zomer af. Daarna kunnen we beter en meer 

gebruik maken van de gestandaardiseerde 

functionaliteiten van dit systeem. In 2023 gaan 

gebruikers data ook op een eenduidiger 

manier vastleggen in Embrace en Empire. 

Daardoor is de data beter te ontsluiten voor 

sturingsinformatie.

Voor de komende jaren verwachten we dat het 

IT-landschap steeds verder standaardiseert en 

in de “cloud” gaat. Woonplus gaat zich 

positioneren als een “goede” middenmoter. We 

volgen de koplopers (via SWEPM) en bewegen 

mee met de algehele tendens in de markt. Ook 

gaan we zoveel mogelijk gebruik maken van 

gestandaardiseerde dashboards. 

2023 staat verder in het teken van 

procesgericht werken. Daarbij verwachten we 

dat mensen actief hun verantwoordelijkheden 

nemen. Het reeds ingezette traject van 

continue verbeteren zetten we voort als 

stimulans.

5. Weten
en

meten
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5.2 Informatiedashboards 

• Complexmonitor

Een goede complexmonitor is een voorwaarde 

voor goed assetmanagement. Hiermee maak 

je namelijk inzichtelijk wat de resultaten en 

verwachtingen van de complexen zijn. De 

monitor biedt een basis voor goede complex-

analyses en het bijsturen van beheerplannen. 

Het samenspel tussen woonmakelaar, 

leefbaarheidsregisseur, wijkbeheerder en 

buurtbeheerder komt dan het beste tot zijn 

recht. In 2023 ontwikkelen we het vastleggen 

en communiceren van beheerplannen verder 

door. Dit doen we mede op basis van de 

Vastgoed Cloud.

• Dagelijks Onderhoud

In 2022 is hard gebouwd aan het dashboard 

voor de sturing van ons dagelijks onderhoud. 

In Q1 2023 ronden we dit af. Het uiteindelijke 

doel hiervan is het verhogen van de 

klanttevredenheid op het gebied van 

reparatieverzoeken. Eind 2023 moet dit een 

7,3 zijn. Onderhoud is ook bij nieuwe huurders 

een belangrijke factor in de waardering. Bij 

deze groep streven we een 8 na. 

De complexmonitor is 

operationeel op 1 mei 2023.
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Systemen en dashboards 

zijn toekomstbestendig voor 

1 juli 2023.

In november 2022 hebben we voor de complex-

monitor een aanzet gemaakt met de Vastgoed 

Cloud. In 2023 gaan we de monitor samen met 

de gebruikers optimaliseren. Op 1 mei 2023 is 

hij ingericht en operationeel.

• Beheerplan

Het actualiseren van beheerplannen is een 

belangrijk onderdeel van de jaarcyclus van 

assetmanagement. Want alleen met duidelijke en 

actuele beheerplannen kunnen de gebiedsteams 

de juiste programma’s uitrollen op het gebied 

van kwaliteit, leefbaarheid, financiële prestaties 

én sociaaleconomische prestaties.

Dagelijks onderhoud
(bedragen x € 1.000)

Reparaties 3.800

Mutatie onderhoud 3.800

Mutatiewijzer 1.000

Keuken/douche/toilet 2.700

Totaal 11.300

Tevredenheid reparatie-

onderhoud scoort een 7,3 en 

nieuwe huurders een 8.



Om te werken aan beide tevredenheidsscores, 

zijn we in 2022 gestart met tweewekelijkse 

overleggen met de aannemers. Hierin maken we 

afspraken met elkaar en monitoren we de 

resultaten. Inzicht in de doorlooptijden van 

openstaande opdrachten (de tijd tussen de 

melding en het uitgevoerde werk) krijgen we via 

het dashboard. Verder beoordelen en meten we 

de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Is de 

reparatie netjes en naar tevredenheid uitgevoerd? 

Hiervoor sturen we via KCM een enquête naar de 

huurders. 

• Klantcontactcentrum

In 2022 hebben we medewerkers geleerd wat een 

goede gespreksstructuur is. In 2023 starten we 

ook met het opnemen van telefoongesprekken 

voor trainingsdoeleinden. Door feedback op hun 

gesprekken te geven, kunnen ze zich steeds 

verder ontwikkelen. Daarnaast zetten we in 2023 

kwaliteitsmonitoring (QM) op de agenda. Met 

onze nieuwe dashboards en sturingsinformatie 

krijgen we namelijk voldoende inzicht om onze 

efficiency te verhogen. Zien we bijvoorbeeld 

ergens herhaalverkeer? Dan kijken we wat er de 

volgende keer anders kan en indien nodig passen 

we het proces direct aan. Via periodiek overleg 

met collega-teamleiders bij andere corporaties, 

leren we ook van andere organisaties.
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Het klantcontactcentrum 

scoort een 7,8 op 

tevredenheid.



Bijlagen
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KPI

1.1 Huurderstevredenheid (12 mnds gemiddelde)

Nieuwe huurder 8,0

Vertrokken huurder 8,0

Incasso 7,5

Reparatie onderhoud 7,3

Planmatig onderhoud 7,5

KCC meting klanttevredenheid klantcontact 8,0

Onderzoek huurderstevredenheid 1 feb ‘23

1.2 Toewijzing

Aantal mutaties (opzeggingen - nieuwe verhuringen) 740 - 875

Te huisvesten statushouders (2023-1) 96

Woningtoewijzing (DAEB) 85% - 7,5% - 7,5%

Passend toewijzen 95% - 5%

Directe bemiddeling (conform regelgeving) 25%

Schiedammers voorrang 25%

Doorstroomregeling senioren 60

Aantal huishoudens dat wooncarrière maakt 300

1.3 Leegstand (% van huurinkomsten)

Regulier 1,25%

Verkoop 0,04%

Projecten 1,25%

Bijlage 1: Prestatie indicatoren • Presteren voor onze huurders

KPI

1.4 Leefbaarheid

Huisuitzettingen Rapportage op stand

Sluitingen / inleveren sleutels Rapportage op stand

Dossiers leefbaarheid Rapportage op stand

Dossiers woonomgeving Rapportage op stand

Onrechtmatige bewoning (inclusief ondermijning) Rapportage op stand

1.5 Betalingsachterstand (% van huurinkomsten)

Op netto huur door zittende huurders 1,05%

Op netto huur door vertrokken huurders 0,15%

Op stook- en servicekosten 0,05%

Project preventie huisuitzetting 0,25%

Niet inbare betalingsachterstand 0,50%

1.6 Zichtbaarheid

Deelname VVE-vergaderingen 75%

Geslaagde bezoeken nieuwe huurders binnen 2 mnd 80%

Deelname wijkoverleggen 80%
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Bijlage 2: Prestatie indicatoren • Coalities aangaan voor de buurt

KPI

2.1 Bestuurlijk akkoord 15 dec ‘23

2.2 Prestatieafspraken 15 dec ‘23

2.3 Uitvoeringsafspraken Wonen en Zorg 31 dec ‘23

2.4 Overeenkomsten gebiedsontwikkeling

Uitvoeringsplan stedelijke vernieuwing Nieuwland en Oost 31 mrt ‘23

Samenwerkingsovereenkomst Groenoord Zuid 1 juli ‘23

Herontwikkelingsovereenkomst Staatsliedenbuurt 31 dec ‘23
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KPI

3.1 Aantal woningen in ontwikkelovereenkomst ultimo jaar

Sloop 454

Nieuwbouw herstructurering 611

Nieuwbouw nieuwe locaties 245

Vernieuwbouw 154

Verbeteringen in bewoonde staat 471

3.2 Aantal woningen opgeleverd ultimo jaar

Sloop -44

Nieuwbouw 87

Vernieuwbouw 39

Verbeteringen in bewoonde staat 472

3.3 Aantal huishoudens herhuisvest bij sloop/vernieuwbouw 91

3.4 Aantal woningen aangekocht en verkocht

DAEB -24

Niet-DAEB 6

3.5 Aantal woningen aangepast conform mutatiewijzer 25

Bijlage 3: Prestatie indicatoren • Werken aan de woningen

KPI

3.6 Duurzaamheid

Maximaal aantal woningen met EFG-labels 1.499

3.7 Realisatiegraad cyclisch onderhoud

Uitgaven PO in % van budget 95%

Uitgaven CO in % van budget 95%

Uitgaven VVE bijdrage in % van budget 95%

% niet uitgevoerde complexen PO 0%

3.8 Realisatiegraad dagelijks onderhoud

Reparatie onderhoud 95%

Mutatie onderhoud 95%

Mutatiewijzer 90%

KDT 95%
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KPI 

4.1 Update primaire systemen (Empire, Embrace) 1 juli ‘23

4.2 Standaard BI rapportages operationeel 1 juli ‘23

4.3 Specifieke dashboards operationeel

Complexmonitor 31 mei ‘23

Inzicht in exploitatieresultaat per complex 1 juli ‘23

Dashboard dagelijks onderhoud 30 april ‘23

Dashboard KCC 1 juli ‘23

4.4 Klantcontactcentrum (KCC)

Telefoontjes Rapportage op stand

Reparatieverzoeken/ Serviceabonnementen Rapportage op stand

4.5 Aantal woningen binnenkwaliteit opgenomen 6500

4.6 Aantal woningen energielabel cf. NTA 8800 afgemeld 600

Bijlage 4: Prestatie indicatoren • Meten is weten

KPI

4.7 Kasstromen (in euro’s)

Netto operationele kasstromen 16,1 mln

Netto investeringskasstromen 65,9 mln

Netto financieringskasstromen 49 mln

4.8 Financieringsbehoefte (in euro’s) 48,4 mln

4.9 Kosten sociaal (woonomgeving & leefbaarheid) € 715.000

4.10 Ziekteverzuim

Ziekteverzuim 4,0%

Meldingsfrequentie 1,0

4.12 Formatie

Verhouding vaste / flexibele contracten 80% / 20%


