ondernemingsstrategie 2015-2018

dit is
woonstad
rotterdam
onze visie op de stad
in 7 speerpunten

voorwoord van het bestuur
Deze nieuwe ondernemingsstrategie van Woonstad
Rotterdam is opgesteld in een tijd, waarin de
schijnwerpers volop gericht staan op de corporatiesector. Onder politieke druk en door afnemend
maatschappelijk vertrouwen kwamen vragen naar
de legitimiteit en kerntaak van corporaties nadrukkelijker op de voorgrond te staan.
Bovendien verandert de omgeving in snel tempo en
neemt onzekerheid over de toekomst toe. Dat vraagt
niet alleen om flexibiliteit en adaptief vermogen van
de organisatie, maar ook om een juist besef van het
bestaansrecht en een duidelijke strategische richting. Daar heeft Woonstad Rotterdam zich in de
eerste helft van 2014 intensief over gebogen. Het
resultaat ligt voor u.
Tijdens het opstellen van onze vorige ondernemingsstrategie, na de fusie van 2009, lag de focus vooral
intern. Na de afronding van het integratieproces
volgde een ingrijpende organisatieverandering die
Woonstad Rotterdam slanker, efficiënter en resultaatgerichter maakte: klaar voor de toekomst.
In deze nieuwe strategische koers 'Dit is ons
Rotterdam' profileren wij ons als een stadscorporatie
die werkt aan aantrekkelijke wijken. Wij zorgen voor
goede en betaalbare huisvesting van Rotterdammers
met een smalle beurs, waarbij wij onze maatschappelijke functie breder zien dan uitsluitend het
bouwen, verhuren en beheren van woningen.
Ook de woonomgeving is belangrijk. Daarom blijven
wij investeren in wijken, zowel in nieuwbouw als in
transformatie en renovatie van woningen. Wij werken
aan gevarieerde stadswijken die leefbaar en veilig
zijn, met goede voorzieningen en tevreden bewoners
die invloed hebben op wat wij doen. Dat is wat
Rotterdam van ons vraagt en waar onze positie als
grootste corporatie in de stad ons toe verplicht.

Maria Molenaar
Voorzitter Raad van Bestuur

Daarbij moeten wij keuzes maken. In deze nieuwe
ondernemingsstrategie formuleren we, vanuit een
dynamische toekomstvisie op de wereldhavenstad
Rotterdam, in zeven strategische doelstellingen hoe
wij de komende jaren bijdragen aan de ontwikkeling
van Rotterdam als aantrekkelijke woonstad.
Betaalbaarheid is een belangrijk thema: het gepast
toewijzen van woningen aan diverse doelgroepen.
Prioriteit ligt bij inwoners met een inkomen tot de
sociale huurgrens, maar ook maken we ons sterk voor
doelgroepen die de stad minder gemakkelijk aan zich
weet te binden, zoals jonge hoogopgeleiden of startende gezinnen. Duurzaamheid wordt nog meer een
vanzelfsprekend onderdeel van ons beleid. Denk aan
het investeren in energiebesparende en levensduur
verlengende maatregelen in onze woningvoorraad.
Deze ondernemingsstrategie is niet achter het schrijfbureau bedacht, maar het resultaat van een dialoog en
samenwerking met belangrijke samenwerkingspartners: de Klantenraad, onze partners in de wijken
en andere externe stakeholders. Graag willen wij
iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit stuk.
Wij beseffen dat we deze strategie presenteren in een
periode vol verandering. Niet alleen is de economische
toekomst lastig te voorspellen, ook is de invloed nog
onzeker van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie en het wetsvoorstel herziening van de
Woningwet (inclusief de novelle). Daarom zullen wij,
indien de veranderende omgeving daartoe aanleiding
geeft, onze strategie en strategische uitgangspunten
tussentijds tegen het licht houden.
Nu moeten we van woorden op papier naar daden in de
praktijk: want onze prestaties in de wijken, daar gaat
het uiteindelijk om.
Raad van Bestuur Woonstad Rotterdam

Richard Feenstra
Lid Raad van Bestuur

“Rotterdam vind ik ónze stad. Juist omdat
ze niet speciaal Nederlands is.
Amsterdam is onze nationale hoofdstad,
Rotterdam onze internationale.
Ik voel voor het internationale, daarom
voel ik voor deze stad. En dat stempel
heeft hij gekregen van de zee, want de zee
gaat over de grenzen, de zee is op de
wereld de enige werkelijke kosmopoliet.”

F. Bordewijk, Karakter (1938)
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dit is
ons
rotterdam
in 2030
De wereldstad Rotterdam groeit. In 2030 zal de stadsbevolking
met ongeveer tien procent zijn toegenomen tot bijna 660.000
Rotterdammers. De stadsregio heeft dan ruim 1,2 miljoen
inwoners. Dat is goed nieuws, want steden en stedelijke regio’s
die groeien hebben de toekomst. Het is een wereldwijde trend:
in 2030 woont naar schatting twee derde van de wereldbevolking
in steden. Steden zijn de motoren van economische vooruitgang.
Het zijn ontmoetingsplaatsen van creativiteit, talent en kapitaal.
In steden krijgen vernieuwing en ondernemerschap een kans.
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Sterke economie
De ontwikkeling van Rotterdam was de afgelopen
anderhalve eeuw onlosmakelijk verbonden met de
groei van de haven en de havenindustrie. En dat blijft
zo. De werkgelegenheid in en rond de haven blijft zich
ontwikkelen, van havenarbeid naar havengerelateerde
industrie en diensten. Deze vormen een belangrijke
pijler onder onze welvaart; niet alleen van de stad
en de regio, maar ook van Nederland en Europa. De
Rotterdamse economie stopt niet bij de stadsgrenzen.
De stad vormt steeds meer één geheel met de omliggende stedelijke regio. Een vitale, toekomstbestendige haven en een vitale, toekomstbestendige stad en
regio versterken elkaar.
Opleiding
De werkgelegenheid in Rotterdam is sterk afhankelijk
van goed onderwijs. Het is opmerkelijk dat de stad
kampt met een hoge jeugdwerkloosheid, vooral op
Rotterdam-Zuid, terwijl er voldoende werkgelegenheid is rondom de haven en in de havengerelateerde
industrie. Het is cruciaal dat Rotterdamse jongeren
opleidingen volgen voor banen waar in de regio vraag
naar is. Leer- en werkplekken kunnen daarbij helpen,
evenals het op de zuidoever vestigen van onderwijs
instellingen op mbo-, hbo- en universitair niveau.

ROTTERDAM HEEFT
MINDER SENIOREN DAN HET
LANDELIJK GEMIDDELDE

Ongedeelde stad
Het Rotterdamse stadscentrum ontwikkelt zich
verder tot bruisend hart, met een grote hoeveelheid
voorzieningen voor de gehele regio. Rotterdam als
stad moet ongedeeld blijven. Het is dan ook noodzaak
dat alle delen van de stad zich in dezelfde richting
ontwikkelen. Sommige wijken, vooral op Rotterdam
Zuid, kampen met achterstanden. Om te voorkomen
dat de sociaaleconomische ontwikkeling van Noord
en Zuid verder uit elkaar lopen, is een nationaal programma opgezet. Dit moet de achterstanden van een
beperkt aantal wijken op Zuid bestrijden. Wat daarbij
niet helpt, is dat het gehele zuidelijke stadsdeel een
negatief imago heeft. Onterecht, want Zuid heeft
krachtige en aantrekkelijke wijken met potentie. Van
het nationaal programma Rotterdam Zuid worden dan
ook positieve resultaten verwacht die kunnen bijdragen
aan een positievere beeldvorming over Zuid.
Goed bereikbaar via weg en spoor
Voor een gezonde ontwikkeling van het zuidelijk deel
van de stadsregio blijkt de Maas een barrière. Een
goede ontsluiting, in de vorm van een derde stadsbrug, is essentieel. Als bewoners van Zuid weer meer
kiezen voor havengerelateerd werk of werk in het
Westland, moeten ze sneller en gemakkelijker tussen
hun woning en hun werk kunnen reizen dan nu mogelijk is. Een goede bereikbaarheid van en binnen de
stadsregio is bovendien een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor het (internationale) bedrijfsleven.
Dat gaat niet alleen om de bereikbaarheid van de stad
zelf, maar ook om goede verbindingen met en tussen
wijken door hoogwaardig, betaalbaar en fijnmazig
openbaar vervoer.

ROTTERDAM GROEIT TOT
2030 MET RUIM 33.000 INWONERS
EN 15.000 HUISHOUDENS

65+
25%

Nederland

500.000
400.000

650.000
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Rotterdam

617.000

600.000
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Rotterdam is een stad met veel jongeren en relatief
weinig senioren. In 2030 is 18% van de Rotterdammers
ouder dan 65 jaar, landelijk is dit dan bijna 25%.
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Rotterdam woonstad in 2030
Rotterdam is een stedelijk laboratorium, waarin volop
wordt geëxperimenteerd met innovatieve woonvormen
en -producten. In het Rotterdam van 2030 moet er
een gezonde verhouding zijn tussen grondgebonden
woningen en hoogwaardige appartementen enerzijds
en sociale huurwoningen anderzijds. Het aantal kleine,
slechte portiekwoningen is dan gedaald en er zijn
meer betaalbare eengezinswoningen. In 2030 is in
Rotterdam het aantal sociale huurwoningen afgenomen,
in omliggende gemeenten zijn er juist meer bijgekomen.
De openbare ruimte heeft veel meer kwaliteit: de stad
is groener en kindvriendelijker, met stadsparken en
duurzame speelruimte. Energetische duurzaamheid
is dan een vanzelfsprekend onderdeel geworden van
woningen en bewonersgedrag.

Ook voor nieuwe Rotterdammers
Rotterdam staat altijd open voor arbeidsmigranten en
is dat ook aan zijn geschiedenis verplicht: stad en
haven zijn immers voor het grootste deel opgebouwd
door nieuwe Rotterdammers. Arbeidsmigranten vinden
soepel hun weg op de woningmarkt. Ze kunnen terecht
in buurten waar ze geborgenheid vinden doordat ze
daar wonen en leven tussen gelijkgestemden. In deze
wijken zullen zich sterke sociale netwerken vormen.
Wel waken we voor dusdanige concentraties waardoor
problemen kunnen ontstaan.
Van visie naar praktijk
Zo zien wij Rotterdam als aantrekkelijke woonstad
voor ons. Om dit toekomstbeeld te kunnen realiseren
hebben we een aantal speerpunten geformuleerd.

Woningen voor iedereen
In 2030 kunnen Rotterdammers écht kiezen in welke
wijk ze graag wonen. Wijken en buurten onderscheiden zich duidelijk van elkaar in inkomen, huishoudtype, leefstijl en woonmilieu. Door de hele stad heen
staan goede en betaalbare woningen voor iedereen;
voor Rotterdammers met een smalle beurs, voor
studenten en jonge starters, eenouder- en grote
gezinnen en startende gezinnen met een middeninkomen. Recent afgestudeerde hoogopgeleiden blijven
graag wonen in de stad. Dat is niet alleen omdat er
voldoende aantrekkelijke en betaalbare woningen
voor hen zijn. Ze vinden er ook een bruisend stadsleven met diverse voorzieningen. Senioren kunnen
langer zelfstandig wonen in aangepaste woningen
met kleinschalige zorgvoorzieningen in de wijk.

GESCHIKT WERK VAAK SLECHT
BEREIKBAAR VOOR LAGER OPGELEIDEN

ECONOMISCH INITIATIEF
BOVENGEMIDDELD HOOG
IN ROTTERDAM
NIEUW

MIDDELBAAR
EN LAAG
OPGELEIDEN

Rotterdam is een bovengemiddeld
ondernemende stad met veel startende
bedrijven (8e plaats landelijk).

HOOGOPGELEIDEN

Voor middelbaar en lager opgeleide Rotterdammers is
geschikt werk slecht bereikbaar. Ze wonen in stadswijken,
terwijl werk dat voor hen geschikt is in de regio ligt.
Banen voor hoogopgeleiden zijn vaak te vinden in goed
bereikbare stadscentra.

OUD
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Vooral in de oude stadswijken
in Rotterdam ontbreekt het echter
aan economisch initiatief.
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De 7 speerpunten
van Woonstad Rotterdam
Met de volgende speerpunten dragen we bij aan de ontwikkeling van
Rotterdam als aantrekkelijke woonstad:

1. Aantrekkelijke wijken en buurten
pag. 11

In onze aantrekkelijke, leefbare en goed ontsloten wijken en buurten kunnen
verschillende doelgroepen prettig wonen in betaalbare woningen. De verbetering
van onze wijken wordt zichtbaar op een door ons ontwikkelde wijkenmeetlat,
die meerdere leefbaarheidparameters integreert.

2. Onze bewoners en onze dienstverlening
pag. 15

··We verhuren, beheren en bouwen sociale huurwoningen voor met name huishoudens met een inkomen tot € 34.678,-. Ten minste 80% van onze sociale
huurvoorraad stellen we beschikbaar aan deze inkomensgroep.

··Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van Rotterdam door woningen

voor middeninkomens te verhuren en te beheren (€ 34.678,- tot € 45.000,-).
Voor deze inkomensgroepen bouwen we woningen in wijken waar de gemeente
dit wenst en waar marktpartijen dit niet oppakken.

··Binnen de sociale doelgroep zijn we er specifiek voor groepen met een slechte
positie op de woningmarkt: jongeren, bijzondere doelgroepen, grote gezinnen,
eenoudergezinnen, arbeidsmigranten en kwetsbare senioren. Met name voor
jongeren, eenoudergezinnen en grote gezinnen vergroten we de beschikbare
hoeveelheid betaalbare huurwoningen.

··Ons streven is een klanttevredenheidscijfer van minimaal een 7,5. Dit willen we
realiseren door onder andere de digitalisering van onze dienstverlening verder
uit te breiden.

3. Vastgoedsturing & portefeuillemanagement
pag. 21

Onze woningportefeuille voldoet aan de vraag van onze doelgroepen - en dus van de
stad - en behoudt zijn waarde. Ons relatieve marktaandeel aan sociale huurwoningen in Rotterdam blijft 33%. Jaarlijks vervangen we 1% van onze woningvoorraad.
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4. Duurzaamheid
pag. 27

In onze toekomstbestendige, duurzame vastgoedvoorraad kunnen bewoners lang
zelfstandig wonen. Daarbij redeneren we vanuit de woonlasten: investeringen in
duurzaamheid moeten leiden tot gelijkblijvende of lagere woonlasten.

5. Financiën
pag. 31

Voorop staan bij ons financiële gezondheid en continuïteit. Ook willen we ruim
voldoen aan de normen van het CFV en WSW. Wij streven een efficiënte bedrijfsvoering na, net als een verantwoord rendement op onze sociale huurwoningen
en een marktconform rendement op onze commerciële huurwoningen. Van onze
investeringsruimte proberen we optimaal gebruiken te maken, ervoor zorgdragend
dat investeringen altijd risicomijdend worden gedaan.

6. meedoen en invloed

··Het merendeel van onze huurders kan goed voor zichzelf zorgen. Zij zijn

pag. 35

betrokken, starten initiatieven en denken mee over de ontwikkeling van hun
buurt. Hun initiatieven worden door ons ondersteund wanneer deze overeen
komen met onze speerpunten. Ook betrekken we onze huurders bij onze
activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

··Een klein deel van de huurders behoeft extra aandacht in de vorm van woon-

begeleiding of zorg aan huis. Voor deze doelgroep zetten we circa 8% van onze
sociale woningvoorraad in. Een ander deel heeft onze aandacht omdat zij mantelzorg nodig hebben, eenzaam of anderszins kwetsbaar zijn. Voor deze groep
huurders hebben wij een actieve signaleringsfunctie. Samen met onze partners
zetten we ons in om deze wijkbewoners oplossingsgericht te ondersteunen.

··Wij helpen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. We reserveren tijd en
geld om ze goede werkervaring op te laten doen bij onze aannemers. Dit ‘social
return on investment’ (SROI) breiden we de komende strategieperiode verder uit.

7. Governance, verantwoording en transparantie
pag. 39

We streven naar een transparante verantwoording van de financiële en maatschappelijke resultaten van onze investeringen en activiteiten. Dit doen we met
een heldere communicatiestrategie, gericht op bewoners, gemeente, externe
toezichthouders en andere stakeholders. Deze maatschappelijke en financiële
resultaten worden zichtbaar door onze stakeholders gewaardeerd.
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1
van 7

woonstad
rotterdam
gelooft in het
unieke karakter
van wijken
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Aantrekkelijke wijken en buurten
Toekomstbestendige stadswijken die tegen een stootje kunnen. In 2030 wordt
Rotterdam erdoor gevormd. Goed bereikbare wijken, met sterke sociale verbanden
en betrokken, ondernemende bewoners. Wijken die als opstap kunnen fungeren
voor wie verder wil in het leven. Of die als vangnet dienen voor wie het (even) moeilijk
heeft. Van rustige woonwijk tot dynamische winkelbuurt: in de vitale woonstad
Rotterdam heeft elke wijk een unieke identiteit en functie.

Een wijk wordt gevormd door verschillende buurten
en straten, waarvan de aard weer wordt bepaald door
de mensen die er wonen. Dat maakt elke wijk anders
en juist die variëteit is belangrijk. Studentenwijken,
immigrantenwijken, centrumwijken en buitenwijken.
Allemaal dragen ze op hun eigen manier bij aan de
stad. Woonstad Rotterdam redeneert vanuit de unieke
functie die wijken voor de stad kunnen hebben. We
onderscheiden daarbij vier functies:

··startfunctie: nieuwkomers op de woningmarkt

vinden in wijken met deze functie hun eerste en
betaalbare woning. Het zijn vooral jonge starters
en arbeidsmigranten;

··springplankfunctie: in wijken met deze functie is
een autonome ontwikkeling op gang gebracht,
waardoor sociale stijging en een wooncarrière
er goed mogelijk zijn;

··settle-functie: in deze wijk kunnen vervolgstappen
op de woningmarkt worden gemaakt. Veelal interessant voor jonge gezinnen;

··topfunctie: onderscheidende locaties hebben deze

functie in zich. Er wonen met name jonge hoogopgeleiden en mensen uit hogere inkomensgroepen.

“Ik bestrijd dat er slechte
wijken zijn. Wel wijken waar
mensen een start maken.
Die heeft Rotterdam nodig.”
A. Aboutaleb (2013)

De rol van het centrum
Het stadscentrum is, net als in andere wereld
steden, compact bebouwd en heeft een groot
aantal voorzieningen voor de gehele regio. De
binnenstad van Rotterdam is een centrum van
cultuur, vrijetijdsbesteding en funshoppen; voorzieningen die de stad aantrekkelijk maken voor
groepen met midden- en hogere inkomens.
Het DNA van een wijk
Centraal in de wijkaanpak van Woonstad Rotterdam
staan het eigen karakter, de eigen mogelijkheden en
de functie binnen het stedelijk weefsel. In onze wijk
visies volgen we het DNA van een wijk. We geloven
niet in maakbaarheid, maar gaan er wel vanuit dat
we de ontwikkeling van een wijk kunnen beïnvloeden.
Een standaardaanpak bestaat niet, veel is maatwerk.
Zo streeft Woonstad Rotterdam altijd naar gemengde
wijken. Maar hoe en in welke mate, dat verschilt per
wijk. Mengen betekent niet dat we in elke wijk alleen
maar vrije sectorhuur- of koopwoningen toevoegen.
Dat werkt in sommige wijken wel, maar in andere
niet. Mengen kan ook betekenen dat we in een wijk
kwalitatief slechte sociale huurwoningen vervangen
door iets duurdere huurwoningen met nog steeds een
sociale huurprijs. Bijvoorbeeld door kleine huurappartementen te vervangen door eengezinswoningen
in de sociale huur.
In wijken waar de startfunctie domineert, kan het
nuttig zijn dat gelijkgestemde nieuwkomers bij
elkaar in de buurt wonen. Dit vanwege het sterke
sociale netwerk dat zo ontstaat. Strategisch inzetten van ons bedrijfsonroerendgoed helpt deze lokale
netwerken te versterken.
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Lange adem
Wijken ontstaan niet vanzelf en kunnen ook niet achter
de tekentafel worden gemaakt. Maar met een heldere
visie, focus en regie kan de ontwikkeling van wijken wél
worden beïnvloed. Een kwestie van een lange adem:
door jarenlang doelgericht aanpakken, volhouden en
doorzetten heeft Woonstad Rotterdam, samen met
andere partijen, wijken als Katendrecht en Pendrecht
er weer bovenop gekregen. Met fysieke ingrepen en
door inspanningen op sociaal en economisch gebied.
Sleutelfactor daarbij was de bouw van woningen voor
middeninkomens. Hieraan hadden de wijken behoefte
maar dat werd door de markt niet of nauwelijks opgepakt. Deze aanpak zetten we de komende jaren voort in
andere wijken. Dankzij een langjarige inzet en investeringen, van ons en van onze partners, kent Rotterdam
in 2030 geen verloederde wijken.

Goed bereikbare buurten
Een vast thema in onze wijkvisies is de ontsluiting
van wijken en buurten. Een goede verbinding tussen
wonen en werken is niet alleen van groot belang voor
onze bewoners, maar ook voor de waardeontwikkeling van ons vastgoed. Goede bereikbaarheid van
wijken, voornamelijk door de inzet van hoogwaardig,
betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoer, wordt een
dominantere voorwaarde voor grootschalige investeringen. We zoeken daarbij vooral naar praktische
oplossingen op de korte termijn.

Schoon, heel en veilig
Onze wijken moeten boven alles leefbaar zijn.
Leefbaarheid is geen strak omlijnd begrip maar raakt
aan prettig wonen in een veilige buurt. Vaak worden
daarbij de termen ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ gebruikt.
Investeren in leefbare wijken leidt tot tevreden bewoners, wat weer leidt tot een toename van de waarde
en verhuurbaarheid van ons vastgoed. Met uiteenlopende kleinschalige en praktische maatregelen zet
Woonstad Rotterdam zich hiervoor in. Echter, een
groot deel van de verantwoordelijkheid voor schone,
hele en veilige wijken ligt bij de gemeente.

TEKORT AAN STEDELIJKE
WOONMILIEUS MET
EENGEZINSWONINGEN

HUIDIGE SITUATIE

VEEL WIJKEN BESTAAN
VOOR MEER DAN 80%
UIT SOCIALE HUURWONINGEN

GEWENSTE SITUATIE

In Rotterdam is behoefte aan meer stedelijke
woonmilieus met eengezinswoningen. In buitenwijken
is minder behoefte aan een woonmilieu waarin
appartementenblokken worden afgewisseld met
eengezinswoningen.
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Bovenstaande afbeelding vertelt niet het hele verhaal. In
sommige wijken is de verhouding tussen vrije sector en
sociale huur evenwichtiger. Met name in Kralingen,
Delfshaven, Noord en het Stadscentrum. Het grootste
deel van alle vrije sector huurwoningen (bijna 4 op de 5)
bevindt zich dan ook aan de noordkant van de Maas.
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Veranderend winkellandschap
De aanwezigheid van winkels en voorzieningen
bepaalt voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid
van wijken. Woonstad Rotterdam verhuurt en beheert
ruim 150 bedrijfsruimten. In meer dan 25 wijken
ondersteunen we daarmee de wijkeconomie. Het
winkellandschap in de Rotterdamse wijken verandert
echter snel, als gevolg van schaalvergroting en de
toename van internetverkoop. Hierdoor verdwijnen
traditionele, kleinschalige wijkwinkelcentra in hoog
tempo, met leegstand op plintniveau tot gevolg. Deze
ontwikkeling vraagt om extra aandacht voor leefbaarheid en herbestemming.
Synergie
Woonstad Rotterdam werkt samen met een aantal
partners in de wijk en in de stad. Zo zoeken we
bij grote investeringen altijd andere investerende
partijen op om maximale synergie te bereiken.
Denk hierbij aan zorgpartijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, werkgevers, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente. Dit gebeurt nu al in het Oude
Westen, in de Alliantie West Kruiskade. In de toekomst willen we vaker dergelijke intensieve samenwerkingsvormen opbouwen. Ook inspanningen in
het sociale domein of op het gebied van economie
of veiligheid doen wij altijd samen met partners.

doelstellingen
aantrekkelijke wijken
en buurten
We ontwikkelen een gedifferentieerde wijken
strategie voor de vier wijkfuncties die
we onderscheiden en passen waar nodig de
wijkvisies en uitvoeringsprogramma’s aan.

Mensen en middelen worden eveneens
gedifferentieerd ingezet naar behoefte vanuit
de wijk. Dat kan betekenen dat start- of
springplankwijken een groter deel van de
menskracht en investeringen ontvangen
dan andere wijken.

Bereikbaarheid van onze wijken
wordt een vast thema voor de bestuurlijke en
gebiedsgerichte overleggen.
We gaan actiever onze investeringen
koppelen aan initiatieven van andere
investeerders in onze wijken. Denk hierbij aan
zorginstellingen, ondernemers, onderwijs
instellingen en infrastructuurprojecten.

TOT 2030 BLIJVEN WIJKEN
FORS GROEIEN, VOORAL DOOR
NIEUWBOUW

INVESTERINGEN
HEBBEN HET IMAGO VAN
WIJKEN VERBETERD
Bewezen is dat samen met partners investeren in wijken
helpt om een wijk aantrekkelijker te maken.

Overschie

+33%
HillegersbergSchiebroek

+31%
Centrum

+12%

Een ruime meerderheid in
Spangen, Katendrecht, Oude
Westen, Pendrecht en Kleinpolder
merkte dat er geïnvesteerd
werd in de wijk.

Prins
Alexander

KralingenCrooswijk

Delfshaven
Feijenoord

Een nog grotere meerderheid
was van mening dat dit de wijk
verbeterde (DGWT 2012). Ook het
imago van deze wijken is de
afgelopen 4 jaar sterk verbeterd.

+8%
IJsselmonde

Waalhaven
Charlois
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Onze bewoners en onze dienstverlening
Woonstad Rotterdam is er in de eerste plaats voor Rotterdammers met een inkomen
tot de sociale huurgrens (in 2014 maximaal € 34.678,-). Binnen deze inkomenscategorie
hebben sommige doelgroepen een relatief slechte positie op de woningmarkt. Voor hen
zijn er te weinig betaalbare woningen beschikbaar van een type waaraan zij behoefte
hebben. Woonstad Rotterdam geeft er prioriteit aan om deze specifieke doelgroepen
aan een goede woning te helpen. Ook zijn we er voor doelgroepen die de stad Rotterdam
moeilijk aan zich weet te binden. Dit zijn vaak huishoudens met een inkomen tussen
€ 34.678,- en € 45.000,-. Met onze inzet voor deze groepen dragen we waar mogelijk
bij aan de doelstellingen van de gemeente Rotterdam.
Jongeren
Jongeren met een laag inkomen hebben vaak moeite
voet aan de grond te krijgen op de Rotterdamse
woningmarkt. De slagingskans op een passende
woning is voor hen vaak klein. Ook een belangrijk
punt is de betaalbaarheid van hun huurwoning.
Jongeren moeten een eerlijke kans op de woningmarkt krijgen, zij zijn de toekomst van de stad.
Daarom gaan we een vast deel van onze goedkope
woningvoorraad voor hen reserveren.

Eenoudergezinnen en grote gezinnen
Ook gezinnen met een inkomen tot de sociale huurgrens hebben het steeds moeilijker. Veel eenouder
gezinnen moeten rondkomen van een inkomen op
bijstandsniveau. Grote gezinnen met een inkomen
onder de € 34.678,- hebben vaak hoge uitgaven. Een
betaalbare huurwoning is voor beide groepen essentieel. Veel kinderen in deze gezinnen groeien op in
armoede. Veel van hen wonen in kleine woningen,
vaak omdat er geen grotere woning beschikbaar is
of omdat die te duur is. Deze gezinnen willen we een
goede, betaalbare huurwoning aanbieden. Dat doen
we allereerst door onze grotere huurwoningen (met
vier kamers of meer) gerichter toe te gaan wijzen aan
deze gezinnen. Waar mogelijk werken we met tijdelijke contracten; dit bevordert de doorstroming en
daarmee de beschikbaarheid van deze woningen.
Ook maken we meer grote woningen betaalbaar.
Zo zal de huurverhoging uitsluitend inflatievolgend
zijn. We streven ernaar om jaarlijks 200 extra woningen
aan te bieden voor huishoudens van drie personen of
meer, met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens.

ondernemingsstrategie 2015-2018
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Kwetsbare senioren
Senioren hebben over het algemeen geen problemen
met de betaalbaarheid van woningen. Wel signaleert
Woonstad Rotterdam een beperkte groep kwetsbare
senioren die extra aandacht nodig heeft. Dit zijn vaak
allochtone senioren of senioren met beperkingen
vanwege hun gezondheid. Wij voorzien in goede,
kwalitatieve woningen die voldoen aan de vraag van
deze doelgroep.
We gaan de verhuizing naar een gelijkvloerse huurwoning voor hen eenvoudiger en aantrekkelijker
maken. Ook bieden we aanpassingen in de huidige
woning, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen

blijven wonen. Krijgt iemand mantelzorg, dan kunnen
wij voor de verzorger een huurwoning in de nabijheid
faciliteren. Dat laatste wordt mogelijk gemaakt door
het woonruimteverdelingssysteem.
Arbeidsmigranten
Voor een werkstad als Rotterdam zijn ondernemende,
hardwerkende en jonge nieuwkomers essentieel.
Rotterdammers zijn altijd gastvrij geweest voor nieuwkomers. Het succes van Rotterdam is ten slotte mede
te danken aan de constante stroom nieuwe arbeiders.
Deze groep heeft soms moeite om zijn weg te vinden
op de Rotterdamse woningmarkt. Wij willen deze
nieuwkomers graag een goede woning aanbieden en
hen wegwijs maken op de lokale woningmarkt.
Bijzondere groepen
Woonstad Rotterdam gaat uit van de kracht van mensen
om voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Niet
iedereen is daartoe even goed in staat. Er zijn altijd
kwetsbare groepen die minder goed kunnen deel
nemen aan de samenleving. Deze groepen ondersteunen wij actief door ze een woonruimte te bieden
waar woonbegeleiding mogelijk is of waar mantelzorg
of zorg aan huis door een instelling gegeven kan
worden. Hiervoor hebben we 8% van onze sociale
huurvoorraad ter beschikking.
Ook hebben we speciale aandacht voor doelgroepen
die Rotterdam als stad moeilijk weet vast te houden.
Dit zijn vaak huishoudens met een inkomen van
€ 34.678,- tot € 45.000,-. We zetten ons specifiek in
voor de volgende twee groepen huishoudens:

HOGE KOSTEN ZORGEN ERVOOR
DAT GEZINNEN
MOEILIJK KUNNEN RONDKOMEN

ONDERVERDELING
ARBEIDSMIGRANTEN
IN ROTTERDAM
In Rotterdam wonen 50.000 arbeidsmigranten uit
Oost-Europa en vele duizenden uit Zuid-Europa.

Gezinnen met kinderen die recht hebben op een sociale
huurwoning (inkomen lager dan € 34.678,-) kunnen
maandelijks niet rondkomen. Zelfs gezinnen met
kinderen die een huishoudinkomen hebben van
€ 38.000,- hebben zulke hoge kosten, dat zij eigenlijk
slechts een huurwoning van € 600,- kunnen betalen.
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30% wil langer
dan vijf jaar
in Rotterdam
blijven.
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De helft
komt alleen.

Tweederde
is vrouw.

Jonge, afgestudeerde hoogopgeleiden
Het universitair onderwijs in Rotterdam doet mee
in de wereldtop. Ook beschikt de stad over uitstekende hbo-instellingen. Studenten en jonge
afgestudeerden moeten daarom aan Rotterdam
verbonden blijven. De stad trekt met succes studenten aan, die eenvoudig een betaalbare kamer
weten te vinden. Echter, vaak vertrekken ze weer
na het afstuderen omdat ze denken geen goede
woning te vinden in een aantrekkelijk woonmilieu.
Woonstad Rotterdam helpt graag mee deze voor
de stad belangrijke doelgroep aan Rotterdam te
binden en hen te behouden. Allereerst door het
bieden van goede huurwoningen op de kennisas
Coolhaven-Stadscentrum-Kralingen. Jonge, afgestudeerde hoogopgeleiden verdienen vaak een
startsalaris dat onder de sociale huurgrens ligt.
Woonstad Rotterdam verhuurt veel woningen in
wijken waar jonge stedelingen graag wonen, zoals
Kralingen, Cool en het Oude Westen. Met sterkere
marketing gaan we onze woningen in deze wijken
beter promoten voor deze jonge doelgroep.
Startende gezinnen met een middeninkomen
Rotterdam heeft behoefte aan gezinnen met een
midden- of hoger inkomen tussen € 34.678,- en
€ 45.000,-. Ze zorgen voor draagvlak voor (wijk)voorzieningen en voor de lokale economie. Woonstad
Rotterdam hecht er belang aan dat wijken en
buurten goed kunnen functioneren en werkt daarom
mee aan het binden en vasthouden van deze doelgroep. Wij zetten in op het behoud en de ontwikkeling van aantrekkelijke woonmilieus voor gezinnen.

ARMOEDE IN ROTTERDAM HOGER
DAN LANDELIJK GEMIDDELDE

Gezinnen met een inkomen tussen
€ 34.678,- en € 38.000,Voor startende gezinnen met een middeninkomen
bieden we meer woningen in de sociale huur.
Gezinnen met een inkomen tussen € 34.678,- en
€ 38.000 ,- kunnen moeilijker een vrije sectorhuurwoning betalen. Gezinnen met een inkomen boven
de € 34.678,- hebben geen recht op huurtoeslag.
Een huurprijs van € 700,- is daardoor vaak al te
duur. Deze gezinnen zijn echter wel belangrijk voor
de stad. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, willen
we daarom gebruikmaken van de mogelijkheid om
10% van onze sociale huurvoorraad in te zetten
voor middeninkomens. Het gaat dan vooral om
de duurdere sociale huurwoningen (woningen
tussen de tweede huurtoeslaggrens en de liberalisatiegrens). Ook hier werken we met tijdelijke
contracten; als de kinderen het huis uit zijn, kan
een betaalbare grote gezinswoning weer vrijgemaakt worden voor een nieuw gezin.
Gezinnen met een inkomen tussen
€ 38.000,- en € 45.000,Voor deze groep bouwen we vooral betaalbare
eengezinswoningen met een koopprijs tussen
€ 200.000,- en € 250.000,- of een huurprijs in de
vrije sector tot € 900,-. Dat biedt veel startende
gezinnen in onze wijken een mooie eerste stap
op de wooncarrièreladder. Bij voorkeur bouwen
we eengezinswoningen in onze groene en ruime
buitenwijken.

JONGEREN HEBBEN
DE MINSTE SLAGINGSKANS
OP DE WONINGMARKT

6,5%
Nederland

20%

Rotterdam

Van alle groepen hebben (eenouder)gezinnen met een
inkomen < € 34.678,- de meeste moeite om maandelijks
rond te komen. Met name de armoede onder kinderen
neemt snel toe.

Jongeren maken 60% uit van alle woningzoekenden.
Zij hebben momenteel de laagste slagingskans op
de woningmarkt. Senioren daarentegen hebben de hoogste
slagingskans omdat zij gemiddeld de beste inkomens- en
vermogensposities hebben. Overigens wil 90% van de
senioren het liefst in de eigen woning blijven.
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Dienstverlening
Naast het in voldoende mate beschikbaar stellen van
goede, betaalbare huurwoningen biedt Woonstad
Rotterdam service aan haar bewoners. Dat doen we
de aankomende jaren allereerst door onze processen
flink te verbeteren. Denk hierbij aan de verhuur van
woningen of het afhandelen van reparatieverzoeken.
Daarnaast verbeteren we onze dienstverlening door
de aankomende jaren flink in te zetten op digitalisering. Dat doen we met onze e-dienstverlening
en de ontwikkeling van nieuwe tools en apps. Ook
blijven we werken aan de gebruiksvriendelijkheid en
professionaliteit van onze website. Ons doel is het
telefoonverkeer te beperken tot de zaken die niet via
een persoonlijke handeling op onze website geregeld
kunnen worden. Natuurlijk blijven we ook gebruik
maken van servicebalies, met een vriendelijk gezicht
en persoonlijke service.
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Elk kwartaal vragen we bewoners wat zij van onze
dienstverlening vinden. Op de meeste gebieden scoren
we goed, maar we blijven op zoek naar verbetering.
Ons streven is dat bewoners onze dienstverlening
waarderen met minimaal een 7,5.
Om deze hoogwaardige en eigentijdse dienstver
lening te kunnen verzorgen dient de organisatie van
Woonstad Rotterdam zich verder te ontwikkelen.
Sleutelbegrippen daarbij zijn:
effectieve klantgerichte organisatie (slagvaardig,
ondernemend)
voortdurend toenemende productiviteit
(technologische vernieuwing)
eigentijdse dienstverlening (e-based
klantbenadering)

··
··
··
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doelstellingen
Onze bewoners en onze
dienstverlening
Beschikbare woningen van
Woonstad Rotterdam met een huurprijs
onder de € 389,- worden
toegewezen aan jongeren.

Beschikbare woningen van
Woonstad Rotterdam van vier kamers of groter
worden zoveel mogelijk toegewezen aan
eenoudergezinnen of grote gezinnen.

Woningen met een huurprijs onder de € 389,en alle vierkamerwoningen of groter worden
verhuurd met tijdelijke contracten.

Bij gezinnen met een inkomen
< € 34.678,- die wonen in een woning met
vier kamers of meer verhogen we de huur
hoogstens met de inflatie.

8% van de sociale huurwoningen die
jaarlijks beschikbaar komen, zetten we in
voor bijzondere doelgroepen.

Voor middeninkomens van € 34.000,- tot
€ 38.000,- zetten we actief 10% van onze
sociale huurvoorraad in. We wijzen hen
vooral woningen toe met een huurprijs tussen
de € 600,- en € 699,-.

We hebben jaarlijks gemiddeld
150 grote woningen beschikbaar tot de
2e huurtoeslaggrens (€ 556,- tot € 596,-).
Bovendien gaan we elk jaar 200 grote woningen
uit de huurcategorie € 596,- tot € 699,overhevelen naar de huurcategorie
€ 556,- tot € 596,-. In deze categorie willen
we zo per jaar ongeveer 350 grote woningen
beschikbaar hebben.

Voor middeninkomens van
€ 38.000,- tot € 45.000,- bouwen we
betaalbare koopwoningen en vrije
sectorhuurwoningen in wijken
waar de markt dit niet oppakt maar
de gemeente dit wel wenst.

Voor kwetsbare senioren wordt de keuze
om zelfstandig in de huidige woning te blijven
of te verhuizen aantrekkelijker. We maken
aanpassingen aan de huidige woning
mogelijk en ondersteunen mantelzorgers.
Ook realiseren we meer kwalitatief goede
seniorenwoningen.

We bedienen arbeidsmigranten door
barrières in het reguliere
woonruimtebemiddelingssysteem
weg te nemen.

Bewoners beoordelen onze
dienstverlening gemiddeld met
een 7,5. Onze service is gedigitaliseerd
als dat past bij het klantprofiel.

We passen onze organisatie aan om
een hoogwaardige en eigentijdse
dienstverlening te kunnen verzorgen.
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Vastgoedsturing en portefeuillemanagement
Rotterdam heeft nu al meer sociale huurwoningen dan iedere andere grote stad in
Nederland (ruim 50%). Tegelijkertijd zijn er in aantrekkelijke regiogemeenten weinig
sociale huurwoningen, en is er in de voorsteden van de Rijnmondregio een ruimer
beschikbaar aanbod. Rotterdam zal de komende jaren weer flink groeien. De stad
heeft behoefte aan een goede mix van sociale huur, vrije sectorhuur en koopwoningen.
Woonstad Rotterdam gaat daaraan bijdragen.

Meer sociale huurwoningen in de regio
Dat Rotterdam de aankomende jaren weer flink gaat
groeien, is een belangrijk gegeven. Het is ook de
kracht voor de toekomst van de stad. Het dominant
sociale profiel van Rotterdam blijft echter een punt
van zorg; we hebben meer sociale huurwoningen dan
elke andere grote stad in Nederland (54%). In sommige wijken is meer dan 80% van de woningvoorraad
sociaal. In gewilde woongemeenten als Barendrecht
en Ridderkerk of dorpen als Bergschenhoek en
Berkel en Rodenrijs staan juist weinig sociale huurwoningen. Die zouden er in deze gemeenten meer
moeten komen om de stad de ruimte te geven de
woningvoorraad te diversifiëren. Tegelijkertijd staan
veel goede sociale huurwoningen in de voorsteden
van Rotterdam leeg. Huishoudens op zoek naar een
sociale huurwoning zouden daar snel terecht kunnen.

Meer diverse woningvoorraad in de wijken
Rotterdam heeft wijken nodig met een goede mix van
sociale huurwoningen, vrije sectorhuurwoningen en
koopwoningen. Dat betekent dat in sommige wijken
de voorraad kwalitatief slechte sociale huurwoningen
iets moet afnemen. Op die manier houden we ook
Rotterdammers met een middeninkomen vast. Een
groep die belangrijk is voor de toekomst van de stad.
In veel Rotterdamse wijken willen marktpartijen
echter geen nieuwe vrije sectorhuur- of koopwoningen
ontwikkelen. Ze verwachten niet het gewenste rendement te halen of vinden het ontwikkelrisico te groot.
Vaak is in deze wijken echter wel aangetoond dat er
vraag is naar woningen voor middeninkomens, zoals
Pendrecht, Feijenoord, Kleinpolder en Kralingen West.
In sommige wijken is echt geen vraag naar meer vrije
sectorhuur of -koop. Daar gaan we met name de
kwaliteit van de sociale huurwoningen verbeteren. In
wijken waar wel bewezen vraag is, maar waar marktpartijen niet aan de slag willen, zullen wij vrije sectorhuur- en koopwoningen blijven toevoegen.
Waar we welk type woningen aan de voorraad onttrekken en welke nieuwe woningen we dan bouwen, daar
denken we van tevoren vanzelfsprekend goed over
na: portefeuillemanagement. Ook doen we actief aan
vastgoedsturing: we zetten geld en vermogen verantwoord in en beogen de juiste rendementen te behalen,
passend bij een vrije sector- of sociale huurwoning.
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Woonstad Rotterdam en portefeuillemanagement
Woonstad Rotterdam stuurt op drie punten: de
kwaliteit van woningen, de mate waarin de woningen
voldoen aan de vraag van Rotterdammers en de
toekomstbestendigheid van de woningvoorraad.
Het portefeuillemanagement van Woonstad Rotterdam
kent vijf speerpunten:

··Investeren in de kwaliteit van de bestaande
vastgoedvoorraad;
··	Investeren in toekomstbestendige nieuwbouw die

··
··
··

past bij de vraag van onze bewoners. Dat gaat
allereerst om sociale huurwoningen. Daarnaast
willen we vrije sectorhuur- en koopwoningen
blijven aanbieden in wijken waar marktpartijen
niet aan de slag willen;
De verkoop van woningen;
	Het diversifiëren van onze voorraad huurwoningenmet vrije sectorhuurwoningen;
Bedrijfshuisvesting.

2. Investeren in toekomstbestendige nieuwbouw
Woonstad Rotterdam gaat uit van een gemiddelde
vervanging van ten minste 1% van de totale voorraad.
Dat betekent dat we minimaal 450 woningen per jaar
bouwen. Het zijn voornamelijk nieuwe sociale huur
woningen, maar we blijven ook vrije sectorhuur- en
koopwoningen bouwen, zoals eerder vermeld alleen
in wijken waarin marktpartijen niet willen investeren.
We focussen daarbij op de segmenten tot € 900,huur, en € 175.000,- tot € 250.000,- als het gaat om
nieuwbouw koop (prijspeil 2014). Net als in voorgaande jaren blijven we ook kluswoningen aanbieden,
een aantrekkelijk woonproduct voor hoogopgeleide
jongeren en startende gezinnen.

HOOG PERCENTAGE
SOCIALE HUURWONINGEN
IN ROTTERDAM

54%
Woningvoorraad
sociale huurwoningen
Rotterdam

WOONSTAD ROTTERDAM
GROOTSTE SOCIALE VERHUURDER
VAN ROTTERDAM

eel
taand
mark urvoorraad
hu
sociale

25%
Woningvoorraad
sociale huurwoningen
Regio Rotterdam

Bovenstaande cijfers klinken ook door in de gemiddelde
WOZ-waarde van corporatiewoningen. In Rotterdam ligt die
waarde 12 tot 37% lager dan in omliggende gemeenten.
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1. Investeren in kwaliteit van bestaande voorraad
De jaren van grootschalige gebiedsontwikkelingen
met sloop- en nieuwbouw zijn voorbij. Onder onze
huurders is er nu behoefte aan meer kwaliteit in de
bestaande woningvoorraad. Woonstad Rotterdam
wil deze kwaliteit op orde hebben. Goede kwaliteit
wil zeggen: goede fundering, geen aanwezigheid van
zwam, goede isolatie van de woning met een goed
energielabel en vervanging van keuken en badkamer
na gemiddeld 15-20 jaar. De aankomende jaren gaan
we daarom woningen met funderingsproblemen actief
aanpakken, het energielabel van onze woningen
verbeteren (zie hoofdstuk 4), achterstallig onderhoud
wegwerken en extra investeren in het vervangen van
oude badkamers en keukens. Daarnaast werken we
actief aan het bevorderen van de (inbraak)veiligheid
van onze woningen. Onderhoud wordt zoveel mogelijk
duurzaam uitgevoerd. Financiële meevallers blijven
we inzetten voor extra regulier onderhoud.

Rotterdam

Woonstad Rotterdam is met bijna 3000 verhuringen
per jaar de grootste sociale verhuurder van Rotterdam.
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Een bijzondere opgave: 55+ flats
Woonstad heeft veel 55+ flats, waarvan de helft slecht
verhuurt. Een deel van deze woningen gaan we daarom
inzetten voor de reguliere verhuur. Voor het overige
deel onderzoeken we alternatieven. Zo kan een woon
complex kwalitatief geschikt worden gemaakt voor de
hedendaagse en toekomstige senior. Of een complex
wordt zodanig aangepast dat het voor andere doelgroepen geschikt wordt.
3. Verkoop van woningen
Vanuit zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw
bieden we woningen te koop aan. Dit doen we om
kasstromen te genereren zodat we kunnen investeren
in de stad. Ook verkopen we woningen om onze
doelgroepen te bedienen, eigenwoningbezit in het
lagere en middensegment te bevorderen en om een
meer diverse woningvoorraad in onze wijken te
hebben. Aan de hand van eenduidige criteria wordt
bepaald welke woningen vanuit de bestaande bouw
worden aangewezen voor verkoop. Daarbij wordt
rekening gehouden met de wensen van onze bewoners, onze wensportefeuille en het financiële rendement. Jaarlijks worden vanuit de bestaande bouw
circa 300 woningen verkocht - dit is exclusief wederverkopen - aan Rotterdammers die dit kunnen
dragen. In principe verkopen we geen schaarse
sociale huurwoningen, zoals eengezinswoningen en
woningen met vier kamers of meer, en ook kwalitatief
slechte woningen worden niet verkocht.

De afgelopen jaren hebben we veel in MVE (maatschappelijk verantwoord eigendom) verkocht. Daarbij hebben
we een terugkoopplicht en voeren we het onderhoud
van de complexen uit. Eind 2014 wordt de terugkoopplicht afgeschaft, na 2014 worden er dan geen woningen
meer verkocht met een terugkoopverplichting. Het
onderhoud in deze MVE-complexen blijft Woonstad
wel gewoon uitvoeren. De verkoopopbrengsten worden
aangewend voor renovatie- en woningbouwprojecten en
de terugkoop van MVE-woningen.
4. Vrije sectorhuur
Woonstad wil ook blijven inzetten op vrije sectorhuur.
De redenen hiervoor zijn divers:

··We dragen daarmee bij aan de doelstelling om
··
··

hoogopgeleide jongeren en startende gezinnen te
binden aan Rotterdam;
Het zorgt voor diversiteit in onze vastgoedportefeuille (spreiding van risico’s);
We voldoen aan een vraag naar vrije sectorhuur
woningen in onze wijken, die niet door markt
partijen wordt opgepakt.

De herziening van de woningwet zal het speelveld
voor corporaties met betrekking tot vrije sector
huurwoningen drastisch gaan veranderen. Wij blijven
er echter naar streven om 15% van de totale woningvoorraad in de vrije sectorhuur te hebben (in 2025).
In 2018 heeft Woonstad Rotterdam ongeveer 3000
vrije sectorhuurwoningen.

LAAG AANTAL
EENGEZINSWONINGEN IN
ROTTERDAM

30%
Woningvoorraad
eengezinswoningen
Rotterdam

TE WEINIG AANBOD
IN DE
VRIJE SECTOR HUUR

60-80%
Woningvoorraad
eengezinswoningen
Regio Rotterdam

Voor koopwoningen gelden vergelijkbare cijfers.
Slechts 34% van de woningvoorraad in Rotterdam is een
koopwoning. In omliggende gemeenten is dit 75%.

Slechts 15% van de Rotterdamse woningvoorraad betreft
vrije sector huur. Landelijk is de potentie voor vrije sector
huur twee keer groter dan de voorraad. Woningen met
een huurprijs tot € 900,- verhuren in Rotterdam snel.
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5. Bedrijfsmatig onroerend goed en maatschappelijk
onroerend goed
Woonstad Rotterdam verhuurt en beheert bijna 1500
bedrijfsruimtes, waarvan 1/3 winkels, 1/3 kantoren
en 1/3 opslagruimtes. De functie die wordt gehuisvest
bepaalt of het bedrijfsmatig of maatschappelijk onroerend goed is. Hiervoor zijn door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken duidelijke richtlijnen opgesteld.
In elk gebied waar we bedrijfspanden bezitten, is een
branchering vastgesteld. Daarbij is geanalyseerd wat
een wijk qua wijkeconomie nodig heeft. De functie
die we willen huisvesten wordt dus bepaald door de
branchering die we toepassen. We zoeken naar solide
ondernemers die passen bij de branches die we willen
aantrekken, om zo de identiteit van de wijk te versterken.
Bij ons bedrijfsonroerendgoed gaan we, net als bij
onze woningvoorraad, werken met financieel en
maatschappelijke rendementssturing. Is er een
maatschappelijke functie gehuisvest in een pand, dan
geldt een lagere rendementseis. Bij huisvesting van
een commerciële functie is de rendementseis hoger.
In alle gevallen vragen we een huurprijs die hoort bij
de functie in het pand. Het positieve bedrijfsresultaat
dat met het bedrijfsmatig onroerend goed wordt
gegenereerd, investeren we in renovatie- en nieuwbouwprojecten in onze wijken.
Als een bepaald bedrijfsonroerendgoed niet het gewenste (financiële of maatschappelijke) rendement
oplevert, bekijken we de mogelijkheden van verkoop of
transformatie. Panden die zich niet lenen voor verkoop
of transformatie zetten we in voor burgerinitiatieven.
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6. VvE-Beheer
Woonstad Rotterdam beheert 552 VvE’s. Adequaat en
efficiënt leveren wij financieel, administratief en technisch
beheer aan Verenigingen van Eigenaren. Verenigingen
waarin Woonstad Rotterdam een belang heeft.
Belangrijke onderwerpen voor de komende jaren zijn:
het dienen we de belangen van de Verenigingen
van Eigenaren en daarmee ook de belangen van
Woonstad Rotterdam.
transparantie in onze handelingen, financiën en
administratie; daarin faciliteren we op transparante
wijze de grooteigenaar.
ontvlechting van de (deels)schijnbare belangenverstrengeling die er bestaat in de rolopvatting van
functionarissen binnen Woonstad Rotterdam (inclusief Woonstad VvE beheer).

··
··
··

Om het functioneren van Woonstad VvE Beheer goed
te kunnen beoordelen is het noodzakelijk de werkzaamheden van dit bedrijfsonderdeel separaat te
plaatsen van de corporatie Woonstad Rotterdam. Het
helder scheiden van kosten en opbrengsten is hierbij
de grootste opgave. Dit vraagt om een zelfstandige
bedrijfsvoering. Bedrijfslasten mogen in ieder geval
geen onderdeel meer uitmaken van de totale bedrijfslasten van de corporatie Woonstad Rotterdam.
Ten slotte heeft Woonstad VvE Beheer ook de taak
om vanuit haar kennis en expertise advies te geven
en ondersteuning te bieden aan Woonstad Rotterdam
bij het realiseren van de vastgoedstrategie. Woonstad
VvE Beheer dient dit zo te doen dat er, ook op de
lange termijn, rekening wordt gehouden met het juridisch kader van appartementsrecht.
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Vastgoedsturing
Woonstad Rotterdam past een marktconforme waardebepaling van het vastgoed toe. We sturen op direct
en indirect rendement. Voor commercieel vastgoed
hanteren we een marktconforme rendementseis, voor
sociaal vastgoed geldt een basisrendementseis.
Indirect rendement, de waardeontwikkeling van ons
vastgoed, wordt grotendeels bepaald door de marktsituatie. We sturen zelf op de waarde door duurzaam
onderhoud te plegen, wat de bestaande voorraad
toekomstbestendig houdt, en door het realiseren
van nieuwbouw waar vraag naar is. Een deel van de
waarde van vastgoed wordt bepaald door omgevingsfactoren. We overleggen dan ook met de gemeente
over verbetering van de buitenruimte en de infrastructuur in onze wijken. Ons meerjarig investeringsprogramma moet passen binnen de financiële ratio’s
die onze toezichthouders hebben bepaald. Dit wordt
jaarlijks bijgesteld en extern getoetst.

doelstellingen
vastgoedsturing
en portefeuillemanagement
We vervangen jaarlijks tenminste
1% van onze woningvoorraad.

We verduurzamen onze
onderhoudsstrategie.

We zetten onze strategie door:
15% van onze woningvoorraad in de
vrije sectorhuur hebben.

Jaarlijks verkopen we 300 woningen,
exclusief wederverkopen.

Voor onze slecht verhurende 55+ flats
onderzoeken en implementeren
we alternatieve strategieën.

We zetten bedrijfshuisvesting in om
de wijkeconomie te ondersteunen en
concentreren ons op wijken waar
we voldoende marktaandeel hebben.

Moeilijk verhuurbare BOG-locaties
zetten we in voor andere
functies of burgerinitiatieven,
mits het maatschappelijk
rendement oplevert.

We hanteren een basisrendementseis
bij sociaal vastgoed en

een marktconforme rendementseis bij
BOG, vrije sectorhuur- en koopwoningen.
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Duurzaamheid
Nog meer dan nu wordt duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel van ons vastgoedbeleid en onze bedrijfsvoering. Dit past bij het ambitieuze klimaatprogramma
van de gemeente Rotterdam, dat wereldwijd respect oogst. Dit programma draait
om een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot, met name in de haven en industrie,
door te investeren in een duurzame woningvoorraad. Woonstad blijft werken aan een
duurzame woningvoorraad met hoge kwaliteit, die ook voor toekomstige generaties
aantrekkelijk en betaalbaar blijft.

ook de minst milieubelastende optie. Via regulier
onderhoud houden we de kwaliteit van ons huidige
bezit hoog; zo blijven onze woningen nu en in de
toekomst aantrekkelijk.

We hebben hoge ambities als het gaat om het duurzaam maken van onze vastgoedvoorraad. Extra
middelen worden vrijgemaakt om de energieprestatie
van onze woningen te verbeteren. Daarnaast gaan we
flink inzetten op het reduceren van de CO2-uitstoot
van onze woningvoorraad. Bewoners kunnen daarbij
helpen door bewuster om te gaan met hun energieverbruik. Bij elke investering die we maken, wegen
we af wat de beste optie is. We letten daarbij op het
zoveel mogelijk gelijk houden van de totale woonlasten van de woning. Wat gaan we concreet doen?
Levensduur verlengen: de meest duurzame zet
Minder dan voorheen wordt er gesloopt en worden er
nieuwe woningen gebouwd. Levensduurverlenging
van de huidige woningvoorraad is financieel meer
verantwoord, en vanuit oogpunt van duurzaamheid

Duurzaam onderhoud: logisch!
Onderhoud moet als vanzelfsprekend bijdragen aan
de duurzame exploitatie en het gebruik van een
woning. In onze complexstrategieën gaan we regulier
onderhoud zoveel mogelijk combineren met het
behalen van een hoger energielabel. In sommige
complexen volstaat het plaatsen van hoogrendementsketels om het gewenste effect te sorteren.
In andere complexen moet dat worden gecombineerd
met bouwkundige, isolerende ingrepen. Ook het
plaatsen van zonnepanelen kan in de toekomst
regulier onderhoud worden, als dat het beoogde
effect sorteert. Bij deze verduurzaming kiezen we
voor maatwerk en sluiten we daar waar logisch aan
op onze onderhoudscycli.
We willen alleen nog woningen met een goede
energieprestatie
Jaarlijks maken we flink extra middelen vrij om de
energieprestatie van onze woningen te verbeteren.
Deze moet in 2025 gemiddeld uitkomen op 1,25
(energielabel B). Woningen met een EFG-label willen
we niet meer, we streven zelfs naar een woning
voorraad zonder een D-label. Randvoorwaarde hierbij
is dat de woonlasten in verhouding moeten staan
tot het geboden woongenot. We sturen op de juiste
verhouding tussen de investering en de te behalen
energiebesparing van onze huurders. Voor ons gaat
verantwoord investeren van het schaarse maatschappelijk kapitaal boven energielabels als doel op zich.
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We redeneren daarbij vanuit de woonlasten van
onze huurders
Zittende huurders ervaren meteen een voordeel in
hun energierekening: nadat we hun woning energiezuiniger hebben gemaakt, verhogen we de huur niet.
Verduurzamen van woningen is goed voor de waarde
van ons vastgoed, voor de energielasten van onze
huurders en voor het milieu. Pas als er een nieuwe
huurder in de woning komt, passen we de huurprijs
aan. Hierbij blijven we redeneren vanuit het perspectief van de totale woonlasten.
Een voorwaarde voor het realiseren van lagere woonlasten is wel dat bewoners energiebewust zijn en
daarnaar handelen. Om hen daarbij te helpen, gaan
we werken aan het energiebewustzijn van huurders.

In de communicatie over dit thema willen we samenwerken met de gemeente Rotterdam en andere
Rotterdamse corporaties.
We gaan naar energieneutrale nieuwbouw
Onze nieuwbouwwoningen hebben al een heel goed
energielabel. Om integraal een goed beeld te krijgen
van de duurzaamheid van een nieuwbouwwoning
hanteren we de GPR-methodiek, die landelijk wordt
gebruikt als benchmark tool. Dit instrument houdt
rekening met energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Een GPR-score van
7,5 of hoger wordt gezien als een goed resultaat.
Woonstad Rotterdam streeft daarom naar een gemiddelde GPR-score van 7,5 voor haar nieuwbouw.
Daarnaast starten we sociale nieuwbouw-pilotprojec-

VERDELING WONINGVOORRAAD
WOONSTAD ROTTERDAM 2013
MET ENERGIE LABEL

MINDER CO2 EN
EEN GEZONDER KLIMAAT
IN DE REGIO

- 33%

1.268
A 2%

in 2020

CO2

B

- 50%
in 2025

Rotterdam wil 33% CO2-reductie in 2020 en 50% in 2025
(ten opzichte van 1990). Tegelijk wil de stad de regio 100%
klimaatbestendig maken.
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8.228
16%

2.762
5%
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23.087
45%

C
1.336
3%
F

G

D

Totaal aantal woningen: 51403

1.957
4%

12.765
25%

ten gericht op energieneutrale woningen. Kansen in
innovatief materiaalgebruik of bouw- en productietechnieken zullen we verder verkennen.
We werken aan een flink lagere CO2-uitstoot
Vanuit het Energieakkoord is de ambitie neergelegd
om in 2020 een CO2-reductie van 33% te behalen.
Daarvoor moeten we tot 2020 12% extra reductie op
de CO2-uitstoot behalen, iets waar we actief aan gaan
werken. Het begin is er: we zijn gestart met het aanbrengen van LED-verlichting in alle algemene ruimtes
van onze complexen. Ook leggen we de aankomende
jaren zonnepanelen op tientallen appartementencomplexen en ruim 400 eengezinswoningen. Verder
onderzoeken we de mogelijkheden om te investeren
in windenergie en bekijken we of we slimme meters
aan kunnen brengen in onze woningen. De toepassing
van restwarmte blijft een bijzonder interessante optie,
mits er voor onze bewoners geen hogere energie
rekening uit voortvloeit.
Reductie van maatschappelijke kosten eigen bedrijfsvoering
Woonstad Rotterdam werkt ook aan het reduceren
van de maatschappelijke milieukosten van haar
bedrijfsvoering. Er wordt een programma ontwikkeld
om de milieubelasting van onze gebouwen, inkoop
en vervoersbewegingen verder te verkleinen. We
spiegelen ons daarbij aan een representatieve landelijke benchmark. In 2014 voeren we een nulmeting
uit van de eigen organisatie en onderzoeken we het
besparingspotentieel. De komende jaren (2015-2018)
implementeren we besparingsmaatregelen met een
terugverdientijd van 10 jaar of minder.

10.000 ROTTERDAMSE
WONINGEN VERSNELD
ENERGIEZUINIGER

doelstellingen
duurzaamheid
In 2020 hebben we een CO2-reductie van
33% behaald op ons vastgoed. In 2025 is het
vastgoed van Woonstad gemiddeld label B en
hebben we beperkt bezit met DEFG labels.

Woonstad Rotterdam streeft, mits financieel
verantwoord, naar een overall GPR-score
van 7,5 bij nieuwbouw, waarbij alle deel
aspecten minimaal een 7,0 scoren.

Met drie pilots gaan we de mogelijkheden
verkennen om in nieuwbouw
energieneutraal te bouwen.

De maatschappelijke milieukosten
van onze bedrijfsvoering dalen significant in
de periode 2015-2018.

We onderzoeken de mogelijkheid van
een positieve businesscase als het gaat
om restwarmte, windenergie en de
introductie van slimme meters.

ENERGIELASTEN
NAGENOEG GELIJK ONDANKS
INKOMENSVERSCHILLEN
Energielasten lage inkomens

A+

Energielasten middeninkomens

Het convenant Versnelling 010 is ondertekend:
10.000 Rotterdamse woningen worden versneld naar
een groen energielabel gebracht.

Per inkomensgroep zijn de verschillen in hoogte
van de energielasten niet groot. De energiequote van
de primaire doelgroep is wel veel hoger dan die
van de middeninkomens.
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Financiën
Woonstad Rotterdam is een kostenbewuste maatschappelijke onderneming. We zijn
financieel kerngezond en willen dat ook blijven. Financieel rendement is een vanzelfsprekende doelstelling, omdat we continuïteit nastreven op lange termijn. Ook in het
Rotterdam van 2030 is er behoefte aan goede en betaalbare woningen voor mensen
met een smalle beurs. Binnen de mogelijkheden die we hebben investeren we maximaal. Alleen door onze financiële gezondheid voorop te stellen, kunnen we onze
maatschappelijke rol blijven uitoefenen. Die lange continuïteitshorizon waarborgen
we door een goede balans te houden tussen schuld en eigen vermogen, een stabiel
en efficiënt exploitatiebeleid te voeren en risicomijdend te investeren. Een uitgekiende vorm van waarde- en rendementssturing helpt daarbij. Het grote risico voor de
komende jaren is de beschikbaarheid van financiering.
Verantwoorde rendementen
Wij streven naar verantwoorde rendementen op ons
vastgoed. Voor investeringsprojecten hanteren we
een netto rendement (IRR) van 4,5% voor sociale
huurwoningen. Daarmee dekken we rentebetalingen,
inflatie en risico’s zoveel mogelijk af. Voor commerciële huurwoningen hanteren we een marktconforme
IRR van 6% (boven de € 700,-, prijspeil 2014). Dit
rendement is in lijn met commerciële verhuurders.
We gebruiken het rendement om te kunnen investeren in nieuwbouw en voor grootschalige renovatie ter
vervanging van sociale huurwoningen die gesloopt
moeten worden. Voor de bestaande woningvoorraad
ontwikkelen we een rendementsmodule.

We blijven investeren en sturen op waarde
Woonstad voldoet ruim aan het financiële normenkader van het WSW en het CFV. Onze bedrijfsvoering
is erop gericht dit in stand te houden. We werken
aan een optimale mix tussen investeringen en
risico’s; we zijn hierin zoveel mogelijk risicomijdend.
Het streven is om de investeringsruimte maximaal
te benutten zodat we onze speerpunten kunnen
halen. Het normenkader van het CFV en het WSW
is hierbij kaderstellend. Een positieve waardeontwikkeling en exploitatie van de woningvoorraad zijn
essentieel om op de lange termijn een financieel
gezonde woningcorporatie te blijven.
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Kostenbewuste bedrijfsvoering
Er is hard gewerkt aan het verlagen van de bedrijfslasten om zo een gezonde financiële huishouding
te kunnen voeren. Gelet op de verhuurdersheffing,
veranderingen in wet- en regelgeving en benodigde
investeringen in Rotterdam zullen we ook de aankomende jaren scherp aan de wind moeten zeilen.
Investeren in kwaliteit en duurzaamheid en tegelijkertijd wonen betaalbaar houden kost geld. Het is
daarom zaak te blijven werken aan een efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering. Processen worden verder
gedigitaliseerd en er wordt goedkoper gebouwd,
maar we gaan ook meer doen met partners in de
wijken. Dit alles moet de komende jaren leiden tot
aantoonbaar lagere bedrijfslasten, wat ten goede kan
komen aan onze investeringen in de stad.
Beschikbaarheid financiering
Om te kunnen (blijven) investeren gaan we de aan
komende jaren onze eigen middelen maximaal
benutten. Willen wij als Rotterdamse corporatie onze
ambities waar kunnen maken dan is daar ook aan
vullende financiering van buiten voor nodig. Onze
financiële ratio’s bieden hier ook de ruimte voor. Het
grote risico voor ons de komende jaren is echter de
beschikbaarheid van deze financiering. Het nieuwe
risicobeoordelingsmodel van het WSW en de aan
komende wijzigingen voor de financiering van de
niet-DAEB maken het nagenoeg onmogelijk om de
financiering voor nieuwe investeringen tijdig zeker
te stellen. Investeren zonder dat de financiering
geregeld is, is en blijft een ‘no-go’ voor Woonstad.

NETTO BEDRIJFSLASTEN
LAGER PER VERHUUREENHEID
LANDELIJK
GEMIDDELDE

1.371,-

WOONSTAD
GEMIDDELDE

1.194,-

Eind 2013 heeft Woonstad 54.216 verhuureenheden
in beheer, waarvan 6.528 verkocht onder voorwaarden.
De netto bedrijfslasten van Woonstad per verhuureenheid
in beheer zijn het afgelopen jaar gedaald van € 1.267,naar € 1.194,- ten opzichte van een gemiddelde van
€ 1.371,- voor grote corporaties.
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POSITIEF RESULTAAT
OVER 2013

Woonstad heeft over het jaar 2013 een positief
‘groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor
belasting’ ad € 9,5 miljoen.
Woonstad heeft eind 2013 een (geborgde)
leningportefeuille ad € 1,3 miljard. De loan-to-value
op basis van WOZ is hiermee 26%.

ondernemingsstrategie 2015-2018

doelstellingen
FINANCIËN
Woonstad Rotterdam benut, binnen de
randvoorwaarden van het WSW en CFV,
de maximale potentie om te investeren
in de woningvoorraad.

Woonstad investeert in het hebben
van een kwalitatief goede benchmark van
het CBC door actieve deelname
in projectgroepen en adviestrajecten.
Speerpunt daarbij is het verder verlagen van
de beheerslasten waar mogelijk.
Wij spiegelen ons daarbij aan de referentiegroep 'grote corporaties'.

Woonstad onderzoekt de komende jaren,
vooruitlopend op de herziening
van de woningwet, mogelijkheden voor
niet-DAEB financiering.

KASSTROMEN VOLDOEN AAN
FINANCIËLE RATIO’S

BEDRIJFSVOERING GEBASEERD OP
MARKTWAARDE

Woonstad heeft het marktwaardedenken geïmplementeerd in haar bedrijfsvoering. We hanteren een minimaal
rendement van 4,5% op investeringen in huurwoningen
en 6% op investeringen in vrije sector huurwoningen.
Woonstad voldoet aan alle financiële ratio’s van het WSW
en het CFV. De operationele kasstroom in 2013 bedraagt
ruim € 46 miljoen positief. De investeringskasstroom
bedroeg de afgelopen jaren gemiddeld ruim €100 miljoen
per jaar (exclusief nieuwbouw koop).

Woonstad waardeert haar activa op marktwaarde in
verhuurde staat. Dit is volledig in lijn met de koers die we
willen varen ten aanzien van vastgoedsturing. Op basis
hiervan hebben we een solvabiliteit van ruim 50%.
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Meedoen en invloed
Participatie betekent voor Woonstad Rotterdam in de kern ‘meedoen’. Daarbij onderscheiden we drie niveaus: meedoen met de samenleving, meedoen in de buurt en
meedoen met Woonstad Rotterdam.

Meedoen met de samenleving
Was het delen van de verzorgingsstaat voorheen een
landelijke verantwoordelijkheid, nu komt het steeds
meer op wijkniveau te liggen. Er wordt een groter
beroep gedaan op de verantwoordelijkheid en weerbaarheid van Rotterdammers. Op dit moment worden
drie belangrijke overheidstaken overgeheveld naar de
gemeenten: de langdurige zorg, het arbeidsmarktbeleid en de jeugdzorg.
Iedereen moet de regie kunnen voeren over zijn of
haar eigen leven. Maar door de hierboven geschetste
ontwikkeling kan de lat voor bepaalde groepen te
hoog komen te liggen. Deze minder zelfredzame bewoners hebben woonbegeleiding of zorg aan huis nodig.
De signalerende en verbindende rol die Woonstad
Rotterdam heeft in de wijken (‘achter de voordeur’)
wordt daarmee nog belangrijker. Samen met andere
organisaties in de wijk participeren we in de nieuwe
wijkteams van de gemeente en andere partners. Met
hen gaan we op zoek naar Rotterdammers die sociale
hulp en ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk
dragen we bij aan het herkennen van problemen en
vinden we gezamenlijk een oplossing.
Social Return on Investment
Vanuit onze missie om de zelfredzaamheid van
mensen te faciliteren, zetten we ons in voor SROI.
Onze visie is daarbij: als het goed gaat met onze
bewoners, dan gaat het ook goed met onze wijken. Daarbij blijven we dicht bij de kern van onze
werkzaamheden. Ons werk ligt bij het huisvesten
van onze doelgroepen en de bouw en het beheer
van (sociale) huurwoningen. We creëren werkervaringsplaatsen en leerwerkplekken bij bouw- en
onderhoudswerkzaamheden en in de eigen organisatie. Eventueel verzorgen we ook de inhoudelijke werkbegeleiding. Sociale activering en sociale
begeleiding behoren niet tot onze activiteiten.
Hiervoor zoeken we samenwerking met partners
in de stad.

Meedoen in de buurt: invloed op plannen en activiteiten in de wijk
In het Rotterdam van de toekomst ontplooien zelfredzame bewoners steeds meer initiatieven in de
eigen buurt. Uitgaande van de kracht van sociale
netwerken, van mensen die samen stappen willen
zetten, zoeken ze creatieve oplossingen voor lokale
maatschappelijke problemen. Deze ‘samenredzaamheid’ stimuleren wij, echter wel onder de voorwaarde
dat de initiatieven gericht zijn op onze kerndoelgroep
en in lijn liggen met onze maatschappelijke doelstellingen. Als daaraan wordt voldaan, doet Woonstad
mee. We gaan slimme verbindingen aan met bewonersnetwerken en partners, om in tijdelijke allianties
het zelfoplossend vermogen van buurten en wijken te
helpen vergroten.
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Meedoen met Woonstad Rotterdam
Naast het stimuleren van bewonersinitiatieven werken
we aan een actieve betrokkenheid van onze bewoners.

gebeurt er veel. Zo faciliteert Woonstad bewoners in
complexen waar bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in
duurzaamheid.

Klantenraad
Op bedrijfsniveau hebben we de Klantenraad opgezet.
Bewoners hebben in deze raad een stem als kritische
gesprekspartner van Woonstad Rotterdam.
De Klantenraad werkt actief mee aan de ontwikkeling
van strategieën en beleid en adviseert bij onze
strategie, jaarplannen en beleidsvoornemens.

Co-creatie bij gebiedsontwikkeling
Bij integrale gebiedsontwikkeling werken we zoveel
mogelijk samen met huidige en toekomstige bewoners, bijvoorbeeld bij het opstellen van wijkvisies.
Ook bij nieuwbouw betrekken we de toekomstige
bewoners zoveel mogelijk. Zo zijn in nieuwbouwprojecten in Kralingen, het Oude Westen en op het
Noordereiland aspirant-kopers direct vanaf dag
één betrokken bij de planvorming. Op basis van hun
wensen zijn kavels en plattegronden aangepast en
is een specifieke architectuurstijl gekozen. Ook in
toekomstige nieuwbouwkoopprojecten blijven we in
co-creatie met de nieuwe bewoners werken.

Participatie op wijk- en complexniveau
Bewoners krijgen op wijkniveau een stem wanneer
we in een wijk bijvoorbeeld grootschalig gaan renoveren. Ze denken dan actief mee en geven advies
over de gemaakte plannen. Ook op complexniveau

WAAROM STARTEN MENSEN
BEWONERSINITIATIEVEN?

Een bijdrage leveren aan
het oplossen van
problemen in de buurt.
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De mogelijkheid om
iets met of voor
anderen te doen.

BUURTBINDING BELANGRIJKE
VOORWAARDE
VOOR BEWONERSINITIATIEVEN

Buurtbinding is een belangrijke voorwaarde om actief
mee te doen. Hoe langer iemand ergens woont,
hoe eerder hij of zij actief wordt: 62% woont al minimaal
10 jaar in de buurt.
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doelstellingen
meedoen & invloed
Woonstad Rotterdam participeert actief in de
door de gemeente opgezette wijkteams,
operationaliseert de signaleringsfunctie, en
werkt met partners in de wijk aan oplossingen
voor (minder zelfredzame) bewoners.

We steunen bewonersinitiatieven die in lijn
liggen met onze zeven speerpunten. Hiervoor
wordt een duidelijk afwegingskader ontwikkeld.

We stimuleren de totstandkoming
van nieuwe participatiestructuren in onze
wijken en complexen.

In 2015 wordt ons
participatiebeleid doorontwikkeld,
samen met de Klantenraad.

Aspirant-huurders of -kopers worden van
tevoren bij al onze nieuwbouwprojecten
betrokken, in plaats van bij start verhuur of
verkoop. Instrumenten daarbij zijn, afhankelijk
van het profiel van het nieuwbouwproject:
co-creatie, klantenpanels of een gebruikerscheck.

WIE STARTEN ER
BEWONERSINITIATIEVEN?

60% is
autochtoon

43% is
40 tot 60
jaar

IN 54% VAN DE GEVALLEN BEGINT
HET INITIATIEF
VANUIT EEN GROEPJE BUURTGENOTEN

50% is
hoger
opgeleid
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7
van 7

woonstad
rotterdam
is eerlijk en
open over
wat ze doet
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Governance, verantwoording en transparantie
Aan goed bestuur, verantwoorde en beheerste risico’s en transparante verantwoording
hechten wij bijzonder veel waarde. Elke euro die we uitgeven moet maatschappelijk rendement opleveren, voor Rotterdam en de Rotterdammers. Wij zijn geworteld in de stad.
Daarom zijn we transparant over zowel de financiële als de maatschappelijke kosten en
baten van onze inspanningen.
Goed bestuur
Als maatschappelijke ondernemer leggen we de lat
voor onszelf hoog. We hebben onze bestuursstructuur
zo ingericht dat we naar letter en geest voldoen aan
de sectorbrede governancecode: dat is het minste wat
je van ons mag verwachten. Daarnaast zorgen we
voor een organisatiecultuur waarbij maatschappelijk
verantwoord handelen wordt gestimuleerd.
Verantwoorde en beheerste risico’s
De wijze waarop wij met risico’s omgaan, is een
belangrijke sleutel van ons succes als organisatie.
De hoeveelheid risico die we willen nemen is laag.
Dus geen gewaagde projecten, grondspeculaties,
vreemde financiële constructies of onduidelijke deelnemingen. Onze projecten zijn verantwoord en weloverwogen: degelijk werk dat past bij onze opgave in
de stad. Daarom hebben wij goede en actuele managementinformatie en een professioneel risicomanagementsysteem. We investeren in menskracht en moeite
om dit te borgen (compliancefunctie, Interne Auditdienst)
en het verder door te ontwikkelen. Op dit vlak streven
we binnen de sector naar een voorhoedepositie.

Transparante verantwoording
Net als iedere andere woningcorporatie leggen we
verantwoording af over onze financiële situatie en
maatschappelijke inzet. Het bestuur doet dat intern
aan de Raad van Commissarissen en voor een aantal
zaken aan de ondernemingsraad.
Daarnaast is er extern toezicht:
	Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW);
	Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV);
	Het Ministerie van BZK;
	Inspectie voor Transport en Leefbaarheid.

··
··
··
··

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat onze prestaties
in de ogen van onze toezichthouders ruim voldoende
tot goed zijn.
Essentieel hierbij is om zichtbaar te maken hoe de
maatschappij profiteert van onze inspanningen.
Om dit te kunnen doen, hebben we een aantal instrumenten ontwikkeld, waaronder het afwegingskader
maatschappelijk rendement. Hiermee kunnen we
(niet alleen achteraf, maar juist ook) vooraf de maatschappelijke opbrengst van onze wijkaanpak in euro’s
bepalen en laten meewegen in de besluitvorming.
Achteraf toetsen we met maatschappelijke kosten
batenanalyses of deze aanvankelijk berekende baten
ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dit instrument
zetten we in bij alle grote investeringen in onze wijken
en we verantwoorden ons daarover.
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Geworteld in de stad
Voor een breed publiek - alle Rotterdammers - willen
we inzichtelijk maken wie we zijn, waar we voor staan
en wat we doen. We hechten er belang aan dat stakeholders en bewoners ons waarderen. Dat betekent dat
we op een laagdrempelige manier transparant zijn over
ons doen en laten. Met onze jaarplannen en jaarverslagen informeren we stakeholders en bewoners over
en betrekken hen bij concernbrede aangelegenheden.
Ook houden we hen op een eigentijdse manier op
de hoogte van wat we in onze wijken (en op complex
niveau) doen.
Daarnaast maken we prestatieafspraken met de
gemeente Rotterdam. In onze samenwerking met de
gemeente spelen wederkerigheid, samenwerking en
openheid van informatie een belangrijke rol. Jaarlijks
worden de prestatieafspraken herijkt. Aan deze vorm
van samenwerking hechten we veel waarde, we
streven dan ook naar een doorontwikkeling ervan.
Klantenraad
Ook hechten we veel belang aan onze Klantenraad.
Dit orgaan voor en door onze bewoners werkt als
kritische gesprekspartner mee aan de totstand
koming van ons beleid. De raad krijgt inzicht in en
praat mee over de afwegingen die tot keuzes leiden.
Op haar beurt verantwoordt de Klantenraad haar
activiteiten richting de achterban.

doelstellingen
governance,
verantwoording en
transparantie
Woonstad Rotterdam wordt binnen de sector
gewaardeerd als het gaat om Governance,
Verantwoording en Transparantie.

Onze externe toezichthouders geven ons een
goede beoordeling voor de prestaties.

Binnen de sector heeft
Woonstad Rotterdam een voorhoedepositie
op het vlak van risicomanagement en de
verantwoording daarover.

We verantwoorden, vooraf en achteraf,
de financiële én de maatschappelijke
kosten en baten van alle grotere
investeringen in onze wijken.

Jaarlijks meten we de verwachting en
waardering van stakeholders en stemmen
we onze verantwoording af op hun behoefte.
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samenvatting

1. Aantrekkelijke wijken en buurten:
	We ontwikkelen een gedifferentieerde wijkenstrategie voor de vier wijkfuncties die we onderscheiden
en passen waar nodig de wijkvisies en uitvoerings
programma’s aan.
	Mensen en middelen worden eveneens gedifferen
tieerd ingezet naar behoefte vanuit de wijk. Dat kan
betekenen dat start- of springplankwijken een
groter deel van de menskracht en investeringen
ontvangen dan andere wijken.
	De bereikbaarheid van onze wijken wordt een
vast thema voor bestuurlijke en gebiedsgerichte
overleggen.
	We gaan actiever onze investeringen koppelen aan
initiatieven van andere investeerders in onze wijken.
Denk hierbij aan zorginstellingen, ondernemers,
onderwijsinstellingen en infrastructuurprojecten.

·
·
·
·

2. Onze bewoners en onze dienstverlening
	Beschikbare woningen van Woonstad Rotterdam
met een huurprijs onder de € 389,- worden toegewezen aan jongeren.
	Beschikbare woningen van Woonstad Rotterdam
van vier kamers of groter worden zoveel mogelijk
toegewezen aan eenoudergezinnen of grote
gezinnen.
	Woonstad Rotterdam heeft nu jaarlijks gemiddeld
150 grote woningen beschikbaar tot de 2e huurtoeslag grens (€ 556,- tot € 596,-). Woonstad gaat
jaarlijks 200 grote woningen uit de huurcategorie
€ 596,- tot € 699,- overhevelen naar de huur
categorie € 556,- tot € 596,-. In deze categorie
willen we per jaar ongeveer 350 grote woningen
beschikbaar hebben.
	Woningen met een huurprijs onder de € 389,- en
alle 4-kamerwoningen of groter worden waar
mogelijk verhuurd met tijdelijke contracten.
	Bij gezinnen met een inkomen < € 34.678,die wonen in een woning met 4 kamers of meer
verhogen we de huur hoogstens met de inflatie.
	Maximaal 8% van de sociale huurwoningen die
jaarlijks beschikbaar komen, zetten we in voor
bijzondere doelgroepen.

·
·
·

·
·
·
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·	Voor middeninkomens van € 34.000,- tot € 38.000,-

zetten we actief 10% van onze sociale huurvoorraad in.
We wijzen hen vooral woningen met een h
 uurprijs
tussen de € 600,- en € 699,- toe.
	Voor middeninkomens van € 38.000,- tot € 45.000,bouwen we betaalbare koopwoningen en vrije
sector huurwoningen in wijken waar de markt dit
niet oppakt maar de gemeente dit wel wenst.
	We maken voor kwetsbare senioren de keuze om
zelfstandig in de huidige woning te blijven of te
verhuizen aantrekkelijker. Dat doen we door
aanpassingen aan de huidige woning mogelijk
te maken, mantelzorg mogelijk te maken en
meer kwalitatief goede seniorenwoningen te
realiseren.
	Woonstad Rotterdam bedient ook arbeidsmigranten, vooral door barrières in het reguliere woonruimtebemiddeling systeem weg te nemen.
	De dienstverlening aan onze bewoners wordt gemiddeld met een 7,5 beoordeeld en is waar mogelijk
gedigitaliseerd waar dit past bij het klantprofiel.
	Woonstad past de organisatie aan om een
hoogwaardige en eigentijdse dienstverlening te
kunnen verzorgen.

·
·

·
·
·

3. Vastgoedsturing & portefeuillemanagement
	We vervangen jaarlijks tenminste 1% van onze
woningvoorraad.
	We verduurzamen onze onderhoudsstrategie.
	We zetten onze strategie door om 15% van onze
woningvoorraad in de vrije sector huur te hebben.
	We verkopen jaarlijks 300 woningen exclusief
wederverkopen.
	Voor onze slecht verhurende 55+ flats onderzoeken
en implementeren we alternatieve strategieën.
	Wij zetten bedrijfshuisvesting in om de wijkeconomie te ondersteunen en concentreren ons op wijken
waar we voldoende marktaandeel hebben.
	Moeilijk verhuurbare BOG locaties zetten we in voor
andere functies of burgerinitiatieven, mits het
maatschappelijk rendement oplevert.
	Wij hanteren een basisrendementseis bij sociaal
vastgoed, en een marktconforme rendementseis bij
BOG, vrije sector huurwoningen en koopwoningen.

·
·
·
·
·
·
·
·
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4. Duurzaamheid
	In 2020 hebben we een CO2 reductie van 33%
behaald op ons vastgoed. In 2025 is het vastgoed
van Woonstad gemiddeld label B en hebben we
beperkt bezit met DEFG labels.
	Woonstad Rotterdam streeft, mits financieel
verantwoord, naar een overall GPR score van 7,5 bij
nieuwbouw, waarbij alle deelaspecten minimaal
een 7,0 scoren.
	Woonstad Rotterdam gaat mogelijkheden om in
nieuwbouw energieneutraal te bouwen verkennen
middels drie pilots.
	De maatschappelijke milieukosten van onze
bedrijfsvoering dalen significant in de periode
2015-2018.
	Woonstad Rotterdam onderzoekt de mogelijkheid
van een positieve businesscase als het gaat om
restwarmte, windenergie en de introductie van
slimme meters.

·
·
·
·
·

5. Financiën
	Woonstad Rotterdam benut, binnen de randvoorwaarden van het WSW en CFV, de maximale potentie om te investeren in de woningvoorraad.
	Woonstad investeert in het hebben van een kwalitatief goede benchmark van het CBC door actieve
deelname in projectgroepen en adviestrajecten.
Speerpunt daarbij is het verder verlagen van de
beheerslasten waar mogelijk. Wij spiegelen ons
daarbij aan de referentiegroep 'grote corporaties'.
	Woonstad onderzoekt de komende jaren, vooruitlopend op de herziening van de woningwet, mogelijkheden voor niet-DAEB financiering.

·
·

·

6. Meedoen en invloed
	Woonstad Rotterdam participeert actief in de door
de gemeente opgezette wijkteams, operationaliseert de signaleringsfunctie, en werkt met partners
in de wijk aan oplossingen voor (minder zelfredzame) bewoners.
	Woonstad Rotterdam steunt bewonersinitiatieven
die in lijn liggen met onze zeven speerpunten. Hier
wordt een duidelijk afwegingskader voor ontwikkeld.
	Woonstad Rotterdam stimuleert de totstandkoming
van nieuwe participatiestructuren in onze wijken
en complexen.
	Het participatiebeleid van Woonstad Rotterdam
wordt in 2015 doorontwikkeld, samen met de
Klantenraad.
	Social return on investment wordt uitgerold over de
hele organisatie en gelinkt aan de strategische
doelstellingen van Woonstad Rotterdam.
	Aspirant huurders of kopers betrekken we bij al
onze nieuwbouwprojecten van tevoren in plaats van
bij start verhuur of verkoop. Afhankelijk van het
profiel van het nieuwbouwproject zijn instrumenten
daarbij: co-creatie, klantenpanels, of een
gebruikerscheck.

·
·
·
·
·
·

7. Governance, verantwoording en transparantie
	Woonstad Rotterdam wordt binnen de sector
gewaardeerd voor wat betreft Governance,
Verantwoording en Transparantie.
	Onze externe toezichthouders geven Woonstad
Rotterdam een goede beoordeling voor de prestaties.
	Binnen de sector heeft Woonstad Rotterdam een
voorhoedepositie op het vlak van risicomanagement
en de verantwoording daarover.
	Woonstad Rotterdam verantwoordt, vooraf en
achteraf, zowel de financiële als maatschappelijke
kosten en baten van alle grotere investeringen in
haar wijken.
	Woonstad meet jaarlijks de verwachting en waardering van stakeholders en stemt haar verantwoording af op de behoefte van de stakeholders.

·
·
·
·
·
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100% verbonden
met Rotterdam
Woonstad Rotterdam is een maatschappelijke
onderneming, die gericht investeert in wijken
en buurten die dat nodig hebben. Omdat mensen
met een smallere beurs prettig moeten kunnen
wonen in betaalbare, toekomstbestendige woningen.
Ook bieden wij goede woningen aan jonge
hoogopgeleiden en gezinnen met een middeninkomen,
om deze groepen voor de stad te behouden.
Onze medewerkers zetten zich hiervoor met
passie en gedrevenheid in. Samen met bewoners,
de gemeente en andere partners werken we
aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad,
waar huurders en kopers graag willen wonen,
leven en werken.

Rochussenstraat 21
3015 EA Rotterdam
(010) 440 88 00
info@woonstadrotterdam.nl

