Jaarverslag
2020
Highlights

Trots
Corona maakte het niemand gemakkelijk in 2020. Toch kunnen we
tevreden terugkijken op alles wat we dit jaar bereikten. We slaagden
erin tot 2050 vooruit te blikken en onze positie als woningcorporatie
in Schiedam opnieuw te bepalen. Samen met onze stakeholders
herijkten we onze portefeuillestrategie en stelden we een nieuw
ondernemingsplan op voor de komende vijf jaar. We realiseerden
nagenoeg alle doelen die we ons voor 2020 gesteld hadden.
En daarop mogen we dit coronajaar extra trots zijn. In dit document
lichten we de belangrijkste cijfers en projecten voor u uit ons jaarverslag.

Elke euro huur besteed
Van elke euro huur die wij in 2020 ontvingen, bleef geen cent op de plank
liggen.
Sterker nog: om onze (ver)nieuwbouwplannen te realiseren, leenden
wij nog ruim 5 miljoen bij. Dat komt neer op 7,2% extra uitgaven bovenop
elke euro huur.

Van elke euro huur besteedden we:
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aan
organisatiekosten
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leefbaarheid
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Onderhoud 28%
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en renovatie

aan rente

28%

aan onderhoud

We investeerden fors in onderhoud.
Het dagelijks onderhoud kwam (met
9,3 mln euro) zelfs 11% boven budget
uit. Ook ondertekenden we een
langjarige samenwerking met onze
partners voor prestatiegericht
gevelonderhoud.

Cyclisch onderhoud (11 mln euro)
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CV en installatiesystemen
Grondophoging en vloeren
Lift- en dakonderhoud
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172

(ver)nieuwbouwwoningen

Betere
buurten
Onze toekomstvisie is gebaseerd op wat de stad nodig heeft en hoe
wij daar het beste aan kunnen bijdragen. Het belangrijkste thema
daarbij is ‘werken aan een leefbaar Schiedam’. In een aantal wijken
staat nu een hoge concentratie sociale huurwoningen. Daarin gaan
we verandering brengen. De komende jaren zetten we samen met
de gemeente in op meer gemengde wijken waarin mensen van
verschillende leeftijden, achtergrond en inkomen samenleven. In lijn
met deze toekomstplannen, leverden we in 2020 al het hoogste aantal
(ver)nieuwbouwwoningen in jaren op. 160 woningen werden gesloopt.

Een mooi voorbeeld van een
succesvolle herstructurering
is de herinrichting van de
Wetenschappersbuurt.
In 2020 zijn hier fase C en D
opgeleverd.

In totaal werden in de Wetenschappersbuurt 152 eengezinswoningen
met tuin gerealiseerd, waarvan er
78 van Woonplus zijn.

Toekomstbestendige woningen
Aan het Fabriplein leverden
we in 2020 onze eerste
Nul op de Meter-woningen
op! 27 stuks om precies te
zijn. De andere 19 woningen
die we daar opleverden zijn
energiezuinig, duurzaam en
NOM-ready.

Eind 2020 gaven we het startschot
voor Nieuwe Energie voor Groenoord.
De komende 10 jaar worden hier 2.500
Woonpluswoningen aangesloten op het
warmtenet. Dit is goed voor 30% van
alle bestaande woningen, die uiterlijk
in 2050 gasloos moeten zijn. Maar ook
elders (ver)bouwen we al zo duurzaam
mogelijk. Van de in 2020 opgeleverde
(ver)nieuwbouwwoningen is maar liefst
89% een Nul op de Meter-woning.

Onze portefeuille eind 2020
Eind 2020 beheerden we:

11.204

woningen waarvan
98,5% in het
sociale segment

762

woningen
verhuurd

662

106

parkeergelegenheden

winkels en
bedrijfsruimten

Waarvan:

52

aan statushouders

Aan de Lorentzlaan renoveerden
we 80 appartementen tot op
nieuwbouwniveau. Een dak vol
zonnepanelen, 72 Nul op de
Meter-woningen en nog steeds
het authentieke jaren 50 uiterlijk.

170

86,1%

daarvan wezen we toe aan huishoudens
met een inkomen tot € 39.055,-

4,5%

aan huishoudens met een inkomen
van € 39.055,- tot € 43.574,-

9,4%

aan huishoudens met een
inkomen hoger dan € 43.574,-

aan Schiedammers
In 2020 verhuurden we het hoogste
aantal woningen sinds jaren. Ook wisten
we sinds lange tijd weer alle aan
Schiedam toegewezen statushouders
een woning aan te bieden.
In totaal vonden 128
statushouders bij
ons een thuis.

Bijzondere
doelgroepen

Leefbaarheid

In een deel van onze woningen kunnen huurders ook ‘begeleid
wonen’. Deze woningen houden wij doorlopend voor deze
doelgroep gereserveerd.
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Pameijer
Stichting

Begeleid
wonen
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11x

overlastdossiers voor ons
team sociaal beheer

doorverwezen naar
buurtbemiddeling

tijdelijk

2 fte

extra in ons team
mobiele huismeesters

91
Enver

Plusvoorziening

Aantal huisuitzettingen sterk gedaald

6

Elckerlijck

Door corona waren mensen in 2020 meer dan gemiddeld thuis en er ontstond financiële
onzekerheid. De leefbaarheid in de wijken kwam daarmee extra onder druk te staan.
Tegelijkertijd waren we beperkt in het opstarten van projecten op het gebied van
bewonersparticipatie. Gelukkig hebben we wel enkele (binnen)tuinprojecten kunnen
oppakken en camerabeveiliging kunnen inzetten. In samenwerking met Stichting
Ouderenwerk besteedden we extra aandacht aan onze oudere bewoners. Ons team
sociaal beheer onderhield zo goed mogelijk contact met bewonersvertegenwoordigers
en we breidden de samenwerking met zorgorganisaties uit.

6

Overig

Wie na een hulpverleningstraject toe is aan een eigen woning kan
ook rekenen op een huurwoning van Woonplus. Daarnaast houden
wij woningen gereserveerd voor maatschappelijke opvang en acute
onvoorziene huisvestingsbehoefte. Tot slot kunnen mensen bij ons
ook ‘eerder thuis’ komen. Het huurcontract van hun woning klapt dan
om van zorginstantie naar hun eigen naam. In totaal vonden in 2020
51 huurders bij ons zo een thuis.

8

huisuitzettingen

Het aantal huisuitzettingen daalde in 2020 fors, naar 8.
Het Project Preventie Huisuitzetting (voor gezinnen met
minderjarige kinderen) droeg hier in belangrijke mate aan bij.
In dit project werken we samen met de gemeente, de
wijkteams en Stroomopwaarts. Ook bij andere huurders
zochten we steeds naar oplossingen. Slechts 4 keer lukte
dat niet en moesten we uiteindelijk overgaan tot ontruiming
met huurachterstand.

Ons rapportcijfer: een 7,3

Klantwaardering

We meten voortdurend de tevredenheid van onze klanten. Dit doen we wanneer iemand
bij ons komt wonen, wanneer iemand vertrekt, bij reparatieverzoeken, bij incasso en bij
planmatig onderhoud.
Gemiddeld scoorden we in 2020 een 7,3. Best mooi voor een coronajaar waarin onze
dienstverlening onder druk stond en we onder andere veel niet-noodzakelijke reparaties
moesten uitstellen. Maar natuurlijk willen we meer dan dat. Pas als onze huurders ons een
welverdiende 8 geven, zijn we echt tevreden. Deels ligt onze uitdaging op het gebied
van onderhoud. Deels op communicatie.

7,7

8,3

7,2

Nieuwe huurder

Vertrokken huurder

Incasso

7,1

Reparatieverzoek

6,3

Planmatig onderhoud

Op naar de 8
In 2020 hebben we daarom ons klantcontactcentrum opgezet. Een prestatie waar we bijzonder
trots op zijn, want eenvoudig was het niet om
een nieuwe afdeling op te zetten in een jaar
waarin thuiswerken de norm werd. Tegelijkertijd
lanceerden we een nieuwe website met een
uitgebreide kennisbank, instructiefilmpjes en een
persoonlijke klantomgeving: Mijn Woonplus. De
komende jaren gaan we dit alles verder uitbouwen
en professionaliseren. Zo hopen we het contact
met onze huurders te blijven verbeteren en hen
voortaan nog beter van dienst te kunnen zijn.

In dit document hebben wij de
highlights uit ons jaarverslag
verwerkt. Het volledige jaarverslag
vindt u op onze website. Interesse?
Bekijk het hier.

Woonplus Schiedam
Valeriusstraat 3
3122 AM Schiedam
(010) 20 45 100

woonplus.nl

