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Een nieuwe start
Je zou kunnen zeggen dat we in 2021 twee keer een nieuwe start maakten. Allereerst 

in januari. Toen stelde de Raad van Commissarissen ons ondernemingsplan 2021-2025 

en onze gewijzigde portefeuillestrategie formeel vast. Onze nieuwe ambities vroegen 

echter ook om een reorganisatie. Daarom maakten we op 1 september nóg een nieuwe 

start. Deze keer met ‘het nieuwe Woonplus’. We namen afscheid van een behoorlijk 

aantal collega’s en verwelkomden veel nieuwe mensen. En dat in wederom een 

coronajaar met alle beperkingen van dien. Dat maakte 2021 een pittig en bij tijden ook 

emotioneel jaar. Maar het was ook een jaar dat we met veel nieuwe energie afsloten.  

We zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet en zijn blij dit gevoel bevestigd 

te zien in het laatste visitatierapport. 

Eerst blikken we echter graag nog even terug op alles wat we bereikten in 2021! En dat 

kan gelukkig met tevredenheid. In dit document hebben we de belangrijkste cijfers en 

projecten uit ons jaarverslag voor u gebundeld.

 



Van elke euro huur besteedden we:

Elke euro huur 
besteed
In 2021 was de huuropbrengst 74,6 miljoen. 
Daarvan bleef wederom geen cent op de plank 
liggen. Sterker nog: voor het realiseren van onze 
(ver)nieuwbouwplannen ontvingen we ook nog 
1,6 miljoen subsidie. Dat komt neer op 2% extra 
uitgaven bovenop elke euro huur.

13% 
aan organisatie-

kosten en 
verzekeringen

2% 
aan leefbaarheid

26% 
aan belasting 
en heffingen

10% 
aan personeels-
kosten

12% 
aan rente

26% 
aan onderhoud

11% 
aan nieuwbouw
en renovatie



Ook dit jaar investeerden we weer 
fors in onderhoud. We gaven hier 
26% van alle huuropbrengsten aan uit. 
Ongeveer de helft daarvan ging naar 
dagelijks onderhoud. De andere helft 
was bestemd voor cyclisch onderhoud. 

Dagelijks onderhoud
Het dagelijks onderhoud kwam met 9,9 miljoen 
13% boven budget uit. Daarmee werd de inhaalslag 
die we op dat gebied moeten maken opnieuw 
bevestigd. In totaal pakten aannemers en onze eigen 
onderhoudsmedewerkers 28.000 meldingen op. 
Deze bestonden voor 59% uit reparatieverzoeken, 
voor 23% uit serviceabonnement aanvragen en voor 
13% uit mutatieonderhoud. 

Onderhoud

Creativiteit in tijden van lockdowns
Stilzitten is zonde, dus zochten we naar 
alternatieve manieren om voor onze huurders 
aan de slag te blijven. Zo bouwden we in 
lockdowntijd in diverse complexen armaturen 
om naar LED-verlichting.



Cyclisch onderhoud
Aan cyclisch onderhoud gaven we 10,2 miljoen uit. 
Hiervan was 1,4 miljoen bestemd voor de onderhouds-
voorziening van VvE’s, ging 1,8 miljoen naar contract-
onderhoud (zoals periodieke controles en onderhoud 
van lift- en ventilatiesystemen) en 7 miljoen naar 
planmatig onderhoud.  

7
Planmatig
onderhoud

Cyclisch onderhoud (10,2 mln euro)

1,4
Onderhouds-
voorziening 
van VvE's

1,8
Contract-

onderhoud

Planmatig onderhoud

CV en installatiesystemen

Deuren, kozijnen en dakkapellen

Gevelreiniging en voegwerk

Grondophoging en vloeren

Liften en daken

Schilderwerk en houtrotherstel

12,1%

8,6%

13,8%

10,2%

7,1%

48,1%7

Aan de Delflandseweg pakten we in 
totaal 231 woningen aan. De totale 
investering voor dit project was 
1,5 miljoen. We vervingen onder 
andere voegwerk en toegangsdeuren, 
coatten de vloeren van balkons en 
bergingen, plaatsten HR++ glas waar 
dat nog niet aanwezig was en staken 
kozijnen en hekwerken fris in de verf. 
En dat alles in fijne samenwerking 
met de bewonerscommissie.



Op dit moment heeft een derde van onze woningen 

geen toekomstwaarde. Dat betekent dat we tot  

2050 ongeveer 3000 woningen moeten slopen en 

3800 nieuwe woningen moeten bouwen die helemaal 

aan de eisen van de tijd voldoen. Daarbij zetten we 

samen met de gemeente in op meer gemengde 

wijken, waarbij we veel aandacht hebben voor 

senioren. In 2021 startten we met de (ver)nieuwbouw 

van drie projecten. Van de 270 woningen die we 

daarin realiseren, zijn er maar liefst 191 voor senioren 

bestemd. 

270 Bouwstarts

Start bouw 
In de Buurttuin

Start bouw 
tweede fase 
Park Harga

Start vernieuwbouw 
Wiltonflats

Start bouw 
In de Buurttuin

september oktober oktober november

74
seniorenappartementen

117
seniorenappartementen

8
eengezinswoningen

71
eengezinswoningen

Tot 2040 zijn er in Schiedam 
800 extra sociale huurwoningen 
voor senioren nodig. Deze 
realiseren we deels door 
nieuwbouw, deels door 
renovatie. De Wiltonflats zijn 
hiervan een goed voorbeeld. 

Zo zijn de woningen straks 
rollator toegankelijk en worden 
de galerijen verbreed voor 
scootmobielen.



Werken aan de energietransitie
Groenoord is de eerste Schiedamse 
wijk die we op deze manier helemaal 
aanpakken. Het gaat hier om 1483 
woningen in complexen die volledig 
van ons zijn en 897 woningen in 17 VvE 
complexen. In 2021 maakten we de 
eerste 44 woningen aansluitgereed en 
haalden we voor de volgende 216 de 
benodigde 70% huurderstoestemming 
op. De werkzaamheden zijn inmiddels 
in volle gang. Met de VvE complexen 
starten we op z’n vroegst eind 2023.

Twee derde van onze woning-
voorraad heeft wél toekomst-
waarde, maar moet in 2050 
CO2-neutraal zijn. We zetten 
daarbij primair in op het gasloos 
maken van onze woningen 
middels een warmtenet. Deze 
werkzaamheden combineren we 
met gerichte maatregelen tijdens 
noodzakelijk onderhoud zoals 
na-isolatie. 

100% huurcomplexen - 1483 Woonpluswoningen

Werkzaamheden
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Oreliosingel Groenoord

44

17 VvE's - waarin 897 Woonpluswoningen

De VvE’s bevinden zich nog in de onderzoeksfase.

7 VvE's (waarin 61% van de Woonpluswoningen 
ligt) hebben al aangegeven de aansluiting op het 
warmtenet te gaan onderzoeken.

70% akkoord
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Onze portefeuille 
Eind 2021 beheerden we:

630 
parkeer-

gelegenheden 

102 
winkels en 

bedrijfsruimten

11.087 
woningen waarvan 

98,5% in het 
sociale segment 

Waarvan: 

28 
aan statushouders

271 
aan Schiedammers 

Van de woningen die in 2021 
opnieuw in verhuur gingen, 
verhuurden we meer dan de 

helft aan Schiedammers. 
In totaal vonden ook 

92 statushouders 
bij ons een thuis.

90,8% 
daarvan wezen we toe aan huishoudens 
met een inkomen tot € 40.024,-

5,2% 
aan huishoudens met een inkomen  
van € 40.024,- tot € 44.655,-

4,0% 
werd toegewezen aan huishoudens 
met een hoger inkomen dan € 44.655,-

woningen 
verhuurd

(mutatiegraad 
4,6%) 

512



Schiedam-West

Schiedam-Oost

Centrum

Zuid

Woudhoek

Groenoord

Spaland
Sveaparken

Kethel

Groenoord Tuindorp

Nieuwland

A4

A4

A20

Daniëlle Nieuwenhuis
Buurtbeheerder 
Nieuwland

Bij Woonplus sinds: 2020
Favoriete gespreksonderwerp: honden

Looproutes

1  Maandag 
09.30 uur tot 12.00 uur

Schuttersveld 1-35
Schuttersveld 36-70
Schuttersveld 71-106
Parkweg 53-169
Parkweg 340-400
Burg. Honnerlage Gretelaan 95-157
Burg. Honnerlage Gretelaan 161-263
Van Heuven Goedhartstraat 102-148
Van Heuven Goedhartstraat 50-96
Van Heuven Goedhartstraat 2-48

2  Maandag 
13.00 uur tot 15.00 uur

Doctor Kuyperlaan 119-173
Heemskerkstraat 2-86
Idenburgstraat 2-106
Van Karnebeekstraat 2-88
Van den Tempelstraat 2-88
Monseigneur Nolenslaan 205-335

3  Dinsdag 
10.00 uur tot 12.00 uur

Monseigneur Nolenslaan 462-508
Monseigneur Nolenslaan 550-596
Monseigneur Nolenslaan 526-548
Monseigneur Nolenslaan 638-684
Monseigneur Nolenslaan 614-636
Monseigneur Nolenslaan 702-724
Monseigneur Nolenslaan 726-772
Monseigneur Nolenslaan 782-804

4  Dinsdag 
13.00 uur tot 15.00 uur

Roellstraat 1-63
Roellstraat 2-70
Van Tienhovenstraat 1-63
Van Tienhovenstraat 2-72
Mackaystraat 1-63
Mackaystraat 2-70
De Wildestraat 1-63
De Wildestraat 2-36
Loeffstraat 2-24
Loeffstraat 26-48
Loeffstraat 65-127

5  Donderdag 
09.00 uur tot 12.00 uur

Doctor de Visserlaan 2-64
Schaperlaan 2-96
Schaperlaan 5-83
Talmalaan 2-80
Talmalaan 5-67
Professor Aalberselaan 2-112
Professor Aalberselaan 5-99
S. van Houtenlaan 5-115

woonplus.nl/buurtbeheer

3

1

2

5

4

Wilt u Daniëlle graag spreken? Dan kunt u ons dit ook telefonisch  
laten weten. Bel hiervoor tussen 8.00u en 13.00u naar 010 20 45 100.

In onze nieuwe organisatie hebben we een stevig team neergezet dat zich 
aan ‘beide kanten van de voordeur’ over onze huurders ontfermt. 14% van 
onze vaste medewerkers heeft dagelijks persoonlijk contact met onze 
huurders op het gebied van leefbaarheid, preventie en wijk- en buurtbeheer. 
Zij worden hierbij ondersteund door twee senioren en vier projectleiders.

In 2021 telden we:  

30 
doorverwijzingen naar 

buurtbemiddeling

6 
huisuitzettingen 

250 
overlastdossiers voor ons 

team sociaal beheer

We doen er alles aan om huisuitzettingen te 
voorkomen. Daarom blijven we tot het allerlaatste 
moment zoeken naar een oplossing, samen met de 
huurder. Ten opzichte van 2020 daalde het aantal dit 
jaar opnieuw.

Terug in de buurt 

Met ‘het nieuwe Woonplus’ willen we 
vaker en beter in gesprek met onze 
huurders. Daarom zetten we onder 
andere in op meer zichtbaarheid in de 
wijk. Na de reorganisatie hebben we ons 
nieuwe team wijk- en buurtbeheerders 
uitgebreid voorgesteld. Ook publiceerden 
we hun looproutes op onze website. 



Bijzondere doelgroepen

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

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. Het aantal 
mensen dat in 2021 bij ons een thuis vond vanuit 
hulpverlening of door bijzondere bemiddeling vanuit 
onze zorg was 61. 

Leefbaarheidsprojecten

In 2021 investeerden we 0,5 miljoen in leefbaarheidsinitiatieven, 
waaronder enkele binnentuinprojecten. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het Piet Sanders complex. We investeerden in 
nieuwe bestrating en beplanting en ook de bewoners werkten 
mee aan de metamorfose van het binnenplein. Zij vroegen 
bij de gemeente een wijkbudget aan voor de aanschaf van 
plantenbakken en gingen met beits aan de slag om de bankjes 
weerbestendig te maken.

Pameijer Stichting: 92

Enver: 40

Plusvoorziening: 15

Elckerlyck: 5

Overig: 6

Begeleid wonen



Klantcontactcentrum

In 2021 werd ons klantcontactcentrum verder 
volwassen. We kregen een nieuwe telefooncentrale en 
voegden bij de reorganisatie een senior medewerker 
aan het team toe. Deze heeft een coachende taak 
en zorgt voor een steviger verbinding met de andere 
teams. Ook ontwikkelden we een blauwdruk voor een 
onderhoudsgroep. Deze groep gaat in 2022 aan de 
slag met de verdere verbetering van de afhandeling van 
reparatieverzoeken.

8
Nieuwe huurder

2020: 7,7

7,6
Incasso

2020: 7,2

7,2
Reparatieverzoek

2020: 7,1

8,2
Vertrokken huurder

2020: 8,3

6,9
Planmatig onderhoud

2020: 6,3

*gemiddelde respons enquêtes is 24%

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. In 2021 
behaalden we een gemiddelde score van een 7,6. In wat wederom een 
coronajaar was, zijn we daarmee best tevreden. Maar een dikke 8 blijft 
ons streven. Daarbij ligt onze grootste uitdaging onveranderd op het 
gebied van onderhoud.

Ons rapportcijfer: 
een 7,6

Klantwaardering*



woonplus.nl

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

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

https://www.woonplus.nl/media/1444/woonplus-schiedam-jaarverslag-en-jaarrekening-2021.pdf

