
2013 in vogelvlucht
Dit is de digitale versie van ons jaarverslag over 2013. Lees in 
kort bestek waar we voor staan en waar we ons voor inzetten.



De overheid wil dat woningcorporaties zich voortaan op hun 
kerntaken richten. Dat betekent: zorgen voor goede en betaal-
bare huizen voor mensen met lagere inkomens. Voor ons blijft 
dat een belangrijke doelstelling. Daarnaast werken wij aan 
aantrekkelijke en vitale stadswijken. Want wonen stopt niet bij 
de voordeur. Ook de woonomgeving heeft een grote invloed op 
het woongenot. Daarom richten we ons op de kwaliteit van de 
wijk als geheel. Dat doen we niet door alles op te lossen, maar 
door bewoners te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor de woonomgeving. Onze taak verschuift daarbij van 
‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. 

En we blijven ons – samen met onze partners – inzetten voor 
randvoorwaarden als schoon, heel en veilig, passende voorzie-
ningen en een aantrekkelijke buitenruimte. Als mensen zich 
thuis voelen in een wijk, willen ze ook hun steentje bijdragen om 
het goed te houden.

Wij zetten ons in voor 
sterke stadswijken

‘Als het goed 

gaat met de wijk, 

gaat het goed met 

de bewoners.’ Feijenoord Eet

https://www.youtube.com/watch?v=lTYljaEkzJg&list=PLu9QfwXjQdX2_Ut8gQwtyKVIxdrMrlcql


Een passende woning

Omdat woningcorporaties meer geld moeten afdragen aan het 
Rijk (de verhuurdersheffing), ontkwamen wij er in 2013 niet aan 
om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Bij 
85% van onze huurders bedroeg de verhoging maximaal 4%. De 
overige 15% huurders, met een hoger inkomen, kreeg een huur-
verhoging van maximaal 6,5%.

In 2013 is 92% van onze sociale huurwoningen verhuurd aan 
mensen met een laag tot gemiddeld inkomen. Dat is boven de 
norm van 90%. Van de 3.717 woningen die in 2013 beschikbaar 
kwamen voor verhuur, is 80% verhuurd via Woonnet Rijnmond. 

Via het huidige woonruimteverdeelsysteem (Woonnet Rijnmond) 
komen woningzoekenden niet altijd gemakkelijk aan een 
passende woning. Daarom wordt het systeem in 2014 meer 
vraaggericht. Vooruitlopend hierop heeft Woonstad Rotterdam 
in 2013 geëxperimenteerd met nieuwe vormen van woonruim-
tebemiddeling. Bijvoorbeeld met het inloten van jongeren via 
Facebook, of met het verhuren op basis van leefstijlen in de wijk 
Bloemhof. 

‘We verhuren 92% 

van onze woningen 

aan mensen met een 

laag tot gemiddeld 

inkomen.’

Woningloting via Facebook



‘Opbrengsten 

uit de verkoop 

investeren we in 

herstructurering.’

Een gevarieerd woningaanbod 
voor mooie wijken

Een gevarieerd woningaanbod draagt bij aan sterke wijken. Om 
die reden wil Woonstad Rotterdam uiteindelijk zo’n 4.800 wonin-
gen in de vrije sector huur (VSH) aanbieden. 

Daarnaast verkopen we ook woningen uit eigen voorraad.  
Ondanks de voortdurende crisis verkochten we in 2013 maar 
liefst 727 woningen. Een deel daarvan is verkocht met een op-
knapverplichting. Hiermee stimuleren we particuliere kopers om 
bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Opbrengsten 
uit verkoop investeren we weer in herstructureringsprojecten. Zo 
blijven we bouwen aan vitale wijken. 

Nieuw Crooswijk



We investeren 
in onderhoud en 
reparaties...

In 2013 hebben we 72 miljoen euro besteed aan onderhoud en 
renovatie. En dankzij de BTW-verlaging op onderhoudswerk-
zaamheden is er de komende jaren ruimte voor investeringen in 
duurzaamheid en extra onderhoud. Op een efficiënte en stelsel-
matige manier hebben we de conditie van onze woningen in 
kaart gebracht en daardoor hebben we goed zicht op wat er 
de komende jaren aangepakt moet worden. Verder hebben we 
ervaring opgedaan met preventief onderhoud (APK-onderhoud). 
Daarbij wordt vastgesteld welke werkzaamheden direct, welke 
bij een nieuwe verhuring en welke over drie jaar moeten plaats-
vinden. 

Begin 2013 hebben we met zes aannemers een nieuw reparatie-
contract afgesloten. Dankzij een integrale ketenaanpak werken 
we goedkoper en sneller. Hiermee hopen we de klanttevreden-
heid over de afwikkeling van reparatieverzoeken te verbeteren. 

‘Klant-

tevredenheid 

over reparaties 

staat hoog op 

de agenda.’



...en gaan door 
met nieuwbouw 
en renovaties

Ondanks de aanhoudende crisis is Woonstad Rotterdam ook in 
2013 doorgegaan met het renoveren en vernieuwen van haar  
woningvoorraad. In 2013 zijn we gestart met de bouw en 
renovatie van in totaal 700 woningen, verdeeld over negentien 
projecten. Het gaat hierbij om 61% sociale huurwoningen, 22% 
vrije sector huurwoningen en 17% koopwoningen. Voorbeelden 
zijn De Entree in Overschie, Soetendaal in Rotterdam Noord 
en De Weg naar Kralingen, onderdeel van een grote herstructu-
rering in de wijk Jaffa in Kralingen-Crooswijk. Hier bouwen we 
tweehonderd nieuwe woningen waarvan zestig sociale huur- 
appartementen. Ook de aanleg van de nieuwe buitenruimte is in 

handen van Woonstad Rotterdam. Op Katendrecht realiseren we 
Kaap Belvedère; een combinatie van koopwoningen en bedrijfs-
ruimten. Het markante hoekpand is inmiddels prachtig opgeknapt 
en vormt het onderkomen van het Verhalenhuis Rotterdam. 

‘Daar 

knapt de 

stad
van op.’

Start bouw Soetendaal



Woonoverlast, 
fraude en huis- 
uitzettingen 
proberen we te 
voorkomen

Burenruzie, geluidsoverlast, vandalisme of vervuiling. Woon- 
overlast tast het woongenot aan en de leefbaarheid in een wijk. 
Het voorkómen van woonoverlast is een van onze speerpunten. We 
zetten huismeesters en pleinvaders en -moeders in. Zij vormen, 
samen met onze medewerkers Wijkbeheer, de oren en ogen in de 
wijk en kunnen door tijdig te signaleren woonoverlast in de kiem 
smoren. Waar nodig zetten we buurtbemiddeling in. Als er sprake 
is van criminele activiteiten, schakelen we altijd de politie in. 

Ook bij woonfraude ligt de nadruk op preventie door goed samen 
te werken met andere corporaties en de gemeente. Daarnaast 

probeert Woonstad Rotterdam adequaat te reageren op signalen 
van overbewoning, onderhuur en illegale bewoning.

Een huisuitzetting is een ingrijpende gebeurtenis die we zo veel 
mogelijk proberen te vermijden. Bij het ontstaan van huurachter-
standen gaan we bij voorkeur in gesprek met de bewoner. Zo kan 
huisuitzetting vaak nog worden voorkomen. Ondanks de crisis en 
huurverhogingen is het aantal uitzettingen in 2013 gedaald ten 
opzichte van 2012.

‘We gaan

 bij voorkeur in 

gesprek met 

de bewoner.’

Huismeesters zijn de 

ogen en oren in de wijk

https://www.youtube.com/watch?v=AMHoy9gwDHM&list=PLu9QfwXjQdX2_Ut8gQwtyKVIxdrMrlcql


Participatie: 
meedoen en 
meedenken

Bewonersparticipatie is een van de pijlers onder onze wijken-
strategie. Want een wijk ‘werkt’ pas als de mensen die er wonen 
en werken meedoen en meedenken over hun wijk. We stimuleren 
en faciliteren ongeveer tachtig bewonersinitiatieven. Bijvoor-
beeld Leeszaal West, waar 150 vrijwilligers zich inzetten voor 
een wijkbibliotheek. Of de Rakakkers in Nieuw Crooswijk, waar 
bewoners een slooplocatie hebben omgebouwd tot een gemeen-
schappelijke groentetuin die ze zelf beheren. 

Op beleidsniveau is de Klantenraad (met zestien leden, van wie 
dertien huurders) een kritische, betrokken en constructieve 

gesprekspartner die we zeer waarderen. Het Jaarplan 2014 is in 
nauwe samenwerking met de Klantenraad tot stand gekomen.

Belangrijk is ook de participatie bij herstructurering. We slopen, 
bouwen en renoveren om wijken leefbaar en vitaal te houden. We 
vinden het belangrijk om daarover een open en eerlijke dialoog te 
hebben met de wijkbewoners. Zij kunnen als geen ander aangeven  
wat voor hen en de buurt belangrijk is. Woonstad Rotterdam 
probeert zo veel mogelijk te luisteren naar deze ervarings- 
deskundigen en van ze te leren. 

‘Wij geloven 

in de kracht van 

zelfredzame en 

zelfwerkzame 

bewoners.’

Kinderactiviteiten achter 

de Oranjeboomstraat



Een leefbare 
wijk is schoon, 
heel en veilig

Het afgelopen jaar hebben we ongeveer vijf miljoen euro ge-
investeerd in veilige, schone en leefbare wijken. Het geld ging 
vooral naar concrete kleine maatregelen die direct effect hadden, 
zoals het plaatsen van deurspionnen, het verbeteren van verlich-
ting en het opknappen van binnenterreinen.

Als het over schoonmaak of groenonderhoud gaat, willen bewo-
ners steeds vaker het heft in eigen hand nemen. Dat juichen we 
toe. We stimuleren actief burgerschap en faciliteren initiatieven 
van bewoners die de verantwoordelijkheid willen nemen voor het 
beheer van hun eigen woonomgeving. We spreken met bewoners 

af welke kwaliteit we met elkaar nastreven en houden tussen-
tijds een vinger aan de pols. Als blijkt dat zelfbeheer niet het 
afgesproken resultaat oplevert, sturen we bij. 

Vooral bij herstructurering en in ‘zwakke’ straten proberen we 
een blik achter de voordeur te werpen. Wanneer onze consu-
lenten of huismeesters een probleem signaleren, kunnen zij de 
gebiedscommissie, politie of een zorginstelling inschakelen.
Voor wijken die laag scoren op de sociale en veiligheidsindex – 
zoals Spangen, Cool, het Oude Westen, Bloemhof en de Tarwe-
wijk – was er in 2013 extra budget voor beheer. 

‘Steeds 

vaker willen 

bewoners zelf hun 

verantwoorde-

lijkheid nemen’



We zijn actief op de 
grensvlakken zorg, 
welzijn, leren en 
werken

In een sterke wijk zijn passende voorzieningen aanwezig, waar 
mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en benutten. En waar 
jongeren hun eerste werkervaring kunnen opdoen. Daarom zijn 
wij, met de middelen die ons ter beschikking staan, actief op deze 
grensvlakken. Woonstad Rotterdam investeert in woon/zorgprojec-
ten en zet zich in om stage- en leerwerkplaatsen te creëren voor 
leerlingen van (v)mbo-scholen. In 2013 liepen bij ons 75 jongeren 
stage. Ook steunen we organisaties die jongeren helpen hun 
talenten te ontplooien en een goede start te maken op de arbeids-
markt. Allemaal voorbeelden van social return on investment.
Vanaf 1 januari 2013 verzorgt Woonstad Rotterdam de huisvesting 

van bijzondere doelgroepen zelf. Het gaat om dak- en thuislozen, 
cliënten uit instellingen en statushouders. We hebben in de loop 
van 2013 samenwerkingsovereenkomsten gesloten met tien 
zorgorganisaties. Zij zijn tevreden over de manier waarop wij hun 
cliënten woningen aanbieden. Voor statushouders konden we 
helaas niet helemaal aan onze taakstelling voldoen, omdat er te 
weinig geschikte huurwoningen vrij kwamen voor deze doelgroep. 

In 2013 zijn we samen met het Leger des Heils een pilot Housing 
First gestart. We bieden hierbij zelfstandige huisvesting aan dak-
lozen. De begeleiding is in handen van het Leger des Heils. 

‘We creëren 

leerwerkplaatsen 

voor jongeren van 

het (v)mbo.’

Leerwerkproject 

Renoveren op Zuid



Communicatie 
met klanten

We spannen ons in om onze dienstverlening zo goed mogelijk 
te organiseren. Elke dag proberen we het beter te doen. Mooie 
woorden, maar waardeert u het ook? Dat laten we vaststellen door 
een extern bureau. Het was onze ambitie voor 2013 om op klant-
tevredenheid een 7,2 te scoren. Daarmee zouden we aansluiten 
bij de score van andere grote stadscorporaties. We zijn blij dat dat 
gelukt is. Temeer omdat we begin 2013 een reorganisatie hebben 
doorgevoerd, waarbij we de structuur van de organisatie hebben 
aangepast en er tachtig mensen minder bij ons werken.

Het Klantcontactcentrum (KCC) is het centrale contactpunt van 
Woonstad Rotterdam voor alle huurders. Zij kunnen hier terecht 
met vragen over bijvoorbeeld service, huurprijs en reparaties. 
Huurders deden dat het afgelopen jaar ongeveer 10.000 keer aan 
de balie, 34.500 keer door een mailtje te sturen en 274.452 keer 
per telefoon. Nieuw is de reparatie-App. Hiermee kunnen onze 
huurders 24/7, snel en gemakkelijk via hun smartphone, tablet 
of pc reparatieverzoeken indienen en een afspraak maken met 
de aannemer. 

‘Slimmer, beter 

en sneller 

communiceren.’

https://www.youtube.com/watch?v=vsOyC6X4gRQ&list=UUuASFAf2BpYtKsDdGl_REvA


Steeds duurzamer

Woonstad Rotterdam vindt duurzaamheid een vanzelfsprekend 
onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
We investeren daarom in energiebesparende maatregelen. Zo 
zorgen we niet alleen voor het milieu, maar houden we ook de 
woonlasten voor onze bewoners binnen de perken. Duurzame 
woningen en wijken zijn aantrekkelijk en toekomstbestendig. In 
2013 hebben we het aantal rode energielabels in de bestaande 
bouw omlaag gebracht van 13,4% naar 12%. Verder hebben we 
besloten om 430 eengezinswoningen en 26 flats te voorzien van 
zonnepanelen en de TL-verlichting in onze complexen te vervan-
gen door LED-lampen.

Afgelopen jaar hebben we samen met andere corporaties en de 
energiebedrijven gekeken of we een aantal van onze woningen 
op een rendabele manier kunnen aansluiten op Warmtenet Rot-
terdam. Dit is een 26 kilometer lange verwarmingsbuis met rest-
warmte uit de haven. De resultaten van het onderzoek verwach-

ten we in 2014. Daarnaast is www.slimwoneninrotterdam.nl in 
november gelanceerd, met informatie over hoe Rotterdammers 
zelf hun woning kunnen verduurzamen. Ook is duurzaamheid 
sinds afgelopen jaar onderdeel van onze wijkvisies.

Doen we zelf ook aan duurzaamheid? Jazeker. We hebben 
elektrische bedrijfsauto’s en een uitgebreid fietsenplan. We 
investeren in energiebesparing en opwekking van duurzame 
energie in onze eigen kantoren. Bij de inkoop van gas en elektra 
voor huurders, maar ook van onze eigen bedrijfsmiddelen speelt 
duurzaamheid altijd mee. En, wat we ook onder duurzaamheid 
verstaan en erg belangrijk vinden, is een langdurige samenwer-
king met bewoners en ondernemers uit de wijk.

‘Goed voor 

het milieu en 

voor de energie-

rekening.’
Groen dak 

Charloise Hoofd



Meetbare winst 
voor de stad

Financieel rendement is noodzakelijk voor iedere woning- 
corporatie die op de lange termijn wil blijven bestaan. Dat geldt 
ook voor ons. Maar Woonstad Rotterdam is tevens een maat-
schappelijke onderneming. We investeren geld in de stad en 
willen zeker weten dat de stad en de mensen daar beter van 
worden. We willen de maatschappelijke opbrengst van onze 
inspanningen graag in kaart brengen. Daarom hebben we in 2013 
een unieke meetmethode ontwikkeld, waarmee we vooraf kunnen 
bepalen wat het maatschappelijk rendement van een investering 
zal zijn. De methode maakt het mogelijk om goed te onderbouwen 
waarom een bepaalde investering zinvol is. 

Ook kunnen we achteraf meten of de investering inderdaad het 
verwachte rendement heeft opgeleverd. Zo maken we zichtbaar 
dat investeren meer oplevert dan een gezonde jaarrekening.

‘Wij laten 

zien wat 

investeren 

oplevert’

Leeszaal west



‘sociaal 

rendement plus 

een gezonde 

jaarrekening’

verhuureenheden in beheer  54.216
 

huuropbrengst  250,4 miljoen
solvabiliteit  50,1%
 

aantal verhuringen  3.717
aantal bouw- en renovatiestarts  700
aantal opleveringen nieuwbouw  335
aantal verkochte woningen  727
 

CO2 uitstoot per woning  2355 kg
aandeel energielabels A-B-C-D  88,8%

 
onderhoudsuitgaven (per vhe) €  1.015
beheerlasten (per vhe) €  859
 
 
jaarresultaat 2013 €  9,4 miljoen 

Kengetallen 2013

waarvan € 5 miljoen a.g.v. BTW-voordeel welke 
wordt ingezet in duurzaamheidsinvesteringen
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