
Maatschappelijk rendementmodel Waterweg Wonen 2013
1. WIJ STAAN VOOR 
PARTNERSCHAP (P.11)

(hoofdstuk 5 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’) 

Partnerschap is een noodzakelijke randvoorwaarde om ons hoofddoel – ervoor zorgen dat onze klanten prettig wonen 
in een stad die fl oreert – waar te kunnen maken. Wij kunnen dat namelijk niet alleen bereiken. Verschillende partners 
moeten in Vlaardingen eendrachtig samen werken om dit doel te behalen. 

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

21% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor (maatschappelijke) partners

We willen zorgen voor kwetsbare groepen Huisvesting van bijzondere doelgroepen 
(individueel)  P.14

d 37.250 Verhuringen aan bijzondere doelgroepen:
Gehandicaptenzorg: 15 (2012: 33)
Geestelijke gezondheidszorg:  20 (2012: 20)
Asielzoekers / statushouders:   106 (2012: 110)
Maatschappelijke opvang: 264 (2012: 190)
Laatste Kans Project (LKP) en 
Project Ontruimingspreventie (POP):  69 (2012: 51)

474 (2012: 404)   Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

d 52.800 Verlenen urgenties 91

d 8.500 Huisvesting ‘tussen wal en schip huishouden’:   17 (2012: 7)

Huisvesting van bijzondere doelgroepen 
(groepsgewijs)  P.14

Groepsgewijze verhuringen aan bijzondere doelgroepen:                      
Gehandicaptenzorg:  24 (2012: 24)
Geestelijke gezondheidszorg:   10 (2012: 10)
Maatschappelijke opvang:  100 (2012: 100)
Groepswonen voor dementerende ouderen: 18 (2012: 18)

152 (2012: 152) Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

Leefbaarheidsactiviteiten:  P.32
- Sinterklaas i.s.m. jongeren
- OnFF Activiteitencentrum

d 88.256 

Ontwikkelen van en investeren in 
woongerelateerde voorzieningen (onrendabel)  P.15

d 3.976.000 Nieuwe voorzieningen:
- Stadsleven
- Hospice
- Zorgcentrum Uitzicht

- In uitvoering
- Opgeleverd jan. 2013
- Haalbaarheidsstudie

Effecten worden gerealiseerd 
door maatschappelijke instellingen 
(belanghouders)

We willen bewoners invloed geven op hun 
woonomgeving  P.32

Leefbaarheidsactiviteiten:
- Afvalproject kinderen
- Wijkkrant
- Sportassistenten

d 83.280 Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten: 
saamhorigheid bevolking: zeer matig 

Inzet accountbeheerders:
- Overleg met de bewonerscommissies
- Het opstellen en uitvoeren van de 

leefbaarheidsprogramma’s
- Initiatieven van huurders fi nancieel 

ondersteunen en faciliteren 

d 314.000 

We willen zorgen voor betaalbare niet/semi-
commerciële ruimtes voor dienstverlening zonder 
winstoogmerk  P. 15

Huurkorting aan dienstverleners zonder 
winstoogmerk geven

d 320.400 

Verhogen van verhuur van aantal ruimten aan 
maatschappelijke instellingen 

Nieuwe verhuringen aan maatschappelijke instellingen 
met niet/semi-commerciële ruimte

 +1 (norm ≥ 3) => 34
Zonnehuisgroep

Verhogen van de aantrekkelijkheid van de stad 
voor haar (toekomstige) inwoners  P. 16

Bijdrage leveren aan activiteiten in de stad:
- Loggerfestival
- Zomerterras
- De Kroepoekfabriek
-  Citymarketing  

d 257.500 93% van de artikelen 
heeft een positieve of 
neutrale inhoud en 7% is 
negatief (norm ≥ 90%)

Sociale Index- deelname aan activiteiten/
uitgaan: 6,9
Atlas voor gemeenten 2013/ cultureel 
aanbod: nr. 23 van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten/ cultuur: zeer 
goed

P. 17 Subtotaal e � 5.137.986 

2.  WIJ STAAN VOOR HET 
ACTIEPLAN WONEN (P.19)

(hoofdstuk 6 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

In het Actieplan Wonen hebben wij een concrete aanpak afgesproken om de woningvoorraad van de stad te transfor-
meren. Waterweg Wonen neemt haar aandeel in de uitvoering van het Actieplan Wonen voor haar rekening. Wij voeren de 
afspraken uit zoals die met de gemeente en Woning stichting Samenwerking Vlaardingen zijn overeengekomen. Eventuele 
aanpassingen in het uitvoerings programma komen alleen in gezamenlijk overleg tot stand. Met de uitvoering van het 
Actieplan Wonen realiseert Waterweg Wonen een toekomstbestendige vastgoedportfolio in het licht van prijs, kwaliteit, 
mate van toe- en doorgankelijkheid, woningtypen, doelgroepen enenergieprestaties.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

53% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor transformatie van de woningvoorraad

We willen zorgen voor kwalitatief goede en 
betaalbare (huur)woningen

Huisvestingsgarantie BBSH-doelgroep geven, 
waarvoor de huurwoningvoorraad minimaal 9.820 
woningen dient te bedragen

Huurwoningvoorraad 11.816 (norm: 11.524) Sociale Index- tevredenhuid met huidige 
woning: 6,8

Sloop: verminderen van de woningvoorraad 
huurwoningen die geen toekomstwaarde heeft  P.22

P.M. Sloop 118 (norm: 118)

Renovatie: opleveren van sociale huurwoningen 
(incl. vernieuwbouw) (onrendabele investeringen)  
P.22 t/m P.25

d 7.858.100 
(excl. verbetering 

EPA- label) 

Renovatie, sociaal (opgeleverd) 466 (norm: 739)

Nieuwbouw: opleveren van sociale huurwoningen 
(goedkoop en middelduur) (onrendabele 
investeringen) P.22

 d 4.651.000 Nieuwbouw sociale huur (opgeleverd) 45 (norm: 45)

We willen graag dat middeninkomens in 
Vlaardingen blijven wonen of terugkomen.

Nieuwbouw: vrije sector huur / duur (exclusief 
vernieuwbouwwoningen) (onrendabele 
investeringen) P.22

Nieuwbouw vrije sector huur/ duur (opgeleverd) 6 (norm: 6)

Nieuwbouw: koopwoningen (levering grond)  
P.22 en P.23

Grondexploitatie 
onrendabel

Nieuwbouw koop 
(opgeleverd)

78 (norm: 78) Atlas voor gemeenten 2013 / 
Huizenprijzen per vierkante meter: nr. 31 van 
de 50 grootste gemeenten.
Bandbreedte huizenprijzen per vierkante 
meter: tussen de d 1.300 en d 1.800 
(gemiddeld tussen de d 1.400 en d 2.300).
Percentage koopwoningen: nr. 45 van de 50 
grootste gemeenten.

Verkoop: van woningen via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit koopgarant 8 (2012: 8)

Verkoop: van woningen niet via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit niet koopgarant 4 (2012: 4)

Renovatie: dure huurwoningen niet onrendabel Renovatie, duur (opgeleverd) 0 (norm: 0)

We zien het als taak senioren te helpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en 
toegankelijkheid voor mensen te bevorderen die 
zorg nodig hebben.

Renovatie: opleveren appartementen met 
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren) P.27

(maakt 
onderdeel uit van                                         

d 7.858.100)

Appartementen met sterren 
(opgeleverd)                                                                                              

89 (norm: 354) Atlas voor gemeenten 2013/ Vergrijzing: nr. 4 
van de 50 grootste gemeenten.

Nieuwbouw: opleveren appartementen met 
sterrenkwaliteit (onrendabel investeren)  

Nieuwbouw appartementen met sterren (opgeleverd) 0 (norm: 0)

Individuele voorzieningen woningen 
gehandicapten (ROG)  P.34

d 67.197 Vlonders, verhoogde toiletpotten, steunbeugels, 
aanpassingen douche.

We willen graag starters voorzien van woningen Huurwoningen verhuren aan starters Huurwoningen verhuren aan starters 50% van de woningen verkregen door 
starters (2012: 46%)

Nieuwbouw - starterwoningen opleveren: Nieuwbouw starterwoningen 0 (norm: 12)

Verkoop: van woningen via koopgarant:  P.25 P.M. Verkoop bestaand bezit koopgarant 14 (norm: 22) Atlas voor gemeenten 2013 / Bandbreedte 
huizenprijzen per vierkante meter: tussen de 
d 1.300 en d 1.800 (gemiddelde 50 grootste 
gemeenten tussen de d 1.400 en d 2.300). 

Verkoop: van woningen niet via koopgarant: 
(korting)  P.25

d 104.325 Verkoop bestaand bezit niet koopgarant 20 (norm: 18)

Subtotaal e 12.680.622 



3. WIJ STAAN VOOR 
GOED BEHEER (P29)

(hoofdstuk 7 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Goed beheer van onze woningen en wijken is van levensbelang om schone, hele en veilige wijken, buurten en woingen te 
realiseren waar mensen – ook op langere termijn – graag wonen. Om goed te kunnen meten of we op de goede weg zijn, 
willen wij in overleg met de gemeente en andere partners de Sociale Index verder vormgeven, de databases helpen vullen 
met gegevens en bepalen we samen de gewenste scores op de Sociale Index. Dat doen we door samen met de gemeente, 
zorg- en welzijninstellingen, scholen en allerlei ander maatschappelijke partners in samenhang te investeren in de buurten. 
Concreet hebben we de werkwijze van het succesvolle project ‘Thuis in uw Wijk’ uitgerold over andere wijken en buurten.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.20 en P.30)

10% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor goed (maatschappelijk) beheer

Bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid 
in wijken en buurten (schoon, heel en woongenot) 

Buurtschouwen uitvoeren, waarbij onze complexen 
als ‘schoon, heel en veilig’ worden ervaren

Schouwresultaten: Minimaal rapportcijfer 7 (norm) als 
beoordeling van onze complexen 

Schouwresultaat: 7,1

Leefbaarheidsactiviteiten:  P. 32
- Stichting IPSE
- Watch Out
- Cameratoezicht
- Quickscan Floris de Vijfdelaan

d 85.998 Evaluaties n.a.v. activiteiten. Bij ontevredenheid wordt de 
activiteit niet herhaald.

Sociale Index- schoon en goede 
woonsfeer: 6,6 

Inzet woonconsulenten: P. 32
- Uitvoeren van de leefbaarheidsprogramma’s
- Initiatieven van huurders fi nancieel 

ondersteunen en faciliteren 

d 370,813 Sociale Index- participatie: 6,7
Elsevier De Beste Gemeenten/ 
saamhorigheid bevolking: zeer matig

Inzet complexbeheerders en wijkmeesters:  P. 32
- Aanspreekpunt in de wijk
- Controle schoonmaak
- Kleine technische handelingen
- Schoon, heel & veilig

d 495,744 Sociale Index- tevredenheid met huidige 
woonomgeving: 6,7

Onderhouden speeltuinen  P. 13 d 42.661 Goed onderhouden speeltuinen 45 (2012: 44) Sociale Index- speelgelegenheid jonge 
kinderen: 6,8

Onderhouden groen  P. 13 d 506.089 Goed onderhouden hectaren groen 30 (2012: 31) Sociale Index- groenvoorzieningen: 7,3
Atlas voor gemeenten 2013/ groen in de 
wijk: omvang nr. 14, kwaliteit nr. 38 van de 
50 grootste gemeenten

Onderhoudgerelateerde 
leefbaarheidsactiviteiten:  P.32
- Incidentele schoonmaakbeurt
- Verwijderen graffi ti
- Ventilatieroosters aanbrengen

d 33.508 Sociale Index- veiligheid/ vernieling: 6,8
Atlas voor gemeenten 2013/ veiligheid: nr. 13 
van de 50 grootste gemeenten  

Kunst- en cultuuractiviteiten  P.32
- VIA20
- ‘Vandaag komt de wind…’
- Beeldenroute Hoofdstedenbuurt

d 55.000

Laatste-kans-beleid (LKB) en Project Ontruimings 
Preventie (POP)  P.31

d 51.300 LKP-ers en POP-ers
Ontruimingen

35 (2012: 22)
81 (2012: 74)

Sociale Index- bekendheid met 
schuldhulpverlening: 7,2

Inzet overlastconsulenten:  P.31
- Bemiddelingen
- Waar nodig externe partijen betrekken
- Lokaal Zorgnetwerk overleggen
- Huisbezoeken
- Inschakeling jurist

d 107.618 Aantal binnengekomen overlastklachten  251 (2012: 296) Sociale Index- overlast: 6,5
Elsevier De Beste Gemeenten/ overlast: 
zeer matig

Ontmantelen hennepkwekerijen  P.31 d 6.232 Aangetroffen hennepkwekerijen 10 (2012: 4) Sociale Index- veiligheid: 6,7
Sociale Index- inbraak: 7,0
Atlas voor gemeenten 2013/ veiligheid: nr. 13 
van de 50 grootste gemeenten
Elsevier De Beste Gemeenten/ weinig 
misdaad: zeer matig 

Inbraakpreventie:
aanbrengen inbraakwerend hang- en sluitwerk

d 160.500 Braakveilige woningen 1.740 (2012: 1.534) 

Verminderen van de overlast voor bewoners bij 
renovatie- en slooptrajecten P.34 

Bewonersbegeleiding:
- Huisbezoeken t.b.v. sloop/renovatie
- Begeleiden ten tijde van sloop renovatie
- Bewoners ondersteunen bij kleurkeuze trajecten
- Bemensen van modelwoning en woonwinkel
- Spreekuren houden voor bewoners
- Koffi eochtenden organiseren

d 412.500

Subtotaal e 2.327.963 

4.  WIJ STAAN VOOR 
DUURZAAMHEID (P.53)

(hoofdstuk 8 uit bedrijfsplan 2012 - 2015 ‘Wij staan voor Vlaardingen’)

Waterweg Wonen wil een bijdrage leveren aan duurzaamheid door onze bedrijfsvoering en woningportefeuille zo in te 
richten dat toekomstige generaties in hun behoeftevervulling geen belemmering ondervinden. De uitdaging is om 
oplossingen te vinden zonder uitputting van natuurlijke bronnen en met minder belasting van het milieu. Daarbij zijn al 
onze inspanningen gericht op een prettige en toekomstbestendige samenleving. We kijken zowel naar ‘people’, ‘planet’ 
als ‘profi t’ en sturen op zes thema’s uit de duurzaamheidmethodiek van Deloitte: ‘visie en beleid’, ‘verankering in de 
organisatie’, ‘duurzame woningportefeuille’, ‘leefbaarheid’, ‘fi nanciën en fi scaliteiten’ en ‘transparante communicatie’. 
Wij willen onze scores op deze thema’s de komende jaren verbeteren. Op energie terrein in een sneller tempo verder 
gaan met het verlagen van de CO2-uitstoot van ons woningbezit. Het gebruik van milieuvriendelijke materialen bij onze 
nieuwbouw- en onderhoudsactiviteiten en in onze eigen bedrijfsvoering zullen we verder uitbreiden.

Beoogde maatschappelijke effecten Hoe bereiken we deze effecten? Investeringen Resultaten Gerealiseerde maat schap pelijke effecten  
(P.37)

16% van de maatschappelijke uitgaven bestemd voor duurzaamheid

Verbeteren van onze duurzaamheidsprestaties 
gericht op een prettige en toekomstbestendige 
samenleving.  P.55

Activiteiten ter verbetering van de scores in de 
Deloitte-meting rond duurzaamheid: van gemiddeld 
36% in 2011 naar gemiddeld 68% in 2015. 

d 63.025   
urenbesteding 
medewerkers 

(kernteam) aan 
duurzaamheid 

en externe 
advieskosten

Totaal
Visie en beleid
Verankering organisatie
Duurzame woningportefeuille
Sturen op leefbaarheid
Financiën en fi scaliteiten
Transparante communicatie

69% (norm: 68%)
68% (norm: 58%)
61% (norm: 74%)
60% (norm: 75%)
55% (norm: 55%)
74% (norm: 74%)
95% (norm: 75%) 

We kijken kritisch naar de impact van onze woningportefeuille op mens, milieu en samenleving. 

- Reduceren van CO2-uitstoot, norm 15,9% 
vanaf 2008.  P. 55

Woningen voorzien van een hoger energielabel.   d 3.785.000  
(onderdeel van 

de investerings-
begroting en 

het planmatig 
onderhoud)

Woningen met energielabel: 
(A is het meest zuinig en G 
het minst zuinig)

Totaal 11.816
A: 473
B: 2.506
C: 3.148
D: 2.979
E: 1.686
F: 853
G: 171

CO2-reductie: 17,0%. 
In 2013 is een reductie van 3,3% 
gerealiseerd.

+++ +

- Milieubesparing met als effect vermindering 
van de energielasten door bewustwording en 
gedrag (inzicht in gebruik en opbrengst), 
norm 10% energiebesparing.  P.55

We zetten duurzaamheidcoaches in om duurzaam 
gedrag te stimuleren.

d 20.279 Tien huurders zijn 
opgeleid tot gediplomeerd 
duurzaamheidscoach.
Huishoudens in vijf van 
onze complexen krijgen 
duurzaamheidadviezen van 
tien duurzaamheidscoaches.

Pilot is in december 
2013 van start gegaan, 
daarom zijn nog geen 
uitkomsten beschikbaar

Effecten worden in 2014 gemeten

++ +

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
minder gebruik van fossiele brandstoffen) door 
het individueel opwekken van eigen warmte of 
stroom door het toepassen van zonnepanelen 
in eengezinswoningen, norm d 25 per maand 
energiebesparing.  P.56

We plaatsen zonnepanelen op onze woningen. d 5.789 
(promotie-

activiteiten en 
materialen, 

panelen zelf 
worden geleased)

Aantal daken van woningen 
voorzien van zonnepanelen.

20 daken met 
zonnepanelen +++ +

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
minder gebruik van fossiele brandstoffen) en 
omlaag brengen collectieve energielasten 
door het toepassen van LED verlichting op 
complexen, norm 40% energiebesparing.  P.56

We plaatsen duurzame verlichtingssystemen op 
onze woningen.

(p.m.: maakt 
onderdeel uit van 

onderhouds-
begro ting en de 

begroting van 
VvE’s) 

Complexen voorzien van LED verlichting (collectieve 
verlichting).

Acht complexen (deels) 
voorzien van LED 
verlichting (waaronder 
VVE-complexen)

++ ++

We kijken kritisch naar de impact van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en samenleving.  P.56

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
verminderen van gebruik van fossiele 
brandstoffen), norm 20% besparing 
electriciteitsverbruik.  P.57

We stimuleren mileuvriendelijk vervoer woon-werk. Subsidie-voucher 
ingezet ministerie 
van Infrastructuur 
en Milieu via VCR, 

zelf bijgedragen 
d 933 en e-bike 

d 1.919

We hebben een mobiliteitsscan uitgevoerd onder onze 
medewerkers.
Gedurende zes weken konden medewerkers een E-bike 
testen. Er zijn meer mogelijkheden voor stalling van fi etsen 
gerealiseerd.

64 medewerkers 
aan mobiliteits scan 
meegedaan
5 medewerkers hebben 
een e-bike aangeschaft 
en Waterweg Wonen 
zelf 1 e-bike

++ –

We willen het electriciteitsverbruik in onze 
bedrijfsvoering verminderen. 

d 1.825 In het kantoorpand zijn schakelverlichting en sensoren 
geplaatst. Medewerkers worden geattendeerd op 
duurzaam gedrag. 

In alle (afsluitbare) 
kamers op de eerste en 
tweede etage

+++ –

- Milieubesparing (CO2-uitstoot verminderen, 
verminderen van gebruik van hout, water, energie), 
norm 30% besparing papierverbruik.  P.57 

We willen het papierverbruik verder verminderen 
(2012 t.o.v. 2011: 25%).

Digitalisering documenten en scheppen van voorwaarden 
om digitaal te werken. Invoering digitale facturering.

In 2013 5% verdere 
verlaging van 
papierverbruik

++ +

Subtotaal e 3.877.837 –  Geen effect     +  Effect     ++  Groot effect

Eindtotaal e 24.024.408 


