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Voorwoord 

De maatschappelijke visitatie 

De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een 

woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om woningcorporaties zelf, de huurders, de 

gemeente(n) en andere belanghebbenden en belangstellenden inzicht te geven in de prestaties 

van een woningcorporatie. De maatschappelijke visitatie is een vorm van verantwoording van de 

corporatie naar haar belanghebbenden over haar maatschappelijke prestaties, maar uitdrukkelijk 

bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren. Een maatschappelijke visitatie wordt uitgevoerd 

volgens een vaste methodiek. Momenteel is dat ‘Methodiek Maatschappelijke Visitatie 

Woningcorporaties 6.0.  

 

De maatschappelijke visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het 

gaat hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.  

 

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal perspectieven: 

 Presteren naar Opgaven en Ambities;  

 Presteren volgens Belanghebbenden; 

 Presteren naar Vermogen; 

 Governance van maatschappelijk presteren. 

 

Bij de start van de maatschappelijke visitatie stelt het bestuur een position paper op waarin wordt 

aangegeven waar de corporatie voor staat, wat de corporatie wil bereiken, waar de corporatie nu 

staat en hoe hij/zij het maatschappelijk functioneren van de corporatie en de lokale driehoek 

beoordeelt.   

 

Aan het einde van de maatschappelijke visitatie schrijft de visitatiecommissie een reflectie op de 

corporatie, de zogenoemde ‘recensie’. De recensie bevat een reflectie van de visitatiecommissie op 

de maatschappelijke prestaties van deze corporatie en de lokale context. Daarin komt onder meer 

naar voren wat de corporatie heeft geleerd van het verleden, of de corporatie de goede dingen doet 

en hoe de corporatie dat doet en hoe het maatschappelijk presteren in relatie tot de identiteit, de 

missie, de ambities en de context van de corporatie staat. Verder wordt aangegeven wat dat 

betekent voor de toekomst. De maatschappelijke visitatie resulteert verder in een kwantitatieve 

scorekaart en een toelichting op de beoordeling. 

 

Na het afronden van het rapport voor de maatschappelijke visitatie formuleert het bestuur samen 

met de raad van commissarissen, in overeenstemming met de Governancecode, een reactie op de 

beoordeling en de aanbevelingen uit het rapport.  

 

De visitatiecommissie 

Eigen Haard heeft Ecorys in 2019 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke 

visitatie. De maatschappelijke visitatie heeft plaatsgevonden in de periode januari tot en met juni en 

beslaat de jaren 2015 tot en met 2018. De visitatiecommissie bestond uit Maarten Nieland, Robert 

Kievit en Marieke Kalkman.   
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De meetschaal 

De visitatiecommissie gebruikt voor de beoordeling cijfers op onderstaande meetschaal van 1 tot 

en met 10. De meetschaal wordt tevens voorgelegd aan de belanghebbenden om hun beoordeling 

uit te spreken. De kwalitatieve prestaties worden eveneens in het licht van deze schaal beoordeeld. 

De corporatie scoort een voldoende als de prestaties in belangrijke mate de opgaven evenaren. 

 

Cijfer Prestatie Cijfer  

1. Zeer slecht 6. Voldoende 

2. Slecht 7. Ruim voldoende 

3. Zeer onvoldoende 8. Goed 

4. Ruim onvoldoende 9. Zeer goed 

5. Onvoldoende 10. Uitmuntend 

 

In het beoordelingskader van methodiek 6.0 is per meetpunt aangegeven wat minimaal 

noodzakelijk is om een voldoende te scoren: het ijkpunt van een 6. De visitatiecommissie 

beoordeelt in eerste instantie of de corporatie aan het ijkpunt van een 6 voldoet. Vervolgens 

beoordeelt de visitatiecommissie in hoeverre de corporatie in positieve of negatieve zin afwijkt van 

het ijkpunt. Om richting te geven aan de mate waarin de corporatie een hogere score of een lagere 

score krijgt, zijn in het beoordelingskader handvatten of criteria voor plus- respectievelijk minpunten 

aangegeven.   

 

Leeswijzer 

Het rapport voor de maatschappelijke visitatie is opgebouwd uit drie delen: 

 

1. Beoordeling van de maatschappelijke prestaties, in het kort 

2. Toelichtingen op de beoordelingen, per perspectief 

3. Bijlagen bij het rapport 

 

Het eerste deel bevat de recensie, een scorekaart, een samenvatting van de beoordeling vanuit de 

vier perspectieven, een korte schets van de corporatie en een terugblik op de vorige 

maatschappelijke visitatie. 

 

Het tweede deel vormt het hart van het rapport: een uitgebreide toelichting op de beoordeling 

vanuit de vier perspectieven. 

 

Het derde deel bevat de bijlagen bij het rapport, waaronder de onafhankelijkheidsverklaringen, de 

cv’s van de visitatoren, een overzicht van de betrokken personen, de bronnenlijst en een uitwerking 

van het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’. 

 

Tot slot 

De leden van de visitatiecommissie danken alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan 

de maatschappelijke visitatie. In het bijzonder bedankt de visitatiecommissie Frank Hederik, Marion 

Kranenburg en Sandra Dijkhuizen voor de prettige samenwerking. 
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Deel 1:  
Beoordeling van de maatschappelijke 
prestaties, in het kort 
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A. Recensie 

Gedegen volkshuisvester in ontwikkeling naar een bredere oriëntatie 

Eigen Haard is een grote corporatie die werkzaam is in de Metropoolregio Amsterdam en de stad 

Amsterdam. De corporatie beheert in dat werkgebied ongeveer 62.000 verhuureenheden en wil 

zoveel mogelijk mensen betaalbaar laten wonen.  

 

Voorgaande visitatie 

Eigen Haard scoorde in de vorige visitatie op de verschillende onderdelen een ruim voldoende tot 

goed. De visitatiecommissie was destijds van mening dat Eigen Haard goede volkshuisvestelijke 

prestaties leverde. Daarnaast concludeerde de visitatiecommissie dat de prestaties op de 

onderdelen ‘Governance’, ‘Presteren naar Vermogen’ en ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ zijn 

verbeterd. De visitatiecommissie vond de wijze waarop Eigen Haard met haar stakeholders omging 

bijvoorbeeld bewonderenswaardig, door meer open en transparant te zijn over haar 

maatschappelijke investeringen en de achterliggende keuzes. Tegelijkertijd gaf de 

visitatiecommissie Eigen Haard een aantal aanbevelingen. De belangrijkste waren:  

 Wees niet te voorzichtig in handelen. Anders blijven bepaalde kansen liggen, bijvoorbeeld als 

het om investeringen in de woningvoorraad;  

 Speel beter in op lokale behoefte en kom daarover op één lijn met bezitsgemeenten;  

 Benut ruimte voor verbetering op het vlak van afhandeling van reparatieverzoeken; 

 Draag innovatieve projecten beter uit richting belanghebbenden. 

 

Eigen Haard is met de aanbevelingen duidelijk aan de slag gegaan. De corporatie heeft 

bijvoorbeeld de samenwerking met de belanghebbenden verbeterd en is eerder met hen in het 

beleidsproces in gesprek gegaan, zodat de lokale behoeften beter kunnen worden meegenomen. 

Daarnaast is Eigen Haard haar prestaties en projecten meer gaan verantwoorden richting de 

samenleving. Een aandachtspunt dat, blijkens de reacties van enkele gemeenten, niet volledig is 

uitgewerkt betreft het beter inspelen op de lokale behoeften in de bezitsgemeenten. Er is 

herhaaldelijk opgemerkt dat Eigen Haard beter haar betrokkenheid kan tonen bij de specifieke 

lokale opgaven in die betreffende gemeenten.   

 

Eigen Haard heeft vanwege de omvangrijke volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied en de 

sterke financiële positie ervoor gekozen om het vermogen maximaal te gaan inzetten, bijvoorbeeld 

in het realiseren van autonome groei door middel van nieuwbouw.  

 

Huidige visitatie 

Eigen Haard staat van oudsher bekend als een solide en betrouwbare huisvester. In de 

voorliggende visitatie is eveneens gebleken dat de belanghebbenden Eigen Haard onder meer om 

deze reden waarderen. De gemeente Amsterdam gaf Eigen Haard zelfs het predicaat: ‘de echte 

volkshuisvester van Amsterdam’.  

 

De visitatiecommissie constateert dat Eigen Haard ook deze visitatie haar rol als volkshuisvester 

heeft waargemaakt. Tegelijkertijd ziet de visitatiecommissie een duidelijke ontwikkeling in de rol die 

Eigen Haard pakt, bijvoorbeeld door meer in te zetten op onderwerpen die veel meer in de richting 

van een brede oriëntatie gaan, zoals wijkgericht werken en de inzet voor kwetsbare groepen. 

Daarnaast is tijdens de huidige visitatie gebleken dat Eigen Haard een grote verandering heeft 

doorgemaakt in de wijze waarop zij naar buiten treedt. De corporatie is veel duidelijker en 

prominenter aanwezig in het werkgebied. De ontwikkeling van Eigen Haard blijkt ook uit het feit dat 

men, binnen de normen van de toezichthouders, doelbewust de financiële ruimte is gaan opzoeken 

om meer bij te dragen aan de opgaven in het werkgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van 

nieuwbouw en duurzaamheid. 



 

 

10 

 

  

 

 

Het hoge(re) ambitieniveau vergt echter tevens een toenemend uitvoeringsniveau. Het is de 

visitatiecommissie daarbij opgevallen dat de realisatie de ambities nog niet geheel weerspiegelen, 

bijvoorbeeld ambities ten aanzien van duurzaamheid (SAVE). Daarnaast wordt door enkele 

belanghebbenden opgemerkt dat de interne doorvertaling van de ambities naar de zogenoemde 

‘werkvloer’ niet altijd goed verloopt. Als voorbeeld wordt door huurdersorganisaties aangegeven dat 

de toelichting van Eigen Haard in de richting van bewonerscommissies, door bijvoorbeeld een 

manager, niet altijd gelijk is aan de toelichting die het bestuur van Alert hoort van de bestuurders 

van Eigen Haard. 

 

Aanvullend is het de visitatiecommissie opgevallen dat een aantal gemeenten in het werkgebied de 

indruk hebben dat Eigen Haard onvoldoende zichtbaar en aanwezig is in de betreffende 

gemeente(n) en daardoor de lokale opgaven minder goed kent. De visitatiecommissie wil Eigen 

Haard daarom aanraden duidelijker te communiceren over haar betrokkenheid in de betreffende 

gemeenten. 

 

Verbeterpunten 

De visitatiecommissie ziet in Eigen Haard een gedegen volkshuisvester, die ruim voldoende tot 

goed presteert. Desalniettemin ziet de visitatiecommissie een aantal aandachtspunten: 

 Verbeter de communicatie met huurders bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. Vanuit 

verschillende belanghebbenden wordt aangegeven dat de communicatie en het creëren van 

draagvlak bij renovatie- en verduurzamingsprojecten niet altijd optimaal verloopt.  

 Verbeter de verbinding en de samenwerking binnen de organisatie, zowel horizontaal als 

verticaal. Verschillende belanghebbenden ervaren dat de samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen van Eigen Haard niet altijd optimaal verloopt en dat de organisatie niet 

altijd in lijn met de ambities van het bestuur handelt.   

 Versterk de zichtbaarheid in de gemeenten in de regio en draag de volkshuisvestelijke 

prestaties uit.  

 

Richting toekomst 

Het is de visitatiecommissie duidelijk geworden dat Eigen Haard bezig is een nieuw evenwicht te 

vinden, waarbij de sterkten die samenhangen met de van oudsher degelijke basishouding worden 

aangevuld met een brede inzet voor de wijken en buurten. Deze insteek wordt gewaardeerd door 

de belanghebbenden waarmee Eigen Haard samenwerkt. De toekomstige opgaven zullen steeds 

meer vragen om een gezamenlijke aanpak waarbij de betrokkenheid van Eigen Haard belangrijk is. 

Het eerder aangehaalde evenwicht tussen soliditeit en aandacht voor de kerntaak en aandacht 

voor een bredere oriëntatie zal zich daarom de komen de jaren verder gaan uitwerken. De 

visitatiecommissie wenst Eigen Haard veel succes bij het vinden van dit nieuwe evenwicht!  
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B. Scorekaart 

Perspectief 
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Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van 

de prestatieafspraken 
7,2 7,1 7,1 7,0 7,3 - 7,1 75% 

7,3 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
 8,0 25% 

Presteren volgens Belanghebbenden 

Prestaties 7,7 7,6 7,5 7,4 7,7 - 7,6 50% 

7,6 Relatie en communicatie  8,0 25% 

Invloed op beleid  7,2 25% 

Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 8,0 
8,0 33% 

7,8 

Prestatiesturing 8,0 

Maatschappelijke rol raad 

van commissarissen 
 8,0 33% 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 8,0 
7,5 33% 

Openbare verantwoording 7,0 

Thema 1: Woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid  

Thema 2: Woonruimteverdeling  

Thema 3: Kwaliteit en duurzaamheid 

Thema 4: Leefbaarheid 

Thema 5: Wonen en zorg 
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C. Samenvatting 

Eigen Haard krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende perspectieven van de 

maatschappelijke visitatie. 

 

Tabel 1 Beoordeling 

Perspectief Eindcijfer 

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,3 

Presteren volgens Belanghebbenden 7,6 

Presteren naar Vermogen 8,0 

Governance van maatschappelijk presteren 7,8 

 

Presteren naar Opgaven en Ambities 

Eigen Haard heeft de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied in ruim voldoende 

mate ingevuld. Eigen Haard heeft bijgedragen aan de beschikbaarheid door 

nieuwbouwwoningen te realiseren en de verkoop van woningen te beperken. Daarbij 

heeft Eigen Haard gestuurd op een gedifferentieerd woningaanbod in de wijken en buurten. 

Daarnaast heeft Eigen Haard aan de hand van SAVE-projecten woningen verduurzaamd en 

aandacht gehad voor circulariteit. In het kader van de leefbaarheid in de wijken en buurten zet 

Eigen Haard onder andere buurtbemiddeling in, werkt zij samen met maatschappelijke partners en 

stimuleert zij bewonersinitiatieven.  

 

Presteren volgens Belanghebbenden 

De belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over de prestaties van Eigen 

Haard. Met name de inzet op betaalbaarheid wordt vaak genoemd als sterk punt van 

Eigen Haard. De corporatie wordt ook gezien als een degelijke partner met wie goed 

samen te werken is. Eigen Haard geeft ook op passende wijze invloed op het beleid. Een 

aandachtspunt is wel dat er verschillen in de opvattingen van met name de gemeenten in het 

werkgebied zijn. De meeste gemeenten zijn zeer tevreden, terwijl andere gemeenten op hetzelfde 

onderwerp ontevreden zijn.  

 

Presteren naar Vermogen 

Eigen Haard kan de inzet van haar vermogen goed verantwoorden. Er is een duidelijke 

strategie die goed doorvertaald is naar een meerjarenbegroting en gedetailleerdere 

jaarplannen. Tijdens het proces van investeringsbeslissingen worden de 

maatschappelijke opgaven duidelijk meegenomen bij de overwegingen, aansluitend bij de 

overkoepelende strategie of specifieke beleid.   

 

Governance van maatschappelijk presteren 

Eigen Haard heeft haar missie en visie op een duidelijke en gestructureerde wijze 

vertaald naar een concrete strategie. Deze is op een vergaand niveau doorvertaald 

naar de interne organisatie, waarbij uiteindelijk ook medewerkers zijn toegewezen. Bij 

de strategievorming zijn bovendien de diverse belanghebbenden groepen zoals 

huurdersvertegenwoordiging en gemeenten op passende wijze betrokken. De RvC van Eigen 

Haard heeft een goede invulling van haar maatschappelijke rol, hetgeen onder meer is gebleken uit 

het verhogen van de ambities op het gebied van nieuwbouw en het organiseren van bijeenkomsten 

voor belanghebbenden en leden van de raden van commissarissen van andere woningcorporaties. 

Eigen Haard legt ook ruim voldoende naar de samenleving verantwoording af over het gevoerde 

beleid en de resultaten daarvan.  

 

 

7,3 

7,6 

8,0 

7,8 
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D. Korte schets van de corporatie 

 

Eigen Haard is in 1909 in de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost opgericht door een groep mannen, 

voor wie de armzalige woonomstandigheden van arbeiders waren een doorn in het oog was. Zij 

richtten een vereniging op voor goede betaalbare woningen. Eigen Haard was geboren en wordt nu 

110 jaar.  

 

Werkgebied 

Eigen Haard verhuurt ruim 55.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam. Het grootste deel 

van het woningbezit is gelegen in Amsterdam. Daarnaast heeft Eigen Haard woningen in 

Amstelveen, Aalsmeer, Landsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Ongeveer 1/5 van die woningen 

maakt deel uit van een Vereniging van eigenaren. Daarnaast verhuurt Eigen Haard bedrijfsruimten 

en parkeergelegenheden voor de nodige voorzieningen in buurten waar de huurders wonen. 

 

Woningbezit 

De woningvoorraad van Eigen Haard bestaat uit meer dan 55.000 woningen. Meer dan de helft van 

de woningen betreft een meergezinswoning zonder lift (t/m 4 lagen). Eigen Haard heeft daarmee 

relatief veel gestapelde woningen in het bezit. Tegelijkertijd is ‘slechts’ één op de vijf woningen een 

eengezinswoning. De verdeling van het woningbezit naar type is logisch te verklaren vanuit het feit 

dat het woningbezit voor een aanzienlijk deel gelegen is in stedelijk gebied.  

 

Tabel 2: Woningbezit Eigen Haard 

Type woningen Eigen Haard Landelijk 

Eengezinswoningen 21,8 40,4 

Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen 54,6 25,5 

Meergezinsetagebouw met lift 14,4 14,9 

Hoogbouw 8,0 12,4 

Onzelfstandige overige wooneenheden 1,2 6,8 

Totaal 100,0% 100,0% 

Bron: CiP (2019), Eigen Haard, Aedes 

 

De gemiddelde huurprijs voor een DAEB-woningen was in 2017 €525 euro per woning. De 

huurprijs lag daarmee boven het landelijke gemiddelde van €517 per woning. Indien de huurprijs 

echter in het licht van de kwaliteit wordt bezien hebben de woningen een goede prijs-

kwaliteitverhouding. De gemiddelde huurprijs is 70,4% van ‘maximaal redelijk’. Op landelijk niveau 

ligt het gemiddelde percentage op 72,3%. De gemiddelde energie-index van de woningvoorraad 

was aan het einde van 2018 1,68.  

 

Organisatiestructuur 

Eigen Haard wordt aangestuurd door een bestuur bestaande uit twee bestuurders. Het bestuur is 

samen verantwoordelijk, maar iedere bestuurder heeft eigen aandachtsgebieden (intern en extern). 

Sinds 1 juli 2015 bestaat het bestuur uit Bert Halm en Mieke van den Berg. De Raad van 

Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de risico’s die verbonden zijn aan 

de activiteiten van Eigen Haard. 

 

De organisatie bestaat uit vier divisies: ‘Wonen’, ‘Vastgoedbeheer’, ‘Ontwikkeling & Zakelijk beheer’ 

en ‘Finance & Control’. Daarnaast is sprake van verschillende ondersteunende afdelingen, zoals 

‘Bestuurszaken’ en ‘Human Resources’. 

 

Eigen Haard had in 2018 gemiddeld 559 medewerkers in dienst (505,2 Fte).  
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Deel 2: 
Toelichtingen op de beoordelingen, per 
perspectief 
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1 Presteren naar Opgaven en Ambities  
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1.1 Inleiding 

Het eerste perspectief van waaruit het presteren van Eigen Haard wordt beoordeeld is ‘Presteren 

naar Opgaven en Ambities’. De visitatiecommissie beoordeelt de feitelijke maatschappelijke 

prestaties in de afgelopen vier jaar primair in het licht van de prestatieafspraken zoals die zijn 

vastgesteld in het lokale (tripartite) overleg met de lokale overheid en de huurdersorganisatie(s).  

 

1.2 Beoordeling door visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en 

Ambities’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 1.1 Presteren naar Opgaven en Ambities 

Perspectief 
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Perspectief 1: Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van 

de prestatieafspraken 
7,2 7,1 7,1 7,0 7,3 - 7,1 75% 

7,3 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
 8,0 25% 

Thema 1: Woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid  

Thema 2: Woonruimteverdeling  

Thema 3: Kwaliteit en duurzaamheid 

Thema 4: Leefbaarheid 

Thema 5: Wonen en zorg 

1.3 Beschrijving van de prestatieafspraken 

Eigen Haard heeft voorafgaand aan en tijdens de visitatieperiode diverse prestatieafspraken 

opgesteld met gemeenten waar zij bezit heeft. In onderstaand schema zijn de prestatieafspraken 

per gemeente weergegeven. 

 

Eigen Haard heeft relatief beperkt bezit in de gemeente Zaanstad. Deze gemeente is daarom 

buiten de visitatie gelaten. Er zijn in deze gemeente gedurende de visitatieperiode weliswaar 

prestatieafspraken gemaakt, maar van Eigen Haard werd voor het nakomen daarvan geen bijdrage 

verwacht.  

 

Tabel 1.2 Prestatieafspraken in het werkgebied van Eigen Haard 

 2015 2016 2017 2018 

Aalsmeer     

Prestatieconvenant 2010-2014     

Prestatieafspraken 2017     

Prestatieafspraken 2018     

Amstelveen     

Prestatieafspraken 2012-2016     

Prestatieafspraken 2017     

Prestatieafspraken 2018     
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 2015 2016 2017 2018 

Amsterdam     

Samenwerkingsafspraken 2015-2019     

Uitwerking samenwerkingsafspraken 2015-2019     

Landsmeer     

Prestatieafspraken 2009-2011     

Prestatieafspraken 2017-2020     

Ouder-Amstel     

Prestatieafspraken 2013-2015     

Prestatieafspraken 2017     

Prestatieafspraken 2018     

Uithoorn     

Prestatieafspraken 2014-2016     

Prestatieafspraken 2018     

 

Prestatieafspraken Aalsmeer 

In afwachting van de herziene Woningwet zijn de prestatieafspraken in Aalsmeer, die 

oorspronkelijke werden afgesloten voor de periode 2010-2014, verlengd tot en met 2016. De 

verwachting in deze gemeente, gebaseerd op een woningbehoefteonderzoek, was dat de vraag 

naar sociale huurwoningen tot 2015 zou toenemen en daarna zou stabiliseren. Bij het huisvesten 

van de primaire doelgroep is bijzondere aandacht nodig voor jongeren/starters en senioren. In de 

prestatieafspraken van 2017 en 2018 is opgenomen dat Eigen Haard niet alleen de primaire 

doelgroep wil huisvesten, maar ook woningen beschikbaar zal hebben voor middeninkomens tot € 

45.000. Voldoende aanbod van woningen met een huur tot € 850 bevordert doorstroming vanuit het 

sociale segment en levert daarmee een positieve bijdrage aan de beschikbaarheid van sociale 

huurwoningen.  

 

Prestatieafspraken Amstelveen 

De inhoudelijke agenda van de prestatieafspraken in Amstelveen sluit aan op de ambities die in de 

gemeentelijke woonvisie zijn opgenomen. Als het gaat om de huisvesting van doelgroepen en 

doorstroming ligt de nadruk op de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor de lagere 

inkomensgroepen. In het kader van duurzaamheid ligt de focus op het realiseren van een CO2 

reductie van 20% in 2020 en het realiseren van een duurzame energievoorziening centraal. De 

ambitie van partijen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen vormen de basis voor 

afspraken over verbetering van toegankelijkheid van de woningvoorraad en over de wijze waarop 

beschermde woonvormen worden verdeeld. Tot het thema kwaliteit en kwantiteit van de voorraad 

behoren afspraken over de gewenste samenstelling van het woonaanbod op termijn en de opgave 

om dat te bereiken. 

 

Prestatieafspraken Amsterdam 

De Amsterdamse woningcorporaties zijn verenigd in de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties 

(AFWC). De gemeente Amsterdam, de AFWC en de Huurdersvereniging Amsterdam hebben 

collectieve samenwerkingsafspraken opgesteld en uitgewerkt. In Amsterdam is de betaalbaarheid 

en beschikbaarheid van passende woningen het overkoepelende agendapunt. Dit wordt uitgewerkt 

in prestatieafspraken over de volgende hoofdthema’s: 

 Het betaalbaar en passend aanbieden en verhuren van woningen aan mensen met een laag 

inkomen; 

 De omvang van de sociale huurwoningvoorraad: ten minste 162.000 woningen in 2019, om 

vervolgens toe te werken naar een dynamisch evenwicht; 

 Kansrijke milieus: gemengde wijken en wijkgericht werken; 
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 Nieuwbouw om te voorzien in de vraag van de groeiende stad en regio; 

 Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad, door doorstroming te bevorderen zodat 

er meer woningen vrijkomen voor mensen die deze nodig hebben; 

 Een woningvoorraad die duurzaam, energiezuinig en voldoende onderhouden is; 

 De huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt, waaronder 

statushouders, ouderen die zorg nodig hebben, ex-daklozen, mensen met een psychische 

achtergrond en kwetsbare jongeren. 

 

Prestatieafspraken Landsmeer 

In Landsmeer werden de prestatieafspraken 2009-2011 telkens met een jaar verlengd, 

achtereenvolgens in afwachting van de herziene Woningwet en de nieuwe woonvisie van de 

gemeente en de herziene Woningwet. Uiteindelijk was de woonvisie in 2016 gereed. In datzelfde 

jaar zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld, die gelden voor de periode 2017-2020. De afspraken 

sluiten aan bij de onderwerpen uit de Woningwet en zijn gerangschikt onder de thema’s: 

 Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep; 

 Kwaliteit en duurzaamheid van woningen; 

 Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed; 

 Huisvesting van specifieke groepen; 

 Nieuwbouw en aankoop van woningen; 

 Liberalisatie en verkoop. 

 

Prestatieafspraken Ouder-Amstel 

In Ouder-Amstel werd eveneens gewacht met het maken van nieuwe prestatieafspraken tot de 

inwerkingtreding van de herziene Woningwet. De prestatieafspraken 2013 tot en met 2015 zijn met 

een jaar verlengd; ze zijn gebaseerd op het woonbeleid van de gemeente en ondergebracht onder 

de thema’s woningvoorraad, nieuwbouw en vernieuwing en huisvesting van mensen die niet of 

moeilijk zelfstandig woonruimte kunnen vinden. De beleidsvelden voor de prestatieafspraken van 

2017 en die van 2018 zijn onder meer gebaseerd op de Woonvisie van de gemeente en het 

portefeuilleplan van Eigen Haard. De gemeente streeft naar een kwalitatief goede en 

gedifferentieerde samenstelling van de woningvoorraad, die aansluit bij de diversiteit in de vraag. 

Ook in Ouder-Amstel overstemt de vraag naar woningen het aanbod. Een vraaggericht aanbod 

moet deze mismatch verkleinen en doorstroming vergroten. 

 

Prestatieafspraken Uithoorn 

In de prestatieafspraken van 2014 tot en met 2016, die uiteindelijk met een jaar zijn verlengd, 

schetsen de gemeente Uithoorn en Eigen Haard de belangrijkste opgaven voor een periode van 

tien jaar in de sociale voorraad en de voorraad voor middeninkomens. Partijen streven naar een 

open, toegankelijke en klantvriendelijke regionaal opererende woningmarkt. Er moet geïnvesteerd 

worden in de bestaande voorraad, met name in een aantal vroeg naoorlogse wijken. Het aanbod 

middeldure huur, goedkope koop en tussenvormen moet worden uitgebreid om de positie van 

middeninkomens te versterken. De beperkte nieuwbouwkansen moeten worden benut en mensen 

met een zorgvraag moeten in staat worden gesteld zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.  

 

 



 

 

 
19 

  

 

1.4 Beoordeling van de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces 

1.4.1 Kwaliteit van de prestatieafspraken 

 

Compleetheid en actualiteit van de prestatieafspraken 

De visitatiecommissie is van mening dat in de verschillende prestatieafspraken die Eigen Haard 

heeft opgesteld met de verschillende gemeenten de lokaal relevante onderwerpen voldoende aan 

bod komen. De prestatieafspraken sluiten aan bij de opgaven, zoals onder andere zijn vastgelegd 

in de lokale woonvisies. De afspraken zijn compleet en goed onderbouwd. Vrijwel in elke gemeente 

waar Eigen Haard actief is worden de prestatieafspraken jaarlijks vernieuwd op grond van het bod 

dat Eigen Haard uitbrengt. Hierin worden de relevante, nieuwe ontwikkelingen meegenomen.  

 

Wederkerigheid van de prestatieafspraken  

De visitatiecommissie is van mening dat de opgestelde prestatieafspraken voor nagenoeg alle 

gemeenten wederkerig zijn. Door het format waarin de prestatieafspraken staan beschreven wordt 

precies duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor welke afspraak. De huurdersorganisaties 

worden eveneens veelvuldig als ‘eigenaar’ aangeduid. Elke partij levert haar bijdrage aan de 

volkshuisvestelijke ontwikkeling en is zo medeverantwoordelijkheid voor een leefbare 

woonomgeving.  

 

De visitatiecommissie ziet dat de prestatieafspraken over het algemeen en in toenemende mate 

SMART zijn geformuleerd. In de gemeente Amsterdam worden collectieve afspraken gemaakt. De 

visitatiecommissie merkt hierbij op dat het niet altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor één of 

meerdere prestatieafspraken; er is geen ‘naar rato’-verdeling. Dit is een bewuste keuze van de 

gemeente, de Amsterdamse corporaties en de huurdersorganisaties: het opstellen van collectieve 

prestatieafspraken maakt dat de corporaties collectief aanspreekbaar zijn.  

 

Inzet van de corporatie 

In een aantal gemeenten in het werkgebied van Eigen Haard is tijdens de visitatieperiode een 

nieuwe woonvisie vastgesteld, waarbij Eigen Haard en de huurdersorganisaties betrokken zijn 

geweest. De prestatieafspraken zelf zijn opgesteld met meerdere huurdersorganisaties en 

bewonerscommissies. Dit laat zien dat Eigen Haard zich inspant om achterban goed te laten 

participeren en de verschillende partijen bij elkaar te brengen. De gemeenten bevestigen dat Eigen 

Haard nadrukkelijk en proactief de verantwoordelijkheid neemt in het tot stand komen van 

prestatieafspraken. 

 

Oordeel visitatiecommissie 

De visitatiecommissie is van mening dat de afspraken per gemeente goed aansluiten bij de lokaal 

spelende opgaven. Er is in voldoende mate sprake van wederkerigheid en alle betrokken partijen 

voelen zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de afspraken, hetgeen de 

betrokkenheid voor het verbeteren van de leefomgeving vergroot. De afspraken worden jaarlijks 

geactualiseerd en zijn duidelijk opgesteld.  

 

1.4.2 Proces om te komen tot prestatieafspraken 

Eigen Haard heeft in de gemeenten waarin zij een substantieel bezit heeft, over de gehele 

visitatieperiode prestatieafspraken gemaakt. In de gemeenten waar Eigen Haard beperkt bezit 

heeft, is met de gemeente en huurders overeengekomen om (nog) geen prestatieafspraken te 

maken. Deze afspraak is schriftelijk vastgelegd.  
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De prestatieafspraken zijn het resultaat van overleg tussen de lokale huurdersverenigingen, de 

gemeente en, in de meeste gevallen, alle woningcorporaties die actief zijn in de gemeente. In 

Amsterdam zijn er collectieve prestatieafspraken gemaakt met de gemeente door de 

woningcorporaties, verenigd in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, en de 

Huurdersvereniging Amsterdam.  

 

De huurdersvertegenwoordigers geven aan dat de huurders in de lokale driehoek aanvankelijk 

geen gelijkwaardige positie hadden. Eigen Haard en de gemeenten hebben de huurders echter 

nadrukkelijk meegenomen en toelichting gegeven indien nodig. De huurdersvertegenwoordigers 

worden gehoord en voelen zich serieus genomen. Daarnaast hebben de huurdersorganisaties 

ondersteuning gekregen vanuit Eigen Haard dan wel de gemeente.  

 

Oordeel visitatiecommissie 

De visitatiecommissie constateert dat de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces om er te 

komen in het werkgebied van Eigen Haard tijdens de laatste jaren van de visitatie zijn verbeterd. 

De prestatieafspraken worden namelijk in toenemende mate concreet en SMART geformuleerd. 

Door de gekozen insteek waarbij sprake is van collectieve afspraken zijn alle relevante partijen 

betrokken en zijn de afspraken ook goed dekkend in relatie tot de lokale opgaven. Het proces borgt 

ook dat de afspraken worden gemonitord, waardoor bijsturing of herformulering tijdig en in goed 

overleg kan plaatsvinden. De prestatieafspraken zijn hierdoor in principe ook actueel. 

 

De in Amsterdam gekozen collectiviteit heeft echter ook gevolgen voor de doorlooptijd van het 

proces. Omdat rekening gehouden moet worden met de belangen en meningen van de vele 

betrokken partijen, was het proces intensief en tijdrovend. 

 

1.5 Beoordeling van de maatschappelijke prestaties in relatie tot de prestatieafspraken 

De prestaties van de corporatie worden geordend op basis van de onderwerpen of thema’s zoals 

die in de lokale prestatieafspraken zijn benoemd. De visitatiecommissie is voor wat betreft de 

ordening van de prestatieafspraken uitgegaan van vijf thema’s die een parafrase zijn van de 

thema’s van de prestatieafspraken in de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is; deze 

ordening is in overleg met Eigen Haard aangebracht. 

 

In de volgende paragrafen worden de opgaven, strategie en prestaties van Eigen Haard nader 

toegelicht aan de hand van de vijf thema’s. De achterliggende detailinformatie op basis waarvan de 

beoordeling tot stand is gekomen, is terug te vinden in de prestatietabel in bijlage 7. 

 

Omdat er een duidelijke relatie is tussen de manier waarop Eigen Haard uitvoering geeft aan de 

prestatieafspraken en de eigen missie, de visie en de strategie, wordt per thema eerst kort 

ingegaan op de visie van Eigen Haard op dat thema. 

 

1.5.1 Woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties met betrekking tot de 

betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de woningvoorraad met een ruim 

voldoende. Eigen Haard heeft de sociale huurvoorraad, in overeenstemming met 

de prestatieafspraken, tenminste op peil gehouden. Daarnaast is het aanbod voor 

middeninkomens verhoogd, onder meer door liberalisatie. De nieuwbouw die Eigen Haard 

toevoegt is voor het overgrote deel sociaal. De staatssteunregeling en de regels voor 

passend toewijzen worden in acht genomen. 

 

7,2 
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De betaalbaarheid en de beschikbaarheid staan onder druk 

In de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is blijven de woonlasten stijgen, zonder dat de 

koopkracht toeneemt. Daarnaast is sprake van geringe doorstroming en schaarste aan zowel 

sociale huurwoningen als aan woningen voor het middensegment. Er is een toenemend aantal 

huurders dat scheef woont; hun woonlasten staan in een ongunstige verhouding tot hun inkomen. 

In de prestatieafspraken in alle gemeenten is om deze reden nadrukkelijk aandacht voor de 

betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de woningvoorraad.  

 

Vanuit de behoefte om zoveel mogelijk mensen betaalbaar te laten wonen, verhuurt Eigen Haard 

steeds meer woningen met een huurprijs onder de zogenoemde aftoppingsgrenzen. Indien de 

huurprijs boven deze grenzen uitkomt, wordt immers de huurtoeslag afgetopt, waardoor de 

betaalbaarheid onder druk komt. Eigen Haard streeft bovendien naar een voorraad die bestaat uit 

minimaal 90% sociaal en 10% midden huur. Eigen Haard wil daarbij de doorstroming vanuit de 

sociale woningvoorraad naar vrije sectorhuurwoningen en koopwoningen bevorderen.  

 

Aan deze opgaven en haar eigen beleid geeft Eigen Haard invulling door: 

 Het hanteren van een passend huurbeleid; 

 Het passend toewijzen van vrijkomende woningen; 

 Het sturen op de omvang van de woningvoorraad door nieuwbouw en koop; 

 Het bevorderen van doorstroming van sociale huur naar middenhuur. 

 

Eigen Haard hanteert een passend huurbeleid 

Eigen Haard neemt bij het passend betaalbaar verhuren de lokale aanbiedingsafspraken in acht. 

De verhuringen aan het middensegment zijn in overeenstemming met het eigen beleid en de lokale 

afspraken. Er worden verschillende betaalbaarheidsgrenzen gehanteerd, met daarbinnen een 

spreiding naar huurklasse. In het grootste gedeelte van Amsterdam en in Amstelveen ligt de 

betaalbaarheidsgrens op € 1.000; in Amsterdam Zuidoost en de rest van het werkgebied is de 

grens € 850. 

 

Gedurende de visitatieperiode voldoet Eigen Haard aan de lokale prestatieafspraken met 

betrekking tot de hoogte van de huurprijzen, de huurharmonisatie en de jaarlijks huurverhoging. Bij 

het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging wordt gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om 

inkomensafhankelijke extra verhogingen op te leggen; binnen de sociale huurverhogingen zijn de 

verhogingen voor de middeninkomens hoger dan die voor de huurders met de laagste inkomens. 

 

In Amsterdam zijn regels voor huurverlaging in bijzondere gevallen vastgelegd in het Amsterdams 

Woonlastenakkoord van 2016. Huishoudens in een sociale huurwoning van een corporatie die 

meerjarig een inkomen hebben tot en met 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum, (bijna) geen 

vermogen, en een huur boven de aftoppingsgrens, hebben op termijn een huur op of onder de 

aftoppingsgrens. In 2017 en 2018 werden op grond hiervan de huren verlaagd van ruim 7.000 

huishoudens; kosten hiervan werden door gemeente en corporaties gezamenlijk. Vanaf 2019 

komen de kosten voor rekening van de woningcorporaties. 

 

Eigen Haard stuurt op de omvang van de voorraad met verkoop en nieuwbouw 

In de prestatieafspraken in alle gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is, is bepaald dat de 

huurvoorraad van voldoende omvang moet zijn. Gedurende de visitatieperiode wordt in de 

afspraken een steeds grotere terughoudendheid ten aanzien van verkoop zichtbaar. In een aantal 

gemeentes zijn afspraken gemaakt over aantallen nieuwbouwwoningen. 

 

Eigen Haard zet op grond hiervan gedurende de visitatieperiode meer en meer in op extra 

woningbouw en minder op verkoop en sloop. Onderstaande tabel laat zien dat Eigen Haard 
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gedurende de visitatieperiode de voorraad doet toenemen, onder meer door het toevoegen van 

nieuwbouw, en dat de verkoop uit bestaand bezit substantieel afneemt. 

 

Tabel 1.3 Voorraadontwikkeling Eigen Haard 

Verloop aantallen woningen 2015 2016 2017 2018 

Zelfstandige wooneenheden in bezit 54.663 54.569 55.530 55.849 

Nieuwbouw sociaal en middensegment 248 231 319 286 

Verkocht uit bestaand bezit 345 163 52 46 

 

De verkoop van woningen uit bestaand bezit vindt met name in Amsterdam plaats. Bij iedere 

woning die verkocht wordt is het uitgangspunt dat de leefbaarheid er door verbeterd moet worden; 

zoals is vastgelegd in de prestatieafspraken. Eigen Haard heeft zich aan deze afspraak 

geconformeerd: voor zover er woningen worden verkocht, gebeurt dat in wijken die te eenzijdig 

dreigen te worden. In de prestatieafspraken is vastgelegd hoeveel woningen jaarlijks maximaal 

verkocht mogen worden. Eigen Haard heeft deze aantallen in geen enkel jaar overschreden. 

Gedurende de visitatieperiode neemt zowel het voorgenomen als het gerealiseerde aantal te 

verkopen/verkochten woningen af. Hiermee stuurt Eigen Haard bewust op het op peil houden van 

de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Behalve de primaire doelgroep wil Eigen Haard 

tevens het middensegment huisvesten, hetgeen het beste kan door hiervoor de bestaande 

voorraad in te zetten. In de toekomst wil Eigen Haard ook met nieuwbouwwoningen het aanbod 

voor middeninkomens vergroten. 

 

In de prestatieafspraken met de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is, worden naast 

aantallen ook locaties voor nieuwbouw vastgelegd. In een aantal gemeenten is bovendien 

afgesproken welk percentage van nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning moet zijn. 

Eigen Haard handelt in overeenstemming met de gemaakte afspraken.  

 

Eigen Haard bevordert doorstroming van sociale huur naar middenhuur 

In de prestatieafspraken in het werkgebied van Eigen Haard is vastgelegd dat corporaties de 

beschikbaarheid van de sociale voorraad op peil houden door doorstroming vanuit de sociale huur 

naar middenhuur te bevorderen. Eigen Haard voldoet aan deze afspraak. 

 

In 2015 heeft Eigen Haard een doorstroombeleid geformuleerd dat uitgaat van de gedachte dat niet 

iedereen z’n hele leven dezelfde sociale huurwoning nodig heeft. Veel mensen wonen te duur, te 

goedkoop, te groot of te klein. Eigen Haard zet daarbij in een aantal gemeenten onder meer 

woningruil en regelingen als ‘Van Groot naar Beter’ en ‘Van Hoog naar Laag’ in.  
 

Om doorstroming te realiseren moet het aantal woningen voor het middensegment op een bepaald 

niveau blijven, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door de huurprijs van duurdere huurwoningen te 

liberaliseren. Eigen Haard en de gemeenten in haar werkgebied zijn zich ervan bewust dat 

tegelijkertijd het aantal sociale huurwoningen op peil moet blijven én het middensegment bediend 

moet kunnen worden. Daarom zijn in de prestatieafspraken het maximaal aantal woningen dat 

jaarlijks geliberaliseerd mag worden, vastgelegd. Eigen Haard liberaliseert huurprijzen in 

overeenstemming met de gemaakte afspraken. 

 

Bij Eigen Haard is het beleid erop gericht dat minimaal 50% van de nieuwe huurders in het 

middensegment doorstromer is uit sociale huur. In werkelijkheid is het percentage woningen met 

een middenhuur dat wordt verhuurd veel hoger dan de beoogde 50%, namelijk bijna 80%. 
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Eigen Haard heeft veel energie gestoken in het op gang brengen van Het Platform Amsterdam 

Middenhuur (PAM). Het PAM richt zich op toename van woningen in het middensegment voor 

doorstromers en nieuwkomers in Amsterdam. .  

 

Eigen Haard wijst woningen toe conform wettelijke normen 

Eigen Haard heeft, in overeenstemming met de Staatsteunregeling, minimaal 90% (2015) 

respectievelijk 80% (2016, 2017 en 2018), van de vrijkomende woningen toegewezen aan de 

primaire doelgroep met een inkomen tot de zogenaamde Europagrens (inkomen tot € 36.798, 

prijspeil 2018). In 2015 en 2016 werd 98% van de vrijkomende woningen sociaal verhuurd en in 

2017 93%. In 2018 is 95% van de sociale huurwoningen verhuurd aan huishoudens met een 

inkomen tot € 36.799, 4% aan huishoudens met een inkomen van € 36.800 t/m € 41.056, en 1% 

aan huishoudens met een inkomen boven de € 41.056 (met name stadsvernieuwingskandidaten). 

Eigen Haard verhuurt dus ruim binnen de gestelde normen.  

 

Vanaf 2016 moet Eigen Haard passend toewijzen: tenminste 95% van de huishoudens die recht 

hebben op huurtoeslag, moeten een woning met een rekenhuur onder de aftoppingsgrens 

toegewezen krijgen. Eigen Haard wijst vrijkomende woningen passend toe. In 2016 werd 95% van 

de woningen passend toegewezen, in 2017 96% en in 2018 99%. 

 

1.5.2 Woonruimteverdeling 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking 

tot ‘woonruimteverdeling’ met een ruim voldoende. Eigen Haard draagt in alle 

gemeenten waarin zij werkzaam is bij aan het behalen van de gemeentelijke 

taakstelling met betrekking tot statushouders. Daarnaast heeft Eigen Haard aandacht voor 

het huisvesten van specifieke doelgroepen, zoals jongeren en senioren. Eigen Haard heeft 

woningen voor de betreffende doelgroepen gelabeld en maakt gebruik van tijdelijke 

(jongeren)contracten. Voor woningtoewijzing aan specifieke doelgroepen zet Eigen Haard 

innovatieve woonconcepten in. 

 

De vraag uit verschillende doelgroepen neemt toe 

De druk op de woningmarkt neemt eerder toe dan af en is bij onder meer jongeren extra voelbaar; 

zij hebben in de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is een slaagkans van minder dan 1%. 

De inschrijfduur ligt op recordhoogte en het aantal actief woningzoekenden neemt toe. Eigen Haard 

verhuurt vrijkomende woningen binnen de 80-10-10 norm en wijst passend toe. 

  

Eigen Haard richt zich naast het huisvesten van de primaire doelgroep en middeninkomens in 

overeenstemming opgaven ook op het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals 

statushouders, jongeren en senioren. Voor de huisvesting van statushouders spant Eigen Haard 

zich in voor het behalen van de taakstelling zoals afgesproken in de gemeenten. 

 

Het aantal woningzoekende jongeren en senioren op de woningmarkt in het werkgebied van Eigen 

Haard neemt toe. Eigen Haard labelt woningen voor jongeren en senioren, zodat deze woningen 

blijvend en duurzaam kunnen worden ingezet door de doelgroep. Om de slaagkans van jongeren 

extra te vergroten, wordt een aantal woningen verhuurd met een jongeren- of tijdelijk contract.  

 

Om de beschikbaarheid van woningen te vergroten werkt Eigen Haard aan innovatieve 

woonconcepten, waarin een mix aan doelgroepen samenleeft, zoals bijvoorbeeld jongeren en 

statushouders. Eigen Haard zet zich in voor het toewijzen van woningen aan woningzoekenden die 

niet via de reguliere weg aan een passende woning kunnen komen. 

 

Eigen Haard draagt bij aan de opgaven en geeft invulling aan het eigen beleid door: 
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 Het behalen van de gemeentelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders mede 

mogelijk te maken; 

 Het vergroten van de slaagkans door het labelen van woningen voor jongeren senioren en voor 

jongeren tijdelijke contracten in te zetten; 

 Het uitbreiden van de beschikbare woningvoorraad met innovatieve woonconcepten; 

 Het toewijzen van woningen op basis van inkomen, loting of maatwerk. 

 

Eigen Haard draagt bij aan de gemeentelijke taakstelling door het huisvesten van statushouders 

Eigen Haard heeft, in overeenstemming met de prestatieafspraken, gedurende de hele 

visitatieperiode en in alle gemeenten statushouders gehuisvest. Mede dankzij de inspanningen van 

Eigen Haard is er in geen enkele gemeente een achterstand opgelopen. De betrokken partijen 

overleggen elk jaar hoe de taakstelling kan worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om aantallen, 

maar meer nog om het mogelijk maken van spreiding en passende toewijzing. Er is hierover ook 

overleg met andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk in Amstelveen. In Amsterdam dragen de 

corporaties gezamenlijk bij aan het behalen van de taakstelling.  

 

Eigen Haard huisvestte in de jaren 2015 tot en met 2018 237, 280, 210 respectievelijk 236 

statushouders. Om de integratie te bevorderen huisvest Eigen Haard statushouders bij voorkeur in 

het bestaande bezit, in gemengde woonvormen én in gemengde buurten. Omdat het huisvesten 

van statushouders in de ogen van Eigen Haard verder gaat dan alleen woningtoewijzing, worden 

met alle statushouders welkomstgesprekken gevoerd door de wijkbeheerders. 

 

Eigen Haard vergroot de slaagkans voor jongeren en senioren door labeling van woningen 

In alle gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is zijn prestatieafspraken gemaakt over het 

huisvesten van jongeren en senioren. Om hun kansen op de woningmarkt te vergroten heeft Eigen 

Haard woningen gelabeld voor deze beide groepen. Daarnaast is Eigen Haard voorstander van 

flexibilisering. Voorbeeld hiervan is het jongerencontract, dat wordt afgesloten voor een periode van 

vijf jaar. Van het totale aantal verhuureenheden is 7% gelabeld voor de betreffende contracten, 

waardoor deel van de voorraad doelmatiger kan worden ingezet voor deze specifieke doelgroep.  

 

In vrijwel alle gemeenten zijn complexen gelabeld voor senioren. Eigen Haard bevordert de 

doorstroming naar deze complexen onder meer door de inzet van eerder genoemde regelingen als 

‘Van Groot naar Beter’ en ‘Van Hoog naar Laag’. Het is echter niet altijd even goed mogelijk. In 

Landsmeer bijvoorbeeld, bleek dat er te weinig aanbod was om senioren naartoe door te laten 

stromen. Desondanks heeft Eigen Haard in alle gemeenten voldaan aan de afspraken over het 

vergroten van de slaagkansen van jongeren en senioren. Maar het succes ervan zal pas na verloop 

van tijd blijken. Immers: het aantal gelabelde woningen zegt nog niets over het aantal feitelijk 

toegewezen woningen.  

 

Eigen Haard breidt woningaanbod uit met innovatieve woonconcepten 

Eigen Haard komt de prestatieafspraken na, die wat betreft woonruimteverdeling mede gericht zijn 

op het vergroten van de slaagkansen van bijvoorbeeld starters en jongeren. Naast het labelen van 

bestaande woningen, voor onder meer jongeren en senioren, doet Eigen Haard het door het 

bedenken en realiseren van innovatieve woonconcepten.  

 

Het project StartersUp! is bedoeld voor her- of nieuwstarters op de Amsterdamse woningmarkt, 

zoals studenten of young professionals, uitstromers uit de maatschappelijke opvang, spoedzoekers 

en statushouders. De centrale waarden in het project zijn samenredzaamheid, talentontwikkeling, 

ondernemerschap, zelfbeheer en verbinding met de buurt. Er zijn gemeenschappelijke ruimten 

waarin de huurders elkaar ontmoeten. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het beheer van het 

woningcomplex. 
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Eigen Haard heeft samen met De Key Startblok Elzenhagen ontwikkeld, een woonproject voor 540 

jongeren. De helft van hen is statushouder. De bewoners vormen hier eveneens een community. 

Door kennis- en levenservaring uit te wisselen en een netwerk te vormen, werken zij samen aan 

een goede start in Amsterdam Zelfbeheer en sociale samenhang. De woningen in Startblok 

Elzenhage worden ingezet voor tien jaar en daarna mogelijk gedemonteerd en hergebruikt op een 

andere locatie.  

 

Woningtoewijzing op basis van inkomen, loting of maatwerk 

In verschillende gemeenten worden aantallen toe te wijzen woningen gekoppeld aan bijvoorbeeld 

inkomensgrenzen. Zo geldt in Landsmeer vanaf 2017 dat 84% van de woningen aangeboden moet 

worden onder de aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens van € 640,15 (prijspeil 

2018). Daarnaast wordt 12% van de woningen aangeboden met een huurprijs tot € 710,68 en 4% 

met een huur daarboven. In Uithoorn moet de slaagkans voor spoedzoekers worden vergroot door 

maximaal 10% van de woningen door middel van loting toe te wijzen. Eigen Haard handelt in 

overeenstemming met deze afspraken, dat wil zeggen: er is niet meer dan 10% van de vrijkomende 

woningen verloot, ook aan anderen dan aan spoedzoekers. 

 

Vrijwel in alle gemeenten voorzien de prestatieafspraken in maatwerk: er mag een bepaald 

percentage van de vrijkomende woningen worden toegewezen aan woningzoekenden die via de 

reguliere weg niet aan een woning kunnen komen. Eigen Haard voldoet aan deze afspraak door in 

voorkomende gevallen, maar nooit meer dan het afgesproken percentage, aan dit soort 

woningzoekenden woningen toe te wijzen. 

 

1.5.3 Kwaliteit en duurzaamheid 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking 

tot ‘kwaliteit en duurzaamheid’ met een ruim voldoende. Eigen Haard heeft 

woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Het eigen beleid van Eigen Haard gaat 

op onderdelen verder dan de landelijke richtlijnen. Eigen Haard heeft versneld ingezet op 

energie en duurzaamheid aan de hand van SAVE-projecten. Eigen Haard heeft gestuurd op 

energiebewust gedrag van haar bewoners, onder meer met de introductie van 

energiecoaches. Ondanks de inspanning van Eigen Haard blijft het echter een uitdaging om 

energiecoaches te werven. 

 

Een woningvoorraad met duurzaamheids- en kwaliteitsopgaven 

De woningen van Eigen Haard zijn voor bijna de helft gebouwd voor 1970 en een deel van het bezit 

heeft de status van monument. Hier liggen zowel duurzaamheids- als kwaliteitsopgaven. 

 

Duurzaamheid wordt door Eigen Haard gezien als maatschappelijke taak. De investeringen in 

duurzaamheid leiden tot lagere woonlasten, een besparing van grondstoffen en een verlaging van 

de CO2-uitstoot. Vastgoed dat zo min mogelijk energie verbruikt, vastgoedbeheer dat zo 

milieuvriendelijk en energiezuinig als mogelijk wordt uitgevoerd en energie neutrale nieuwbouw, 

vormen de basis voor het duurzaamheidsbeleid dat in 2016 wordt opgesteld. In 2017 heeft Eigen 

Haard haar duurzaamheidsbeleid uitgebreid met beleid over CO2-reductie en circulariteit. De 

hoofdlijnen hiervan zijn het reduceren van energie en grondstoffen en het gebruiken van duurzame 

energie en materialen.  

 

De basiskwaliteit van de complexen wordt systematisch in beeld gebracht en verbeterd. Er zijn 

harde criteria voor casco, inbouw en energieprestatie. Het huurdersoordeel ‘Onderhoud en isolatie’ 

is de basis voor de prioritering en de selectie van woningcomplexen die worden aangepakt.  
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In de prestatieafspraken van Eigen Haard en de gemeenten waarin zij werkzaam is zijn de 

doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Huursector niet opgenomen. 

 

Eigen Haard levert een bijdrage aan de opgave en geeft invulling aan het eigen beleid door: 

 Het doorvoeren van duurzaamheidsmaatregelen die leiden tot besparingen en labelstappen; 

 Het inzetten op energiebewust gedrag van bewoners; 

 Het verbeteren van de kwaliteit van woningen door renovatie. 

 

Eigen Haard voert duurzaamheidsmaatregelen door gericht op besparing  

In de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is zijn in de prestatieafspraken doelstellingen 

opgenomen wat betreft het te behalen labelstappen dan wel de manier waarop de energieprestatie 

van het woningbezit kan worden verbeterd. Eigen Haard wil zich profileren en in vergelijking met 

andere grootstedelijke corporaties herkend worden als voorloper op het gebied van duurzaamheid.  

 

Eigen Haard heeft prestaties geleverd die aansluiten bij de afspraken met betrekking tot het 

verduurzamen van de woningvoorraad. De renovatie- en onderhoudsprojecten waren gericht op het 

energiezuiniger maken van het bestaande bezit en nieuwbouw werd gasvrij ontwikkeld. Het beleid 

werd verder uitgewerkt in de ‘Visie op milieu’ en er kwam aanvullend beleid rond onder meer 

elektrisch koken en zonne- en windenergie. Eigen Haard wil dat de woningen minder energie 

verbruiken, omdat dat goed is voor het milieu, én voor de portemonnee en het woongenot van onze 

bewoners. Eigen Haard zet daarnaast in op circulariteit en hergebruikt duurzame materialen. Eigen 

Haard wil hier vernieuwend en creatief in zijn.  

 

In 2017 en 2018 gaf Eigen Haard bijvoorbeeld ruim € 64 miljoen uit aan het verduurzamen van de 

woningvoorraad, hetgeen resulteerde in de beoogde labelstappen zoals opgenomen in de 

prestatieafspraken. In 2015 bedroeg het aandeel E-, F- of G-labels 35,1%, terwijl het percentage in 

2018 was gedaald naar 28,1%. Het aandeel woningen met een A-label nam toe van 9,8% naar 

12,6%.  

 

Aan het eind van 2018 heeft het woningbezit van Eigen Haard gemiddeld een label C (energie-

index 1,7). Eigen Haard heeft de ambitie om in 2023 over een gemiddeld energie-index van 

tenminste 1,4 te beschikken. De doelstelling uit het Convenant Energiebesparing Huursector om in 

2021 een energie-index tussen de 1,2 en 1,4 te hebben is voor Eigen Haard niet realistisch; een 

grootstedelijke corporatie heeft immers te maken met veel oud(er) bezit, waaronder monumenten. 

Eigen Haard heeft daarover gecommuniceerd met Aedes en de belanghebbenden.  

 

In reactie op de wens van huurders en gemeenten om, als het gaat om duurzaamheid, te 

versnellen, kwam Eigen Haard met het project SAmen VErduurzamen (SAVE). Binnen SAVE 

worden complexen geselecteerd op grond van de technische noodzaak om in te grijpen. De 

woningcomplexen waarvan de bewoners graag mee willen werken, krijgen voorrang. De SAVE-

aanpak is in een aantal gemeenten als prestatieafspraak opgenomen en Eigen Haard handelt 

daarnaar.  

 

Met HuurdeZon zijn in 2016 in Amstelveen op zeven plaatsen zonnepanelen gerealiseerd. In 

Landsmeer werden, ook samen met HuurdeZon, in twee projecten zonnepanelen gerealiseerd en 

voor drie is het ingepland. Eigen Haard geeft uitvoering aan de opgave door het combineren van 

het installeren van PV-panelen met onderhoud en schilisolatie, financiert de zonnepanelen voor en 

geeft huurders 50% voordeel.  
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Eigen Haard spant zich in voor energiezuinig gedrag van haar bewoners 

Eigen Haard investeert samen met bewoners in energiezuinig gedrag, hetgeen goed is voor het 

milieu en de bewoners, die veel geld besparen door zuiniger om te gaan met energie. Om hen 

daarbij te helpen, traint Eigen Haard energiecoaches: buurtbewoners die voorlichting geven aan 

hun buren. De inzet van energiecoaches is opgenomen in de prestatieafspraken met Amstelveen, 

Amsterdam en Uithoorn. In 2015 werd een derde lichting energiecoaches opgeleid.  

 

In 2017 ging Eigen Haard een nieuwe samenwerking aan op het gebied van duurzaamheid met 

Sienergie uit Aalsmeer. Sienergie geeft onafhankelijk energieadvies aan bewoners van Aalsmeer 

en Kudelstaart. Er worden gezamenlijk energiecoaches geworven die huurders energieadvies 

geven bij de woningen die worden verduurzaamd in SAVE. Aan het eind van SAVE-projecten 

worden bovendien bespaarboxen uitgedeeld onder de bewoners, met daarin middelen en tips om 

duurzaam om te gaan met het energieverbruik van de woning.  

 

In 2018 zijn er door de gezamenlijke energiecoaches bijvoorbeeld 1295 bespaaradviezen gegeven. 

De coaches nodigen bewoners bovendien uit op deel te nemen aan Trime, een Europees initiatief 

dat huurders helpt om in huis energie te besparen. 
 

Eigen Haard vergroot de kwaliteit van woningen door renovatie 

De kwaliteit van woningen is in een aantal gemeenten eveneens onderdeel van de 

prestatieafspraken. Zo werd in Amsterdam in 2015 een objectieve meetlat afgesproken om de 

basiskwaliteit van woningen te kunnen meten, waarvan onder meer de NEN2767 onderdeel 

uitmaakt. De renovaties zijn langs deze meetlat gelegd. 

 

In Aalsmeer is, in overeenstemming met de prestatieafspraken, de aandacht vooral uitgegaan naar 

Stommeer, één van de oudere delen van de gemeente. Daartoe zijn in verschillende 

woningcomplexen onderzoeken naar de woningen en de tevredenheid van de bewoners verricht. 

Mede op basis van de uitkomsten van de onderzoeken zijn er plannen gemaakt om de kwaliteit en 

duurzaamheid van het bezit de komende jaren verder te verbeteren en onder meer het aantal EFG-

labels terug te dringen. In Amstelveen was de aandacht eveneens vooral gericht op het wegwerken 

van een groot aantal woningen met een EFG-label. 

 

In Uithoorn werd de kwaliteit van de woningen van Eigen Haard, in overeenstemming met de 

prestatieafspraken, verbeterd met een aantal sloopnieuwbouw en renovatieprojecten, onder meer 

in een deel van Europarei, het centrum en Thamerdal 1.  

 

Eigen Haard heeft in het werkgebied, in overeenstemming met de prestatieafspraken, woningen 

gerenoveerd: 298 in 2015, 363 in 2016, 516 in 2017 en 412 in 2018. Daarnaast is de renovatie van 

373 woningen in 2018 gestart en loopt door tot in 2019.  

 

Het duurzaamheidsbeleid van Eigen Haard werpt vruchten af 

Het beleid van Eigen Haard draagt niet alleen bij aan de in de prestatieafspraken geformuleerde 

doelen, maar het beleid krijgt ook waardering van andere partijen. In 2016 won Eigen Haard twee 

duurzaamheidsprijzen: de Supply Chain Award 2016 en de WoCo25. Daarnaast won Eigen Haard 

de ‘Circular Challenge’ en werd de corporatie door FSC Nederland beloond met de houten 

wisselbeker voor het FSC manifest op FSC Friday. 

 

In 2018 zijn er projecten en pilots opgestart en er is beleid ontwikkeld over elektrisch koken, zonne- 

en windenergie, over nul-op-de-meter woningen en circulair werken. Voor wat betreft circulair 

werken zijn concrete projecten gestart en opgeleverd. Het oude hoofdkantoor van Eigen Haard in 

Amsterdam Noord waar Starters Up/Noorderliefde is ontwikkeld, is deels circulair getransformeerd. 
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Elzenhagen, een project met tijdelijke woningen, werd eveneens circulair ontwikkeld. Eigen Haard 

onderzocht of het project Fridtjof Nansenhof circulair gesloopt en gebouwd kan worden. In Uithoorn 

is er een mutatiewoning zo veel mogelijk circulair opgeknapt. En rond de toekomstige renovatie van 

het Rivierenhuis is ook gekozen voor een circulaire werkwijze. Daarnaast is Eigen Haard betrokken 

bij de ontwikkeling van een circulaire keuken. De inspanningen van Eigen Haard laten zien dat de 

corporatie als het gaat om duurzaamheid in verschillende opzichten een koploper is.  

 

1.5.4 Leefbaarheid 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking 

tot ‘leefbaarheid’ met een ruim voldoende. Eigen Haard heeft zich ingezet om de 

leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen. Daartoe stimuleert Eigen Haard 

bewonersparticipatie en -initiatieven. Eigen Haard stuurt op een gevarieerd woningaanbod 

en werkt samen met bewoners en maatschappelijke partners aan gebiedsvisies en 

buurtstrategieën. Indien nodig wordt buurtbemiddeling ingezet en woonfraude en 

huurachterstanden worden aangepakt. Eigen Haard werkt aan wijken die schoon, heel en 

veilig zijn. 

 

De leefbaarheid vraagt in delen van het werkgebied aandacht 

Als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en de woonkwaliteit liggen er voor Eigen Haard 

in de gemeenten waarin zij werkzaam is verschillende opgaven, die zijn uitgewerkt in de lokale 

prestatieafspraken. Eigen Haard werkt lokaal en wijkgericht. In buurten waar weinig woningaanbod 

is voor bewoners met meer draagkracht wordt gemengde bewoning nagestreefd door gerichte 

toewijzing, inzet van liberalisatie en verkoop.  

 

In het visie- en ambitiedocument 2016-2020 heeft Eigen Haard zich vastgelegd op het 

ondersteunen van bewoners die verantwoordelijkheid nemen en initiatieven ontplooien. Eigen 

Haard wil met haar woningen en bedrijfspanden tevens invloed uitoefenen op de ontwikkeling van 

buurten. Een gevarieerd woningaanbod zorgt, in de visie van Eigen Haard, voor een gemengde 

buurt en een gemengde buurt is prettiger om in te wonen.  

 

Om te voldoen aan de opgaven in het werkgebied en om invulling te geven aan het eigen beleid op 

het gebied van leefbaarheid zet Eigen Haard in op: 

 Het stimuleren van bewonersparticipatie en -initiatieven; 

 Het sturen op een gevarieerd woningaanbod; 

 Het samenwerken met maatschappelijke partners aan gebiedsvisies en buurtstrategieën; 

 Het inzetten van buurtbemiddeling; 

 Het gezamenlijk aanpakken van woonfraude en huurachterstanden; 

 Het bijdragen aan wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. 

 

Eigen Haard stimuleert bewonersparticipatie en -initiatieven  

In de prestatieafspraken in onder meer Aalsmeer en Uithoorn is participatie opgenomen als middel 

om de leefbaarheid te vergroten. Eigen Haard probeert bewoners in dat verband te bewegen zich 

te verenigen in bewonerscommissies. Daarnaast zoekt Eigen Haard naar andere, minder formele 

manieren om bewoners aan te laten haken.  

 

Eigen Haard nodigt bovendien huurders, die wel actief willen zijn in hun buurt, maar niet een 

officiële vertegenwoordiger van hun buren willen zijn, uit om zich in te zetten als wijkvrijwilliger. De 

wijkvrijwilligers helpen niet alleen wijkbeheerders, maar ook buren die gezamenlijk de 

gemeenschappelijke tuinen beheren. Eigen Haard faciliteert buren die zelf activiteiten willen 

organiseren in de buurt, onder meer in de zogenaamde buurtkamers. De buurtkamer is een ruimte 

in de wijk die door Eigen Haard ter beschikking wordt gesteld aan de buurt. De buurt kan er 
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activiteiten organiseren en bewoners kunnen er elkaar ontmoeten of vergaderen. Iedereen kan van 

de ruimte gebruik maken, zolang de activiteit maar iets met de buurt te maken heeft. Op die manier 

is de buurtkamer de huiskamer van iedereen. 

 

Eigen Haard heeft gestuurd op een gevarieerd woningaanbod  

Gedifferentieerde wijken vormen een van de ambities in de prestatieafspraken die Eigen Haard met 

de gemeenten waarin zij werkzaam is heeft gemaakt. Gedurende de gehele visitatieperiode heeft 

Eigen Haard zich ingezet om differentiatie in wijken te realiseren.  

 

Een deel van de huurders van een sociale huurwoning heeft een hoger inkomen dan de EU-norm. 

Deze huurders ziet Eigen Haard bij voorkeur in een woning met een huur die past bij hun inkomen. 

Voor hen biedt Eigen Haard een betaalbaar alternatief met een aanbod van betaalbare middenhuur 

en koopwoningen met een voorrangsregel voor huurders die een sociale huurwoning in het 

werkgebied van de corporatie achterlaten. Omdat een gevarieerd woningaanbod bijdraagt aan een 

gemengde buurt en gemengde buurten aan prettig wonen, streeft Eigen Haard er naar maximaal 

10% van haar huurwoningen aan te bieden met een huur tot € 1.000. Deze woningen zijn er voor 

huishoudens met inkomens tot € 50.000.  

 

Een prettige buurt heeft volgens Eigen Haard niet alleen een gevarieerd woningaanbod nodig. 

Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen zijn. Daarom verhuurt Eigen Haard bedrijfsruimten. 

De corporatie ziet dit als een instrument om de leefbaarheid te verbeteren en de buurteconomie in 

de wijk te stimuleren.  

 

Eigen Haard heeft ook op een gevarieerd aanbod gestuurd door de verkoop van woningen in 

bestaande wijken. Onder meer in Amstelveen is de verkoop van woningen vastgelegd in de 

prestatieafspraken. Eigen Haard verkoopt woningen bij voorkeur aan doorstromers, om beweging 

op de krappe woningmarkt in het werkgebied te bewerkstelligen. Er wordt alleen verkocht in 

buurten waar de leefbaarheid een impuls nodig heeft. 

 

Daarnaast heeft Eigen Haard op differentiatie gestuurd met nieuwbouw, omdat nieuwbouw, in 

voorkomende gevallen in combinatie met sloop, een goed aanpak is om de leefbaarheid in een wijk 

te versterken. Door het bouwen van sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen én 

koopwoningen, wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van gemengde wijken. Zo wordt de 

Kolenkitbuurt in Amsterdam aangepakt met een sloopnieuwbouw-project, omdat de kwaliteit van de 

woningen niet meer voldoende is én omdat de huidige opbouw van de buurt, zowel qua bewoners 

als qua vastgoed, te eenzijdig is.  

 

Het is de overtuiging van Eigen Haard dat het huisvesten van zogenaamde kwetsbare huurders 

verder gaat dan het toewijzen van een woning en afspraken over begeleiding en ondersteuning. 

Eigen Haard denkt dat community building en het goed laten landen van de kwetsbare huurder in 

de wijk, belangrijk is voor het leefbaar houden ervan de complexen. Daarom gaat, bijvoorbeeld, de 

wijkbeheerder bij statushouders op bezoek voor een welkomstgesprek, waarin de nieuwe huurder 

de weg wordt gewezen in de buurt, informatie krijgt over participatiemogelijkheden en hulp bij het 

kennismaken met de buren. 

 

Tenslotte heeft Eigen Haard in wijken en buurten de differentiatie vergroot door de instroom te 

regulieren. Zo is in 2018 in Amsterdam het oude kantoorpand van Eigen Haard getransformeerd tot 

woningen waarin 30 meer en minder kwetsbare huurders samenleven, met als doel community-

vorming, zelfbeheer en talentontwikkeling. 
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Eigen Haard werkt samen met maatschappelijke partners aan gebiedsvisies en buurtstrategieën 

Eigen Haard heeft zich in de periode van 2015 tot en met 2018 in overeenstemming met de 

prestatieafspraken ingezet om de kwaliteit van de wijken en buurten te bevorderen of in stand te 

houden. Hierin heeft Eigen Haard samengewerkt met maatschappelijke partners zoals de 

gemeenten, de sociale wijkteams en de politie. Eigen Haard heeft bijvoorbeeld in Amsterdam 

meegewerkt aan het opstellen van gezamenlijke gebiedsplannen en buurtstrategieën. Het doel is te 

komen tot wijken die een 6,5 scoren op het gebied van fysieke en sociale leef kwaliteit. Zowel in 

2015 als in 2017 waren er in Amsterdam nog vier wijken met een score lager dan een 6,5. Deze 

scores kunnen worden verklaard vanuit het feit dat de instroom van kwetsbaren anders is gelopen 

dan tijdens het maken van de prestatieafspraken kon worden voorzien, waardoor de concentratie 

kwetsbare bewoners in specifieke gebieden, de inspanningen van de betrokken corporaties ten 

spijt, blijft bestaan. 

 

De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat er aan het einde 2017 in Aalsmeer geen sprake 

is van probleemwijken. Tegelijkertijd zijn er wijken waar de leefbaarheid zichtbaar achteruit gaat, 

onder andere in Stommeer. Om de achteruitgang in deze wijk te stoppen heeft 

huurdersvertegenwoordiging HAK het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de bewoners 

en een actieplan op te stellen. De HAK, Gemeente en Eigen Haard hebben in 2018 een aantal 

gesprekken gevoerd met de klankbordgroep Stommeer. Deze gesprekken zijn naar tevredenheid 

van alle betrokkenen verlopen.  

 

Eigen Haard investeert overeenkomstig de prestatieafspraken 2017 en 2018 extra op het gebied 

van veiligheid in het Zonnehofgebied in Ouder-Amstel. Het gaat hier om ingrepen als aanpassingen 

aan de gebouwen om ze het aantrekkelijker en beter te maken, hetgeen in beide jaren is gebeurd. 

In 2017 worden de boxgangen op Jupiter aangepast. De trappenhuizen in Saturnus worden 

aantrekkelijker gemaakt en de huismeester houdt de algemene ruimten schoon en leeg. 

 

Eigen Haard zet buurtbemiddeling in 

Eigen Haard zet van 2015 tot en met 2018 in overeenstemming met de prestatieafspraken 

buurtbemiddeling in. In 2015 wordt de samenwerking met Beterburen uitgebreid naar alle 

regiogemeenten waarin Eigen Haard actief is.  

 

Bewoners worden door Eigen Haard gestimuleerd om bij overlast eerst te proberen er samen uit te 

komen. Als dat niet lukt, dan bemiddelt Eigen Haard zelf of wordt Beterburen ingezet. Het aantal 

zaken dat Beterburen behandelt neemt jaarlijks toe; zowel het aantal zaken dat Eigen Haard 

aanmeldt, als het aantal mensen dat zichzelf meldt met een bemiddelingsvraag. Het aantal 

dossiers dat aan de rechter wordt voorgelegd groeit eveneens. 

 

Woonfraude en huurachterstanden worden gezamenlijk aangepakt 

In de prestatieafspraken met de gemeenten waarin Eigen Haard actief is, is vastgelegd hoe partijen 

gezamenlijk optreden bij het tegengaan van woonfraude. In het werkgebied van Eigen Haard wordt 

een groot aantal woningen met flinke winst onderverhuurd en soms worden woningen gebruikt voor 

criminele activiteiten. Voor het bestrijden van hennepteelt en andere vormen van overlast zijn met 

de gemeenten waarin Eigen Haard werkzaam is en de politie convenanten afgesloten. 

 

Het gezamenlijk optrekken bij huurachterstanden is eveneens in de prestatieafspraken met de 

gemeenten opgenomen. Eigen Haard werkt samen met gemeenten en Vroeg Eropaf bij het vroeg 

signaleren van problemen en het bieden van een helpende hand. Vroeg Eropaf startte in 

Amsterdam en werd op initiatief van Eigen Haard uitgerold over een groot aantal andere 

gemeenten. 
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Eigen Haard draagt bij aan wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn 

Gedurende de hele visitatieperiode zijn er in de gemeenten in het werkgebied verschillende 

afspraken gemaakt rond het thema ‘schoon, heel en veilig’. Eigen Haard spant zich, in 

overeenstemming met de prestatieafspraken, in. Het is haar doel om in 80% van de buurten meer 

dan een 6,5 te scoren op de kernwaarden ‘schoon’, ‘veilig’, ‘overlast’ en ‘prettig’. Aan het eind van 

de visitatieperiode scoren nog meer dan 30 buurten lager. 

 

Om bij te dragen aan schoon, heel en veilig verwijderen de wijkbeheerders van Eigen Haard in 

voorkomende gevallen graffiti en houden zij in verschillende woningcomplexen de algemene 

ruimtes schoon. In andere complexen geeft Eigen Haard onder de noemer ‘samen schoon’ de 

huurders zelf voor schone en opgeruimde portieken de verantwoordelijkheid. Zij hebben dan 

zeggenschap over het schoonmaakwerk en het bedrijf dat ervoor zorg draagt.  

 

De wijkbeheerders zijn ook actief in het vaststellen van de noodzakelijkheid van een reparatie. 

Daarvoor kan de eigen onderhoudsdienst van Eigen Haard worden ingeschakeld. Een aantal 

klussen in en om het huis zijn de verantwoordelijkheid van de bewoner zelf, maar niet iedereen is in 

staat deze uit te voeren. In die gevallen verwijst Eigen Haard door naar BelKlus, een 

vrijwilligersorganisatie die bewoners van 67+ en gehandicapten hierbij kan helpen. Belklus is actief 

in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Ouder-Amstel en Uithoorn. Met deze gemeenten zijn 

over de inzet van BelKlus afspraken gemaakt. BelKlus wordt mede gefinancierd door Eigen Haard.  

 

Met betrekking tot veiligheid heeft Eigen Haard in een aantal gemeenten inbraakgevoelige delen 

samen met de bewoners aangepakt en goed hang- en sluitwerk aangebracht. Al of niet op verzoek 

van de huurders brengt Eigen Haard daar waar nodig achterpadverlichting aan. In vrijwel alle 

gemeentes kunnen huurders het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) aanvragen. Eigen Haard 

vergoedt hiervan de helft van de kosten. Bij nieuwbouw en renovatie zet Eigen Haard standaard het 

PKVW in. En samen met de politie organiseert Eigen Haard preventiebijeenkomsten voor 

bewoners. Bij sommige complexen zijn beveiligingscamera’s aangebracht. 

 

 

1.5.5 Wonen en zorg 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking 

tot ‘wonen en zorg’ met een ruim voldoende. Eigen Haard heeft met de 

Amsterdamse corporaties gezamenlijk gewerkt aan het huisvesten van kwetsbare 

groepen. In de overige gemeenten ligt de nadruk op het toegankelijk(er) maken van de 

complexen, woningaanpassingen en bijzondere woningen. Daarnaast heeft Eigen Haard 

bijzondere woningen, zoals Fokuswoningen, Wonen met dienstverlening, in het bezit. 

 

Het huisvesten van zorgbehoevende doelgroepen als opgave. 

Eigen Haard heeft niet alleen als opgave het huisvesten van de primaire doelgroep en 

middeninkomens maar ook het huisvesten van urgente en kwetsbare doelgroepen, zoals mensen 

die versneld uitstromen uit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en overige urgenten, 

In Amsterdam zijn de afspraken hiervan vastgelegd in het Programma Huisvesten Kwetsbare 

Groepen. De gezamenlijke Amsterdamse corporaties voeren dit programma, samen met de 

gemeente, uit. In de andere gemeenten liggen er vooral opgaven met betrekking tot het 

toegankelijk of beter toegankelijk maken van complexen. De behoefte hieraan groeit, mede als 

gevolg van extramuralisering en de toenemende wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen. 

 

Eigen Haard geeft aan de opgaven en haar eigen beleid invulling door: 
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 Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het Programma Huisvesten Kwetsbare 

Groepen in Amsterdam; 

 Het toegankelijker maken van haar complexen; 

 Het doorvoeren van kleine woningaanpassingen; 

 Het aanbieden van bijzondere woningen. 

 

Eigen Haard levert bijdrage aan uitvoering Programma Huisvesten Kwetsbare groepen Amsterdam 

Het Amsterdamse Programma Huisvesten Kwetsbare Groepen richt zich op alle groepen die 

vanwege een combinatie van sociale, maatschappelijke of medische omstandigheden een urgente 

vraag naar woonruimte hebben. Voor elke doelgroep wordt huisvesting gezocht. De aanpak is per 

doelgroep verschillend. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan passende huisvesting voor: 

 Statushouders (zie thema 2: Woonruimteverdeling); 

 Personen die uitstromen uit de Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen, zowel 

volwassenen en jongeren als gezinnen. 

 

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is het percentage zelfstandige verhuringen aan kwetsbare 

groepen vastgesteld op 30% (2.697 per jaar). Eigen Haard levert een groter aandeel aan het 

huisvesten van de betreffende doelgroepen 

 

Eigen Haard verbetert de toegankelijkheid  

Eigen Haard verbetert continu de toegankelijkheid van haar woningcomplexen. Hiermee wil Eigen 

Haard ervoor zorgen dat huurders met een fysieke beperking en oudere huurders zo lang mogelijk 

in hun eigen huis wonen. Eigen Haard past in dat verband de algemene ruimten van haar 

gebouwen aan. Hoogteverschillen worden weggehaald, de verlichting wordt verbeterd en er worden 

automatische deuropeners geplaatst. Indien mogelijk maakt Eigen Haard plaats voor het opladen 

van scootmobielen. Het verbeteren van de toegankelijkheid is opgenomen in de prestatieafspraken 

met alle gemeenten waar Eigen Haard bezit heeft. Het percentage woningen met een lift moet 

stijgen van 22% naar 33%. 

 

Eigen Haard verbeterde in 2015 de toegankelijkheid in 13 gebouwen. Daardoor is de 

toegankelijkheid van 514 woningen verbeterd. In twee complexen werden verschillende 

aanpassingen gerealiseerd waardoor - in 115 woningen - ouderen langer thuis kunnen blijven 

wonen. In 2016 verbeterde Eigen Haard de toegankelijkheid van 818 woningen in 11 gebouwen en 

in 2017 werden 349 woningen in vijf complexen verbeterd. In 2018 ten slotte, verbeterde Eigen 

Haard de toegankelijkheid in zes complexen met in totaal 577 woningen. Het betreft drie complexen 

met lift, in de nabijheid van voorzieningen in Amstelveen, één in Amsterdam, één in Ouder Amstel 

en één in Uithoorn. 

 
Eigen Haard voert kleine aanpassingen uit, deels in het kader van de WMO 

Kleine aanpassingen kunnen er al voor zorgen dat mensen langer in hun eigen woning kunnen 

blijven. Op de website van Eigen Haard staan 27 soorten aanpassingen met een pictogram en 

uitleg. Bij elke aanpassing staat of huurders hiervoor bij Eigen Haard terecht kunnen of bijvoorbeeld 

bij de gemeente. Het merendeel van de aanpassingen moet de huurder zelf betalen. Aanpassingen 

die niet gebruikelijk zijn, vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die onder 

de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. In het kader van de WMO is afgesproken dat 

aanpassingen die hieronder vallen door Eigen Haard worden uitgevoerd en door de gemeente 

vergoed. De gemeente bepaalt of er door de bewoner een eigen bijdrage moet worden betaald en 

hoe hoog die bijdrage is. 
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Eigen Haard biedt bijzondere woningen aan 

In overleg met de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen zorgt Eigen Haard dat er 

voldoende bijzondere woningen zijn om aan de vraag te voldoen. Zo zijn er nultredenwoningen en 

woningen die door hun aard bijzonder geschikt zijn om aan ouderen toe te wijzen. Eigen Haard 

bezit drie complexen met in totaal 43 Fokuswoningen; twee in Amsterdam en één in Amstelveen. In 

Fokuswoningen kan de bewoner met een grote fysieke beperking in vrijheid wonen. De stichting 

Fokus levert 24 uur per dag op afroep assistentie bij de dagelijkse levensverrichtingen. 

Daarnaast bezit Eigen Haard meer dan 200 WIBO-woningen en vindt in ruim 400 woningen ‘Wonen 

met dienstverlening’ plaats. 

 

1.6 Beschrijving van de ambities 

Eigen Haard heeft haar ambities voor maatschappelijk presteren in de visitatieperiode vastgelegd in 

achtereenvolgens een Ondernemingsstrategie 2012-2016 en een visie-en-ambitiedocument 2016-

2020. 

 

Ondernemingsstrategie 

Eigen Haard heeft in 2012 een ondernemingsstrategie vastgesteld. Samenvattend heeft zij daarin 

als missie en visie het volgende opgenomen. 

 

Eigen Haard wil zorgdragen voor goede en betaalbare huisvesting in de Metropoolregio 

Amsterdam, voor mensen die dat het meest nodig hebben. Eigen Haard werkt, samen met haar 

partners, aan vitale wijken in een gezonde regionale woningmarkt. De corporatie verhuurt ook 

woningen in de vrije sector, verkoopt woningen, ontwikkelt woningen voor mensen met een 

middeninkomen en verhuurt bedrijf onroerend goed. Eigen Haard vindt deze activiteiten 

noodzakelijk om de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen, diversiteit in wijken te creëren, 

keuzevrijheid van bewoners te vergroten, de vitaliteit van de wijken te behouden en om geld te 

verdienen voor haar onrendabele activiteiten. Eigen Haard wil haar maatschappelijke taak op een 

betrokken en zakelijke manier uitvoeren en financieel gezond zijn. Eigen Haard wil een goede 

werkgever zijn die kansen biedt voor ontwikkeling en groei. Nu en in de toekomst.  

 

Eigen Haard werkt aan deze missie vanuit een strategisch kader, waarmee inzichtelijk wordt 

gemaakt wat de ambities van de corporatie zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Deze 

ambities zijn: 

 

 Bijdragen aan een gezonde regionale woningmarkt; 

 Zorgen voor prettige woningen in vitale wijken; 

 Eigentijdse vastgoedkwaliteit; 

 Tevreden klanten; 

 Samenwerking met betrokken belanghouders en partners; 

 Een professionele organisatie. 

 

Visie en ambities 2016-2020 

In 2016 heeft Eigen Haard een visie-en-ambitiedocument opgesteld, waarin zij haar strategie voor 

de komende jaren uiteenzet. Hierin verwoordt Eigen Haard haar missie als volgt: 
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Wij zijn een maatschappelijk ondernemer, we werken met maatschappelijk kapitaal. Wij 

zetten dit zorgvuldig in, met een lange termijnperspectief, in overleg met onze 

belanghebbenden. We gebruiken onze huurinkomsten vooral om woningen te 

onderhouden, te verbeteren en bij te bouwen. En om de leefbaarheid van buurten te 

verbeteren. We richten ons op duurzame relaties, met partners die bij onze visie passen. 

 

De missie, visie en ambities van Eigen Haard zijn samengevat in een ‘kompas’ met drie huisjes, die 

staan voor beschikbaarheid en betaalbaarheid, kwaliteit respectievelijk leefbaarheid.  

 

Speerpunten binnen de huisjes zijn: 

 Een grotere woningvoorraad en beter gebruik daarvan door  

 doorstroming en passend verhuren; 

 Versneld verduurzamen van de voorraad; 

 Versterken van buurten. 

 

Daarnaast zijn klanttevredenheid en digitalisering van klantprocessen speerpunten van beleid. 

 

Op basis van haar beleid wil Eigen Haard woonruimte bieden aan zoveel mogelijk mensen. Van de 

ruim 55.000 woningen die Eigen Haard verhuurd, is 95% betaalbaar voor mensen met een laag 

inkomen. 75% is betaalbaar voor mensen met huurtoeslag. Eigen Haard biedt daarnaast ook 

woningen voor mensen met een middeninkomen tot € 50.000. De corporatie bouwt zo veel nieuwe 

woningen als de financiële gezondheid toestaat. Woningdelen wordt mogelijk gemaakt, om meer 

mensen woonruimte te kunnen bieden. 

 

De ambities waar Eigen Haard aan gaat werken: 

1. Eigen Haard biedt verhuurt woningen die passen … zolang dat nodig is; 

2. De woningen zijn van goede kwaliteit; 

3. Eigen Haard werkt samen met bewoners aan prettige buurten; 

4. Eigen Haard denkt en doet samen met haar belanghebbenden; 

5. Eigen Haard investeert in haar dienstverlening; 

6. De organisatie is wendbaar; 

7. Eigen Haard is financieel gezond. 
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1.7 Ambities in relatie tot de opgaven 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie eigen ambities en doelstellingen voor de maatschappelijke prestaties 

heeft en deze bij de externe opgaven in het werkgebied passen. De 

visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de goede 

aansluiting bij de lokale opgaven, de herkenbaarheid van de ambities, de compleetheid van 

de ambities ten opzichte van de belangrijkste opgave in het werkgebied en de wijze waarop 

dit wordt geborgd. Eigen Haard maakt bovendien gebruik van zogenoemde 

doorbraakstrategieën en vergroot het draagvlak voor maatregelen door een bottom-up 

benadering.  

 

Eigen Haard heeft in kaart gebracht wat de belangrijkste opgaven in haar werkgebied zijn en welke 

bijdrage zij daaraan gaat leveren. De globale thema’s en onderwerpen uit de lokale 

prestatieafspraken komen duidelijk terug in de ambities van Eigen Haard. Deze sluiten hiermee 

goed aan bij de opgaven in het werkgebied en dekken de belangrijkste thema’s zoals 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en nieuwbouw af. De ambities en het beleid worden bovendien 

goed uitgedragen naar de buitenwereld. Eigen Haard wordt hierdoor gezien als een echte 

volkshuisvester.  

 

Eigen Haard is zich ervan bewust dat haar ambities niet vanzelf worden gerealiseerd. Naast de 

reguliere werkzaamheden is op sommige onderwerpen extra inzet nodig. Eigen Haard noemt dit 

een doorbraakstrategie. Doorbraakstrategieën worden jaarlijks in bedrijfsjaarplannen vastgelegd en 

in hoge frequentie gemonitord, zodat, indien nodig, snel kan worden bijgestuurd. De 

bedrijfsplannen bevatten normen voor het jaar waarvoor ze gelden, en einddoelen voor 2020. 

 

Aan de bedrijfsjaarplannen is een strategisch dashboard gekoppeld, waarin voor elk van de 

ambities wordt bijgehouden of de norm voor het betreffende jaar is of wordt gehaald en of men op 

koers ligt om de einddoelen in 2020 te halen. De informatie wordt ook gebruikt om, indien gewenst, 

de ambities aan te vullen of te actualiseren of dient als input voor een herijking van het strategisch 

plan. 

 

Eigen Haard heeft bij het opstellen van haar strategie en beleid aangesloten bij de behoefte van de 

huidige samenleving aan een bottom-up inbreng, coproductie en participatie. Eigen Haard bepaalt 

samen met huurders, huurdersorganisaties en gemeenten haar strategie en beleid, vanuit de 

overtuiging dat alleen zo de juiste keuzes kunnen worden gemaakt Eigen Haard vergroot haar 

maatschappelijk draagvlak met duidelijke afspraken en transparantie. 

 

De visitatiecommissie is op grond van het bovenstaande van mening dat Eigen Haard goed 

presteert op het vlak van de ambities in relatie tot de opgaven.  
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2 Presteren volgens Belanghebbenden 
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2.1 Inleiding 

Het tweede perspectief van waaruit het presteren van Eigen Haard wordt beoordeeld is ‘Presteren 

volgens Belanghebbenden’. In het hoofdstuk Presteren volgens Belanghebbenden geven de 

belanghebbenden een oordeel over de mate waarin zij tevreden zijn over de maatschappelijke 

prestaties van Eigen Haard, de relatie en de wijze van communicatie met de corporatie en de 

invloed op het beleid van de corporatie. Daarnaast geven belanghebbenden aan wat de corporatie 

nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te voldoen dan wel de verwachtingen te 

overtreffen. Als laatste geven de gemeente(n) en de huurders hun mening over de kwaliteit van de 

prestatieafspraken en het proces in de lokale driehoek. 

 

In het hoofdstuk ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ wordt de beoordeling van de 

belanghebbenden weergegeven. Het gaat hierbij om het oordeel van de belanghebbenden en niet 

om het oordeel van de visitatiecommissie. 

 

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling door de 

belanghebbenden. 

 

2.2 Beschrijving van de belangrijkste belanghebbenden 

De huurdersvertegenwoordiging en de gemeenten in het werkgebied zijn via persoonlijke face to 

face gesprekken bij het onderzoek betrokken. Bij de huurdersvertegenwoordiging is gesproken met 

de overkoepelende huurdersfederatie Alert en vertegenwoordigers van lokale huurdersorganisaties 

die onderdeel zijn van Alert.  

 

Gesproken is met wethouders en ambtenaren van de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, 

Ouder-Amstel, Landsmeer en Amstelveen. Daarnaast is een brede groep van overige 

belanghebbenden geïnterviewd. Het gaat hierbij om de Amsterdamse Federatie van 

Woningcorporaties (AFWC), enkele zorg- en welzijnsinstellingen en diverse maatschappelijke 

instanties die zich bijvoorbeeld bezighouden met kwetsbare groepen, duurzaamheid en wijkgericht 

werken. 

 

In bijlage 5 is een overzicht van de betrokken organisaties en personen opgenomen.  

 

2.3 Beoordeling door belanghebbenden 

De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden gevraagd om hun oordeel weer te geven in een 

rapportcijfer van 1-10. In onderstaande tabel is het oordeel van belanghebbenden op de 

verschillende onderdelen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huurders, 

gemeente(n) en overige belanghebbenden. Het gemiddelde cijfer komt tot stand door weging van 

de scores van de huurders (1/3), gemeente (1/3) en overige belanghebbenden (1/3). Het 

eindoordeel komt als volgt tot stand:  

 Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie (50%); 

 Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie (25%); 

 Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie (25%). 
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De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren volgens 

Belanghebbenden’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 

 

Tabel 2.1 Presteren volgens Belanghebbenden 

Prestatieveld Huurders Gemeente(n) Overig Eindcijfer 

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie 

Woningvoorraad, betaalbaarheid en 

beschikbaarheid 

7,3 7,8 8,1 7,7 

7,6 
Woonruimteverdeling 7,5 7,4 7,8 7,6 

Kwaliteit en duurzaamheid 7,8 6,4 8,3 7,5 

Leefbaarheid 7,5 6,9 7,9 7,4 

Wonen en zorg 8,5 6,6 7,9 7,7 

Extra prestatieveld - - - - Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie 

Relatie en communicatie 8,5 7,7 7,9 8,0 

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie 

Invloed op beleid 7,2 7,0 7,6 7,2 

Gemiddeld  7,6 

 

Woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van het thema 

‘woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid’ met een ‘goed’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert waardeert de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot de 

betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de woningvoorraad met een ruim voldoende. De 

huurdersfederatie geeft aan dat Eigen Haard zich goed inzet voor de betaalbaarheid en de 

beschikbaarheid van de woningvoorraad. Eigen Haard wijst passend toe en zorgt voor de 

beschikbaarheid van woningen met een lage huur. Eigen Haard heeft bijvoorbeeld een 

maatwerkregeling om huishoudens met een omvangrijke inkomensdaling tegemoet te komen in de 

huurprijs. Die regeling is tot stand gekomen op initiatief van Huurdersfederatie Alert. Aanvullend 

heeft Eigen Haard aandacht voor de beschikbaarheid van woningen in het middensegment.  

 

In het kader van de beschikbaarheid van woningen heeft Eigen Haard het beleid dat er in principe 

geen woningen worden verkocht, tenzij de verkoop van een woning bijdraagt aan de leefbaarheid 

van de wijk. Opgemerkt wordt dat de gemeente Amstelveen in het verleden juist wilde dat Eigen 

Haard woningen zou verkopen. Op aandringen van Eigen Haard en de huurdersorganisatie zijn 

toch geen (extra) woningen verkocht. Voor wat betreft het toevoegen van woningen doet Eigen 

Haard wat binnen de mogelijkheden ligt. In Amsterdam probeert Eigen Haard bijvoorbeeld in 

samenwerking met collega corporaties nieuwbouw realiseren. Opgemerkt wordt wel dat de 

beschikbaarheid van woningen een probleem is in het werkgebied en dat de bouwkosten continu 

stijgen, waardoor het realiseren van nieuwbouw wordt bemoeilijkt. 

 

Voor wat betreft het bevorderen van doorstroming heeft Eigen Haard ‘Van Groot naar Beter’, maar 

het resultaat daarvan blijft achter. Eigen Haard verleidt huurders om te verhuizen. Zij gaan langs de 

bewoners om te kijken naar de woonsituatie en de passendheid van de woning. Eigen Haard biedt 

daarbij aan dat de oude huur wordt doorgezet. De wil is er bij Eigen Hard, maar het resultaat is 

beperkt. De bereidheid van huurders om daadwerkelijk te verhuizen is laag. 
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Ondanks de prestaties van Eigen Haard geven de huurdersvertegenwoordigers aan dat aandacht 

nodig is en blijft voor de beschikbaarheid van de woningvoorraad. De beschikbaarheid van de 

woningvoorraad in het werkgebied staat onder druk en de wachttijden zijn lang.   

 

Gemeenten 

De gemeente zijn over het algemeen goed te spreken over de prestaties van Eigen Haard ten 

aanzien van de woningvoorraad. Het hebben van voldoende betaalbare woningen wordt duidelijk 

herkend als één van de speerpunten van het beleid van Eigen Haard. Eigen Haard wordt tevens 

gezien als ‘de volkshuisvester’ van Amsterdam. 

 

De gemeenten vinden het ook positief dat het beleid is afgestemd op de overgang naar het 

bedienen van het midden segment. Eigen Haard is hier zelfs koploper in. Een kanttekening vanuit 

de gemeente Amsterdam is dat Eigen Haard weliswaar een goed beleid heeft, maar het beleid wel 

wat beter kan afstemmen. Met name bij het opstellen van definities. Gelijkluidende definities maken 

een overkoepelende aanpak immers makkelijker. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn zeer positief over de inzet van Eigen Haard ten aanzien van dit 

thema. De beschikbaarheid van bijvoorbeeld woningen voor specifieke vaak kwetsbare 

doelgroepen van de overige belanghebbenden wordt als prima ervaren. De woningen zijn daarbij 

ook betaalbaar.  

 

Woonruimteverdeling 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van het thema 

‘woonruimteverdeling’ met een ‘goed’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert is tevreden over de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot het 

toewijzen van woningen. De huurdersfederatie geeft aan dat Eigen Haard voor wat betreft de 

woonruimteverdeling aansluit bij de wet- en regelgeving en de prestatieafspraken. Eigen Haard 

wijst woningen passen toe en probeert verschillende doelgroepen te bedienen. Eigen Haard heeft 

bijvoorbeeld dure vrije sectorhuurwoningen teruggebracht naar middeldure huur en maakt gebruik 

van contracten voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren in de leeftijd van 23 tot en met 28 jaar.  

 

Opgemerkt wordt wel dat er sprake is van spanning in de verhouding tussen het huisvesten van 

reguliere woningzoekenden en urgente woningzoekenden. 

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn op het onderwerp Woonruimverdeling eveneens positief. Eigen Haard voldoet 

ruimschoots aan de normen op het gebied van toewijzing, die aangeven dat minimaal 30% van de 

vrijkomende woningen aan kwetsbare groepen moeten worden toegewezen. Eigen Haard is ook 

altijd actief aanwezig op overleggen en denkt goed oplossingsgericht mee.  

 

Een kanttekening wordt geplaatst door de gemeente Aalsmeer. Bij toewijzing heerst het gevoel dat 

de afdeling verhuur bij Eigen Haard een ‘afvinklijst’ heeft over wat wel en niet kan worden 

opgenomen in het huurcontract, waardoor weinig ruimte is voor maatwerk. Alhoewel Eigen Haard 

de werkwijze goed kan uitleggen, werkt het toewijzingsbeleid in de praktijk hierdoor in de ogen van 

de gemeente Aalsmeer wat behoudend en conservatief uit terwijl vaak maatwerk flexibiliteit en 

wendbaarheid gewenst zijn.  
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Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden waarderen het dat Eigen Haard streeft naar het op diverse locaties 

en in verschillende woningen plaatsen van kwetsbare personen, zowel binnen als buiten de stad. 

Eigen Haard doet hierbij goed onderzoek of een vrijkomende woning geschikt is om ingezet te 

worden voor het programma Huisvesten Kwetsbare Groepen. Als dat zo is dan wordt de 

betreffende woning in de module ‘Actieve bemiddeling voor specifieke doelgroepen’ geplaatst. 

Eigen Haard is duidelijk bereid verder te kijken en te onderzoeken of er elders nog kansen liggen: 

zo kan iemand die niet in de stad kan worden gehuisvest, wellicht daarbuiten een woning krijgen.  

Eigen Haard is steeds op zoek naar manieren om dat goed te doen, bijvoorbeeld met de gemengd 

wonen-projecten. 

 

Kwaliteit en duurzaamheid 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van het thema 

‘kwaliteit en duurzaamheid’ met een ‘goed’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert heeft de indruk dat de kwaliteit van de woningvoorraad van Eigen Haard op 

orde is. Als vanzelfsprekend zijn er weleens klachten over achterstallig onderhoud, maar de indruk 

daarbij bestaat dat er met name sprake is van een verschil tussen de technische conditie en de 

beleving van de huurder. Eigen Haard heeft de laatste tijd steeds meer aandacht voor de beleving 

van de huurder, onder andere door in gesprek te gaan met de huurders. De indruk bestaat dat 

Eigen Haard voldoende investeert in renovatie en groot onderhoud. Opgemerkt wordt het stijgen 

van de bouwkosten echter zal zorgen voor toenemende druk op de haalbaarheid van projecten.  

 

De huurdersvertegenwoordigers zijn kritischer over de uitvoering van renovaties en de 

communicatie bij renovaties. Indien een renovatie wordt uitgesteld wordt onvoldoende 

gecommuniceerd met de huurders en tijdens een renovatie wordt onvoldoende toezicht gehouden 

op de uitvoering door aannemers. De huurdersvertegenwoordigers geven aan dat zij de afgelopen 

jaren bezig zijn geweest met het verbeteren van de communicatie in de richting van huurders, met 

name bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. Opgemerkt wordt daarbij dat de hoofdaannemer, 

Eigen Haard en de klankbordgroepen afspraken maken, terwijl het uitvoerende personeel van de 

aannemer en de onderaannemers niet op de hoogte zijn van de afspraken. Eigen Haard houdt daar 

onvoldoende toezicht. Vanuit de huurdersfederatie is om deze reden een werkgroep ‘communicatie’ 

ontstaan. 

 

Als oorzaak wordt onder andere de door de huurdervertegenwoordigers ervaren verkokering in de 

organisatie van Eigen Haard aangehaald. De afdelingen van Eigen Haard werken dan niet goed 

samen. De medewerkers van de woonservice maken bijvoorbeeld afspraken met de huurders, 

hetgeen vervolgens niet altijd door de onderhoudsafdeling wordt opgepakt. Positief is het dat Eigen 

Haard daarop een ‘lean and mean’-project is gestart, waardoor één en ander is verbeterd. De 

dwarsverbanden binnen de organisatie worden hierdoor beter gelegd. 

 

Huurdersvereniging Alert is tevreden met de aandacht van Eigen Haard voor energie en 

duurzaamheid. Eigen Haard pakt woningcomplexen aan via de SAVE-methode, heeft nul-op-de-

meter woningen gerealiseerd en bewoners zijn voorgelicht door energiecoaches. Eigen Haard gaat 

uit van een theoretische besparing op postcodeniveau, waarvan 50% bij de huurder en 50% bij 

Eigen Haard terechtkomt. De woonlasten moeten tenminste gelijk blijven. Als kanttekening met 

betrekking tot de aandacht voor duurzaamheid wordt aangegeven dat de overheid de druk met 

name bij woningcorporaties neerlegt, waarbij zij weleens last zouden kunnen krijgen van de ‘wet 

van de remmende voorsprong’. 
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Gemeenten 

De gemeenten zijn het meest kritisch over de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot de 

kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad. Opmerkelijk is ook de grote spreiding in 

oordelen. De gemeente Landsmeer geeft een 8,0, terwijl de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en 

Amstelveen respectievelijk een 6,0, 5,5 en een 5,0 geven. De gemeenten Amsterdam en Ouder-

Amstel waarderen de inspanningen met een cijfer rond de 7,0. 

 

De gemeenten die (relatief) ontevreden zijn geven aan dat Eigen Haard in het verleden in hun ogen 

onvoldoende onderhoud heeft gepleegd, waardoor de kwaliteit van de betreffende woningen te 

wensen overlaat. Daarnaast wordt opgemerkt dat men de indruk heeft dat Eigen Haard de kwaliteit 

van de woningen niet altijd voldoende inzichtelijk heeft. 

 

Het wordt wel gewaardeerd dat Eigen Haard een slag heeft gemaakt in het verduurzamen van de 

woningvoorraad. Eigen Haard realiseert bijvoorbeeld bij nieuwbouw nul-op-de-meter, bouwt  

gasloos en voert bij renovatie energiebesparende maatregelen door. De prestaties in de bestaande 

woningvoorraad worden echter naar wisselende tevredenheid door de gemeente ervaren. De 

indruk bestaat dat projecten niet altijd van de grond komen of lang duren. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden geven aan dat de woningen van Eigen Haard een goede 

basiskwaliteit bezitten. Daarnaast wordt het gewaardeerd dat Eigen Haard inzet op een zelfde 

uitstraling bij koopwoningen en sociale huurwoningen. Voor wat betreft duurzaamheid zijn er wel 

verschillen in de beoordelingen. Sommige overige belanghebbenden geven aan dat Eigen Haard 

inzet op duurzaamheid via een heldere visie, maar dat zij niet boven de norm presteert en er niet 

echt uitspringt. Anderen geven juist aan dat Eigen Haard gewaardeerd wordt vanwege de 

innovatieve oplossingen die bij duurzaamheid worden gekozen. Daarbij zet Eigen Haard goed in op 

circulariteit. 

 

Leefbaarheid 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van het thema 

‘leefbaarheid’ met een ‘ruim voldoende’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert waardeert over het algemeen de prestaties van Eigen Haard ten aanzien 

van de leefbaarheid in de wijken en buurten, ondanks de beperkingen als gevolg van de herziene 

Woningwet. Eigen Haard is actief met het aanstellen van wijkbeheerders, die zich inzetten voor de 

leefbaarheid. Eigen Haard is gestopt met het verlenen van subsidies voor bijvoorbeeld een buurt 

BBQ, maar draagt wel bij aan voorzieningen voor collectieve huurders, zoals bijvoorbeeld een 

ruimte voor een koffieochtend. Eigen Haard draagt bij aan schulphulpverlening en treedt in overleg 

met de huurder als er huurderachterstanden voordoen. Eigen Haard wil huisuitzettingen 

voorkomen. 

 

In het kader van de leefbaarheid in de wijken en buurten voert Eigen Haard klantonderzoeken en 

wijkanalyses uit, waarna actief aandacht wordt besteed aan de wijken die laag scoren. De 

uitkomsten van de onderzoeken en analyses worden gedeeld en besproken met de 

huurdersorganisaties. Eigen Haard is op verschillende niveaus actief. Vermeldingswaardig is de 

organisatie van een belanghebbendenbijeenkomst over de kwaliteit van wijken en buurten, door 

Eigen Haard samenwerking met Stadgenoot. Tijdens de bijeenkomst is in groepen gediscussieerd 

over de leefbaarheid en gezocht naar oplossingen. 
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Tegelijkertijd zijn de huurdersorganisaties verdeeld over de taakopvatting, de 

verantwoordelijkheden en de prestaties van Eigen Haard. Daardoor wordt tevens opgemerkt dat de 

indruk bestaat dat wat betreft de leefbaarheid in de wijken en buurten met name door de 

gemeenten en Eigen Haard naar elkaar wordt gewezen. Daarbij wordt aangegeven dat opgemerkt 

dat Eigen Haard adequater zou mogen handelen en meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen.  

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de inzet van Eigen Haard op het onderwerp 

‘leefbaarheid’. Daarbij is echter eveneens sprake van een grote spreiding tussen de beoordeling 

van de gemeenten zichtbaar. De gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel geven respectievelijk een 

5,5 en 6,0, terwijl de overige gemeenten aanzienlijk hoger scores geven. De gemeenten 

Amsterdam en Amstelveen geven zelfs een 8,0.  

 

De tevreden gemeenten geven aan dat Eigen Haard voldoende actief is op het gebied van 

leefbaarheid. In Amsterdam springt bijvoorbeeld met name de inzet om tot schonere wijken te 

komen springt in het oog. Eigen Haard pakt dit probleem voortvarend aan door onder meer de 

betrokkenheid uit de wijk goed te regelen. Door de inzet van zogenoemde portiekportiers en het 

geven van eigen verantwoordelijkheid aan de bewoners is een duidelijke verbetering zichtbaar.  

 

Positief is ook dat Eigen Haard niet wegloopt voor het huisvesten van gezinnen met multi-

problematiek en het huisvesten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Eigen Haard heeft hierbij 

bovendien goed opgetrokken met de gemeente.  

 

De twee gemeenten die kritischer zijn, geven aan dat Eigen Haard onder andere vanwege de 

slechte leefbaarheid in een wijk wel sloopnieuwbouw heeft gepleegd, maar tegelijkertijd in 

verschillende wijken onvoldoende zichtbaar is. Eigen Haard heeft hierdoor meer aandacht voor de 

woning, het vastgoed, dan voor de minder tastbare aspecten van leefbaarheid. De gemeente 

Uithoorn ziet echter wel een positieve verandering omdat Eigen Haard laat zien meer 

verantwoordelijkheid te (willen) nemen. Eigen Haard heeft bijvoorbeeld, naar tevredenheid van de 

gemeente, een wijkbeheerder in de wijk Thamerdal aangesteld. Daarnaast is er sinds enige tijd 

frequent overleg ten aanzien van de communicatie naar inwoners en wordt de communicatie op 

elkaar afgestemd of wordt er gezamenlijk opgetrokken.   

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn op het onderwerp ‘Leefbaarheid’ positief over de inzet van Eigen 

Haard. Het wordt bijvoorbeeld zeer gewaardeerd dat Eigen Haard permanent naar mogelijkheden 

zoekt om bij te dragen aan de leefbaarheid van de stad, ook al is door de verhuurdersheffing 

minder geld beschikbaar voor leefbaarheid. 

 

Eigen Haard werkt ook goed samen met diverse instanties. De Academie van de Stad heeft 

bijvoorbeeld op verzoek van Eigen Haard onderzocht hoe de leefbaarheid in Amsterdam Zuidoost 

kan worden verbeterd. Een van de suggesties uit het onderzoek was om op de daken van de 

complexen gezamenlijke tuinen te maken. Eigen Haard gaat dat ook echt uitvoeren. Eigen Haard 

brengt verder partijen bij elkaar en zorgt dat er mooie projecten of initiatieven  ontstaan. Eigen 

Haard is daarin dan weliswaar niet de uitvoerende, maar wel de drijvende kracht. 
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Wonen en zorg 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties ten aanzien van het thema ‘wonen 

en zorg’ met een ‘goed’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

De huurdersvertegenwoordigers zijn heel tevreden over de prestaties van Eigen Haard ten aanzien 

van ‘wonen en zorg’. Eigen Haard heeft woningen gelabeld voor ouderen of mensen met een 

handicap en woningen aangepast naar de behoeften van ouderen (individueel en complexgewijs), 

bijvoorbeeld door het installeren van oplaadpunten voor scootmobielen. Eigen Haard loopt daarin 

voorop. Daar waar mogelijk houdt Eigen Haard rekening met levensloopbestendig bouwen. Binnen 

de huurdersfederatie is een werkgroep actief met betrekking tot ‘ouderen’. In Amsterdam zijn 

complexen gerealiseerd waar gemengd wordt gewoond. 

 

Als kanttekening wordt opgemerkt dat huurders niet altijd weten bij wie of waar zij moeten zijn voor 

een aanpassing in de woning.  

 

Gemeenten 

De gemeenten zijn over het algemeen tevreden over de inzet van Eigen Haard pakt op dit 

onderwerp. Eigen Haard pakt een goede rol, bijvoorbeeld door bij rolstoeltoegankelijke woningen, 

alert te zijn op het beschikbaar blijven van dit type woning voor de doelgroep na het overlijden van 

een inwoner met een rolstoel.  

 

Eigen Haard excelleert echter niet. Voor een deel komt dit door de afgesproken taakverdeling 

tussen de corporaties die in Amsterdam actief zijn of een van oudsher gegroeide situatie zoals in 

Aalsmeer. Het wordt echter wel gewaardeerd dat Eigen Haard zich duidelijk meer gaat inzetten 

voor deze doelgroepen.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden waarderen het dat Eigen Haard primair huisvester is, maar zich wel 

degelijk ook wil inzetten om een goede invulling geven aan de zorgcomponent. Eigen Haard heeft 

daarbij een passende strategie om dat samen te doen met anderen. Ze zoeken hierbij goede 

expertise op van de diverse zorg- en welzijnspartners. 

 

 

2.3.1 Relatie en communicatie 

De belanghebbenden beoordelen de relatie en de communicatie met Eigen Haard 

met een ‘goed’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert is tevreden over de relatie en de communicatie met Eigen Haard. Eigen 

Haard toont zich een sociale corporatie en is open en transparant. De huurdersfederatie wordt tijdig 

geïnformeerd en wordt meegenomen in de voortgang en de overwegingen van Eigen Haard. Eigen 

Haard is daarin een lerende organisatie en heeft zich ontwikkeld van een patriarchale organisatie 

naar een meer open gerichte corporatie, waarbij gelijkwaardig wordt omgegaan met 

huurdersorganisaties en de individuele huurders.  

 

Als kanttekening wordt opgemerkt dat Huurdersfederatie Alert een directe relatie heeft met Eigen 

Haard, terwijl bij bewonerscommissies en reguliere huurders doorgaans sprake is van een getrapte 

en meer ingewikkelde relatie. De communicatie in de richting van de bewonerscommissies en 
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reguliere huurders kan zodoende worden verbeterd. Als voorbeeld wordt genoemd dat de 

toelichting vanuit Eigen Haard in de richting van bewonerscommissies, door bijvoorbeeld een 

manager, niet altijd gelijkluidend is met de toelichting die het bestuur van Huurdersfederatie Alert 

hoort van de bestuurders van Eigen Haard. Aangegeven wordt dat daardoor wantrouwen kan 

ontstaan.   

 

Gemeenten 

De gemeenten waarderen de relatie en de communicatie met Eigen Haard over het algemeen met 

een ruim voldoende. De gemeenten zien in Eigen Haard een constructieve samenwerkingspartner 

die zich open en transparant opstelt. Eigen Haard is laagdrempelig, benaderbaar en 

aanspreekbaar, zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn over het algemeen zeer tevreden over de relatie met Eigen 

Haard en de wijze waarop Eigen Haard communiceert. De medewerkers van Eigen Haard zijn goed 

bereikbaar en toegankelijk. Er kan ook over alle mogelijke onderwerpen worden besproken en 

hierbij wordt ook indien nodig de vinger op de zere plek gelegd. De lokale betrokkenheid en 

aanwezigheid in de wijken wordt in het bijzonder gewaardeerd.  

 

2.3.2 Invloed op beleid 

De belanghebbenden waarderen de invloed op het beleid van Eigen Haard met 

een ‘ruim voldoende’. 

 

 

Huurdersfederatie Alert 

Huurdersfederatie Alert waardeert de invloed op het beleid van Eigen Haard met een ruim 

voldoende. Huurdersfederatie Alert geeft aan dat Eigen Haard open staat voor invloed op beleid 

vanuit de huurdersorganisaties. In de praktijk is regelmatig overleg met Eigen Haard over 

verschillende beleidsthema’s. In het overleg wordt de ontwikkeling van beleid vroegtijdig 

aangekondigd en toegelicht en gedurende het proces worden de huurdersorganisaties intensief 

betrokken en wordt aanvullende informatie verschaft. Uiteindelijk wordt de huurdersfederatie door 

middel van een adviesaanvraag gevraagd om formeel op het beleidsvoorstel te reageren. De indruk 

bestaat wel dat adviesaanvragen zodanig zijn geformuleerd dat de huurdersorganisaties alleen nog 

maar een handtekening dienen te zetten.  

 

Als voorbeeld van beleid beïnvloeding wordt genoemd dat Eigen Haard de huurdersorganisaties 

heeft betrokken bij het huurbeleid. Daarbij heeft Eigen Haard tevens aandacht voor de mening van 

de huurdersorganisaties getoond, bijvoorbeeld ten aanzien van het tijdstip van het doorvoeren van 

huurverhoging voor huurders die in het eerste kwartaal een woning hebben betrokken. 

 

Opgemerkt wordt wel dat het niet eenvoudig is voor leden van de huurdersorganisaties om de 

gepresenteerde informatie te doorgronden/te begrijpen en het overzicht te behouden over de reeds 

besproken informatie. Eigen Haard staat er voor open om de huurdersorganisaties te ondersteunen 

en extra toelichting te geven. Als vanzelfsprekend worden niet alle wensen vanuit de 

huurdersorganisaties overgenomen door Eigen Haard. Eigen Haard heeft rekening te houden met 

een bedrijfsbelang. 

 

Gemeenten 

Over het algemeen waarderen de gemeenten de wijze waarop Eigen Haard invloed geeft op haar 

beleid. De gemeente Amsterdam is met een 8,0 het meest positief. Zij geeft aan dat Eigen Haard 

wordt gezien als de echte volkshuisvester in de stad. De inzet voor de volkshuisvesting zit al 
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decennia in de genen van Eigen Haard en is door de nieuwe bestuurder goed doorgezet. Eigen 

Haard geeft vanuit deze positie op goede en passende wijze invloed op haar beleid en denkt ook 

duidelijk vanuit het belang van de stad Amsterdam. Eigen Haard is vanuit deze gedachte ook 

innovatiever geworden en is een grotere bijdrage gaan leveren op belangrijke onderwerpen als 

bijvoorbeeld de huisvesting van kwetsbare groepen.  

 

Er is ook een kritischer geluid. De gemeente Aalsmeer geeft aan beperkt invloed te ervaren op het 

beleid van Eigen Haard. De samenwerking is vooral praktisch ingestoken en gaat in de sfeer van 

mededelingen en overleg over bouwlocaties. De gemeente vraagt zich daarom af in hoeverre Eigen 

Haard ook daadwerkelijk bereid zou zijn het eigen beleid ook te wijzigen of aan te passen, na 

overleg met de gemeente.  De gemeente heeft daarom behoefte aan een meer lange termijngericht 

strategisch overleg met gezamenlijke beleidsvorming. Hierbij wordt echter ook opgemerkt dat dit 

ook vanuit de gemeenten meer kan worden geïnitieerd.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn (zeer) tevreden over de invloed die zij hebben op het beleid van 

Eigen Haard. Eigen Haard werkt met een groot aantal partijen samen, die de expertise van Eigen 

Haard aanvullen op bijvoorbeeld onderwerpen als duurzaamheid, leefbaarheid of wonen en zorg. 

Eigen Haard gaat hierbij goed het gesprek aan en past indien nodig haar beleid aan of voert een 

voorstel van een belanghebbende door. Als voorbeeld wordt gegeven het veranderen van de 

uitstraling van sociale huurwoningen zodat deze minder duidelijk van de koopwoningen in het 

project waren te onderscheiden.  

 

2.4 Goede punten, te verbeteren punten en boodschap  

De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden, aan de hand van een aantal open vragen, in 

staat gesteld om leer- en verbeterpunten en een boodschap aan de corporatie mee te geven.   

 

2.4.1 Goede punten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘goede punten’ mee, waarmee zij de 

corporatie willen complimenteren. 

 

Huurdersfederatie Alert 

 Eigen Haard toont de bereidheid om de cultuur binnen de organisatie te veranderen naar meer 

flexibiliteit en klantgerichtheid. Het is merkbaar dat alle medewerkers binnen Eigen Haard 

steeds meer aandacht hebben voor klantgerichtheid; 

 Eigen Haard heeft het ‘Eigen Haard-fonds’ voor initiatieven met betrekking tot leefbaarheid;  

 Eigen Haard werkt samen met, ondersteunt en faciliteert de huurdersorganisaties. Eigen Haard 

ziet hen echt als partner. Eigen Haard neemt de tijd en heeft aandacht. De 

huurdersorganisaties voelen zich serieus genomen.  

 

Gemeenten 

 Eigen Haard is goed gericht op samenwerking en inspraak; 

 Eigen Haard heeft een focus op de primaire taak: de volkshuisvester van Amsterdam; 

 Eigen Haard zet zich echt in voor betaalbaarheid en duurzaamheid; 

 Eigen Haard is degelijk en robuust met continuïteit en een betrouwbare partner voor de 

gemeente. Het is echter ook wat saai en het bruist niet.  

 Eigen Haard heeft een goede balans tussen regels naleven en het leveren van maatwerk; 

 Eigen Haard is goed op weg een mooie balans te vinden tussen het loslaten van de van 

oudsher wat traditionele insteek en de financiële solide positie; 
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 Eigen Haard is alert op huurachterstanden en het ontstaan van schuldproblematiek, onder 

andere door ‘Vroeg eropaf’.  

 

Overige belanghebbenden 

 Eigen Haard is pragmatisch en oplossingsgericht. Dat is bijzonder omdat de corporatie sterk 

gebonden is aan wet- en regelgeving; 

 Eigen Haard snapt wat de doelgroep van de belanghebbende is en zit sterk op de menskant, 

meer dan op die van het geld en de stenen; 

 Eigen Haard toont een goede aanwezigheid in de wijken; 

 Eigen Haard is een betrouwbare, prettige partner, die gericht is op samenwerking met een open 

vizier; 

 Eigen Haard staat open voor innovatie, zeker als het gaat om duurzaamheid; 

 Eigen Haard toont inzet met wijkbeheerders en huismeesters. 

 

 

2.4.2 Leer- en verbeterpunten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘leer- en verbeterpunten’ mee, waarmee zij 

aangeven op welke wijze de corporatie nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te 

voldoen.  

 

Huurdersfederatie Alert 

 Eigen Haard zou de samenwerking tussen de verschillende afdelingen onderling verder kunnen 

verbeteren. Daarbij zouden de medewerkers die direct in contact staan met de huurders een  

zwaardere stem moeten krijgen; 

 Eigen Haard zou de communicatie bij renovatie- en verduurzamingsprojecten moeten 

verbeteren. 

 

Gemeenten 

 Eigen Haard heeft in Amsterdam een leidende rol gepakt bij het bedienen van de 

middeninkomens. Het beleid is echter niet afgestemd met de gemeente of andere 

belanghebbenden. Hierdoor ontbreekt samenhang. Het is ook niet handig dat Eigen Haard 

eigen definities hanteert op een onderwerp dat gediend is met een bredere aanpak in 

samenwerking met andere partijen. 

 Eigen Haard zou rollen van partijen die met de uitvoering van de rol een probleem hebben in 

Amsterdam voortvarender kunnen overpakken. Een voorbeeld is het overnemen van het beheer 

van woonwagenlocaties van de gemeente. Het gesprek is hierover aangegaan, maar de 

opvolging verloopt traag.  

 Eigen Haard zou meer maatwerk kunnen leveren. Eigen Haard wordt gezien als een ‘one size 

fits all’ corporatie door de gemeente Aalsmeer;  

 Eigen Haard heeft in Aalsmeer geen voortrekkersrol ten aanzien van innovatie en nieuwe 

ideeën.  

 Eigen Haard heeft (nog) geen projecten in de gemeente Aalsmeer waar iedereen trots en 

enthousiast over kan zijn; 

 Eigen Haard zou beter inzicht moeten geven in de financiële mogelijkheden in relatie tot de 

bouwopgaven in Ouder-Amstel; 

 Eigen Haard moet de communicatie bij renovatie- en duurzaamheidsprojecten in Amstelveen 

verbeteren;  

 Eigen Haard moet meer aandacht besteden aan de afhandeling van 

servicekostenafrekeningen. In verschillende woningcomplexen in Amstelveen, onder andere 

met blokverwarming, is het doorberekenen van de energielasten naar de huurders en de 

daarmee gepaard gaande afhandeling van klachten niet goed gegaan;  
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 De maatschappelijke sensitiviteit en de lokale verankering van Eigen Haard kan worden 

versterkt. De gemeente heeft bijvoorbeeld de indruk dat Eigen Haard bij projecten met name de 

technische overwegingen laat domineren boven de sociaal, maatschappelijke overwegingen of 

de behoeften van de huurders.  

 Eigen Haard zou ook kleine(re) projecten moeten evalueren, zodat fouten worden voorkomen 

en zaken die niet goed zijn gegaan beter worden uitgesproken. 

 Het bestuur van Eigen Haard gaat soms harder dan de organisatie. Als voorbeeld wordt 

genoemd dat de gemeente en (het bestuur van) Eigen Haard afspraken maken over de 

maximale huurprijs van middeldure huurwoningen, waarna vanuit de organisatie van Eigen 

Haard een woningbouwprogramma wordt voorgelegd waarin woningen zijn opgenomen met 

een huur boven de maximale huurprijs. De gemeente moet daardoor alert zijn op het nakomen 

van afspraken door Eigen Haard.  

 De maatschappelijke sensitiviteit en de lokale verankering van Eigen Haard in Uithoorn kan 

worden versterkt. De gemeente heeft bijvoorbeeld de indruk dat Eigen Haard bij projecten met 

name de technische overwegingen laat domineren boven de sociaal, maatschappelijke 

overwegingen of de behoeften van de huurders.  

 De gemeenten in het werkgebied van Eigen Haard zouden onderling ook meer kunnen 

uitwisselen en bespreken en van elkaar kunnen leren. Eigen Haard zou hier een rol in kunnen 

spelen door bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren, waarbij alle gemeenten aanwezig 

zijn. 

 

Overige belanghebbenden 

 Eigen Haard heeft zich teruggetrokken uit sommige overleggen vanwege tijdgebrek, terwijl het 

soms goed is elkaar in de ogen te kunnen kijken. Dat moet Eigen Haard heroverwegen 

 Eigen Haard zou bij het Klantcontactcentrum (KCC) beter moeten screenen of zaken met 

betrekking tot overlastaanpak wel of niet geschikt zijn voor de samenwerkingspartner. 

Medewerkers van het KCC moeten hiertoe meer doorvragen om te kunnen bepalen wat de 

kwestie is en of doorverwijzing zinvol is. 

 Eigen Haard zou de partners in de kwetsbare wijken meer kunnen betrekken, want het negeren 

van kwetsbare mensen leidt tot problemen in de woningen en tot problemen in de zorg. 

Onderzoek samen vragen als: “Hoe gaan we in zo’n wijk gezamenlijk aan de gang?”  

 Eigen Haard zou (samen met de partners) het initiatief tot wijkgerichte tafels moeten nemen, 

waaraan met alle betrokken partijen overlegd wordt wat er gedaan kan worden om kwetsbare 

mensen aangehaakt te houden. 

 Eigen Haard zou af en toe iets minder strak en star in de leer moeten zitten: denk met de 

belanghebbende mee. 

 Eigen Haard heeft een inspirerende top, maar wat daar wordt bedacht komt niet altijd beneden 

aan. De interne communicatie zou daarom kunnen verbeteren: de missie van Eigen Haard 

wordt naar buiten prima uitgedragen, doe dat ook naar binnen/beneden. 

 Eigen Haard moet een rol gaan spelen in het sociaal domein, als het gaat om zaken als 

leefbaarheid, inclusie en verbinding met partijen die daarin ook participeren. 

2.4.3 Boodschap 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende 'boodschappen' mee. 

 

Huurdersfederatie Alert 

 Wees niet te gehoorzaam voor wat betreft de aandacht voor duurzaamheid. De indruk bestaat 

dat corporaties te veel krijgen opgelegd om met name te investeren in het verduurzamen van 

de woningvoorraad. Eigen Haard moet voorkomen dat zij niet in de ‘wet van de remmende 

voorsprong’ lopen;  

 Ga door met luisteren naar huurdersorganisaties en de huurders en ondersteun de 

huurdersorganisaties bij het raadplegen van de achterban;  
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 Zet in op een ‘charmeoffensief’ richting de huurders, bijvoorbeeld door het organiseren van een 

buurt BBQ of openingsfeestje; 

 Wees meer zichtbaar in de wijken en buurten en zorg voor lokale binding, bijvoorbeeld met 

caravan de wijken en buurten in.  

 Denk meer vanuit ‘community building’. Laat huurders niet verzanden in kritiek op Eigen Haard, 

maar stimuleer hen om bij te dragen aan de buurt. Wat is het probleem? En hoe kunnen we 

samen komen tot een oplossing? 

Gemeenten 

 Eigen Haard heeft een goede stabiele financiële positie. Het verdient aanbeveling te 

onderzoeken of er investeringskracht ingezet kan worden voor andere corporaties die minder 

investeringsruimte hebben. Dit kan door bijvoorbeeld overname van kleinere corporaties of het 

overnemen van delen van het bezit van grotere corporaties;  

 Ga door op de weg van openheid en transparantie; 

 De gemeenten in het werkgebied van Eigen Haard zouden onderling ook meer kunnen 

uitwisselen en bespreken en van elkaar kunnen leren. Eigen Haard zou hier een rol in kunnen 

spelen door bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren, waarbij alle gemeenten aanwezig 

zijn; 

 Onderzoek gezamenlijk hoe de sociale voorraad in Landsmeer uitgebreid kan worden. 

Overige belanghebbenden 

 Eigen Haard is soms te bescheiden. Ze vallen op door hun steady karakter, maar zijn soms té  

introvert. Dat mag wel wat minder. 

 Eigen Haard zou de studenten van de Academie van de Stad meer kunnen betrekken bij de 

uitgagingen. Zij hebben de opdracht mensen klaar te stomen voor de samenleving. Pak die 

kans, maak gebruik van de kennis en ervaring die de studenten hebben.  

2.5 Beoordeling kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces 

De visitatiecommissie heeft de huurders en de gemeente(n), aan de hand van een aantal open 

vragen, gevraagd om hun mening te geven over de kwaliteit van de prestatieafspraken en het 

proces om te komen tot prestatieafspraken in de lokale driehoek. 

De gemeenten en de huurdersvertegenwoordigingen zijn over het algemeen tevreden over het 

proces om tot prestatieafspraken te komen. In de gemeente Amsterdam betrof dit een gezamenlijk 

proces met alle in Amsterdam actieve  woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigingen. De 

betrokken partijen beoordelen het proces als goed doorlopen, maar ook als tijdrovend en complex 

gezien de vele betrokkenen. De kwaliteit van de afspraken wordt als goed beoordeeld. Zij zijn 

compleet, sluiten goed aan op de lokale omstandigheden en zijn meestal ook specifiek genoeg. 

Daarbij komt dat ook in de afspraken aandacht is geweest voor wederkerigheid door het benoemen 

van de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen.  

In de andere gemeenten zijn individuele afspraken met de betreffende gemeenten en 

huurdersorganisaties gemaakt. Een kritiekpunt vanuit sommige gemeenten buiten Amsterdam, was 

dat het bod van Eigen Haard als standaard werd ervaren en niet specifiek genoeg was.  In dergelijk 

gevallen kunnen de afspraken dus nog aan kracht winnen op het onderdeel volledigheid en  

aansluiten op lokale omstandigheden.  Een aandachtspunt vanuit de huurdersverenigingen was dat 

deze niet altijd in de lokale driehoek een gelijkwaardige positie hadden. Er wordt echter ook 

aangegeven dat deze positie sterk is verbeterd. Dit is besproken en als gevolg daarvan hebben 

Eigen Haard en de betrokken gemeenten de huurders nadrukkelijker meegenomen in discussies en 

extra toelichting gegeven indien nodig. De huurdersvertegenwoordigers geven aan dat zij zich 

hierdoor een volwaardigere partner voelen die serieus wordt genomen.
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3 Presteren naar Vermogen 
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3.1 Inleiding 

Het derde perspectief van waaruit het presteren van Eigen Haard wordt beoordeeld is ‘Presteren 

naar Vermogen’. De visitatiecommissie beoordeelt de vermogensinzet, dat wil zeggen of de 

corporatie voor het realiseren van maatschappelijke prestaties haar vermogen verantwoord inzet en 

optimaal gebruik maakt van haar financiële mogelijkheden, gebaseerd op een onderbouwde visie 

en zonder het voortbestaan op het spel te zetten.  

 

3.2 Beoordeling voor visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Vermogen’ 

weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 3.1 Presteren naar Vermogen 

Perspectief 
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Perspectief 3: Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

 

3.3 Vermogensinzet 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de 

corporatie de inzet van haar beschikbare vermogen voor maatschappelijke 

prestaties passende bij de externe opgaven en de vermogenspositie 

verantwoordt en motiveert. De visitatiecommissie constateert dat aan het ijkpunt 

wordt voldaan. De visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege 

de duidelijke visie op de vermogensinzet, de duidelijke relatie tussen de opgaven in het 

werkgebied en de mogelijke inzet van Eigen Haard, de uitgebreide en goed onderbouwde 

keuzen die Eigen Haard daarbij uiteindelijk maakt over haar vermogensinzet en de actieve 

wijze waarop de organisatie op zoek is gegaan de aanwezige vermogensruimte voor de 

opgaven in te zetten. 

 

Visie op financiële mogelijkheden in relatie tot maatschappelijke prestaties 

Eigen Haard heeft een duidelijke visie op de maatschappelijke en volkshuisvestelijke resultaten die 

men wil bereiken met haar vermogensinzet. De missie, visie en ambities zijn kernachtig 

samengevat in een ‘kompas’ met drie huisjes. De drie huisjes omvatten de missie en 

vertegenwoordigen de centrale ambities op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid, 

kwaliteit en leefbaarheid.  

 

Per huisje zijn concrete doelstellingen geformuleerd, met daaraan vaak gekoppeld een beschikbaar 

budget. Per doelstelling wordt een toelichting gegeven op de achterliggende opgave zodat de 

reden dat Eigen Haard op de doelstelling vermogen inzet duidelijk wordt.  

 

8,0 
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Afwegingen bij de inzet van vermogen 

Eigen Haard is al jarenlang een financieel solide corporatie. Een belangrijke pijler is dan ook het 

zorgen voor financiële continuïteit, waardoor Eigen Haard zijn vermogen kan inzetten voor de 

maatschappelijke opgaven. Om dit te bereiken maakt Eigen Haard uitgebreide en doorgronde 

afwegingen bij de inzet van haar vermogen. Hierbij worden enerzijds maatschappelijke aspecten 

ofwel opgaven meegenomen en anderzijds worden financiële randvoorwaarden benoemd en 

gemonitord. 

 

Eigen Haard stuurt verder onder meer op de borgingsruimte door het WSW. Door middel van 

scenario-analyses onderzoekt Eigen Haard wat de consequenties van bepaalde keuzen zijn voor 

de ontwikkeling  van het vermogen. Eigen Haard heeft hierdoor goed in beeld wat haar financiële 

mogelijkheden zijn in relatie tot de doelstellingen. 

 

Eigen Haard heeft de afgelopen jaren duidelijk getoond actief op zoek te gaan naar mogelijkheden 

haar vermogen maximaal in te zetten om een nog grotere bijdrage aan de omvangrijke opgaven in 

het werkgebied te kunnen leveren. Een goed voorbeeld is dat Eigen Haard vanwege de 

omvangrijke volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied en de sterke financiële positie ervoor 

heeft gekozen door middel van nieuwbouw autonome groei van het aantal woningen te realiseren. 

 

Monitoring van de vermogensinzet 

Eigen Haard monitort de geplande en gerealiseerde vermogensinzet via een (meerjaren)begroting 

(MJB) en rapportages. In deze documenten wordt duidelijk een relatie gelegd met de strategische 

doelen van Eigen Haard, die op hun beurt weer zijn vertaald naar concrete activiteiten. Op deze 

wijze kan Eigen Haard ook haar vermogensinzet verantwoorden en tijdig bijsturen indien nodig. De 

MJB2019 geeft bijvoorbeeld inzicht in de wijze waarop Eigen Haard invulling geeft aan haar 

ambities en verschaft tevens inzicht in de effecten hiervan op de financiële positie. 

 

Doelmatigheid scoort A in Aedes benchmark 

Uit recentelijk gepubliceerde scores blijkt Eigen Haard gedurende de visitatieperiode een A-status 

heeft behaald in de Aedes benchmark. Eigen Haard behoort net als in de voorgaande jaren tot de 

top 5 van de zogenoemde zeer grote (XL) corporaties met de laagste netto-bedrijfslasten per 

gewogen verhuureenheid. 

 

Geen opmerkingen WSW en Aw. 

Uit de bestudeerde informatie is gebleken dat WSW en Aw over de gevisiteerde jaren geen 

opmerkingen hebben gemaakt over de financiële continuïteit. 
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4 Governance van maatschappelijk presteren 
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4.1 Inleiding 

Het vierde perspectief van waaruit het presteren van Eigen Haard wordt beoordeeld is ‘Governance 

van maatschappelijk presteren. De visitatiecommissie beoordeelt drie onderdelen: 

 Strategievorming en sturing op prestaties; 

 Intern toezicht; 

 Externe legitimatie en verantwoording. 

 

4.2 Beoordeling door visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Governance van 

maatschappelijk presteren’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 

 

Perspectief 
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Perspectief 4: Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 8,0 
8,0 33% 

7,8 

Prestatiesturing 8,0 

Maatschappelijke rol raad 

van commissarissen 
 8,0 33% 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 8,0 
7,5 33% 

Openbare verantwoording 7,0 

 

4.3 Strategievorming en prestatiesturing 

De visitatiecommissie beoordeelt de strategievorming van de corporatie als organisatie met een 

maatschappelijke functie en positie in het lokale netwerk (plan) en kwaliteit en de resultaten van het 

proces van prestatiesturing (check en act).  

 

 

4.3.1 Strategievorming 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de corporatie 

een actuele langetermijnvisie op haar eigen positie en toekomstig functioneren 

voor het realiseren van maatschappelijke prestaties heeft en deze zodanig 

vastgelegd en vertaald is naar doelen en activiteiten dat deze te monitoren zijn. De 

visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt van een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de 

gestructureerde wijze waarop de missie en visie worden vertaald in doorbraakstrategieën en 

prioriteiten. Daarnaast worden doelstellingen per divisie geformuleerd en vastgelegd in een 

matrix. 

 

8,0 
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Eigen Haard heeft een ambitie- en visiedocument opgesteld 

Eigen Haard heeft een visie op haar eigen positie en toekomstig functioneren vastgelegd in een 

ambitie- en visiedocument. De ondernemingsstrategie of het visie- en ambitiedocument beschrijft 

vanuit de missie de ambities voor de komende jaren: 

 

Eigen Haard zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lagere inkomens in de regio Amsterdam 

betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. 

 

De missie is vertaald naar zeven ambities met factoren voor succes: 

 

1. Zoveel mogelijk mensen wonen betaalbaar; 

- Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

2. In woningen van goede kwaliteit; 

- Kwaliteit en energiezuinigheid 

3. In een prettige buurt; 

- Leefbaarheid; 

4. Met tevreden bewoners; 

- Huurderstevredenheid; 

5. Met betrokken belanghebbenden; 

- Stakeholdertevredenheid; 

6. Met een wendbare organisatie; 

- Aanpassingsvermogen; 

7. Met financieel gezonde organisatie; 

- Beheerste en doelmatige bedrijfsvoering.  

 

De ondernemingsstrategie voor de periode van 2016 tot en met 2020 is tot stand gekomen aan de 

hand van een markt- en woonbehoefteonderzoek en de betrokkenheid van belanghebbenden. 

Eigen Haard heeft aan  langs verschillende routes de huurders, de woningzoekenden, de 

gemeenten in het werkgebied, de maatschappelijke partners en de medewerkers betrokken. Naast 

reguliere overlegmomenten heeft Eigen Haard speciale instrumenten benut, zoals de 

stakeholdersenquête en de stakeholdersdialoog. 

 

Eigen Haard heeft belanghebbenden betrokken bij de strategievorming 

Eigen Haard heeft haar strategische koers samen met belanghebbenden geformuleerd. In het 

voorjaar van 2015 is bijvoorbeeld hiertoe een enquête gehouden onder het klantpanel, 

woningzoekenden, stakeholders, huurdersverenigingen, bewonerscommissies, collega corporaties 

en medewerkers. De belanghebbenden is gevraagd waar Eigen Haard prioriteit aan moesten 

geven en welke keuzes de belanghebbenden zouden maken als zij in de schoenen van Eigen 

Haard zouden staan. Meer specifieke zijn ook de huurdersvertegenwoordigingen betrokken door in 

gesprek te gegaan met huurdersfederatie Alert over de nieuwe koers, de portefeuillestrategie en 

het huurbeleid. Meer dan 60 medewerkers hebben uitgebreid over de nieuwe koers meegepraat. Al 

deze input is meegenomen in het formuleren van de koers. 

 

De uitkomsten van het onderzoek onder belanghebbenden waren: 

 

 Betaalbaarheid is belangrijkste; 

 Veel en sober bouwen; 

 Ongedeelde stad en regio garanderen; 

 Tijdelijke huurcontracten aanbieden; 

 Inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn geoorloofd; 

 Woningkwaliteit huurprijs met elkaar in lijn brengen; 
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 Verantwoordelijkheid voor leefbaarheid delen met bewoners; 

 Energiezuinig gedrag belonen; 

 Monumenten behouden (niet ten koste van alles), met hogere huren. 

 

Eigen Haard heeft de ambities en de visie vertaald naar een portefeuillestrategie 

Op basis van het markt- en woonbehoefteonderzoek en de betrokkenheid van belanghebbenden is 

tevens gewerkt aan een portefeuillestrategie. Het proces van nieuwe portefeuillestrategie startte 

met het vaststellen van de wensportefeuille per gemeente. Vervolgens is de haalbaarheid op 

portefeuilleniveau getoetst. Aan de hand van een iteratief proces met verschillende themasessies is 

de portefeuillestrategie uiteindelijk tot stand gekomen. In de themasessies over de 

portefeuillestrategie en de portefeuillestrategie is onderscheid gemaakt tussen 

huurbeleid/huurprijsklassen, toewijzingsbeleid ('passend'), herijken van vijvers voor verkoop en 

liberalisatie, en vastgoedbeleid. 

 

Eigen Haard heeft de ondernemingsstrategie vertaald naar jaarlijkse ambities 

Eigen Haard werkt het ambitie- en visiedocument voor meerdere jaren en de meerjaren begroting 

uit in een bedrijfsjaarplan. In het bedrijfsjaarplan zijn de ambities vertaald en uitgewerkt naar 

SMART-geformuleerde doelstellingen. Het bedrijfsjaarplan vangt aan met een analyse van de 

ontwikkelingen in de omgeving. Bij het opstellen van het bedrijfsjaarplan houdt Eigen Haard 

rekening met de kansen en de bedreigingen. Vanuit de kansen en bedreigingen heeft Eigen Haard 

‘doorbraakstrategieën’ benoemd. Deze strategieën hebben betrekking onderwerpen waar extra 

inzet noodzakelijk op is. De voortgang op de strategieën wordt met een hoge frequentie 

gemonitord, zodat Eigen Haard snel kan bijsturen als het nodig is.  

 

 

 

In het bedrijfsjaarplan is het ‘Strategisch dashboard’ vastgelegd. In het dashboard zijn per ambities 

de SMART-geformuleerde doelstellingen voor het betreffende jaar en de koers op 2020 vastgelegd. 

 

Figuur 1: Uitsnede Strategisch dashboard (2017) 

 
Bron: Bedrijfsjaarplan Eigen Haard (2017) 
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Eigen Haard maakt gebruik van divisierapportages en x-matrixes 

In aansluiting op de ambities uit de ondernemingsstrategie en de doelstellingen uit de 

bedrijfsjaarplannen worden doelstellingen opgesteld voor de verschillende afdelingen of divisies. 

De doelstellingen worden vastgelegd in een matrix. In de matrix worden de bedrijfsdoelstellingen in 

samenhang met de doelstellingen voor de betreffende afdeling weergegeven. Daarnaast zijn 

‘verbeterprojecten’, resultaat- en procesindicatoren en verantwoordelijke personen benoemd. De 

indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd.  

 

4.3.2 Sturing op prestaties 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de corporatie 

periodiek en systematisch de vorderingen van de voorgenomen 

maatschappelijke prestaties volgt en indien zij afwijkingen heeft geconstateerd 

bijstuurt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt van een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de 

gestructureerde waarop Eigen Haard de voortgang op de doelstellingen monitort en –indien 

nodig- tijdig bijstuurt. 

 

Eigen Haard monitort de voorgenomen prestaties aan de hand van M-rapportages 

Eigen Haard maakt voor het monitoren van de vorderingen op de voorgenomen prestaties aan de 

hand van maandrapportages (M). In het verleden maakt Eigen Haard gebruik van 

trimesterrapportages (T). De belangrijkste aanleiding voor de overgang van T- naar M-rapportages 

was een gewenst frequenter inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de belangrijkste 

prestatie indicatoren van de bedrijfsvoering.  

 

In de maandrapportages is een managementsamenvatting, een overzichtstabel (Balanced Score 

Card) en een toelichting opgenomen. Voor iedere ambitie uit het Ambitie- en Visiedocument zijn de 

doelstellingen en de daarbij behorende normen en prestaties vastgelegd. Derhalve is de voortgang 

op de ambities uit het Ambitie- en Visiedocument en de doelstellingen uit het bedrijfsjaarplan goed 

inzichtelijk.  

 

Figuur 2: Uitsnede overzichtstabel M-rapportage (november 2018) 

 
Bron: M-rapportage 11-2018 (Eigen Haard, 2018) 

 

Naast de M-rapportages maakt Eigen Haard gebruik van zogenoemde ‘divisierapportages’. In de 

betreffende rapportages wordt de voortgang op de doelstellingen die zijn opgesteld per afdelingen 

of divisie gemonitord.  

 

Eigen Haard stuurt, indien noodzakelijk, tijdig bij 

Eigen Haard stuurt aan de hand van de periodieke rapportages, indien noodzakelijk, bij. Een 

voorbeeld van bijsturen op strategisch niveau betreft het feit dat Eigen Haard vanwege de 

omvangrijke volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied en de sterke financiële positie ervoor 

heeft gekozen om het vermogen nog nadrukkelijk te gaan inzetten, bijvoorbeeld in het realiseren 

van nieuwbouw.  

 

Een voorbeeld van ‘act’ op tactisch niveau heeft betrekking op de hoogte van de kosten voor 

dagelijks onderhoud. Om bij het dagelijks onderhoud weer ‘in control’ te komen zijn de volgende 
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maatregelen uitgevoerd en gemonitord: meer opdrachten uitvoeren met eigen personeel (verruimen 

bloktijden), het stoppen met het stellen van de vierde vraag door de co-makers en een onderzoek 

naar de vergoeding voor de co-makers voor de opdrachten < € 500. 

 

4.4 Maatschappelijke rol raad van commissarissen 

De visitatiecommissie beoordeelt hoe actief, zorgvuldig en transparant de raad van commissarissen 

(of raad van toezicht) vorm geeft aan zijn functie als toezichthouder van een maatschappelijke

organisatie in het lokale netwerk. 

 

 

4.4.1 Maatschappelijke rol van de raad van commissarissen (RvC)  

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de RvC zich 

aantoonbaar bewust is van zijn maatschappelijke rol als toezichthouder van een 

maatschappelijke organisatie in een lokaal netwerk en deze professioneel vorm 

geeft. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege de duidelijke visie 

op de maatschappelijke rol en de wijze waarop deze in de praktijk wordt uitgedragen. Dit uit 

zich bijvoorbeeld in de verhoging van de ambities op het gebied van nieuwbouw en een zeer 

actieve houding bij het toezien op de naleving van de realisatie van de opgaven. De RvC 

speelt bovendien een duidelijke en passende externe rol en draagt daarbij ook haar 

maatschappelijke rol uit. 

 

Visie op maatschappelijke rol 

Tijdens het interview met de leden van de RvC is vastgesteld dat deze een duidelijke visie hebben 

op de maatschappelijke rol als toezichthouder en deze ook uitspreken en delen met elkaar. De RvC 

wil bijvoorbeeld een actieve rol spelen bij het  vaststellen en bewaken van de maatschappelijke 

doelen van Eigen Haard. Het toezicht is hierbij nadrukkelijk niet enkel gericht op financiële en 

operationele elementen.  

 

De RvC heeft een duidelijke visie op de maatschappelijke rol die Eigen Haard moet spelen en heeft 

bijvoorbeeld het bestuur gevraagd een duidelijkere uitgesproken positie te pakken in de 

corporatiesector. De RvC houdt haar visie op de maatschappelijke rol actueel door haar contacten 

met bijvoorbeeld externe belanghebbenden zoals huurdervertegenwoordigers en de gemeente. 

Daarnaast vindt overleg plaats met de ondernemingsraad, hetgeen eveneens als basis kan dienen 

voor het herijken van de rol.  

 

De RvC is van mening dat zij vanuit haar maatschappelijke rol goed op de hoogte moet zijn van de 

lokale en regionale problematiek. Amsterdam maakt bijvoorbeeld statistische overzichten van 

allerlei sociale en leefbaarheidsfactoren in de wijken. Hierbij worden probleemgebieden rood 

gekleurd, zodat snel inzicht ontstaat in waar extra inzet of aandacht gewenst kan zijn.  Door de 

overzichten hebben de commissarissen inzicht in de problemen op wijkniveau of zelfs op 

portiekniveau. 

 

Betrokkenheid bij strategievorming 

Uit de bestudeerde documentatie en het gesprek met de leden van de RvC is gebleken dat de RvC 

strategievorming ziet als een continu proces vanwege de snel veranderende externe 

omstandigheden. De strategievorming bij Eigen Haard is daarom veel meer een iteratief proces 

geworden.  
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De RvC is kritisch ten aanzien van de maatschappelijke doelen van Eigen Haard en heeft hierbij 

een duidelijke visie op de opgaven. Er is bijvoorbeeld op het onderdeel nieuwbouwproductie, door 

commissarissen aangedrongen op het realiseren van een groter aantal woningen. De RvC zag een 

toenemende druk op de woningvoorraad, terwijl de woningvoorraad in de ambities op 55.000 bleef 

hangen. Eigen Haard heeft een solide financiële positie, maar is ook altijd voorzichtig geweest bij 

de inzet daarvan. De raad achtte het moment aangebroken te onderzoeken of meer gedaan kan 

worden aan nieuwbouw binnen de bestaande kaders. De RvC heeft vervolgens de bestuurders 

‘uitgedaagd’ om de financiële ruimte op te zoeken passend bij de maatschappelijke opgaven.  

 

Betrokkenheid bij de prestatieafspraken 

De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de RvC aan de voorkant van het proces om te komen 

tot prestatieafspraken betrokken is geweest. Hierbij is ruim aandacht geweest voor het 

inventariseren en bespreken wat Eigen Haard verwacht van de gemeenten en wat de grenzen zijn 

aan de inzet van Eigen Haard. En vervolgens is de voortgang bij het komen tot de 

prestatieafspraken met interesse gevolgd. In de later gehouden stakeholdersbijeenkomst hebben 

de leden van de RvC kunnen toetsen hoe de gemeenten het proces en de rol van Eigen Haard . 

hebben ervaren.  

 

Actieve houding bij toezicht op naleven afspraken 

De raad houdt goed de voortgang op het naleven van de prestatieafspraken en andere 

doelstellingen in het oog. De prestatieafspraken en andere doelstellingen worden gemonitord aan 

de hand van rapportages. De rapportages zijn open en transparant, zodat goed inzicht ontstaat in 

de voortgang.  

 

De betrokkenheid van de RvC is ook gebleken uit het verzoek de frequentie van de periodieke 

rapportages te verhogen: van een tertiaalrapportages naar een maandelijkse rapportage. De RvC 

is verder tevreden over de ruimte die zij krijgt om het gesprek te voeren over de inhoud van de 

rapportages. Hierdoor is het eenvoudiger een genuanceerd beeld te vormen en aan te geven wat 

er goed of minder goed gaat. De RvC heeft een keer per jaar een zogenoemde projectendag waar 

leden van de RvC, het bestuur en managers aanwezig zijn. In de bijeenkomsten geven 

projectleiders van Eigen Haard uitleg over de projecten.  

 

Zichtbaarheid in het lokale netwerk 

De RvC vindt het belangrijk haar blik te verruimen met zienswijzen van anderen. Ook wil de RvC 

goed op de hoogte blijven van relevante landelijke en lokale ontwikkelingen. Om deze reden heeft 

de RvC nadrukkelijk  gezocht naar externe referentieskaders. De RvC heeft bijvoorbeeld ieder jaar 

een overleg met een externe deskundige over actuele onderwerpen die (mogelijk) voor Eigen 

Haard van belang zijn. 

 

De RvC heeft daarnaast goed aandacht voor het betrekken van belanghebbenden door de 

organisatie. De RvC heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan de jaarlijkse 

belanghebbendenbijeenkomst, die wordt georganiseerd door Eigen Haard. Daarnaast heeft de RvC 

het initiatief genomen een overleg met andere toezichthouders bij woningcorporaties uit de regio te 

organiseren om te spreken over organisatorische, maatschappelijke en volkshuisvestelijke thema’s. 

 

De RvC voert regelmatig overleg met de huurdersfederatie Alert. Hierbij wordt over een uitgebreid 

aantal onderwerpen gesproken: van de belangrijkste opgaven op strategisch niveau tot 

operationele problemen op complexniveau. De RvC denkt goed na over wat zij verwacht van de 

inbreng vanuit de huurdersvertegenwoordiging en de rol van de RvC. In een vergadering met 

huurdersfederatie Alert is die rolverdeling besproken.  
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De RvC heeft aangegeven meer in contact te willen treden met de wethouders van de gemeenten 

waar Eigen Haard actief is. De RvC zoekt ook hierbij naar een betrokkenheid die past bij de rol van 

de RvC. De RvC waardeert het dat het bestuur de contacten van de RvC met externen ondersteunt 

en nieuwsgierig is naar hetgeen daaruit naar voren komt.  

 

Daarnaast wordt met Alert gesproken over de samenwerking met Eigen Haard. Het bestuur van 

Alert geeft de RvC zaken mee die actueel zijn, zodat de RvC uit eerste hand op de hoogte is en 

eventueel opvolging kan monitoren.  

 

4.5 Externe legitimatie en openbare verantwoording 

De visitatiecommissie beoordeelt de wijze waarop de corporatie betrekt belanghebbenden betrekt 

bij beleidsvorming en voert met hen een dialoog over de uitvoering van het beleid (externe 

legitimering). Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de wijze waarop de corporatie geeft 

inzicht geeft in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en hierover communiceert met relevante 

belanghebbenden.  

 

 

4.5.1 Externe legitimatie 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de corporatie 

zich maatschappelijk verantwoordt en beleidsbeïnvloeding door 

belanghebbenden mogelijk maakt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt 

voldaan aan het ijkpunt van een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering 

gerechtvaardigd vanwege de duidelijke visie op de wijze waarop Eigen Haard wil 

samenwerken met belanghebbenden, deze ook goed betrekt bij haar beleid en de 

samenwerking evalueert. 

 

Eigen Haard overlegt met lokale huurdersverenigingen 

Om de belangen van de huurders op gemeenteniveau te behartigen, is er in de meeste gemeenten 

een huurdersvereniging. De lokale huurdersverenigingen spelen een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van de prestatieafspraken in de gemeente. De leden van bewonerscommissies of 

individuele huurders kiezen de leden van de lokale huurdersverenigingen. Ieder jaar overlegt Eigen 

Haard vier keer met de huurdersvereniging over lokale onderwerpen.  

 

De lokale huurdersverenigingen vormen samen de Huurdersfederatie Alert 

De lokale huurdersverenigingen vormen samen de Huurdersfederatie Alert. De federatie houdt zich 

namens alle huurders van Eigen Haard bezig met de onderwerpen en beleid op bedrijfsniveau. 

Eigen Haard overlegt met Huurdersfederatie Alert over zaken die alle huurders aangaan, zoals de 

jaarlijkse huurverhoging, betaalbaarheid en nieuw of gewijzigd beleid. Het bestuur van 

Huurdersfederatie Alert wordt gekozen door de leden van lokale huurdersverenigingen. 

 

Ieder jaar vinden meerdere reguliere overleggen plaats tussen Huurdersfederatie Alert en Eigen 

Haard. Daarnaast spraken de bestuursleden van Huurdersfederatie Alert met de bestuurders en 

leden van de raad van commissarissen. Daarnaast zijn verschillende bijeenkomsten en 

werkgroepen georganiseerd. Eigen Haard bezoekt jaarlijks met de bestuursleden van 

Huurdersfederatie Alert en de lokale huurdersverenigingen een project. Aan het eind van 2018 

hebben Eigen Haard en de federatie de samenwerking geëvalueerd en geoptimaliseerd. 
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Eigen Haard overlegt met de gemeenten 

Eigen Haard werkt samen met de gemeenten waarin zij actief is. Ieder jaar worden als onderdeel 

van de herziene Woningwet de maatschappelijke en volkshuisvestelijke prestaties afgestemd met 

de gemeenten en de lokale huurdersverenigingen. Aan de hand van de cyclus van woonvisie, bod 

en prestatieafspraken wordt er besproken wat er nodig is in een betreffende gemeente. In het 

tripartite overleg kunnen Eigen Haard, de gemeente en de lokale huurdersvereniging elkaar 

aanspreken op de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de prestatieafspraken. Uit de 

gevoerde gesprekken met de gemeenten in het werkgebied is gebleken dat over het algemeen 

verlopen de overleggen goed verlopen passen en constructief zijn. In een enkele gemeente is 

echter de opmerking gemaakt dat Eigen Haard de zichtbaarheid in de betreffende gemeente kan 

vergroten en ook beter kan uitdragen wat zij aan activiteiten uitvoert.   

 

Samenwerking met maatschappelijke organisaties  

Naast de genoemde partijen werkt Eigen Haard ook samen met een veelheid aan verschillenden 

maatschappelijke organisatie. Uit de bestudeerde documentatie en de gehouden interviews heeft 

de visitatiecommissie opgemaakt dat deze samenwerking over het algemeen goed verloopt. 

Positief punt hierbij is dat de gemeente Amsterdam veel subsidies verstrekt, hetgeen de 

samenwerking bevordert.  

 

Om de samenwerking met derden te bevorderen, goed op de hoogte te zijn van wat speelt en 

toegankelijk te zijn voor bewoners heeft Eigen Haard buurtloketten in de wijken.  

 

Eigen Haard heeft de visie in alle wijken zo veel mogelijk samen te werken met partners . Soms 

voor een specifieke buurt, soms voor een hele gemeente en soms in haar hele werkgebied. Eigen 

Haard wil ook structurele samenwerkingsverbanden aangaan met wijkpartners. Dit zijn organisaties 

die sterk betrokken zijn bij de buurt en waarvan de activiteiten passen bij de doelen en 

verantwoordelijkheden van Eigen Haard.  

 

Buurtstrategie voor buurten die slecht scoren op leefbaarheid 

Sinds 2017 maakt Eigen Haard voor buurten die het slechtst scoren op leefbaarheid een specifieke 

buurtstrategie. Dit doet men samen met bewoners, gemeente en een grote groep organisaties uit 

de buurt, zoals politie, opbouwwerk (onderdeel van welzijnswerk), vrijwilligers en anderen. Met de 

buurtstrategie in de hand werkt men dan gezamenlijk drie tot vijf jaar aan de wijk.  

 

Samenwerkingsafspraken 

Eigen Haard maakt eveneens op lange termijn met haar wijkpartners afspraken. Dit doet men om 

duidelijk te maken dat er betrokkenheid is, verantwoordelijkheid wil delen en samen aan de slag wil 

gaan. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst waarbij wordt omschreven wat Eigen 

Haard gaat leveren. Bijvoorbeeld een (bedrijfs)ruimte, huurkorting, ondersteuning en advies. In de 

overeenkomst wordt ook de tegenprestatie van de wijkpartner vastgelegd. 

 

Terugkoppeling en evaluatie van de resultaten 

De uitkomsten van de bovengenoemde bijeenkomsten worden, in ieder geval via de volgende 

vergadering, teruggekoppeld zodat duidelijk wordt wat Eigen Haard met de input van de 

belanghebbenden heeft gedaan of gaat doen.  

  

Daarnaast evalueert Eigen Haard elk jaar de samenwerking en de afspraken met de wijkpartners. 

Hierbij wordt ook jaarlijks bekeken of men wil doorgaan met een wijkpartnerschap. 
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4.5.2 Openbare verantwoording 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt van een 6 als de 

gerealiseerde prestaties staan vermeld in een openbare publicatie, waarbij ook 

belangrijke afwijkingen worden toegelicht. De visitatiecommissie stelt vast dat 

wordt voldaan aan het ijkpunt van een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering 

gerechtvaardigd vanwege de uitgebreide wijze waarop Eigen Haard op diverse manieren 

verantwoording aflegt over het gevoerde beleid, de toegankelijkheid van de uitingen en de 

wijze waarop de relatie wordt gelegd tussen de opgave en de inzet van Eigen Haard. 

 

De openbare verantwoording van Eigen Haard vindt onder andere plaats middels het jaarverslag 

en de website. In het jaarverslag is per thema uit de strategische koers een beschrijving vastgelegd 

van de prestaties van het betreffende jaar, vaak inclusief een indicatie van de besteding in euro’s.  

Daarnaast worden de prestaties per gemeente én in het licht van de prestatieafspraken toegelicht. 

Het jaarverslag is prettig leesbaar en overzichtelijk vormgegeven. Het is hierdoor voor een brede 

groep toegankelijk. 

 

Op de website van Eigen Haard zijn verschillende verantwoordingsdocumenten gepubliceerd. 

Onder het onderwerp ‘In uw wijk’ geeft Eigen Haard onder andere een toelichting op de projecten in 

de wijk, de huismeesters en wijkbeheerders in de wijk en de woonafspraken voor de betreffende 

wijk. In het overzicht van de project wordt per project een beschrijving gegeven van het soort 

onderhoud, de planning en de werkzaamheden.  

 

Eigen Haard verstrekt op de website uitgebreide informatie over haar activiteiten en voorgenomen 

initiatieven. Onder het kopje ‘Weten en regelen’ wordt bijvoorbeeld ingegaan op de verhuur van 

woningen aan jongeren middels een vijfjarig contract. Hierbij wordt goed ingegaan op de 

achterliggende problematiek of redenen voor de inzet van Eigen Haard.  

 

Een (kleine) kanttekening die visitatiecommissie wil maken is dat de informatie door Eigen Haard 

overzichtelijker op het hoogste niveau van de website gepresenteerd kan worden. Alle gevraagde 

informatie is immers te vinden, maar het vergt wel veel ‘doorklikken’. Ook kan de informatie wat 

duidelijker ontsloten worden. Onder een onder aan de webpagina geplaatste link ‘Columns’ 

bijvoorbeeld worden interessante en uiteenlopende onderwerpen behandeld door de bestuurders 

van Eigen Haard.  

 

Eigen Haard legt verder verantwoording af via de periodieke uitgave van het Eigen Haard 

magazine. In dit magazine wordt ingegaan op actuele projecten of thema’s zoals leefbaarheid en 

bijzondere woonvormen. Hierbij komen vaak bewoners aan het woord, zodat de herkenbaarheid 

voor de leze wordt vergroot. Door bijvoorbeeld een huurder te laten vertellen over hoe de 

woonomgeving wordt ervaren, wordt ook een goede inkijk gegeven in de lokale opgaven. 
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Deel 3: Bijlagen 
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Bijlage 1: Position Paper 

 

Wie is Eigen Haard? 

 

In 1909 kwam in de Pontanusstraat in Amsterdam-Oost een groep mannen bij elkaar. De armzalige 

woonomstandigheden van arbeiders waren hen een doorn in het oog. Zij richtten een vereniging op 

voor goede betaalbare woningen. Eigen Haard was geboren en wordt nu 110 jaar. De behoefte aan 

betaalbare woonruimte is ook anno 2019 hoogst actueel. 

 

Onze missie 

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen met lagere inkomens in de regio Amsterdam 

betaalbaar kunnen wonen, in woningen van goede kwaliteit en in prettige buurten. 

 

We verhuren ruim 55.000 woningen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Ongeveer 1/5 van die 

woningen maakt deel uit van een Vereniging van eigenaren, waarvoor Eigen Haard vaak ook het 

beheer doet. Daarnaast verhuren wij bedrijfsruimten en parkeergelegenheid voor de nodige 

voorzieningen in buurten waar onze huurders wonen. 

 

Ons werkgebied is de economische motor van Nederland en een populair en duur gebied om te 

wonen. Voor steeds meer mensen zijn onvoldoende betaalbare woningen beschikbaar. Onze 

doelgroep houdt voor ons daarom niet op bij de inkomensgrens voor sociale huur. Wij maken ons 

sterk voor huishoudens met een inkomen tot maximaal 1,5 keer modaal (€ 57.500) die niet op 

eigen kracht een woning kunnen kopen of huren bij een commerciële verhuurder. Al onze woningen 

verhuren wij met een betaalbare huurprijs.  

 

Wij zijn een maatschappelijk ondernemer. Ons woningbezit en de huurinkomsten zien we als 

maatschappelijk kapitaal. We gebruiken dit kapitaal vooral voor een betaalbaar, toekomstbestendig, 

duurzaam woningbezit voor onze doelgroep en om de draagkracht en leefbaarheid van buurten te 

versterken. Wij staan voor een duurzame en doelmatige inzet van ons vastgoed, middelen en 

personeel. Alleen als we financieel gezond blijven kunnen we ook in de toekomst van betekenis zijn 

voor betaalbaar wonen. Wij zetten ons maatschappelijk kapitaal in overleg met onze 

belanghebbenden in en altijd vanuit een lange termijn perspectief. We richten ons op bestendige 

relaties, met partners die bij onze visie passen. We zijn lokaal betrokken en aanspreekbaar. 

 

Ons kompas 

 

Onze missie, visie en ambities zijn kernachtig samengevat in ons ‘kompas’ 

met 3 huisjes. Hiermee zetten we koers op hetgeen we willen bereiken en 

houden we zicht op de samenhang. 

 

De 3 huisjes omvatten onze missie en vertegenwoordigen de centrale 

ambities op het gebied van: 

 Beschikbaarheid en betaalbaarheid  

 Kwaliteit 

 Leefbaarheid 

 

Speerpunten binnen deze huisjes zijn: 

 Meer woningvoorraad en beter gebruik van die voorraad door 

doorstroming en passend verhuren aan doelgroepen 
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 Versneld verduurzamen van de woningvoorraad voor energiezuinigheid, wooncomfort en 

een bijdrage aan CO2-reductie 

 Versterken van buurten, in de eerste plaats daar waar die nu onvoldoende sterk zijn.  

 

Om de huisjes heen staat in cirkels: 

 Voor wie en met wie we aan deze ambities werken: tevreden bewoners en 

belanghebbenden 

 Hoe we als organisatie aan die ambities werken: wendbaar en financieel gezond. 

 

Binnen de cirkels zijn klanttevredenheid en de digitalisering van onze klantprocessen de laatste 

jaren speerpunten van beleid geweest. Alles bij elkaar werken we elke dag aan woongeluk voor 

iedereen.  

 

Wat wil Eigen Haard bereiken? Waar staan we nu? 

 

Eind 2015 hebben we onze portefeuillestrategie herijkt en onze visie en ambities geactualiseerd 

voor de periode 2016 – 2020 (Visie en ambities 2016-2020, RvC februari 2016). Onze koers is 

uitgewerkt in een strategisch dashboard voor 2020. Wat we willen bereiken en waar we nu staan 

lopen we hieronder aan de hand van 7 ambities en bijbehorende strategische doelstellingen langs. 

 

Jaarlijks evalueren we en sturen we bij via jaardoelen en activiteiten. We houden dan rekening met 

de resultaten die we in een jaar willen halen en met wat er speelt en nodig is in onze omgeving. 

Ook bepalen we waar extra inzet van de organisatie het meest wenselijk is. 

 

We staan aan de vooravond van de actualisatie van onze strategie voor meerdere jaren. Net als de 

vorige keer zullen we bij dit proces onze belanghebbenden op verschillende manieren consulteren. 

De uitkomsten van deze maatschappelijke visitatie nemen we ook mee. 

 

Ambitie 1: Zoveel mogelijk mensen wonen betaalbaar 

 

Meer betaalbare woningvoorraad: > 55.000 woningen 

Wij zetten de laatste jaren stevig in op extra woningbouw en zijn voorzichtig met verkoop en sloop. 

Met de omvang van de voorraad gaat het goed. Per saldo groeien we tot > 56.000 in 2020 en 

richting > 57.500 in 2023. We blijven boven de door ons gewenste ondergrens van in totaal 55.000 

huurwoningen. Daarbinnen werken we aan de verdeling 90% sociaal en 10% middenhuur. 

 

De nieuwbouw voegen we vooral toe in het sociale huursegment. We richten ons in de eerste 

plaats op gemeenten waar het meeste van ons woningbezit ligt: Amsterdam, Landsmeer, 

Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Aalsmeer. Daarnaast zijn we gevraagd uit te breiden in het 

noordelijke deel van de gemeente Haarlemmermeer. In de gemeenten Oostzaan en Zaanstad 

consolideren we. 

 

Gezien de schaarste aan betaalbare huurwoningen verkopen wij met mate, circa 50 woningen per 

jaar. Hiermee voorkomen we dat de woningvoorraad krimpt en dragen we bij aan beschikbaarheid 

van betaalbare huurwoningen. We verkopen alleen in buurten die dat nodig hebben om te 

versterken. In buurten met weinig sociale huurvoorraad houden wij ons aanbod juist overwegend 

sociaal.  

 

De gewenste verdeling van huurprijsklassen van ons woningbezit is afgestemd op de 

woonbehoeften van huurders en gemeenten in onze voornaamste bezitsgemeenten. Om deze 

wensportefeuille zoveel mogelijk te realiseren hebben wij keuzes in ons huurbeleid gemaakt. Sinds 
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2017 hebben we te maken met de wettelijk bepaalde huursom. De afgelopen jaren hebben we 

deze grotendeels gerealiseerd bij de jaarlijkse huurverhoging. Huurharmonisatie bleef per saldo 

huursomneutraal. Vanwege het Sociaal Huurakkoord (inflatievolgende huursomstijging) hebben we 

de invulling van de huursom herzien. We kunnen de ‘missende’ +1% deels compenseren door 

méér huurinkomsten uit harmonisatie te genereren. Dit betekent een wijziging van ons huurbeleid. 

De harmonisatie op de aftoppingsgrenzen wordt voor de lagere huren de richting.  

 

Passend verhuren: We verhuren al onze woningen betaalbaar, passend bij het inkomen 

We verhuren passend betaalbaar binnen de wettelijke normen en lokale aanbiedingsafspraken en 

zo passend mogelijk bij de gezinssamenstelling en levensfase.  

 

In het sociale huursegment verhuren we ruim 90% van onze verhuringen aan de doelgroep met 

een inkomen tot de EU grens (2019: € 38.035). Dat gaat zowel om huurtoeslaggerechtigden als 

overige lage inkomensgroepen. Tot 2020 maken we daarnaast gebruik van de extra ruimte binnen 

de sociale huur voor huishoudens met een inkomen boven de EU-grens tot €42.436.  

 

Ook in het middensegment verhuren we betaalbaar. We werken hier volgens eigen beleid en lokale 

afspraken. We hanteren verschillende betaalbaarheidsgrenzen met daarbinnen een spreiding naar 

huurprijsklasse. In Amsterdam en Amstelveen is de betaalbaarheidsgrens  € 1.000 per maand. 

Voor de regio en Amsterdam Zuidoost is dat € 850.  

 

Doorstroming: Meer dan 50% middensegment verhuurd aan doorstromer uit sociale huur 

Niet iedereen heeft z’n hele leven dezelfde sociale huurwoning nodig. Veel mensen wonen te duur, 

goedkoop, te groot, of te klein. We zetten onze woningen met een middensegmenthuur en 

koopwoningen in als doorstroominstrument. Als huishoudens een sociale huurwoning achterlaten in 

ons werkgebied, krijgen ze voorrang in ons ‘marktaanbod’.  Hier presteren we boven verwachting. 

De prognose voor 2018 is dat ruim 80% van de nieuwe huurders in het middensegment een 

doorstromer is (norm: > 50%). We stimuleren huurders ook gebruik te maken van andere 

regelingen als Van Groot Naar Beter/Van Hoog naar Laag en woningruil.  

Wij staan open voor vernieuwing van het huurstelsel door meer flexibilisering. Het jongerencontract 

(5 jaarscontract) is hier nu al een voorbeeld van. Wij hebben 7% van onze voorraad gelabeld voor 

dit type contracten. Hierdoor ontstaat een segment dat sneller muteert en doelmatiger ingezet kan 

worden voor deze doelgroep. 

 

Ambitie 2: Woningen van goede kwaliteit 

 

Kwaliteit: stijgend aandeel woningen met minimaal gewenste basiskwaliteit 

We brengen de basiskwaliteit van onze wooncomplexen systematisch in beeld en sturen op 

verbetering. Er wordt gekeken naar ‘harde’ criteria voor casco, inbouw en energieprestatie. 

Daarnaast wordt het huurdersoordeel voor onderhoud en isolatie geïnventariseerd. Deze informatie 

helpt bij de prioritering en selectie van complexen voor aanpak. 

 

De objectieve kwaliteit van ons woningbezit is met gemiddeld een 7+ voldoende tot goed. De door 

huurders ervaren woningkwaliteit scoort klasse A in de Aedes Benchmark. Per complex zijn er 

verschillen. Uit onze eigen tevredenheidscijfers blijkt verder een dalende trend.  Niet verrassend 

liggen de grootste uitdagingen op het gebied van energiezuinigheid en isolatie en vooral in die 

buurten waar al een aanpak loopt of wordt voorbereid. 

 

Energiezuinigheid: in 2023 een gemiddelde energie-index 1,4 (voorheen energieklasse B) 

We pakken woningen met de slechtste energieprestatie het eerste aan en liggen op koers voor 

gemiddeld label B in 2023. In het licht van de klimaatdoelstellingen zijn onze doelstellingen 
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inmiddels verbreed. We zijn inmiddels gestart met ons programma CO2 neutraal en circulair 2050. 

Voor de energietransitie hebben we een tweetrapsraket voor ogen: 1) aardgasvrij ‘ready’ maken 

door isolatie en 2) aardgasvrij maken. Daarbij willen we in toenemende mate circulair werken: 

minder én duurzaam energie- én materiaalgebruik. De maatregelen die we nemen moeten 

bijdragen aan betaalbaar wonen. In het algemeen is ons streven dat de huur in verhouding staat tot 

de kwaliteit en comfort. We renoveren gemiddeld 420 woningen per jaar en werken met het 

programma Samen Verduurzamen aan het versneld verbeteren van de energieprestatie (aanpak 

woningen met slechtste energie-index). 

 

Ambitie 3: Wonen in prettige buurten 

 

Leefbaarheid: 80% van onze buurten > 6,5 schoon, veilig, overlast, prettig 

We monitoren periodiek de leefbaarheid van de ruim 80 buurten waar we woningen hebben (o.a. 

schone portieken, inbraakpreventie, aanpak overlast). Meer dan 30 buurten blijven onder 6,5. Sinds 

2010 zien we een negatieve ontwikkeling, afgezien van een opleving in 2016, die zich bij de laatste 

meting lijkt te stabiliseren.  

 

Voor de aanpak van de leefbaarheid werken we altijd samen met bewoners, collega corporaties en 

met de gemeente. We werken lokaal en wijkgericht en treffen extra leefbaarheidsmaatregelen of 

sturen beleidsmatig bij als het kan en nodig is. In buurten waar weinig woningaanbod is voor 

bewoners met meer draagkracht stimuleren we gemengde bewoning. Dat doen we door gerichte 

toewijzing, inzet van liberalisatie en verkoop. We verhuren onze bedrijfsruimten aan ondernemers 

met hart voor de buurt. We dragen ons steentje bij aan sterkere verenigingen van eigenaren. We 

zetten in op nieuwe woonconcepten en het versterken van communities. 

 

Ambitie 4: Tevreden bewoners 

 

Klanttevredenheid: gemiddeld 8 

We presteren steeds beter op klanttevredenheid. De tevredenheid van huurders met de 

afhandeling van reparatieverzoeken is de afgelopen 3 jaar toegenomen van een 6,8 tot een 7,8. 

Vertrekkende en nieuwe huurders waarderen onze dienstverlening rond hun verhuizing ook steeds 

beter. Die beweging willen we bestendigen en zijn op weg naar een gemiddelde score van het 

rapportcijfer 8 in 2020. Goede dienstverlening zit steeds meer in ons DNA blijkt ook uit de Aedes 

Benchmark resultaten. 

Onze diensten zijn in toenemende mate 24/7 mobiel en online beschikbaar, passend bij de wensen 

van onze bewoners. We besteden veel aandacht aan onze bereikbaarheid, onze communicatie met 

de bewoners en in de kwaliteit van de uitvoering van onze diensten. En we zijn hierin LEAN. Als 

filosofie voor de organisatie die klantwaarde hoog in het vaandel heeft. 

 

Ambitie 5: Betrokken belanghebbenden 

 

Toenemende waardering samen denken en doen: stijgende waardering belanghebbenden 

De omgeving waarin we werken is voortdurend aan verandering onderhevig. De huidige 

samenleving vraagt om bottom-up inbreng, co-creatie en participatie. We denken en doen steeds 

meer samen met onze belanghebbenden.  

 

Naar aanleiding van de visitatie 2015 zijn verbeterpunten en leerpunten benoemd in een Plan van 

aanpak. In juni 2017 hebben we bij onze belangrijkste belanghebbenden, vertegenwoordigers van 

gemeenten en huurdersorganisaties, gepeild of ze verbetering zagen over de afgelopen 2 jaar. 

Vooral de bekendheid met en steun voor onze nieuwe visie en de waardering voor de lokale 

samenwerking springen in het oog. Met huurdersorganisaties en bezitsgemeenten werken we nauw 
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samen in het kader van de prestatieafspraken. Met onze huurderskoepel Alert hebben we 

veelvuldig overleg over voorgenomen beleid. We merken dat dat gewaardeerd wordt en dat geeft 

ons goede energie om het nog beter te doen. 

 

Ambitie 6: Wendbaar organiseren 

 

Organisatorisch aanpassingsvermogen: ontwikkeling HR en flexibilisering ICT-structuur 

In 2020 willen we wendbaarder zijn dan nu, met optimaal aanpassingsvermogen. Dat vraagt om 

een stabiel én flexibel ICT landschap en deskundige medewerkers met verandervermogen op de 

juiste plekken in de organisatie. Hier geven we invulling aan. Met Staedion, Woonbron, Mitros en 

Portaal werken we in ‘SWEMP’-verband samen om ons bedrijfsadministratief systeem optimaal en 

klaar voor deze tijd te maken en houden. We verbeteren doorlopend onze processen met de Lean 

aanpak. Alle leidinggevenden ontwikkelen zich op het leiderschapsprofiel, dat bestaat uit de 

elementen Continu Verbeteren, Persoonlijke Wendbaarheid en Innovatief Vermogen. Medewerkers 

worden gestimuleerd om actief te werken aan hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.  

 

Ambitie 7: Financieel gezond 

 

Verantwoord investeren: binnen normen ICR, LtV, DSCR 

We investeren verantwoord en zoeken naar een optimale verhouding tussen onze investeringen en 

de beheersing van financiële risico’s en kosten van onze bedrijfsvoering. Zo kunnen we ook de 

komende 100 jaar zorgen voor betaalbare woonruimte voor mensen met lage inkomens! 

 

Doelmatige bedrijfsvoering: klasse A Aedes benchmark voor bedrijfslasten 

We voldoen minimaal aan de eisen van de toezichthouders en klasse A van de Aedes benchmark 

voor bedrijfslasten. 

 

Reflectie van het bestuur 

Het maatschappelijk presteren van Eigen Haard werd ruim voldoende tot goed beoordeeld bij de 

vorige visitatie in 2015. Het goede rapport was geen reden om achterover te leunen. De 

implementatie van de woningwet stond voor de deur en ook een nieuwe cyclus van 

prestatieafspraken maken. De aanhoudende druk op de woningmarkt en buurten waar wij bezit 

hebben vroeg ook om actie.  

 

Terugblik aanbevelingen visitatiecommissie 

De visitatiecommissie gaf Eigen Haard een aantal aanbevelingen waarmee we aan de slag zijn 

gegaan. We hebben deze betrokken bij het actualiseren van onze visie en ambities 2016-2020 en 

bij het implementeren van de Woningwet. We lichten er een paar uit.  

 Wees niet te voorzichtig in handelen. Anders blijven bepaalde kansen liggen, bijvoorbeeld 

als het om investeringen in het vastgoed gaat en het eigen bezit.  

 Speel beter in op lokale behoefte en kom daarover op één lijn met bezitsgemeenten  

 Legitimeer positionering commerciële vastgoed beter 

 Benut ruimte voor verbetering op het vlak van afhandeling van reparatieverzoeken. 

 Draag innovatieve projecten beter uit richting stakeholders 

 

We kunnen gerust zeggen dat we die handschoen hebben opgepakt. 

 

De stad groeit en wij ook! Onze pijplijn voor nieuwbouwproductie is gevuld en de productie neemt 

de komende jaren toe. We brengen het energieverbruik van onze woningen terug door ze versneld 

te isoleren. In 2050 willen we een CO2-neutrale woningvoorraad hebben. We gaan werken aan 

minder én duurzaam energie- én materiaalgebruik (circulair). De investeringen die we doen zien we 
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als kans voor de bewoners (betaalbaarheid en comfort) en voor de toekomstbestendigheid van ons 

bezit. 

 

Bij de implementatie van de woningwet en over onze geactualiseerde visie en ambities hebben we 

uitvoerig overleg gehad met gemeenten en huurdersvertegenwoordiging, onze belangrijkste 

stakeholders. Hoe we omgaan met ons bezit dat niet voor sociale verhuur is bestemd is hierbij 

duidelijker gepositioneerd en soms ook met afspraken bezegeld (Amsterdam). We verhuren onze 

geliberaliseerde woningen betaalbaar aan middeninkomens en zetten ons middensegment en 

verkopen uit bestaand bezit in voor doorstroming en leefbaarheid van buurten.  

 

Onze huurders waarderen onze dienstverlening in toenemende mate en dat is een prestatie waar 

we trots op zijn. 

 

We hebben de afgelopen periode een aantal innovatieve woonconcepten gerealiseerd. We noemen 

Starters Up, een tot studio’s omgebouwd kantoorgebouw voor een mix van doelgroepen van her-en 

nieuwstarters (o.a. ex-daklozen, spoedzoekers, statushouders, studenten). Het concept en de 

ontwikkeling van het project is in kleine filmpjes in beeld gebracht en voor een ieder te volgen via 

onze website. We noemen ook Startblok Elzenhagen dat we samen met de Key hebben ontwikkeld 

voor ruim 500 jongeren, waarvan de helft statushouders. Zelfbeheer, zelforganisatie en 

communityvorming staan centraal bij deze projecten. Er volgen meer van dergelijke projecten. 

 

Met innovatiewedstrijden dagen we medewerkers uit om nieuwe ideeën samen met betrokkenen 

buiten de organisatie verder te brengen. Het woonconcept Starters-Up is de uitkomst van een 

Hackathon, een innovatie-marathon die Eigen Haard in 2016 organiseerde. Eigen Haard was ook 

(mede)organisator van de Challenge Woongeluk en de Expeditie Gratis Wonen. Als uitkomst van 

deze innovatiewedstrijden hebben we nu projecten onderhanden: het Woonconcept Eigen Thuis 

met een mix van begeleide en onbegeleide doelgroepen (Z1, nabij metrostation Noord, 

Amsterdam) en een project voor betaalbare nieuwbouw met modulaire bouwvorm (RAW module). 

 

Terugblik eigen presteren in het licht van omgevingsontwikkelingen 

Hierboven is uitgebreid stilgestaan bij onze ambities en waar we nu staan. We zijn inmiddels over 

de helft van de looptijd van ons Visie- en ambitiedocument 2016-2020. Met de meeste ambities 

liggen we prima op schema, dus zetten we onze koers op hoofdzakelijk door. Op onderdelen 

passen we onze aanpak aan, omdat de ontwikkelingen daarom vragen. 

 

Het derde huisje uit ons Kompas, dat staat voor Prettige buurten, baart ons op dit moment de 

meeste zorgen. We zien in toenemende mate leefbaarheidsproblemen in onze buurten. Dat blijkt uit 

recent onderzoek van onszelf en landelijk onderzoek. We hebben zorgen over de groeiende 

tweedeling tussen bevolkingsgroepen en toenemende onvrede. In onze sociale huurwoningen 

wonen, door de focus op de laagste inkomens, steeds meer mensen die het niet makkelijk hebben. 

Mede door de decentralisatie in de zorg huisvesten we ook in toenemende mate mensen die eerder 

in een instelling hebben gewoond of voorheen in een instelling zouden gaan wonen. Ons beleid en 

dat van andere (lokale) partijen komt samen in buurten. Dat vraagt ook om een gezamenlijke 

aanpak om het leefklimaat in buurten goed te houden. Zelf zetten we in op het stimuleren van een 

gemengde huurderspopulatie en communityvorming.  

 

Een andere grote zorg is de belastingdruk die niet in verhouding staat tot de opgaven in ons 

werkgebied. Eigen Haard kan onmogelijk én de betaalbaarheid van huren borgen én een 

investerende corporatie zijn als de verhuurdersheffing onverkort overeind blijft en ook andere Rijks- 

en lokale belastingen blijven stijgen. Onder het huidige kabinet loopt de belastingdruk voor de 

sector op van 3 maanden huur in 2017 naar 4 maanden huur in 2021. Door de snelle stijging van 
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de WOZ-waarde in ons werkgebied is onze afdracht verhuurderheffing buitenproportioneel ten 

opzichte van andere regio’s.  

 

Onze ambities, gecombineerd met de heffingen en gestegen bouwkosten, leiden ertoe dat onze 

leningportefeuille de komende jaren hard groeit. Dit leidt tot een stijgende Loan to value, die in de 

tweede beleidsperiode 2024-2028 voor onze DAEB-tak tegen de grens van de toezichthouder 

uitkomt. Vooralsnog moeten we er rekening mee houden dat we de komende jaren onze ambities 

ten aanzien van nieuwbouw en of verduurzaming moeten temperen.  

 

We zien gelukkig ook kansen. We zoeken samen met collega-corporaties en gemeenten in ons 

werkgebied naar nieuwe mogelijkheden voor meer passend betaalbaar wonen voor wie dat hard 

nodig hebben. We denken mee over een nieuwe vorm van de woonruimteverdeling. We steunen 

het Manifest Passend Wonen. We vinden dat er in de eerste plaats gebouwd moet worden. Ook 

moeten we zoeken naar mogelijkheden om de voorraad sociale huurwoningen beter te laten 

aansluiten op het inkomen en de huishoudgrootte van huurders. We zijn blij met de ruimte voor 

meer middensegment: belangrijk voor gemengde, meer leefbare buurten.  

 

In meerdere buurten combineren we de energietransitie met een kwaliteitsimpuls in het bezit en 

waar mogelijk verdichting, of uitleg. Het is onze wens dat gemeenten voldoende oog houden voor 

het verbinden van fysieke stedelijke vernieuwing met gedegen sociaal economische programma’s. 

Juist als er een transformatieopgave ligt in wijken ontstaan er mogelijkheden voor contact en 

verbinding met bewoners en het inspelen op wat er nodig is in wijken. Wat ons betreft worden die 

momenten goed benut. 

 

In 2018 hebben we een versnelling gemaakt in het energiezuiniger maken van ons bezit. Die lijn 

zetten we in 2019 voort. Ook zetten we de eerste stappen richting circulair bouwen, renoveren en 

onderhouden. Dit vraagt om anders te denken en anders te doen en die wil is er bij heel veel 

mensen. Dat geeft letterlijk energie! 

 

Met de energie binnen onze organisatie prijzen we ons gelukkig. De klantgerichtheid in onze 

communicatie met bewoners heeft over de hele linie aandacht gekregen. Complexe zaken zetten 

we vaker in een filmpje, zoals de afrekening van de servicekosten. We hebben qua 

klantcommunicatie ook nog stappen te zetten.  We verbeteren doorlopend ons functioneren met de 

Lean aanpak en Agile Werken. Hiermee werken we beter samen voor onze bewoners en hun 

behoeften. We krijgen regelmatig bezoek van andere organisaties om te zien hoe wij het doen en 

van elkaar te leren. 

 

Terugblik op proces en kwaliteit samenwerking met huurderorganisaties en gemeenten 

Er is de afgelopen vier jaar flink gewerkt aan samenwerken. De nieuwe Woningwet die in 2015 na 

een lange voorgeschiedenis is vastgesteld heeft een impuls gegeven om nog eens goed te kijken 

naar wat beter kon. De cyclus voor het maken van prestatieafspraken waaraan elke partij vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid deelneemt vinden wij waardevol. Zo betrekken wij lokale 

huurderorganisaties aan de voorkant intensiever bij het proces door ze input te laten geven op de 

activiteitenplanning (bod). Richting gemeenten kunnen we dan evenwichtiger en lokaal afgestemd 

ons bod formuleren. Jaarlijks blikken we samen met de gemeenten en de huurders terug op de 

behaalde resultaten en het proces. Op die manier blijven we met elkaar leren en verbeteren.  

 

Belangrijk is om bij de afspraken niet door te slaan in details en onnodige bureaucratie. Wij zijn dan 

ook voorstander van meerjarige afspraken met een beperkte jaarlijkse actualisatie tussendoor.  We 

werken met een lange horizon die past bij woningmarktprocessen en de woonbehoeften van 

zittende én toekomstige huurders. Dan kan het gebeuren dat er wat spanning ontstaat met de wat 
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kortere bestuursperiode van de gemeente, of het belang van zittende huurders. We staan open 

voor overleg, ook als we iets nog niet helemaal zeker weten. We hebben gemerkt dat dit begrip 

voor elkaar en oog voor wederkerigheid kan helpen om gezamenlijke doelen te bereiken. 

 

Ondanks de mooie ontwikkeling die we zien in de tevredenheidspeiling onder belanghebbenden 

(2017) zien we helaas dat lokaal in de gemeente Amstelveen de relatie onder druk is komen te 

staan. Dit hangt samen met onze communicatie met bewoners. Het ondertekenen van de 

prestatieafspraken is door de gemeente opgeschort. We erkennen de problemen en we zitten er nu 

bovenop om de meest urgente zaken en klachten van bewoners direct op te lossen. We zijn 

inmiddels met de gemeente en de huurdersorganisatie in gesprek om te komen tot een oplossing 

en ondertussen werken we aan structurele verbeteringen in onze bewonerscommunicatie. Zoals 

extra aandacht voor de communicatie in onze LEAN aanpak en de renovatie- en 

onderhoudsprojecten, verbetering van onze klachtenprocedure en uitbreiding van de online 

communicatie. We hebben ook de communicatie over de afrekening servicekosten volledig 

doorgelicht en aangepast. En nemen het proces rond afhandeling afspraken met 

bewonerscommissie onder de loep. We benutten tenslotte ook de uitkomsten van het lopende 

Atrivé onderzoek naar de klantcommunicatie in Amstelveen voor verdere verbetering. 

 

De intentie is om er altijd samen uit te komen. Dat is in het belang van huurders en 

woningzoekenden in ons werkgebied. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is groter als Eigen 

Haard de enige grote sociale verhuurder is. Je moet het samen doen. 
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Bijlage 2: Bestuurlijke reactie 

 

Eigen Haard is voor de derde keer gevisiteerd. Wij zijn als bestuur en Raad van Commissarissen 

verheugd te lezen dat Eigen Haard op alle aspecten van de visitatie beter scoort dan in de visitatie 

2010-2014. En dit terwijl de beoordelingsnorm strenger is geworden. De visitatiecommissie geeft in 

haar rapport Eigen Haard (op een schaal van 1-10) gemiddeld een 7,7. 

  

Eigen Haard gedegen volkshuisvester in ontwikkeling naar brede oriëntatie 

De visitatiecommissie ziet in Eigen Haard een gedegen volkshuisvester, die ruim voldoende tot 

goed presteert. Er is de afgelopen jaren dan ook veel gebeurd. Eigen Haard staat van oudsher 

bekend als een solide en betrouwbare huisvester. Tijdens de visitatie is (opnieuw) gebleken dat 

belanghebbenden Eigen Haard vooral om deze redenen waarderen. De gemeente Amsterdam gaf 

Eigen Haard zelfs het predicaat: ‘de echte volkshuisvester van Amsterdam’. Dit maakt ons trots. Wij 

zijn verheugd dat de visitatiecommissie daaruit opmaakt dat Eigen Haard haar rol als 

volkshuisvester naar tevredenheid van onze grootste bezitsgemeente invult. Dat geldt ook voor het 

feit dat de visitatiecommissie een duidelijke ontwikkeling ziet in de rol die Eigen Haard pakt, 

bijvoorbeeld door  extra aandacht voor  een brede oriëntatie  door meer wijkgericht werken en de 

inzet voor kwetsbare groepen. 

 

Naar aanleiding van de vorige visitatie 

In de vorige visitatie kwam naar voren dat Eigen Haard nog wat bescheiden en voorzichtig is en dat 

daardoor kansen laat liggen, bijvoorbeeld als het gaat om investeringen in de woningvoorraad. Ook 

was de aanbeveling om innovatieve projecten meer uit te dragen naar belanghebbenden en beter 

in te spelen op lokale behoefte. 

 

Eigen Haard is met deze verbeterpunten duidelijk aan de gang gegaan. De visitatiecommissie ziet 

ook dat Eigen Haard een grote verandering heeft doorgemaakt. Dit geldt voor de wijze waarop naar 

buiten wordt getreden en een er prominente rol wordt gepakt in het werkgebied. Daarnaast is de 

samenwerking met belanghebbenden verbeterd door eerder met hen in het beleidsproces in 

gesprek gegaan, zodat lokale behoeften beter kunnen worden meegenomen. Dat blijkt ook uit een 

eigen tussentijdse peiling (juni 2017) onder vertegenwoordigers van gemeenten en 

huurdersorganisaties. Vooral de bekendheid met en steun voor onze nieuwe visie en de waardering 

voor de lokale samenwerking kwamen positief naar voren 

 

Daarnaast is binnen de normen van de toezichthouder doelbewust de financiële ruimte opgezocht 

om meer bij te dragen aan de opgaven in het werkgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van 

nieuwbouw en duurzaamheid.  

 

De visitatiecommissie constateert ook dat Eigen Haard een nieuwe balans heeft weten te vinden, 

waarbij de kracht van de van oudsher financiële degelijke grondhouding en soliditeit is aangevuld 

met een bredere aandacht  voor het woongeluk van huurders en inzet in wijken en buurten.  

 

Dit illustreert dat Eigen Haard een lerende en wendbare organisatie is, die zich aanpast haar 

omgeving. Onze prestaties worden gezien en gewaardeerd en men weet beter waar Eigen Haard 

voor staat. Dit willen we de komende jaren graag vasthouden en uitbouwen. Dat borgt dat Eigen 

Haard ook in de toekomst adequaat blijft inspelen op de veranderende woonwensen, de lokale 

gemeenschap en veranderingen in de samenleving. 
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Verbeterpunten pakken we op 

De visitatiecommissie geeft aan dat ondanks de uitstekende prestaties, er ruimte is voor verbetering. 

De visitatiecommissie benoemt de volgende aandachtspunten: 

 Verbeter de communicatie met huurders bij renovatie- en verduurzamingsprojecten. 

Vanuit verschillende belanghebbenden wordt aangegeven dat de communicatie en het 

creëren van draagvlak bij renovatie- en verduurzamingsprojecten niet optimaal verloopt.  

 Verbeter de verbinding en de samenwerking binnen de organisatie, zowel horizontaal als 

verticaal. Verschillende belanghebbenden ervaren dat de samenwerking tussen de 

verschillende afdelingen van Eigen Haard niet optimaal verloopt en dat de organisatie niet 

altijd in lijn met de ambities van het bestuur handelt.   

 Versterk de zichtbaarheid in de gemeenten in de regio.  

 

Eigen Haard heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt in klanttevredenheid bij de afhandeling van 

reparaties en verhuur. Goede dienstverlening zit steeds meer in ons DNA blijkt ook uit de Aedes 

Benchmark. Desalniettemin zien we helaas ook dat lokaal in een enkele gemeente de relatie onder 

druk is komen te staan. Dit hangt samen met onze communicatie met bewoners rond projecten. 

 

Dat dit niet altijd optimaal verloopt herkennen wij. Tot onze spijt is het zelfs de reden geweest tot 

het opschorten van het ondertekenen van de prestatieafspraken 2019 door de gemeente 

Amstelveen. In goed overleg is overeengekomen dat de drie partijen (gemeente, huurders en Eigen 

Haard)  gezamenlijk opdracht geven aan een onafhankelijk bureau (Atrivé). Inmiddels hebben we 

afspraken gemaakt over structurele verbeteringen in onze bewonerscommunicatie en zijn we aan 

de slag met de implementatie van de aanbevelingen. Tevens pakken we diverse acties op het 

gebied van bewonerscommunicatie Eigen Haard breed gecoördineerd op. Daarnaast is ruimte voor 

verbetering in het managen van verwachtingen bij onze belanghebbenden.   

Binnen Eigen Haard wordt de leanmethodiek gehanteerd waardoor de samenwerking is verbeterd 

en de dwarsverbanden binnen de organisatie beter worden gelegd met een focus op het belang 

van de bewoners.  

Met betrekking tot onze zichtbaarheid zijn al slagen gemaakt, maar kunnen we wellicht nog 

zelfbewuster uitdragen waar we voor staan, motiveren waarom we afwijken van gemeentebeleid en 

aantonen wat we doen. Het streven is daarbij om ook optimaal gebruik te maken van de moderne 

communicatiemiddelen zoals social media. 

Hoe verder 

Het visitatierapport plaatsen wij op onze website. Met de voorgestelde verbeteringen zijn we zoals 

aangegeven al aan de slag. De resultaten bespreken we in het reguliere overleg met onze 

bezitsgemeenten en huurdersorganisaties. Daarbij betrekken we de specifieke feedback van 

belanghebbenden op het maatschappelijk presteren van Eigen Haard. Over de aanpak van de 

verbeterpunten leggen wij o.a. via het jaarverslag de komende jaren verantwoording af. 

De Raad van Commissarissen en het bestuur danken belanghebbenden en medewerkers die een 

bijdrage hebben geleverd aan de visitatie. Wij zijn de visitatiecommissie erkentelijk voor haar 

werkzaamheden. Wij hebben waardering hoe de commissie het functioneren van Eigen Haard, als 

regionaal opererende en breed georiënteerde woningcorporatie, heeft geduid. Er ligt een mooi 

rapport met heldere bevindingen, dat met veel belangstelling is gelezen en waar we graag verder 

mee aan de slag gaan. 

 

Oktober 2019 

 

Bestuur en Raad van Commissarissen 
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen 

Eigen Haard 

Naam Functie 

De heer B. Halm Voorzitter Raad van Bestuur 

Mevrouw M. van den Berg Lid Raad van Bestuur 

De heer R. Zuidema  Voorzitter RvC 

De heer H. de Kanter Lid RvC 

Mevrouw Y. Wilders Lid RvC 

Mevrouw M. Dessing  Lid RvC 

De heer F. Hederik Bestuurssecretaris 

Mevrouw S. Dijkhuizen Relatiemanager 

Mevrouw M. Kranenburg Senior adviseur strategie 

De heer T. Verhagen Directeur Finance & Control 
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Belanghebbenden 

Naam Organisatie Functie 

Huurdersvertegenwoordiging 

Huudersfederatie Alert Mevrouw H. van Rijn Voorzitter 

Lokale 

huurderorganisaties 

De heer H. Duursma Bewonersraad Amstelveen 

De heer H. Dil Huurdersvereniging Landsmeer 

De heer P. ten Brink Huurdersvereniging Uithoorn en de 

Kwakel 

Mevrouw W. Post HVO Ouder-Amstel 

Gemeenten 

Amsterdam 

De heer L. Ivens Wethouder Wonen 

De heer M. van Engen Directeur Wonen 

Mevrouw J. Kuipers Beleidsmedewerker 

Uithoorn 
De heer H. Bouma Wethouder Wonen 

Mevrouw R. de Mulder Beleidsadviseur Wonen 

Amstelveen De heer R. Ellermeijer Wethouder 

Aalsmeer 
De heer R. van Rijn Wethouder 

Mevrouw R. Jansen Beleids 

Landsmeer 
De heer R. Quackernaat Wethouder Wonen 

De heer K. Chong Beleidsmedewerker Wonen 

Ouder-Amstel 
Mevrouw B. De Reijke Wethouder Wonen 

Mevrouw M. Bosch Beleidsadviseur Wonen 

Overige belanghebbenden 

AFWC De heer E. de Vries Directeur 

HVO Querido 

 

De heer D. van Riet Bestuurder 

Mevrouw I. Baars Projectmanager 

Zone 3 De heer M. van der Horst Directeur 

AM Wonen De heer R. Huikeshoven Directievoorzitter 

BPD 
De heer E. Zevenbergen Directeur Projecten 

De heer H. Janssen Regiodirecteur Noord West 

Synchroon De heer T. Verhoeven Directeur 

Cordaan Mevrouw S. Keuleman Directeur Huisvesting 

Participe De heer S. van der Linde Directeur 

Leger de Heils De heer H. Doef Directeur Zorg 

BeterBuren Mevrouw B. Thé Directeur 

Doras Mevrouw S. van Rij Beleidsadviseur 

Academie van de Stad De heer W. Fischer Projectmanager 
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Bijlage 4: Onafhankelijkheidverklaring Ecorys en visitatoren 

Onafhankelijkheidsverklaring Ecorys 

 

Ecorys verklaart hierbij dat de visitatie van Eigen Haard in 2019 in volledige onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden.  

 

Ecorys heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de twee kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Ecorys geen zakelijke relatie met de betreffende corporatie 

gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Ecorys geen enkele 

zakelijke relatie met Eigen Haard hebben.  

 

Rotterdam, 1 januari 2019 

 

Maarten Nieland 

Principal consultant en coördinator maatschappelijke visitaties 

 

Onafhankelijkheidsverklaring voorzitter  

 

Maarten Nieland verklaart hierbij dat de visitatie van Eigen Haard in 2019 in volledige 

onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.  

 

Maarten Nieland heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Maarten Nieland geen zakelijke relatie met de betreffende 

corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Maarten Nieland 

geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eigen Haard.  

 

Rotterdam, 1 januari 2019 

 

Maarten Nieland 
 

Onafhankelijkheidsverklaring secretaris 

 

Robert Kievit verklaart hierbij dat de visitatie van Eigen Haard in 2019 in volledige onafhankelijkheid 

heeft plaatsgevonden.  

 

Robert Kievit heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Robert Kievit geen zakelijke relatie met de betreffende corporatie 

gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Robert Kievit geen 

adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eigen Haard.  

 

Rotterdam, 1 januari 2019 

 

Robert Kievit 
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Onafhankelijkheidsverklaring secretaris 

 

Marieke Kalkman verklaart hierbij dat de visitatie van Eigen Haard in 2019 in volledige 

onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.  

 

Marieke Kalkman heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Marieke Kalkman geen zakelijke relatie met de betreffende 

corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Marieke 

Kalkman geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eigen Haard.  

 

Rotterdam, 1 januari 2019 

 

Marieke Kalkman 
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Bijlage 5: Curricula Vitae van de visitatoren 
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Voorzitter 

Maarten Nieland 

 

Naam, titel, voorletters: 

Nieland, Drs., RA, M. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

Hilversum, 26 februari 1968 

 

Huidige functie: 

Principal Consultant 

 

Onderwijs:  

1994 – 1998  Postdoctoraal Registeraccountant, VU Amsterdam  

1990 -  1994 Doctoraal Bedrijfseconomie, VU Amsterdam  

 

Loopbaan: 

Sinds april 2017 Principal Consultant Ecorys Regions & Cities, voorzitter en projectleider visitaties 

woningcorporaties 

2012 – 2016  Senior Manager EY, branchgroep Woningcorporaties 

2011 - 2011 Senior Manager Deloitte Real Estate 

1994 - 2011 Principal Manager PwC  

 

Profielschets: 

Na zijn afstuderen aan de faculteit Bedrijfseconomie is Maarten gaan werken bij 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Daar heeft hij ook de postdoctorale opleiding tot 

Registeraccountant voltooid. In 1998 is Maarten overgestapt naar de adviespraktijk van PwC en 

heeft zich daar gericht op met adviesopdracht bij instellingen in de gehandicaptensector. Hij was 

betrokken bij een aantal landelijke benchmarks die in de gezondheidszorgsector en 

woningcorporatiesector die door PwC werden uitgevoerd.  

 

Sinds 2005 is Maarten betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van visitaties. Inmiddels heeft hij 

ongeveer 70 visitaties uitgevoerd. Naast visitaties heeft Maarten zich gericht op beleidsmatige en 

strategische vraagstukken bij woningcorporaties. In 2006 is hij verantwoordelijk geworden voor de 

door PwC uit te voeren visitaties. In 2012 heeft hij deze rol bij EY ook op zich genomen en daar 

ongeveer 30 visitaties begeleid. Sinds april 2017 is Maarten verbonden aan Ecorys, alwaar hij zich 

ook op de maatschappelijke visitaties richt.  

 

Bij Ecorys werkt Maarten als Principal Consultant op de afdeling Location Development. Met zijn 

achtergrond in maatschappelijke visitaties en advieservaring met beleidsmatige, strategische en 

financiële vraagstuk bij woningcorporaties vormt hij een belangrijke schakel in het uitvoeren van de 

maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties. Maarten beheerst alle onderdelen van de 

visitatie. 

 

Kernvaardigheden waarover Maarten beschikt zijn onder andere het procesmatig begeleiden van 

complexe processen, het optreden als facilitator bij verandertrajecten, het functioneren als 

klankbord en sparringpartner voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.  
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Secretaris 

Robert Kievit 

 

Naam, titel, voorletters: 

Kievit, Ir./MSc, R.H.A. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

Zwijndrecht, 30 september 1985 

 

Huidige functie: 

Consultant 

 

Onderwijs: 

2011 - 2013 Master Real Estate & Housing, Technische Universiteit Delft 

2005 - 2011 Bachelor Bouwkunde, Technische Universiteit Delft 

1998 - 2004 Vwo, Walburg College Zwijndrecht 

 

Loopbaan: 

Sinds 2015 Consultant Regions & Cities, Ecorys  

2014 - 2015  Vastgoedadviseur, PVM Rotterdam 

2013 - 2014 Projectmedewerker Vastgoedbeheer, Portaal 

 

Profielschets: 

Robert is na zijn studie aan de Technische Universiteit Delft als projectmedewerker aan de slag 

gegaan bij woningcorporatie Portaal te Utrecht. Binnen Portaal is Robert actief geweest op de 

afdeling Vastgoedbeheer, alwaar hij zich onder andere heeft beziggehouden met de ontwikkeling 

van beleid. Na zijn overstap naar PVM Rotterdam is Robert zich gaan inzetten voor de ontwikkeling 

van risicomanagement binnen woningcorporaties. Robert is coauteur van het boek Code Rood: 

Risicomanagement voor woningcorporaties. Het boek is ontwikkeld in samenwerking met een 

achttal woningcorporaties. Daarnaast heeft hij gefunctioneerd als projectleider van verschillende 

projecten voor woningcorporaties en overheden. 

 

Als consultant binnen Ecorys voert Robert verschillende advies- en onderzoeksopdrachten uit op 

het gebied van de woningmarkt en werklocaties (zowel kantoren als bedrijventerreinen), voor zowel 

publieke als private opdrachtgevers. Daarnaast is hij betrokken bij het uitvoeren van 

maatschappelijke visitaties. Op basis van zijn achtergrond in de volkshuisvesting en zijn bredere 

kennis van de woningmarkt levert hij een belangrijke bijdrage aan het doorgronden van 

woningcorporaties en de volkshuisvestelijke opgaven waar zij voor staan.  

 

Kernwaarden waarover Robert beschikt zijn onder andere het functioneren als spin in het 

web/teamspeler, het functioneren als (kritisch) klankbord, het samenbrengen van personen en het 

behouden van overzicht. Robert is zorgvuldig, verantwoordelijk, sociaalvaardig en kritisch.   
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Commissielid 

 

Naam, titel, voorletters: 

Kalkman, Drs., W.M. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

Waddinxveen, 8 december 1962 

 

Huidige functie: 

Projectmedewerker 

 

Onderwijs: 

2004-2006 Bedrijfskunde en Financieel Management, De Baak 

1984-1988 Doctoraal Communicatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam 

1982-1984 Propedeuse Sociologie, Universiteit Utrecht 

 

Loopbaan: 

Sinds 2009 Projectmedewerker, Ecorys  

Sinds 2006 Zelfstandig ondernemer 

2006-2006 Interim-beleidsadviseur, VTW 

2003-2006  Directie-adviseur, Woonstichting De Key 

2001-2006 Bestuurssecretaris, Vastgoedfonds LievendeKey 

1988-2001 Beleidsadviseur, NOS 

 

Relevante nevenactiviteiten: 

Bestuurslid diverse Verenigingen van Eigenaars 

 

Profielschets: 

Marieke is na het behalen van haar doctoraal communicatiewetenschappen in diverse 

secretarisfuncties werkzaam geweest bij de publieke omroep. Daar heeft zij leren manoeuvreren in 

complexe bestuurlijke omstandigheden en heeft zij zich het schrijven van omvangrijke 

beleidsdocumenten eigen gemaakt.  

 

In 2006 heeft Marieke de overstap gemaakt naar de volkshuisvesting. Als bestuurssecretaris van 

Vastgoedfonds LievendeKey was zij verantwoordelijk voor het concernbeleid en de concern-

communicatie en was zij nauw verbonden met het reilen en zeilen van de bij het fonds aangesloten 

corporaties. Bij Woonstichting De Key was Marieke in haar hoedanigheid van directie-adviseur 

onder meer betrokken bij reorganisaties en fusies, de totstandkoming van de volkshuisvestelijke 

verslagen en de oprichting van de Vernieuwde Stad. Bij de VTW heeft Marieke mede aan de wieg 

gestaan van de eerste governancecode van de sector.  

 

Vanaf 2009 voert Marieke in opdracht van ECORYS maatschappelijke visitaties uit. Als 

commissielid heeft zij talloze visitaties voltooid bij grote en kleine corporaties in het hele land. 

Inmiddels is zij op dit punt een ervaren onderzoeker en een kundig penvoerder. 

 

Vanuit haar eigen bedrijf is Marieke verantwoordelijk voor de totstandkoming van de jaarverslagen 

van een aantal organisaties in de publieke sector, waaronder verschillende woningcorporaties. In 

het onderwijs ontwikkelt Marieke onder meer lesmaterialen voor een landelijk opleidingsinstituut. 

 

Marieke is in staat zich in korte tijd een beeld te vormen van een veelomvattende organisatie of 

materie en kan dit in kortere of langere teksten ook voor anderen inzichtelijk maken. 
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Bijlage 6: Bronnenlijst 

 Documenten  

Ambities en 

Presteren naar 

Opgaven 

Position paper 

Prestatieafspraken Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, Ouder-Amstel en 

Landsmeer 

Ondernemingsplan(nen) 

Jaarplannen en werk- of activiteitenplannen 

Jaarverslagen 

Periodieke rapportages 

Beleidsdocumenten over specifieke onderwerpen 

Woonvisie(s) 

Lokale, regionale of landelijke convenanten 

Presteren volgens 

Belanghebbenden 

(PvB) 

Documenten met opvattingen van belanghebbenden  

Verslagen van overleg met belanghebbenden 

Onderzoeken naar klanttevredenheid  

Presteren naar 

Vermogen (PnV) 

Oordeels-/beoordelingsbrieven Aw en WSW  

Aedesbenchmarkcentrum (ABC): kengetallen 

Jaarverslagen en jaarrekeningen 

Meerjarenbegrotingen en financiële meerjarenramingen 

Periodieke rapportages 

Managementdocumenten met betrekking tot financiële risicoanalyses en scenario’s, 

financiële sturing, efficiency en visie op vermogensinzet 

Governance van 

maatschappelijk 

presteren 

Documenten met betrekking tot de PDCA-cyclus: ondernemingsplannen, 

jaarplannen en werk- of activiteitenplannen, periodieke rapportages en 

jaarverslagen 

Documenten met betrekking tot toezicht: toezicht visie, zelfevaluatie, jaarverslagen 

en relevante notulen van RvC-vergaderingen 
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Bijlage 7: Prestatietabel 

 

Thema 1: Woningvoorraad 

(beschikbaarheid en betaalbaarheid) 

 
 

 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Concernbreed:  7,7 

Voorraadontwikkeling: 

Eigen Haard zet gedurende de visitatieperiode meer en 

meer in op extra woningbouw en minder op verkoop en 

sloop. De voorraad bedraagt minimaal 55.000 woningen. 

 

(Position Paper) 

De omvang van de woningvoorraad van Eigen Haard is 

in de jaren 2015 t/m 2018 per saldo ongeveer gelijk 

gebleven: 

 

2015: 55.344 

2016: 55.618 

2017: 55.530  

2018: 55.849 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

8 

Verkoop van woningen: 

Eigen Haard verkoopt van 2015-2018 woningen uit het 

bestaand bezit. Hiermee wordt onder meer gemengde 

bewoning van en levendigheid in wijken gestimuleerd. 

De verkoop van woningen vindt vooral in Amsterdam 

plaats. Eigen Haard verkoopt woningen: 

 

2015: 250 uit bestaand bezit, 84 na renovatie 

2016: 150 uit bestaand bezit, 63 na renovatie 

2017: 73 

2018: 50 

 

(Prestatieafspraken 2015-2018/Visie en 

ambitiedocument 2016-2020/Position Paper) 

Eigen Haard heeft woningen uit het bestaande bezit 

verkocht. De aantallen nemen af vanuit de wens om de 

beschikbaarheid van betaalbare woningen op peil te 

houden.  

 

2015: 345 

2016: 163 

2017: 52  

2018: 46 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

 

7 

Doorstroming: 

Eigen Haard zorgt, om de doorstroming te bevorderen, 

voor voldoende aanbod in de vrije sector voor 

woningzoekenden met een middeninkomen. 

 

(Prestatieafspraken) 

Eigen Haard heeft woningen verhuurd aan  

doorstromers uit sociale huur (50% doorstromers uit 

sociale huur van alle nieuwe verhuringen in het 

middensegment (norm: > 50%)): 

 

2015: ontwikkeling & start doorstroombeleid 

2016: 43% 

2017: 52% 

2018: 77% 

(in aantallen: van circa 63 in 2015 naar 380 in 2018) 

 

Eigen Haard heeft een betaalbaar aanbod voor 

middeninkomens van alle nieuwe verhuringen in 

geliberaliseerd segment (huurprijs < 1000 euro): 

2015: 78% 

2016: 80% 

2017: 95% 

2018: 97% 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Eigen Haard heeft vrije sectorwoningen verhuurd naar 

naar inkomensklasse (midden t.o.v. totaal midden/hoog 

> 1,5 modaal): 

2015: 33% 

2016: 81% 

2017: 79% 

2018: 86% 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

Aalsmeer:  6,0 

In algemene zin wordt afgesproken dat 30% van de 

nieuwbouw sociaal is. In het bijzonder wordt de 

vervanging van de Machineweg en de ontwikkeling van 

Nieuw Oosteinde overeengekomen (prestatieafspraken 

2010-2014/2016). In 2017 levert Eigen Haard een 

bijdrage aan de ontwikkeling van Nieuw Oosteinde 

(prestatieafspraken 2017) door middel van het realiseren 

van sociale huurwoningen. Er komt in 2018 een 

stedenbouwkundig plan voor 50 sociale huurwoningen 

binnen project VVA (prestatieafspraken 2018).   

Eigen Haard heeft in 2015 en 2016 in Aalsmeer geen 

nieuwbouwwoningen opgeleverd. In 2015 heeft Eigen 

Haard de Machineweg en een grondpositie op Nieuw 

Oosteinde aangekocht. De focus wordt gericht op 

bescheiden nieuwbouw/renovatie (Jaarverslag 2015) 

In 2016 is Eigen Haard gestart met de voorbereiding op 

de sloop/nieuwbouw aan de Machineweg. Daarnaast is 

met de gemeente gesproken over nieuwbouw Nieuw 

Oosteinde (Jaarverslag 2016). In 2017 en 2018 was de 

Machineweg in uitvoering. Daarnaast wordt samen met 

de andere grondeigenaren een stedenbouwkundig plan 

ontwikkeld voor Nieuw Oosteinde. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017/2018) 

6 

In 2015 en 2016 bedient Eigen Haard middeninkomens 

door 30% van de vrijkomende woningen te liberaliseren. 

(Prestatieafspraken 2010-2014/2016) 

Eigen Haard heeft vrijkomende woningen geliberaliseerd 

ten behoeve van middeninkomens: 

 

2015: 19 woningen (van 130) = 14,6% (JV WRV 2015) 

2016: 20 woningen (van 151) = 13,2% (JV WRV 2016) 

6 

Amstelveen:  7,3 

In 2015 en 2016 heeft tenminste 80% van de sociale 

huurwoningen van Eigen Haard een huurprijs onder € 

664,66 (prijspeil 2015) (Prestatieafspraken 2015/2016).  

In 2017 heeft tenminste 80% van de sociale 

huurwoningen van Eigen Haard een huurprijs onder € 

635 (prijspeil 2017) (Prestatieafspraken 2017) 

 

 

Van de sociale huurwoningen van Eigen Haard heeft 

een percentage een huurprijs onder € 664,66 (prijspeil 

2015): 

 

2015: 90% (JV 2015) 

2016: 83% (JV WRV 2016) 

2017: 83% (JV WRV 2017) 

7 

In 2015 en 2016 liberaliseert Eigen Haard 20% van de 

vrijkomende woningen ten behoeve van doorstroming 

(prestatieafspraken 2015-2016) 

 

Eigen Haard heeft woningen geliberaliseerd ten 

behoeve van doorstroming:  

 

2015: 65 van 165 = 39,3% (JV WRV 2015) 

2016: 56 van 179 = 31,2% (JV WRV 2016). 

8 

In de periode van 2012 tot en met 2017 worden 890 

nieuwbouwwoningen gerealiseerd (2012-2017). In 2015 

realiseert Eigen Haard 30 huurwoningen Appellaan-

Notenlaan en 22 huurappartementen Graaf 

Aelbrechtlaan (prestatieafspraken 2015-2016). 

 

Eigen Haard heeft nieuwbouwwoningen gerealiseerd: 

 

2015: 44 sociale huurwoningen (JV 2015) 

2016: 79 sociale huurwoningen, waaronder 5 aan de 

Graaf Albrechtlaan (JV 2016) 

2017: 36 sociale huurappartementen, 56 midden huur 

appartementen en 19 koopwoningen (JV 2017) 

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Vanaf 2017 zijn er op dit punt geen concrete afspraken, 

omdat de gemeente op dit punt geen opgaven ziet. 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

Amsterdam:  7,2 

In de periode van 2015 tot en met 2019 wordt 

tenminste 75% van de vrijkomende sociale 

huurwoningen, die na mutatie worden verhuurd in het 

sociale segment, door de woningcorporaties 

aangeboden onder de tweede aftoppingsgrens (€ 640 

prijspeil 2018) (prestatieafspraken 2015-2019) 

De Amsterdamse woningcorporaties hebben woningen 

verhuurd onder de aftoppingsgrens:  

 

2015: 75% (JV 2015) 

2016: 85% (JV 2016) 

2017: 84% (Monitor 2017) 

2018: 87% (Jaarboek AFWC 2019).  

7 

Huishoudens in een sociale huurwoning van een 

corporatie die meerjarig een inkomen hebben tot en met 

120% van het Wettelijk Sociaal Minimum, (bijna) geen 

vermogen, en een huur hebben boven de 

aftoppingsgrens, hebben op termijn een huur op of 

onder de aftoppingsgrens. Hiervoor wordt door de 

gemeente bijgedragen uit de armoedegelden (tot en met 

2018, € 3,5 miljoen) en door de corporaties door 

huurverlaging of door begeleiding naar een betaalbare 

huurwoning. Vanaf 2019 komen de kosten voor rekening 

van de woningcorporaties (Amsterdams 

Woonlastenakkoord 2016). 

De Amsterdamse woningcorporaties hebben de huren 

van jaarlijks ruim 7.000 woningen verlaagd. De 

corporaties voldoen hieraan. Het aandeel van Eigen 

Haard is:  

 

2017: 1.464 

2018: 1.358 

 

(Monitor 2017 en Jaarbericht AFWC 2019)  

7 

In de periode van 2015 tot en met 2019 wordt 

tenminste 65% van de vrijkomende zelfstandige 

huurwoningen, die na mutatie worden verhuurd in de 

vrije sector, door de woningcorporaties aangeboden in 

het middensegment (< € 971, prijspeil 2015). De 

gemiddelde huur van de middensegment woningen 

bedraagt < €850 (prijspeil 2015) (prestatieafspraken 

2015-2019) 

 

De Amsterdamse woningcorporaties hebben woningen 

aangeboden in het middensegment:  

 

2015: 65% (gezamenlijk) (JV 2015) 

2016: 61% (gezamenlijk, gemiddelde huur van € 864) 

(JV 2016) 

2017: 52% (gezamenlijk, gemiddelde huur van € 895),  

73% (Eigen Haard) (Monitor 2017) 

2018: 97% (Eigen Haard) (JV WRV 2018) 

7 

In de periode van 2015 tot en met 2019 realiseren de 

woningcorporaties in alle delen van Amsterdam sociale 

huurwoningen. Daarbij gaat het om gemiddeld 1.200 

woningen per jaar, waarvan 800 reguliere (niet 

studentenwoningen) sociale huurwoningen, verdeeld 

over de corporaties.  

 

(Prestatieafspraken 2015-2019) 

De gezamenlijke corporaties hebben aan deze opgave 

voldaan. Eigen Haard heeft woningen gerealiseerd:  

 

2015: 27 koopwoningen en 241 sociale huurwoningen 

2016: 20 sociale huurwoningen, 16 middeldure 

huurwoningen en 43 koopwoningen  

2017: start bouw 403 woningen. Hiervan zijn 230 

woningen sociale huur  

2018: start bouw 134 sociale huurwoningen 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

8 

In de periode van 2015 tot en met 2019 mogen in 

Amsterdam gemiddeld 1.000 sociale huurwoningen per 

jaar geliberaliseerd worden, verdeeld over de 

corporaties.  

De Amsterdamse corporaties hebben gezamenlijk aan 

deze opgave voldaan.  

 

De Amsterdamse corporaties hebben gezamenlijk aan 

deze opgave voldaan: 

2015: 861 (Jaarbericht 2016 AFWC) 

2016: 520 (Monitor 2016) 

2017: 298 (Monitor 2017) 

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

2018: Voldaan (toelichting Eigen Haard  

Landsmeer:  7 

De prestatieafspraken 2009-2011 werden telkens met 

een jaar verlengd, tot de inwerkingtreding van de nieuwe 

Woningwet. De afspraken over nieuwbouw werden in 

het bestuurlijk overleg gemaakt en in de notulen 

vastgelegd. Eigen Haard realiseert nieuwbouw op de 

Fazantenstraat, na sloop van de 16 verouderde sociale 

huurwoningen. 

Eigen Haard heeft in Landsmeer 19 sociale 

huurwoningen en drie midden huurwoningen 

gerealiseerd (JV 2016) 

7 

Ouder-Amstel:  8 

In de jaren 2015 tot en met 2017 moet tenminste 30% 

woningen een sociale huurwoning zijn, ook bij 

nieuwbouw (Prestatieafspraken 2013-2015/2016, 2017 

en 2018). 

 

 

Eigen Haard leverde in Ouder-Amstel 

nieuwbouwwoningen op, waaronder sociale 

huurwoningen. 

 

2015: 78, waarvan 22 sociale huurwoningen (= 28%) 

(Jaarverslag 2015) 

2018: 55, waarvan 44 sociale huurwoningen (= 80%) 

8 

Uithoorn:  7 

In 2015 levert Eigen Haard woningen aan de Boterdijk 

op. In 2016 start de gebieds-/planontwikkeling van 

Thamerdal. (Prestatieafspraken 2014-2016/2017) 

 

 

Eigen Haard heeft in Uithoorn woningen gerealiseerd: 

 

Eigen Haard heeft in 2016 16 sociale huur en 3 vrije 

sectorhuurwoningen aan de Boterdijk opgeleverd en 

nieuwbouw Thamerdal in voorbereiding genomen 

(Jaarverslag 2016). In 2017 heeft Eigen Haard 12 

koopwoningen aan de Boterdijk en 36 sociale 

huurwoningen aan de Europarei opgeleverd 

(Jaarverslag 2017). 

7 

In de periode van 2015 tot en met 2017 worden 

sociale huurwoningen geliberaliseerd om het 

woningaanbod voor middeninkomens te vergroten 

(middeldure huur) (Prestatieafspraken 2014-2016/2017) 

 

 

Eigen Haard heeft in Uithoorn woningen geliberaliseerd: 

 

2015: 12 

2016: 13 

2017: 10 

2018: 8 

 

(Jaarverslagen WRV) 

7 

Algemeen  7,3 

Staatssteunregeling: 

Corporaties moeten 90% (2015) respectievelijk 80% 

(vanaf 2016) van de vrijkomende sociale huurwoningen 

toewijzen aan huishoudens met inkomens tot aan de 

maximale inkomensgrens voor huurtoeslag. 

 

Eigen Haard kiest er bewust voor om ook voor de 

middeninkomens te huisvesten. Het streven is gericht op 

het sociaal verhuren van 90% van de vrijkomende 

huurwoningen en 10% toe te wijzen aan 

middeninkomens. 

(Position Paper) 

Eigen Haard heeft in overeenstemming met de 

Staatsteunregeling toegewezen: 

 

2015: 98%  

2016: 98% 

2017: 93% 

2018: 95% 

 

(Jaarverslagen Woonruimteverdeling (WRV) 2015 t/m 

2017, 2018) 

 

8 

Passend toewijzen: Eigen Haard heeft van 2016-2018 passend toegewezen.  7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Woningcorporaties moeten per 1 januari 2016 tenminste 

95% van de huishoudens die recht hebben op 

huurtoeslag een passende woning toewijzen, d.w.z. met 

een rekenhuur onder de aftoppingsgrens.  

 

2016: 95% 

2017: 96% 

2018: 99% 

 

(Jaarverslagen WRV 2016 tot en met 2018) 

Huurverhoging: 

Eigen Haard conformeert zich in de jaren 2015-2018 

aan de overheidsregels en past, onder meer om scheef 

wonen te voorkomen, inkomensafhankelijke 

huurverhogingen toe. 

Eigen Haard heeft met inachtneming van de regels van 

de overheid van 2015 t/m 2018 (inkomensafhankelijke) 

huurverhogingen opgelegd. 

 

2015: 2,6% (JV 2015) 

2016: 1,6% (JV 2016) 

2017: sociale huur 0,8-1,5%, middeninkomens 4,3% (JV 

2017)  

2018: sociale huur 1,15% of 3,5, middeninkomens 5.4% 

(JV 2018) 

7 

Beoordeling visitatiecommissie: 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties met betrekking tot de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de 

woningvoorraad met een ruim voldoende. Eigen Haard heeft de sociale huurvoorraad, in overeenstemming met de 

prestatieafspraken, tenminste op peil gehouden. Daarnaast is het aanbod voor middeninkomens verhoogd, onder meer door 

liberalisatie. De nieuwbouw die Eigen Haard toevoegt is voor het overgrote deel sociaal. De staatssteunregeling en de regels 

voor passend toewijzen worden in acht genomen. 

  7,2 

 

Thema 2: Woonruimteverdeling   
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Concernbreed:  8 

Statushouders: 

Eigen Haard heeft in de 2015-2018 afspraken met alle 

gemeenten waarin zij werkzaam is over te plaatsen 

statushouders. De afspraken zijn in de meeste gevallen 

niet specifiek, maar houden in algemene zin in dat Eigen 

Haard een bedrage zal leveren aan het realiseren van 

de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot het 

huisvesten van statushouders.  

 

(Prestatieafspraken) 

Eigen Haard heeft een bijdrage aan de huisvesting van 

statushouders geleverd. In alle gemeenten is de 

taakstelling gehaald, waarbij eventuele achterstanden in 

het ene jaar worden gecompenseerd in het volgende. 

Eigen Haard heeft het volgende aantal statushouders 

gehuisvest: 

 

2015: 237 

2016: 280 

2017: 210 

2018: 236 

(Jaarverslagen 2015, 2016, 2017, 2018) 

 

Eigen Haard spant zich daarnaast in om de integratie 

van statushouders te bevorderen en zoekt 

samenwerking met buurtbewoners en andere partijen, 

zoals Academie van de Stad. 

   8 

Aalsmeer:  7 

In de periode van 2015 tot en met 2018 worden 

woningen gelabeld voor jongeren en senioren 

(prestatieafspraken 2010-2014/2016, 2017 en 2018).).  

Eigen Haard heeft in Aalsmeer woningen gelabeld voor 

jongeren en senioren. Daarbij vonden de volgende 

verhuringen plaats: 

 

7 
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         Jongeren                Senioren (vanaf 55 jaar) 

2015: 23                           28 (van 130) 

2016: 43                           30 (van 151) 

2017: 20                           24 (van 127) 

2018: 34                           35 (van 145) 

(Jaarverslagen WRV 2015, 2016, 2017 PM 2018 

Amstelveen:  7,5 

In de periode van 2015 tot en met 2018 worden 

woningen gelabeld voor jongeren (prestatieafspraken 

2015-2016, 2017 en 2018). 

 

Eigen Haard heeft in Amstelveen 800 woningen 

gelabeld voor jongeren. Eigen Haard heeft het volgende 

percentage aan jongeren verhuurd: 

 

2015: 44% 

2016: 41% 

2017: 37%  

2018: 45% 

 

(Jaarverslagen WRV 2015, en 2016 en Verantwoording 

Prestatieafspraken 2017 en 2018) 

7 

In 2015 en 2016 streeft Eigen Haard naar 40 

verhuizingen per jaar van 55-plussers van een 

eengezinswoning naar een appartement 

(Prestatieafspraken 2015-2016).  

 

 

Eigen Haard heeft de verhuizing van 55-plussers van 

een eengezinswoning naar een appartement bevorderd, 

onder meer met Van Groot naar Beter en Van Hoog 

naar Laag. De maatregelen hebben geresulteerd in het 

volgende aantal mutaties: 

 

2015: 139 verhuizingen 

2016: 150 verhuizingen 

 

(Jaarverslagen WRV 2015 en 2016) 

8 

Amsterdam:  7,0 

In de periode van 2016 tot en met 2018 wordt 50% 

van de woningen aangeboden aan regulier 

woningzoekenden. 30% van de sociale verhuringen 

wordt toegewezen aan kwetsbare doelgroepen, met een 

minimumaanbod van in totaal (alle corporaties) 1.500 

woningen per jaar. 

  

(Prestatieafspraken 2015-2019/Programma Huisvesting 

Kwetsbare Doelgroepen 2016-2018) 

 

De gezamenlijke corporaties hebben woningen 

toegewezen aan kwetsbare doelgroepen, onder andere 

mensen met medische urgentie en uitstroom uit 

maatschappelijke opgaven. Vanaf 2016 zijn de 

doelgroepen vastgelegd in het programma Huisvesting 

Kwetsbare Groepen PHKD).  

 

2016: 30% (Monitor 2016) 

2017: 29% (Monitor 2017) 

2018: 29% (Monitor PHKD) 

7 

In de periode van 2016 tot en met 2018 geven de 

corporaties de herhuisvesting van huishoudens die te 

maken krijgen met stedelijke vernieuwing (sloop of 

renovatie) voorrang, waarbij wordt gestreefd naar een 

aandeel SV-urgenten van maximaal 15%. 

(Prestatieafspraken Amsterdam 2015-2019/Programma 

Huisvesting Kwetsbare Doelgroepen 2016-2018) 

 

De Amsterdamse corporaties hebben huishoudens die 

te maken hebben gekregen met stedelijke vernieuwing 

met voorrang gehuisvest: 

 

2016: 10% (Monitor 2016) 

2017: 14% (Monitor 2017) 

2018: 7,2% (Jaarbericht AFWC 2019) 

7 

De woonruimteverdeling voorziet in maatwerk. In de 

periode van 2015 tot en met 2018 kunnen de 

corporaties maximaal 5% van de vrijkomende woningen 

De corporaties in Amsterdam hebben gezamenlijk 

woningzoekenden gehuisvest die via de reguliere weg 

onvoldoende geholpen zijn: 

 

7 
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toewijzen aan woningzoekenden die via de reguliere 

weg onvoldoende geholpen zijn. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2019/Programma Huisvesting 

Kwetsbare Doelgroepen 2016-2018) 

 

2015: 4% 

2016: 2% 

2017: 3% 

2018: 2,7% 

 

(Monitor 2016 en 2017,Jaarbericht AFWC 2019) 

Landsmeer:  6,5 

In de periode van 2017 tot en met 2020 wordt 84% 

van de woningen in Landsmeer aangeboden onder de 

aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoons-

huishoudens van € 640,15 (prijspeil 2018).  

 

Eigen Haard heeft woningen aangeboden onder de 

aftoppingsgrens voor drie- en meerpersoons-

huishoudens van € 640,15: 

 

2017: 86% 

2018: 94% 

 

(Jaarverslag WRV 2017, Jaarverslag 2018) 

7 

In de periode van 2017 tot en met 2020 worden 

woningen gelabeld voor jongeren.  

(Prestatieafspraken 2017-2020) 

 

Eigen Haard heeft 57 woningen gelabeld voor jongeren. 

Eigen Haard heeft woningen verhuurd aan jongeren: 

 

2017: 3 woningen (van 30) 

2018: 0 (van 16). 

 

(Jaarverslag WRV 2017, Verantwoording 

Prestatieafspraken 2018) 

6 

Ouder-Amstel:  7,0 

In 2015 zetten de partijen zich in voor het huisvesten 

van de middeninkomens (prestatieafspraken 2013-2015) 

 

 

Eigen Haard heeft in 2015 in Ouder-Amstel 2% van de 

vrijkomende woningen toegewezen aan de 

middeninkomens: huishoudens met een inkomen tussen 

de € 34.911 en € 38.950 (prijspeil 2015) 

 

(Jaarverslag WRV 2015) 

7 

In 2015 worden woningen gelabeld voor jongeren en 

senioren. Daarbij zijn speciale contracten voor jongeren 

denkbaar (prestatieafspraken 2013-2015). 

 

Eigen Haard heeft woningen gelabeld voor starters en 

senioren. De woningen die zijn gelabeld voor jongeren 

worden verhuurd met tijdelijke contracten  

 

(Jaarverslag 2015). 

7 

In 2015 zoeken de partijen naar oplossingen om koop 

door jongeren en starters mogelijk te maken 

(Prestatieafspraken 2013-2015) 

 

Eigen Haard heeft betaalbare koopwoningen, die onder 

meer bereikbaar zijn voor starters 

 

(Jaarverslag 2015) 

7 

In 2017 en 2018 wordt het aantal voor jongeren 

gelabelde woningen uitgebreid. 

 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018)  

Eigen Haard heeft het aantal woningen gelabeld voor 

jongeren begin 2018 uitgebreid. Het volgende aantal 

woningen werd verhuurd aan jongeren: 

 

2017: 5  

2018: 14 

(Jaarverslag WRV 2017) 

7 

Uithoorn:  7,0 

In de periode van 2015 tot en met 2017 wordt een 

geëxperimenteerd met het verloten van woningen, 

maximaal 10% van de vrijkomende woningen  

Eigen Haard heeft woningen aangeboden via loting. 

Hierdoor krijgen ook spoedzoekers een kans in Uithoorn 
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(Prestatieafspraken 2014-2016/2017) (Jaarverslagen 2015 en 2016, Verantwoording 

Prestatieafspraken 2017) 

In de periode van 2015 tot en met 2017 worden 

woningen gelabeld voor jongeren (Prestatieafspraken 

2014-2016/2017) 

 

Eigen Haard heeft 344 woningen gelabeld voor 

jongeren. Eigen Haard verhuurde een aantal woningen 

aan jongeren:  

 

2015: 13 

2016: 6 

2017: 6  

 

(Jaarverslagen WRV 2015, 2016 en 2017) 

7 

In de periode van 2015 tot en met 2017 krijgen 

senioren voorrang op voor 55-plussers gelabelde 

woningen in de buurt van voorzieningen 

(Prestatieafspraken 2014-2016/2017). 

Eigen Haard heeft 523 woningen voor senioren 

gelabeld. Aan 55-plussers toegewezen: 

 

2015: 55 

2016: 34 

2017: 59 

 

(Jaarverslag WRV 2015, 2016 en 2017) 

7 

Beoordeling visitatiecommissie: 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot ‘woonruimteverdeling’ met een ruim 

voldoende. Eigen Haard draag in alle gemeenten waarin zij werkzaam is bij aan het behalen van de gemeentelijke 

taakstelling met betrekking tot statushouders. Daarnaast heeft Eigen Haard aandacht voor het huisvesten van specifieke 

doelgroepen, zoals jongeren en senioren. Eigen Haard heeft woningen voor de betreffende doelgroepen gelabeld en maakt 

gebruik van tijdelijke (jongeren)contracten. Voor woningtoewijzing aan specifieke doelgroepen zet Eigen Haard innovatieve 

woonconcepten in. 

Gemiddelde beoordeling  7,1 

 

Thema 3: Kwaliteit en duurzaamheid   
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Aalsmeer  7,0 

In 2017 en 2018 worden in 334 woningen energetische 

maatregelen genomen, waarbij wordt gestreefd naar 

gemiddeld label C. 

 

(Prestatieafspraken 2017).  

 

Eigen Haard is in 2017 gestart met de energetische 

aanpak van woningen:  

 

2017: 177 (Jaarverslag 2017) 

2018: 166 (Jaarverslag 2018) 

7 

In 2017 kunnen huurders via Eigen Haard aanvraag 

doen voor een zon-PV-systeem bij Huur de Zon 

(Prestatieafspraken 2017). 

Eigen Haard heeft het in 2017 mogelijk gemaakt dat 

huurders een aanvraag kunnen doen voor zon-PV-

systeem bij Huur de Zon (Jaarverslag 2017).  

7 

In 2017 wordt het aantal energiecoaches uitgebreid 

(Prestatieafspraken 2017/2018).  

In 2017 gaat Eigen Haard een nieuwe samenwerking 

aan op het gebied van duurzaamheid met Sienergie uit 

Aalsmeer. Sienergie geeft onafhankelijk energieadvies 

aan bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Er worden 

gezamenlijk energiecoaches geworven die huurders 

energieadvies geven bij de woningen die worden 

verduurzaamd in SAVE.  

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017) 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Amstelveen  7,3 

In de periode tot en met 2018 wordt een 

complexgewijze renovatie uitgevoerd bij 740 woningen. 

Daarbij wordt label B of een sprong van 2 labelstappen 

gerealiseerd (Prestatieafspraken 2015-2016). In 2017 en 

2018 worden 405 woningen gerenoveerd, met als 

minimaal resultaat label B (Prestatieafspraken 2017). In 

2018 en 2019 worden 274 woningen gerenoveerd, met 

als minimaal resultaat label B (Prestatieafspraken 2018).  

Eigen Haard heeft in Amstelveen woningen 

gerenoveerd: 

 

2015: 321 woningen (in lopende projecten)  

2016: 132 woningen 

2017: 400 woningen in Van Heuven Goethartlaan 

2018: 155 woningen gerenoveerd, 219 woningen 

energetisch verbeterd.  

 

In Amstelveen hebben de woningen een gemiddeld 

Label C.  

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

8 

In 2017 en 2018 wordt een gemiddelde score van 3 

gerealiseerd in de conditiemeting op basis van NEN 

2767. 

 

(Prestatieafspraken 2017/2018) 

Eigen Haard voert conditiemetingen uit aan haar bezit. 

 

De conditiemetingen voldoen aan deze afspraak. Aan 

het einde van 2018 staat meer dan 80% van het bezit 

van Eigen Haard er goed tot uitstekend voor. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017, Jaarverslag 

2018) 

7 

In 2017 en 2018 worden bij 605 woningen de collectieve 

ketels vervangen. 

  

(Prestatieafspraken 2017/2018) 

Eigen Haard heeft in 2017 en 2018 ketels vervangen. In 

2017 is het eerste deel collectieve ketels vervangen. Het 

resterende deel wordt gecombineerd met de uitvoering 

van een SAVE-aanpak of renovatie. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017, 2018) 

7 

In 2018 wordt bij één renovatieproject geëxperimenteerd 

met nul-op-de-meter. 

  

(Prestatieafspraken 2018) 

Eigen Haard heeft drie complexen op de Lindenlaan 

geselecteerd voor ‘Nul op de meter’, maar het 

experiment daar is niet haalbaar gebleken. Eigen Haard 

onderzoekt of dat wel het geval is voor het project 

Watercirkel 372-666. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2018) 

7 

Amsterdam  7,3 

In de periode van 2015 tot en met 2018 worden door 

de woningcorporaties gezamenlijk jaarlijks tenminste 

10.000 labelstappen gemaakt.  

 

(Prestatieafspraken 2015-2019) 

De Amsterdamse corporaties zetten jaarlijks 

labelstappen in hun bezit, veel meer dan in de 

prestatieafspraken is overeengekomen: 

 

2015: niet van toepassing: dit jaar geldt als 

overgangsjaar 

2016: 14.020 

2017: 26.835 

2018: 32.614 

 

(Monitor Prestatieafspraken 2016 en 2017). 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

Eigen Haard gaat met betrekking tot duurzaamheid 

verder dan de gemaakte afspraken door de introductie 

van het SAVE-programma. Eigen Haard heeft een 

aanzienlijk deel van de opgave ingevuld. 

In de periode 2016-2019 zullen de eerste 2.500 

aardgasloze bestaande woningen worden gerealiseerd.  

In 2018 wijzen de woningcorporaties 10.000 bestaande 

woningen aan voor het omzetten naar een gasloze 

warmtevoorziening. De uitvoering aan 2.500 woningen 

start uiterlijk 2020. (Prestatieafspraken 2018) 

In 2017 zijn de voorbereidingen voor het aardgasloos 

maken van de eerste 2.500 van 10.000 woningen. Op 

14 locaties wordt onder de noemer City Deal door de 

corporaties samengewerkt. 

 

(Monitor 2017) 

7 

In de periode van 2015 tot en met 2018 dragen de 

woningcorporaties bij aan het Uitvoeringsplan Zon, door 

op hun daken zonne-energiesystemen te realiseren. De 

doelstelling voor de corporaties is om gezamenlijk 80 

MW te realiseren tot en met 2020 (Prestatieafspraken 

2015-2019). 

De prestaties met betrekking tot zonne-energie moet 

worden versneld. Eigen Haard doet dit door het 

combineren van het installeren van PV-panelen met 

onderhoud en schilisolatie, financiert de zonnepanelen 

voor en geeft huurders 50% voordeel. Over het 

achterblijven van de prestaties en de manier waarop de 

corporaties proberen de doelstellingen alsnog te halen 

wordt door de AFWC met de gemeente 

gecommuniceerd. 

 

(Monitor 2017, toelichting Eigen Haard) 

7 

Landsmeer  6,7 

In de periode van 2017 tot en met 2020 worden 

nieuwbouwwoningen gerealiseerd met label A 

(Prestatieafspraken 2017-2020). 

Eigen Haard heeft in Landsmeer 19 woningen in de 

Fazantenstraat gerealiseerd. De woningen hebben label 

A. 

 

(Bron: Jaarverslag 2017) 

7 

In de periode van 2017 tot en met 2020 wordt bij 

renovatie een gemiddeld label/energie-index van 1,3 

gerealiseerd. Daarnaast worden labelstappen gemaakt 

bij onderhoud (Prestatieafspraken 2017-2020). 

Eigen Haard heeft in 2017 in Landsmeer geen woningen 

gerenoveerd. Maar in het algemeen voert Eigen Haard 

bij renovatie energetische maatregelen door, waarbij 

gemiddeld label B en soms zelfs label A wordt behaald 

(Jaarverslag 2017). In Landsmeer werden in 2018 10 

woningen gerenoveerd en 20 woningen administratief 

opgeleverd (Jaarverslag 2018/toelichting Eigen Haard). 

7 

In de periode van 2017 tot en met 2020 worden door 

Eigen Haard energiecoaches ingezet om het 

energiebewustzijn onder huurders te vergroten 

(Prestatieafspraken 2017-2020). 

Eigen Haard zet in de gemeenten waarin zij werkzaam 

is energiecoaches in. Ondanks de nadrukkelijke 

inspanningen is het niet gelukt in Landsmeer hiervoor 

mensen te werven. 

 

(Toelichting Eigen Haard) 

6 

Ouder-Amstel  6,3 

In 2017 en 2018 wordt bij nieuwbouw een energie-

prestatie-coëfficiënt van 0,4 (of beter) gerealiseerd 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018). 

Eigen Haard heeft in Ouder-Amstel  

nieuwbouwwoningen aan de Burgemeester Stramanweg 

gerealiseerd. Deze woningen hebben na oplevering een 

EPC van 0,4 of lager. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017 en 2018) 

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

In de periode van 2015 tot en met 2018 worden bij 

grootscheepse renovatie gemiddeld label B of twee 

labelstappen gerealiseerd. (Prestatieafspraken 2013-

2015) In 2017 en 2018 is de afspraak een energie-index 

van 1,3 of minimaal twee indexlabelstappen.  

 

Eigen Haard voert bij 44 respectievelijk 38 

huurwoningen met een E- of F-label energetische 

maatregelen door resulterend in label A of B 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018). 

Eigen Haard zet in het algemeen in op het maken van 

labelstappen bij sloop, nieuwbouw, renovatie en 

onderhoud. Eigen Haard heeft in Ouder-Amstel geen 

woningen gerenoveerd.  

 

Aan het eind van 2018 hebben de woningen van Eigen 

Haard een in Ouder-Amstel een gemiddeld Label C - 

energie index 1,57. 

 

(Jaarverslagen 2015 t/m 2018) 

6 

In 2017 en 2018 zet Eigen Haard via energiecoaches in 

op het vergroten van energiebewustzijn onder huurders 

(Prestatieafspraken 2017/2018) 

Eigen Haard zet in de gemeenten waarin zij werkzaam 

is energiecoaches in. Ondanks de nadrukkelijke 

inspanningen is het niet gelukt in Ouder-Amstel hiervoor 

mensen te werven. 

 

 (Verantwoording Prestatieafspraken 2017/2018) 

6 

Uithoorn  6,8 

In de periode van 2015 tot en met 2017 streeft Eigen 

Haard naar reductie CO2-uitstoot en bij renovatie (eerst 

woningen met een F- of G-label) naar gemiddeld Label 

B of 2 labelstappen (Prestatieafspraken 2014-

2016/2017). 

Eigen Haard heeft in Uithoorn geen woningen 

gerenoveerd, maar het algemene streven bij renovatie is 

gericht op gemiddeld label B of min 2 labelstappen.  

 

Er zijn diverse maatregelen getroffen om CO2-reductie 

te realiseren: 
 

 In Legmeer West 3 zijn zonnepanelen geplaatst op 

de algemene voorzieningen (Ransuil) en hybride 

verwarming in de eengezinswoningen (combi van 

luchtwarmtepomp en CV-ketel); 

 voor Europarei geldt dat er vijf zonnepanelen zijn 

geplaatst op de eengezinswoningen en er zijn extra 

maatregelen genomen qua isolatie (RC-waarden 

van 6) en luchtdichtheid (waarde 0,4 bij eis 0,6). Ook 

op het appartementencomplex zijn 44 zonnepanelen 

geplaatst;  

 Verspreid over Uithoorn zijn er in samenwerking met 

HuurDeZon 28 PV-systemen in de bestaande 

voorraad gerealiseerd.  

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017) 

7 

In de periode vanaf 2015 wordt 75% van de 

nieuwbouw CO2-neutraal opgeleverd. Daarbij hanteert 

Eigen Haard de richtlijnen duurzaam bouwen en wordt 

alleen FSC-gecertificeerd hout gebruikt 

(Prestatieafspraken 2014-2016/2017). 

Eigen Haard hanteert bij nieuwbouw de richtlijnen 

duurzaam bouwen en gebruikt uitsluitend FSC-

gecertificeerd hout. De doelstelling van 75% 

energieneutraal bij nieuwbouw is mogelijk te ambitieus 

(Monitor 2016) 

Nieuwbouw is voor 75% CO2-neutraal. 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2017) 

7 

In de periode tot en met 2017 wordt de pilot Westerzon 

door Eigen Haard uitgebreid tot ca. 1.000 woningen => 

De uitbreiding van Westerzon en het plaatsen van 

zonepanelen in Uithoorn liggen op schema (Monitor 

2016). 

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

op ca. 70 woningen in Uithoorn kunnen zo’n 500 

zonnepanelen worden geplaatst 

(Prestatieafspraken 2014-2016/2017). 

 

In de periode tot en met 2017 wordt het project 

energiecoaches van de huurdersbelangenvereniging 

door Eigen Haard ondersteund (Prestatieafspraken 

2014-2016/2017). 

Eigen Haard zet in de gemeenten waarin zij werkzaam 

is energiecoaches in. Ondanks de nadrukkelijke 

inspanningen is het niet gelukt in Uithoorn hiervoor 

mensen te werven. In 2016 waren er drie 

energiecoaches. In 2017 is gepoogd om extra 

energiecoaches te werven, hetgeen helaas niet is 

gelukt. 

6 

Algemeen  8 

De sociale woningvoorraad heeft in 2021 gemiddeld 

label B (energie-index 1,2 – 1,4) (Convenant 

Energiebesparing Huursector). 

 

Eigen Haard zet in om deze target in 2023 te behalen. 

Dit is ook bij Aedes en met het publiek gedeeld. Het 

landelijk gemiddelde is in de ogen van Eigen Haard niet 

realistisch voor een grootstedelijke corporatie met veel 

ouder bezit, waaronder monumenten. 

 

Vastgoed dat zo min mogelijk energie verbruikt, 

vastgoedbeheer dat zo milieuvriendelijk en energiezuinig 

als mogelijk wordt uitgevoerd en energieneutrale 

nieuwbouw, vormen de basis voor het 

duurzaamheidsbeleid dat in 2016 wordt opgesteld. Het 

kent vijf pijlers: 

 Van energiezuinig naar energieneutraal; 

 Hergebruik van materialen; 

 Bewoners wonen milieubewust; 

 Samenwerken met duurzame partners; 

 Een milieubewuste organisatie. 

 

In 2017 breidt Eigen Haard haar duurzaamheidsbeleid 

uit met beleid over CO2-reductie en circulariteit. De 

hoofdlijnen hiervan zijn het reduceren van energie en 

grondstoffen en het gebruiken van duurzame energie en 

materialen.  

 

Eigen Haard investeert in energiebesparing. Het 

percentage EFG-labels liep terug van 35,1% in 2015 

bedroeg tot 28,1% in 2018 . Het percentage A(+/++)-

labels steeg in die periode van 9,8% naar 12,6%. 

 

Eigen Haard heeft in 2015 in het bestaand bezit de 

woningen met de slechtste energie-index het eerst 

aangepakt. Er is gestart met de uitwerking van NOM-

renovaties. In het bezit is een afname te zien van 

woningen met een energie-index hoger dan 2,1 en een 

toename van lagere energie-index. Label A of beter: 

5.394 woningen, label E of slechter: 12.035 woningen. 

 

Eigen Haard is in 2016 gestart met het versneld 

aanpakken van woningen die minder goed scoren in de 

energie index. Met het project 'SAVE' wordt extra vaart 

gemaakt, waarbij 10.000 extra woningen worden 

energiezuiniger, die met een E-, F- of G-label eerst.  

Label A of beter: 6.188 woningen, label E of slechter: 

11.368 woningen. 

 

Eigen Haard heeft in 2017 een plan opgesteld met 

betrekking tot CO2-reductie en circulariteit. De 

hoofdlijnen van het plan zijn het reduceren van energie 

en grondstoffen en het gebruiken van duurzame energie 

en materialen. 

 

In 2018 zijn er projecten en pilots opgestart. Er is beleid 

ontwikkeld over elektrisch koken, zonne- en 

windenergie, over nul-op-de-meter woningen en circulair 

werken. Het voormalige hoofdkantoor van Eigen Haard 

in Amsterdam-Noord is deels circulair getransformeerd. 

Daarnaast is Elzenhagen, een project met tijdelijke 

woningen, zoveel mogelijk circulair ontwikkeld. Eigen 

Haard heeft 1.300 woningen werden energetisch 

verbeterd, resulterend in 72% woningen met een label D 

of beter. Aan het eind van 2018 heeft het woningbezit 

8 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

van Eigen Haard gemiddeld een label C (energie index 

1,7). De verschillen per gemeente zijn groot.  

 

(Jaarverslagen 2015, 2016, 2017, 2018) 

Beoordeling visitatiecommissie: 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot ‘kwaliteit en duurzaamheid’ met een ruim 

voldoende. Eigen Haard heeft woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Het eigen beleid van Eigen Haard gaat op 

onderdelen verder dan de landelijke richtlijnen. Eigen Haard heeft versneld ingezet op energie en duurzaamheid aan de hand 

van SAVE-projecten. Eigen Haard heeft gestuurd op energiebewust gedrag van haar bewoners, onder meer met de 

introductie van energiecoaches. Ondanks de inspanning van Eigen Haard blijft het echter een uitdaging om energiecoaches 

te werven.  

Gemiddelde beoordeling   7,1 
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Thema 4: Leefbaarheid   
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Concernbreed:  7,0 

Partijen werken in 2017 en 2018 samen in Vroeg-erop-

af in het kader van huurachterstanden en 

huisuitzettingen. 

 

(Prestatieafspraken 2015 t/m 2018) 

Partijen hebben in 2017 en 2018 samengewerkt in 

Vroeg-erop-af. Vanaf 2018 wordt geconstateerd dat de 

aanpak leidt tot substantieel minder huisuitzettingen. 

 

(Jaarverslagen 2017, 2018) 

7 

Bij nieuwbouw en renovatie wordt gedurende de gehele 

visitatieperiode gewerkt conform de eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

 

(Prestatieafspraken 2015 t/m 2018) 

Eigen Haard zet het PKVW in bij nieuwbouw en 

renovatie. 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

7 

Partijen werken in 2015 t/m 2018 samen in Belklus  

 

(Prestatieafspraken 2015 t/m 2018). 

Eigen Haard werkt samen met de gemeenten samen in 

Belklus.  

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

7 

Partijen werken in 2015 t/m 2018 samen Beterburen  

 

(Prestatieafspraken 2015 t/m 2018). 

Er is samengewerkt in het kader van Beterburen. 

 

(Jaarverslag 2015, 2016, 2017 en 2018) 

7 

Aalsmeer:  7,0 

Partijen sluiten in 2018 het convenant Schijnwerper om 

woonfraude op te sporen. 

 

(Prestatieafspraken 2018) 

Het convenant Schijnwerper is in augustus 2018 

afgesloten. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2018) 

7 

Amstelveen:  7,0 

De gezamenlijke aanpak bij bestrijding woonfraude 

wordt in 2015 en 2016 voortgezet (Prestatieafspraken 

2015 en 2016). In 2017 en 2018 wordt de aanpak 

Schijnwerper in het kader van woonfraude voortgezet. 

 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018) 

Eigen Haard hanteert een proactieve benadering voor 

wat betreft de aanpak van woonfraude (Jaarverslagen 

2015, 2016, 2017 en 2018). De start van het project 

Schijnwerper is verplaatst naar 2019. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2018) 

7 

Amsterdam:  7,0 

Er wordt in 2016 een stedelijk convenant zware overlast 

opgesteld en uitgevoerd. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2019). 

In het voorjaar van 2016 is het nieuwe convenant zorg 

en woonoverlast vastgesteld. Op basis daarvan zijn er 

verbeterde afspraken gekomen tussen partijen. In 2017 

is een start gemaakt met de verbetering van de aanpak 

van hoarding (verzameldwang) en woningvervuiling. 

 

(Monitor Prestatieafspraken 2017) 

7 

In 2018 scoren alle Amsterdamse wijken een ruime 

voldoende (6,5) voor fysieke en sociale leef kwaliteit van 

de woonomgeving. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2019) 

In Amsterdam waren in 2017 vier wijken-

/buurtcombinaties die lager scoren dan een 6,5. In 2013 

waren dat zes wijken/buurten. Stedelijke vernieuwing 

leidt weliswaar tot verbetering leefbaarheid, maar 

concentratie kwetsbare bewoners in specifieke gebieden 

blijft bestaan, omdat de instroom van kwetsbaren daar 

anders verloopt dan tijdens het opstellen van de 

prestatieafspraken kon worden voorzien. 

 

6 
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(Jaarverslag 2015, 2016 en 2017) 

 

Vanuit Ruimte voor Initiatief wordt door partijen 

gezamenlijk actief gewerkt aan nieuwe werkwijzen in de 

kwetsbare wijken. Tevens werken de corporaties en de 

gemeente vanaf de start samen aan de ontwikkel-

buurten. 

 

(Monitor samenwerkingsafspraken 2017) 

Er worden in de jaren 2015 t/m 2018 gezamenlijke 

plannen ontwikkeld voor de meest kwetsbare wijken. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2019) 

Vanuit Ruimte voor Initiatief wordt door partijen 

gezamenlijk actief gewerkt aan gezamenlijke plannen en 

nieuwe werkwijzen in de kwetsbare wijken. Tevens 

werken de corporaties en de gemeente vanaf de start 

samen aan de ontwikkelbuurten. Eigen Haard spant zich 

bovengemiddeld in om de plannen uit te voeren 

 

 

(Monitor 2016 en 2017, Jaarbericht 2018) 

8 

Ouder-Amstel:  7,0 

Eigen Haard investeert extra in 2017 en 2018 de 

veiligheid van het Zonnehofgebied. 

 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018). 

Eigen Haard heeft de boxgangen op Jupiter aangepast 

en de trappenhuizen in Saturnus aantrekkelijker 

gemaakt. De huismeester houdt de algemene ruimten 

schoon en leeg. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken Ouder-Amstel 

2018) 

7 

Uithoorn:  7,0 

Partijen trekken gezamenlijk in 2015, 2016 en 2017 op 

bij (geconstateerde) leefbaarheidsproblematiek 

(Prestatieafspraken 2014-2016/2017). 

 

De partijen hebben informatie gedeeld over 

geconstateerde leefbaarheidsproblematiek. Voor 

Thamerdal is een gezamenlijk plan van aanpak 

opgesteld. (Monitoring prestatieafspraken 2016). 

Het leefbaarheidsonderzoek van Eigen Haard vraagt 

voor Uithoorn geen nadere acties. De buurten waar de 

leefbaarheid verminderd is, zijn buurten waar Eigen 

Haard aan het werk is. Vooralsnog wordt aangenomen 

dat na het voltooien van deze werkzaamheden de 

leefbaarheid zal verbeteren. 

(Verantwoording Prestatieafspraken Uithoorn 2018) 

7 

Beoordeling visitatiecommissie: 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot ‘leefbaarheid’ met een ruim voldoende. 

Eigen Haard heeft zich ingezet om de leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen. Daartoe stimuleert Eigen Haard 

bewonersparticipatie en -initiatieven. Eigen Haard stuurt op een gevarieerd woningaanbod en werkt samen met bewoners en 

maatschappelijke partners aan gebiedsvisies en buurtstrategieën. Indien nodig wordt buurtbemiddeling ingezet en 

woonfraude en huurachterstanden worden aangepakt. Eigen Haard werkt aan wijken die schoon, heel en veilig zijn. 

Gemiddelde beoordeling  6,8 
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Thema 5: Wonen en zorg   
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Concernbreed:  8,0 

Eigen Haard maakt van 2015 t/m 2018 

(senioren)woningen toegankelijker op basis van een 

toegankelijkheidsprogramma. 

 

(Prestatieafspraken 2015 t/m 2018) 

Eigen Haard maakt jaarlijks woningen toegankelijk. 

Eigen Haard heeft bijvoorbeeld twee woningcomplexen 

in Amstelveel verbeterd (95 woningen). In 2018 heeft 

Eigen Haard zes complexen met 577 woningen 

verbeterd. 

 

(Jaarverslag 2016, 2017 en 2018) 

 

Daarnaast heeft Eigen Haard bijzondere woningen in 

bezit, zoals rolstoelwoningen, Fokuswoningen, WIBO 

woningen en wonen met dienstverlening.  

8 

Aalsmeer:  7,0 

Om kwetsbare ouderen te faciliteren krijgen 30 van de 

voor senioren gelabelde woningen in Nieuw Oosteinde 

bij oplevering een zorgindicatie. 

 

(Prestatieafspraken 2010-2014/2016). 

 

 

In 2016 en 2017 is planvorming Nieuw-Oosteinde 

opgestart (Terugblik Prestatieafspraken Aalsmeer 2017). 

De woningen zullen deels een zorgindicatie krijgen.  

 

7 

Amstelveen:  8,0 

Eigen Haard biedt in de periode 2015 tot en met 2018 

naast toegankelijkheidsmaatregelen aan ook andere 

woningaanpassingen te realiseren. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2016, 2017, 2018). 

Eigen Haard heeft op de website 27 (kleinere) 

maatregelen vastgelegd die Eigen Haard of de 

gemeente kunnen uitvoeren en wie dat moet betalen. 

 

(Jaarverslag 2015, 2016 en 2017). 

 

De mogelijkheden voor andere woningaanpassingen 

worden door Eigen Haard standaard aangeboden, 

hetgeen is vastgelegd in het beleid ten aanzien van zelf 

aangebrachte voorzieningen. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken Amstelveen 2018) 

8 

Amsterdam:  7,0 

Tenminste 90% van de nieuwbouwwoningen van de 

corporaties wordt aanpasbaar gebouwd. Daarmee zijn 

bijna alle nieuw te bouwen woningen geschikt voor 

bewoning door ouderen. 

 

(Prestatieafspraken 2015-2019) 

De Amsterdamse corporaties bouwen nieuwbouw 

aanpasbaar. In de periode 2015-2016 is ruim 80% van 

de nieuwe woningen aanpasbaar gebouwd (Monitor 

2016). Voor de periode 2016-2017 is ruim 92% 

aanpasbaar gebouwd (Monitor 2017). 

7 

Alle urgente kwetsbare groepen krijgen vanaf 2018 

binnen drie maanden een passende woning 

aangeboden.  

 

(Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen) 

In het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen richt 

zich op alle groepen die een urgente vraag hebben naar 

woonruimte. Gezamenlijk wordt gewerkt aan passende 

huisvesting voor 

- Statushouders (behandeld bij thema 2); 

- Uitstroom uit Maatschappelijke Opvang en 

Beschermd Wonen.  

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

 

In 2018 is aan 77% van de woningzoekenden met een 

urgente vraag binnen drie maanden een passende 

woning aangeboden. 

 

(Toelichting Eigen Haard)  

Landsmeer:  7,0 

Partijen inventariseren in 2017 en 2018 de behoefte aan 

toegankelijke seniorenwoningen. 

 

(Prestatieafspraken 2017-2020). 

 

De gemeente Landsmeer heeft een nieuwe Woonvisie 

opgesteld in 2017 met daarin ook aandacht voor de 

vraag naar seniorenwoningen. 

 

(Toelichting Eigen Haard) 

7 

Ouder-Amstel:  7,0 

Partijen zetten zich in 2015 in om ook in de bestaande 

voorraad aanpassingen te doen ten behoeve van het 

(langer) huisvesten van senioren. 

 

(Prestatieafspraken 2013-2015). 

Eigen Haard heeft op de website 27 (kleinere) 

maatregelen vastgelegd die Eigen Haard of de 

gemeente kunnen uitvoeren en wie dat moet betalen. 

 

(Jaarverslag 2015, 2016 en 2017). 

 

De mogelijkheden voor andere woningaanpassingen 

worden door Eigen Haard standaard aangeboden, 

hetgeen is vastgelegd in het beleid ten aanzien van zelf 

aangebrachte voorzieningen. 

7 

Eigen Haard maakt jaarlijks een inventarisatie van 

complexen die in aanmerking komen voor het 

toegankelijkheidsprogramma. 

 

(Prestatieafspraken 2017 en 2018). 

Eigen Haard heeft jaarlijks een inventarisatie van 

complexen die aanmerking komen voor het 

toegankelijkheidsprogramma gemaakt. Op basis van 

deze inventarisatie is in 2018 Jupiter in Duivendrecht 

toegankelijker gemaakt. 

 

(Verantwoording Prestatieafspraken 2018) 

7 

Beoordeling visitatiecommissie: 

De visitatiecommissie beoordeelt de prestaties van Eigen Haard met betrekking tot ‘wonen en zorg’ met een ruim voldoende. 

Eigen Haard heeft met de Amsterdamse corporaties gezamenlijk gewerkt aan het huisvesten van kwetsbare groepen. In de 

overige gemeenten ligt de nadruk op het toegankelijk(er) maken van de complexen, woningaanpassingen en bijzondere 

woningen. Daarnaast heeft Eigen Haard bijzondere woningen, zoals Fokuswoningen, Wonen met dienstverlening, in het 

bezit.  

Gemiddelde beoordeling   7,3 
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Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige 

bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 

samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 

academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 

internationale samenwerkingspartners delen. 

 

Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard 

voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn 

vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. 

Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ov-

gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd 

papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. 

 

De vastgoedexpertise binnen ons bedrijf bestaat uit ca. 30 specialisten op het gebied van wonen, 

winkels, leisure, kantoren, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed, inclusief grond- en 

vastgoedstrategie, financiële advisering, contractering, project-, proces- en interim-management, 

organisatieadvies (inclusief maatschappelijke visitaties), communicatieadvies en gebiedsbranding. 

We werken onder meer voor ontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, woningcorporaties, 

gemeenten, regio’s, provincies en nationale overheden in binnen- en buitenland. 
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