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Sinds de jaren zeventig, toen  
er nog 2 miljoen mussenpaartjes  
in ons land leefden, is dat aantal  
meer dan gehalveerd. 
Dat heeft alles te maken met  
de leefom geving van de huismus.  
Heggen zijn vervangen door  
vlechtschermen, gaatjes in huizen 
zijn ijverig gedicht en ons 
tafel   laken met broodkruimels 
kloppen we ook niet meer buiten 
uit. Het laat ons zien hoe belang
rijk een leefomgeving is en maakt 
van de mus een prachtige meta foor 
in dit verhaal.
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KWALITEIT

Kwaliteit zit voor ons 
in de woning en de  
woon omgeving, maar  
even zo goed in het  
contact dat we met  
bewoners hebben, de 
snelheid waarmee we 
problemen oplossen  
en de aandacht die we  
voor bewoners hebben. 
Oprechte aandacht.
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Compaen	huisvest	ruim	3.450	huishoudens	in	Helmond	en	
Mierlo.	Wij	vinden	dat	goed	en	prettig	wonen	een	basis-
voorziening	is	waar	iedereen	recht	op	heeft.	Voor	mensen	
met	een	klein	inkomen	of	die	een	kwetsbare	positie	in	de	
samenleving	hebben	is	goed	en	prettig	wonen	niet	altijd	een	
vanzelfsprekendheid.	Voor	deze	mensen	zetten	wij	ons	als	
sociale	verhuurder	dagelijks	in.

We	maken	ons	zorgen	over	de	beschikbaarheid	van	sociale	
huurwoningen	en	de	betaalbaarheid	daarvan.	Hoewel	
Compaen	de	huren	al	sinds	jaar	en	dag	laag	weet	te	houden,	
zijn	de	woonlasten	voor	een	deel	van	onze	klanten	steeds	
moeilijker	op	te	brengen.	Ook	zien	we	dat	er	de	afgelopen	
jaren	maar	beperkt	sociale	huurwoningen	zijn	bijgebouwd.	
Zowel	in	ons	werkgebied	als	landelijk.	Op	het	gebied	van	
duurzaamheid	ligt	er	een	grote	opgave.	De	woningvoorraad	
moet	bijvoorbeeld	in	2050	CO

2	neutraal	zijn.	Dat	betekent	
dat	we	moeten	blijven	investeren	in	duurzaamheid.	Deze	
investeringen	mogen	echter	niet	ten	koste	gaan	van	de	
betaalbaarheid.	Het	is	onze	plicht	om	hiermee	aan	de	slag		
te	gaan,	ook	al	maakt	de	politiek	ons	dit	niet	eenvoudig.		
Van	elke	twaalf	maanden	huur	die	wij	ontvangen	dragen	we	
er	twee	af	vanwege	de	verhuurdersheffing.	Deze	belasting	

VOORWOORD

‘Voldoende goede betaalbare woningen voor onze klanten in een prettige buurt’ 

op	sociaal	huren	beperkt	onze	investeringsruimte.	Gelukkig	
is	Compaen	financieel	goed	gezond.	Door	slimme	keuzes	te	
maken	op	het	gebied	van	beschikbaarheid,	betaalbaarheid,	
kwaliteit,	duurzaamheid,	toegankelijkheid	en	leefbaarheid	
kunnen	we	op	een	financieel	verantwoorde	wijze	onze	
huidige	en	toekomstige	klanten	zo	goed	mogelijk	helpen.	

De	richting	van	dit	ondernemingsplan	is	mede	bepaald	door	
bewoners,	de	gemeentes	Helmond	en	Geldrop-Mierlo	en	
andere	samenwerkingspartners.	Met	hen	hebben	we	
gesproken	over	eerdergenoemde	thema’s	en	de	rol	van	
Compaen	hierin.	We	kijken	hierbij	met	de	kennis	van	nu		
10	jaar	vooruit.	Dit	betekent	ook	dat	dit	plan	niet	in	beton	
gegoten	is,	maar	in	de	loop	van	de	tijd	in	samenspraak	met	
onze	belanghouders	aangepast	kan	worden	aan	nieuwe	
inzichten.	Wij	zien	het	dan	ook	als	een	levend	document		
en	we	vertalen	het	plan	in	concrete	acties	en	individuele	
prestaties	van	medewerkers.	Zo	zeggen	we	wat	we	doen		
en	doen	we	wat	we	zeggen.	En	hier	mag	u	ons	gerust	op
aanspreken.
	
Joost Lobée
directeur-bestuurder

Compaen heeft haar werk gebied 

duidelijk omkaderd en ook niet 

de ambitie om dit uit te breiden.  

Uit Duits en Brits ring onderzoek 

blijkt dat 91% van de terug

gemelde huis mussen binnen een 

straal van 2 kilo meter van de 

geboortegrond aan getroffen 

wordt, en 6% op een afstand van 

2 tot 7 kilometer. Daarmee is de 

mus net zo sterk locatie

gebonden als Compaen. 

HELMOND MIERLO

Onze missie:
Voldoende goede 

betaalbare woningen 
voor onze klanten 

in een prettige buurt 

We gaan voor 
tevreden klanten

INTEGER EN GELOOFWAARDIG  -  PROFESSIONEEL EN ZAKELIJK  -  KLANTGERICHT  -  SAMENWERKEND

We maken meer 
woningen toegankelĳk 

voor rollator
We zorgen voor 

passende woningen

We zorgen ook 
voor de leefomgeving

Prĳs & kwaliteit
zĳn bĳ ons in balans

We hebben onze focus 
op wonen liggen

We bieden voldoende
betaalbare woningen aan

Wĳ zĳn een 
sociale huisvester 

in Helmond en Mierlo

We maken woningen groener, 
zonder ze duur te maken
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door	open,	constructief	en	resultaatgericht	samen	te	
werken	met	onze	huurders	en	belanghouders.	

KERNWAARDEN
Bij	bovenstaande	missie	horen	kernwaarden	die	altijd		
de	basis	zijn	voor	ons	handelen:	
•	 Integer	en	geloofwaardig
•	 Professioneel	en	zakelijk
•	 Klantgericht
•	 Samenwerkend

DOELGROEP
Onze	doelgroep	bestaat	uit	een	aantal	segmenten.	Compaen	
is	er	primair	voor	huishoudens	met	een	inkomen	tot	de	
huurtoeslaggrens.	Daarnaast	hebben	we	twee	secundaire	
doelgroepen.	Overige	huishoudens	met	een	laag	inkomen,	
tussen	de	huurtoeslaggrens	en	de	zogenaamde	EC-grens	
€	36.165,	helpen	we	met	betaalbare	huisvesting.	We	zetten	
ons	ook,	maar	in	geringere	mate,	in	voor	huishoudens	met	
een	(laag)	middeninkomen	tot	€	40.349	die	niet	altijd	even	
goed	terecht	kunnen	in	de	(erg)	dure	huur	of	in	een	

koopwoning.	Dwars	door	deze	inkomensgroepen	heen	
hebben	we	een	andere	primaire	doelgroep:	kwetsbare	
huishoudens	die	(ook)	om	andere	redenen	niet	goed	in	
eigen	huisvesting	kunnen	voorzien.	Deze	worden	ook	wel	
bijzondere	doelgroepen	genoemd.	Dit	is	een	zeer	diverse	
groep	huishoudens	die	we	de	komende	jaren	adequaat	
willen	helpen	bij	het	bieden	van	huisvesting.

OPBOUW EN LEESWIJZER
Hierna	beschrijven	we	allereerst	de	belangrijkste	ontwikke-
lingen	op	kernthema’s.	In	hoofdstuk	3	vertalen	we	die	in	
onze	ondernemingsdoelen	met	bijbehorende	overwegingen.	
In	hoofdstuk	4	leest	u	meer	over	de	middelen	waarmee	we	
deze	doelen	willen	bereiken.	Hoofdstuk	5	gaat	in	op	de	
doorrekening	van	de	doelstellingen.
De	bedragen	in	dit	stuk	zijn	gebaseerd	op	het	prijspeil	
januari	2017	tenzij	anders	vermeld.	

Onze	portefeuillestrategie	is	integraal	in	dit	ondernemings-
plan	verwerkt.	Voor	het	opstellen	van	het	plan	hebben	we	
gebruik	gemaakt	van	de	beschikbare	woningmarktprognoses	
en	een	grondige	analyse	gemaakt	van	onze	huidige	woning-
voorraad.	Daarna	hebben	we	samen	met	onze	klanten	en	
belanghouders	zes	kernthema’s	besproken:	beschikbaarheid,	
betaalbaarheid,	kwaliteit,	duurzaamheid,	toegankelijkheid	
en	leefbaarheid.	Op	basis	daarvan	kijken	we	10	jaar	vooruit	
en	hebben	we	het	plan	getoetst	op	financiële	haalbaarheid.	
We	beseffen	dat	10	jaar	een	hele	lange	periode	is,	met	naar	
de	verdere	toekomst	steeds	grotere	onzekerheden.	We	
monitoren	de	voortgang	van	ons	plan	daarom	via	reguliere	
cycli	als	begroting	en	prestatieafspraken.	Indien	nodig	
actualiseren	we	de	doelstellingen.	

MISSIE
Compaen	is	een	maatschappelijke	huisvester.	Wij	richten	
ons	op	het	duurzaam	huisvesten	van	mensen	die	vanwege	
hun	inkomen	of	door	andere	omstandigheden	moeilijk	
zelfstandig	passende	huisvesting	kunnen	vinden.	Dat	is		
wat	ons	drijft	en	dat	is	ons	bestaansrecht.	

1     INLEIDING

Dit is het ondernemingsplan van Compaen voor de periode 2017 tot 2027. We huisvesten op dit moment 
ruim 3450 huishoudens. Dit doen we in de gemeente Helmond in de wijken Brandevoort, Brouwhuis,  
Mierlo-Hout en Stiphout en in de gemeente Geldrop-Mierlo in de kern Mierlo. 

Wij	zorgen	daarvoor	door	de	beschikbaarheid	van	voldoende	
sociale	huurwoningen	tegen	een	passende	prijs	en	kwaliteit.	
Speciale	aandacht	gaat	voor	ons	uit	naar	huishoudens	met	
een	inkomen	onder	de	huurtoeslaggrens	en	bijzondere	
doelgroepen.	

In	het	kort	is	onze	missie:	

Voldoende goede betaalbare woningen voor onze klanten 
in een prettige buurt. 

Voldoende	betekent	dat	we	per	saldo	woningen	toevoegen	
om	genoeg	woningen	beschikbaar	te	kunnen	stellen	in	een	
groeiende	markt.	Goed	betekent	dat	we	de	basiskwaliteit	op	
voldoende	niveau	houden,	maar	ook	dat	we	verduurzamen	
en	onze	portefeuille	aanpassen	aan	veranderende	woon-
behoefte.	Betaalbaarheid	vertalen	we	in	een	gematigd	
huurbeleid,	maar	ook	in	onze	bijdrage	aan	betaalbare	
woonlasten	door	energiezuinige	woningen.	In een prettige 
buurt	maakt	duidelijk	dat	we,	vanuit	onze	rol,	werken	aan	
leefbaarheid.	En	deze	missie	bereiken	we	niet	alleen,	maar	

Lage	middeninkomens

Overige	lage	inkomens

Inkomens	tot	huurtoeslag

€	40.349

€	36.165

€	22.200	-	€	30.150

DOELGROEPEN
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BETAALBAARHEID

We zijn er primair  
voor huishoudens  
met een inkomen tot  
de huur toeslaggrens. 
Daarom bieden we 
woningen met een 
betaal bare huurprijs. 
Daarin mag u op ons 
rekenen.

2.1 BESCHIKBAARHEID 
Beschikbaarheid	draait	van	oudsher	om	de	vraag	of	iedereen	
een	dak	boven	z’n	hoofd	heeft,	in	de	woorden	van	onze	missie:	
om	voldoende	woningen	voor	onze	doelgroep.	De	prognoses1	
voor	ons	werkgebied	wijzen	op	een	groei	van	huishoudens,	
waaronder	onze	doelgroep,	zowel	in	Helmond	als	in	Mierlo.	
Daarin	zit	ook	de	langjarige	meerjarenprognose	voor	migratie	
in.	De	(extra)	instroom	van	statushouders	is	in	onze	regio	tot	nu	
toe	goed	opgevangen	en	we	verwachten	dat	we	toekomstige	
opgaven	ook	kunnen	opvangen.	Wij	huisvesten	momenteel	
ruim	3.450	huishoudens,	maar	voor	het	beschikbaar	stellen	van	
andersoortig	vastgoed	(zorg,	middeldure	huur,	maatschappelijk	
vastgoed	etc.)	hebben	we	als	corporatie	minder	ruimte	
gekregen.	Dit	komt	onder	meer	naar	voren	in	de	nieuwe	
woningwet.	Of	daar	op	onderdelen	(politieke)	verandering	in	
komt	is	nog	onzeker.	

2     KERNTHEMA’S EN ONTWIKKELINGEN

In dit hoofdstuk stippen we kort de actuele ontwikkelingen rond belangrijke thema’s aan. Dit is een opmaat 
voor onze doelen in het volgende hoofdstuk. In de praktijk beïnvloeden en overlappen de thema’s elkaar.  
Ze zijn hier behulpzaam als kapstok voor onze omgevingsanalyse.

2.2 BETAALBAARHEID
De	economie	lijkt	zich	(voorzichtig)	positief	te	ontwikkelen.	
In	de	prognoses	stijgt	het	inkomen	van	huishoudens	en	
kunnen	steeds	meer	huishoudens	in	eigen	huisvesting	
voorzien.	De	betaalbaarheid	van	wonen	staat	voor	sommige	
groepen	echter	meer	onder	druk	dan	voor	anderen.	
Gemiddeld	bedraagt	de	huur	begin	2017	bij	ons	bijna	€	523	
per	maand	(circa	64	%	van	de	maximale	huur).	Het	is	echter	
nog	niet	eenvoudig	te	bepalen	en	nog	moeilijker	te	voorspellen	
welke	huishoudtypen	vanwege	hun	inkomen	en	andere	
omstandigheden	moeilijk	een	woning	kunnen	betalen.		
Het	is	mede	afhankelijk	van	een	vaste	baan,	eventueel	eigen	
vermogen	of	schulden,	overheidsbeleid	(huurtoeslag,	
hypotheekrenteaftrek)	etc.	Daarbij	heeft	het	aantrekken	van	
de	economie	ook	gevolgen	voor	de	betaalbaarheid	van	het	
aanbod,	voor	huizenprijzen	en	mogelijk	voor	de	financierings-
mogelijkheden	(hoogte	hypotheekrente).	Er	wordt	een	
toenemende	tweedeling	in	de	maatschappij	verwacht,	
waarbij	een	groeiend	deel	van	de	bevolking	langjarig	met	
moeite	kan	rondkomen.	Betaalbare	woningen	voor	onze	
doelgroep	is	een	belangrijke	opgave.

1  Diverse bronnen, zoals Woonvisies Helmond en Geldrop-Mierlo, conceptrapportage STEC groep, benodigde kernvoorraad Peelregio, Rigo dd 14 november 2016.  
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minder	dan	een	C-label	hebben.	Op	dit	moment	zijn	corporaties	
op	verschillende	manieren	met	deze	opgave	aan	de	slag.	De	
technische	ontwikkelingen	volgen	elkaar	snel	op.	Praktijkerva-
ringen	bieden	interessante	aanknopingspunten.	Duurzaamheid	
is	daarbij	meer	dan	alleen	energie.	Milieu	(materiaal	(her-)	
gebruik,	waterbeheer),	gezondheid	(geluid,	lucht),	genoemde	
toekomstkwaliteit	en	andere	aspecten	zijn	bepalend	voor	de	
duurzaamheid	van	een	woning.	The	Natural	Step	en	de	GPR	zijn	
daarvoor	aansprekende	instrumenten.	Duurzaamheid	gaat	
naar	onze	verwachting	een	steeds	grotere	rol	spelen.

2.5 TOEGANKELIJKHEID
Ook	toegankelijkheid	is	te	beschouwen	als	een	onderdeel	van	
kwaliteit	en	een	goede	woning	voor	onze	doelgroep,	maar	ook	
hier	geldt	dat	we	het	graag	apart	benoemen.	Vanwege	de	
vergrijzing	en	de	extramuralisering	van	zorg	voor	diverse	
groepen,	voorzien	we	een	toenemende	behoefte	aan	
toegankelijkheid	van	woningen.	Een	goede	prognose	hebben	
we	nog	niet	voorhanden	en	we	willen	dit	punt	concretiseren		
in	2017	en	2018.	Dat	neemt	niet	weg	dat	we	op	basis	van	
landelijke	cijfers	en	modellen	mogen	aannemen	dat	de	
grootste	groep	ouderen	een	lichte	fysieke	beperking	heeft		
en	uit	de	voeten	kan	met	een	rollator	toe-	en	doorgankelijke	
woning3.	Een	dergelijke	woning	is	ook	geschikt	voor	het	
merendeel	van	de	zorg	die	aan	huis	verleend	wordt.	Nieuw-
bouw	voldoet	standaard	aan	deze	eisen	(bouwbesluit),	de	
toegankelijkheidsopgave	ligt	in	de	bestaande	bouw.	

3  Zie Piramidemodel, Platform31 (http://www.platform31.nl/publicaties/het-piramidemodel). 

2.3 KWALITEIT
Goede	woningen	voor	onze	doelgroep	vertaalt	zich	in	de	
juiste	gebruikskwaliteit.	Verschillende	gebruikers	hebben	
verschillende	behoeften,	dat	geldt	ook	voor	wonen.	Tegelij-
kertijd	zien	we	bijvoorbeeld	dat	vrijwel	alle	huishoudens	-		
ook	kleine	-	graag	over	een	tweede	slaapkamer	en	voldoende	
buitenruimte	beschikken2.	Voldoende	kwaliteit	is	van	belang	
voor	onze	klanten	en	voor	ons	als	vastgoed	eigenaar.	
Voldoende	kwaliteit	draagt	bij	aan	een	gezonde	marktpositie	
en	het	beheersen	van	(verhuur-)risico’s.	
Kwaliteit	hoeft	niet	direct	duur	te	zijn:	door	slim	inkopen	en	
samenwerken	zijn	uitgaven	voor	investeringen	en	exploitatie		
te	verlagen.	De	bouwwereld	is	traditioneel,	maar	ook	daar	
stijgt	het	standaarduitrustingsniveau,	mede	ingegeven	door	
het	bouwbesluit	en	scherper	opdrachtgeverschap.	Een	
kantt	ekening	bij	toenemende	kwaliteit	tegen	lagere	prijs,		
is	dat	economische	groei	en	het	aantrekken	van	de	bouw	
waarschijnlijk	prijsopdrijvend	werkt.	
Naast	gebruikskwaliteit,	is	de	technische	conditie	van	onze	
woningen	belangrijk	voor	verhuurbaarheid	en	toekomst-
waarde.	Ook	toezichthouders	en	geldverstrekkers	letten	in	
toenemende	mate	op	de	technische	conditie	van	vastgoed.	
Een	brede	trend	is	reductie	van	onderhoudskosten,	zonder	de	
verhuurbaarheid	of	toekomstwaarde	negatief	te	beïnvloeden.	
Dat	kan	bijvoorbeeld	door	slimmer	inkopen,	bewuster	
materiaalgebruik	en	nieuwe	samenwerkingen	met	leveran-
ciers	en	onderhoudspartners.

Een	heel	ander	aspect	van	kwaliteit	is	prijs-kwaliteit verhouding	
van	aangeboden	huurwoningen.	Deze	komt	waarschijnlijk	nog	
meer	onder	druk	te	staan.	Hoe	groot	en	waardevol	mag	een	
sociale	huurwoning	zijn?	Wij	hebben	bijvoorbeeld	ruim	750	
woningen	met	een	WOZ-waarde	boven	de	€	180.000.	En	hoe	
laten	we	verschil	in	kwaliteit	tot	uitdrukking	komen	in	de	
huurprijs,	binnen	de	grenzen	van	betaalbaarheid	en	regelge-
ving	(huurtoeslaggrenzen,	passend	toewijzen,	huursom	etc.)?

2.4 DUURZAAMHEID
Duurzaamheid	is	een	belangrijk	aspect	van	kwaliteit	en	tegelijk	
ook	van	betaalbaarheid	in	de	vorm	van	energie	zuinige	
woningen.	Vanwege	de	grote	invloed	en	snelle	ontwikkelingen	
beschouwen	wij	het	als	een	apart	thema.
Nederland	heeft	een	grote	duurzaamheidsopgave.	We	hebben	
ons	als	corporaties	eerder	gecommitteerd	aan	de	doelstelling	
om	alle	woningen	gemiddeld	op	label	B	te	krijgen.	Gegeven	de	
huidige	stand	van	zaken,	is	de	verwachting	dat	de	corporatie-
sector	als	geheel	dit	in	2023	bereikt.	Compaen	is	echter	goed	
op	weg	en	heeft	nu	gemiddeld	een	C-label	met	een	geschatte	
energie-index	van	1,53.	Voor	2050	is	het	landelijke	doel	nu	om	
volledig	CO

2-neutraal	te	bouwen	en	te	verhuren.	Het	actuele	
beleid	is	erop	gericht	dat	Nederland	in	2050	aardgasloos	
woont.	Misschien	wordt	dat	nog	wel	eerder.	Wij	verwachten	op	
dit	vlak	nieuwe	en	tussenliggende	doelen	en	waarschijnlijk	ook	
aanvullende	regelgeving.	Ter	illustratie:	binnenkort	mogen	geen	
kantoren	meer	voor	nieuwe	verhuur	worden	aangeboden	als	ze	

2 Woonwensen van alleenstaanden, samenvatting onderzoeksrapport, BPD, december 2015. 

DUURZAAMHEID IN 5 THEMA'S

THE NATURAL STEP

Duurzaamheids
principe 1

Niet	meer	en	sneller	
stoffen	uit	de	aarde	in	
het	milieu	brengen	dan	
de	natuur	kan	
verwerken.

Duurzaamheids
principe 2

Niet	meer	en	sneller	
chemische	stoffen	in	
het	milieu	brengen		
dan	de	natuur	kan	
verwerken.

Duurzaamheids
principe 3

De	natuur	niet	sneller	
afbreken	dan	de	tijd		
die	nodig	is	om	te	
herstellen.

Duurzaamheids
principe 4

Geen	dingen	doen	
waardoor	we	mensen	
beperken	in	het	
vervullen	van	hun	
basisbehoeften.
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2.6 LEEFBAARHEID
Leefbaarheid	was	voorheen	een	breed	begrip	waarop	
corporaties	allerlei	activiteiten	ontplooiden.	Onze	mogelijk-
heden	zijn	inmiddels	ingeperkt	en	we	verwachten	daar	niet	
snel	verandering	in.	Toch	willen	wij	onze	rol	goed	invullen.

Over	het	algemeen	is	de	leefbaarheid	in	ons	werkgebied	goed,	
zoals	ook	naar	voren	komt	in	de	landelijke	Leefbaarometer4.		
De	mogelijke	effecten	van	Passend	Toewijzen	zijn	nog	niet		
zichtbaar,	maar	willen	we	wel	goed	in	de	gaten	houden.		
Ook	hebben	steeds	meer	mensen	die	wij	huisvesten	een	
rugzakje.	Voorheen	werden	deze	mensen	elders	opgevangen	
en	begeleidt.	De	trend	is	dat	huisvesting	en	begeleiding	van	
deze	groepen	in	toenemende	mate	thuis	zal	plaatsvinden.		
Deze	kwetsbare	doelgroep	is	zeer	divers,	net	als	het	beroep		
dat	zij	waarschijnlijk	op	ons	gaan	doen.	Het	is	van	groot	belang	
om	meer	zicht	op	de	omvang	en	samenstelling	van	deze	groep	
te	krijgen.	Persoonlijke	ondersteuning	van	deze	mensen	
kunnen	wij	slechts	voor	een	deel	verzorgen,	nauwe	én	
resultaatgerichte	samenwerking	met	andere	partijen	wordt	
steeds	belangrijker	om	de	mensen	en	hun	woonomgeving	te	
helpen.	Belangrijke	partners	zoals	gemeenten,	politie,	zorg-	en	
welzijnsorganisaties	staan	echter	onder	druk.	De	mate	waarin	
andere	partijen	in	de	komende	periode	bereid	of	in	staat	zijn	
tot	effectief	samenwerken,	is	voor	ons	een	onzekere	factor.

Jaarlijks	maakt	Compaen	en	de	collega	corporaties	met	
gemeenten	de	afspraak	over	de	huisvesting	van	de	bijzondere	
doelgroepen.	Op	dit	moment	is	het	uitgangspunt	om	25%	van	
de	beschikbare	woningvoorraad	aan	deze	doelgroep	toe	te	
wijzen.	Dat	betekent	voor	Compaen	in	Helmond	een	aantal		
van	circa	40	en	in	Mierlo	circa	15	woningen	die	met	voorrang	
worden	verhuurd.	Momenteel	behandelt	Compaen	circa	25	
gecompliceerde	overlastzaken	waarbij	sprake	is	van	vervuilde	
woningen,	aanpak	verwarde	personen	tot	aan	hennepzaken.	
Wat	betreft	buurtbemiddeling	betreft	dit	een	jaarlijkse	inzet	
van	maximaal	10	zaken	in	Helmond	en	3-5	zaken	in	Mierlo.	

TOEGANKELIJKHEID

De vergrijzing van  
Nederland gaat zorgen  
voor meer bewoners die  
ook zorg nodig hebben.  
Ook voor hen zorgen we  
voor voldoende fraaie 
toegankelijke woningen  
en appartementen.  
Vanzelfsprekend.

We roepen allemaal dat we 

avonturiers en reizigers zijn, 

maar in ons hart zijn we 

allemaal een huismus. We willen 

heel graag die vertrouwde vier 

muren om ons heen. Een huis 

waarin we ons volledig thuis 

voelen in een omgeving die ons 

past. In feite zijn we huismussen 

op zoek naar een goed warm 

nest van waaruit we onze 

vleugels uit kunnen slaan.



5 benodigde kernvoorraad Peelregio, RIGO dd 14 november 2016
6 Op basis van conceptrapportage STEC groep. 
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Qua	vraagontwikkeling	voorzien	we	een	lichte	groei	in	
Helmond	en	Mierlo.	Voor	Helmond	kunnen	we	ons	baseren	
op	het	marktonderzoek	van	RIGO5.	Daarin	komt	naar	voren	
dat	de	doelgroep	in	Helmond	toeneemt.	Naar	rato	van	ons	
marktaandeel	zijn	dat	er	voor	ons	van	bijna	2.300	in	2015,	
naar	2.400	à	2.500	huishoudens	in	2025.	In	2030	is	dat	naar	
verwachting	nog	iets	verder	toegenomen:	2.400	à	2.600		
(zie	grafiek	hiernaast).	De	bandbreedte	ontstaat	door	de	
economische	scenario’s	die	in	het	onderzoek	worden	
geschetst.	Daarbij	wordt	uitgegaan	van	een	gelijkblijvend	
marktaandeel	voor	Compaen.	Voor	Mierlo	zijn	de	eerste	
prognoses	bekend6.	Die	laten	op	hoofdlijnen	eenzelfde	beeld	
zien.	We	hanteren	op	basis	van	de	huidige	inzichten	als	
uitgangspunt	dat	Mierlo	gelijke	tred	houdt	met	Helmond.	
Dat	betekent	voor	beide	kernen	samen	een	groei	van	in	
totaal	circa	200	huishoudens	voor	Compaen.

De	instroom	van	statushouders	is	op	basis	van	langjarige	
gemiddeldes	meegenomen	in	de	verschillende	prognoses.	
Wij	zien	deze	groep	gewoon	als	nieuwe	klanten	en	konden	
ze	ook	de	afgelopen	jaren	goed	huisvesten.	Met	de	
voorgenomen	groei,	dragen	we	ons	steentje	bij	aan	voldoen-
de	beschikbaarheid	van	sociale	huurwoningen	in	onze	regio.	

Als	de	druk	op	de	woningmarkt,	bijvoorbeeld	door	status-
houders,	verder	toeneemt,	nemen	we	extra	maatregelen.	
Daarom	zullen	we	de	beschikbaarheid	de	komende	jaren	
nauwkeurig	blijven	meten,	samen	met	andere	betrokkenen	
(gemeentes	en	collega	woningcorporaties).

3     DOELEN 

We stellen ons een 9-tal doelen die we zo concreet en meetbaar mogelijk hebben uitgewerkt. We baseren 
ons op een analyse van marktontwikkelingen, van onze huidige portefeuille en onze eigen organisatie.  
Bij elk doel hebben we die als toelichting uitgewerkt. We proberen daarmee maximaal transparant te zijn.
En als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen kunnen we gericht kijken en in gesprek gaan over de mogelijke 
invloed daarvan op onze doelen. 

Onze	huidige	vastgoedportefeuille	bestaat	hoofdzakelijk		
uit	zelfstandig	verhuurde	wooneenheden:	ruim	3.450	stuks,	
waarvan	nog	geen	40	vrije	sector	(huidige	huur	>	€	711).	
Deze	zelfstandig	verhuurde	woningen	vormen	ook	bijna	
onze	hele	omzet:	98%	van	de	(netto)	huurinkomsten.	Buiten	
deze	wooneenheden	hebben	we	nog	drieënhalf	honderd	
andere	verhuureenheden,	daarover	verder	meer.	

De	omvang	van	de	portefeuille	is	voor	ons	geen	doel	op	zich.	
Onze	ambitie	is	om	met	een	passende	omvang	te	beant-
woorden	aan	de	sociale	huisvestingsopgave	in	ons	werk-
gebied,	in	samenspel	met	collega	corporaties.	

Primair	zien	we	in	Helmond	en	Mierlo	onze	rol	en	opgave.	
Als	er,	bijvoorbeeld	door	vraagontwikkelingen,	aanleiding		
is	om	ons	breder	in	de	regio	in	te	zetten,	doen	we	dat.

doel 1
WE ZIJN EEN SOCIALE HUISVESTER 
IN HELMOND EN MIERLO VAN 
BIJPASSENDE OMVANG  

B  We richten ons primair op Helmond en Mierlo, 
daar zien we onze rol en daar ligt onze opgave  
als sociale huisvester

B  Onze portefeuille groeit naar zo’n 3.650 zelf
standige sociale huurwoningen in 2027, dat zijn 
er ongeveer 200 meer dan in 2017

B  Om de benodigde beschikbaarheid van sociale 
huurwoningen in onze regio goed in beeld te 
houden, zullen we die de komende jaren scherp 
monitoren

] TOEKOMSTIGE WONINGBEHOEFTE HELMOND 
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We	hebben	de	voorkeur	voor	kleinschalige	projecten	met	
overzichtelijke	risico’s.	Risico’s	kunnen	bijvoorbeeld	ook	
worden	ondervangen	door	flexibele/aanpasbare	platte-
gronden,	waardoor	‘zorgvastgoed’	ook	zonder	grote	
ingrepen	is	te	verhuren	als	reguliere	appartementen.

Daarnaast	rekenen	we	er	dus	op	dat	we	meer	mensen	uit	
kwetsbare	groepen	in	reguliere	woningen	zullen	(blijven)	
huisvesten.	Het	begeleiden	van	kwetsbare	groepen	
beschouwen	we	niet	als	onze	kerntaak,	maar	we	hebben	
wel	een	signaleringsfunctie	en	werken	samen	met	instanties	
die	begeleiding	kunnen	verzorgen.

Naast	acht	MOG	objecten	hebben	we	twee	stuks	bedrijf	
onroerend	goed	(BOG)	en	bijna	350	parkeergarages/-plaatsen.	
BOG	en	parkeervoorzieningen	rekenen	we	niet	(of	niet	
meer)	tot	de	kern	van	onze	portefeuille.	Toch	zijn	veel	
garages	en	parkeerplaatsen	fysiek	verbonden	met	onze	
woningen.	Daar	willen	we	eigenaar	van	blijven,	zodat	we	
risico’s	kunnen	beheersen	en	samenhang	kunnen	bewaren.	
We	exploiteren	die	resterende	garages	en	parkeerplaatsen	
als	commercieel	vastgoed	en	stoten	waar	mogelijk	een		
deel	ervan	af.

TOEGANKELIJKHEID

We worden allemaal ouder en 
willen of moeten daarbij steeds 
langer zelfstandig wonen.  
Dat vraagt wat van die woning. 
Dat begrijpt Compaen als geen 
ander. Dus we nemen letterlijk  
en figuurlijk drempels weg.

doel 2
WE ZIJN VAN WONEN

B  Onze focus ligt bij wonen en dat houden we vast 
B  We bieden ook bewust, maar met mate  

specifieke wooneenheden voor zorg 
B  Dit zorgvastgoed dient redelijk te renderen,  

tegen beheersbare risico’s
B  Indien daar aantoonbaar behoefte aan is, 

realiseren we aanvullende wooneenheden  
voor beschermd wonen via bestaand of nieuw 
vastgoed

B  We stoten een deel van ons andersoortig 
vastgoed af

] We	richten	ons	op	wonen	voor	onze	doelgroepen,	zoals	ook	
beschreven	in	de	inleiding.	Dat	is	de	oorspronkelijke	rol	die	
we	als	corporatie	hebben	en	de	kerntaak	die	nu	voor	ons	is	
weggelegd.	

Het	exploiteren	van	zorgvastgoed	met	Maatschappelijk	
Onroerend	Goed	(MOG)	(zoals	Hof	van	Bethanië:	een	
woonzorgcomplex	voor	ouderenhuisvesting,	met	algemene	
ruimte	voor	een	medisch	cluster)	doen	we	bewust	en	met	
mate.	Het	draagt	bij	aan	goed	wonen	in	leefbare	buurten	
voor	specifieke	doelgroepen.	

Prognoses	voor	specifieke	doelgroepen	hebben	we	op	dit	
moment	beperkt	voor	handen.	We	verwachten	echter	dat	
de	brede	en	gevarieerde	groep	kwetsbare	huishoudens	zal	
toenemen	en	een	groter	beroep	op	ons	zal	doen.	Dat	kan		
in	de	vorm	van	reguliere	woningen,	maar	ook	in	ander,	
aangepast	vastgoed.	Zorgvastgoed	houden	we	daarom	in	
portefeuille	als	het	een	aantoonbare	maatschappelijke	
bijdrage	levert,	andere	partijen	het	niet	zelf	kunnen	
verzorgen,	het	redelijk	rendeert	en	de	risico’s	voor	ons	
aanvaardbaar	zijn.	Indien	er	aantoonbare	behoefte	is	aan	
méér	wooneenheden	in	de	categorie	beschermd	wonen,	
zijn	we	bereid	daarin	te	voorzien.	Dat	doen	we	graag,	maar	
wel	altijd	op	basis	van	een	onderbouwde	businesscase.		
We	zoeken	naar	oplossingen	in	bestaand	of	nieuw	vastgoed.	



7 EC-grens € 36.165 
8  Deze ontwikkeling is overigens sterker in 

andere regio’s (o.a. grote steden) en is 
bovenal te herleiden tot problemen in de 
inkomenssfeer en minder tot lagere 
huurtoeslag of hogere huurprijzen.  
Bron: Betaalrisico's in de huur- en 
koopsector, 2002-2015, Planbureau voor 
de Leefomgeving (PBL), 14 april 2016

9  Perspectieven voor het middensegment 
van de woningmarkt, Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), 2017.

<	€	414

€	414	-	€	592

€	592	-	€	635

€	635	-	€	711

>	€	711

64%

10%12%

2%

12%

18 19

rondkomen8.	Dit	vinden	we	onwenselijk.	Het	leidt	overigens	
ook	tot	een	toename	van	betalingsrisico’s.	Daarnaast	is	er	
het	onzekere	overheidsbeleid	met	betrekking	tot	de	
huurtoeslag,	zoals	de	bevriezing	van	de	huurtoeslaggrens.	

Als	we	meer	dan	200	woningen	netto	kunnen	toevoegen,	is	
de	beoogde	omvang	van	de	portefeuille	bereikt	en	voorzien	
we	vanuit	Compaen	in	voldoende	sociale	huurwoningen.	
Dan	krijgen	we	dus	speelruimte.	Die	kunnen	we	benutten,	
bijvoorbeeld	om	woningen	te	verkopen	(erg	grote,	dure,	
niet-duurzame	en/of	minder	toegankelijke	woningen).	

Een	alternatief	is	om	voor	sociale	huisvesting	erg	grote	en	
dure	woningen	(niet-DAEB)	in	het	middensegment	tussen		
€	700	en	€	850	te	verhuren	(flexibele	schil,	niet-DAEB),	
zolang	dat	past	binnen	onze	zogeheten	vrije	ruimte	van		
het	verlichte	regime	waar	we	onder	vallen	(5%	huursom).	
Recent	onderzoek	van	het	Planbureau	voor	de	Leefomgeving9	
noemt	dit	een	maatregel	die	samen	met	andere	ingrepen	
kan	helpen	om	knelpunten	in	de	woningmarkt	aan	te	
pakken.	We	investeren	niet	(meer)	in	nieuwe	vrije	sector	

huur.	We	blijven	wel	een	beperkt	aanbod	vrije	sector	
woningen	aanbieden	voor	lage	middeninkomens,	omdat	
recente	landelijke	onderzoeken	aangeven	dat	deze	groep	
huishoudens	soms	knel	zit	op	de	woningmarkt.	

Diverse	onderzoeken	naar	woonquotes,	waaronder	die	van	
huishoudtypes	volgens	Nibud,	laten	zien	dat	de	werkelijke	
betaalbaarheid	van	wonen	sterk	kan	verschillen	per	
segment.	Omdat	we	betaalbaarheid	zo	belangrijk	vinden,	
zullen	we	ons	daar	in	2017	verder	in	verdiepen	en	die	kennis	
gebruiken	om	ons	aanbod	nog	beter	op	de	vraag	te	laten	
aansluiten.	Daarbij	zijn	we	gehouden	aan	regelgeving,	maar	
zullen	we	zoeken	naar	creatieve	oplossingen,	zoals	bijvoor-
beeld	tijdelijke	huurcontracten.	

doel 3
WE BIEDEN WONINGEN MET EEN 
BETAALBARE HUURPRIJS

B  Vanuit de woningmarktprognoses streven we 
naar een woningvoorraad in 2027 met de 
volgende prijssegmenten:

     minimaal 10% heeft een prijs onder de kwali
teitskortingsgrens 

     minimaal 65% een prijs tussen de kwaliteits
kortingsgrens en de 1e aftoppingsgrens

    minimaal 15% een prijs tussen de 1e en 2e 
aftoppingsgrens

    maximaal 10% heeft een prijs boven de 2e 
aftoppingsgrens

B  Binnen de segmenten hanteren we streefhuren 
die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de 
woning.  Op dit moment zijn de streefhuren 
tussen 60% en 70% van de maximale huur

B  We verdiepen ons in 2017 verder in betaalbaar
heid voor verschillende segmenten binnen onze 
doelgroep en zoeken naar creatieve mogelijk
heden om die betaalbaarheid te (blijven) bieden 

]
We	zijn	er	primair	voor	huishoudens	met	een	inkomen	tot	
de	huurtoeslaggrens.	Dat	doen	we	door	90%	van	onze	
woningen	onder	de	2e	aftoppingsgrens	te	houden.	In	onze	
huidige	woningvoorraad	is	dit	89%.	

Ook	huishoudens	met	een	inkomen	tussen	de	huurtoeslag	
en	EC-grens7	zijn	voor	ons	een	relevante	doelgroep.	We	zetten	
daarnaast	in	geringe	mate	in	op	de	lage	middeninkomens	
tot	ca.	€	40.000.	Deze	twee	doelgroepen	bedienen	we	met	
ons	prijssegment	boven	de	2e	aftoppingsgrens.	

Bovenstaande	keuzes	baseren	we	op	de	marktprognose	voor	
Helmond	en	van	Mierlo.	Voor	Helmond	beschikken	we	al	
over	gedetailleerde	prognoses.	Alle	segmenten	nemen	in	
aantal	huishoudens	toe,	maar	de	verhoudingen	tussen	
segmenten	verandert	vrijwel	niet	(2015,	2025	en	2030	zijn	
vrijwel	gelijk).	Dat	geeft	het	beeld	op	de	pagina	hiernaast.

We	zien	ook	andere	ontwikkelingen	zoals	een	toenemende	
tweedeling	in	onze	maatschappij	en	een	groeiend	deel	van	
de	minima	die	vaak	langjarig	met	moeite	kan	deelnemen	en	

PROGNOSE BEHOEFTE PRIJSSEGMENTEN 2027



Al	in	2008	zijn	al	onze	woningen	voorzien	van	een	energie-
label.	Vanaf	dat	moment	is	Compaen	consequent	aan	het	
werk	gegaan	om	de	woningvoorraad	te	verduurzamen.		
Op	basis	van	de	vastgestelde	energielabels	is	de	gemiddelde	
energie-index	van	Compaen	gedaald	van	1,60	in	2008	naar	
1,41	eind	2016	(rekenmethodiek	voor	2015).	Het	bezit	van	
Compaen	is	daarmee	boven	gemiddeld	“groen”	in	de	
corporatiesector.	En	daar	zijn	we	trots	op!

In	de	landelijke	database	worden	bestaande	energielabels	
van	voor	2015	op	basis	van	diverse	aannames	omgerekend	
naar	de	“nader	voorschrift”	methode.	In	deze	database	
wordt	voor	Compaen	een	energieindex	van	1,72	afgegeven	
over	de	gehele	voorraad.	Hiermee	scoort	Compaen	nog	
altijd	bovengemiddeld	groen	in	de	corporatiesector.	In	2016	
hebben	we	gezien	dat	de	omrekening	van	oud	naar	nieuw	
label	erg	onnauwkeurig	is.	We	hebben	daarom	200	
woningen	geselecteerd	en	op	basis	van	het	nader	voor-
schrift	bezocht.	Hiermee	is	een	representatief	beeld	
gemaakt	van	het	bezit	van	Compaen	dat	uitkomt	op	een	
gemiddelde	energieindex	van	circa	1,53	op	basis	van	het	
nader	voorschrift.	Om	gemiddeld	label	B	te	halen	in	2020	
moet	de	gemiddelde	index	in	de	komende	jaren	nog		
tenminste	0,13	omlaag.	Wij	achten	dit	haalbaar.
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WE VERDUURZAMEN MET BEHOUD 
VAN BETAALBARE WOONLASTEN

B  Alle sociale huurwoningen hebben in 2027  
een Blabel (energieindex tussen 1,20 en 1,40)  
of beter

B  Daarvan is tenminste 20% van onze sociale 
huurwoningen in 2027 energieneutraal, dat kan 
door nieuwbouw en renovatie van bestaande 
bouw

B  Huurders plukken hier de vruchten van en 
betalen mee aan de investering. In ruil daarvoor 
bieden wij woonlastengarantie

B  Als we woningen energetisch aanpakken, nemen 
we meteen ook andere verbeteringen mee 

B  En duurzaamheid is voor ons méér dan energie 
alleen: we dragen bij aan een beter milieu, 
gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomst
waarde en maken dat vanaf 2017 inzichtelijk  
en meetbaar

B  In 2018 formuleren wij onze CO2 doelstelling  
en bijbehorende aanpak

doel 4]

DUURZAAMHEID

Compaen kijkt vooruit naar 
een wereld van morgen. 
Dus zorgen we dat woningen 
een steeds beter energie
label krijgen, treffen we 
maatregelen voor CO2 
reductie en aardgasloze 
woningen. Wij gaan deze 
uitdaging graag aan.



Nederland	aardgasloos	zullen	(of	moeten)	zijn.	Uit	een	
breed	scala	van	alternatieve	energiebronnen,	zoals	biogas,	
warmtenet	(‘stadsverwarming’),	grond-	en	luchtwarmte-
pomp,	windenergie	dienen	we	een	lokaal	passende	mix	
samen	te	stellen.

Huurders	hebben	aantoonbare	voordelen	bij	onze	energie-
verbeteringen	en	betalen	daaraan	dus	ook	mee.	Bij	
nul-op-de-meter	woningen	maken	we	gebruik	van	de	
Energie	Prestatie	Vergoeding	(EPV)	en	bij	eenvoudigere	
energetische	maatregelen	werken	we	met	een	verhoging	
van	de	huur	of	andere	vormen	van	vergoeding.	Wij	bieden	
in	ruil	daarvoor	woonlastengarantie.	Dat	betekent	in	elk	
geval	en	in	het	kort	dat	de	vergoeding	die	wij	vragen	niet	
hoger	is	dan	de	energiebesparing.

De	nadruk	bij	verduurzaming	ligt	vooralsnog	op	energie-
besparing	en	daarvoor	worden	het	energielabel	en	de	
energieindex	als	indicatoren	gehanteerd.	We	verwachten	
dat	in	de	nabije	toekomst	het	verbruik	in	kg	CO

2	een	
belangrijke(re)	rol	gaat	spelen.	In	2018	formuleren	we	onze	
plannen	voor	CO2	reductie	met	een	doorkijk	tot	2050.		
We	brengen	het	huidige	verbruik	van	onze	portefeuille	in	
beeld,	benoemen	meetbare	doelen	en	concrete	maatregelen	
om	die	te	bereiken.

Duurzaamheid	is	voor	ons	meer	dan	alleen	energie.	Als	we	
woningen	bouwen	of	energetisch	verbeteren,	nemen	we	
ook	meteen	andere	aspecten	mee:	
•	 	Milieu:	verantwoord	c.q.	circulair	materiaalgebruik,	

water	e.d.
•	 	Gezondheid,	zoals	geluid,	luchtkwaliteit,	thermisch	

comfort,	licht	en	visueel	comfort
•	 	Gebruikskwaliteit,	waaronder	toegankelijkheid	(rollator/

rolstoel),	functionaliteit,	technische	kwaliteit,	sociale	
veiligheid

•	 Toekomstwaarde:	flexibiliteit,	belevingswaarde

Bovenstaande	aspecten	zijn	geïnspireerd	door	GPR-gebouw	
en	The	Natural	Step.		We	selecteren	in	2017	deze	of	een	
andere	handzame	methode	om	onze	ambities	en	prestaties	
op	het	brede	gebied	van	duurzaamheid	inzichtelijk	te	
maken.	

We	bouwen	en	renoveren	slim	en	prijsbewust.	Door	
systematisch	te	werk	te	gaan	en	bijvoorbeeld	actief	gebruik	
te	maken	van	leerervaringen	van	anderen,	houden	we	ons	
assortiment	bij	de	tijd.	

De	huurprijs	heeft	grote	invloed	op	de	betaalbaarheid,	maar	
energie	is	ook	een	factor	van	belang.	30%	van	onze	
woningen	heeft	op	dit	moment	een	B-label	of	beter.	Wij	
zorgen	dat	ook	onze	andere	sociale	huurwoningen	(zeer)	
energiezuinig	worden	en	bieden	onze	klanten	daarmee	de	
gelegenheid	om	hun	woonlasten	structureel	laag	te	houden.	
We	investeren	graag	in	energiebesparende	maatregelen,	
omdat	we	zo	–	anders	dan	bij	een	korting	op	de	huur	-	lang-
jarig	voordeel	bieden	voor	huidige	en	toekomstige	huurders.	
Onze	investeringen	in	energiebesparing	zijn	gericht	op	onze	
kernvoorraad:	de	sociale	huurwoningen	die	we	in	portefeuille	
willen	houden.	

Energiezuinige	woningen	zijn	toekomstbestendig.	Dat	maakt	
het	een	goede	belegging	van	ons	maatschappelijk	kapitaal.	
Ook	vanuit	economisch	opzicht:	het	risicoprofiel	van	onze	
portefeuille	verbetert	erdoor.	In	2027	hebben	al	onze	sociale	
huurwoningen	een	B-label	of	beter.	In	de	tussentijd	halen	
we	ook	de	afspraken	uit	het	convenant	energiebesparing	
corporatiesector	(gemiddeld	label	B	voor	2021)	en	dragen	
we	een	steentje	bij	aan	het	internationale	klimaatakkoord.	

We	leggen	onze	doelstelling	voor	2027	hoger	dan	bijvoor-
beeld	het	convenant:	een	B-label	is	nu	misschien	een	hele	
aardige	prestatie,	maar	het	blijft	een	spreekwoordelijke		
auto	die	op	diesel	rijdt,	ook	al	is	het	misschien	1	op	20.		

Op	langere	termijn	moeten	we	naar	hele	andere	energie-
concepten,	die	hernieuwbare	energiebronnen	gebruiken.	
All-electric,	gasloze	woningen	zijn	daarvan	een	voorbeeld,	
maar	er	zijn	ook	andere	mogelijkheden	en	nieuwe	ontwik-
kelingen.	Het	belang	van	hernieuwbare	energieconcepten	
werd	onderstreept	op	de	nationale	klimaattop	die	op	26	
oktober	2016	werd	gehouden,	naar	aanleiding	van	het	
internationale	klimaatakkoord	van	Parijs.	De	energietransitie	
zien	we	in	alle	sectoren	van	onze	maatschappij,	zo	ook	bij	
wonen.	

Wij	zorgen	dat	een	aanzienlijk	deel	van	onze	portefeuille,	
namelijk	tenminste	20%,	energieneutraal	is	in	2027.	Onder	
energieneutraal	verstaan	wij	dat	een	huis	haar	woning-
gebonden	energieverbruik	zelf	opwekt.	Dat	kan	door	
slimme,	aardgasloze	energievoorzieningen	in	het	huis	zelf,		
in	het	woongebouw,	of	in	de	omgeving.	Er	zijn	inmiddels	ook	
in	Nederland	diverse	concepten	in	nieuwbouw	en	bestaande	
bouw	voorhanden	en	we	verwachten	dat	de	ontwikkelingen	
zich	snel	blijven	opvolgen.	We	pinnen	ons	niet	vast	op	één	
concept,	maar	zullen	behendig	van	de	ontwikkelingen	
gebruik	maken	om	tegen	zo	laag	mogelijke	investeringen	
goed	werkende,	zeer	energiezuinige,	aardgasloze	huizen	te	
realiseren.	Na	de	ontdekking	van	de	gasbel	is	in	de	jaren	60	
van	de	vorige	eeuw	heel	Nederland	aangesloten	op	aardgas.	
De	verwachting	is	dat	ruim	voor	2050	alle	woningen	in	
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De huismus is kieskeurig als  

het op wonen aankomt.  

De oriëntatie of windrichting, 

hoogte, grootte, het nest

materiaal, de omgevingstempe

ratuur, habitat, afstand tot 

voedsel, isolatiemogelijkheden 

en meer van dergelijke zaken 

moeten allemaal kloppen.  

Het laat ons zien dat het bij 

wonen niet alleen aankomt op  

de woning, maar nadrukkelijk 

ook op de omgeving.
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BETAALBAARHEID

We zijn er voor iedereen 
met een bescheiden inkomen. 
In al onze plannen zorgen 
we voor voldoende goede  
en betaalbare sociale 
huur woningen.  
En dat doen we graag.

WE ZORGEN VOOR EEN ZO  
PASSEND MOGELIJKE  
PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

B  We stoten grote, dure ‘sociale’ huurwoningen af, 
indien we in staat zijn om ter compensatie 
voldoende sociale huurwoningen via nieuwbouw 
aan onze portefeuille toe te voegen

B  Per saldo voegen we netto 20 à 30 woningen per 
jaar toe aan onze portefeuille. De aantallen in 
nieuwbouw en renovatie liggen hoger. Dit biedt 
een continue werkstroom en draagt bij aan de 
beoogde toename en transformatie van de 
portefeuille

B  Onze nieuwbouw betreft sociale huurwoningen 
met een huur onder de 2e aftoppingsgrens

B  De technische condities van onze bestaande 
woningen bedraagt ten minste score 3 volgens de 
NEN 2767. De conditiemeting voeren we in 2017 uit

B  Kostenbewuste inkoop onderhoud: we blijven 
onder het branchegemiddelde (Aedes bench
mark, met bovengenoemde kwaliteit)

doel 5] We	zijn	er	voor	huishoudens	met	een	bescheiden	inkomen.	
Daarvoor	bieden	we	betaalbare	woningen	van	goede	
kwaliteit	met	korting	aan.	Daarbij	passen	geen	hele	dure	
woningen,	waarop	onevenredig	veel	korting	moet	worden	
gegeven.	

Op	dit	moment	beschikken	we	over	marktwaardering,	maar	
niet	over	meer	gedetailleerde	markttaxaties,	waarmee	we	
hierop	kunnen	sturen.	Gedetailleerd	inzicht	in	marktwaarde	
aan	de	hand	van	taxaties,	is	niet	overal	bij	nodig,	maar	wel	
bij	de	afweging	van	(des-)	investeringen:	nieuwbouw,	
renovatie	en	verkoop.	Daarvoor	zullen	we	aanvullende	
taxaties	laten	doen.	We	beginnen	met	de	indicatoren	die		
we	al	wel	hebben:
•	 	ruim	1.400	woningen	WOZ	vanaf	€	160.000,	daarvan		

750	met	WOZ	vanaf	€	180.000.	
•	 	1.300	eengezinswoningen	groter	dan	100	m2,	waarvan	

800	groter	dan	110	m2,	en	ruim	250	appartementen	
groter	dan	80	m2	(exclusief	54	maisonnettes).

•	 WWS-punten	
•	 (WOZ-)waarde	per	m2	
Deze	indicatoren	zijn	geen	van	alle	doorslaggevend,	maar	
duiden	wel	op	een	aanzienlijk	deel	‘te	dure’	woningen	voor	
sociale	verhuur	in	onze	huidige	portefeuille.	In	2018	
besluiten	we	of	er	aanvullende	markttaxatie	nodig	is	bij		
de	uitvoering	van	het	beleid.	
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De	gemiddelde	onderhoudskosten	per	woning	zijn	bij	
Compaen	lager	dan	het	branchegemiddelde	(€	1.76310),	
maar	we	zien	het	als	een	uitdaging	om	die	verder	te	
verlagen.	Dat	kan	door	onderhoudsmaatregelen	nog	
slimmer	uit	te	(laten)	voeren,	te	combineren	etc.	We	stellen	
ons	met	deze	portefeuillestrategie	tot	doel	om	de	kosten	
van	onderhoud	-	het	dagelijks,	mutatie	en	planmatig	
onderhoud	samen	-	te	laten	dalen	en	onder	het	sector-
gemiddelde	te	blijven.

Een	nieuwe	factor	wordt	gevormd	door	de	investeringen	in	
duurzaamheid	die	gepaard	gaan	met	meer	en	nieuwe	
installatietechniek.	Dat	kan	leiden	tot	meer	onderhouds-
uitgaven	aan	installaties.	We	zullen	dit	monitoren	en	kijken	
wat	dit	voor	bovenstaande	doelstelling	betekent.	

Woningen	die	op	een	markthuur	(ver)	boven	de	circa	€	900	
getaxeerd	worden,	kunnen	wij	niet	met	een	redelijke	korting	
in	het	sociale	segment	verhuren.	Dan	is	de	prijs-kwaliteit-
verhouding	te	ver	uit	balans	en	schieten	we	ons	doel	als	
sociale	huisvester	voorbij.	De	korting	die	deze	individuele	
bewoners	zouden	krijgen,	is	niet	uit	te	leggen	aan	de	rest	
van	onze	klanten.	We	voorzien	ook	toenemende	risico’s	in	
de	exploitatie	van	‘dure’	woningen	door	woningcorporaties:	
de	kans	dat	vanuit	overheidswege	nieuwe	maatregelen	
worden	getroffen	die	met	name	invloed	hebben	op	de	
exploitatie	van	‘dure’	woningen	achten	we	reëel.	Tegenover	
deze	toenemende	risico’s	zou	een	bovengemiddeld	rende-
ment	moeten	staan,	maar	dat	is	door	huurkorting	voor	ons	
niet	mogelijk.	Van	dergelijke	‘dure’	en	voor	ons	in	toenemen-
de	mate	risicovolle	woningen	willen	we	op	passende	wijze	
afscheid	nemen.	We	zetten	in	op	de	verkoop	van	met	name	
grote	sociale	huurwoningen.	Het	zijn	doorgaans	ook	kans	rijke	
producten	voor	verkoop	of	geliberaliseerde	verhuur.	

Voorwaarde	is	wel	dat	we	aan	de	andere	kant	voldoende	
sociale	woningen	aan	onze	portefeuille	kunnen	toevoegen	
om	invulling	te	geven	aan	de	behoefte	aan	sociale	huur-
woningen	(zie	onze	eerste	doelstelling).	

Sloop	en	vervangende	nieuwbouw	om	een	deel	van	de	(te)	
dure	portefeuille	te	kunnen	transformeren	zien	we	gelet	op	
de	kwaliteit	van	onze	woningen	en	de	samenstelling	van	
onze	wijken	niet	als	een	kansrijk	alternatief.	Het	is	in	het	
algemeen	verspilling	van	goede	woonruimte,	weinig	
duurzaam	en	zeer	kostbaar.	Onze	mogelijkheden	om	de	
prijs-kwaliteitverhouding	te	verbeteren	zijn	dus	beperkt.		
Dat	betekent	dat	we	(aanzienlijke)	afwijkingen	zullen	
moeten	accepteren.

Ook	bij	woningverbeteringen	moeten	we	rekening	houden	
met	de	portemonnee	van	onze	klant.	Dat	betekent	zoals	
gezegd	dat	we	slim	en	prijsbewust	renoveren.	We	zullen		
de	grens	van	wat	we	voor	een	redelijke	prijs	kunnen	doen	
zoveel	mogelijk	opzoeken,	om	onze	klanten	binnen	het	
sociale	segment	van	goede	én	passende	kwaliteit	te	blijven	
voorzien.

De	technische	conditie	van	onze	woningen	gaan	we	in	2017	
meten.	Voor	het	onderhoud	gaan	we	vervolgens	sturen	op	
een	score	3	of	beter	volgens	de	NEN	2767.	Een	conditiescore	
van	3	is	naar	de	maatstaf	van	de	meeste	vastgoedportefeuille-
houders	en	gebruikers	voldoende.	Een	score	3	betekent	dat	
een	woning	zonder	grote	herstelwerkzaamheden	langjarig	
kan	worden	geëxploiteerd.

De Vogelbescherming heeft oog 

voor de bijzondere vogels als de 

grauwe gors, de krekelzanger en 

de rosse franjepoot. Maar het 

heeft ook de huismus op de rode 

lijst geplaatst. Zo heeft Compaen 

oog voor bijzondere doelgroepen 

op zoek naar een veilig huis, 

zonder dat het de bewoners van 

Helmond en Mierlo uit het oog 

verliest. We dienen vogels van 

diverse pluimage.

10  Waarvan € 1.230 planmatig, € 324 dagelijks en € 209 mutatie. Bron: Website Aedes/ 
Feiten & cijfers, 3 juni 2016.



Op	dit	moment	hebben	we	ruim	250	appartementen	groter	
dan	80	m2	(exclusief	54	maisonnettes)	en	ruim	800	eengezins-
woningen	van	meer	dan	110	m2.	Dat	is	in	totaal	zo’n	30%	
van	onze	woningen.	Dat	aandeel	gaan	we	terugbrengen	
door	middelgrote	woningen	toe	te	voegen	en	met	name	
deze	grote	woningen	te	verkopen.	De	verkoopomvang	en	
-snelheid	hangt	af	van	ons	nieuwbouwtempo.	

Bij	de	1e	doelstelling	concludeerden	we	dat	er	in	2027	
waarschijnlijk	behoefte	is	aan	circa	200	extra	woningen	van	
Compaen.	De	marktprognose	voor	Helmond	laat	zien	dat	
die	behoefte	naar	verwachting	als	volgt	is	samengesteld:		
70	tot	140	grondgebonden	woningen	en	60	tot	70	extra	
appartementen.	Op	basis	van	de	voorlopige	gegevens	over	
Mierlo	gaan	we	daar	uit	van	een	vergelijkbaar	beeld.	Indien	
de	definitieve	cijfers	daartoe	aanleiding	geven,	sturen	we	
bij.	Wij	voegen	op	basis	van	deze	bandbreedtes	woningen	
toe	in	de	verhouding	van	circa	2/3	grondgebonden	woningen	
en	1/3	appartementen.	Met	grondgebonden	woningen	
kunnen	we	een	bredere	doelgroep	bedienen	dan	met	
appartementen.	Deze	geven	mede	daardoor	minder	risico’s	
in	de	exploitatie.	Of	vanuit	het	perspectief	van	duurzaam-
heid:	eengezinswoningen	bieden	doorgaans	meer	gebruiks-
kwaliteit	en	toekomstwaarde	dan	appartementen.

29

WE BIEDEN PASSENDE KWALITEIT

B  We zetten de komende tien jaar in op een daling 
van grote eengezinswoningen en appartementen 
in onze voorraad

B  Het aandeel middelgrote eengezinswoningen  
en appartementen met lift, met tenminste 2 
slaapkamers stijgt

B  De bovenstaande ontwikkelingen zijn afhankelijk 
van nieuwbouw en verkooptempo

B  2/3 van de woningen die we toevoegen zijn 
grondgebonden, 1/3 appartementen

doel 6]

BESCHIKBAARHEID

We willen er voor zorgen  
dat in onze regio voldoende 
woningen beschikbaar zijn.
Met meer inzicht in de 
woonwensen van onze klant 
willen we hierop een 
passend antwoord geven. 
Dat is écht een missie. 



•	 Middelgrote appartementen 
	 	Appartementen	van	60	tot	80	m2	met	lift	en	een	grote	en	

kleine	slaapkamer	en	een	prettig	balkon	waarop	je	met	
vier	personen	kan	zitten	(vanaf	circa	6	m2).

•	 Levensloopbestendige woning
	 	Een	bekend	concept	maar	in	een	modern	jasje:	een	

grondgebonden	woning	van	60	tot	70	m2	met	een	grote	
en	een	kleine	slaapkamer	en	een	terras	waar	je	met	vier	
personen	kan	zitten	(qua	plattegrond	een	soort	apparte-
ment	zoals	hierboven	maar	dan	grondgebonden).

Voor	alle	drie	de	voorkeurstypes	geldt	dat	ze	zeer	energie-
zuinig	zijn,	van	hernieuwbare	energiebronnen	worden	voorzien	
en	dat	ze	rollator	toe-	en	doorgankelijk	(2	sterren)	zijn.

We	hebben	naast	bijzonder	grote	woningen	ook	zo’n	160	
kleine	woningen	onder	de	60	m2.	Een	deel	daarvan	kunnen	
we	zonder	grote	risico’s	doorexploiteren,	of	zijn	(zeer)	
geschikt	om	te	herbestemmen	voor	bijzondere	doelgroepen.	
Een	deel	van	de	bijzondere	doelgroepen	hebben	baat	bij	
een	kleine,	overzichtelijke	en	goedkope	woning.	Deze	
groepen	bedienen	we	graag	en	zoveel	mogelijk	met	
bestaande	bouw	(zie	ook	doel	8).
Voor	een	ander	deel	van	deze	kleine	woningen	zien	we	
echter	wel	risico’s,	of	goede	alternatieven	met	de	betreffende	
locatie(s).	

Kleine	woningen	of	tijdelijke	woningen	bouwen	we	niet	nieuw.	
Experimenteren	met	kleine	woningen	overwegen	we	op	kleine	
schaal	en	in	bestaande	gebouwen	(transformeren/herbestem-
men).	We	beantwoorden	de	vraag	van	reguliere	huishoudens	
met	een	(zeer)	laag	inkomen	met	de	huurprijssegmenten	zoals	
we	die	bij	doel	3	hebben	benoemd.	

De	marktprognose	voor	Helmond	bevat	ook	veel	gegevens	over	
leeftijdsgroepen	en	huishoudgrootte,	alleen	geen	informatie	op	
het	niveau	van	Compaen.	De	gegevens	maken	wel	duidelijk	dat	
de doelgroep in huur in Helmond	voor	bijna	80%	uit	een-	en	
tweepersoonshuishoudens	bestaat.	In	eengezinswoningen	
liggen	de	verhoudingen	anders	dan	bij	appartementen:	van	de	
doelgroep	die	een	eengezinswoning	huurt	is	28%	een	gezin,	bij	

appartementen	is	dat	10%.	De	verwachting	is	dat	het	aandeel	
gezinnen	in	appartementen	in	2027	ongeveer	gelijk	blijft	(10%)	
en	dat	het	aandeel	van	deze	groep	in	eengezinswoningen	daalt	
naar	ongeveer	een	kwart.	Nadere	analyse	van	deze	data	en		
de	combinatie	met	onderzoek	naar	betaalbaarheid	en	
woon	wensen,	zal	ons	in	2017	meer	stuurinformatie	opleveren.	

Zo	is	meer	inzicht	in	de	woonwensen	van	1-	en	2-persoonshuis-
houdens	van	belang	om	daarop	een	passend	antwoord	te	
geven.	Het	aantal	en	aandeel	kleine	huishoudens	neemt	
immers	toe	(in	Helmond	met	1.500	tot	2.000	huishoudens	uit	
de	doelgroep	in	de	huur)	en	de	groep	is	(zeer)	divers.	De	figuur		
hiernaast	illustreert	de	toename	én	de	diversiteit	van	kleine	
huishoudens.
	
Op	basis	van	onze	huidige	inzichten	focussen	we	op	drie	
woningtypes	die	we	betaalbaar	kunnen	verhuren	aan	een	
brede	sociale	doelgroep:

•	  Middelgrote eengezinswoningen	
	 	Dit	zijn	grondgebonden	woningen	van	80	tot	100	m2	met	

twee	of	drie	slaapkamers	en	een	prettige,	maar	niet	al	te	
grote	tuin.	In	het	geval	van	twee	slaapkamers	zorgen	we	
dat	de	woning	eenvoudig	uit	te	breiden	is	naar	drie	
slaapkamers	(denk	aan	vaste	trap	naar	een	zolder	die		
vrij	eenvoudig	tot	slaapkamer	is	te	verbouwen).	

<	23	jaar

23	-	45	jaar

45	-	65	jaar

65	-	75	jar

>	75	jaar
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Als	er	behoefte	is	aan	zwaardere	aanpassingen	in	woningen,	
dan	werken	we	daaraan	mee,	maar	het	initiatief	daarvoor	
laten	we	aan	de	klant.	De	klant	(of	de	gemeente)	draagt	zelf	
zorg	voor	bekostiging	van	deze	(maatwerk)	ingrepen.	
Daarnaast	dragen	we	met	ons	zorgvastgoed	bij	aan	de	
huisvesting	van	groepen	met	een	specifiek	of	zwaarder	
zorgzwaartepakket.	

Als	gevolg	van	de	vergrijzing	neemt	de	totale	vraag	naar	
geschikte	huurwoningen	voor	mensen	met	een	mobiliteits-
beperking	naar	verwachting	toe.	Ook	vanuit	andere	(zorg-)	
doelgroepen	verwachten	we	een	dergelijke	behoefte.		
We	beschikken	op	dit	moment	over	prognoses,	zoals	die	van	
het	Lorentzgenootschap.	Die	duiden	op	voldoende	geschikte	
woningen.	De	grootste	groep	heeft	naar	verwachting	een	
lichte	fysieke	beperking	en	kan	met	slimme	maatregelen	
goed	thuis	uit	de	voeten	en	zorg	ontvangen.	Het	piramide-
model	dat	SEV	(nu	Platform	31)	in	opdracht	van	Aedes/Actiz	
heeft	gemaakt,	maakt	dit	snel	duidelijk.

Onze	nieuwbouw	zal	voldoen	aan	de	eisen	die	gesteld	worden	
aan	rollator	toe-	en	doorgankelijke	woningen	(twee	sterren).	
De	resterende	opgave	zal	in	bestaande	bouw	gerealiseerd	
worden.	Het	gaat	veelal	om	beperkte	investeringen,	zoals	
het	plaatsen	van	schegstukken	(schansje)	op	galerijen,		
het	verlagen	van	drempels,	of	het	verbreden	van	toegangs-
paden.	Maatregelen	om	complexen	rollatortoegankelijk	te	
maken,	zullen	we	zo	veel	mogelijk	richten	op	complexen		
met	een	vergrijsde	bewonerssamenstelling.	We	voeren	de	
werkzaamheden	zoveel	als	mogelijk	uit	in	combinatie	met	
gepland	onderhoud.	Zo	houden	we	de	kosten	laag.	We	gaan	
daarbij	uit	van	circa	100	woningen	per	jaar.
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WE MAKEN NOG EENS 1.000  
WONINGEN ROLLATOR TOE- EN 
DOORGANKELIJK

B  Onze recente nieuwbouw is rollator toegankelijk. 
We maken nog eens 100 bestaande woningen 
per jaar rollator toe en doorgankelijk

B  Zwaardere aanpassingen werken we aan mee, 
maar zijn op initiatief en voor rekening van de 
klant of gemeente (WMO)

B  Met ons zorgvastgoed dragen we bij aan de 
huisvesting van groepen met een specifiek  
cq. zwaarder zorgzwaartepakket

doel 7]

Beperkingen/
mobiliteit	C

Woonkeur
rolstoel^^^	***

^^	**

*

^

0

Woonkeur
rollator

Nultreden
meergezinswoningen

Geschikte
eengezinswoningen

Niet	geschikte
woningen

Beperkingen/
mobiliteit	B

Beperkingen/
mobiliteit	A

Behoefte	aan	geschikt/
mobiliteit	1

Geen	behoefte/
mobiliteit	0

PIRAMIDEMODEL

Huismussen kunnen niet 

nestelen in de nestkastjes  

zoals we die in de winkel vinden. 

Het ronde gat in deze kastjes is 

simpelweg te klein. Dat moet 

bijna vier centimeter zijn voor 

een huismus. Ook Compaen heeft 

oog voor de toegang van de 

woning. Nu steeds meer mensen 

zijn aangewezen op een rollator, 

rolstoel of scootmobiel, zorgen 

we dat de toegankelijkheid van 

woningen steeds optimaal blijft.



We	proberen	zo	snel	mogelijk	betalingsproblemen	te	
signaleren	en	erger	te	voorkomen.	Dat	doen	we	bijvoor-
beeld	door	een	proactief	huurincassobeleid,	met	een	
persoonlijke	aanpak	en	gericht	op	schuldhulpverlening		
als	dat	aan	de	orde	is.

We	hebben	naast	een	maatschappelijke	taak	ook	een	
zakelijk	belang	bij	goede	leefbaarheid.	Daar	zijn	we	gewoon	
transparant	over.	Ook	dat	is	voor	ons	een	reden	om	ons	in		
te	zetten	voor	leefbaarheid.

We	zijn	van	oudsher	een	overzichtelijk	bedrijf	met	korte	
lijntjes	en	we	kennen	onze	klanten.	Dat	koesteren	we.	Door	
goed	voeling	te	houden	met	onze	klanten,	horen	we	snel	of	
er	leefbaarheidsproblemen	zijn.	We	stemmen	af	met	onze	
huurdersorganisaties	en	treffen	vanuit	onze	rol	maatregelen	
en/of	geven	aan	andere	partijen	signalen	door.	Waar	nodig	
spreken	we	betrokkenen	actief	aan	op	hun	rol	en	verant-
woordelijkheden	ten	aanzien	van	leefbaarheid.	

Onze	dienstverlening	is	niet	alleen	kostenbewust	ingericht,	
maar	zeker	ook	op	tevreden	klanten	(zie	ook	doel	9).	Daarbij	
houden	we	ook	ruimte	voor	persoonlijk	contact	en	aandacht,	
zeker	voor	kwetsbare	groepen.	We	zijn	bereikbaar	via	internet	
en	telefoon,	maar	er	is	ook	gelegenheid	voor	persoonlijke	
ontmoeting	(click,	call	én	face).	We	onderhouden	contacten	
met	de	wijkraden,	elk	jaar	voeren	we	een	reeks	keukentafel-
gesprekken	met	onze	klanten.	

We	dragen	preventief	bij	aan	leefbaarheid	door	de	leefbaar-
heid	in	complexen	en	buurten	te	monitoren	en	indien	
noodzakelijk	treffen	we	actief	maatregelen	bijvoorbeeld	
binnen	de	mogelijkheden	van	onze	woningtoewijzing.
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WE DRAGEN BIJ AAN LEEFBAAR-
HEID VANUIT ONZE ROL EN SAMEN 
MET ANDEREN

B  We voorzien steeds meer bewoners met 
rugzakje. Wij helpen kwetsbaren vanuit ons 
werkterrein en signaleren voor/werken samen 
met andere partijen 

B  We voeren een proactief huurincassobeleid met 
persoonlijke aanpak en gericht op schuldhulp
verlening

B  We zetten ons actief in om de leefbaarheid in 
onze wijken goed te houden. Onze leefbaarheids
inspanningen zijn echter door de wetgever 
beperkt (ca € 125 per jaar per woning) en primair 
een taak van de gemeente geworden, maar we 
doen wat we kunnen vanuit maatschappelijk en 
economisch belang 

doel 8]

LEEFBAARHEID

Compaen kijkt verder dan de 
voordeur. Wooncomfort wordt 
immers zeker niet alleen bepaald 
door de woning, maar ook door  
de woonomgeving. Daarom kijken 
we altijd verder.
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WE BEHOUDEN EEN HOGE 
KLANTTEVREDENHEID

B  Onze klanttevredenheidscore is tenminste 7,8
B  Actief betrekken en ondersteunen huurders

organisaties

doel 9]

Huurders	geven	nu	aan	dat	ze	tevreden	zijn	over	ons.		
In	de	laatste	klanttevredenheidsmeting	(Aedes	Benchmark)	
scoorden	we	een	7,8.		Daar	zijn	we	trots	op	en	dat	willen	we	
graag	zo	houden.	

Dit	doen	we	bijvoorbeeld	door	met	onze	producten	–	ons	
vastgoed	–	zo	goed	mogelijk	aan	te	sluiten	op	de	behoefte.	
Bestaande	klanten	gaan	we	ook	meer	attent	maken	op	onze	
vrijkomende	(nieuwe)	woningen,	die	misschien	beter	
aansluiten	bij	hun	actuele	of	toekomstige	woningbehoefte.	
We	gaan	daar	graag	over	in	gesprek	en	kijken	dan	samen	
naar	mogelijke	invulling	van	die	woonbehoefte,	eventuele	
drempels	die	we	daarbij	kunnen	wegnemen,	wensen	
waarop	we	kunnen	inspelen.

Die	tevredenheid	houden	we	óók	vast	door	onze	dienst-
verlening	(services)	waarbij	we	dicht	bij	de	klant	blijven	
staan.	Daarnaast	betrekken	we	huurdersorganisaties	actief	
en	vroegtijdig	bij	beleid.	We	ondersteunen	ze	daarbij,	zodat	
ze	toegerust	zijn	om	de	veelheid	aan	vraagstukken	aan	te	
kunnen.	Onze	toeleveranciers	en	partners	(waaronder	
aannemers)	sporen	we	aan	om	klantgericht	te	werken	en	
verder	te	kijken	dan	de	spreekwoordelijke	neus	lang	is.		
We	maken	daarvoor	ook	afspraken	over	klanttevredenheid	
en	signaleringsfunctie.	Dit	is	een	win-win-win	situatie	met	
als	primair	doel	borging	van	klanttevredenheid	en	eerder-
genoemde	leefbaarheid.	Bijvangst	is	minder	administratieve	
lasten	en	een	langjarige	goede	samenwerking	met	leveran-
ciers		(ketensamenwerking).

KWALITEIT

Voor tevreden bewoners 
moet je een juiste mix  
vinden van kwaliteit en 
betaalbaarheid, duurzaam
heid en comfort, woning  
en woonomgeving.  
We zoeken en vinden  
die mix. Voor iedere klant. 
Met plezier.
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ORGANISATIE
Compaen	heeft	zich	ontwikkeld	als	een	organisatie	die	van	
aanpakken	houdt.	Vanuit	professionele	kennis	en	kunde,	
maar	ook	met	gezond	boeren	verstand	en	persoonlijke	
betrokkenheid,	staan	we	dicht	bij	onze	klanten.	
Onze	organisatie	is	overzichtelijk	en	compact.	Onze	
bedrijfslasten	liggen	dan	ook	lager	dan	het	landelijk	
gemiddelde.	Dat	willen	we	zo	houden.	Tegelijkertijd	stellen	
we	ons	nu	wel	grote	doelen.	We	komen	van	een	fase	met	
hoofdzakelijk	een	beheeropgave	in	een	fase	waarin	we	flink	
investeren.	Het	succes	van	onze	organisatie	wordt	bepaald	
door	onze	medewerkers.	Kennis,	kunde	en	eigenaarschap	
zijn	daarvoor	belangrijk.	We	hebben	de	juiste	competenties	
en	capaciteit	nodig.	Die	zullen	we	gedeeltelijk	zelf	ontwikkelen,	
deels	inhuren,	maar	vooral	ook	met	en	bij	onze	samenwer-
kingspartners	organiseren.

4     MIDDELEN EN RANDVOORWAARDEN 

SAMENWERKING EN PARTICIPATIE
We	zullen	effectief	en	efficiënt	werken	door	samen	te	
werken	met	goede	partners.	Bijvoorbeeld	door	slim	inkopen	
van	nieuwbouw,	renovatie	en	onderhoud	(bijvoorbeeld	door	
functionele	aanbesteding	met	zogenaamde	design-build-	
maintain	constructie),	door	gericht	samenwerken	met	
collega	corporaties	in	onze	regio	en	soortgelijk	corporaties	
elders	in	het	land	(deskundigheid	en	specialisten	uitwisse-
len,	gezamenlijk	optrekken,	beschikbare	instrumenten	
toepassen	etc.).
Samenwerken	willen	we	ook	met	onze	belanghouders.		
Dit	ondernemingsplan	is	mede	tot	stand	gekomen	door	
dialoog	met	huurdersverenigingen,	gemeenten,	zorg-	en	
welzijnsinstellingen	en	collega	corporaties.	We	organiseren	
jaarlijks	deze	brede	dialoog,	voorafgaand	aan	de	formele	
participatiemomenten	voor	het	bod	en	de	prestatieafspraken.	
We	vinden	zowel	de	tussentijdse	als	formele	participatie-
momenten	met	belanghouders	van	belang.	Ook	op	
projectniveau	zullen	we	vroegtijdig	huidige	en	potentiele	
klanten	en	andere	belanghebbenden	betrekken,	met	als	
doel	een	maximale	maatschappelijke	bijdrage.	Onze	
huurdersbelangenverenigingen	spelen	hierbij	een	belangrijke	
rol	en	wij	steunen	hen	hierbij	actief.	We	zijn	ons	er	van	

bewust	dat	participatie	ook	tijd	en	geld	kost.		
We	zullen	ook	daarop	sturen.	

Voor	ons	is	kenmerkend	aan	de	goede	samenwerking:	
vertrouwen,	respect,	een	gezond	zakelijke	houding,	
resultaatgerichtheid	en	wederkerigheid.	Dit	zijn	voor	ons	
meer	dan	mooie	woorden,	hier	mag	u	ons	op	aanspreken.

FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
Om	onze	doelstellingen	te	bereiken,	is	financiële	continuïteit	
een	harde	voorwaarde.	Die	meten	we	onder	meer	aan	de	
hand	van	de	normen	van	onze	toezichthouders.	Het	gaat	
dan	bijvoorbeeld	om	onze	solvabiliteit,	de	waarde	van	ons	
bezit	in	verhouding	tot	de	leningenportefeuille	(Loan-to-Value)	
en	de	mate	waarin	we	onze	rente	kunnen	betalen	(Interest	
Coverage	Ratio).	Compaen	is	financieel	gezond.	We	willen	
ons	vermogen	inzetten	voor	de	volkshuisvesting,	nu	en	in		
de	toekomst.	We	zorgen	er	uiteraard	voor	dat	we	aan	de	
normen	van	onze	toezichthouders	voldoen	en	hanteren	
daarbovenop	een	eigen	signaleringsnorm.	Die	laatste	geeft	
aan	waar	we	ons	vermogen	maximaal	inzetten	en	tijdig	bij	
kunnen	sturen.	

Als Compaen een woning onder 

handen neemt, zien we vaak  

dat dit een impuls geeft aan 

bewoners: de tuin wordt 

aangepakt, de ramen wat  

vaker gewassen, de stoep wat 

vaker geveegd. Buren nemen  

dat over… 

Zo ontstaat een interessant 

dominoeffect. Daarover 

gesproken: weet u nog van die 

mus die in de Expohal in 

Leeuwarden in 2005 liefst 

38.000 dominosteentjes 

voortijdig liet omvallen?



ICR

Signaleringsnorm	Compaen

Minimale	norm	WSW
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5     DOORREKENING 

Op	basis	van	de	stand	per	1	januari	2017	hebben	we	de	
doelstellingen	zoals	verwoord	in	dit	ondernemingsplan	
doorgerekend.	We	hebben	ons	daarbij	de	volgende	vraag	
gesteld.	Zou	het	voor	Compaen	financieel	haalbaar	zijn	
als	we:
•	 	elk	jaar	50	nieuwe	woningen	bouwen,	die	een	huur	

onder	de	eerste	aftoppingsgrens	(€	592/maand)	hebben	
en	energieneutraal	zijn	en

•	 	structureel	de	huren	met	maximaal	de	inflatie	verhogen	
en

•	 	elk	jaar	zo’n	€	1,75	miljoen	investeren	in	verduurzaming	
van	de	bestaande	woningen,	waarbij	de	huurders	die	het	
voordeel	van	de	verduurzaming	genieten	een	deel	
meebetalen	via	huur	of	servicekosten	en

•	 	ons	reguliere	meerjarenonderhoudsplan	gewoon	
uitvoeren	en	aanvullend	elk	jaar	100	woningen	rollator-
doorgankelijk	maken	en

•	 elk	jaar	20	woningen	verkopen	bij	mutatie	en
•	 binnen	onze	mogelijkheden	investeren	in	leefbaarheid?

De financiële uitgangspositie van Compaen is gezond. Het niveau van de bedrijfskosten van Compaen 
is laag, regionaal gezien hoort Compaen op dit punt bij de top. De onderhoudskosten zijn lager dan 
landelijk gemiddeld, waarbij de woningen van hoge kwaliteit zijn. 

We	hebben	als	randvoorwaarde	gesteld	dat	we	bij	deze	
combinatie	van	maatregelen	blijvend	moeten	voldoen	aan	
de	financiële	ratio's	van	het	WSW.	Dit	om	een	blijvende	
toegang	tot	de	kapitaalmarkt	te	garanderen.	Van	de	5	
financiële	ratio’s	blijken	de	kasstroomratio’s	voor	Compaen	
het	meest	relevant.	Uit	onze	berekeningen	blijkt	dat	de	
rentedekkingsgraad	(interest	coverage	ratio	of	ICR11)	de	
bepalende	grens	is	aan	de	investeringsmogelijkheden	van	
Compaen.	Bij	de	doorrekening	hebben	we,	mede	vanwege	
de	lange	tijdshorizon	van	dit	plan	een	veiligheidsmarge12	
opgenomen	ten	opzichte	van	de	WSW	ratio's.	

Op	basis	van	de	doorrekening	van	bovenstaande	maatregelen	
hebben	we	een	risicoanalyse	uitgevoerd.	Het	basisscenario	
daarvan	is	weergegeven	in	onderstaande	tabel.	We	hebben	
na	al	onze	calculaties	geconcludeerd	dat	uitvoering	van	onze	
doelstellingen	in	dit	ondernemingsplan	financieel	haalbaar	
is	voor	Compaen.	In	onderstaande	grafiek	is	het	effect	van	
dit	ondernemingsplan	op	het	verloop	van	de	ICR	weergegeven.	

11  De ICR geeft aan in hoeverre Compaen in 
staat is om vanuit de exploitatie van het 
bestaande bezit de verschuldigde rente  
te betalen. Hierbij is als vertrekpunt 
gekozen voor een kasstroombenadering. 
De ICR wordt hierbij gedefinieerd als de 
operationele kasstroom exclusief rente / 
saldo rente lasten en rentebaten. Om 
financieel gezond te blijven moet de ICR 
voldoende zijn om rendement uit eigen 
vermogen te halen en moet er ruimte zijn 
om aflossingen van leningen te betalen.

12  Als signaleringsgrens om tegenvallers op 
te kunnen vangen wordt door het WSW 
een normwaarde van 1,4 gehanteerd.  
Een ICR lager dan 1,4 is voor WSW een 
signaal dat een corporatie bij een 
slecht  weer scenario al snel niet meer  
aan haar renteverplichtingen kan voldoen 
en dan ook onvoldoende geldmiddelen 
beschikbaar heeft voor aflossingen.  
Indien deze norm niet wordt gehaald  
moet de ratio binnen een periode van  
vijf jaar weer boven dat niveau liggen. 
Compaen hanteert voor de doorrekening 
van dit ondernemingsplan een 
signaleringsnorm van 1,7.
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DUURZAAMHEID

We doen dat wat mogelijk  
is voor ons aan de duurzaam
heid van onze woningen en 
menen ook dat MVO veel 
verder gaat dan dat. Daarom 
gaan we bewust met het 
milieu om en stimuleren 
bewoners daarin.

By using CyclusOffset rather than a non-recycled paper, the environmental impact was reduced by :

9 851 kg afval 2 361 kg CO2 23 607 km afgelegd met een gemiddelde EU wagen

240 075 liter water 30 401 kWh energie 16 005 kg hout

Bron : www.arjowigginsgraphic.nl
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99
kg	afval

24
kg	CO2

236
km	afgelegd
met	een

gemidddelde	
EU	wagen

2,4
liter	water

304
kWh	energie

160
kg	hout

Door	gebruik	te	maken	van	CyclusOffset	in	plaats	van	een	niet	gerecycled	papier,	
werd	het	milieueffect	verminderd	met:



COLOFON

Tekst ondernemingsplan	
Compaen	en	LINK	ppo

Concept en vormgeving:
Branding	Topics

Wilt u zelf ook iets doen voor de 

huismus, dan vindt u op de site  

van de stichting Witte Mus

(www.huismusbescherming.nl)  

een gratis bouwtekening voor  

een nestkast voor huismussen.  

Plaats hem in een groene  

achtertuin, zodat de jonge musjes 

kunnen schuilen voor gevaar,  

zoals eksters.
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