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¹ Waar in het vervolg van deze visie over Woningstichting Den Helder (of nog korter: Woningstichting) wordt gesproken, 
wordt -tenzĳ anders vermeld- gedoeld op de combinatie van Woningstichting Den Helder (als TI) en Helder Vastgoed (de BV).

Ons primaire taakveld is en blĳft het 

voorzien in betaalbare woningen voor 

mensen die daar zelf niet in kunnen 

voorzien. Sinds begin 2019 groeit het 

aantal inwoners weer en neemt de vraag 

naar woningen toe. We houden er daarom 

rekening mee dat onze primaire taak in 

omvang toeneemt. 

Ons secundaire taakveld betreft de dienst-

verlening. Onze huurders hebben recht op 

een goed onderhouden, duurzame woning 

én een schone en veilige woonomgeving. 

Hoewel de gemeente primair verantwoorde-

lĳk is voor de leefbaarheid van buurten en 

wĳken, hebben corporaties hierin ook een 

grote rol. Bĳ verduurzaming van woningen 

verwacht de overheid van corporaties een 

voortrekkersrol. 

Ons tertiaire taakveld betreft de herstruc-

turering van de wĳk Nieuw Den Helder 

en de revitalisering van het stadshart. 

Beide stadsdelen zĳn nog niet ‘af’. In het 

afgelopen decennium stond dit taakveld 

daarom op de tweede plaats. Het belang 

van verduurzaming en aandacht voor 

leefbaarheid is echter steeds meer in het 

verlengde van ons primaire taakveld 

komen te liggen. Onze taken in het stads-

hart en in de wĳk Nieuw Den Helder krĳ-

gen daarmee een relatief lagere prioriteit. 

Deze visie biedt het bestuur en de Raad 

van Commissarissen (hierna: de Raad), 

het management en de overige medewer-

kers een leidraad voor het te voeren beleid 

tot 2025 en onze stakeholders een uitno-

diging om mee te doen om de gestelde 

doelen te behalen.

Met onze taken bewegen we mee met 

de veranderingen in de samenleving en 

genereren zo maatschappelĳk rendement. 

Onze stakeholders mogen deze beleids-

visie opvatten als een samenhangend 

pakket van toezeggingen aan het maat-

schappelĳk kader. 

Deze visie en de woonvisie van de 

gemeente Den Helder zĳn gelĳktĳdig 

opgesteld. Gestreefd is naar maximale 

onderlinge afstemming. De beide visies 

vormen immers de basis voor de jaarlĳks 

te maken prestatieafspraken. Een goede 

samenwerking met de gemeente Den Hel-

der draagt bĳ aan een optimaal resultaat 

van onze activiteiten. Het is onze intentie 

om ook met de gemeente Schagen, 

ondanks ons beperkte bezit daar, 

(basale) prestatieafspraken te maken. 

Met onze taakvelden zĳn wĳ een maat-

schappelĳk organisatie en moeten en willen 

wĳ ons kunnen verantwoorden over de wĳ-

ze waarop onze organisatie wordt bestuurd. 

Hoe wĳ dit vormgeven staat in de paragraaf 

over governance. Door transparant te 

handelen tonen wĳ dat wĳ het predicaat 

‘maatschappelĳk organisatie’ waard zĳn. 

Ons bestaansrecht blĳkt ook uit het feit dat 

wĳ in 2022 al een eeuw lang werkzaam zĳn 

in Den Helder. Wĳ hopen dat het corona-

virus tegen die tĳd voldoende bedwongen 

is om ons jubileum met alle inwoners van 

de stad te kunnen vieren.

De pĳlers voor ons strategische beleid 

voor de periode 2021 t/m 2025 zĳn: 

1. Primaire, secundaire en tertiaire 

taakvelden (hoofdstuk 1)

2. Gezonde financiële bedrĳfsvoering 

(hoofdstuk 2)

3. Samenwerking met en verantwoor-

ding afleggen aan de maatschappĳ 

(hoofdstuk 3)

4. Toekomstgerichte organisatie 

(hoofdstuk 4)

Al honderd jaar bezit en beheert Woningstichting Den Helder (hierna: Woningstichting) een 

groot deel van de sociale woningvoorraad in Den Helder. Het was, is en blĳft de primaire taak 

van Woningstichting om inwoners te huisvesten die niet zelfstandig in hun onderdak kunnen 

voorzien. Daar hoort ook het onderhoud en de verduurzaming van de woningen bĳ. Met ons 

DAEB-deel (diensten van algemeen economisch belang), de toegelaten instelling (TI), 

voorzien wĳ de primaire doelgroep van huisvesting en met ons niet-DAEB deel, Helder 

Vastgoed BV , waar overigens ook gereguleerde woningen toe behoren, ondernemen we 

diverse activiteiten om het stadshart te revitaliseren. Een vitale stad draagt immers bĳ

aan de waardevastheid van ons bezit.

Elke vĳf jaar herĳken wĳ ons beleid en stellen wĳ een nieuwe strategische visie op. Over de 

periode 2016-2020 hebben wĳ ruimschoots de door ons gestelde doelen behaald. Voor zover 

we niet aan de doelen hebben voldaan is dat in bĳna alle gevallen gebeurd op grond van een 

beleidsmatige keus dan wel als gevolg van overheidsbeleid waarin wĳ geen keus hadden. 

Deze visie beschrĳft ons beleid voor de periode 2021 t/m 2025. De grote investeringen voor de 

komende periode betreben verduurzaming van ons bezit, nieuwbouw en het stadshart. 

De eindigheid van onze financiële reikwĳdte, deels een gevolg van de overheidshecngen, wordt 

de komende jaren een belangrĳk punt van aandacht: we worden gedwongen tot het maken van 

keuzes, die wĳ verantwoorden door een rangorde in onze taakvelden aan te brengen.

Directie Woningstichting Den Helder

WONINGSTICHTING

A HUNDRED THINGS TO DO

DEN HELDERIN



06
07

Strategische beleidsvisie 2021 t/m 2025Woningstichting a hundred things to do in Den Helder

06

.01TAAKVELDEN
PRIMAIRE TAAKVELD:  

AANBOD AFSTEMMEN OP DE VRAAG

Den Helder is volop in beweging. Het aantal vacatures stĳgt en door de energietransitie 

ontstaan nieuwe markten. Gezien de aard van de werkgelegenheid verwachten we met 

name vanuit de midden- en hogere inkomens behoefte aan extra woningen. De gemeen-

te houdt rekening met een toename van de woningbehoefte van 1.100 woningen tot 2025. 

Het is onze taak om met name te voorzien in woningen voor de inwoners met een laag 

inkomen. Met 9.100 gereguleerde woningen, in de TI en BV samen, waarvan 8.500 met 

een huur onder de laagste aftopgrens (peiljaar 2020), zĳn wĳ de grootste lokale aanbie-

der van sociale woningen. Onze huren, uitgedrukt in een percentage van de maximale 

huur, liggen onder het landelĳk gemiddelde. Met dit aanbod kunnen wĳ de gehele pri-

maire doelgroep binnen Den Helder een passende woning bieden. Voldoende doorstro-

ming is daarbĳ wel een voorwaarde. Met name senioren blĳven vaak in een grote, relatief 

goedkope eengezinswoning wonen. Middels ons streefhuurbeleid en door het toepassen 

van gediberentieerde huurverhoging stemmen we prĳs en kwaliteit binnen onze voorraad 

meer op elkaar af, waardoor voor senioren de overstap naar een seniorenwoning kleiner 

wordt. Bĳ het vaststellen van de huurniveaus houden we rekening met het relatief lage 

prĳsniveau in Den Helder en met de draagkracht van onze primaire doelgroep.  

Zo mogelĳk maken wĳ afspraken met de gemeente en met energieleveranciers om  

ook de belastingen en de energiekosten voor deze doelgroep betaalbaar te houden. 
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De midden- en hogere inkomens bieden 

wĳ behalve duurdere huurwoningen ook 

koopwoningen. Maar er bestaan nog meer 

‘smaken’. Rĳksbouwmeester Alkemade 

wĳst erop dat tĳdens de crisis die in 

2008 begon, op diverse locaties in het 

land ruimte ontstond voor experimentele 

manieren van bouwen. Zelfbouwers, parti-

culiere collectieven en kleine coöperaties 

gingen aan de slag met nieuwe woon-

vormen. Samen met de diverse woon-

consumenten blĳven wĳ nadenken over 

behoeften die er spelen en bieden waar 

mogelĳk ruimte aan initiatieven, zoals we 

dat ook doen met ons tiny houseproject.

Om Den Helder en Woningstichting 

Den Helder in het bĳzonder beter vindbaar 

te maken voor woningzoekenden menen 

wĳ dat het goed zou zĳn om ons aanbod 

inclusief te presenteren op een landelĳk 

platform. Wĳ blĳven daarbĳ wel onze eigen 

toewĳzings- en verdeelcriteria hanteren. 

» Omvang en samenstelling van 

aanbod blĳven afstemmen op de 

diverse doelgroepen

» Grens in het oog houden van wat 

primaire doelgroep ‘aan kan’ 

» Bevorderen doorstroming

» Bouwen toekomstgerichte, 

flexibele zorgwoningen

» Inspelen op vraag naar 

nieuwe woonvormen

» Intentie om deel te nemen 

aan een landelĳk platform 

voor woonruimteverdeling

² Skaeve Huse, vrĳ vertaald vanuit het Deens: ‘rare huizen’, zĳn woningen bedoeld voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen
³ Afhankelĳk van de ligging t.o.v. de zon, en alleen op daken met een minimale restant levensduur van 25 jaar

Doorstroming bevorderen we met ons 

huurbeleid en ook met nieuwbouw, verbe-

tering en sloop. Door woonkwaliteit toe te 

voegen stemmen we de omvang en kwa-

liteit van ons bezit beter af op de omvang 

en samenstelling van onze doelgroepen. 

De wachttĳd voor een huurwoning 

is een belangrĳke indicator voor de 

beschikbaarheid van woningen voor de 

verschillende doelgroepen. Wĳ monito-

ren de wachttĳden om zo nodig tĳdig bĳ 

te kunnen sturen. De woningen die we 

de laatste jaren toevoegden, met name 

die in het stadshart, zĳn bĳna allemaal 

gelĳkvloers te bewonen (0-treden) en dus 

geschikt voor senioren. Wanneer tussen 

2040 en 2050 de vergrĳzing afvlakt, 

kunnen we deze woningen ook toewĳzen 

aan jongeren. 

Wĳ bezitten relatief veel zorggebouwen. 

Op het moment van opstellen van deze 

visie heeft Den Helder volgens onder-

zoek van Atrivé voldoende zorgvastgoed. 

Tussen 2020 en 2050 stĳgt het aantal 

dementerenden echter met bĳna negen-

tig procent en zĳn meer zorgwoningen 

nodig. Deze bouwen wĳ bĳ voorkeur zo 

dat ze later als normale, zelfstandige 

woningen te verhuren zĳn. 

Jonge senioren vragen steeds vaker naar 

vormen van zelfstandig wonen in een 

beschutte woonomgeving. Hierin voorzien 

wĳ nu nog niet, maar wĳ willen wel inspe-

len op deze behoefte. 

Rĳksbouwmeester Alkemade: 

‘Eenzaamheid is echt een heel 

groot probleem, en het komt in 

alle leeftĳdsgroepen voor.

Een hofje kan voor een deel van 

deze mensen uitkomst bieden’. 

Met de aantrekkende economische 

ontwikkelingen komen ook studenten en 

trainees naar Den Helder. Ook op hun (tĳ-

delĳke) vraag naar eenvoudige, betaalbare 

woningen willen wĳ een passend aanbod 

hebben. Voor mensen die begeleiding 

nodig hebben om hun leven op orde te 

krĳgen en te houden bieden wĳ naast de 

woningen die wĳ al verhuren aan instel-

lingen in de komende beleidsperiode een 

beperkt aantal Skæve huse en woningen 

die beschikbaar worden gesteld volgens 

het principe van ‘housing first’. 
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SECUNDAIRE TAAKVELD: 

GOED, VEILIG, GEZOND EN DUURZAAM WONEN

WONINGEN

We stellen hoge eisen aan de veiligheid en het comfort van onze 

woningen. Binnen de beschikbare budgetten bieden wĳ maximale 

kwaliteit en dienstverlening. Vanwege krapper wordende bud-

getten moeten we in de komende beleidsperiode wellicht hierin 

een stapje terug doen. Wel gaan we waar mogelĳk door met het 

plaatsen van pv-panelen (zonnepanelen) op onze eengezins-

woningen en, vanaf 2023 ook op etagebouw. Een tweede toilet 

plaatsen we op verzoek van huurders en waar mogelĳk ook bĳ 

planmatig onderhoud. 

Conform de afspraken die Aedes met de overheid heeft gemaakt 

is het doel dat corporaties vóór 2050 CO2 neutraal zĳn. Hoewel 

dit ook ons doel is, realiseren wĳ ons dat deze opgave qua tĳd en 

financiën wellicht niet haalbaar is. Onze ambitie is dat vóór eind 

2025 tenminste 72% van onze woningen minimaal label B heeft 

en dat wĳ in 2030 alleen nog woningen met minimaal label B in 

bezit hebben. Onze keus is vooralsnog om geen warmtenet aan te 

leggen, maar onze woningen verdergaand te isoleren. We experi-

menteren daarbĳ met hybride ketels. Bouwen, beheren en slopen 

doen we zo veel mogelĳk circulair. De technisch ontwikkelingen 

op gebied van verduurzaming gaan snel. Wĳ volgen die op de 

voet, net als de ervaringen met warmtenetten. Ons budget is niet 

oneindig. Daarom plaatsen wĳ alleen pv-panelen op daken die 

tenminste nog 25 jaar meegaan en wegen wĳ verduurzaming van 

bestaand bezit scherp af tegen kosten voor vervangende 

nieuwbouw. Bĳ deze afwegingen spelen behalve financiën ook 

factoren als architectonische waarde, leefbaarheid en betaalbaar-

heid voor onze huurders een rol. Omdat onze huurders dankzĳ 

de verduurzaming lagere energielasten krĳgen, lĳkt het ons 

redelĳk om een deel van onze investeringen terug te vragen in 

de vorm van een stukje extra huur. Evenals bĳ het huurbeleid is 

Stichting Huurdersbelang (SHB), de vertegenwoordiging van onze 

huurders, nauw betrokken bĳ alle ambities en beslissingen op het 

gebied van verduurzaming. 

Of verduurzaming van de woning de huurder daadwerkelĳk geld 

bespaart hangt deels af van de mate waarin de huurder zich 

energiebewust gedraagt. Samen met de gemeente starten we in 

2021 een project waarbĳ een aantal huurders wordt opgeleid tot 

energiecoach. Het is hun taak om bĳ andere huurders meer be-

wustwording van energiegebruik en -kosten te bewerkstellingen. 

» Streven blĳft CO2 neutraal in 2050 en alle woningen ten-

minste label B in 2030

» Samen met huurders keuze maken voor nieuwe energiebron

» Zoveel mogelĳk duurzaam woningbeheer

» Stukje besparing op de energielasten terugvragen aan de 

huurder ter dekking van onze investeringen 

WOONOMGEVING

Een goede, veilige en gezonde woonomgeving is minstens even 

belangrĳk als een goede woning. De leefbaarheid staat in een 

aantal buurten sterk onder druk. Veel huurders zĳn laag opgeleid 

en kwetsbaar. Een aantal van hen weet zich niet als normaal 

huurder te gedragen en veroorzaakt spanningen in de buurt. 

Het overgrote deel van onze huurders leeft en gedraagt zich 

als normale burgers. Veel van hen zĳn van betekenis door zich 

bĳvoorbeeld als toezichthouders voor de buurt in te zetten. Zĳ 

zien toe op het aanzien van de straten en tuinen en spreken zo 

nodig medehuurders aan op verloedering. Wĳ willen de goed-

willende huurders het woongenot blĳven bieden waar zĳ recht 

op hebben en hen beschermen tegen buurtgenoten die de sfeer 

in de woonomgeving bederven. Ons team van sociaal wĳk- en 

huismeesters heeft tot taak het samenwonen in de buurt in goede 

banen te leiden. In de praktĳk zĳn zĳ veel tĳd kwĳt aan huurders 

met psychische, psychiatrische of geriatrische problemen en aan 

huurders met een verslavingsachtergrond. Maar ook huurders met 

onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, dementerende 

ouderen etc. maken dat wĳ ondanks de toepassing van leefregels 

en gedragsaanwĳzingen in een aantal buurten de grens naderen 

van wat de ‘inclusieve samenleving’ wordt genoemd. Afdoende in-

terventie van deskundigen op het gebied van verslavingszorg en 

psychiatrie, maar ook de hulp en inzet van Stichting Vluchtelin-

genwerk, politie, justitie, gemeente en politici is onontbeerlĳk. Met 

name de omvang van de jeugdproblematiek is zorgwekkend. Wĳ 

roepen de gemeente op om te zorgen voor meer stabiliteit door 

enerzĳds te voorzien in voldoende en goede zorg en anderzĳds 

door te voorkomen dat de in Den Helder aanwezige zorgmoge-

lĳkheden en sociale vangnetten een aanzuigende werking op 

zorgvragers van buiten de gemeente uitoefenen. Ons streven is 

om samen met de gemeente, de inwoners van Den Helder en alle 

organisaties die verbetering van de leefbaarheid nastreven, eind 

2025 alle rode vlekken in Den Helder op de gridkaart van De leef-

baarometer (www.leefbaarometer.nl) weggewerkt te hebben. Elke 

twee jaar vindt een meting plaats. In 2016 was het aantal rode 

vlekken met negentig procent afgenomen ten opzichte van 2002. 

In 2018 was het aantal rode vlekken te opzichte van 2016 echter 

verviervoudigd. Dit toont aan dat de strĳd om buurten leefbaarder 

te maken vruchten afwerpt, maar dat de strĳd nooit ‘klaar’ is. 

Burgerinitiatieven om de leefbaarheid van buurten in stand te 

houden ondersteunen we met financiële middelen vanuit het 

samen met de gemeente opgerichte convenant Wĳkaanpak Plus. 

Door te investeren in maatschappelĳke gebouwen als brede scho-

len, wĳkhuizen, bibliotheken, een gemeenschappelĳke huiskamer 

etc. dragen wĳ op wĳkniveau bĳ aan het vergroten van kansen 

voor individuele inwoners. 

De huiskamer van onze flat (gefinancierd vanuit 

Wĳkaanpak Plus) is een ontmoetingsplaats om

medebewoners beter te leren kennen.

Ik kom er 1 of 2 keer per week. Erg gezellig. 

4 Het consuminderhuis biedt aan mensen die moeite hebben om financieel rond te komen de mogelijkheid hen langdurig te binden en te begeleiden. 
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» Garanderen van een veilige en gezonde woonomgeving 

staat onder druk

» Wĳ kiezen er voor om goedwillende huurders woongenot te 

blĳven verscha]en

» Verwachten van huurders ook zelf verantwoordelĳkheid

» Faciliteren ontwikkelingsmogelĳkheden voor huurders

» Medewerking nodig van Vluchtelingenwerk, politie, justitie, 

gemeente, politici etc.

» Oproep aan gemeente om stevig in te zetten op voorkomen 

downgrading 

» Leefbaarometer is graadmeter

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

Stichting Huurdersbelang is als belangrĳkste belanghouder onze 

gesprekspartner bĳ onderwerpen als de begrotingen, het jaarver-

slag, de jaarrekening en het beleid met betrekking tot nieuwbouw, 

woningverbetering en het beheer van de woningen. Het is tot 

nu toe altĳd gelukt om in goede harmonie met SHB te komen tot 

oplossingen voor vraagstukken. Wĳ gaan ervan uit dat we deze 

goede verstandhouding ook in de toekomst kunnen continueren. 

Wĳ zĳn er trots op dat wĳ veel huurders, zoals zĳ die deelnemen 

in een wĳkcommissie of projectcommissie, persoonlĳk kennen. 

Maar ook huurders met problemen zĳn bĳ onze wĳk- of huismees-

ters of incassomedewerkers persoonlĳk bekend omdat ook met 

hen nauw contact wordt onderhouden. Onze sociaal wĳkmeesters 

spreken huurders voor een gemoedelĳk praatje, maar gaan waar 

nodig ook een gesprek aan waarin zaken duidelĳk moeten wor-

den benoemd. Juist in dergelĳke situaties speelt de emotionele 

intelligentie in het contact met de klant een grote rol. Huurders 

met financiële problemen vragen extra aandacht. Het is van 

belang dat hun problemen snel worden onderkend en aange-

pakt. Onze medewerkers zĳn daarop getraind en werken samen 

met onder meer de gemeente. Doel is om uithuiszettingen te 

voorkomen. Wĳ zĳn voorstander van preventieve, van structurele 

oplossingen zoals bĳvoorbeeld het Consuminderhuis biedt. 

Het persoonlĳk contact met onze huurders -naast alle andere ma-

nieren waarop wĳ met onze huurders communiceren- draagt in 

grote mate bĳ aan een goede sfeer in de buurt en aan een goede 

verstandhouding tussen huurder en verhuurder. Om die reden 

kiezen we er voor om het Woonplein, ons gastvrĳe frontocce te 

behouden. Hetzelfde geldt voor ons klantcontactcentrum, waar 

de vragen en opmerkingen van onze klanten zo snel mogelĳk 

worden beantwoord en verwerkt. 

De tĳd die we ‘kwĳt’ zĳn aan persoonlĳk contact, winnen we terug 

door met klanten die digitaal vaardig zĳn, digitaal te communi-

ceren. Digitalisering kenmerkt zich door hoge snelheid, gemak 

en lage kosten. Via het nog te implementeren klantportaal, dat 

bereikbaar wordt via de website, kunnen klanten persoonlĳke 

gegevens en gegevens over hun woning raadplegen en voor zo 

ver van toepassing ook wĳzigen. De komst van een uitgebreid 

Klant Volg Systeem helpt onze medewerkers om onze klanten nog 

sneller en ebectiever te helpen. 

Naast één-op-één communicatie houden we onze huurders met 

moderne communicatiemiddelen én via de meer klassieke kana-

len als het Woonmagazine, nieuwsbrieven, jaarverslag etc. op

de hoogte van een breed scala aan onderwerpen. In de komende 

periode zetten we daar ook vaker social media voor in. Daarmee 

verwachten meer jongeren te bereiken. We gaan tevens meer 

proactief communiceren omdat we het belangrĳk vinden om onze 

stakeholders te vertellen waarom we doen wat we doen. 

Jaarlĳks en na diverse actiemomenten (schoonmaak, schilder-

werk, planmatig onderhoud, woningverkoop, tuinonderhoud etc.) 

vragen wĳ onze huurders om een terugkoppeling in de vorm van 

een gemotiveerd rapportcĳfer. Ook nieuwe huurders en vertrek-

kende huurders vragen we naar hun oordeel over de woning, 

de woonomgeving en onze dienstverlening. Vragen over actuele 

onderwerpen leggen we met enige regelmaat voor aan ons 

huurderspanel. De uitkomsten van al deze evaluaties, enquêtes 

en beoordelingen gebruiken we als sturingsinstrument om onze 

dienstverlening en onze producten verder te verbeteren.

» SHB betrekken bĳ al onze belangrĳke keuzen 

» Persoonlĳk contact met individuele huurders

is zeer waardevol en houden we in stand

» Digitalisering met huurders waar mogelĳk en gewenst

» Implementatie klantvolgsysteem en uitbreiding 

van het kantportaal

» Uitbreiding van toepassing social media

» Proactief communiceren

» Op basis van reflectie van onze huurders 

verbeteringen doorvoeren

r de woning, 

en over actuele 

r aan ons 

uaties, enquêtes 

ment om onze 

eteren.

zen 

ders

k en gewenst

eiding 
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TERTIAIRE TAAKVELD: REVITALISEREN 

EN HERSTRUCTUREREN

De herstructurering van de wĳk Nieuw Den Helder, eind vorige 

eeuw ingezet tegen ernstige leefbaarheidsproblemen, kreeg gaan-

deweg de rol van ‘begeleiding van de krimp’. De revitalisering van 

het stadshart is juist een obensief tegen de krimp. Waar Deetman en 

Mans (Krimp of niet) in 2010 al kansen voor Den Helder zagen, ziet 

nu rĳksbouwmeester Floris Alkemade (sessie Panorama Nederland 

13 juni 2019 te Den Helder) Den Helder als de plek ‘waar Nederland 

begint’. Hĳ doelt op de rol die Den Helder heeft bĳ de energietransi-

tie: het is één van de plaatsen waar energie aan land komt en van 

waaruit de bouw en het onderhoud van windmolens plaats vindt. 

Deze werkgelegenheid zorgt voor de komst van (hooggeschoolde) 

mensen, die bovendien in de Kop van Noord-Holland goedkoper 

kunnen wonen dan elders in de provincie. Door in het stadshart 

mooie woningen toe te voegen kan Den Helder zich presenteren als 

aantrekkelĳke woongemeente. 

(Over het ontwerp Anton Pieckhuis) Als dit wordt zoals 

op de ontwerpschets, dan zou ik zeggen: super mooi 

en trek deze lĳn door in de volledige Koningsstraat en 

laatste deel Spoorstraat. Den Helder, de Zonnestad van 

Nederland, wordt steeds mooier en mooier!

In Nieuw Den Helder werken we samen met de gemeente. In het 

stadshart, waar ruimte moet zĳn voor zowel woningen als winkels, 

waar de verbinding tussen de Beatrixstraat en Willemsoord ver-

sterkt moet worden, en waar we op de dĳkzone gaan bebouwen, 

werken we samen met de gemeente en met Zeestad. In beide 

wĳken worden incourante woningen gesloopt. In het stadshart, 

waar we anticiperen we op een (voorzichtige) groei van het 

aantal inwoners, maken die plaats voor gevarieerde woningbouw. 

Hiermee en met het door de gemeente en Zeestad beoogde voor-

zieningenaanbod wil Den Helder de concurrentie aan kunnen 

met Schagen en Alkmaar. Met toevoeging van woningen, onder 

andere door woningen boven winkels te realiseren, verdichten 

we het stadshart. Of de waargenomen voorzichtige groei van Den 

Helder doorzet moet worden afgewacht. Maar door aantrekkelĳ-

ke woningen te realiseren laat Den Helder weten een goede en 

betaalbare optie voor wonen te zĳn. 

Onze investeringen in het stadshart gebeuren vanuit onze BV en 

gaan dus niet ten koste van onze taak om de primaire doelgroep 

te huisvesten. Omgekeerd lift de waarde van ons vastgoed in de TI 

wel mee op de revitalisering van het stadshart. 

In Nieuw Den Helder zĳn we voorzichtiger met groei. We verlagen 

er juist de bebouwingsdichtheid. Door sloop ontstaan zogenoem-

de ‘wachtende landschappen’. Deze kunnen zo nodig in de toe-

komst in lage dichtheden worden bebouwd. De positieve ebecten 

van de herstructurering in Nieuw Den Helder nemen niet weg dat 

in deze wĳk nog steeds de meeste mensen met een laag inkomen 

wonen en dat in deze wĳk de meeste leefbaarheidsproblemen 

voorkomen. Wat voor heel Den Helder geldt, is in het bĳzonder 

van toepassing voor de wĳk Nieuw Den Helder: extra instroom van 

kansarmen moet worden voorkomen. 

» Van begeleiding van krimp naar anticiperen 

op (voorzichtige) groei

» De stad en met name het stadshart aantrekkelĳk 

maken voor kansrĳke inwoners

» In Nieuw Den Helder blĳven werken aan 

een betere sociaaleconomische balans
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GEZONDE FINANCIËLE 
BEDRIJFSVOERING
De komende beleidsperiode staan wĳ gesteld voor grote opgaven: 

 » ons bezit moet in versneld tempo worden verduurzaamd en worden voorbereid op afkoppeling van het aardgas

 » betalen van hoge hefngen en belastingen

 » sterk gestegen kosten voor nieuwbouw 

Gegeven deze opgaven moeten we binnen de financiële ruimte die we hebben keuzes maken. Ieder keus dient een doel maar staat 

ook op gespannen voet met andere doelen. Door onze hoge kwaliteitsstandaard, de relatief hoge leeftĳd van ons bezit en doordat wĳ 

bĳ mutaties vaak het planmatig onderhoud naar voren trekken zĳn onze onderhoudslasten relatief hoog. Wĳ besteden hier gemiddeld 

ongeveer tien miljoen meer aan dan commerciële beleggers. Wĳ kiezen er voor om het mutatie- en planmatig onderhoud te versoberen 

zonder het principe van een hoog kwaliteitsniveau los te laten. Waar wĳ voorheen nog hoge kosten maakten om leegstand te voorko-

men, kunnen we het, gegeven de grote vraag naar onze woningen, ons permitteren om te bezuinigen op mutatiekosten. Wĳ kiezen er 

ook voor om te blĳven streven naar CO2neutraal en naar verbetering van onze energie-index, maar het behalen van de door Aedes met 

de overheid gemaakte afspraken over verduurzaming zĳn bĳ ons niet langer een harde eis. 

De gestegen kosten voor nieuwbouw zĳn terug te voeren op hoge duurzaamheidseisen en gestegen prĳzen voor materiaal en arbeid. 

Toch kiezen wĳ bewust voor het realiseren van bouwwerken met een hoge kwaliteit qua architectuur en materiaalgebruik omdat 

dergelĳke bouwwerken hun waarde behouden. Bĳ elk project wordt de afweging gemaakt of het bouwwerk voldoet aan doelmatigheid. 

Soberheid (versobering) passen we zo nodig toe om het project binnen onze financiële kaders te krĳgen. Meer dan voorheen kĳken  

we kritisch naar de onrendabele toppen (ORT’s), met name op koopwoningen. Maar hoe dan ook kiezen we in principe niet voor goed-

kope bouw. Om toch de kosten te beheersen zĳn we wel genoodzaakt om de geplande nieuwbouw te temporiseren. Bĳ de keuze welke 

projecten verder naar achter doorschuiven leggen de vraag vanuit de markt, het gevolg voor onze financiën én meerwaarde voor wĳk  

of stad gewicht in de schaal. 

.02
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De hoge uitgaven drukken op onze operationele kasstromen. 

Door tĳdig te anticiperen op veranderingen in rente en/of inflatie 

houden wĳ ons risico beperkt. Ook houden wĳ onze bedrĳfslasten 

laag door onze investeringen zo veel mogelĳk uit eigen middelen 

te financieren. Daardoor liggen onze bedrĳfslasten ruim onder het 

landelĳk gemiddelde (bron: Aedes Benchmark). 

Ons vermogen en de vastgoedportefeuille vormen onze bubers, 

waarmee we ook in de toekomst onder verschillende marktom-

standigheden onze volkshuisvestelĳke doelstellingen kunnen  

realiseren. We trekken alleen nieuwe leningen aan voor het 

dekken van eventuele tekorten. Het is daarom van belang dat wĳ 

toegang blĳven houden tot de kapitaalmarkt voor de financiering 

van onze activiteiten. Hiervoor moeten we blĳven voldoen aan de 

financiële eisen van onze toezichthouders. 

Om te kunnen voldoen aan deze eisen borgen wĳ dat: 

 » de kosten van onze normale bedrĳfsuitoefening 

worden gedekt uit onze huuropbrengsten, 

 » er geen maatschappelĳk vermogen van de 

TI weglekt naar de BV, en 

 » onze niet-DAEB activiteiten na afdracht van belastingen 

een positief rendement opleveren 

Grotere opgaven, hoge afdrachten, in combinatie met meer on-

zekerheid over de huurinkomsten als gevolg van de coronacrisis, 

betekent dat we de komende jaren meer risico’s moeten nemen. 

Toch zĳn dit voor ons geen redenen om ons eigen vermogen toe 

te laten nemen en zo een extra buber op te bouwen. Wĳ kiezen 

er voor om ons vermogen zo optimaal mogelĳk in te zetten voor 

onze volkshuisvestelĳke taken. Daarom is het verantwoord om  

de leningenportefeuille tĳdelĳk te laten stĳgen: de TI investeert 

de komende beleidsperiode jaarlĳks zo’n vĳfendertig miljoen euro 

en trekt daar in totaal 153 miljoen euro aan nieuwe leningen voor 

aan. HVBV investeert jaarlĳks netto zo’n vĳftien miljoen euro,  

verkoopt ook op de externe markt en trekt in totaal 38 miljoen 

euro aan nieuwe leningen aan. 

Het financiële meerjarenperspectief van zowel de TI als HVBV 

wordt behalve aan de hand van kasstromen ook aan de hand van 

financiële ratio’s en kengetallen bewaakt. Voor beide bedrĳven 

geldt dat bĳna alle ratio’s en kengetallen tot en met 2025 voldoen 

aan de intern gestelde normwaarden en aan de kaders van onze 

toezichthouders. De meeste voldoen zelfs ruimschoots. Uitzonde-

ring is bĳ HVBV de solvabiliteit op basis van beleidswaarde in de 

periode 2020-2023, doch vanaf 2024 voldoet ook HVBV aan de 

normen. Gezien de gunstige perspectieven verwachten we echter 

dat de financiële continuïteit van HVBV net als die van de TI 

gewaarborgd is en dat beide de komende jaren toegang houden 

tot de kapitaalmarkt.

 » Grote financiële opgaven dwingen tot maken van keuzes

 » Met behoud van oog voor kwaliteit kiezen we voor 

• minder uitgaven aan planmatig en mutatieonderhoud

• temporisering van nieuwbouw

• beperking van ORT’s

 » Tĳdelĳke stĳging leningenportefeuille

 » Gezond lange termĳn perspectief

FINANCIELE KENGETALLEN SBV 2021-2025 

 TI HVBV WSDH incl deelnemingen

 enkelvoudig enkelvoudig geconsolideerd

Kasstromen 2021-2025 totaal in € Mln

Operationele ontvangsten 259 122 506

Operationele uitgaven -224 -99 -448

Kasstroom operationeel 35 23 58

Opbrengsten verkoop bestaan-
de voorraad

0 20 20

Opbrengsten nieuwbouw extern 0 67 67

Opbrengsten nieuwbouw intern 0 163 163

Uitgaven investeringen -163 -258 -421

Kasstroom investeringen -163 -8 -171

Nieuwe externe leningen 143 28 171

Interne lening 43 -43 0

Aflossing externe leningen -58 0 -58

Kasstroom Financieringen 128 -15 113

Netto Kasstromen 0 0 0

Balans in € Mln

MVA marktwaarde eind 2020 674 323 997

MVA marktwaarde eind 2025 721 345 1066

Externe leningen eind 2020 197 0 197

Interne lening eind 2020 -130 130 0

Externe leningen eind 2025 282 28 310

Interne lening eind 2025 -87 87 0

Financiele kengetallen

ICR, gemiddeld 2021-2025 2,38 2,58 2,45

Loan to value op beleidswaar-
de, eind 2025

69% 66% 68%

Solvabiliteit op beleidswaarde, 
eind 2025

60% 40% 50%

Leningen/marktwaarde, eind 
2025

27% 33% 29%
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MAATSCHAPPELIJKE 
SAMENWERKING EN 
VERANTWOORDING
Woningstichting werkt met maatschappelĳk geld. Terecht verwacht men van ons dat wĳ daarmee maatschappelĳk 

rendement genereren. Jaarlĳks brengen onze investeringen vierentwintig miljoen euro aan maatschappelĳk rende-

ment op. Die opbrengst willen wĳ de komende beleidsperiode continueren. Dat doen we door te blĳven voorzien in 

dan wel bĳ te dragen aan onder meer

 » goede en betaalbare woningen in een prettige woonomgeving tegen betaalbare huurprĳzen

 » verduurzaming van ons vastgoed

 » verbetering van het leefklimaat in Nieuw Den Helder 

 » aantrekker maken van het stadshart door toevoeging van mooie woningen

 » activiteiten, bedoeld om de leefbaarheid in wĳken en buurten te verbeteren

 » opleidings- en stageplaatsen voor jongeren

 » activiteiten bedoeld om onderwĳskansen, deelname aan sport, alfabetisering,  

zelfredzaamheid, samenredzaamheid etc. te stimuleren en armoede en eenzaamheid te bestrĳden

Op deze wĳze maatschappelĳk ondernemen betekent dat wĳ op onze nieuwbouwprojecten (soms forse) onrendabele toppen blĳven 

accepteren. Bĳ het beoordelen van investeringsprojecten toetsen we op rendement, maar ook op de mate waarin een project bĳdraagt 

aan een maatschappelĳke behoefte en aan verbetering van de wĳk. Daarbĳ streven we in Nieuw Den Helder naar een gezondere mix 

van koop en huur. In het stadshart ligt het accent op toevoegen van middel dure en dure huur- en koopwoningen. 

.03
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Aan verduurzaming en renovatie van ons vastgoed geven wĳ in 

de komende beleidsperiode in totaal €88 miljoen uit, onder meer 

door ons zonnepanelenproject af te ronden. Daarmee profiteren 

4000 huurders van eengezinswoningen en 2.550 huurder van 

etagewoningen van gratis stroom. Aan verbetering van leefbaar-

heid blĳven we jaarlĳks ruim een miljoen euro uitgeven.  

Het maatschappelĳk rendement van de aanpak van het stadshart 

is een levendiger, aantrekkelĳker stadshart waar ondernemers 

weer in durven investeren. In Nieuw Den Helder is de leefbaarheid 

aantoonbaar ten goede gekeerd. 

De komende jaren ligt onze focus op bestrĳding van verloedering 

van buurten, bestrĳding van armoede en het bieden van educatie. 

Dit zĳn cruciale factoren bĳ het verbeteren van de sociaalecono-

mische situatie van de inwoners van Den Helder. Als tegenpresta-

tie verwachten wĳ dat de inwoners zelf ook initiatieven ontplooi-

en. Samen met de gemeente ondersteunen wĳ die met financiële 

middelen uit het Wĳkaanpak Plus. 

Om een goede uitgangspositie voor maatschappelĳk onderne-

merschap te behouden, zetten wĳ in op een goede communicatie 

en op onderhouden en uitbreiden van ons netwerk van lokale en 

regionale organisaties. Zowel de Raad als de directie blĳven contact 

houden met belanghouders, waaronder lokale en landelĳke politici, 

om de belangen van Woningstichting naar voren te brengen. 

Woningstichting heeft de intentie om lid te blĳven van brancheor-

ganisatie Aedes. Een aantal functionarissen is actief in landelĳke 

werkgroepen van deze koepel. Alle commissarissen zĳn en blĳven 

lid van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties. 

Samen met de andere corporaties uit de regio zoeken we naar 

ecciency, probleemoplossingen en brengen wĳ de regio onder 

de aandacht bĳ politici en bĳ onze koepel, Aedes. Een van die 

samenwerkingsverbanden is het Platform Woningcorporaties 

Noord-Holland noord, dat zich vooral richt op gezamenlĳke lobby 

en uitwisseling van ervaringen. 

De Koninklĳke Marine, Woningstichting Den Helder en 

Gemeente Den Helder hebben de handen ineengeslagen, en 

werken samen met zoveel mogelĳk betrokken stakeholders 

aan het perspectief van Den Helder: het Helders Perspectief, 

dat de uitdagingen op het gebied van wonen, werken, leren en 

recreëren aanpakt. 

De huurders, de gemeente Den Helder, de andere gemeenten 

in de regio, de provincie, Zeestad CV/BV, HOV/HOB en zorg- en 

welzĳnsinstellingen zoals Omring, Vrĳwaard, Tellus, Philadelphia, 

’s Heerenloo, Stichting DnoDoen, GGZ, GGD zĳn de stakeholders 

waar we mee samenwerken. Zĳ namen in 2019 in wisselende sa-

menstelling, afhankelĳk van het onderwerp, deel aan workshops 

ter voorbereiding van deze strategische beleidsvisie. 

De huurders en de gemeente Den Helder blĳven onze belangrĳk-

ste belanghouders. Jaarlĳks brengen wĳ een bod uit op het ge-

meentelĳke volkshuisvestingsbeleid, waarna binnen de driehoek 

huurders-gemeente-Woningstichting prestatieafspraken worden 

gemaakt. Daarbĳ is voor alle partĳen sprake is van een gebalan-

ceerd geven en nemen.  

Wĳ hebben een groot belang bĳ duidelĳkheid van de gemeente, 

of het nu het tĳdig opstellen van bestemmingsplannen of het 

cobeeshop¬beleid betreft. We trachten richting gemeente meer 

nog dan voorheen te komen tot heldere communicatie en tot 

afspraken met een SMART karakter. 

Woningstichting laat haar maatschappelĳke prestaties eens per 

vier jaar onderzoeken door een geaccrediteerd visitatiebureau. De 

volgende visitatie vindt plaats in 2021. 

 » We zoeken de grenzen op om te kunnen blĳven 

investeren in de Helderse samenleving

 » Wĳ verwachten van de inwoners zelf ook initiatieven en 

faciliteren dit. 

 » In sociaal opzicht ligt onze focus op educatie  

en bestrĳding van armoede

 » Wĳ maken deel uit van diverse netwerken en onderhouden 

intensief contact met onze stakeholders

 » Met de gemeente en SHB maken wĳ jaarlĳks gebalanceer-

de prestatieafspraken met een SMART karakter

 » In 2021 onderzoekt een visitatiebureau Woningstichtings 

maatschappelĳke prestaties

GOVERNANCE 

Toezicht op de wĳze waarop een organisatie wordt bestuurd komt van 

buiten én van binnenuit. Van buitenaf worden regels opgesteld voor 

het bestuur: Woningwet & Besluit toegelaten instellingen volkshuis-

vesting (BTiV), Aedescode, Governancecode Woningcorporaties, Wet 

normering topinkomens (WNT), beleid en kaders van het WSW, de AW 

en de VTW , (prestatie) afspraken met externe stakeholders etc. 

De Governancecode Woningcorporaties geeft richtlĳnen voor 

verantwoord, integer en transparant bestuur en toezicht. Deze 

refereren aan actuele maatschappelĳke en politieke ontwik-

kelingen. Vanaf 2020 geldt een nieuwe Governancecode die 

zowel voor de bedrĳfsleiding als voor alle medewerkers geldt. 

Voor de interne beheersing heeft de organisatie zelf kaders vast-

gesteld in de vorm van statuten, reglementen, een strategische 

visie, en daarvan afgeleide ondernemings- en jaarplannen. De or-

ganisatie zelf monitort permanent of er voldoende uitvoering aan 

de plannen wordt gegeven en of de investeringen het gewenste 

maatschappelĳke ebect geven. De door het Corporatie Bench-

mark Centrum opgestelde vergelĳkingen tussen corporaties zĳn 

maatstaven bĳ het beoordelen van deze prestaties. Om de risico’s 

van onze investeringen zo beperkt mogelĳk te houden hanteren 

we een risicoregister waarin we het risicobeoordelingsmodel van 

het WSW toepassen.

De cultuur, de wĳze waarop de organisatie wordt bestuurd en ook 

de rol van de ondernemingsraad daar in, maakt eveneens onder-

deel uit van het interne toezicht. Hierover meer in hoofdstuk 4. 

De nieuwe Woningwet geeft aangescherpte eisen met betrek-

king tot de controlfunctie. Woningstichting heeft hier nadere 

invulling aan gegeven en door de interne controlefunctie 

verder in de organisatie in te bedden.
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De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de TI én de deel-

nemingen opereren conform alle extern aangegeven richtlĳnen 

én conform het zelf gedefinieerde strategische beleid. Dat betreft 

alle aspecten van het functioneren van het bestuur, met name de 

financiële positie, de bedrĳfsvoering, de dialoog met de stake-

holders en de risicobeheersing, van Woningstichting én van de 

daaronder vallende verbindingen. De door de Raad benoemde 

externe accountant ondersteunt de commissarissen bĳ hun 

toezichthoudende taken. Verder is de Raad adviseur en dialoog-

partner van het bestuur en is verantwoordelĳk voor de benoeming 

(en eventuele schorsing of ontslag) van de bestuurder, heeft 

goedkeuringsrecht voor bepaalde besluiten van het bestuur, geeft 

de accountant opdracht voor de controle van de jaarstukken en 

keurt de opdrachtverlening voor de vierjaarlĳkse visitatie goed. 

In ons risicoprofiel onderscheiden we de volgende 

categorieën, die we per categorie nader invullen.

• Strategisch: Politiek, markt en interne organisatie.

• Operationeel: Projectontwikkeling en grondposities.

• Economisch: Financiering en verslaggeving.

• Compliance: Complexe regelgeving, Juridisch en fiscaal, 

Interne compliance.

Ook integriteit is een risicofactor die om permanente aandacht 

vraagt. Door de directie zĳn een integriteitscode, gedragscode 

sociaal media en een klokkenluidersregeling vastgesteld.  

De gedragscode is voor het voltallige personeel vastgelegd in een 

toegankelĳk boekje. 
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TOEKOMSTBESTENDIGE 
ORGANISATIE
De maatschappĳ verandert en onze organisatie verandert mee door te digitaliseren, medewerkers te scholen, ge-

gevens te combineren en analyseren, door nieuwe inzichten over cultuur en leiderschap binnen een organisatie 

toe te passen en door modern te communiceren. Onze visie op communicatie met onze huurders staat uitgebreid 

beschreven in het eerste hoofdstuk.

DIGITALISERING

In de komende beleidsperiode digitaliseren wĳ onze werkprocessen. Onze medewerkers volgen daartoe opleidingsprogramma’s. De 

toegenomen complexiteit van ons werk vereist goed geschoolde medewerkers. De voortgang in de digitalisering stelt ons ook in staat 

om interne gegevens te koppelen aan externe gegevens. Zo bouwen we gestructureerde kennis op over onze klanten, woningen en 

wĳken, waarmee we ons aanbod nog beter kunnen afstemmen op de vraag. Om optimaal gebruik te kunnen maken van digitalisering, 

besteden we de komende periode expliciet aandacht aan de datakwaliteit. Digitalisering brengt ook risico’s mee. De komende beleids- 

periode geven we expliciet aandacht aan de vraag hoe we voldoende innovatief ICT vermogen kunnen blĳven garanderen, hoe we 

cybercriminaliteit bestrĳden en hoe wĳ kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 » Werkprocessen digitaliseren en medewerkers opleiden

 » Beschikbare gegeven gebruiken om onze klanten nog beter te bedienen

 » Expliciete aandacht voor innovatief vermogen, cybercriminaliteit en AVG

CULTUUR, TEAMWORK EN LEIDERSCHAP 

Cultuur en leiderschap bepalen mede of onze organisatie toekomstbestendig is. Alleen aantrekkelĳke werkgevers werven en binden 

immers voldoende getalenteerde mensen. De bedrĳfsleiders binnen Woningstichting opereren binnen door de directie gestelde 

richtlĳnen, gedefinieerde systemen en kaders relatief autonoom en zĳn verantwoordelĳk voor het feitelĳk functioneren en toepassen 

.04
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van de interne beheersprocessen. De medewerkers dragen 

eveneens veel eigen verantwoordelĳkheid. Dit is gebaseerd 

op een grote mate van vertrouwen van de bedrĳfsleiding. Het 

motto daarbĳ is dat we elkaar vertrouwen waar het kan, en 

maatregelen nemen waar dat noodzakelĳk is. Ook Lencioni 

benadrukt met zĳn pyramide (zie figuur 1), dat voor een 

goed functionerend team ‘vertrouwen’ de basis vormt. In een 

organisatie waar deze kernwaarde aanwezig is, durft met 

zich open te stellen en zelfs (opbouwende) conflicten met 

elkaar aan te gaan. 

Als ook aan deze tweede kernwaarde is voldaan ontstaat 

ruimte voor transparantie en betrokkenheid: transparante 

besluiten waar het hele team achter staat en zich voor wil 

inzetten. Een team dat zich inzet voor de genomen besluiten 

voelt zich daar ook verantwoordelĳk voor. Verantwoordelĳk-

heidsgevoel kan ontstaan als aan de voorgaande kern-

waarden, transparantie en betrokkenheid is voldaan. In een 

cultuur waar men zich verantwoordelĳk voelt voor het beleid 

durft men elkaar aan te spreken op gedrag of resultaten die 

schadelĳk zĳn voor de organisatie. Daarmee zĳn we bĳ de 

top van de pyramide: pas als men elkaar aan durft te spreken 

ontstaat focus op resultaat. 

Met behulp van softcontrols meten we regelmatig kwaliteiten 

als voorbeeldgedrag, handhaving, loyaliteit, bespreekbaar-

heid, motivatie, integriteit, inspiratie en normen en waarden 

van onze medewerkers. Ook het elkaar en de leidinggevende 

kritisch durven bevragen hoort daar bĳ. Deze waarden ga-

randeren een juiste balans tussen risicomĳding en lef en 

zĳn van belang om de werkprocessen, binnen én 

tussen de afdelingen en dochterondernemingen, 

ecciënt en ebectief te laten verlopen. 

Flexibiliteit, het voortdurend kunnen inspelen 

op veranderingen, is een andere eis die wĳ aan 

onze organisatie stellen: wĳ verwachten van onze 

medewerkers dat zĳ permanent schakelen tussen 

enerzĳds de doelen, zoals verwoord in deze visie 

en daarvan afgeleid beleid en anderzĳds de 

-soms verrassende- werkelĳkheid die zich om ons 

heen voltrekt. Corporaties hebben een dergelĳke 

veranderkracht niet van nature, maar medewerkers 

kunnen het ontwikkelen door zich open minded op 

te stellen en elkaar hier op aan te spreken.

Om bewustzĳn te creëren van het belang van een 

toekomstbestendige organisatie heeft een aantal 

medewerkers het trechtermodel ontwikkeld: alle 

uitingen en te nemen beslissingen worden getoetst 

op de mate waarin ze bĳdragen aan de toekomst 

van onze corporatie. 

Aantrekkelĳk werkgeverschap

» Medewerkers hebben grote mate van 

vertrouwen en verantwoordelĳkheid

» Ruimte om elkaar kritisch te bevragen

» Gebruik maken van soft controls

» Veranderkracht en open mind 

5.
Resultaten

najagen

4.
Verantwoordelĳkheid voelen

3.
Betrokkenheid tonen

2.
Productieve conflicten aangaan

1.
Vertrouwen hebben

Fig. 1: Pyramide van Lencioni

Fig. 2: trechtermodel

Medewerkers meenemen

bĳ veranderingen

TOEKOMSTBESTENDIGE
ORGANISATIE

Growth mindset

Afspraken
nakomen

Samenwerking enleren van elkaar

Goede

communicatie

Digitalisering

Duidelĳke

afspraken 

makenBelangen van de 
organisatie op 1
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TOT SLOT
COVID-19

Sinds februari 2020 gaat het covid-19 virus de wereld over en 

veroorzaakte een pandemie. Lock down werd een begrip. Bĳ veel 

bedrĳven vervielen van de ene op de andere dag de inkomsten. 

De economie verslechterde in rap tempo. Op het moment van 

opstellen van deze visie wordt ondanks een substantiële steun 

aan de getroben bedrĳven een financiële crisis niet uitgesloten. 

Hoe dan ook zullen de gevolgen van de coronacrisis de komende 

jaren zeker nog van invloed zĳn. We kunnen vertraging van 

nieuwbouw- en onderhoudsprojecten verwachten. We zĳn immers 

bĳ de uitvoering van ons investeringsprogramma ook afhankelĳk 

van anderen zoals bouwers en de gemeenten. Hetzelfde geldt 

voor de geplande maatregelen op het gebied van verduurzaming. 

De waardeontwikkeling van ons vastgoed kan dalen en het be-

talingsgedrag van onze huurders kan leiden tot een afname van 

onze inkomsten. 

Door de aanwezige financiële bubers verwacht Woningstichting 

Den Helder de kernactiviteiten de komende periode regulier te 

kunnen voortzetten. De huidige inschatting is dat Woningstichting 

Den Helder niet geconfronteerd zal worden met onoverkome-

lĳke financiële problemen en dat er geen bedreiging is voor de 

bedrĳfscontinuïteit. 

Met name flexwerkers, ondernemers en zzp’ers kunnen te maken 

krĳgen met een al dan niet tĳdelĳke inkomensterugval. 

Huurders die op een dergelĳk wĳze in de problemen komen met 

de huurbetaling kunnen rekenen op een flexibele, begripvolle 

houding van onze kant. Waar nodig en mogelĳk leveren wĳ 

maatwerk. 

De coronacrisis maakt duidelĳk dat flexibiliteit op de werkvloer 

belangrĳk is voor de continuïteit van de organisatie en voor onze 

serviceverlening aan de huurders. 

2022: HONDERD JAAR WONINGSTICHTING DEN HELDER

In 1922 fuseerden De Vereniging voor Volkshuisvesting ‘Helder’ 

(opgericht 13 juli 1910), De Marine Wbv. ‘Algemeen Belang’ (opge-

richt 4 november 1910), De R.K. Wbv. ‘Verbeteren zĳ ons streven’ 

(opgericht 31 juli 1919) en De Wbv. ‘Licht en lucht’ (opgericht 7 

oktober 1910). Zĳ gingen verder onder de naam Woningstichting 

Den Helder. In die honderd jaar woedden er twee wereldoorlogen 

waarvan vooral de tweede zĳn sporen heeft achtergelaten in Den 

Helder. Na WOII volgde een periode van wederopbouw. Een deel 

van die wederopbouw is inmiddels alweer onder de sloophamer 

verdwenen en vervangen door modernere woningen. Kortom: er is 

ruimschoots aanleiding om 100 jaar actieve volkshuisvesting in Den 

Helder te vieren, samen met alle inwoners van deze mooie stad.
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