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Een goed thuis bij de
Sleutels

Om dat voor elkaar te krijgen richten we ons op 2 zaken:

1.1. Onze directeur-bestuurder aan
het woord

• meer woningen toevoegen;
• onze bestaande woningen goed onderhouden en vooral ook duurzamer maken.
Nieuwe woningen zijn van hoge kwaliteit en duurzaam.

De Sleutels is een organisatie met een maatschappelijk gezicht.

Natuurlijk zorgen we als volkshuisvester ook voor goede leefbaarheid in de wijken.

De Sleutels is een ambitieuze, ontwikkelende corporatie en een

Daarvoor is goede samenwerking met andere organisaties en huurders in de wijk

belangrijke partner voor de stad. We zetten ons iedere dag in

belangrijk.”

om huurders en woningzoekenden een goed thuis te bieden in
aantrekkelijke wijken. We maken duurzame keuzes, want die leveren

Wat zijn onze uitdagingen?

het meeste op. We zetten in op het vergroten van de regionale

“Een stad als Leiden heeft weinig ruimte voor nieuwbouw. Voor extra woningen

woningvoorraad en willen dat iedereen gelijke kansen op een

moeten we daarom oudere woningen vervangen. Zo kunnen we daar meer woningen

woning heeft. In dit jaarverslag 2021 vertellen we u graag hoe we

terugbouwen en creëren we toch extra woonruimte.”

aan deze ambities gewerkt hebben. Maar voordat we daarop verder

>

“

ingaan, laten we eerst onze interim directeur-bestuurder Wijnand

In het ondernemingsplan staan onze bedoeling en ambities waar we voor staan en

Fassotte, aan het woord. Hij vervangt sinds oktober 2021 onze vorige

gaan. Welke zijn dat?

directeur-bestuurder, Gerda van den Berg.

“We werken met een aantal belangrijke thema’s:
• beschikbaarheid

Wie is de Sleutels en op wie richten we ons?

• duurzaamheid

				

“We zijn een van de grotere corporaties in Leiden en Voorschoten. We

• bereikbaarheid en betaalbaarheid

				

bieden mensen met een bescheiden inkomen een goed thuis.

Met beschikbaarheid bedoelen we voldoende huurwoningen. In 2021 hebben we 92
nieuwe woningen opgeleverd.
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Een goed thuis bij de
Sleutels

Wat waren in 2021 belangrijke ontwikkelingen in onze omgeving?
“In 2020 was de woningmarkt al erg krap. In 2021 is dit zo gebleven. Met nieuwe

En ook in de toekomst bouwen we nieuwe woningen bij. Nieuwe woningen bouwen

woningbouwprojecten helpen we mee om meer beschikbare woningen te creëren. Maar:

we duurzaam. Onze bestaande woningen isoleren we. Zo maken we die ook gereed

dit soort projecten duurt even. Een project dat we in 2021 opstartten, levert niet direct

voor de toekomst. We hebben een gematigd huurbeleid. Dit betekent dat we de

nieuwe woningen op. Ook ander thema’s uit 2020 zijn relevant gebleven. Vorig jaar

huren laag houden. Zo blijven ze bereikbaar en betaalbaar voor onze huurders. Onze

noemden we bijvoorbeeld al de hoge bouwkosten. In 2021 zijn die verder opgelopen. Dat

huurwoningen houden we onder andere betaalbaar door kritisch naar onze eigen

betekent dat nieuwe bouwprojecten meer geld kosten. En ook klimaatverandering blijft

uitgaven te kijken. Bovendien bouwen we aan onze organisatie, om te groeien van

natuurlijk een belangrijk onderwerp. Zoals ik al aangaf, komen we in 2022 dan ook met

een beherende club naar ontwikkelende partner in de stad. En zo fit te zijn om onze

een nog uitgebreider duurzaamheidsbeleid.

ambities te realiseren.”

In 2021 hebben we ook gezien dat er ‘achter de voordeur’ vaak zwaardere problemen
spelen. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-gerelateerde problematiek. Voor omwonenden zorgt

Hoe is onze woningvoorraad in de toekomst?

dit soms voor overlast. Als woningcorporatie hebben we een signaalfunctie. We geven dit

“Onze portefeuillestrategie geeft antwoord op wat we met onze woningen in de

soort situaties door aan de gemeente of andere zorgorganisaties. Samenwerken is hierin

toekomst willen. Gaan we onze woningen verduurzamen en renoveren? Kunnen we

de sleutel! Uiteraard treden we wel op tegen overlast.

de woningen laten zoals ze zijn? Of gaan we juist woningen slopen en er nieuwe voor
terugbouwen? Zo hebben we voor onszelf doelen gesteld. In de komende tien jaar

Een mijlpaal in 2021 is dat er voor de huurders en ons na jaren van onzekerheid

willen we bijvoorbeeld met ruim duizend nieuwe woningen groeien. Op die manier

duidelijkheid is gekomen over het Doelencomplex. De Universiteit heeft afgezien van

dragen we ons steentje bij aan een ruimer woonaanbod. Ook voor duurzaamheid

haar plannen om op de plek van de woningen haar campus uit te breiden.

hebben we natuurlijk veel aandacht in onze strategie. Gaan we grootschalig zonne-

>

panelen aanbrengen? Richten we ons op isoleren en het verminderen van CO2-

Verder liepen aan het einde van 2021 de energieprijzen steeds verder op. Dit kan voor onze

uitstoot of gaan we voor nul op de meter? In 2022 gaan we nog verder werken aan

huurders gevolgen hebben. Natuurlijk denken we graag met ze mee als ze er financieel

ons beleid op dit gebied.”

niet meer uitkomen.
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Een goed thuis bij de
Sleutels

De corona pandemie speelde ook in 2021 een grote rol, met gevolgen voor onze
huurders, onze organisatie en de wijze waarop we met elkaar in contact stonden .
Met wie werken wij onder andere samen?

“We zijn erg betrokken bij de Leidse regio. Onze grote ambities kunnen we alleen
samen met onze partners realiseren. Daarom versterken we de banden met de
gemeente, zowel in Leiden als in Voorschoten. Dat doen we op verschillende vlakken.
Bijvoorbeeld als het gaat om de plekken waar nieuwe woningen kunnen komen. Of
denk bijvoorbeeld aan de infrastructuur om woningen heen. Ook met onze eigen
huurders werken we samen. Bijvoorbeeld via de algemene ledenvergadering of de
huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE). Deze vereniging denkt mee bij
bepaalde beleidszaken. Om de wijken leefbaar te houden, werken we ook veel samen
met andere organisaties. Bijvoorbeeld vanuit de GGZ. Maar ook met de plaatselijke
wijkagent. Met alle partijen samen zorgen we ervoor dat het prettig wonen is in de
wijken waar wij woningen verhuren.”
Wat komt eraan in 2022?
“In 2022 komt er een nieuwe bestuurder. Ik werk zelf namelijk tijdelijk voor de Sleutels.
Verder staat er voor komend jaar een visitatie gepland. Zo’n visitatie is een onderzoek
naar allerlei onderdelen van onze organisatie. Bijvoorbeeld onze communicatie
met stakeholders, onze omgang met klanten en onze financiën. Een onafhankelijke
commissie voert de visitatie elke vier jaar uit. We zien de visitatie als een mooie kans
om vooruit te kijken. Samen met onze stakeholders willen we bepalen wat belangrijk

>

is voor de toekomst.”
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1.2 Ambities en resultaten
2021 in het kort

Gemiddeld energielabel
Huurprijzen
STAND

Huurprijscategorie

<€ 678,66
€ 678,66 € 752,33
>€752,33
Totaal

Woningen
STAND

Leiden

5944
845

Voorschoten

509
7298

422
48

18
488

Totaal

6366
893
527
7786

Sociale huur
Vrije secor huur
Totaal

7278
508
7786

Opgeleverd
Teruggekocht
Totaal

92
19
111

Percentage

82%
11%

Onze financiën
Zo besteedt de Sleutels de huuropbrengst

7%
100%

Onderhoud en reparaties
Bedrijfslasten
Rentelasten
Verhuurdersheffing
Vernootschapsbelasting

-13 mln
-13 mln
-4 mln
-8 mln
-3 mln

Kasstroom operationele activiteiten

15 Mln

Klanttevredenheid
Rapportcijfers van onze klanten

Algemene dienstverlening

7,4

Woning zoeken

7,8

Nieuw woning

7,7

Huur opzeggen

8,1

Investeringen nieuwbouw, aankoop en verbeteringen 24 mln

Reparaties

7,7

Uitgaven aan leefbaarheid €268.000

Onderhoud

8

Kerncijfers

ICR
Solvabiliteit
Loan tot Value

Huisvesten
statushouders
Leiden
Voorschoten (samen
met Woonzorg)

>

56 mln

4,77
63,6
31,7

Verplicht te plaatsen
aantal door de sleutels
56
36

Totaal aantal geplaatst
door de sleutels
74
38

>
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Wonen in de Toekomst
2.1.

2.2.

>

Beschikbaarheid & duurzaamheid
•
•
•
•
•
•
•

De nieuwbouwprojecten verlopen vlot
Wij willen 300 woningen per jaar verduurzamen vanaf 2022
Wij hebben de energielabels van 963 woningen herijkt
We hebben circa € 7 miljoen besteed aan planmatig en contractonderhoud
Een goed thuis is ook een veilig thuis
Planmatig onderhoud
Contract onderhoud

•

We blijven verduurzamen in de komende jaren

2.3.

Wonen in de toekomst infographic

Bereikbaarheid & betaalbaarheid
•
•
•
•
•
•

We hebben ons streefdoel voor sociale woningen glansrijk gehaald in 2021
In 2021 hebben wij in totaal 512 woningen verhuurd
In 2021 hebben we 99% van onze woningen passend toegewezen
Onze sociale huurwoningen hebben we verhuurd volgens de Woningwet
Staatssteunregeling
Inschrijvingen naar huishoudgrootte

•
•
•
•
•
•
•
•

Inkomen woningzoekenden
Met dit huurbeleid willen we het volgende bereiken
Onze huurprijzen bleven gelijk of daalden zelfs in 2021
We hebben onze norm voor de huurachterstand aangepast
Onze huurders kregen te maken met de toeslagenaffaire
In 2021 hebben wij 3 ontruimingen uitgevoerd
Ons aantal sociale huurwoningen groeit nog steeds door terugkoop
Het beheer van VvE’s hebben we nu vrijwel volledig uitbesteed aan MVGM

>

Wonen in de toekomst
Als ambitieuze partner van de stad Leiden kijken wij altijd vooruit. In het kader

In 2021 zijn we vooral druk bezig geweest om verschillende projecten op te starten.

daarvan breiden we onze woningvoorraad uit om zo de wachtlijsten te verkorten.

Dit jaar zullen we hier verder mee gaan. De opbrengst van deze inzet zien we pas over

Daarnaast verkleinen we de CO2-uitstoot van onze woningen voor een betere

een paar jaar.”

“

leefwereld. Zo blijven we duurzaam doorgroeien op de lange termijn. We spraken
Hoe werken wij aan de duurzaamheid van onze projecten?

hierover met Marc Schutgens,
Schutgens onze manager Vastgoed.

“We willen een CO2-neutraal woningpakket hebben. Dat betekent dat we er onder

Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende woningen hebben/

andere voor willen zorgen dat onze woningen geen gas meer gebruiken. Dat betekent

ontwikkelen?

ook dat we de isolatie van woningen verbeteren. Zo behouden deze woningen hun

“Allereerst kijken we met hoeveel woningen we willen groeien. Op

warmte veel beter. En dus verbruiken de bewoners op die manier minder energie. Voor

dit moment is ons doel om 1000 nieuwe woningen in de komende

de komende tien jaar hebben we projecten aangewezen om te verduurzamen. Elk jaar

jaren te realiseren. Dat kunnen we op drie manieren doen:

willen we ongeveer 300 woningen verduurzamen. Ook plaatsen we zonnepanelen op

•

		

We slopen verouderde gebouwen. Op dezelfde plek bouwen

onze huurwoningen. Als de bewoners het daarmee eens zijn, uiteraard.”

we vervolgens meer woningen terug dan dat er stonden.

•

We kopen nieuwe woningen. In de meeste gevallen 			

Zijn er ook woningen waarbij verduurzamen geen optie is?

		

betekent dit dat we nieuwgebouwde woningen kopen 		

“Sommige van onze woningen zijn inderdaad zo oud dat we ze wellicht beter kunnen

		

van projectontwikkelaars. Deze woningen 					

vervangen. Het is dus een goede optie om in hun plaats veel betere, duurzamere

		

krijgen wij sleutelklaar. Dat betekent dat de woningen 		

woningen te bouwen. Zo werken we tegelijkertijd aan twee doelen. Allereerst zorgen

		

helemaal af zijn wanneer we ze krijgen.

we voor meer duurzaamheid. En we creëren meer woningen. We bekijken bij een

We bouwen zelf. Dat zal dan voornamelijk op gemeentelijke

project nauwkeurig wat de beste keuze is: verduurzamen of vervangen.”

•
		

grond zijn.

Voor dit soort projecten hebben we geduld nodig. Een nieuwe

>

woning staat er natuurlijk niet zomaar.
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Wonen in de toekomst

2.1 Beschikbaarheid en duurzaamheid

Wat waren onze belangrijkste projecten in 2021?

De nieuwbouwprojecten verlopen vlot

“We hebben binnen twee projecten grote stappen gezet:
•

In de wijk de Oude Kooi hebben we gezorgd voor nieuwe, betaalbare 			

Fase 1 van de Centrale Blokken is opgeleverd

		

woningen van hoge kwaliteit. Daarbij hebben we de historische gevel in 		

Nog voor de zomer zijn al 150 woningen opgeleverd. Na de bouwvak is gestart met

		

stand gehouden. Dat terwijl we achter die gevel volledig nieuwe woningen 		

fase 2 (75 woningen).

		

hebben laten bouwen.

De RVC is akkoord met het investeringsvoorstel Puzzelstuk

•

Daarnaast zijn we in de Prinsessenbuurt druk bezig geweest woningen 		

De bouw hiervan start in 2022.

		

duurzamer te maken. De energielabels van woningen hebben we gemiddeld

		

van label F naar A gebracht. Dat betekent dat de duurzaamheid van deze 		

Wij willen 300 woningen per jaar verduurzamen vanaf 2022

		

woningen enorm vooruit is gegaan.”

In 2021 hebben we een nieuwe portefeuillestrategie vastgesteld. In de daarop
gebaseerde meerjareninvesteringsbegroting hebben wij alle complexen opgenomen
die wij de komende jaren verduurzamen. Duurzame keuzes leveren namelijk het

Hoeveel geld investeren we in onze projecten?
“Voor de komende tien jaar hebben we € 500 miljoen begroot om te investeren. Het

meeste op. Dit is één van onze sleutelprincipes.

afgelopen jaar hebben we ongeveer € 21 miljoen uitgegeven.”
We werken veel samen met andere organisaties. In 2021 hebben we er hard aan
gewerkt om de administratie rond deze samenwerkingen nog efficiënter te
organiseren. Hoe hebben we dat gedaan?
“We herzien al onze contracten met partners. Sommige van die contracten hebben
vernieuwing nodig. Daarvoor zorgen we door nieuwe contracten af te sluiten met die
partners. En voor sommige contracten zoeken we nieuwe partners. Op deze manier
maken we onze organisatie weer wat moderner en professioneler.”

>
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Wonen in de toekomst
Wij hebben de energielabels van 963 woningen herijkt

Eind 2021 startten wij met nieuwe conditiemetingen laten uitvoeren voor al ons

Dit deden we in 2021 volgens de nieuwe systematiek van NTA 8800.

nieuwe bezit. Zo weten we nog beter wat de staat van ons bezit is en waar we de
komende jaren onderhoud moeten gaan plegen.

Energielabels
A
A+
A++
B
C
D
E
F
G
Eindtotaal

EGW
775
281
1115
262
109
113
31
2686

MGW
940
17
1
493
1278
1285
587
373
126
5100

Eindtotaal
1715
17
1
774
2393
1547
696
486
157
7786

Een goed thuis is ook een veilig thuis
Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel. We doen er dan ook alles aan om onze
huurders zo veilig mogelijk te laten wonen.
Zo benaderen we elk jaar huurders die een open verbrandingstoestel in huis hebben.
We bieden dan aan om het toestel te keuren en – liefst - te verwijderen. Het aantal
toestellen daalt gelukkig jaarlijks gestaag.
Ook begonnen we in 2021 met het plaatsen van rookmelders in al onze woningen.
Daarmee voldoen we aan de nieuwe eisen uit het Bouwbesluit, die dit verplicht stelt

Gemiddelde energie index 2021

per juli 2022. Om legionella te bestrijden hebben we in het afgelopen jaar een nieuwe

Label Meergezinswoningen			C

partner aangetrokken. Tot slot hebben we de valbeveiligingen op de daken weer

Label Eengezinswoningen			C

geïnspecteerd in 2021.

Label totaal						C
We hebben circa € 7 miljoen besteed aan planmatig en contractonderhoud
Vooral met schilderwerk en ketelvervanging zijn veel kosten gemoeid.
Daarnaast hebben wij ruim 7 miljoen besteed aan het reparatie -en
mutatieonderhoud. Het mutatieonderhoud bleek duurder dan begroot door een

>

groter aantal mutaties: 75 meer dan de begrote 494.
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Wonen in de toekomst
Planmatig onderhoud

Contract onderhoud

bedragen x € 1.000

bedragen x € 1.000

Element					Begroot			Realisatie

Element					Begroot			Realisatie

Schilderwerk				1.728

Installaties, water, 			 1.470			1.422

		886

Installaties, water, warmte 792				638

warmte en energie

en energie

VvE Dotatie				1.176			1.243

Liften						353 			381

Terrein						255				253

Schoonmaak, reinigen		330				271

Liften						171 				171

Gevel						319				245

Gevel						99 				96

Energie labels en 			208				80

Daken 					57

conditiemetingen

Veiligheid					30				28

Veiligheid					206				197

Overig						16				 16

Diverse planmatig			134 			110

Totaal						3.274
Totaal
3.274

			41

		

3.270

onderhoud
Daken						123 				36

We blijven verduurzamen in de komende jaren

Automatische deuren		114				34

In 2021 hebben we het al langer lopende project Prinsessenbuurt afgerond. Ook

Terrein						99				93

hebben we een start gemaakt met de pilot om de woningen in de Stevenshof

Onvoorzien				- 				598

aardgasvrij te maken. Daarnaast hebben wij vooral gewerkt aan de opstart van veel

Totaal						4.406

nieuwe projecten, die tussen 2022 en 2024 tot uitvoering moeten komen. 			

		3.569

Door personele omstandigheden en slecht weer is een groot aantal werken
pas in de tweede helft van 2021 aanbesteed of in uitvoering gegaan. Dit heeft

>

tot gevolg dat een aantal werken doorschuiven naar 2022.
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Wonen in de toekomst
2.2. Bereikbaarheid en betaalbaarheid

Ook voor andere doelgroepen is de keuze uit het aanbod groter geworden.

Bij ons moet iedereen een goed thuis kunnen vinden. Wij creëren meer kansen
hiervoor door woningen gericht bereikbaar te maken voor specifieke doelgroepen.

“

Ook zorgen wij dat wonen betaalbaar blijft door huren laag te houden en

Overigens zijn we ook bezig met twee doorstroompilots. Dat doen we samen met

betalingsproblemen sneller op te sporen. Onze manager Wonen, Koen Bronsveld,
Bronsveld

twee andere corporaties uit Leiden: Ons Doel en Portaal. Met deze pilots willen

legt uit hoe:

we de doorstroom stimuleren. Stel, er komt een seniorenwoning beschikbaar.
Dan krijgt een huurder voor deze woning voorrang als hij een eengezinswoning

“Afgelopen jaar hebben we een nieuw huurbeleid gemaakt en 512

achterlaat. Hetzelfde geldt voor een eengezinswoning: je krijgt voorrang als je een

woningen verhuurd. Met dat huurbeleid richten we ons op gelijke

sociale huurwoning achterlaat. Het voordeel hiervan is dat we steeds een woning

kansen. Daarom hebben we gekeken naar verschillende groepen.

overhouden die we ook weer kunnen verhuren. Door de samenwerking hebben veel

Denk daarbij aan verschillende inkomens, maar ook verschillende

huurders kans op voorrang. Ze kunnen namelijk ook reageren op de woning van een

samenstellingen van het gezin. Hierbij hadden we twee belangrijke

andere corporatie.”

vragen:
1.

Hoeveel mensen zijn er in een bepaalde groep?

Hoe zorgen we ervoor dat woningen betaalbaar zijn voor huurders?

2.

Wat is de wachttijd voor een groep?

“Dat doen we op een aantal manieren. We hebben bijvoorbeeld de streefhuren
verlaagd. De streefhuur is het bedrag dat wij terecht vinden om te vragen voor een

				

Wij hebben de kansen voor de verschillende groepen gelijkgetrokken.

				

Mensen met een laag middeninkomen hadden bijvoorbeeld weinig

				

kans op een woning. Ook zijn we aan de slag gegaan voor de armste

				

doelgroep. Mensen uit die groep kunnen nu op meer woningen 		

woning. Op deze manier houden we woningen betaalbaar.

				reageren.

>
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Wonen in de toekomst
aangeboden via het reguliere aanbodsysteem Huren in Holland Rijnland. De overige

Ook hebben we in 2021 de huur bevroren. Niet alleen voor sociale huurwoningen,

”

maar ook huurwoningen uit de vrije sector. Verder gingen we in overleg met huurders
die hun huur niet meer konden betalen. Zij konden dan een huurverlaging krijgen. We
mikken er sowieso op om echt maatwerk te leveren voor mensen in de problemen. We
kiezen dus niet voor één algemene maatregel die voor iedereen geldt. Dit maatwerk

Kooi.
Mutatiegraad
nieuwe contracten				512

werpt zijn vruchten af: ondanks de coronacrisis bleef de huurachterstand onder de
norm.”

47 hebben wij verhuurd aan terugkerende en doorschuivende huurders uit de wijk de

woningen in exploitatie			

7786

Mutatiegraad					6,58%
Mutatiegraad					6,58
%

We hebben ons streefdoel voor sociale woningen glansrijk gehaald in 2021
Wij streven ernaar minimaal 70% van onze sociale woningen aan te bieden met een
huurprijs onder de € 678,66. Hiermee creëren we voldoende aanbod van betaalbare

In 2021 hebben we 99% van onze woningen passend toegewezen
We hebben daarmee ruim voldaan aan de regelgeving voor passend toewijzen.
95% van de woningen die wij toewijzen moeten hieraan voldoen.

woningen voor huurders met recht op huurtoeslag.

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van sociale huurwoningen namelijk

In 2021 hebben wij dit doel gehaald. 82% van onze sociale woningen had een

voldoen aan de norm voor passend toewijzen. Hierdoor krijgen woningzoekenden een

huurprijs onder € 678,66. Naast sociale woningen verhuren wij ook vrije sector

woning die bij hun inkomen past.

huurwoningen: in 2021 was dat 7% van onze totale voorraad. Hiermee blijven wij
binnen onze doelstelling om dit segment onder de 10% te houden in de vrije sector.

Onze sociale huurwoningen hebben we verhuurd volgens de Woningwet
In 2021 verhuurden wij 95% van de vrijgekomen woningen aan de sociale doelgroep,

In 2021 hebben wij in totaal 512 woningen verhuurd

4% aan de middeninkomens en de overige 1% hebben we vrij toegewezen. Hiermee

En 52 nieuwe contracten afgesloten voor ander vastgoed zoals bedrijfspanden,

hebben we ruim voldaan aan de voorschriften van de Woningwet.

winkels, parkeerplaatsen, garages, bergingen.
Daarnaast zijn in 2021 de eerste 68 sociale en 21 vrije sector woningen uit het
grootschalige renovatieproject in de Oude Kooi opgeleverd. We hebben 42 woningen

>
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Volgens de Woningwet moeten wij minimaal 80% van de vrijkomende sociale

Via het woonruimteverdeelsysteem hebben wij 440 woningen aangeboden

huurwoningen toewijzen aan huishoudens binnen de sociale doelgroep (met een

waarbij wij in totaal 133.222 reacties ontvingen. Dit betekent gemiddeld 334 reacties

inkomen van maximaal € 40.024). 10% van de sociale huurwoningen mogen wij

per woning. De gemiddelde inschrijfduur bij verhuring bedroeg 100 maanden.

toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de € 40.025 en € 44.655.

Woningzoekenden zochten vanaf hun eerste reactie gemiddeld 37 maanden tot

De overige 10% mogen wij vrij toewijzen, dus ook aan huishoudens met een hoger

daadwerkelijke verhuring.

inkomen. Deze vrije toewijzing reserveren wij voor stadsvernieuwingsurgenten uit
herstructureringsprojecten.

Inschrijvingen naar huishoudgrootte
Huishouden						Aantal 			Actief

Staatssteunregeling

1 persoonshuishouden				77.200				18.600

Percentage verhuurd binnen toewijzingsruimte 80%-groep		 95%%

2 persoonshuishouden				30.200

			7.200

Percentage verhuurd binnen toewijzingsruimte 10%-groep		 4%%

Meerpersoonshuishouden			18.800

			6.200

Percentage verhuurd buiten toewijzingsruimte					1%%

De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog
Ook in het afgelopen jaar steeg het aantal woningzoekenden in de regio en zagen

					

we het actief aantal woningzoekenden toenemen. Eind 2021 stonden er in Holland
Rijnland ruim 126.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan 25% actief zijn.
Het overgrote deel zijn éénpersoonshuishoudens die zowel ingeschreven staan als
actief zijn.

>
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b.

Inkomen woningzoekenden					Aantal

		

energielabel E of slechter. Op deze manier compenseren we de hogere 			

< € 23.725									57.800

		

energielasten voor gezinnen in deze woningen.

€ 23.725-32.200							21.500

c.

We vergroten ons woningaanbod onder tot de 2e aftoppingsgrens. Zo 			

€ 32.200-40.024							14.700

		

€ 40.024-44.655

		komen te staan.

						4.500

> € 44.655									15.200

d.

%

		

Betaalbaar wonen voor iedereen

3.

Met ons nieuwe huurbeleid maken we duidelijke keuzes over onze rol en inzet op de

voorkomen we dat woningzoekenden met de laagste inkomens onder druk
Ook vergroten we het aantal goedkope woningen. Het aandeel woningen 		
met een streefhuur onder de € 500 neemt toe.

Gemixte doelgroepen in wijken.
a.

huurmarkt en de manier waarop we werken aan betaalbaar wonen. We zijn trots op

		

de maatschappelijke resultaten van ons nieuwe beleid.

4.

Binnen de sociale huursector mogen de verschillende inkomensgroepen op
meer woningen reageren.

Meer kansen voor lage middeninkomens op de woningmarkt.
a.

Wij verhuren ongeveer 10% van al onze woningen in de vrije sector. Zo geven

Met dit huurbeleid willen we het volgende bereiken:

		

wij lage middeninkomens meer kansen op de woningmarkt. Het overgrote 		

1.

Gelijkere kansen voor de uiteenlopende doelgroepen op de sociale huurmarkt.

		

merendeel van deze woningen houden we onder een huurprijs van € 1000,-

a.

We vergroten de slaagkans van inkomensgroepen boven de 					

		per maand.

		

inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Zij mogen nu ook reageren op 			

5.

		

woningen onder de aftoppingsgrenzen.

huurwoningen te verkleinen.

Daarnaast stellen we de duurdere sociale huurappartementen ook open voor

a.

b.
		
2.

We bevorderen de doorstroming door de kloof tussen sociale en vrije 				
Dit doen we door de inkomenseis voor vrije sector woningen te verlagen.

alleenstaanden met een inkomen tussen € 23.726,- en € 44.655,-.

Meer betaalbare woningen en meer keuze voor onze doelgroepen.
a.

>

Ook verlagen we de streefhuren van eengezinswoningen met een 				

Wij verhuren onze woningen onder de werkelijke huurwaarde. Zo houden we

		ze betaalbaar.
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Verlaging huurprijs

Onze huurprijzen bleven gelijk of daalden zelfs in 2021

									Aantal

De overheid heeft besloten de huurprijzen in de sociale verhuur tot 30 juni 2022

Verlaagd naar € € 633,25				632

te bevriezen. Dit betekent dat wij in 2021 geen jaarlijkse huurverhoging hebben
doorgevoerd. Voor de vrije sector woning mocht de huur maximaal met 2,4% stijgen.
Wij hebben besloten om de huurprijzen in de vrije sector ook niet te verhogen in deze
moeilijke periode.

We hebben onze norm voor de huurachterstand aangepast

Daarnaast pasten wij voor huurders met een laag inkomen en een hoge huurprijs

gemiddelde. Het percentage huurachterstand bleef ondanks de coronacrisis met

Vanaf 2021 vergelijken wij de huurachterstand namelijk met het landelijk
0,51 % onder de vastgestelde norm. We gebruiken daarnaast vanaf 2021 een ander

een eenmalige huurverlaging toe. 771 huurders ontvingen een bericht dat zij in

rapportageprogramma om het percentage huurachterstand te berekenen. Uit

aanmerking kwamen voor een eenmalige huurverlaging. Huurders die geen bericht
kregen maar wel in aanmerking dachten te komen voor deze regeling, konden bij ons
een verzoek indienen.

onderzoek blijkt dat dit programma op een andere manier naar de huurachterstand
kijkt. Zo worden alle posten in de huurachterstand meegeteld die bij een huurder nog
openstaan. Denk bijvoorbeeld aan een afrekening stook- of servicekosten.

41 huurders maakten gebruik van deze mogelijkheid. Voor 12 huurders verlaagden
wij de huur. 29 huurders ontvingen een afwijzing. Voor het merendeel van deze
huurders was de huurprijs die zij betalen namelijk al lager dan de voor hen geldende
aftoppingsgrens. Ook ontvingen wij nog 3 verzoeken om de huur te verlagen om

Onze huurders kregen te maken met de toeslagenaffaire
Eerder ontvingen wij via onze deurwaarder bericht dat 7 (ex)-huurders zich ook als

andere redenen. Deze 3 verzoeken hebben wij afgewezen.

slachtoffer hebben aangemeld. 4 (ex)-huurders gaan door de overheid gecompenseerd

Een logisch gevolg van ons huurbeleid in 2021 is dat we geen bezwaren tegen de

huurders waarbij is vastgesteld dat zij geen slachtoffer waren, heeft de deurwaarder

worden. Op welke termijn er betaald gaat worden is nog niet bekend. Bij 3 (ex)het incassoproces weer opgepakt.

huurverhoging en ook geen verzoeken tot huurbevriezing ontvingen.

>

Verlaagd naar € € 678,66				139
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In 2021 hebben wij 3 ontruimingen uitgevoerd

Dit gebeurde op basis van huurachterstand. De huurders waren al vertrokken. Bij
2 woningen was er ook sprake van onderhuur of overlast. Daarnaast hadden wij
in het afgelopen jaar 22 ontruimingen gepland. Deze hebben we door middel van
begeleiding en / of goede communicatie weten te voorkomen.
Ons aantal sociale huurwoningen groeit nog steeds door terugkoop
Tot en met 2017 hadden wij een verkoopbeleid waarbij we woningen onder
Koopgarantvoorwaarden aanboden. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, is
hij verplicht de woning aan ons terug te verkopen. De woningen die wij terugkopen,
voegen wij toe aan onze voorraad en verhuren wij sociaal. Op deze manier werden
tussen 2008 en 2017 in 37 complexen 388 woningen verkocht. Eind 2021 waren er nog
279 verkocht onder Koopgarantvoorwaarden.
Het beheer van VvE’s hebben we nu vrijwel volledig uitbesteed aan MVGM
Per 1 januari 2019 is het bestuurlijk en administratief beheer van 37 Vereniging van
Eigenaren-complexen (VvE’s) uitbesteed aan MVGM. In navolging van het besluit om
te stoppen met verkopen, hebben wij ook besloten te stoppen met het bestuurlijk en
administratief beheer van de VvE’s. Het technische beheer van deze complexen ligt
wel nog altijd bij ons. In 2021 is ook het bestuur van VVE de Lepelaar overgegaan naar
MVGM. In 2021 hadden wij in totaal 39 VvE-complexen. Er zijn geen VvE’s opgeheven
of bijgekomen.

>
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Huurprijzen
STAND

Huurprijscategorie

<€ 678,66
€ 678,66 € 752,33
>€752,33
Totaal

Leiden

5977
846
509
7332

Voorschoten

Totaal

Onze norm

438
48

6415
894

70%

18
504

527
7836

10%<

www.hureninhollandrijnland.nl

Behaald

82%
11%

7%
100%

Jaar

2018
2019
2020
2021

• 126.000 ingeschreven woningzoekenden
• 440 woningen door de Sleutels aangeboden

Koopgarant woningen
Koopgarant
woningen die
teruggekocht
kunnen worden

388
348
326
298

Teruggekocht en
sociaal verhuurd

40
22
28
19

Verhuurd
STAND

Sociale huurwoning
Vrije secor huurwoning
Subtotaal
Overig bezit (garages, winkels, etc)
Totaal

Aantal

450
62
512
52
564

Huurbevriezing en huurverlaging
Huurbevriezing
Huurverlaging naar € 633,25
Huurverlaging naar € 678,66

Sociaal

100%
632
139

Vrije sector

100%
Nvt
Nvt

Huurachterstand:
met 0,51% onder de norm

• 133.222 reacties
• gemiddeld 334 reacties per woning
• gemiddelde inschrijftijd 100 maanden

Sociale verhuur

• gemiddelde zoektijd van woningzoekende 37 maanden

Sociale verhuur volgens de Woningwet

Percentage passend verhuurd
Percentage niet-passend verhuurd

Energielabels van ons vastgoed
A ++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1
17
775

157

Eindtotaal

>

696
486
7836

Passend toewijzen

1748
1550

99%
1%

80% met inkomen maximaal € 40.024
10% met inkomen tussen € 40.024 en € 44.655
10% met inkomen > € 44.655

Gerealiseerd

95%
4%
1%

Investeringen in onderhoud

Ontruimingen
2406
betaald
betalingsregeling
uitgesteld ivm 2e kansovereenkomst
uitgesteld ivm convenant
ontruimd
Totaal gepland

3
3
4
9
3
22

Contract onderhoud
Planmatig onderhoud
Onvoorzien
Totaal

Begroot

Realisatie

€ 3.274.143
€ 4.405.857
€ 7.680.000

€ 3.270.000
€ 2.971.000
€ 589.000
€ 6.830.00

>
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Kracht van samen
3.1.

Netwerk wonen-zorg-welzijn

•
•
•
•

een specifieke zorgbehoefte

3.2.

Gerichte samenwerking met belanghouders en partners
•
•
•
•
•
•

3.3.

De activiteiten van Vereniging de Sleutels in 2021
HBE vertegenwoordigt effectief de belangen van onze huurders
We hebben nieuwe en doorlopende samenwerkingen op het vlak van vastgoed
We hebben in 2021 veel geïnvesteerd in het vergroten van ons netwerk
We hebben meerdere succesvolle projecten lopen met onze sociale partners
De woonconsulenten maakten kennis met de leden van het Sociaal Wijkteam

3.4. Kracht van samen infographic

Leefbaarheid
•
•
•
•
•
•
•
•

>

We werken samen met externe partijen om statushouders woningen te bieden
Wij helpen woningzoekenden met hun urgentieaanvragen
We zijn gestart met twee categorieën lokaal maatwerk
Samen met zorg- en welzijnspartijen bieden wij woningen aan mensen met

Nieuwe gebiedsindeling Sociaal Domein en Datagericht werken
We houden regelmatig gesprekken met onze huurders vanuit de wijkbus
De Nico bewonerslunch was een groot succes
Het spreekuur op locatie zorgt voor wederzijds begrip in de buurt
We nemen maatregelen tegen hitteoverlast in de Prinsenhoek
Huurders ervaarden sneller overlast van elkaar door de coronamaatregelen
In 2022 tekenen we de conceptovereenkomst met Buurtbemiddeling
Begin 2023 sluiten we de nieuwe contracten af voor project schoonmaak

>

Kracht van samen
Om onze ambities waar te maken, werken we graag actief samen met partners

Zo doen ze klusjes bij mensen die het moeilijk hebben. Of ze helpen bewoners

uit de regio. Zo heeft ons netwerk wonen-zorg-welzijn als doel om samen de

bijvoorbeeld bij een verhuizing. Ze ondersteunen zo de professionele zorg.”

zelfredzaamheid van huurders te ondersteunen. Met gerichte, scherp gekozen

“

samenwerkingen realiseren we schaalvoordeel. Daarnaast vergroten we onze kennis

Zijn er ook samenwerkingen die er nog aan zitten te komen?

van wijken om specifieke inzet te bepalen en de woonomgeving te verbeteren. Onze

“Zeker. In 2021 hebben we gewerkt aan een contract met Buurtbemiddeling, samen

manager Wonen, Koen Bronsveld,
Bronsveld vertelt hier graag meer over:

met de gemeente Leiden en de andere corporaties. Dat contract komt als het goed is
rond in 2022.”

Met welke sociale partners werken we?
“We werken met verschillende organisaties samen. Een

En hoe werken we samen met de huurdersbelangenvereniging en

aantal van die samenwerkingen hebben we ook vertaald naar

bewonerscommissies?

samenwerkingsovereenkomsten.

“We werken samen met 18 bewonerscommissies. Die commissies vertegenwoordigen
de huurders van een bepaald complex of een aantal complexen bij elkaar. Zo

Eén van de partijen met wie we samenwerken is Jong Wijktalent van

hebben huurders invloed op hun complexen. Namens hen komen commissies vaak

SOL. In 2021 tekenden we samen met de andere Leidse corporaties

met vragen over hun complex naar ons toe. Ook bij grote veranderingen zijn de

een overeenkomst met deze organisatie. Via Jong Wijktalent zijn

commissies natuurlijk erg actief. Maar ook zonder zulke veranderingen hebben we

jongeren actief in de wijken waar wij woningen verhuren. Daar

dus contact. We overleggen elk jaar ten minste twee keer met elkaar.

maken zij bijvoorbeeld de wijk schoon. De jongeren zetten zo hun
eerste stappen op de arbeidsmarkt en verdienen een zakcentje. En

Soms heeft een bewonerscommissie ondersteuning nodig van de

onze bewoners wonen hierdoor in een opgeruimde en veilige buurt.

Huurdersbelangenvereniging De Eendracht. Dat is een belangrijke partner voor ons.
De HBE kijkt dan met de commissie naar hun vragen of klachten. We overleggen

>

				

Verder werken we samen met Stichting Present. Deze organisatie 		

				

heeft in 2021 veel vrijwilligerswerk bij onze huurders gedaan.
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regelmatig met de HBE.
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De HBE krijgt van ons financiële ondersteuning. Het belangrijkste doel van de

Wij kregen in het afgelopen jaar 21 aanvragen toegewezen en er waren nog 6

vereniging is om de kwaliteit van onze woningen en dienstverlening te controleren.

aanvragen uit 2020. In totaal hebben we 22 kandidaten in 2021 geplaatst. Begin

Een huurdersbelangenvereniging is overigens wettelijk verplicht. In sommige

2022 sluiten wij nog één huurcontract af. Voor de overige aanvragen zoeken wij

gevallen moeten we dan ook toestemming hebben van de HBE. Bijvoorbeeld als we

nog naar een geschikte woning. Net als voorgaande jaren was De Binnenvest de

de servicekosten van een complex sterk zouden aanpassen. Voor andere zaken vragen

grootste afnemer. Zij worden gevolgd door Cardea, GGZ Rivierduinen en Stichting De

we de HBE om advies. Bijvoorbeeld voor de jaarlijkse huurverhoging.

Haardstee.

We zetten alle vrijwilligers elk jaar in het zonnetje, waaronder dus die van De

We werken samen met externe partijen om statushouders woningen te bieden

Eendracht. Afgelopen jaar was er helaas geen grote lunch mogelijk. In plaats daarvan

Zij zijn namelijk een bijzondere doelgroep. In samenwerking met de gemeente en

hebben we lunchpakketten bij ze langsgebracht. In coronatijd was dat toch een mooi

Vluchtelingenwerk bieden we asielzoekers reguliere woonruimte. Dit gebeurt buiten

alternatief.”

het woonruimteverdeelsysteem. Elke gemeente heeft een taakstelling voor het

”

aantal statushouders dat vanuit asielzoekerscentra moet verhuizen naar reguliere
woningen. Deze taakstelling ontvangen ze vanuit de Rijksoverheid.

3.1 Netwerk wonen-zorg-welzijn

We hebben 74 statushouders geplaatst in Gemeente Leiden

Wij helpen ook huurders die vanuit een instelling op de woningmarkt komen

Dat is zelfs 18 personen meer dan onze taakstelling in 2021. In 2021 was de

Sinds 2010 bestaat de regeling huisvesten van bijzondere doelgroepen van de regio

taakstelling voor de gemeente Leiden 174 personen te huisvesten (alle corporaties

Holland Rijnland. Deze contingentenregeling biedt voorrang aan mensen die vanuit

samen), waarvan 64 personen door ons. Maar wij hebben in 2020 al 8 personen extra

een instelling de op woningmarkt komen. Of aan mensen die behoefte hebben aan

geplaatst, waardoor het aantal te plaatsen personen in 2021 slechts 56 bedroeg.

begeleiding buiten hun zorginstelling. Dit vraagt uiteraard om maatwerk en hulp.
De corporaties binnen Holland Rijnland bemiddelen daarom naar een passende
woning. In 2021 zijn in totaal 194 plekken toegewezen aan 25 instellingen.

>
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• Categorie 2: Bij het reageren op een eengezinswoning krijgen huurders voorrang

Ook in Gemeente Voorschoten hebben we ruim voldaan aan de taakstelling
In 2021 hebben wij samen met Woonzorg 38 personen gehuisvest. We kunnen spreken
van een succesvolle samenwerking, want de gezamenlijke taakstelling omvatte 36

als zij een sociale woning achterlaten van Ons Doel, Portaal of onszelf. Er zijn 		
6 eengezinswoningen in de pilot aangeboden waarvan alle 6 met voorrang zijn
verhuurd.

personen.

Samen met zorg- en welzijnspartijen bieden wij woningen aan mensen met een

Wij helpen woningzoekenden met hun urgentieaanvragen
We informeren ze in wekelijkse gesprekken of ze in aanmerking komen voor voorrang
bij een sociale huurwoning. De huisvestingsverordening Holland Rijnland voorziet
namelijk in een urgentieregeling waarbij woningzoekenden in noodsituaties voorrang
krijgen hierbij. De aanvraag moet ingediend worden bij één van de corporaties

specifieke zorgbehoefte
Dat doen wij onder andere door de integrale verhuur van zorgcomplexen, woningen
en gemeenschappelijke ruimtes. Onze partners uit de zorg verzorgen zelf de
(zogenaamde intermediaire) verhuur aan hun eigen klanten. Zo bieden we samen
toch een passende woonoplossing aan ouderen en mensen met een lichte zorgvraag.

en wordt beoordeeld door de onafhankelijke Regionale Urgentiecommissie
Woonruimteverdeling. In 2021 zijn 51 aanvragen ingediend bij ons. Hiervan kenden wij
21 aanvragen toe. Met een urgentieverklaring kunnen mensen vervolgens zelfstandig
reageren op woningen.

Met alle intermediaire partijen hebben wij afspraken gemaakt, zodat zij zich aan de
uitvoering van de Woningwet houden. Alle partijen hebben deze afspraken in 2021
opgevolgd.

We zijn gestart met twee categorieën lokaal maatwerk
Dit leveren we samen met Ons Doel en Portaal om de doorstroming op de lokale
woningmarkt te bevorderen.
• Categorie 1: Bij het reageren op een seniorenwoning krijgen huurders voorrang 		
als zij een eengezinswoning achterlaten van Ons Doel, Portaal of onszelf. Wij 		
hebben 23 seniorenwoningen in de pilot aangeboden, waarvan we 11 				
woningen met voorrang hebben verhuurd.

>
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3.2 Gerichte samenwerking met 			
belanghouders en partners

Voor de voorjaarsvergadering golden beperkin¬gen in verband met het coronavirus. Er
was een maximum aantal deelnemers vastgesteld. Leden die niet aanwezig wilden of
konden zijn, zijn uitgenodigd vragen of opmerkingen vooraf door te geven. Dit konden

De activiteiten van Vereniging de Sleutels in 2021

zij op de manier doen die zij zelf het prettigst vonden. Deze vragen en opmerkingen

De rechtsvorm van onze woningcorporatie is een vereniging. Eind 2021 had de

hebben wij vervolgens meegenomen in de vergadering. Er waren minder

vereniging 179 leden, allemaal huurders van de Sleutels. Samen vormen zij de

belangstellenden dan het maximum, dus we hebben niemand hoeven afwijzen. In de

Algemene Leden Vergadering (ALV). Normaliter vergadert de ledenvergadering 2

vergadering heeft de ALV de jaarstukken 2021 goedgekeurd.

maal per jaar: in het voorjaar biedt het bestuur de jaarstukken aan ter goedkeuring,
in het najaar bespreekt de ALV de plannen en de begroting voor het volgende jaar.

De extra vergadering in augustus was belegd in verband met de adviesbevoegdheid

Daarnaast komen tijdens deze bijeenkomsten allerlei zaken aan de orde die van

van de ALV over de voorgenomen benoeming van een directeur-bestuurder ad

belang zijn voor huurders. De ledenvergaderingen vormen een natuurlijk moment

interim. Deze adviesbevoegdheid staat in de Woningwet en in onze statuten:

voor inbreng en feedback van onze bewoners.

“De raad van commissarissen benoemt geen bestuurders, dan nadat hij de 		

De RvC en bestuurder leggen tijdens de ledenvergadering verantwoording af aan

algemene vergadering in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een door 		

de leden over hun werkzaamheden en voornemens. Binnen de vereniging is een

hem aan te geven redelijke termijn, daarover schriftelijk advies uit te brengen.”

kerngroep actief. Deze kerngroep kan zowel aan de RvC als aan de ledenvergadering
advies uitbrengen over voorgenomen besluiten. Per 1 januari 2022 is de regelgeving
waarop het benoemen van de kerngroep is gebaseerd uit de Woningwet geschrapt. In
2022 gaan we in overleg over de consequenties hiervan.

interim directeur-bestuurder.

In 2021 hebben twee ledenvergaderingen plaats gevonden: de reguliere

De kerngroep heeft in 2021 geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om een
advies uit te brengen.In juli is de kerngroep geïnformeerd over de Implementatie van

voorjaarsvergadering en een extra ALV. De reguliere najaarsvergadering kon in

>

De aanwezige leden adviseerden positief over de voorgenomen benoeming van de

het Strategisch Programma van het WSW.

verband met de coronasituatie niet doorgaan.
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Kracht van samen
In november 2021 hebben wij het Bedrijfsjaarplan/-begroting 2022 en MJB 2022-2023

opstellen van meerjarige raamovereenkomsten. Deze gaan wij begin 2022 aan.

in een informatieve bespreking gepresenteerd aan de kerngroep.

Daarnaast noteren wij in 2021 de volgende samenwerkingen op het gebied van
vastgoed:

HBE vertegenwoordigt effectief de belangen van onze huurders
Met Huurdersbelangenvereniging De Eendracht (HBE) bespreken wij alle

•

We gingen een meerjarenovereenkomst aan met een subsidieadviseur.

beleidsmatige onderwerpen die direct van belang zijn voor onze huurders. De HBE

•

We hebben een partij gecontracteerd die de komende jaren de 				

heeft volgens de Overlegwet de bevoegdheid om over zulke onderwerpen advies uit

		

te brengen. Of in sommige gevallen al dan niet haar goedkeuring te verlenen.

•

In 2021 hebben drie reguliere vergaderingen met de HBE plaats gevonden.

conditiemetingen voor ons vastgoed gaat verrichten.
We hebben de contracten voor riool, automatische deuren en legionella 		

		opnieuw ingekocht.

Daarnaast zijn er verschillende digitale overleggen geweest waarin wij samen

•

We zijn gestart met inkooptrajecten voor schoonmaak en glas.

actuele onderwerpen hebben besproken, zoals bijvoorbeeld de prestatieafspraken in
Voorschoten en Leiden. We hebben nauw met de HBE samengewerkt in de discussie

We hebben in 2021 veel geïnvesteerd in het vergroten van ons netwerk

over de prestatieafspraken, zowel in Voorschoten als in Leiden. Dat heeft in beide

Met het oog op onze groeiambitie richtten wij ons daarbij op de gemeente, collega-

gemeenten tot het gewenste resultaat geleid.

corporaties, ontwikkelaars, bouwers en beleggers. Met vaste partners als de gemeente
houden we bijvoorbeeld frequent overleg om onze projecten en kansen te bespreken.

We hebben nieuwe en doorlopende samenwerkingen op het vlak van vastgoed

Voor een aantal gebiedsontwikkelingen in de stad zijn we met de gemeente

Daarnaast zijn we in 2021 ook begonnen met geheel nieuwe samenwerkingsvormen.

intentieovereenkomsten aangegaan.

De bestaande samenwerking met onze ketenpartners voor renovatie en
verduurzaming (Heembouw, Ballast Nedam en Hemubo) is medio 2021 formeel
bevestigd met een samenwerkingsovereenkomst.
Met onze vaste partners voor reparatie- en mutatieonderhoud werkten wij aan het

>
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Stichting Present

We hebben meerdere succesvolle projecten lopen met onze sociale partners

In 2021 heeft stichting Present bij 20 bewoners vrijwilligerswerk uitgevoerd. Er is

Werkgroep Sociale Relaties

9 keer inzet geweest van vrijwilligers in het opknappen of onderhouden van privé

In gebiedsteam Midden is de woonconsulent aangesloten bij de werkgroep sociale

tuinen. Bij 4 bewoners hebben vrijwilligers geholpen met schilderwerkzaamheden

relaties. Dit is een werkgroep met Buzz, Sociaal Wijkteam en de wijkraad in en om

in de woning. Andere keren ging het om kleine klusjes in de woning of hulp bij

Stevenshof. Ons doel is nieuwe bewoners goed te verwelkomen en eenzaamheid te

verhuizen.

bestrijden en te voorkomen.

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling

Contract met Jong Wijktalent

of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen

Samen met onze collega’s van Ons Doel en Portaal tekenden we een

hulpverlener, de hulpverleners houden altijd de verantwoordelijkheid voor de

samenwerkingsovereenkomst met Jong Wijktalent (van Sol Netwerk). Jongeren

bewoners. De praktijkervaring leert dat voor bewoners de projecten van grote waarde

tussen de 12 en 17 jaar gaan voor de 3 corporaties aan de slag in de Leidse wijken. Zij

kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen.

maken zo een eerste stap richting de arbeidsmarkt en raken meer betrokken bij hun

Maar er gebeurt wel iets in de praktijk en hun werk geeft de bewoners wel een zetje

wijk. De huurders krijgen er een schonere en veiligere leefomgeving voor terug. Zo

in de goede richting.

werken we samen aan fijne buurten!
Vaker aansluiten bij ons netwerk

De woonconsulenten maakten kennis met de leden van het Sociaal Wijkteam

Wijkbeheerders, woonconsulenten en wijkconsulenten sluiten vaker aan bij
initiatieven van stakeholders, zoals de gemeente en hulpverleners. We trekken samen
op, gaan samen de wijk in en delen informatie en ervaringen. We betrekken hen

De doelen van dit initiatief waren onder andere:
• elkaar beter te leren kennen;
• te begrijpen hoe er gewerkt wordt;

ook bij onze initiatieven, zoals de wijkbus. In 2021 hebben we geïnvesteerd in het
netwerk in Voorschoten. Daar is een goede samenwerking uit voortgekomen met de
gemeente en Voorschoten voor Elkaar. We pakken vaker samen zaken op en betrekken

• uit te spreken wat we voor elkaar kunnen betekenen;
• en wat we van elkaar kunnen verwachten.

daar bewoners bij.

>
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3.3. Leefbaarheid

bewonerscommissie, gemeente, politie, boa’s en sociale partners aan. In 2021 hebben
we de wijkbus 5 keer ingezet waarbij we ruim 80 gesprekken hebben gevoerd. De

Nieuwe gebiedsindeling Sociaal Domein en Datagericht werken

combinatie van ergens staan en actief aanbellen levert het meeste resultaat op.

Per 1 april heeft het team Sociaal Domein (wijkconsulenten, woonconsulenten en

De wijkbus inzetten levert daarnaast het volgende op:

wijkbeheerders) haar gebiedsindeling, teams en werkwijze aangepast. Zodat deze

•

(beter) aansluiten bij die van de gemeente en het CBS. Dan beschikken we straks

		projecten;

samen met onze partners allemaal over dezelfde actuele data. En kunnen we
leefbaarheid op basis van deze gegevens veel gerichter vormgeven en monitoren.
Door gebiedsgericht werken én het gebruik van data over leefbaarheid spelen we
beter in op wat een wijk nodig heeft. De nieuwe werkwijze hebben wij in feite al
vormgegeven door de nieuwe gebiedsteams samen te stellen. Dat maakt het voor

•

opbouwen van ons netwerk in de buurt;

•

inzicht in klanttevredenheid over onze organisatie;

•

snelle koppeling van vraag en antwoord bij andere organisaties;

•

positieve en verraste reacties en daarmee een bijdrage aan ons positieve 		

		 imago

onze partners ook makkelijker om snel in contact te treden met de juiste collega.
Daarnaast laten we voortaan alle telefoontjes voor de wijkbeheerders via de
Klantenservice lopen. Dat doen we om deze meldingen beter te kunnen registreren
en de wijkbeheerders daarmee de ruimte te geven om vooral in de wijk actief te zijn.
Onze partners, bewonerscommissies en bewoners hebben wij ook geïnformeerd
hierover. Dit is via verschillende kanalen gebeurd, zoals per brief, mail, internet, social
media en later in MijnSleutels.

•

grote bijdrage aan onze zichtbaarheid en benaderbaarheid;

•

relatieherstel. Dit bleek ook effectief bij contacten die niet meer te redden 		

		 leken.
We promoten het gebruik van de wijkbus intern zodat in 2022 meer collega’s een keer
meegaan of de wijkbus zelf gaan inzetten.
De Nico bewonerslunch was een groot succes

We houden regelmatig gesprekken met onze huurders vanuit de wijkbus

Elkaar ontmoeten was in de zomer even mogelijk en dat hebben de bewoners van het

Sinds april 2021 hebben we de wijkbus. Hiermee gaan we vaak aangekondigd

Nico van der Horstpark dan ook gedaan! Ze maakten zelf allerlei gerechten voor de

de wijk in. Het doel hiervan is zonder agenda gesprekken houden met bewoners

Nico bewonerslunch op zondag 4 juli.

over hoe zij het wonen in de wijk en het huren bij ons ervaren. Vaak sluiten de

>

kennis over en inzicht in de buurt, waardevolle informatie voor latere 			
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Huurders ervaarden sneller overlast van elkaar door de coronamaatregelen

Social designers Peen & Ui zorgden voor bijzondere spelletjes en bevroegen de

Net als vorig jaar zaten mensen door de coronamaatregelen noodgedwongen veel

bewoners over hoe ze in de toekomst elkaar willen ontmoeten. Een leuke en
belangrijke middag voor het #eengoedthuis gevoel.

thuis in 2021. De onderlinge irritaties tussen buren liepen daardoor sneller op. Door

Het spreekuur op locatie zorgt voor wederzijds begrip in de buurt

Hierdoor zorgden veel huurders, die normaal begeleiding vanuit de zorg ontvangen,

deze coronamaatregelen kon ook de zorg niet de gebruikelijke begeleiding bieden.
voor problemen. Onze wijkbeheerders en woonconsulenten zochten naar passende

Aandacht maakt een fijne buurt, vinden wij. Een van onze wijkbeheerders hield

manieren om met deze huurders en/of begeleiding in overleg te gaan. Dat gebeurde

de laatste zes maanden wekelijks spreekuur op verschillende plekken in de wijk,

soms digitaal, soms op locatie en in een uiterst geval bij de huurder thuis.

onder andere in de Huizen van de Buurt, de sociale wijkteams. Dit levert net als bij
de wijkbus wederzijds begrip en verbinding met bewoners en netwerkpartners op.

In 2022 tekenen we de conceptovereenkomst met Buurtbemiddeling

We krijgen hierdoor een goed beeld van onze huurders en complexen. Deze proef

Het contract van 2020 hebben wij in 2021 voortgezet met de wens om tot een

krijgt navolging bij de vier andere wijkbeheerders. Zij hebben inmiddels ook kennis
gemaakt met Huizen van de Buurt.

gezamenlijk contract te komen tussen Buurtbemiddeling, gemeente Leiden en

We nemen maatregelen tegen hitteoverlast in de Prinsenhoek

stichting Kwadraad komen te vallen en vanaf september is er intensief contact

de corporaties in Leiden. Na aanbesteding is buurtbemiddeling vanaf 1 juli onder

In het afgelopen jaar onderzochten we de hitteoverlast die huurders in de zomer van
2020 ervaarden in de Prinsenhoek. Hittestress komt, mede door klimaatverandering

geweest om tot een gezamenlijk contract te komen. In 2021 heeft Buurtbemiddeling
16 van onze overlastzaken in behandeling genomen.

en goede isolatie, de laatste jaren regelmatig voor in nieuwbouw. Samen met de
afdeling vastgoed, communicatie en de installateur van het WTW-systeem hebben
we gezocht naar laaghangend fruit. Door kleine aanpassingen tijdens periode
van hitte kan de WTW anders worden ingesteld waardoor de woningen minder
opwarmen. Het project is voor de zomervakantie uitgerold. De afdeling vastgoed pakt
een paar technische aanpassingen op in 2022.

>
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Begin 2023 sluiten we de nieuwe contracten af voor project schoonmaak
Met dit project slaan we een belangrijk slag. Zorgen dat huurders betaalbare
schoonmaak houden, maar met meer regie, inspraak en controle daarop. Hiervoor zijn
nieuwe contracten nodig die we begin 2023 gaan afsluiten. Dit jaar hebben we de
visie op schoonmaak en het projectplan vastgesteld. Een enthousiaste projectgroep,
met collega’s van alle afdelingen, heeft een goede partij gevonden die ons bij de
uitvoering daarvan ondersteunt.

>
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Netwerk
• Wonen
• Zorg
• Welzijn

Leefbaarheid
Bijzondere doelgroepen
22 kandidaten geplaatst
De Binnenvest was de grootste afnemer,
gevolgd door Cardea, GGZ Rivierduinen en
Stichting De Haardstee
Nieuwe gebiedsindeling Sociaal

Wijkbus

Lunch bij Nico

Spreekuur op
locatie

Hittestress
Prinsenhoek

Overlast

Buurtbemiddeling

Project schoonmaak

Statushouders

Leiden
Voorschoten (samen met
Wo0nzorg)

verplicht te plaatsen
aantal door de Sleutels

totaal aantal geplaatst
aantal door de Sleutels

56
36

74
38

!

Pilot lokaal maatwerk met Ons Doel en Portaal
Aantal aangeboden
woningen door aantal
de Sleutels

Voorrang bij seniorenwoningen
Voorrang bij eengezinswoningen

23
6

Totaal verhuurd
door de Sleutels

11
6

SAMENWERKING

>

Vereniging de Sleutels
Sociale partners: werkgroep sociale relaties, Jong Wijktalent, Stichting Present
Bedrijven: ketenpartners Heembouw, Ballast Nedam en Hemubo
Gemeente Leiden en Voorschoten

Urgentie:
Aantal aanvragen bij
de Sleutels

Aantal toegekende
urgenties

51
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Innovatie in relatie
4.1.

Dienstverlening en participatie

4.2. Dienstverlening
•
•
•
•
•

In 2021 richtten wij ons op het optimaliseren van
processen voor onze digitale dienstverlening
Begin 2022 vernieuwen wij ons telefoonsysteem naar de huidige eisen
De werkgroep klanttevredenheid heeft hun plan voor de lange termijn afgerond
We behandelen elke klacht met unieke aandacht
Omgaan met de procedures van de Huurcommissie was lastig in coronatijd

4.3. Participatie
•

Ondanks Corona hebben we zoveel mogelijk overlegd met de 						
bewonerscommissies

4.4. Innovatie in relatie infographic

>
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Innovatie in relatie
Naast onze medewerkers zetten ook veel huurders zich vrijwillig in voor hun wijk

Wij versterken graag de persoonlijke relatie met onze huurders om de

of complex. Hoe werkt de participatie van deze huurders?

verbondenheid te vergroten. Dit bereiken we deels door onze vooruitstrevende,

“We werken natuurlijk veel samen met onze bewonerscommissies. Maar in sommige

klantvriendelijke dienstverlening. Participatie van de huurders op dit vlak vinden

“

die manier kunnen we dan toch op een georganiseerde manier met onze huurders

huurders specifieke invloed om samen tot betere oplossingen te komen. De

in gesprek. Sommige van onze huurders verenigen zich ook in een beheergroep.

kracht van samenwerking is dus ook een van onze steunpilaren op het gebied van

Samen zorgen zij voor bijvoorbeeld een tuin of een speeltuin. En er zijn ook nog

innovatie. Onze manager wonen, Koen Bronsveld,
Bronsveld vertelt hoe dit in zijn werk gaat:

andere activiteitengroepen. Net als de vrijwilligers van de HBE, bedanken we al deze

				4.1 Dienstverlening en participatie

vrijwilligers elk jaar met een lunch.”

				Wat
Wat is er in 2021 veranderd aan onze dienstverlening?
dienstverlening?
“				

“In 2021 hebben we een digitaal klantenportaal gelanceerd. 35% 		

				

van de huurders heeft daar inmiddels een account. Zo kunnen zij 24

				

uur per dag hun zaken regelen. Onze huurders waarderen het 			

				

portaal: ze geven op dit moment gemiddeld een 7,4.

				

Ook hebben we halverwege 2021 besloten om op afspraak weer 		

				

open te gaan voor onze huurders. Vanwege corona waren we 			

				

natuurlijk een tijd dicht geweest. Zo hebben huurders de 				

				

mogelijkheid om bepaalde zaken direct met een medewerker te 		

4.2. Dienstverlening

Klantgerichte dienstverlening is en blijft één van onze belangrijkste speerpunten. Wij
handelen klantgericht: we denken in oplossingen en vanuit de huurder.
In 2021 richtten wij ons op het optimaliseren van processen voor onze digitale

				regelen.”

>

”

wijken is die er niet. Soms beginnen wij bij ontwikkelingen een klankbordgroep. Op

wij erg belangrijk bij het bedenken van onze concepten. Daarom geven we onze

dienstverlening

Hierbij stond een veilige en verantwoorde dienstverlening voor onze medewerkers en
onze huurders voorop. Het verbeteren van de dienstverlening is een continu proces.
Het accent lag in het afgelopen jaar nog steeds op de dienstverlening in coronatijd.
In 2020 is de woonwinkel gesloten maar inmiddels hebben wij onze toegankelijkheid
weer uitgebreid met een receptiefunctie voor huurders en zakelijk bezoek op afspraak.
Daarnaast blijven wij onze huurders digitaal ondersteunen en bieden wij maatwerk
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in persoonlijk contact.
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Innovatie in relatie
Om onze huurders zo optimaal mogelijk digitaal te faciliteren is onze dienstverlening
sinds een jaar uitgebreid met een nieuw klantportaal. Huurders kunnen op het
klantportaal 24 uur per dag, zeven dagen per week veel persoonlijke zaken regelen.
35% van onze huurders heeft inmiddels een account aangemaakt. Huurders kunnen
hierdoor digitaal een reparatieverzoek inplannen, huur opzeggen, huur betalen en

voor 2022 te maken. Hier zijn we nu mee bezig.
We behandelen elke klacht met unieke aandacht
Als huurders niet tevreden zijn, kunnen zij een klacht bij ons indienen. Wij proberen er

online persoonlijke gegevens inzien.

dan altijd samen uit te komen. De behandeling van iedere klacht vraagt om een eigen

Begin 2022 vernieuwen wij ons telefoonsysteem naar de huidige eisen

vinden. Vanaf 2021 registreren wij klachten in het basissysteem.

aanpak. Ons uitgangspunt is altijd om in zo min mogelijk stappen een oplossing te

Zo bieden we nog betere telefonische dienstverlening aan onze klanten. Ondanks

Reden klacht											Aantal klachten

dat wij het digitale aanbod uitgebreid hebben, zien we dat persoonlijk contact

Manier waarop werkzaamheden uitgevoerd zijn				

via de telefoon nog steeds het meest gebruikte communicatiemiddel is. Klanten
benaderden ons ruim 43.000 keer per jaar met vragen en verzoeken. Het servicelevel
om 90% van de binnenkomende telefoontjes binnen 30 seconden op te nemen,
hebben wij net niet gehaald. De klantservice heeft aan diverse trainingen

27

Manier waarop de klant geholpen is							4
Totaal 													31

deelgenomen om ons servicelevel te verbeteren.

Omgaan met de procedures van de Huurcommissie was lastig in coronatijd

De werkgroep klanttevredenheid heeft hun plan voor de lange termijn afgerond

Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met

Dit komt door de veranderde procedures van de Huurcommissie in 2021. De
de geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud, huurprijs, en

De werkgroep klanttevredenheid heeft het projectplan “De Sleutels: koers naar

servicekosten van huurwoningen. Ook kunnen huurders klachten over gedragingen

excellente dienstverlener in 2024” afgerond. Een duidelijk plan van aanpak waar de

van de verhuurder aan de Huurcommissie voorleggen.

bouwstenen uit het ondernemingsplan als belangrijke basis gelden.

>

Het MT heeft het plan goedgekeurd en de werkgroep gevraagd een concrete aanpak
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Door de coronacrisis lagen vanaf 2020 de zaken bij de Huurcommissie lange tijd

Reden											Uitspraak

stil. Onderzoeken in de woning werden wel gedaan, maar wij mochten hier niet bij

							afgewezen			toegewezen

aanwezig zijn. Ook plande de Huurcommissie geen zittingen. De Huurcommissie

huurverlaging i.v.m.

heeft 29 zaken voor ons in behandeling genomen in 2021. In veel zaken ontvingen

gebreken					

wij een uitspraak van de voorzitter van de Huurcommissie. Deze uitspraak kwam

huurverhoging na 		2		2					0					0

zonder dat er een zitting was geweest. Het nadeel was dat wij als verhuurder dan

verbetering			

niet gehoord werden. Wij zijn regelmatig tegen deze uitspraken in verzet gegaan.

jaarlijkse 				1		0					1					0

Er volgde dan alsnog een videozitting met de Huurcommissie. Daarna deed de

huurverhoging			

Huurcommissie alsnog een uitspraak. Deze uitspraak week in sommige zaken af van

afrekening Serv. en 		2		1					0					1			

de eerdere uitspraak van de voorzitter.

stookkosten				

in behandeling

23		13					3					7

gedrag 				1		1					0					0
Aantal zaken

		

nieuw in 2021			

			
17

uit 2019/2020			12
totaal					29

					

>
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4.3 Participatie

Ondanks Corona hebben we zoveel mogelijk overlegd met de bewonerscommissies
Fijn dat veel betrokken huurders hier flexibel in waren. We hebben met steeds meer
bewonerscommissies appgroepen zodat we het hele jaar door makkelijker en vaker
contact hebben. Dit werkt prettig en effectief.
Een aantal bewonerscommissies, met name in seniorencomplexen, heeft nog steeds
de voorkeur om fysiek af te spreken. Daardoor zijn ook overleggen in 2021 vervallen.
Hierover hebben we goed contact met de bewonerscommissies in kwestie.

>
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Dienstverlening

Klachten
Contact – nieuw klantenportaal

Contact – telefoon

Reden klacht

35% heeft een account

43.000 keer belden onze klanten

7,4 is de waardering

servicelevel om 90% binnen 30 seconden aan te nemen net niet behaald
telefooncentrale wordt vervangen in 2022

Manier waarop werkzaamheden uitgevoerd zijn
Manier waarop de klant geholpen is
totaal

Aantal klachten

27
4
31

Huurcommissie

Beoordeling in de benchmark van Aedes

Aantal zaken

!

nieuw in 2021
uit 2019/2020
totaal

Afgewezen

17
12
29

17

Toegewezen

4

Nog in behandeling

8

Bewonerscommissies
Regelmatig contact. Appgroepen en fysiek.

>
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5

Een lerende en
wendbare organisatie
met blik op de toekomst
5.1.

Mensen
•
•
•
•
•
•
•

5.2.

Leren
•
•

5.3.

We hebben lastige knopen met succes doorgehakt in 2021
Medewerkers
Het verzuimpercentage lag iets hoger dan beoogd in het afgelopen jaar
#eengoedthuis is een succesvol initiatief geworden in de afgelopen 2 jaar
In januari 2021 is JIP (Jouw Intranet Pagina) online gegaan
Onze organisatie kende geen integriteitsschendingen in 2021
Ondernemingsraad (OR)

We blijven investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers
We dragen bij aan het opleiden van starters met onze stages

Projecten
•
•

We hebben hybride werken zorgvuldig geïmplementeerd in 2021
We hebben agressietrainingen georganiseerd voor alle medewerkers
met klantcontact

5.4. Onze organisatie in 2021 infographic

>

>

Een lerende en
wendbare organisatie

organisaties bij ons stage kunnen lopen.

met blik op de toekomst

• Daarnaast doen we mee aan het programma Talent in Huis. Dit is voor trainees.
Met het programma proberen we, samen met andere corporaties in het land, 		
jonge talenten naar onze branche te trekken. Deze trainees werken tijdens hun 		

					We zijn een organisatie die volop in beweging is. Met
					

betrokken, wendbare en leergierige medewerkers. Zij zorgen 		

					

ervoor dat we een toekomstbestendige organisatie blijven en 		

					

dat we onze ambities waar kunnen maken. Driss Ousji,
Ousji onze 		

					

manager Financiën en Bedrijfsvoering, vertelt over onze 			

					

hoogtepunten in 2021 in het kader hiervan:

“

					betreft de hoogtepunten van 2021?

>

• Verder zorgen we voor een ruim opleidingsbudget. Dit zetten we ook zeker in. 		
Afgelopen jaar gingen we zelfs met 30% over het budget heen.
• Ten slotte denk ik aan de start van de Jonge Sleutels. Dit is een vereniging binnen
een budget om bijeenkomsten en workshops te organiseren.”
En op welke manier zijn we een wendbare organisatie?

Dan denk ik aan een aantal punten:

-					

dus aantrekkelijk zijn voor jong talent, zodat ze ook bij ons willen (blijven) werken.

onze organisatie voor medewerkers tot 35 jaar. De Jonge Sleutels krijgt van ons 		

					De Sleutels wil een lerende organisatie zijn. Wat zijn wat dat 		
“					

traineeship bij drie corporaties. Zo maken ze kennis met onze sector. Wij willen 		

• We hebben stagemogelijkheden gecreëerd. Elke afdeling 		

						

maakt ruimte in het budget zodat collega’s stages kunnen

						

lopen op andere afdelingen. Zo helpen we jonge talenten. 		

						

We willen een omgeving zijn waarin mensen zich kunnen 		

						

ontwikkelen. Met andere corporaties in de buurt hebben 		

						

we ook afspraken gemaakt over stages, binnen het

						

Bloei-netwerk. Dat betekent dat medewerkers van die 			
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“Vanwege corona hebben we een hybride werkvorm rond thuiswerken
geïntroduceerd. Concreet betekent dit dat het voor onze medewerkers makkelijker is
geworden om thuis te werken. Ook krijgen ze hier een vergoeding voor. En we zorgen
ervoor dat ze alle middelen en kantoormeubilair in huis hebben om op een fijne
manier thuis te werken. We hebben daarnaast een app in gebruik genomen. Daarmee
kunnen medewerkers laten weten dat ze thuis werken of naar kantoor komen. Zo
zorgen we ervoor dat we de vergoedingen voor thuiswerk en woon-werkverkeer
correct vastleggen en uitkeren.

>
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aantal medewerkers doorgegroeid naar een andere functie en kunnen medewerkers
intern stage lopen of meewerken in projecten. Door de vele openstaande vacatures

met blik op de toekomst

in Nederland is het een uitdaging geweest vacatures in te vullen. Desondanks zijn we

”

hierin geslaagd.

Het cultuurtraject #eengoedthuis heeft ook een vervolg gehad in 2021. Door middel

Medewerkers

van training, workshops en activiteiten stimuleerden we de medewerkers op het

Stand per 31 december						2021				2020

gebied van eigenaarschap, klantgerichtheid en samenwerking. Met eigenaarschap

								aantal						aantal			

bedoelen we dat onze mensen zich verantwoordelijk voelen voor het werk dat we
samen leveren.”

Aantal						100					90
medewerkers 						

5.1 Mensen

Als lerende organisatie kijken wij steeds waar mogelijkheden voor verbetering liggen.
Daarbij kijken we niet alleen naar onze werkprocessen, maar ook naar de manier
waarop we ons eigen werk inrichten en de wijze waarop afdelingen logisch met

								49 					46

Parttime

								51

Fte							87

					44

					78

In dienst

								74

					73

Inhuur

								13

					5

Gemiddelde leeftijd**			46 					46

elkaar samenhangen.

Gemiddeld dienstverband**		

We hebben lastige knopen met succes doorgehakt in 2021
Het was voor ons een bewogen jaar. We hebben namelijk kritisch gekeken of onze
medewerkers nog passen bij de organisatie en de ambities die wij voor ogen hebben.
Om die reden hebben we van een aantal medewerkers afscheid moeten nemen. Daar
staat tegenover dat we medewerkers ook kansen hebben gegeven. Zo zijn er een

>

Fulltime

39

8 jaar

				

9,5 jaar

In dienst getreden**			11

					11

Uit dienst getreden**			7

					11

*		

Van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn in december

** 		

Van toepassing op de medewerkers in dienst over heel 2021

>
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Afdeling

met blik op de toekomst

			

Directie

Verzuimcijfers januari tm december 2021
Financien en

Vastgoed

Wonen		

Totaal

										Bedrijfsvoering
Werknemers*				5			22				33			36			96

Het verzuimpercentage lag iets hoger dan beoogd in het afgelopen jaar

Verzuimdagen 				0,0			10,0				1.214,0		1.070,0		2.294,0

Corona heeft er onder andere voor gezorgd dat wij ons streefverzuimpercentage

(incl. openstaande

van 3,9% niet gehaald hebben. Het verzuimpercentage was dan ook iets hoger dan

ziektegevallen)**

eind 2020 (4,7%). Ook hier geldt dat het verzuimpercentage voornamelijk wordt

Verzuimgevallen***			0			4				29			25			58

veroorzaakt door een aantal langdurig zieken.

Verzuim percentage		

0,20%%			

7,85%%		

8,20%%		

5,74%

Kort						0,00%

0,20%%			

0,68%%		

0,66%%		

0,52%%

Middel						0,00%		

0,00%%			

1,10%%		

0,11%%		

0,43%%

Lang						0,00%		

0,00%%			

6,06%%		

7,43%%		

4,79%%

Meldingsfrequentie 		

0,00%%		

0,00		0,10				1,00			0,80

0,60

(op jaarbasis)		
Verzuimmeldingen ****		0			4				27			24			55

>
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* 		

inclusief verloopmeldingen: in en uit dienst

**		

o.b.v. arbeidspatroon en geen vangnetgevallen meegerekend.

		

(vangnetgevallen zijn bijvoorbeeld medewerkers die met zwangerschapsverlof gaan)

***		

alle openstaande verzuimgevallen exclusief zwangerschap

		

aantallen refereren naar meldingen in betreffend kwartaal

****

de werkelijke meldingen in genoemde periode.

>
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verdeling over de hele organisatie. De meerderheid van de respondenten vindt een
goed thuis bij ons.

#eengoedthuis is een succesvol initiatief geworden in de afgelopen 2 jaar
In 2020 hebben we het cultuurprogramma #eengoedthuis uitgerold. Het doel
hiervan is om onze huurders én medewerkers een goed thuis te bieden. Daarin

“Er wordt geleerd bij de Sleutels. Vooral op individueel en teamniveau zien we 		

hebben wij 3 uitgangspunten benoemd:

daar een positieve ontwikkeling in. Daar worden de vruchten van geplukt in de 		

1.

We zijn een lerende organisatie.

onderlinge samenwerking, support en het verbeteren van processen 				

2.

We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

en resultaten. Kortom: de gewenste beweging is in gang gezet en gaande.” (bron:

3.

We zijn zichtbaar en benaderbaar.

evaluatierapport Goed Thuis)

Vervolgens hebben we samen 7 sleutelprincipes ontwikkeld als leidraad voor ons
In januari 2021 is JIP (Jouw Intranet Pagina) online gegaan

handelen:
1.

Er is altijd een oplossing.

Onze organisatie was hard toe aan een nieuw intranet. Dit op Sharepoint gebaseerd

2.

Samenwerken is de sleutel.

platform biedt ons de mogelijkheid om samenwerken en leren te bevorderen en

3.

Als je blijft leren kom je verder.

klantgerichter te werken. Medewerkers kunnen ook zelf publiceren op Jip.

4.

Elke uitgave is uit te leggen.

5.

Iedereen verdient een thuis.

Onze organisatie kende geen integriteitsschendingen in 2021

6.

Duurzame keuzes leveren het meeste op.

We vervullen als organisatie een belangrijke maatschappelijke taak. Om de

7.

Aandacht maakt een fijne buurt.

integriteit te waarborgen, hebben wij een integriteitscode, een gedragscode en een
klokkenluidersregeling. Daarnaast hebben wij bovendien een integriteitscoördinator

>

In juli 2021 vond er een evaluatie plaats over het cultuurprogramma om te bepalen

en een interne en externe vertrouwenspersoon. Zo zorgen we voor een zo veilig

of we de ambities hebben behaald. De respons op deze evaluatie was 33%, met een

mogelijke werkomgeving voor elkaar.
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Ondernemingsraad (OR)

Samenwerking

Samenstelling

In goede samenwerking met de HR adviseur zijn de volgende stukken tot stand

In 2021 is een nieuwe OR van 5 leden gekozen. Om de verkiezingen goed te laten

gekomen:

verlopen in COVID-19 tijd, heeft de zittende OR een bureau ingeschakeld en vonden

•

de verkiezingen voor het eerst digitaal plaats. De leden zijn werkzaam binnen de

Nieuw OR reglement, waarbij de OR zich heeft laten ondersteunen door SBI

		formaat.

afdeling F en B (1 lid), Vastgoed (2 leden) en Wonen (2 leden). Eind 2021 is een van de

•

leden bij de Sleutels vertrokken. Sindsdien bestaat de OR nog uit 4 leden. Een 5e lid zal

Het Sociaal Plan is verlengd tot en met 31 december 2022. Daar is de FNV bij

		betrokken.

in 2022 worden geworven.
De OR heeft zich ook gedurende 2021 hard gemaakt om de thuiswerkfaciliteiten te
Bijeenkomsten en overleg

verbeteren door dit onderwerp steeds weer onder de aandacht te brengen. Inmiddels

In 2021 hield de OR 6 keer een officieel overleg met de directeur-bestuurder en de

is er een thuiswerkbeleid en thuiswerkovereenkomst.

personeelsadviseur. Waarbij aangetekend dat in augustus het laatste gesprek met

In de eerste helft van 2021 hebben verkennende fusiegesprekken plaatsgevonden. Wij

Gerda plaats vond en vanaf november met Wijnand Fassotte, de interim directeur-

hebben de OR daarvan op de hoogte gebracht. De betrokken partijen hebben elkaar

bestuurder.

niet kunnen vinden; voor nu is een mogelijke fusie van de baan.
Daarnaast is de OR nauw betrokken geweest bij de werving van de interim directeur-

Op 17 januari 2022 heeft het eindejaarsgesprek met de RvC plaatsgevonden.

>

bestuurder.
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Opleiding / Cursus

Advies- en instemmingsverzoeken

In 2021 heeft de OR cursus gevolgd van SBI formaat. Deze cursus had een tweeledig

De OR heeft in 2021 (positief) advies uitgebracht op:
•

Adviesaanvraag PVE Nieuwe Huisvesting

•

Adviesaanvraag Agressiebeleid

•

Adviesaanvraag Ondernemingsplan

•

Adviesaanvraag benoeming interim DB

•

Adviesaanvraag Thuiswerkbeleid

doel. Enerzijds een opfriscursus, en anderzijds een kennismaking met het OR werk
voor de nieuwe OR leden.

Externe ondersteuning
De OR heeft voor de beoordeling van de adviesaanvragen en de begeleiding van de
verkiezingen gebruik gemaakt van haar recht op externe ondersteuning. SBI formaat
heeft deze ondersteuning geboden.

>
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Door de coronamaatregelen begeleidden we in het afgelopen jaar minder stagiaires
dan gewenst. In totaal konden we 1 stagiaire een plaats bieden.

5.2 Leren

We blijven investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers

Talent in huis

Zo blijven we een goed thuis bieden aan zowel onze huurders als onze medewerkers.

In 2021 nemen we voor het eerst deel aan het traineeshipprogramma van Talent in

Als je blijft leren kom je namelijk verder. Dat is één van onze sleutelprincipes.

Huis. We selecteerden hiervoor 3 trainees. De eerste trainee is in januari 2021 gestart

Binnen het opleidingsbudget hebben we een verdeling in drie soorten: het

op de afdeling Wonen, de 2e trainee in juli 2021 op de afdeling Vastgoed en de 3e

afdelingsbudget, bedrijfsbrede opleidingen en een persoonlijk loopbaanbudget.

trainee is gestart in januari 2022 op de afdeling Financiën en Bedrijfsvoering. Vanuit

Van het afdelingsbudget (3% van de loonsom) hebben we 69% besteed.

de organisatie begeleiden de leidinggevende, een begeleider en een mentor deze
trainees.

We dragen bij aan het opleiden van starters met onze stages
Wij vinden het als maatschappelijke organisatie belangrijk om studenten en starters

Onze eigen medewerkers hebben ook talenten en willen zich uiteraard ook blijven

een plek te bieden om te leren, ontwikkelen en te ontdekken hoe veelzijdig onze

ontwikkelen. Een aantal medewerkers hebben in het afgelopen jaar stage gelopen op

sector is.

een andere afdeling in een andere functie.

En zelf gaan we er ook op uit om kennis te delen. Zo hebben onze vakmannen verteld
over hun beroep op een basisschool.
Wij maken graag startende HBO-ers en WO-ers enthousiast voor onze sector. Dat
doen we door stagiaires een meewerkstage of een afstudeerstage aan te bieden.

>
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weten hoe te reageren in bepaalde situaties.
De deelnemers hebben de training geëvalueerd met een 100% respons (35

met blik op de toekomst

medewerkers). De training is door 21 medewerkers als uitstekend ervaren en door 14
medewerkers als goed.

5.3 Projecten

We herhalen deze training om de 2 jaar. Daarnaast brengen we nieuwe medewerkers

We hebben hybride werken zorgvuldig geïmplementeerd in 2021

met klantencontact direct bij de indiensttreding op de hoogte hiervan. Zij volgen de

Om er voor te zorgen dat medewerkers thuis ook een goede werkplek hebben

training op korte termijn.

(conform arbo richtlijnen) en zij na corona ook thuis kunnen blijven werken, hebben
wij het project thuiswerken opgestart. We hebben thuiswerkbeleid vastgesteld en
naar aanleiding daarvan konden medewerkers aangeven of zij hiervan gebruik willen
maken.
Hier horen natuurlijk ook vergoedingen bij. Maar hoe dit goed te registreren?
Hiervoor zijn we samenwerking aangegaan met Reisbalans. Via de app en portal
kunnen medewerkers per dag aangeven waar zij werken. De app registreert de juiste
vergoeding en dit betalen wij maandelijks uit via het salaris.
We hebben agressietrainingen georganiseerd voor alle medewerkers met
klantcontact
In deze training hebben wij gewerkt met een acteur om zo ook praktijkvoorbeelden te
kunnen nabootsen. Helaas hebben onze medewerkers tijdens hun werkzaamheden
wel eens te maken met agressie en geweld. Het is van groot belang dat medewerkers

>
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Klantenservice
Wonen

Verhuur

Wijkconsulenten

Sociaal Domein

Wijkbeheerders

Onze organisatie

Woonconsulenten

Businesscontroller
Raad van
Commissarissen

Bestuur

Onderhoudsservice
Vastgoed

Projecten

Bestuursondersteuning

FinanciëleAdministratie
100
49
51
46
8 jaar
11
7

Inkoop
Ondersteuning

Jip, het nieuwe
intranet

Beheer

Personele bezetting
Aantal medewerkers
Fulltime
Parttime
Gemiddelde leeftijd
Gemiddeld dienstverband
In dienst getreden
Uit dienst getreden

Een lerende en wendbare
organisatie met blik
op de toekomst

Financieën &
Bedrijfsvoering

P&O

Financial Control

Stageplekken: Talent in huis

I&A
Beleid
Facilitaire zaken
Communicatie

Opleidingen

69% van afdelingsbudgetten besteed

Reisbalans:

#eengoedthuis: evaluatie
ervaring medewerkers
Een goed thuis bij de Sleutels
Benaderbaar en zichtbaar
Een lerende organisatie
Verantwoordelijkheid laag

>

60%
59%
54%
47%

64% van het persoonlijk loopbaanbudget besteed

Hybride werken
gefaciliteerd met
een app.

januari: Larissa bij Wonen
juli: Justin bij Vastgoed

Goed thuiswerken

39 medewerkers tekenden een thuiswerkovereenkomst

Leren omgaan met agressie
35 medewerkers

22 medewerkers kregen thuis een bureau en/of stoel
20 stoelen en 9 bureaus in totaal werden aan huis bezorgd

>
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Bestuur & Governance
6.1.

Bestuur

•
•
•
•
•

Governancecode
Wij zijn een vereniging
Wij worden bestuurd en vertegenwoordigd door onze directeur-bestuurder
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op onze vereniging
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert doorgaans twee keer per jaar

6.2. Directeur - bestuurder
•
•
•
•
•
•
•
•

De directeur-bestuurder bestuurt onze vereniging en rapporteert aan de RvC
In 2021 was er geen sprake van belangenverstrengeling in onze vereniging
In het afgelopen jaar nam de directeur-bestuurder onder meer besluiten over:
Permanente educatie is vanaf 1 januari 2015 verplicht
We werken de komende jaren op basis van een helder Ondernemingsplan
We gaan graag in gesprek met onze stakeholders
Remuneratie
De directeur-bestuurder heeft de volgende nevenfuncties

6.3. Verslag van de Raad van Commissarissen
•
•
•
•
•

>

•
•
•
•

Samenstelling Raad van Commissarissen en nevenfuncties
Procedure werving en selectie leden RvC
Rooster van aftreden
We hebben de RvC evenwichtig samengesteld
Bij het vervullen van de vacatures in de RvC kijken we scherp naar 				
belangenverstrengeling of integriteitsschendingen
Wij hebben de volgende algemene organisatorische werkzaamheden verricht
Overzicht genomen besluiten
De RvC werkt op dit moment met twee subcommissies
Permanente educatie is vanaf 1 januari 2015 verplicht

•
•
•

•

De maximale vergoeding voor onze RvC is gekoppeld aan
de maximale vergoeding voor onze directeur-bestuurder
De vergoeding voor de directeur-bestuurder in 2021 is
geïndexeerd conform de cao-stijging
Vanaf januari 2020 is er een nieuwe Governancecode
Woningcorporaties
In december 2020 hield de RvC een zelfevaluatie

6.4. Bestuur & Governance infographic

>

Bestuur & Governance
In dit hoofdstuk van het jaarverslag leggen wij onze bestuurlijke structuur en
interne bestuursprocessen uit. Transparantie en duidelijkheid hierover staan bij ons
namelijk hoog in het vaandel.

In 2021 bestond de RvC uit 5 personen. Onze RvC houdt toezicht op het functioneren
van de Sleutels in het algemeen en op dat van de directeur-bestuurder in het
bijzonder. Naast toezichthouder is de RvC werkgever van de directeur-bestuurder. De

6.1. Bestuur

raad vervult daarbij mede een rol als klankbord en adviseur.

Governancecode

In het verslag van de RvC in paragraaf 6 .3 van dit jaarverslag beschrijven we de taak

Wij onderschrijven de beginselen die vastgelegd zijn in de Governancecode

en werkwijze van de RvC. Ook leggen we uit hoe de RvC hieraan in 2021 invulling heeft

woningcorporaties.

gegeven. De ‘Visie op toezicht’ kunt u vinden op onze website.

Wij zijn een vereniging
Dit is onze rechtsvorm. De directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen (RvC) en
de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn verantwoordelijk voor het bestuur en het
toezicht op onze organisatie. De directeur-bestuurder bestuurt, de RvC houdt toezicht

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vergadert doorgaans twee keer per jaar
In het voorjaar staan in ieder geval de jaarstukken ter goedkeuring op de agenda.
In het najaar agenderen we het jaarplan en de begroting van het volgende jaar ter

en de leden roepen ter verantwoording.

goedkeuring. Eind 2021 hadden wij 179 leden.

Wij worden bestuurd en vertegenwoordigd door onze directeur-bestuurder

6.2. Directeur-bestuurder

Dit is onze rechtsvorm. De directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen (RvC) en
de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn verantwoordelijk voor het bestuur en het
toezicht op onze organisatie. De directeur-bestuurder bestuurt, de RvC houdt toezicht
en de leden roepen ter verantwoording.

>

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op onze vereniging
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Mevrouw G. van den Berg was tot half oktober 2021 actief als onze directeurbestuurder. De heer W. Fassotte, (interim) directeur-bestuurder, heeft per half oktober
de bestuurlijke taken overgenomen. Dit in verband met pensionering van mevrouw
Van den Berg.

>

Bestuur & Governance
De directeur-bestuurder bestuurt onze vereniging en rapporteert aan de RvC

In het afgelopen jaar nam de directeur-bestuurder onder meer besluiten over:

Besturen is de primaire taak van onze directeur-bestuurder. Dit houdt onder meer in

•

beleidsstukken, waaronder de huurverhoging/-bevriezing 2021, het 				
strategiedocument inkoop rioolwerkzaamheden, de beleidsagenda 2021, 			

dat hij/zij verantwoordelijk is voor:
•

de realisatie van de doelstellingen;

het agressiebeleid, de raamovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden, het

•

de strategie;

ondernemingsplan 2021-2024;

•

de financiering;

•

het beleid;

•

de resultatenontwikkeling;

uitgangspunten 2022-2031, het Bedrijfsjaarplan 2022, de Bedrijfsbegroting 2022

•

het beleid ten aanzien van eventuele deelnemingen van de corporatie.

inclusief de meerjarenbegroting 2022-2031, de periodieke rapportages voor 			

•

de (financiële) jaarstukken 2020 van de Sleutels en van SPO B.V., de financiële 		

de RvC, de afdelingsjaarplannen. Daarnaast: de aanpassing van de 					
De directeur-bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van

procuratieregeling 2020-2021, de management letter 2021, een 					

Commissarissen (RvC). Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de naleving van alle

fiscale beleidsnotitie, de leningruil Vestia, de Implementatie Strategisch 			

relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico’s verbonden aan

Programma WSW, het aantrekken van een lening voor het niet-DAEB-				

de activiteiten van de Sleutels. De directeur-bestuurder rapporteert hierover en

deel van de portefeuille, de Kaderbrief 2022, het financieringsvoorstel 2021, 			

bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC.

de formatiebegroting 2022;

In 2021 was er geen sprake van belangenverstrengeling in onze vereniging

•

stukken die een relatie hebben met de Woningwet, zoals de prestatieafspraken. 		

We vermijden elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Sleutels

Zowel met de gemeente Voorschoten als met de gemeente Leiden hebben we in

en de directeur-bestuurder. De statuten en de Governancecode woningcorporaties

2020 meerjarige prestatieafspraken gemaakt. In Voorschoten voor de periode 		

bevatten een uitwerking van dit belangrijke uitgangspunt.

2020-2024, in Leiden voor de periode 2020 t/m 2025. In 2021 hebben wij 			
gesproken over het overzicht voorgenomen werkzaamheden 2022 Leiden en 		

>

de concept-jaarschijf 2022 Voorschoten;
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•

stukken die te maken hebben met vastgoed(-projecten), waaronder plannen 		
van aanpak, startnotities, een investeringsvoorstel, projectopdrachten, acquisitie,

•

In het plan zijn ambities geformuleerd op het gebied van:
•

wonen in de toekomst: beschikbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid,

de portefeuillestrategie;

		

verschillende interne (personele) zaken, waaronder het agressiebeleid, 				

		leefbaarheid;

•

de besturingsgids P&C cyclus 2021, digitaal samenwerken, de werkwijze 			
interne projecten, het thuiswerkbeleid, het attentiebeleid, het pve huisvesting, 		
functiebeschrijvingen en de formatiebegroting.
Permanente educatie is vanaf 1 januari 2015 verplicht
Dit geldt zowel voor onze toezichthouders als onze bestuurders. Bestuurders moeten
per drie jaren 108 PE-punten in totaal behalen. Het aantal PE-punten dat de directeurbestuurder in 2021 behaalde is 25. Het totaal aantal PE-punten in de periode 2019

•

betaalbaarheid en bestaand bezit;
kracht van samen: netwerk wonen-zorg-welzijn, gerichte samenwerking en
innovatie in relatie: dienstverlening en participatie.

Als voorwaarden benoemden wij daarbij:
-

kostenbewust en gericht op maatschappelijk rendement;

-

een lerende en wendbare organisatie met de blik op de toekomst.

We gaan graag in gesprek met onze stakeholders
De directeur-bestuurder vervult zijn taak in het belang van de woningcorporatie
volgens de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen. Daarbij weegt

– 2021 bedraagt 106. Gezien het feit dat mevrouw van den Berg per 15 oktober is
teruggetreden is het aantal PE punten naar rato lager.

hij/zij de belangen van de corporatie en de betrokkenen af. Betrokkenen bij onze

We werken de komende jaren op basis van een helder Ondernemingsplan

het terrein van zorg, welzijn en veiligheid en collega-corporaties.

vereniging zijn bijvoorbeeld bewoners, gemeenten, maatschappelijke organisaties op

In 2021 is het Ondernemingsplan 2021-2024 ‘Samen ontdekken we meer!’
goedgekeurd.
Dit Ondernemingsplan heeft als uitgangspunt de bedoeling onze vereniging ‘Een
goed thuis bieden’.

>
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6.3. Verslag van de Raad van Commissarissen

Remuneratie
De Minister heeft voor de corporatiesector aanvullende normen op de WNT

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

vastgesteld in ‘De Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten

(RvC) zijn omschreven in de statuten. Ze zijn uitgewerkt in het reglement voor de RvC.

instellingen volkshuisvesting’. Op grond van deze Regeling geldt voor de directeurbestuurder in 2021 een maximale bezoldiging van € 175.000 (beloning, pensioen,
onkosten). De bezoldiging van onze directeur-bestuurders voldoet aan de Regeling. In
paragraaf 7.9 “Overige informatie” onder het kopje “Bestuurders en commissarissen”
van de jaarrekening 2021 vindt u een overzicht van de remuneraties.
De directeur-bestuurder heeft de volgende nevenfuncties:
•

Lid van de Raad van Toezicht van BplusC Leiden, bibliotheek plus cultuureducatie
(vrijwilligersvergoeding).

•

Lid bestuur Praktijkschool Waterland te Leiden (onbezoldigd).

•

Lid bestuur Stichting Heilige Geest – of Arme Wees- en Kinderhuis te Leiden 		
(onbezoldigd).

>
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Samenstelling Raad van Commissarissen en nevenfuncties
Gedurende dit verslagjaar bestond de RvC uit de volgende leden:
Naam 			

		
Functies en relevante nevenfuncties
		 			

			

		

		

Lex de Boer

• Voorzitter per 1 juni 		

Imke Frijters

• Benoemd:

• Zelfstandig interim-manager en 			

2020
• Benoemd:
1 oktober 2019

• Directeur-bestuurder Pantar, het 			
sociale werkbedrijf van Amsterdam 		
en Diemen

15 september 2019

organisatie-adviseur
• Lid Raad van Toezicht Alrijne 				

• Lid VTW-werkgroep Rapport Opgaven
en Middelen

Zorggroep (per 16 december 2021)
• Lid Raad van Toezicht, voorzitter Audit

Ton Lindhout		 • Op voordracht van de

Per 1 januari 2017 gepensioneerd, 			

Commissie De Viersprong (per 1 maart

		

voorheen:

2021)

HBE
• Benoemd:
1 januari 2014
• Herbenoemd:
1 januari 2018
• Teruggetreden per 		
december 2021

• stadsvernieuwer, manager en interimmanager van stadsdelen in Den Haag
en Utrecht

• Lid Raad van Toezicht, voorzitter Audit
Commissie Het Raamwerk
• Lid Raad van Commissarissen, 			

• Hoofd wijkveiligheidsorganisatie en 		
uitvoering

voorzitter Commissie 					
Volkshuisvesting & Innovatie 			

• voorzitter afstemmingsoverleg 			
ontwikkeling Stationsgebied; 		

Wooncompas
• Voorzitter Financiële Commissie 			

strategisch adviseur Wonen te 			

Vereniging van Toezichthouders in 		

Utrecht

Woningcorporaties (VTW)
• Lid Raad van Toezicht, voorzitter 			
Onderwijscommissie Nova College 		

>

(tot en met 31 januari 2021)
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Naam 			

		
Functies en relevante nevenfuncties
		 			

Mirjam Hagen • Benoemd:
1 januari 2021

Gerard Bakker

Op voordracht van de

			

HBE
• Benoemd			
18 januari 2021

• Voorzitter Raad van Bestuur QuaRijn

Procedure werving en selectie leden RvC

• Voorzitter Bestuur IV VU, 					

In december 2021 nam de RvC afscheid van huurderscommissaris Ton Lindhout

samenwerkingsverband van 26 Utrechtse

vanwege het verstrijken van zijn zittingstermijn. We hebben de werving en selectie

Ouderenzorgorganisaties

voor een een opvolger opgestart. De nieuwe kandidaat werven wij openbaar door

• Lid Raad van Toezicht bij UtrechtZorg, 		

een advertentie in een landelijke dagblad, social media en melding op de website

samenwerkingsverband van 84 				

van de Sleutels. Een extern bureau begeleidt de werving en selectie. De RvC en de

orgorganisaties in Utrecht, gericht op 		

huurdersorganisatie (HBE) doorlopen het werving- en selectieproces gezamenlijk:

arbeidsmarktvraagstukken

er is een selectiecommissie samengesteld bestaande uit twee leden van de

• Inspecteur-generaal Nederlandse 			

huurdersorganisatie en twee RvC-leden.

Voedsel- en Warenautoriteit
• Bestuurslid van de Fair Trade 					
Authority Curacao

Rooster van aftreden
Aan het einde van 2021 ziet het rooster van aftreden er als volgt uit:

• Gastdocent Universiteit van Gent, 			
Rotterdam voor het vak Criminologie
• Lid Studiegenootschap voor Economie 		
en Politiek

Datum							Naam					Termijn
14 september 2023					Imke Frijters				1e
30 september 2023					Lex de Boer				1e
31 december 2024					Mirjam Hagen			1e

• Bestuurslid van de charitatieve non-			

17 januari 2025						Gerard Bakker			1e

gouvernementele organisatie 				

(2026)								(vacature)				1e

Viae Vitae. Fondsenwerving 					
ten behoevevan de bouw van 				
een tehuis voor meervoudig 					

>

gehandicapte kinderen in Indonesië.
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We hebben de RvC evenwichtig samengesteld 		

In januari en juni waren er twee ingelaste vergaderingen over het Doelencomplex. De

Het algemene profiel van de RvC staat op onze website. Het bevat een goede mix van

eerste was vooral een bijpraatmoment. De tweede vergadering werd ingelast naar

kennis, kwaliteiten en eigenschappen. Zowel bestuurlijke ervaring als deskundigheid

aanleiding van een brief van de HBE aan de RvC. Daarin gaf de HBE aan zich zorgen te

op het gebied van volkshuisvesting, projectdeskundigheid, financiële deskundigheid

maken over de gang van zaken rondom de draagvlakmeting in het Doelencomplex.

en juridische deskundigheid zijn aanwezig.

Ook waren er enkele interne RvC-bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst op 18 januari
is de heer Bakker benoemd tot commissaris. Dat was op dat moment ook mogelijk op

Bij het vervullen van de vacatures in de RvC kijken we scherp naar

grond van artikel 26 lid 4 van de statuten. Op 18 januari was van de Aw de positieve

belangenverstrengeling of integriteitsschendingen

zienswijze voor de voorgenomen benoeming van de heer Bakker ontvangen. Omdat

Of de schijn hiervan. Uit zowel interne als externe contacten kwam in 2021 niet naar

de RvC voltallig bijeen was, stelde de voorzitter voor om de heer Bakker op dat

voren dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling of van schending van de

moment definitief te benoemen. Alle RvC-leden gingen hiermee akkoord.

integriteitscode die voor (de RvC van) de Sleutels als leidraad geldt. De bepalingen
zoals opgenomen in de statuten en de Governancecode woningcorporaties zijn

De eindejaarsgesprekken 2021 van de remuneratiecommissie met de

richtinggevend. De onafhankelijkheid van elk van de leden is niet in het geding en er

Ondernemingsraad en die van het managementteam zijn verplaatst naar 2022. Dit in

spelen geen tegenstrijdige belangen.

verband met de coronapandemie.

Wij hebben de volgende algemene organisatorische werkzaamheden verricht
De RvC kwam 5 maal bijeen voor reguliere vergaderingen.
Naast de reguliere vergaderingen heeft er een beleidssessie plaatsgevonden. De
eerste was in januari en vooral gericht op ‘Naar een passend toezichtskader’.

>
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De voorzitter Lex de Boer en de huurderscommissarissen Ton Lindhout en Gerard

aan een ambitieuzer investeringsprogramma voor de Sleutels. De RvC is van oordeel

Bakker spraken begin december met de huurdersorganisatie HBE. Tijdens dat gesprek

dat wij daarmee een basis hebben gelegd voor betere realisatiekansen van de

namen we ook afscheid van huurderscommissaris Ton Lindhout.

geformuleerde ambities. Daarbij hebben wij ook nadrukkelijk gekeken naar de eisen
die dat aan de organisatie van de Sleutels gaat stellen. Duidelijk is dat er sprake is

Wij volgden de landelijke en lokale politieke ontwikkelingen en dit leidde waar dat

van een noodzakelijke verandering van de focus op beheer en klanttevredenheid naar

nodig was tot overleg met de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder meldde

een meer ontwikkelende organisatie wat voor alle onderdelen van de organisatie

berichten over onze vereniging in de regionale media aan de RvC. Zo nodig leidde dit

(Vastgoed, Wonen en Financiën & Bedrijfsvoering) consequenties zal hebben.

tot onderlinge afstemming en actie.

Ook concludeerde de RvC dat dit ook een logisch moment zou zijn om, gelet op de
op handen zijnde pensionering van mevrouw van den Berg, een interim-bestuurder

De algemene ledenvergaderingen werden voorgezeten door de voorzitter van de RvC.

aan te stellen met als opdracht om in kaart te brengen wat de opgave van de Sleutels
precies wordt en of en hoe de organisatie in staat kan worden gesteld om deze ook te

De leden van RvC zijn allen lid van de Vereniging van Toezichthouders in

realiseren.

Woningcorporaties (VTW).
Tot slot besteedde de RvC in het licht van de opgave, de organisatieontwikkeling en
Overzicht genomen besluiten

de bestuurswisseling, ook aandacht aan haar eigen rol, door vooruitkijkend toe te

De RvC startte dit jaar in haar nieuwe samenstelling, met twee nieuwe leden, met de

werken naar een gedeelde visie op toezicht, passend bij de fase waarin de Sleutels nu

vraag of de Sleutels haar opgave zelfstandig zou kunnen vervullen. Gesprekken met

zit.

Ons Doel en Rijnhart Wonen leidden uiteindelijk voor de betrokken organisaties tot
de conclusie dat een fusie hiervoor niet nodig is en misschien zelfs van die opgave
af zou kunnen leiden, althans tijdelijk. Om die reden hebben wij de verkenning in
februari afgebroken. Daarop volgend hebben wij daarom met extra energie gewerkt

>
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De Raad van Commissarissen heeft in 2021 besluiten genomen over:

De RvC werkt op dit moment met twee subcommissies

•

de definitieve benoeming van een nieuw RvC-lid;

Dit betreft:

•

de benoeming van de voorzitter van de Audit commissie;

1.

•

de (financiële) Jaarstukken 2020 van de Sleutels;

•

de Jaarrekening 2020 van SPO B.V.;

•

het Ondernemingsplan 2021-2024;

•

de leningruil Vestia;

•

een lening voor het niet-DAEB-deel van de portefeuille;

We hebben de commissie Projectontwikkeling in januari 2021 opgeheven. Er vindt

•

de Implementatie van het Strategisch Programma van het WSW;

nog een evaluatie plaats van de werkwijze met subcommissies en de samenstelling

•

de Visie op control;

daarvan.

•

een investeringsvoorstel;

•

de opdracht van de accountant, inclusief het controleplan;

•

de benoeming van een interim directeur-bestuurder;

•

het Bedrijfsjaarplan 2022, de Bedrijfsbegroting 2022, inclusief de 				

de Auditcommissie: bestaande uit Imke Frijters (voorzitter), Gerard Bakker en Ton
Lindhout;

2.

de Remuneratiecommissie: bestaande uit Mirjam Hagen (voorzitter) en Lex de 		
Boer.

		meerjarenbegroting 2022-2031;
•

de portefeuillestrategie 2021-2031;

•

de werving/selectie van een nieuwe huurderscommissaris; het profiel, het 		

		
•

>

proces, de keuze voor de externe bureaus aan wie een offerte te vragen;
de aanpak van de visitatie.
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De taak van deze commissies is voorbereiding van de besluitvorming van de voltallige

Remuneratiecommissie

RvC. Ook voorzien de commissies de RvC van advies. De commissies werken volgens

Het jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder

een vastgestelde werkwijze.

vond in mei 2021 plaats. Tijdens dit gesprek is tevens gesproken over de op handen
zijnde pensionering van mevrouw van den Berg. We hebben afgesproken dat

Auditcommissie

mevrouw van den Berg zou vertrekken zodra er een interim bestuurder zou zijn

De Auditcommissie kwam in het verslagjaar 5 maal bijeen.

gevonden.

Zij bereidden voor de voltallige RvC te nemen financiële besluiten voor. Ook
adviseerden zij over deze besluiten. Overige onderwerpen waren onder meer: de

Permanente educatie is vanaf 1 januari 2015 verplicht

periodieke rapportages van de werkorganisatie aan de RvC, de visie op control,

Sinds 1 januari 2015 zijn bestuurders en toezichthouders verplicht tot Permanente

de uit te voeren evaluatie van het investeringsstatuut, de financiële kaders

Educatie (PE). In 2020 waren toezichthouders verplicht minimaal 5 PE-punten te

voor de begroting, een fiscale beleidsnotitie, acquisitie, treasuryrapportages,

behalen. Het aantal behaalde PE-punten:

risicomanagement, de jaarlijkse brief van het WSW over Borgbaarheid en de

•

accountantsselectie.

>

		

Ton Lindhout: 0 (wel in december nog aangemeld voor een terugkijk SOM-		
seminar “Jongerenhuisvesting”, 6 PE-punten)

•

Imke Frijters: 44

De Auditcommissie sprake met de accountant over de jaarrekening 2020 en zijn

•

Lex de Boer: 9

accountantsverslag, de visie op control en de (concept-) managementletter 2021.

•

Mirjam Hagen: 5

•

Gerard Bakker: 5

57

>

Bestuur & Governance
De maximale vergoeding voor onze RvC is gekoppeld aan de maximale

Vanaf januari 2020 is er een nieuwe Governancecode Woningcorporaties

vergoeding voor onze directeur-bestuurder

Daarin is een aantal punten tekstueel aangepast en verhelderd. Ook is een aantal

Bij deze vergoeding houden wij rekening met de wet- en regelgeving: de Wet

nieuwe principes toegevoegd. Aanpassing aan één van die nieuwe principes loopt in

Normering Topinkomens, de ‘Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen

2022 door, namelijk het opstellen van een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht

toegelaten instellingen volkshuisvesting’ en de VTW ‘Beroepsregel bezoldiging

(principe 1.1). Deze visie wordt geactualiseerd in 2022.

commissarissen’. De Raad van Commissarissen van de Sleutels conformeert zich aan
deze normering. De vergoeding past binnen de Beroepsregel van de VTW.
Tabel 12: Vergoeding raad van commissarissen
						Maximaal toegestaan		2021		2020
						Beroepsregel VTW)
Vergoeding			
Voorzitter 	€			

20.250	€					

17.608	€	

16.963

Lid	€ 					

13.550	€ 					

12.576	€	

12.115

De vergoeding voor de directeur-bestuurder in 2021 is geïndexeerd conform de
cao-stijging
De RvC stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeurbestuurder vast conform hun beloningsbeleid.

>
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In december 2020 hield de RvC een zelfevaluatie
Dit deden ze onder onafhankelijke externe begeleiding. Deze evaluatie was in
verband met het vertrek van 2 van de 5 leden vooral terugkijkend. In 2021 is het
functioneren en de werkwijze van de RvC meer vooruitkijkend besproken samen met
de nieuwe leden. Dit deden zij ook deels onder externe begeleiding. De opbrengst van
de zelfevaluaties gebruiken wij om te komen tot een visie op bestuur en toezicht.
Lex de Boer
Voorzitter

>
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Bestuur
Raad van Commissarissen

Lex de Boer

Ton Lindhout

Besluiten in 2021
onder meer over:

Mirjam Hagen

Imke Frijters
2 COMMISSIES

Directeur-bestuurder

auditcommissie
remuneratiecommissie

Gerard Bakker

•

huurverhoging/-bevriezing 2021

•

ondernemingsplan 2021-2024

•

de (financiële) jaarstukken 2020

•

de management letter 2021

•

leningruil Vestia

•

aantrekken van lening voor het niet-DAEB-deel van
de portefeuille

•

financieringsvoorstel 2021

•

formatiebegroting 2022

•

implementatie van het Strategisch Programma van
het WSW

•

prestatieafspraken met de gemeente Voorschoten
als met de gemeente Leiden

Gerda van den Berg

>

Wijnand Fassotte

Tot oktober:
Vanaf oktober:

Gerda van den Berg
Wijnand Fassotte

•

vastgoedprojecten

•

aanstelling directeur-bestuurder a.i.

>
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Financiële positie en
continuïteit
7.1.

Financiële continuïteit

7.2.

Jaarresultaat

7.3.

•
•

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

Waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille

•

Toelichting op de waardering van onze vastgoedportefeuille

7.4. Beleidswaarde

>
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Financiële positie en
continuïteit
De Sleutels streeft naar maximale volkshuisvestelijke prestaties binnen een solide

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

financiële positie. De mate en de wijze waarop we onze primaire doelstellingen

(WSW) voert het toezicht uit.

kunnen realiseren, zijn sterk afhankelijk van de financiële prestaties van de Sleutels.

De afgelopen jaren zijn de AW en het WSW intensiever gaan samenwerken om

Uitgangspunten zijn gematigde huurverhogingen, beheersing van de bedrijfslasten

effectiever en efficiënter te kunnen toezien op de corporatiesector aan de hand van

en investeren conform ambitie. Het financieel beleid van de Sleutels draagt er

één gezamenlijk beoordelingskader. De drie onderwerpen waarop de toezichthouders

zo aan bij dat er nu en in de toekomst voldoende middelen beschikbaar zijn om

de corporaties beoordelen zijn:
•

de volkshuisvestelijke doelen te realiseren en de continuïteit van de Sleutels te

De financiële continuïteit: is het voortbestaan van de corporatie 				

		gewaarborgd?

waarborgen.

7.1. Financiële continuïteit

De financiële positie van de Sleutels als maatschappelijke organisatie moet zowel op
de lange en korte termijn in voldoende mate duurzaam op peil blijven. Dit om ook in

•

Het bedrijfsmodel: wat zijn de beleidsvoornemens en wat is het effect 			

		

daarvan op de continuïteit? Is het maatschappelijk vermogen voldoende 		

		beschermd?
•
		

de toekomst de kwaliteit van het bezit in stand te houden en de maatschappelijke

De governance en de organisatie: is de financiële sturing, beheersing en 		
verantwoording daarvan effectief?

opgaven te realiseren. Dit houdt in dat de Sleutels te allen tijde moet voldoen aan
de externe en algemene toezichteisen op het gebied van kasstromen, vermogen

Als waarborg voor de financiële continuïteit beschikt de Sleutels, conform het

en waarde. In het financieel beleid van de Sleutels is een samenhangend stelsel

financieel beleid, over een samenhangend stelsel van (financiële) indicatoren. Dit

van (financiële) indicatoren geformuleerd die dat waarborgen. De Sleutels is een

stelsel wordt continu gemonitord, zodat de Sleutels te allen tijde aan haar eigen

‘toegelaten instelling’, zoals bedoeld in artikel 19 van de Woningwet. Dit houdt in dat

financiële randvoorwaarden en aan de eisen van de externe toezichthouders blijft

er naast de gebruikelijke wetgeving voor ondernemingen en de interne kaders ook

voldoen.

een aanvullend pakket aan wettelijke maatregelen van toepassing is.

>
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De indicatoren worden zowel gemeten op de cijfers van het verslagjaar of de
verslagperiode en op de prognoses voor de komende tien jaren. Conform de wettelijke
regels hierover leveren we elk jaar deze prospectieve informatie (dPi) aan de Autoriteit
Woningcorporaties.
Vier kengetallen vormen het samenhangend stelsel financiële indicatoren van de
Sleutels: de rentedekkingsgraad (ICR) , de Loan-To-Value (LTV) op beleidswaarde, de
solvabiliteit op beleidswaarde en de dekkingsgraad op marktwaarde .

Financiële indicatoren
%
streef- norm
Interest Coverage ratio (ICR)
Daeb
> 1,4
Niet-Daeb
> 1,8
TI
> 1,4
Loan to Value Beleidswaarde
Daeb
< 85%
Niet-Daeb
< 75%
TI
< 85%
Solvabiliteitratio Beleidswaarde
Daeb
>15%
Niet-Daeb
>40%
TI
>15%
Dekkingsratio Marktwaarde
Daeb
< 70
Niet-Daeb
< 70
TI
< 70

>

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5,0
4,3
4,8

5,0
4,2
4,8

3,6
3,6
3,6

4,2
3,3
3,9

3,7
3,3
3,6

4,1
3,8
4,0

3,9
3,9
3,9

32,6
30,3
32,0

32,9
28,4
31,7

37,3
29,0
34,9

46,4
36,2
43,4

56,8
37,7
51,0

65,2
37,8
56,9

74,5
40,6
64,4

66,0
69,0
63,4

67,1
71,4
63,6

61,4
68,4
60,1

55,4
63,5
53,3

51,0
61,4
48,8

44,9
60,1
42,8

41,4
59,8
39,0

16,8
23,9
18,0

15,3
18,8
15,9

16,7
23,0
17,8

20,2
28,9
21,7

24,0
29,8
25,1

26,3
29,2
26,8

28,5
31,1
29,0
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De ICR is een maat voor het betalen van de rente uit de kasstromen.
2
De LTV op beleidswaarde geeft de verhouding weer tussen de
omvang van de schuld en de waarde van het vastgoed.
3
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen
vermogen in relatie tot het balanstotaal.
4
Dekkingsgraad of de discontinuïteitsratio is de verhouding
tussen de marktwaarde van het vastgoed marktwaarde van de
leningen. Deze ratio geeft het potentiële verlies aan bij dreigende
discontinuïteit in beeld.
5
Kengetallen 2020 en 2021: bepaald op basis van de
jaarrekening. Kengetallen 2022–2026: bepaald op basis van de
meerjarenbegroting 2022–2031.
1

>

Financiële positie en
continuïteit
Zoals uit de tabel is af te lezen, voldoet de Sleutels bij alle indicatoren aan de norm.

Verkorte winst-en-verliesrekening 2021 (bedragen X € 1.000)

De exploitatie is voldoende om de rentelasten te dragen. Er is voldoende ruimte om

2021

2020

bij te lenen voor investeringen. De Sleutels is actief in een werkgebied waar de vraag

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

23.064

23.508

naar woningen groot is. Daardoor is de marktwaarde ook relatief hoog en als gevolg

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille

-

-

daarvan de dekkingsgraad zeer goed.

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

152.750

125.781

De ICR ligt boven de norm. Deze ratio laat zien of we de rente kunnen betalen uit

Netto resultaat overige activiteiten;

-208

-198

onze operationele kasstroom (huuropbrengsten minus uitgaven), maar is exclusief de

overige organisatiekosten

-4.933

-835

uitgaven die nodig zijn voor het renoveren van woningen. De LTV en solvabiliteit laten

Kosten omtrent leefbaarheid

-606

-467

-3.425

-3.847

zien dat wij de komende vijf jaar nog ruim voldoen aan de normen, maar dat de ratio
ontwikkeling wel richting de gestelde norm gaat. Er blijft echter voldoende ruimte om

Resultaat voor belastingen

166.642

143.942

daar waar extra locaties beschikbaar komen te blijven bouwen.

Belastingen

-3.116

-1.733

Resultaat na belastingen

163.526

142.209

7.2. Jaarresultaat

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille

Het resultaat over boekjaar 2021 bedraagt € 163,5 miljoen. Het grootste deel

Het resultaat uit de exploitatie van de vastgoedportefeuille is gedaald met € 0,4

(93%) wordt, evenals voorgaande jaren, veroorzaakt door de waardestijging van het

miljoen: van € 23,5 miljoen in 2020 naar € 23,1 miljoen in 2021. De daling wordt

vastgoed.

voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de lasten onderhoudsactiviteiten (met
€ 1,4 miljoen), toename van lasten verhuur- en beheeractiviteiten (met € 0,2 miljoen)
en toename van de huuropbrengsten (met € 1,2 miljoen).

>
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Financiële positie en
continuïteit
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille

niet-Daeb portefeuille stijgt met 12,9%. Daarnaast is de omvang van de

De waardeverandering van de vastgoedportefeuille is € 27,0 miljoen hoger. Deze

portefeuillesamenstelling gewijzigd ten gevolge van investeringen. In 2021

stijging wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt. Voor een

bedraagt de waardestijging van de totale vastgoedportefeuille 14,4%. De

nadere analyse van de waardeverandering vastgoedportefeuille zie de volgende

waardering van het vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig

paragraaf.

waarderen bepaald. De externe taxateur heeft de waardering van het bezit van de
Sleutels getoetst en aannemelijk bevonden. De marktwaarde in verhuurde staat

7.3. Waardeontwikkeling van de
vastgoedportefeuille

is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag
en de ministeriële besluiten. Analyse van de ontwikkeling van de marktwaarde

In de Woningwet is geregeld dat alle woningcorporaties hun vastgoed waarderen

ten opzichte van 2020 laat zien dat het grootste effect de verdere stijging van de

op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. De uitgangspunten die ze

leegwaarde is door de krapte op de koopmarkt en de verlaging van het tarief van

moeten hanteren om tot deze waardering te komen, staan nader beschreven in

de verhuurdersheffing, zoals aangekondigd op Prinsjesdag. De verhoging van de

het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde. Door de verwijzing vanuit het

overdrachtsbelasting naar 8% en de stijging van de ingerekende erfpacht heeft een

waarderingshandboek naar het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) zijn

negatief effect op de ontwikkeling van de marktwaarde.

gegevens uitwisselbaar met alle andere vastgoedorganisaties zoals institutionele
beleggers en andere verhurende organisaties en is die ook onderling vergelijkbaar.
Toelichting op de waardering van onze vastgoedportefeuille
In 2021 bedraagt de marktwaarde van onze vastgoedportefeuille € 1.516,6
miljoen. Eind 2020 was de marktwaarde € 1.325,6 miljoen. Deze waarde is sterk
afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. De Daeb-tak-portefeuille

>

laat een waardestijging zien van 14,7%, terwijl de marktwaarde van de
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Financiële positie en
continuïteit

7.4. Beleidswaarde

In onderstaande grafiek zijn alle effecten van de ontwikkeling van de marktwaarde
weergegeven.

De ongerealiseerde herwaardering uit hoofde van de waardering van het vastgoed in
exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat, bedraagt per 31 december 2021 in

Effecten ontwikkeling marktwaarde

totaal € 1.018 miljoen (2020: € 890 miljoen). Hiervoor is een herwaarderingsreserve
gevormd. De waardering van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek
modelmatig waarderen bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet
voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriële besluiten
geldend ten tijde van het opmaken van de jaarverslaggeving. De realisatie van deze
ongerealiseerde herwaardering is sterk afhankelijk van het te voeren beleid van de
Sleutels. De mogelijkheden voor de corporatie om vrijelijk door (complexgewijze)
verkoop of huurstijgingen de marktwaarde in verhuurde staat van het Daebbezit
in exploitatie te realiseren zijn beperkt door wettelijke maatregelen en
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals demografie en ontwikkeling van de
behoefte aan sociale (Daeb) huurwoningen. Omdat de doelstelling van de corporatie
is om duurzaam te voorzien in passende huisvesting voor hen die daar niet zelf
in kunnen voorzien, zal van het vastgoed in exploitatie slechts een beperkt deel
vervreemd worden. Daarnaast zijn de werkelijke onderhouds- en beheerslasten
hoger dan ingerekend in de marktwaarde, voortvloeiend uit de beoogde kwaliteit- en
beheersituatie van de Sleutels.

>
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continuïteit
Effectenontwikkeling beleidswaarde

Dit betekent dat slechts een deel van de in de jaarrekening verantwoorde
marktwaarde (en daarmee van het eigen vermogen) in de toekomst zal worden
gerealiseerd. De grootste effecten op de ontwikkeling van de beleidswaarde ten
opzichte van 2020 zijn:
•

dat de aanpassing van tarief van de verhuurdersheffing een positief effect
heeft op de beleidswaarde;

•

dat in verhouding met de meerjarenbegroting van vorig jaar de
onderhoudslasten zijn gestegen wat een negatief effect heeft op de
beleidswaarde;

•

dat de aanpassing van de disconteringsvoet een positief effect heeft op de
ontwikkeling van de marktwaarde.

In de grafiek zijn alle effecten op ontwikkeling van de beleidswaarde weergegeven.
De beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt en de ‘echte’
verwachting op basis van het beleid. In de beleidswaarde wordt namelijk rekening
gehouden met beleidseffecten van de Sleutels, waarmee het vermogen van de
Sleutels een realistischer beeld laat zien. De beleidswaarde wordt bepaald door
op vier aspecten aanpassingen door te voeren in de uitgangspunten van de
marktwaarde. Het verschil tussen markt- en beleidswaarde heet de ‘maatschappelijk
bestemming’. De beleidswaarde wordt bepaald voor het totaal van de corporatie.

>

67

>

Financiële positie en
continuïteit
De maatschappelijke bestemming is het verschil tussen de marktwaarde in

Verschil marktwaarde en beleidswaarde (bedragen X € 1.000)

verhuurde staat en de beleidswaarde. De maatschappelijke bestemming bedraagt in

												X € 1.000 				

2021 € 819 miljoen. De grootste factor betreft betaalbaarheid. Vanuit het huurbeleid

Marktwaarde verhuurde staat 											1.516.597

van de Sleutels wordt het vastgoed tegen een lagere huur verhuurd dan vanuit de

Beschikbaarheid (door exploiteren) 				

markt mogelijk is voor ons vastgoed. De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt

Betaalbaarheid (huren) 							-679.290

deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat,

Kwaliteit (onderhoud) 							-86.930

omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt. Het bestuur van

Beheer (beheerkosten) 							-50.180

de Sleutels heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen

												-819.429

dat bij ongewijzigd beleid niet realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het

Beleidswaarde 															697.168

X € 1.000

-3.029

verschil tussen de beleidswaarde en de marktwaarde in verhuurde staat van dit
bezit en bedraagt circa € 819 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de

De Woningwet 2015 verplicht corporaties om de marktwaarde van het vastgoed op de

beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

balans te vermelden. De marktwaarde zegt echter weinig tot niets over de financiële
positie van de Sleutels, omdat een omvangrijk deel van de marktwaarde in verhuurde
staat niet wordt gerealiseerd vanwege het businessmodel en het beleid van de
Sleutels als woningcorporatie.

>
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8.1.

Tax Control Framework

8.2. Fiscale positie
8.3. Commerciële en fiscale verschillen
8.4. Actieve latentie

8.5. Passieve latentie
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Fiscale positie
De Sleutels heeft al in 2012 het convenant ‘Horizontaal Toezicht’ afgesloten met

Naast de reguliere vergaderingen heeft er een beleidssessie plaatsgevonden. Het

de Belastingdienst. Horizontaal toezicht is gebaseerd op transparantie, begrip en

fiscale beleid is erop gericht om binnen de normen en waarden van de Sleutels

wederzijds vertrouwen. Uitgangspunt is dat er voldoende aandacht is voor de fiscale

de effectieve belastingdruk te minimaliseren, zodat de Sleutels haar vermogen

beheersing binnen de woningcorporatie.

maximaal kan aanwenden om de volkshuisvestelijke opgave te dienen.

8.1. Tax Control Framework

8.2. Fiscale positie

fiscale processen en daarmee samenhangende risico’s in voldoende mate beheerst.

vastgesteld. Voor boekjaar 2019 is de aangifte ingediend. Voor 2020 zal worden

Een belangrijk element in dit systeem is het tax control framework (TCF). Het TCF

ingediend in het 1e kwartaal van 2022. De samenstelling van het belastbare

is een raamwerk met onder andere een beschrijving van de fiscale organisatie, het

bedrag over het boekjaar 2021 is nader verklaard in paragraaf 7.7 Belastingen in de

fiscale beleid, de fiscale risico’s en kansen. Ook is een overzicht van de relevante

jaarrekening.

Een van de uitgangspunten van het horizontaal toezicht is dat de corporatie haar

De aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met boekjaar 2018 definitief

beheersingsmaatregelen opgenomen. Vanwege de externe (wetgeving) en interne
dynamiek (bedrijfsprocessen) passen we het TCF continu aan de actualiteit aan. TCF is

De belastbare winst 2021 bedraagt volgens de fiscale positie € 7,7 miljoen.

in 2021 geactualiseerd.

Het belastbaar bedrag 2020 is € 13,6 miljoen. Door de Sleutels is de acute
vennootschapsbelastinglast over 2021 bepaald op € 1,8 miljoen.

Binnen het TCF worden de fiscale risico’s in kaart gebracht. Als deze risico’s niet
passen binnen de strategie van de Sleutels, moeten ze geminimaliseerd worden. Niet
alle risico’s kunnen of hoeven echter geminimaliseerd te worden want sommige

>

8.3. Commerciële en fiscale verschillen

In de commerciële resultatenrekening wordt op basis van het commerciële resultaat

risico’s horen bij ondernemen. In essentie dienen risico’s tot een aanvaardbaar niveau

de vennootschapsbelasting gepresenteerd. De afwijkingen in de commerciële - en

te worden gereduceerd. Dit houdt in dat de Sleutels zich niet zal bezighouden met

fiscale presentatie van de vennootschapsbelasting worden veroorzaakt door een

een grensverkenning van risicovolle fiscale mogelijkheden of structuren.

actieve en passieve belastinglatentie.
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Fiscale positie
8.4. Actieve latentie

De Sleutels heeft ultimo 2021 een actieve belastinglatentie opgenomen in de
jaarrekening ter grootte van circa € 1,6 miljoen (2020: € 2,4 miljoen).

8.5. Passieve latentie

Ultimo 2021 is een passieve belastinglatentie opgenomen in de jaarrekening ter
grootte van € 0,0 miljoen. (2020: 1,0 miljoen). Dit betreft het verschil tussen de
fiscale waardering van de verhuureenheden en de (hogere) fiscale kostprijs welke
wordt ingelopen naar rato van stijging van de WOZ-waarden. In 2021 is een afspraak
gemaakt met de belastingdienst om eenmalig in een keer de waardes terug te
brengen naar de oorspronkelijke waarde voor de afboeking. Dit ter verlaging van
de administratieve werkzaamheden en het betreft een relatief laag bedrag. Deze
opwaardering is verwerkt in de aangifte van 2020, daardoor komt de passieve latentie
te vervallen.
Naast de reguliere vergaderingen heeft er een beleidssessie plaatsgevonden. Het
fiscale beleid is erop gericht om binnen de normen en waarden van de Sleutels
de effectieve belastingdruk te minimaliseren, zodat de Sleutels haar vermogen
maximaal kan aanwenden om de volkshuisvestelijke opgave te dienen.

>

71

>

9

Treasury
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•

Verloop schuldrestant per 31 december 2021
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•
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9.3. Liquiditeitsrisicobeheer
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•

Beoordeling door het WSW

9.5. Derviaten
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>

>

Treasury
In de begroting 2021 is een bedrag van € 18,2 miljoen opgenomen met betrekking tot

•

het afsluiten van nieuwe leningen voor het kalenderjaar 2021 binnen de Daeb-tak en

		

€ 4,8 miljoen binnen de niet-Daeb-tak.

Het totaalbedrag aan jaarlijkse reguliere aflossing op de leningenportefeuille bedroeg

In de loop van het begrotingsjaar bleek dat de financieringsbehoefte binnen de

in 2021 € 5,9 miljoen.

Daeb-tak door een wijziging in de projectenplanning naar beneden kon worden

5 miljoen en een looptijd van 20 jaar.

9.1. Verloop schuldrestant bestaande
leningportefeuille

bijgesteld. In 2021 bleek € 16,6 mliljoen benodigd. Binnen de niet-Daeb-tak is de
financieringsbehoefte verhoogd naar € 5 miljoen om aan te sluiten bij een volume
dat past bij de kapitaalmarkt.

Per 31 december 2021 bedraagt het totale schuldrestant van de leningenportefeuille

Op basis van de goedgekeurde transactievoorstellen zijn er 6 nieuwe leningen voor

van de Sleutels nominaal € 217 miljoen. Hiervan is € 211 miljoen geborgd door het

een bedrag van € 26,8 miljoen afgesloten:

WSW en € 1,2 miljoen door de gemeente Voorschoten en € 5 miljoen ongeborgd.

•
		

Twee rentevaste fixe-leningen voor een totaalbedrag van € 10 miljoen met

De rentekosten 2021 gerelateerd aan het schuldrestant per ultimo 2020 bedroegen

een looptijd tussen 12 en 40 jaar met een rentepercentage variërend van

1,98%. Deze percentage daalt in 2022 door de lagere rentepercentages die zijn

		0,173% en 0,645%.
•
		
•
		

gecontracteerd op de nieuwe financiering.

Een lineaire lening met een volume van € 4 miljoen met een looptijd van 20
jaar en een rentepercentage van 0,261%.

Verloop schuldrestant per 31 december 2021

Een rentevaste lening met een volume van € 2,6 miljoen met een looptijd

In onderstaande grafiek is te zien dat er jaarlijks op de leningenportefeuille wordt

van 40 jaar en een rentepercentage van 4,86% in het kader van de

afgelost en dat daarmee de portefeuille gradueel afneemt. Gegeven de ambities van

		leningenruil Vestia.

>

Een ongeborgde lineaire lening voor de niet-DAEB tak met een volume van €

•

Een obligolening met een volume van € 5,2 miljoen in het kader van het

		

Strategisch Programma WSW. Deze lening is bestemd om een eventuele

		

aanspraak van het WSW op te kunnen vangen, het opgenomen volume per

		

balansdatum in nihil.

de Sleutels zal de leningenportefeuille (inclusief nieuwe leningen) stijgen.
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Verloop schuldrestant per 31 december 2021

Renterisicopositie bestaande leningenportefeuille per 31 december 2021

In onderstaande grafiek is te zien dat er jaarlijks op de leningenportefeuille wordt
afgelost en dat daarmee de portefeuille gradueel afneemt. Gegeven de ambities van

16%

de Sleutels zal de leningenportefeuille (inclusief nieuwe leningen) stijgen.
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2%

renterisiconorm. De risiconorm zal de komende jaren toenemen door het aantrekken
2022 2023

2024 2025 2026

2027

2028

2029 2030

van nieuwe financiering als gevolg van geprognosticeerde investeringen, mutaties

2031

binnen de operationele kasstromen en verschuldigde aflossingen.

9.2. Renterisico’s bestaande leningportefeuille

9.3. Liquiditeitsrisicobeheer

De Sleutels voldoet aan de minimale Financial Risk ratio’s en de overige normen die in

De grafiek hiernaast toont het renterisico in de jaren 2022 t/m 2071. Hierin is

het gezamenlijke beoordelingskader van de Aw/WSW. Tevens zijn er voldoende liquide

tevens de renterisiconorm opgenomen.

middelen en ruimte in de kredietfaciliteit beschikbaar om aan de verplichtingen op de
korte termijn te voldoen.

>
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De Sleutels voldoet aan de gestelde eisen binnen het treasurystatuut. Verder kan de

Het WSW stelt dat de Sleutels een financieel gezonde corporatie is die in de

Sleutels gebruikmaken van de geldende overeenkomst rekeningcourantfaciliteit van

prognosejaren blijft voldoen aan de financiële normen van het WSW. Daarbij vragen

de BNG voor een bedrag van € 5,0 miljoen.

zij aandacht voor de portefeuillestrategie en de fluctuatie van de ingerekende
onderhoudsuitgaven.

9.4. Borgingsplafond

9.5. Derivaten

Het borgingsplafond is de maximale omvang van de geborgde leningenportefeuille
gedurende het kalenderjaar. Voor borging door het WSW komen alleen activiteiten

De Sleutels beschikt per 31 december 2021 niet over financiële derivaten. In het

in aanmerking die behoren tot de bestedingsdoelen. Per 26 juli 2021 heeft het

treasurystatuut en Reglement Financieel Beleid en Beheer van de Sleutels is de

WSW het borgingsplafond voor de Sleutels met betrekking tot de jaren 2021 - 2023

mogelijkheid opgenomen voor het aantrekken en gebruiken van financiële derivaten,

vastgesteld. De door het WSW geborgde leningenportefeuille per 1 januari 2022

passend binnen de geldende wet- en regelgeving. Ultimo boekjaar 2021 beschikt de

bedraagt € 211 miljoen ten opzichte van het borgingsplafond van € 212,4 miljoen.

Sleutels niet over leningen met embedded (ingesloten) derivaten. De Sleutels heeft

Het borgingsplafond 2022 bedraagt € 250 miljoen. Daarnaast heeft de Sleutels de

kennis van de mogelijkheden voor het gebruik van financiële derivaten. Toch geeft zij

borgbaarheidsverklaring van het WSW ontvangen.

de voorkeur aan het spreiden en beperken van renterisico’s. Dit doet ze door gebruik
te maken van traditionele instrumenten voor rentemanagement.

Het borgingsplafond 2021-2023 is toegekend op basis van de Data Prognose

9.6. Beleggingen

Informatie (dPi) 2020. Gedurende 2022 zal het nieuwe borgingsplafond worden
vastgesteld op basis van de begroting 2022 e.v.

De Sleutels heeft korte middelen (tegoeden op bankrekeningen en een direct
opneembaar deposito) uitstaan bij enkele banken. De banken voldoen per 31

>

Beoordeling door het WSW

december 2021 aan de minimale credit rating (A) voor uitstaande middelen. Aan het

Op 26 juli 2021 heeft het WSW als onderdeel van de brief inzake de vaststelling van

saldo van een spaarrekening of deposito is door de Sleutels voor het kalenderjaar 2021

het borgingsplafond 2021 - 2023 een reactie gegeven in het kader van de door haar

geen limiet gesteld. In het verslagjaar 2021 zijn geen collegiale leningen verstrekt.

uitgevoerde beoordeling.
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Risicomanagement
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10.3 Beoordeling Aw

>

>

Interne beheersing
en controle
10.1 Interne controle

Frauderisicomanagement

In 2021 is de visie op control afgerond. Dit document is in juni door de Raad van
Commissarissen vastgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over rollen en activiteiten
van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de beheersing van de organisatie.
De organisatie is ingericht volgens het principe van de three lines of defence. Verder

integriteitscode, gedragscode en klokkenluidersregeling van kracht. Specifieke
fraudebeleid dient nog opgesteld te worden. Bij het updaten van de onderkende
risico’s zal ook aandacht besteed worden aan corruptie- en frauderisico’s. Hiermee

zijn in 2021 ad-hoc audits uitgevoerd ter vaststelling van de werking van de interne

wordt deze specifieke categorie risico’s geïntegreerd bij de andere bedrijfsrisico’s.

controle. Door de wisseling van de directeur-bestuurder komt de organisatie in een

De belangrijkste risico’s die onderkend worden zijn:

andere, nieuwe flow. De organisatie gaat van beherend naar ontwikkelend. Hierdoor
zijn projectmanagement en projectcontrol aandachtspunten. Daarnaast is het
aantrekken van goed en ervaren personeel om de ondernemingsdoelstellingen te
kunnen realiseren ook een uitdaging in de huidige markt.

•

Onrechtmatige bewoning door bewust foutieve toewijzing

•

Opdrachtverstrekking op basis van samenspanning

•

Onrechtmatige betaling zonder tegenprestatie

•

Ongewenste prijsvorming vastgoed gerelateerde transacties zowel

		

Risicomanagement

•

In 2021 is een vervolgstap gemaakt met het inventariseren van de risico’s. Naast

onderhoud als investeringen
Afboeken betalingsregeling en/of vorderingen

Ter bestrijding van deze risico’s zijn beheersmaatregelen getroffen, zoals

destrategische risico’s zijn nu ook de tactische en operationele risico’s in kaart

functiescheidingen in processen en in de geautomatiseerde systemen, het

gebracht. De vervolgstap is, naast het updaten van de onderkende risico’s, het

4-ogenprincipe bij prijsvorming en de interne controles voortvloeiend uit het Intern

benoemen van de mitigerende maatregelen die hierbij horen. De Sleutels maakt

controle-plan die door de controller wordt opgesteld en uitgevoerd.miet gesteld. In

gebruik van het software pakket Naris om het risicomanagement te registreren,

het verslagjaar 2021 zijn geen collegiale leningen verstrekt.

analyseren en rapporteren.

>

De organisatie is zich bewust van corruptie- en frauderisico’s. Hiertoe zijn een
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Interne beheersing
en controle
Risico’s in beeld

IDSPO BV wordt niet geconsolideerd in het jaarverslag en in de jaarrekening van de

Risicobeheersing begint met bewustzijn van de risico’s en uitdagingen. De hiervoor

Sleutels op basis van artikel 2:407 lid1a BW. Binnen SPO BV vinden geen activiteiten

genoemde aandachtspunten betreffende projectmanagement, projectcontrol en
werving van het juiste personeel staan hoog op de agenda van zowel bestuur als MT.
Hierdoor is de kans van slagen en het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen
hoog.

10.3 Beoordeling Aw

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet voor elke corporatie jaarlijks een
onderzoek op basis van het gezamenlijke beoordelingskader Aw-WSW. Deze

10.2 Juridische structuur de Sleutels

beoordelingen vinden verspreid over het jaar plaats. Op 10 november 2021heeft de

De directeur-bestuurder houdt invloed op de besluitvorming en controle bij SPO

Aw haar Toezichtsbrief 2021 met betrekking tot de Sleutels gezonden aan het Bestuur

BV (de Sleutels Projectontwikkeling BV). Het toezicht vindt plaats door de Raad van

en de Raad van Commissarissen. De risico inschatting voor de Sleutels is laag op alle

Commissarissen van de Sleutels.

>

plaats en de betekenis van de deelneming is te verwaarlozen.

onderdelen van het beoordelingskader.
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Kengetallen
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Kengetallen
2020
Gegevens per einde boekjaar						2021					2020
2021
			

Financiële continuïteit

			

			

Solvabiliteit op basis waardering marktwaarde						

82,44%					
82,44

81,64
81,64%

31,71%					
31,71

31,98
31,98%

4,78
Intrest Coverage ratio												4,77						4,78
4,77
Loan to Value in % (beleidswaarde)*									

Solvabiliteit in % (beleidswaarde)*									

63,58%					
63,58

63,43
63,43%

1,78%1,78

1,89
1,89%

18,03
Dekkingsratio														15,85					18,03
15,85
Gemiddelde rentekostenvoet in %		 							
		

				

		

Waarden per verhuureenheid		
Historische kostprijs en na-investeringen	€						
Beleidswaarde	€ 													
Marktwaarde	€													
WOZ-waarde	€													
Financiering	€ 														
			
Beheerskosten*

52.988
52.988

177.504	€
177.504 				

156.377
156.377

Kosten onderhoud per verhuureenheid	€ 							
Kosten belastingen en overheidsheffingen per verhuureenheid	€ 		
Totaal beheerskosten per verhuureenheid	€ 							

71.423

81.597	€
				
81.597
194.618	€
194.618 				
25.868	€
25.868

			

Kosten beheer en verhuuractiviteiten per verhuureenheid	€ 			

>

52.572	€
				
52.572

196.156
196.156

				

23.763
23.763

			

697	€
697 				

674
674

1.917	€
1.917

1.879	€
1.879

				

1.737
1.737

				

1.628
1.628

4.493	€
4.493

				

4.039
4.039
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Kengetallen
			
		

2021
Gegevens per einde boekjaar						2021					2020
2020
			

Prijs-kwaliteit - verhouding (woningen)		

										

150,5
Gemiddeld aantal punten											150,5

							

Gemiddelde netto huur	€ 											

594,48
594,48	€
				

596,59
596,59

Gemiddelde puntprijs	€ 											

3,95 				
3,95	€

4,014,01

Gemiddelde huurverhoging per 1 juli in %							

0%
0%						

2,50%
2,50

											
		

				148,9
148,9

		
Aantal verhuureenheden in exploitatie *		

						

2.686
Eensgezinswoningen												2.686					2.662
2.662

												
5.089
Meergezinswoningen												5.089					5.046
5.046

												
11
Studenteneenheden													11						11

									

								

11

35
Intramureel zorgvastgoed											35						35
Intr35
153
Bedrijfsruimten, winkels en kantoren 								153						154
154

												
535
Parkeergelegenheden												535						534
534

												
6
Antenne-opstelplaats												6						6

6

													
13
Trafohuisjes															13						13

13

													
16
						Overig bezit															16						16

16

												
0
Maatschappelijk bezit												0						0
					

0

						
8.544
						Totaal aantal verhuureenheden in exploitatie							8.544					8.477
8.477

						
		

>

7.775
Totaal zelfstandige woningen in exploitatie							7.775					7.708
7.708

81

>

Kengetallen
2020
2021
Gegevens per einde boekjaar						2021					2020

			

			

				

Totaal onzelfstandige woningen in exploitatie							

11 11

				

				
							

Totaal aantal niet woningen in exploitatie							

758
758

				

		

11

11

758758

		

				

Mutaties verhuureenheden

8.282
8.477
Aantal verhuureenheden in exploitatie per 1 januari					8.477					8.282

						 Aantal opgeleverd (woningen)										92						7
										
92

7

					
								

Aantal uit exploitatie (woningen)

0

				
										

Aantal aankoop (woningen)											

0

0

				

Aantal terugkoop en toegevoegd aan exploitatie (woningen)			

19 19

				

28 28

				

Aantal samengevoegd (studenteneenheden)							

0

0

				

-3

							 				

Aantal aankoop intramureel zorgvastgoed							

0

0

				

18 18

-1 -1

				

-7

-7

				

							

		
							

-44
								-44						0

				 Aantal uit exploitatie (bedrijfsruimten)								

71

71
-3

								

				

Aantal in exploitatie (bedrijfsruimten)								

1

1

				

0

0

							

				

Aantal aankoop (parkeergelegenheden)								

0

0

				

81
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Aantal verhuureenheden in exploitatie per 31 december				

8.544
8.544					

				

													
		

Aantal mutaties														67 67

8.477
8.477

				195195

		
Huurdifferentiatie per 31 december in aantallen (alle woningen)		

						 Kwaliteitskortingsgrens												768						697
697
											
768

					
											

>

3.859
4.773
Eerste aftoppingsgrens												4.773					3.859
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Kengetallen
			

2021
2020
Gegevens per einde boekjaar						2021					2020
			

825
1.148
Tweede aftoppingsgrens												825						1.148

												
893
					
1.494
Huurtoeslaggrens													893						1.494

										
				

527
510
Geliberaliseerd														527						510

										
					

7.786
7.708
Totaal 																7.786					7.708

			

			
Verhuren van woningen		

							
			

Mutatiegraad woningen in %											

6,5
6,5%						

5,6
5,6%

Aantal keer dat een woning aangeboden wordt per verhuring			

11
11						

7,0
7,0

								
Huurachterstand in percentage van de jaarhuur						

0,88
0,88%					

0,44
0,44%

Netto huurderving in percentage van de jaarhuur						

1,55
1,55%					

1,65
1,65%

					

* Vergelijkende cijfer 2020 aangepast.

>
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Kengetallen
Definities en berekeningswijze					 2021					 2020
kengetallen financiële continuïteit
			

Solvabiliteit op basis van marktwaarde
Geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans op gewaardeerd op basis van
marktwaarde.		
Berekeningswijze:		
Eigen vermogen														1.304.185				1.140.681
1.304.185
1.140.681

Balanstotaal														1.581.893				1.397.160
													
1.581.893
													
1.397.160

Solvabiliteit op basis van marktwaarde								
							
							

82,44%					
82,44

81,64%
81,64

Intrest Coverage ratio
De operationele kasstroom exclusief renteontvangsten en uitgaven gedeeld door rente lasten.		
Berekeningswijze:		

								

Kasstroom uit operationele activiteiten								15.234					16.127
15.234
16.127

Renteuitgaven														4.048					4.270
														
4.048
4.270

Renteontvangsten													-2						-3
										
-2
										

-3

Gecorrigeerde kasstroom											19.280					20.394
19.280
20.394

>
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Kengetallen
			

			

Definities en berekeningswijze					 2021					 2020
kengetallen financiële continuïteit
			

Intrest Coverage ratio

4,77 4,78

Loan to Value in % op basis van beleidswaarde
Is de verhouding tussen de kort- en langlopende schulden aan kredietinstellingen en schulden aan groepsmaatschappijen ten
opzichte van de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie.		
Berekeningswijze:		

		

Leningen overheid													771						796
796
771
		
			
					
				
				
					

>

Leningen kredietinstellingen											213.989					194.794
194.794
213.989
Schulden aan overheid												25						25
25

25

Schulden aan kredietinstellingen										6.317					5.826
5.826
6.317
Totaal kort- en langlopende schulden									221.102					201.441
201.441
221.102

Beleidswaarde*														697.167					629.829
629.829
697.167
Loan to Value in % op basis van beleidswaarde						

31,71%					
31,71
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31,98%
31,98%
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Kengetallen
Definities en berekeningswijze					 2021					 2020
kengetallen financiële continuïteit
			

Solvabiliteit op basis van beleidswaarde
Geeft de verhouding aan tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans gewaardeerd op basis van
beleidswaarde.		
Berekeningswijze:		
1.140.681
Eigen vermogen 													1.304.185				1.140.681
1.304.185

444.901
Eigen vermogen op basis van beleidswaarde							484.756					444.901
484.756
1.397.160
Balanstotaal 														1.581.893				1.397.160
1.581.893
701.380
Balanstotaal op basis van beleidswaarde*								762.463					701.380
762.463
Solvabiliteit in % op basis van beleidswaarde							

63,58%					
63,58

63,43
63,43%

Dekkingsratio
De dekkingsratio is de verhouding tussen de marktwaarde van de leningen van de corporatie en de marktwaarde van de
woningen.		
Berekeningswijze:		
Totaal marktwaarde leningen										240.438					238.989
238.989
240.438

Totaal marktwaarde verhuurde staat									1.516.596				1.325.609
1.325.609
1.516.596
Dekkingsratio														15,85					18,03
18,03
15,85

>
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Kengetallen
Definities en berekeningswijze					 2021					 2020
kengetallen financiële continuïteit
			

Gemiddelde rentekostenvoet in %
Geeft de verhouding aan tussen de betaalde rente en het gemiddelde schuldrestant vreemd vermogen.			
										
Gemiddelde rentekostenvoet in %		 								

1,78%					

1,89%

* Vergelijkende cijfer 2020 aangepast.

>
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Verklaringen

>

Verklaringen
Van de directeur-bestuurder a.i.

Van de Raad van Commissarissen

De directeur-bestuurder a.i. verklaart dat:
•
		
•

Op 12 april 2022 hebben de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder

alle verantwoorde uitgaven in onze jaarrekening van 2021 zijn gedaan in het

a.i. dit jaarverslag en de bijbehorende jaarstukken over 2021 besproken. Daarnaast

belang van de volkshuisvesting;

heeft de Raad met instemming kennis genomen van de verklaring van BDO die ze

dat de integriteitsregels zoals vastgelegd in ons integriteitsbeleid niet zijn

uitgebracht hebben over de jaarrekening en het jaarverslag.

		geschonden;
•

dat zijn eigen onafhankelijkheid niet in het geding is;

Zoals in het verslag naar voren komt, zijn onze middelen uitsluitend besteed aan

•

en dat geen tegenstrijdige belangen spelen.

het belang van de volkshuisvesting. Alle activiteiten hebben plaatsgevonden voor de
volkshuisvesting en de leefbaarheid in woningen, woongebouwen en woonwijken,

Bovendien verklaart de directeur-bestuurder a.i. dat:
		
		

een en ander conform de statuten van de vereniging. De woongelegenheden liggen

hij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant ten aanzien

binnen het statutaire werkgebied. Met betrekking tot beleggen en verbintenissen

van de jaarrekening 2021;

hebben wij geen risicovolle posities ingenomen. Uit externe en interne contacten

en het volkshuisvestelijk- en bestuursverslag 2021 van

is gebleken dat integriteitregels niet zijn geschonden, zoals deze vastgelegd zijn in

woningbouwvereniging de Sleutels.

statuten en integriteitbeleid.

Op basis hiervan stelt hij deze stukken vast.

De RvC heeft voor ieder individueel lid van de vereniging vastgesteld dat de

Een speciaal woord van dank aan al onze medewerkers voor jullie inzet en

onafhankelijkheid niet in het geding is en dat er geen tegenstrijdige belangen spelen.

betrokkenheid in het afgelopen jaar. Jullie hebben veel en goed werk verricht. Daar
kunnen we trots op zijn en daar worden onze huurders blij van.

>

Wijnand Fassotte

Lex de Boer

interim-directeur

voorzitter
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