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Naar onze huidige inschatting zal de invloed op de 
financiële prestaties en positie van WoonFriesland beperkt 
zijn. Wel kan er een negatieve invloed ontstaan op de 
waardering van het vastgoed. Onderhoud en projecten zijn 
tijdens de lockdown stopgezet en daarmee uitgesteld. De 
huurderving door het tijdelijk stopzetten van het mutatie- en 
verhuurproces van leeggekomen woningen is toegenomen. 
Tevens zien wij een toename in huurachterstanden en 
betalingsregelingen. 

Wij verwachten gedurende lange tijd in onze bedrijfsvoering 
rekening te moeten houden met deze pandemie. Wij voelen 
ons, als het sociaal verhuurbedrijf, verantwoordelijk voor 
de veiligheid van onze huurders, medewerkers en andere 
betrokkenen. Het is noodzaak om blijvend rekening te 
houden met corona en toekomstige virussen en wij moeten 
hier onze werkzaamheden en werkwijze op aanpassen.  
Inmiddels zijn alle werkprocessen aangepast en 
gecontroleerd weer opgestart en kunnen wij onze huurders 
volledig en virusveilig van dienst zijn. Hierbij hanteren wij 
duidelijke regels voor onze medewerkers en de bedrijven 
met wie wij samenwerken.

Dat corona blijvend invloed heeft en daarmee ook op de 
uitvoering van onze biedingen voor 2021 staat voor ons vast. 
De voorspelbaarheid van de uitvoering van onze biedingen 
en met name de uitvoering van projecten in 2021 is hiermee 
onzekerder geworden. Onze disclaimer voor 2021 is erop 
aangepast.

Deze bijzondere tijden zorgen voor veel maatschappelijke 
dynamiek. Die resulteert in creativiteit, reflectie en 
vernieuwing. Maar ook in extra zorg voor- en over naasten 
en bijvoorbeeld verlies van werk of inkomen. Onze 
aandacht gaat daarom in het bijzonder ook naar kwetsbare 

Samen werken aan betaalbaar 
wonen in tijden van corona
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Samen werken aan veilig wonen

Deze werkwijze wordt door onderhoudsmedewerkers van WoonFriesland en medewerkers van andere bedrijven die in opdracht van 
WoonFriesland werken gehanteerd. Door zo samen te werken, kunnen we op een veilige manier werkzaamheden uitvoeren!

We maken telefonisch een afspraak met elkaar. Er wordt dan ook gevraagd of er bij u thuis 

sprake is van verkoudheid- of griepklachten, koorts of thuis quarantaine. En wat er precies 

moet gebeuren aan de woning.

Is uw situatie tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf veranderd? Is er bij u thuis

toch sprake van verkoudheid- of griepklachten, koorts of thuisquarantaine? Belt u dan met ons.

Wilt u uw woning op de dag van de afspraak goed ventileren? En de ruimte waar gewerkt moet 

worden goed bereikbaar maken?

De onderhoudsmedewerker desinfecteert zijn handen. Hij belt bij u aan en houdt 1,5 meter 

afstand.

De onderhoudsmedewerker verzoekt u 1,5 meter afstand te houden, de werkplek aan te wijzen 

en samen met uw huisgenoten naar een andere ruimte te gaan.

De onderhoudsmedewerker verricht zijn werkzaamheden. U hoeft geen koffie of  

thee aan te bieden.

Als er vragen zijn tijdens de werkzaamheden, blijft de onderhoudsmedewerker 

op 1,5 meter afstand. Ook kan hij eventueel telefonisch contact met u opnemen.

??

?

1,5 M

?

De onderhoudsmedewerker vertelt het u als de werkzaamheden klaar 

zijn en hij vertrekt. Hij bedankt u voor uw medewerking en geduld.

 Zo voeren wij reparaties of onderhoud uit voor de gezondheid en veiligheid van u, onze relaties en medewerkers.

Hij wenst u beterschap en vertrekt zonder verrichte werkzaamheden.  

Er wordt contact met u opgenomen om de afspraak te verplaatsen.JA NEE De onderhoudsmedewerker vraagt of hij binnen mag komen.
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U doet de deur open. De onderhoudsmedewerker vraagt of er bij u (of een van uw huisgenoten) sprake is van verkoudheid- of griepklachten, koorts of thuisquarantaine.
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Onze onderhoudsmedewerker wast 

en desinfecteert zijn handen.

Dat onze bieding aan u in het teken staat van de huidige pandemie, zal u waarschijnlijk niet 
verwonderen. De genomen coronamaatregelen hebben grote invloed op de maatschappij en  

de economie en ook op het functioneren van WoonFriesland.

personen uit. Nu meer dan ooit is het zaak om daar alert 
op te zijn en waar nodig klaar voor te staan. Gemeenten, 
huurdersverenigingen, ketenpartners en netwerk; samen 
staan we sterk.

Ons coronaprotocol.

Veilig
werken 
bij onze 

huurders
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tijdperk aanwezig waren. Bij wachttijden van enkele maanden 
blijven schulden onnodig extra oplopen. Deze teams zijn 
de spin in het web. De verbindende factor én spelverdeler 
tussen partijen bij multiproblematiek, zware overlast en 
schuldenproblematiek. 

Onze wijkconsulenten, buurtbeheerders en onderhouds-
medewerkers zijn onze ‘ogen en oren in de wijk’.  
Zij signaleren wat er in de wijk en bij onze huurders leeft. 
Zij werken wijk- en complexgericht, leggen bij problemen 
persoonlijk contact en zijn het vaste gezicht. Zij zijn van grote 
betekenis voor het schoon, heel en veilig houden van onze 
woningen en de woonomgeving. Zij bemiddelen bij overlast 
en hebben een signalerende rol waar het kwetsbare huurders 
betreft. Ook worden zij betrokken bij kwaliteitsverbeteringen 
in woningen en wijken, waar hun kennis en ervaringen 
worden meegenomen in de vaststelling van de plannen. 
Overlast tussen buren of in de buurt bepaalt in grote mate de 
leefbaarheid. De overlast bestaat onder andere uit conflicten 
tussen buren, mensen met psychische problemen die 
voor onrust zorgen en problematiek rondom verslaving en 
hennepteelt. De wijkconsulent en de buurtbeheerder hebben 
een grote rol in het handhaven bij overlast. Waar nodig, 
schakelen we ketenpartners in - ieder vanuit de eigen taak en 
verantwoordelijkheid - om escalatie te voorkomen.

Sociaal domein en leefbaarheid 
Voor 2020 zetten we wederom extra in op leefbaarheid, 
omdat wij merken dat dit nodig is. Het totale budget  
is verhoogd van € 2.536.000 (biedingen 2020) naar  
€ 2.681.000.

Het volop ondersteunen van onze huurders is naar onze 
verwachting extra noodzakelijk om de gevolgen van 
corona op te vangen. Wij zetten zoveel mogelijk in op 
vroegsignalering bij betalingsachterstanden. Zo nemen onze 
wijkconsulenten direct persoonlijk contact op met onze 
huurders zodra er huurachterstanden ontstaan. Een maand 
huurachterstand is immers voor veel van onze huurders een 
onoverkomelijk probleem. 

Graag willen wij samen met u, met in achtneming van 
de privacywetgeving, oplopende schuldenproblematiek 
voorkomen. Door gezamenlijk, met alle betrokken partijen, 
te focussen op vroegsignalering, is er veel winnen in deze 
bijzondere tijd. Gezamenlijke vroegsignalering sluit ook goed 
aan bij de wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
per 1-1-2021 en de taken die in dit kader straks bij de 
gemeente komen te liggen.

Daarom hebben wij zorg over de achterstanden en oplopende 
wachttijden bij de sociale teams, die al voor het corona-

De organisatorische inkleuring en de financiële tekorten in 
het sociaal domein baren ons in dit kader zorgen. We willen 
voorkomen dat de problemen en de rekening hiervan bij ons 
en onze huurders terecht komt. 

WoonFriesland staat een ‘integrale aanpak met alle 
betrokkenen’ voor in het sociaal domein – wonen. Door 
integraal en efficiënt samen te werken kunnen we gezamenlijk 
meer betekenen, ook met minder beschikbare financiën!

Biedingen 2021
WoonFriesland heeft er bewust voor gekozen om in de 
afgelopen jaren extra te investeren. Dit was mogelijk door 
de verkoop van ons zorgvastgoed en het BOG/MOG. Deze 
opbrengsten wilden wij direct ten goede laten komen 
aan onze huurders. Zoals in 2019 al is aangekondigd, 
zullen in de komende jaren biedingen en bestedingen 
dichter bij elkaar liggen. Uiteraard is dit voor 2021 mede 
afhankelijk van het effect van de coronamaatregelen. 
Door de coronacrisis gaan wij ervan uit dat een groot deel 
van de werkzaamheden c.q. uitvoering van de projecten 
opschuift naar 2021.

In de biedingen is doorgaans een prognose opgenomen 
van de projecten die WoonFriesland als eerste in de 
betreffende periode wil uitvoeren. Deze prognose 
actualiseren wij in de jaarlijkse biedingen. Op dit 
moment kunnen wij nog geen concrete projecten voor 
de kwaliteitsverbetering benoemen, gezien corona. Voor 
onze nieuwbouwprojecten zijn de effecten kleiner, omdat 
we daar bij het uitvoeren van de werkzaamheden het 
virusveilig werken goed kunnen borgen. 
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HUURDERSTEVREDENHEID

HTV reparatie/onderhoud

8.2

7,2

101

HTV onderhoud medewerker

8.5

7,2

101

HTV termijn

8.1

7,2

101

NPS

20
100-100

0

Het uitvoeren en prioriteren van de projecten is, naast het 
al dan niet kunnen implementeren van coronamaatregelen, 
onder andere afhankelijk van de resultaten van de 
kwalitatieve onderzoeken, het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen, de instemming van onze huurders, de 
prijsvorming bij aanbesteding van werkzaamheden en de 
beschikbare capaciteit bij de bouwbedrijven.

Het sociaal verhuurbedrijf
Als sociaal verhuurbedrijf gaan wij voor klantgerichtheid 
en wij meten hierbij de huurderstevredenheid. Door de 
klantgerichtheid centraal te stellen, boeken wij al resultaat.  
Dat blijkt uit de rapportcijfers in huurderstevredenheid bij 
Service & Onderhoud. Maar hiermee zijn wij nog niet tevreden. 
Ook in de komende jaren willen wij de klantgerichtheid op 
meerdere onderdelen van onze dienstverlening verbeteren. 
Verder nemen wij ons organisatieontwikkelingsprogramma 
stevig ter hand, waarbij onze klantvisie centraal staat.

Een prettige
leefomgeving

maak je  
samen

77,7% (916) positief
13,3% (157) neutraal
 9,0% (106)  negatief

82,9% (977) positief
12,6% (148) neutraal
 4,5% (54)  negatief

73,1% (862) positief
17,1 % (202) neutraal
 9,8% (115)  negatief

38,4% (453) positief
43,6% (514) neutraal
18,0% (212)  negatief



6 7

Kwaliteit, comfort en  
betaalbare duurzaamheid
Vanaf 2017 heeft WoonFriesland fors geïnvesteerd in de 
kwaliteitsverbetering en verduurzaming van haar woningen. 
Dat heeft geleid tot het mooie resultaat dat wij eind 2019 
onze ambitie voor 2021 al hebben bereikt: onze totale 
woningvoorraad heeft gemiddeld label B. Bovendien blijkt uit 
energiemonitor van Atriensis dat wij ten opzichte van andere 
Nederlandse corporaties op kop liggen!

Qua innovatie gaan wij op volle kracht door in ons DreamHûs 
in Delft samen met De Bewonersraad Friesland, Bouwgroep 
Dijkstra Draisma, marktpartijen, startups en universiteiten.
Het is onze ambitie om onze bestaande woningvoorraad 
gebruiksvriendelijk en betaalbaar te verduurzamen en na 
bewezen proef in het DreamHûs verder te implementeren in 
de woningen van onze huurders in Friesland.

Eind 2021 moeten de gemeenten hun Transitievisie Warmte 
klaar hebben. De betaalbaarheid van de door gemeenten 
te maken keuzes in de warmtevoorziening zijn voor onze 
huurders van groot belang. Graag trekken wij samen met u op 
om aan onze huurders een betaalbare warmtevoorziening te 
kunnen blijven bieden. Hierbij hanteren wij ten opzichte van 
de particuliere voorraad het principe van ‘gelijke monniken, 
gelijke kappen’. Telkens weer blijkt dat de verduurzaming van 
de particuliere woningvoorraad nog allerminst op stoom is en 
er ruimhartigere voorwaarden aan de particuliere voorraad in 
tempo en mate van verduurzaming lijken te worden gesteld. 
De smalste schouders, de grootste last? Het kan toch niet zo 
zijn dat aan de woningen voor onze huurders verdergaande 
eisen worden gesteld en daar ook nog de rekening van 
gepresenteerd krijgen.

Betaalbaarheid
Betaalbaarheid heeft onze hoogste prioriteit en het belang 
hiervan is nog pregnanter in verband met de economische 
effecten van corona. Hierbij kijken wij verder dan alleen maar 
naar de huurprijs. Dat wat wij zelf kunnen bijdragen, doen wij. 
Wij hebben ons huurprijsbeleid aangepast en verduurzamen 
grootschalig onze woningen en beleggen ze met zonnepanelen. 

Het resultaat is een comfortabele woning en het financiële 
voordeel gaat rechtstreeks naar onze huurders. Zo houden we 
de woonlasten laag.  
Steeds wegen wij af of ons beleid en de maatregelen die wij 
nemen, bijdragen aan de betaalbaarheid van onze woningen. 
Nu en in de toekomst. Dit betekent ook dat wij zoveel mogelijk 
onze woningen en onze werkprocessen standaardiseren. 
Ook van onze partners verwachten wij een bijdrage aan de 
betaalbaarheid. Denk hierbij aan gemeentelijke belastingen, 
aan- en afsluitkosten van netwerkbedrijven, etc.
 
Beschikbaarheid
In Friesland verhuren wij ongeveer 20.000 goede en 
betaalbare woningen en overige eenheden en vertegen-
woordigen wij 18% van de provinciale huurmarkt. Wij 
stabiliseren het aantal woningen en zijn én blijven actief in de 
gehele woningmarktregio Fryslân in 16 gemeenten, zowel in 
steden als op het platteland en op de Waddeneilanden.
 
De vraagdruk naar huurwoningen in grote kernen, dichtbij 
voorzieningen, neemt toe. Daarin investeren wij dan ook 
volop. Op deze wijze dragen wij bij aan de beschikbaarheid 
van voldoende woningen voor onze huurders. Wij bouwen 
nieuwe woningen en kopen woningen aan. Beschikbaarheid 
van goede locaties met een sociale kavelprijs, gefaciliteerd 
door de gemeente is voor verversing, vervanging en 
uitbreiding van onze voorraad cruciaal.  

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2016 2017 2018 2019 2020

Energiemonitor Atriensis WoonFriesland en Benchmark

Gemiddelde labelscore WoonFriesland t.o.v. 

referentiegroep Nederlandse corporaties

  WoonFriesland

  Referentiegroep Nederlandse corporaties

Veel gemeenten zijn bezig hun woonvisie te actualiseren. 
Met nieuw elan en ambitie. Veelal is in deze visies nog 
geen rekening gehouden met de effecten van corona. 
WoonFriesland verwacht dat als gevolg van de te verwachten 
economische neergang de druk op de sociale huur zal 
toenemen. Deze laagconjunctuur zal invloed hebben op de 
verhoudingen in de woningmarkt.

Wij richten ons als sociaal verhuurbedrijf primair op mensen 
met een smalle beurs. Bouwen voor het middenhuursegment 
heeft dan ook niet onze eerste prioriteit. Maar als er een te 
groot tekort aan deze woningen ontstaat in de woningmarkt, 
dan zullen wij onze ogen daarvoor niet sluiten. Voorwaarde 
is daarbij wel dat de overheid dit soort investeringen ook 
financieel voldoende stimuleert, zodat die investeringen niet 
ten koste gaan van onze primaire doelgroep.

Wij willen het verbeterings- en onderhoudsbeleid ten 
aanzien van onze woningen in een Vereniging van 
Eigenaren optimaliseren. De komende jaren gaan wij bij 
complexen met een gemengd eigendom, waarvan wij nog 
slechts één of enkele woningen in eigendom hebben, ons 
aandeel in de Verenigingen van Eigenaren c.q. het complex 
verder afbouwen. Incidenteel kan dit ook in andere zeer 
versnipperde complexen een reden zijn om een enkele 
woning af te stoten.
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THEMA BIJDRAGE WOONFRIESLAND 2021 2022 2023 2024 2025

KWALITEIT SOCIALE HUURWONINGEN Woningverbeteringen Aantal Besteding Aantal Besteding Aantal Besteding Aantal Besteding Aantal Besteding

Verbetering kwaliteit en energieprestatie -  € 4.400.000 -  € 9.075.000  -  € 9.930.000 -  € 10.155.000 -  € 10.155.000 

Onderhoud -  € 12.356.000 -  € 13.635.000 -  € 13.452.000 -  € 12.002.000 -  € 13.897.000 

Totaal -  € 16.756.000 -  € 22.710.000 -  € 23.382.000 +-  € 22.157.000 -  € 24.052.000 

NIEUWBOUW SOCIALE HUURWONINGEN Toename woningvoorraad

Nieuwbouw betaalbaar laag 16  € 2.889.000 -  -   - - 90  € 15.810.000   15  € 2.701.000   

Totaal -  € 2.889.000 -  -   - - -  € 15.810.000   -  € 2.701.000   

SLOOP SOCIALE HUURWONINGEN

Sloop sociale huurwoningen - -   -  -   - - - - - -

NETTO TOENAME SLOOP/NIEUWBOUW

Saldo sloop/nieuwbouw 16 - -  -   - - 90 - 15 -

LEEFBAARHEID
Uitgaven leefbaarheid - € 1.294.000 - € 1.294.000 - € 1.294.000 - € 1.294.000 - € 1.294.000 

TOTAAL BESTEDINGEN   € 20.939.000    € 24.004.000    € 24.676.000    € 39.261.000    € 28.047.000  
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Bijdrage WoonFriesland 2021-2025

Disclaimer bieding 2021

De bieding voor 2021 is met onzekerheid omgeven door de ontwikkelingen rondom corona. Het bod is een reële inschatting 
met de kennis van het moment. Actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe uitbraken en de gevolgen van corona voor de 
bouwsector, huurders en onze werkprocessen, zullen uiteindelijk de haalbaarheid van het bod van 2021 gaan bepalen.  
Het vooruitzicht voor de jaren 2022-2025 is een voorlopige prognose van onze bestedingen.

Wij brengen onze bieding uit onder de volgende voorbehouden:  
• Voldoende beschikbaarheid op korte termijn van bouwkavels t.b.v. investeringen in (uitbreidings-)nieuwbouw.
•  Het maatwerk per complex en de bijbehorende uitvoering van projecten zijn afhankelijk van diverse externe  

factoren. Hierdoor kan de planning van de projecten wijzigen.
• Actuele ontwikkelingen rondom corona kunnen leiden tot aanpassingen in het bod.
• Het realiseren van de verkoop van enkele woningen in VVE’s. 

Verder gelden de volgende voorwaarden: 
• De genoemde bedragen in de bieding zijn richtinggevend en niet de aantallen.
• Bij onverwachte tegenvallers moeten we, gezien het financieel maximale bod, onze bieding bijstellen.
•   Een aantal onderwerpen uit onze bieding is overleg- en/of adviesplichtig bij onze huurdersorganisaties op  

grond van de overlegovereenkomst, Woningwet 2015 en BTIV. Dit kan leiden tot wijzigingen.

Totale bestedingen WoonFriesland gehele werkgebied € 76.659.000

Leefbaarheid
€ 2.681.000

Sloop
€ 2.913.000 

Onderhoud
€ 31.028.000 

Nieuwbouw
 € 16.837.000 

Kwaliteit
€ 23.200.000  

Het draait 
om onze 
huurders
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WoonFriesland

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
(31 december 2019)

 
Gemeente Leeuwarden WoonFriesland

Goedkoop 47,7  44,9 

Betaalbaar laag 43,1  40,8 

Betaalbaar hoog 53,4  48,4 

Bereikbaar 36,7  32,1 

Vrije sector huur  24,9    29,5 

Zoekduur gemiddeld 45,3  42,0 

Zoekduur in weken

 
Doorstroming/mutatiegraad

Gemeente Leeuwarden WoonFriesland

Doorstroming/mutatiegraad  10,9% 10,1%

HUURKLASSE € HUURKLASSE

≥ 737,15 Vrije sector huur

≥ 663,41 en ≤ 737,14 Bereikbaar

≥ 619,02 en ≤ 663,40 Betaalbaar hoog

≥ 557,97 en ≤ 619,01 Betaalbaar laag III

≥ 493,59 en ≤ 557,96 Betaalbaar laag II

≥ 432,52 en ≤ 493,58 Betaalbaar laag I

≤ 432,51 Goedkoop

Woningtype

Huurprijzen

10 11

Gemeente Leeuwarden WoonFriesland

Zonnepanelen

2.689

Aantal woningen met zonnepanelen   

Gemeente Leeuwarden      WoonFriesland

6.445

Gemiddeld bruto huishoudinkomen bij instroom huurders

Huishoudinkomen

Gemeente Leeuwarden     WoonFriesland

2019
€ 18.762

2019
€ 15.822

Gemeente Leeuwarden

Energielabels

Gemeente Leeuwarden 
WoonFriesland

WoonFriesland totaal

2017

A 14%
B 33%
C 22%
D 16%
E 10%
F 4%
G 2%

2018

A 22%
B 30%
C 25%
D 12%
E 6%
F 3%
G 2%

2019 2019

1,2% 1,8%

4,4% 5,3%

8,8% 8,2%

9,9% 16,7%

18,4% 23,3%

23,9% 19,5%

33,5% 25,2%

2016

A 12%
B 24%
C 21%
D 21%
E 13%
F 7%
G 2%

2018

A 22%
B 28%
C 25%
D 13%
E 6%
F 2%
G 3%

2016

A 11%
B 20%
C 19%
D 27%
E 14%
F 6%
G 2%

2017

A 12%
B 29%
C 22%
D 20%
E 11%
F 4%
G 2%

2019

A 36%
B 21%
C 25%
D 8%
E 5%
F 1%
G 2%

2019

A 34%
B 22%
C 27%
D 9%
E 4%
F 2%
G 2% *bron: Energiemonitor Atriensis

Gemeente Leeuwarden

Labelverdeling (afgemeld)*

WoonFriesland totaal

Duurzaamheid en energie
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A+

A

B

C

D

E

F

G

Label

% woningen  
oude methodiek

(<1-1-2015)

% woningen  
nieuwe methodiek

(>1-1-2015) Totaal

0,0 6,3  6,3 

0,2 9,7  9,9 

1,0 21,9  22,9 

4,3 16,3  20,6 

2,1 23,6  25,7 

1,4 5,5  6,9 

0,9 3,9  4,7

0,2 1,2  1,4

0,1 1,4  1,9

10,3% 89,7% 100%

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Label

% woningen  
oude methodiek

(<1-1-2015)

% woningen  
nieuwe methodiek

(>1-1-2015) Totaal

0,0 4,6  4,6

0,1 6,7  6,9

0,8 24,5  25,3

3,4 18,3  21,7

2,1 24,1 26,2

1,8 6,1  7,9

0,8 3,3  4,1

0,4 1,6  2,0

0,2 1,2  1,4

9,6% 90,4% 100%



Woningvoorraad per 31-12-2019

Heerenveen Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Súdwest-Fryslân

Waadhoeke

De Fryske Marren

Harlingen

Vlieland

Schiermonnikoog

Leeuwarden Smallingerland

Opsterland

Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

Noardeast-Fryslân

Hijum

Feinsum

Britsum

Lekkum

Koarnjum

Leeuwarden

Hempens

Wirdum

Wytgaard

Goutum

Jelsum

Stiens

Alde Leije 10

6.896

40

541
58

19

107

3

39

1

67

33

7

Snakkerburen4

De huurder 
centraal 

618

Terschelling

188

41

60 501
2.574

2.843

608

819

589

9

1.574

974

142

7.825

149


