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AANTAL NIEUWE VERHURINGEN  

VERZAMELINKOMEN

≤ € 35.739 ≤ € 39.874 > € 39.874

1.728 29 48

95,7% 1,6% 2,7%

DOORSTROMING

2016 9,1%

MEDEWERKERS

144 78

222

GEMIDDELD AANTAL JAREN

Leeftijd 48

Diensttijd 18

AANTAL MEDEWERKERS

Instroom 18

Uitstroom 9

Doorstroom 17

Ziekte verzuim 4,7%
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45,6% Eengezinswoning

28,7% Appartement met lift

21,0% Appartement zonder lift

4,8% Overige

WONINGTYPE WOONGELEGENHEDEN

SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD

HUURVERHOGING
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UITGAVEN LEEFBAARHEID, ONDERHOUD 
EN INVESTERINGEN (X MILJOEN €)

JAAR 2016
MET EEN HUUR < € 710,68

25,8% < 409,92

17,8% 409,93 t/m 467,82

24,2% 467,83 t/m 528,84

16,3% 528,85 t/m 586,68

7,9% 586,69 t/m 628,76

7,7% 628,77 t/m 710,68

0,3% > 710,69

HUURPRIJS WONINGEN IN €

WONINGVERBETERINGEN

Nieuwbouw 
huurwoningen

BIJZONDERE DOELGROEPEN

Woonvormen met 
woon eenheden 
voor bijzondere 
doelgroepen

AANTAL LOCATIES BIJZONDERE DOELGROEP AANTAL WOONEENHEDEN

8 Ouderenzorg 443

37 Gehandicaptenzorg 474

5 Maatschappelijke opvang 91

8 Jongerenzorg 104

4 Psychiatrische zorg 55

1 Verslavingszorg 24

63 Totaal WoonFriesland 1.191

HUUROMZET

AANTAL  2016

Woningen 18.799 107,1 

Onzelfstandige 
en overige 

woongelegenheden
1.290  7,4 

Totaal 
woongelegenheden 20.089 114,5

Totaal overig vastgoed 1.491 7,6 

Totaal WoonFriesland 21.580 122,1 
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LEEGSTAND EN HUURDERVING

LEEGSTAND HUUR DERVING HUUR ACHTER STAND ONTRUIM INGEN

Aantal Jaar huursom Jaar  huursom Aantal

446 1,91 % 0,94 % 34

TOEWIJZING

78%

12%

10%

Aanbodsysteem

Direct te huur

Passend toewijzen:
Wettelijk: 95% - WF: 99,7%

Bemiddeling/
urgentie

URGENTIE

!
292 WONINGEN

12 Medische urgentie

28 Calamiteit, sloop of 
ingrijpende renovatie

35
Op voordracht van 
een maat schappelijke 
of zorginstelling

217 Gezinnen met een 
verblijfsstatus

66%

Heerenveen Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Súdwest-Fryslân

Littenseradiel

Franekeradeel

De Fryske Marren

Harlingen

Vlieland

Schiermonnikoog

Leeuwarden

Leeuwarderadeel

Dongeradeel

Kollumerland

Smallingerland

Opsterland

Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

188

41

33

26

95

523
2.529

638

794

24

35

1.769

1.163

141

57%

Aantal woon-
gelegenheden

Aandeel 
WoonFriesland in 
de huursector

WONINGBEZIT PER GEMEENTE

13%69%

30%

18%

19%

18%

22%

6%

0%

8%

1%

70%

28%1%

1%

7.461

758

839

3.032

Renovatie

VerkoopAankoop

17 125

2

Energieverbetering

494

58

Kwaliteit

607

3%

Woningbezit per gemeente  
(31 december 2016)

Totaal WoonFriesland

20.089

Gewoon  
Dóen!

WoonFriesland  
in 2016



Wel constateren we dat de vraagdruk in grotere kernen hoger is dan in 

de plattelandsgebieden. Onze huurders wonen in toenemende mate in 

kernen met voorzieningen, openbaar vervoer en winkels. Onder andere 

door de invoering van het passend toewijzen is de mutatiegraad in 2016 

afgenomen. Om voldoende woningen te behouden voor onze doelgroep, is 

er bewust voor gekozen om in 2016 minder woningen te verkopen. Waar 

nodig realiseren wij nieuwbouwwoningen en kopen we woningen aan. Met 

de invoering van ons geactualiseerde portefeuilleplan in 2017 voorzien wij 

in een forse reductie van het aantal te verkopen woningen, zowel in grotere 

kernen als op het platteland. De beschikbaarheid van onze woningen 

houden wij hiermee voor de komende jaren goed op peil.

Richten op kerntaak, verkoop van 
intramuraal zorgvastgoed
WoonFriesland blijft zich richten op haar kerntaak, namelijk het verhuren 

van goede en betaalbare woningen. In dat kader is WoonFriesland bezig 

haar intramurale zorgvastgoed te verkopen. Wij hebben met de betrokken 

gemeenten, zorgorganisaties en het Platform Huurders goed en constructief 

overleg gevoerd over deze verkoop. Alle betrokken partijen hebben een 

positieve zienswijze afgegeven aan WoonFriesland op de verkoop van het 

zorgvastgoed, op de koper van het zorgvastgoed Estea Capital Friesland èn 

op het oprichten van de deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar 

en WoonFriesland. Een mooi resultaat! In het belang van onze huurders 

Gewoon dóen! 
Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben; daar draait 

het om bij WoonFriesland. Om de focus te houden op de kwaliteit van 

sociale huurwoningen hebben we in 2016 scherpe keuzes gemaakt voor de 

toekomst. Dit doen wij onder het motto: ‘Gewoon dóen en gewóón doen! 

Betaalbare huren 
Betaalbaar wonen is voor onze huurders noodzakelijk. Dit betekent dat de 

huurprijs, inclusief huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. In de 

toekomst wordt de huurtoeslag mogelijk lager of zelfs afgebouwd. Daarom 

is het belangrijk dat de huur en overige lasten niet te veel stijgen. Om de 

huren betaalbaar te houden, hebben we in 2016, zoals de jaren ervoor, 

inflatievolgend huurbeleid toegepast en dus niet de volledige ruimte benut 

die het ministerie geeft ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging.

We hebben daarbij ruim boven de wettelijke minimale eis van 95 % 

passend toegewezen. Maar liefst 99,7 % van onze huurders heeft een 

woning gekregen die past bij zijn inkomen en huishoudgrootte. Het doel 

van passend toewijzen is uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en 

betalingsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. 

Wij blijven persoonlijke aandacht houden voor mensen met 

betalingsproblemen. Door een optimalisatie van ons incassoproces en door 

vroegtijdig met huurders samen naar een oplossing te zoeken, is in 2016 

het aantal ontruimingen flink gedaald. 

Fors investeren in kwaliteit en 
energieverbetering
Ook in 2016 lag onze focus op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en 

verduurzaming van een fors aantal van onze bestaande woningen. 

Hiermee hebben we gezorgd voor meer wooncomfort voor een grote groep 

huurders. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders 

profiteren van onze investeringen. Hierbij houden we sterk rekening met 

de wensen van onze huurders en kiezen we voor maatwerk per complex, 

zodat de komende jaren iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt 

die nodig is. Dat betekent investeren als het nodig is en hierbij de huren 

betaalbaar houden.  

We voeren energieverbeteringen uit zodat ons totale woningbezit in 

2021 gemiddeld ruim boven energielabel B uitkomt. Bewust kiezen we 

hierbij voor stapsgewijze energieverbetering waardoor meer huurders 

profiteren van de verduurzaming. Bovendien hebben we extra ingezet op 

zonnepanelen. Hiermee geven we een extra impuls aan het betaalbaar 

houden van de woonlasten van onze huurders. Dit doen we samen met 

Wocozon. Het financiële voordeel van de zonnepanelen komt ten gunste 

van de huurder. Dit heeft niet alleen voordelen voor onze huurders, maar 

we dragen hiermee ook bij aan het klimaatbeleid van Nederland.

Beschikbare woningen
Naast betaalbaarheid is de beschikbaarheid van voldoende woningen 

belangrijk voor onze huurders. De actieve zoekduur is, met gemiddeld 

45 weken, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 

blijft WoonFriesland de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een 

zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken. Met de opbrengst 

van deze verkoop gaan we extra investeren in verbetering van kwaliteit en 

duurzaamheid van onze woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen 

uitgaven doen die onze huurders rechtstreeks ten goede komen.

De huurder centraal
Vanzelfsprekend staat de huurder centraal bij WoonFriesland. Een goede 

relatie met onze huurders en het Platform Huurders, is erg belangrijk om 

ons werk goed te kunnen doen. Wij houden persoonlijk en actief contact 

met hen om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op dat wat zij 

van ons verwachten. Daarbij zoeken wij onze huurders op in wijken en 

buurten en gaan in gesprek over belangrijke zaken met betrekking tot hun 

woning en woonomgeving. We zetten dit om in gerichte acties. 

Met de invoering van de Woningwet is de rol van de huurders en hun 

belangenvertegenwoordigers nog explicieter vorm gegeven. In de 

gemeenten waar wij actief zijn, bespreken wij met het Platform Huurders, 

gemeente en eventuele andere corporaties hoe wij gezamenlijk invulling 

geven aan de volkshuisvestelijke opgave. 

Ingegeven vanuit onze klanttevredenheidsmetingen, advies van onze 

huurdersorganisatie en rechtstreekse contacten met onze huurders, 

stonden ook in 2016 betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid voorop.  

Leefbaarheid
De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen wordt steeds 

belangrijker. Wij werken in Friesland samen met diverse belanghouders 

om kennis per wijk en dorp te verzamelen en te delen. Hierdoor krijgen 

alle partijen inzicht in wat er speelt in een wijk of dorp, waar de kansen 

en mogelijkheden liggen, welke ontwikkelingen er zijn, maar ook 

waar aandachtspunten liggen. Door beter inzicht in de problematiek, 

omvang en samenhang kunnen we gerichte afspraken maken met onze 

samenwerkingspartners en huurders in buurten en wijken. 

Het grootste deel van onze huurders is zelfredzaam. Maar wij zien ook 

een toename van de ouderen, zorgvragers en een groeiende groep 

statushouders. Dit vraagt om een nog betere afstemming tussen 

wonen, welzijn en zorg en verdere ontschotting en samenwerking. 

Een intensievere en meer gerichte leefbaarheidsaanpak is noodzakelijk 

omdat we in toenemende mate kwetsbare huurders huisvesten en meer 

personen met verward gedrag zien. Om goed wonen ook voor deze 

groep en hun omwonenden mogelijk te maken, werken wij intensief 

samen met multidisciplinaire wijk- of buurtteams en sociale teams. 

Onze wijkconsulenten vervullen hier een actieve rol in. De inzet van 

buurtbeheerders en onderhoudsmedewerkers levert daarnaast een 

belangrijke bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt. 

Professionele en klantgerichte 
organisatie
WoonFriesland werkt continu aan het verder professionaliseren en 

flexibiliseren van de eigen organisatie. Door het verder optimaliseren van 

de datakwaliteit, de processen en het excelleren in de uitvoering is een 

plattere en adaptievere organisatie ontstaan met een directe aansturing

die flexibel kan anticiperen op de snel veranderde omgeving waarmee 

ook WoonFriesland te maken heeft. Om zoveel mogelijk middelen in 

te zetten voor goed en betaalbaar wonen, letten wij scherp op onze 

bedrijfslasten. Door middel van onderzoek naar rendabele technieken, 

slimme manieren van woningverbeteringen en goede interne en externe 

samenwerking hebben we onze kosten verder verlaagd naar het niveau 

van €757 per verhuurbare eenheid. Onze bedrijfslasten zijn fors gedaald, 

de klanttevredenheid gestegen en inmiddels behoren we, zoals de Aedes 

Benchmark aangeeft, tot de kopgroep binnen de corporatiewereld. We 

verwachten overigens dat we op termijn qua bedrijfslasten weer licht gaan 

stijgen, mede door de toegenomen wet- en regelgeving en de regeldruk die 

voortvloeit vanuit de Woningwet. 

Blik op de toekomst
WoonFriesland rekt zich financieel maximaal op voor goed en 

betaalbaar wonen en blijft dat ook doen! In 2016 besteedden wij €56 

miljoen in ons woningbezit en aan leefbaarheid voor onze huurders. 

Dit is meer dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Wij hebben 

een scenario met een maximaal mogelijk niveau van extra bestedingen 

doorgerekend, waarbij de ICR rond de 1,6 uitkomt. Wij kunnen dit 

doen doordat we onze bedrijfslasten fors verlaagd hebben en doordat 

we ons bezit dat niet tot onze kernactiviteiten behoort verkopen. We 

herinvesteren de opbrengst in de sociale huursector met betaalbare 

en goede huurwoningen. Met de gemeenten en het Platform Huurders 

hebben wij afgesproken de komende vijf jaar €160 miljoen te 

investeren en ruim 9.000 woningen te verbeteren. Daarnaast hebben 

we de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen. Goed voor het milieu en de portemonnee van onze 

huurders.

De keuzes van WoonFriesland maken we met het oog op de toekomst. 

Dit doen we onder het motto ‘Gewoon dóen!’. Gewoon luisteren 

naar onze huurders, blijven investeren en doen wat er van ons wordt 

verwacht. Namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor 

mensen die dat nodig hebben.

Hier zit 
het goed

Samen werken 
aan goed en 
betaalbaar 

wonen

Gewoon luisteren naar onze huurders, blijven investeren
en doen wat er van ons wordt verwacht. Namelijk goed 
en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die 

dat nodig hebben; daar draait het om bij WoonFriesland.

‘
’

De keuzes van WoonFriesland 
maken we met het oog op de 

toekomst. Dit doen we onder het 
motto ‘Gewoon dóen!’. 

‘
’

Gewoon dóen en gewóón doen!

Wij werken 
aan kwaliteits-
verbeteringen



Wel constateren we dat de vraagdruk in grotere kernen hoger is dan in 

de plattelandsgebieden. Onze huurders wonen in toenemende mate in 

kernen met voorzieningen, openbaar vervoer en winkels. Onder andere 

door de invoering van het passend toewijzen is de mutatiegraad in 2016 

afgenomen. Om voldoende woningen te behouden voor onze doelgroep, is 

er bewust voor gekozen om in 2016 minder woningen te verkopen. Waar 

nodig realiseren wij nieuwbouwwoningen en kopen we woningen aan. Met 

de invoering van ons geactualiseerde portefeuilleplan in 2017 voorzien wij 

in een forse reductie van het aantal te verkopen woningen, zowel in grotere 

kernen als op het platteland. De beschikbaarheid van onze woningen 

houden wij hiermee voor de komende jaren goed op peil.

Richten op kerntaak, verkoop van 
intramuraal zorgvastgoed
WoonFriesland blijft zich richten op haar kerntaak, namelijk het verhuren 

van goede en betaalbare woningen. In dat kader is WoonFriesland bezig 

haar intramurale zorgvastgoed te verkopen. Wij hebben met de betrokken 

gemeenten, zorgorganisaties en het Platform Huurders goed en constructief 

overleg gevoerd over deze verkoop. Alle betrokken partijen hebben een 

positieve zienswijze afgegeven aan WoonFriesland op de verkoop van het 

zorgvastgoed, op de koper van het zorgvastgoed Estea Capital Friesland èn 

op het oprichten van de deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar 

en WoonFriesland. Een mooi resultaat! In het belang van onze huurders 

Gewoon dóen! 
Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben; daar draait 

het om bij WoonFriesland. Om de focus te houden op de kwaliteit van 

sociale huurwoningen hebben we in 2016 scherpe keuzes gemaakt voor de 

toekomst. Dit doen wij onder het motto: ‘Gewoon dóen en gewóón doen! 

Betaalbare huren 
Betaalbaar wonen is voor onze huurders noodzakelijk. Dit betekent dat de 

huurprijs, inclusief huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. In de 

toekomst wordt de huurtoeslag mogelijk lager of zelfs afgebouwd. Daarom 

is het belangrijk dat de huur en overige lasten niet te veel stijgen. Om de 

huren betaalbaar te houden, hebben we in 2016, zoals de jaren ervoor, 

inflatievolgend huurbeleid toegepast en dus niet de volledige ruimte benut 

die het ministerie geeft ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging.

We hebben daarbij ruim boven de wettelijke minimale eis van 95 % 

passend toegewezen. Maar liefst 99,7 % van onze huurders heeft een 

woning gekregen die past bij zijn inkomen en huishoudgrootte. Het doel 

van passend toewijzen is uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en 

betalingsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. 

Wij blijven persoonlijke aandacht houden voor mensen met 

betalingsproblemen. Door een optimalisatie van ons incassoproces en door 

vroegtijdig met huurders samen naar een oplossing te zoeken, is in 2016 

het aantal ontruimingen flink gedaald. 

Fors investeren in kwaliteit en 
energieverbetering
Ook in 2016 lag onze focus op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en 

verduurzaming van een fors aantal van onze bestaande woningen. 

Hiermee hebben we gezorgd voor meer wooncomfort voor een grote groep 

huurders. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders 

profiteren van onze investeringen. Hierbij houden we sterk rekening met 

de wensen van onze huurders en kiezen we voor maatwerk per complex, 

zodat de komende jaren iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt 

die nodig is. Dat betekent investeren als het nodig is en hierbij de huren 

betaalbaar houden.  

We voeren energieverbeteringen uit zodat ons totale woningbezit in 

2021 gemiddeld ruim boven energielabel B uitkomt. Bewust kiezen we 

hierbij voor stapsgewijze energieverbetering waardoor meer huurders 

profiteren van de verduurzaming. Bovendien hebben we extra ingezet op 

zonnepanelen. Hiermee geven we een extra impuls aan het betaalbaar 

houden van de woonlasten van onze huurders. Dit doen we samen met 

Wocozon. Het financiële voordeel van de zonnepanelen komt ten gunste 

van de huurder. Dit heeft niet alleen voordelen voor onze huurders, maar 

we dragen hiermee ook bij aan het klimaatbeleid van Nederland.

Beschikbare woningen
Naast betaalbaarheid is de beschikbaarheid van voldoende woningen 

belangrijk voor onze huurders. De actieve zoekduur is, met gemiddeld 

45 weken, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 

blijft WoonFriesland de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een 

zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken. Met de opbrengst 

van deze verkoop gaan we extra investeren in verbetering van kwaliteit en 

duurzaamheid van onze woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen 

uitgaven doen die onze huurders rechtstreeks ten goede komen.

De huurder centraal
Vanzelfsprekend staat de huurder centraal bij WoonFriesland. Een goede 

relatie met onze huurders en het Platform Huurders, is erg belangrijk om 

ons werk goed te kunnen doen. Wij houden persoonlijk en actief contact 

met hen om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op dat wat zij 

van ons verwachten. Daarbij zoeken wij onze huurders op in wijken en 

buurten en gaan in gesprek over belangrijke zaken met betrekking tot hun 

woning en woonomgeving. We zetten dit om in gerichte acties. 

Met de invoering van de Woningwet is de rol van de huurders en hun 

belangenvertegenwoordigers nog explicieter vorm gegeven. In de 

gemeenten waar wij actief zijn, bespreken wij met het Platform Huurders, 

gemeente en eventuele andere corporaties hoe wij gezamenlijk invulling 

geven aan de volkshuisvestelijke opgave. 

Ingegeven vanuit onze klanttevredenheidsmetingen, advies van onze 

huurdersorganisatie en rechtstreekse contacten met onze huurders, 

stonden ook in 2016 betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid voorop.  

Leefbaarheid
De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen wordt steeds 

belangrijker. Wij werken in Friesland samen met diverse belanghouders 

om kennis per wijk en dorp te verzamelen en te delen. Hierdoor krijgen 

alle partijen inzicht in wat er speelt in een wijk of dorp, waar de kansen 

en mogelijkheden liggen, welke ontwikkelingen er zijn, maar ook 

waar aandachtspunten liggen. Door beter inzicht in de problematiek, 

omvang en samenhang kunnen we gerichte afspraken maken met onze 

samenwerkingspartners en huurders in buurten en wijken. 

Het grootste deel van onze huurders is zelfredzaam. Maar wij zien ook 

een toename van de ouderen, zorgvragers en een groeiende groep 

statushouders. Dit vraagt om een nog betere afstemming tussen 

wonen, welzijn en zorg en verdere ontschotting en samenwerking. 

Een intensievere en meer gerichte leefbaarheidsaanpak is noodzakelijk 

omdat we in toenemende mate kwetsbare huurders huisvesten en meer 

personen met verward gedrag zien. Om goed wonen ook voor deze 

groep en hun omwonenden mogelijk te maken, werken wij intensief 

samen met multidisciplinaire wijk- of buurtteams en sociale teams. 

Onze wijkconsulenten vervullen hier een actieve rol in. De inzet van 

buurtbeheerders en onderhoudsmedewerkers levert daarnaast een 

belangrijke bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt. 

Professionele en klantgerichte 
organisatie
WoonFriesland werkt continu aan het verder professionaliseren en 

flexibiliseren van de eigen organisatie. Door het verder optimaliseren van 

de datakwaliteit, de processen en het excelleren in de uitvoering is een 

plattere en adaptievere organisatie ontstaan met een directe aansturing

die flexibel kan anticiperen op de snel veranderde omgeving waarmee 

ook WoonFriesland te maken heeft. Om zoveel mogelijk middelen in 

te zetten voor goed en betaalbaar wonen, letten wij scherp op onze 

bedrijfslasten. Door middel van onderzoek naar rendabele technieken, 

slimme manieren van woningverbeteringen en goede interne en externe 

samenwerking hebben we onze kosten verder verlaagd naar het niveau 

van €757 per verhuurbare eenheid. Onze bedrijfslasten zijn fors gedaald, 

de klanttevredenheid gestegen en inmiddels behoren we, zoals de Aedes 

Benchmark aangeeft, tot de kopgroep binnen de corporatiewereld. We 

verwachten overigens dat we op termijn qua bedrijfslasten weer licht gaan 

stijgen, mede door de toegenomen wet- en regelgeving en de regeldruk die 

voortvloeit vanuit de Woningwet. 

Blik op de toekomst
WoonFriesland rekt zich financieel maximaal op voor goed en 

betaalbaar wonen en blijft dat ook doen! In 2016 besteedden wij €56 

miljoen in ons woningbezit en aan leefbaarheid voor onze huurders. 

Dit is meer dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Wij hebben 

een scenario met een maximaal mogelijk niveau van extra bestedingen 

doorgerekend, waarbij de ICR rond de 1,6 uitkomt. Wij kunnen dit 

doen doordat we onze bedrijfslasten fors verlaagd hebben en doordat 

we ons bezit dat niet tot onze kernactiviteiten behoort verkopen. We 

herinvesteren de opbrengst in de sociale huursector met betaalbare 

en goede huurwoningen. Met de gemeenten en het Platform Huurders 

hebben wij afgesproken de komende vijf jaar €160 miljoen te 

investeren en ruim 9.000 woningen te verbeteren. Daarnaast hebben 

we de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen. Goed voor het milieu en de portemonnee van onze 

huurders.

De keuzes van WoonFriesland maken we met het oog op de toekomst. 

Dit doen we onder het motto ‘Gewoon dóen!’. Gewoon luisteren 

naar onze huurders, blijven investeren en doen wat er van ons wordt 

verwacht. Namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor 

mensen die dat nodig hebben.

Hier zit 
het goed

Samen werken 
aan goed en 
betaalbaar 

wonen

Gewoon luisteren naar onze huurders, blijven investeren
en doen wat er van ons wordt verwacht. Namelijk goed 
en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die 

dat nodig hebben; daar draait het om bij WoonFriesland.

‘
’

De keuzes van WoonFriesland 
maken we met het oog op de 

toekomst. Dit doen we onder het 
motto ‘Gewoon dóen!’. 

‘
’

Gewoon dóen en gewóón doen!

Wij werken 
aan kwaliteits-
verbeteringen



Wel constateren we dat de vraagdruk in grotere kernen hoger is dan in 

de plattelandsgebieden. Onze huurders wonen in toenemende mate in 

kernen met voorzieningen, openbaar vervoer en winkels. Onder andere 

door de invoering van het passend toewijzen is de mutatiegraad in 2016 

afgenomen. Om voldoende woningen te behouden voor onze doelgroep, is 

er bewust voor gekozen om in 2016 minder woningen te verkopen. Waar 

nodig realiseren wij nieuwbouwwoningen en kopen we woningen aan. Met 

de invoering van ons geactualiseerde portefeuilleplan in 2017 voorzien wij 

in een forse reductie van het aantal te verkopen woningen, zowel in grotere 

kernen als op het platteland. De beschikbaarheid van onze woningen 

houden wij hiermee voor de komende jaren goed op peil.

Richten op kerntaak, verkoop van 
intramuraal zorgvastgoed
WoonFriesland blijft zich richten op haar kerntaak, namelijk het verhuren 

van goede en betaalbare woningen. In dat kader is WoonFriesland bezig 

haar intramurale zorgvastgoed te verkopen. Wij hebben met de betrokken 

gemeenten, zorgorganisaties en het Platform Huurders goed en constructief 

overleg gevoerd over deze verkoop. Alle betrokken partijen hebben een 

positieve zienswijze afgegeven aan WoonFriesland op de verkoop van het 

zorgvastgoed, op de koper van het zorgvastgoed Estea Capital Friesland èn 

op het oprichten van de deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar 

en WoonFriesland. Een mooi resultaat! In het belang van onze huurders 

Gewoon dóen! 
Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben; daar draait 

het om bij WoonFriesland. Om de focus te houden op de kwaliteit van 

sociale huurwoningen hebben we in 2016 scherpe keuzes gemaakt voor de 

toekomst. Dit doen wij onder het motto: ‘Gewoon dóen en gewóón doen! 

Betaalbare huren 
Betaalbaar wonen is voor onze huurders noodzakelijk. Dit betekent dat de 

huurprijs, inclusief huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. In de 

toekomst wordt de huurtoeslag mogelijk lager of zelfs afgebouwd. Daarom 

is het belangrijk dat de huur en overige lasten niet te veel stijgen. Om de 

huren betaalbaar te houden, hebben we in 2016, zoals de jaren ervoor, 

inflatievolgend huurbeleid toegepast en dus niet de volledige ruimte benut 

die het ministerie geeft ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging.

We hebben daarbij ruim boven de wettelijke minimale eis van 95 % 

passend toegewezen. Maar liefst 99,7 % van onze huurders heeft een 

woning gekregen die past bij zijn inkomen en huishoudgrootte. Het doel 

van passend toewijzen is uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en 

betalingsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. 

Wij blijven persoonlijke aandacht houden voor mensen met 

betalingsproblemen. Door een optimalisatie van ons incassoproces en door 

vroegtijdig met huurders samen naar een oplossing te zoeken, is in 2016 

het aantal ontruimingen flink gedaald. 

Fors investeren in kwaliteit en 
energieverbetering
Ook in 2016 lag onze focus op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en 

verduurzaming van een fors aantal van onze bestaande woningen. 

Hiermee hebben we gezorgd voor meer wooncomfort voor een grote groep 

huurders. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders 

profiteren van onze investeringen. Hierbij houden we sterk rekening met 

de wensen van onze huurders en kiezen we voor maatwerk per complex, 

zodat de komende jaren iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt 

die nodig is. Dat betekent investeren als het nodig is en hierbij de huren 

betaalbaar houden.  

We voeren energieverbeteringen uit zodat ons totale woningbezit in 

2021 gemiddeld ruim boven energielabel B uitkomt. Bewust kiezen we 

hierbij voor stapsgewijze energieverbetering waardoor meer huurders 

profiteren van de verduurzaming. Bovendien hebben we extra ingezet op 

zonnepanelen. Hiermee geven we een extra impuls aan het betaalbaar 

houden van de woonlasten van onze huurders. Dit doen we samen met 

Wocozon. Het financiële voordeel van de zonnepanelen komt ten gunste 

van de huurder. Dit heeft niet alleen voordelen voor onze huurders, maar 

we dragen hiermee ook bij aan het klimaatbeleid van Nederland.

Beschikbare woningen
Naast betaalbaarheid is de beschikbaarheid van voldoende woningen 

belangrijk voor onze huurders. De actieve zoekduur is, met gemiddeld 

45 weken, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 

blijft WoonFriesland de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een 

zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken. Met de opbrengst 

van deze verkoop gaan we extra investeren in verbetering van kwaliteit en 

duurzaamheid van onze woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen 

uitgaven doen die onze huurders rechtstreeks ten goede komen.

De huurder centraal
Vanzelfsprekend staat de huurder centraal bij WoonFriesland. Een goede 

relatie met onze huurders en het Platform Huurders, is erg belangrijk om 

ons werk goed te kunnen doen. Wij houden persoonlijk en actief contact 

met hen om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op dat wat zij 

van ons verwachten. Daarbij zoeken wij onze huurders op in wijken en 

buurten en gaan in gesprek over belangrijke zaken met betrekking tot hun 

woning en woonomgeving. We zetten dit om in gerichte acties. 

Met de invoering van de Woningwet is de rol van de huurders en hun 

belangenvertegenwoordigers nog explicieter vorm gegeven. In de 

gemeenten waar wij actief zijn, bespreken wij met het Platform Huurders, 

gemeente en eventuele andere corporaties hoe wij gezamenlijk invulling 

geven aan de volkshuisvestelijke opgave. 

Ingegeven vanuit onze klanttevredenheidsmetingen, advies van onze 

huurdersorganisatie en rechtstreekse contacten met onze huurders, 

stonden ook in 2016 betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid voorop.  

Leefbaarheid
De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen wordt steeds 

belangrijker. Wij werken in Friesland samen met diverse belanghouders 

om kennis per wijk en dorp te verzamelen en te delen. Hierdoor krijgen 

alle partijen inzicht in wat er speelt in een wijk of dorp, waar de kansen 

en mogelijkheden liggen, welke ontwikkelingen er zijn, maar ook 

waar aandachtspunten liggen. Door beter inzicht in de problematiek, 

omvang en samenhang kunnen we gerichte afspraken maken met onze 

samenwerkingspartners en huurders in buurten en wijken. 

Het grootste deel van onze huurders is zelfredzaam. Maar wij zien ook 

een toename van de ouderen, zorgvragers en een groeiende groep 

statushouders. Dit vraagt om een nog betere afstemming tussen 

wonen, welzijn en zorg en verdere ontschotting en samenwerking. 

Een intensievere en meer gerichte leefbaarheidsaanpak is noodzakelijk 

omdat we in toenemende mate kwetsbare huurders huisvesten en meer 

personen met verward gedrag zien. Om goed wonen ook voor deze 

groep en hun omwonenden mogelijk te maken, werken wij intensief 

samen met multidisciplinaire wijk- of buurtteams en sociale teams. 

Onze wijkconsulenten vervullen hier een actieve rol in. De inzet van 

buurtbeheerders en onderhoudsmedewerkers levert daarnaast een 

belangrijke bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt. 

Professionele en klantgerichte 
organisatie
WoonFriesland werkt continu aan het verder professionaliseren en 

flexibiliseren van de eigen organisatie. Door het verder optimaliseren van 

de datakwaliteit, de processen en het excelleren in de uitvoering is een 

plattere en adaptievere organisatie ontstaan met een directe aansturing

die flexibel kan anticiperen op de snel veranderde omgeving waarmee 

ook WoonFriesland te maken heeft. Om zoveel mogelijk middelen in 

te zetten voor goed en betaalbaar wonen, letten wij scherp op onze 

bedrijfslasten. Door middel van onderzoek naar rendabele technieken, 

slimme manieren van woningverbeteringen en goede interne en externe 

samenwerking hebben we onze kosten verder verlaagd naar het niveau 

van €757 per verhuurbare eenheid. Onze bedrijfslasten zijn fors gedaald, 

de klanttevredenheid gestegen en inmiddels behoren we, zoals de Aedes 

Benchmark aangeeft, tot de kopgroep binnen de corporatiewereld. We 

verwachten overigens dat we op termijn qua bedrijfslasten weer licht gaan 

stijgen, mede door de toegenomen wet- en regelgeving en de regeldruk die 

voortvloeit vanuit de Woningwet. 

Blik op de toekomst
WoonFriesland rekt zich financieel maximaal op voor goed en 

betaalbaar wonen en blijft dat ook doen! In 2016 besteedden wij €56 

miljoen in ons woningbezit en aan leefbaarheid voor onze huurders. 

Dit is meer dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Wij hebben 

een scenario met een maximaal mogelijk niveau van extra bestedingen 

doorgerekend, waarbij de ICR rond de 1,6 uitkomt. Wij kunnen dit 

doen doordat we onze bedrijfslasten fors verlaagd hebben en doordat 

we ons bezit dat niet tot onze kernactiviteiten behoort verkopen. We 

herinvesteren de opbrengst in de sociale huursector met betaalbare 

en goede huurwoningen. Met de gemeenten en het Platform Huurders 

hebben wij afgesproken de komende vijf jaar €160 miljoen te 

investeren en ruim 9.000 woningen te verbeteren. Daarnaast hebben 

we de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen. Goed voor het milieu en de portemonnee van onze 

huurders.

De keuzes van WoonFriesland maken we met het oog op de toekomst. 

Dit doen we onder het motto ‘Gewoon dóen!’. Gewoon luisteren 

naar onze huurders, blijven investeren en doen wat er van ons wordt 

verwacht. Namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor 

mensen die dat nodig hebben.

Hier zit 
het goed

Samen werken 
aan goed en 
betaalbaar 

wonen

Gewoon luisteren naar onze huurders, blijven investeren
en doen wat er van ons wordt verwacht. Namelijk goed 
en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die 

dat nodig hebben; daar draait het om bij WoonFriesland.

‘
’

De keuzes van WoonFriesland 
maken we met het oog op de 

toekomst. Dit doen we onder het 
motto ‘Gewoon dóen!’. 

‘
’

Gewoon dóen en gewóón doen!

Wij werken 
aan kwaliteits-
verbeteringen



Wel constateren we dat de vraagdruk in grotere kernen hoger is dan in 

de plattelandsgebieden. Onze huurders wonen in toenemende mate in 

kernen met voorzieningen, openbaar vervoer en winkels. Onder andere 

door de invoering van het passend toewijzen is de mutatiegraad in 2016 

afgenomen. Om voldoende woningen te behouden voor onze doelgroep, is 

er bewust voor gekozen om in 2016 minder woningen te verkopen. Waar 

nodig realiseren wij nieuwbouwwoningen en kopen we woningen aan. Met 

de invoering van ons geactualiseerde portefeuilleplan in 2017 voorzien wij 

in een forse reductie van het aantal te verkopen woningen, zowel in grotere 

kernen als op het platteland. De beschikbaarheid van onze woningen 

houden wij hiermee voor de komende jaren goed op peil.

Richten op kerntaak, verkoop van 
intramuraal zorgvastgoed
WoonFriesland blijft zich richten op haar kerntaak, namelijk het verhuren 

van goede en betaalbare woningen. In dat kader is WoonFriesland bezig 

haar intramurale zorgvastgoed te verkopen. Wij hebben met de betrokken 

gemeenten, zorgorganisaties en het Platform Huurders goed en constructief 

overleg gevoerd over deze verkoop. Alle betrokken partijen hebben een 

positieve zienswijze afgegeven aan WoonFriesland op de verkoop van het 

zorgvastgoed, op de koper van het zorgvastgoed Estea Capital Friesland èn 

op het oprichten van de deelneming bestaande uit Estea Capital, Driestar 

en WoonFriesland. Een mooi resultaat! In het belang van onze huurders 

Gewoon dóen! 
Betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben; daar draait 

het om bij WoonFriesland. Om de focus te houden op de kwaliteit van 

sociale huurwoningen hebben we in 2016 scherpe keuzes gemaakt voor de 

toekomst. Dit doen wij onder het motto: ‘Gewoon dóen en gewóón doen! 

Betaalbare huren 
Betaalbaar wonen is voor onze huurders noodzakelijk. Dit betekent dat de 

huurprijs, inclusief huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. In de 

toekomst wordt de huurtoeslag mogelijk lager of zelfs afgebouwd. Daarom 

is het belangrijk dat de huur en overige lasten niet te veel stijgen. Om de 

huren betaalbaar te houden, hebben we in 2016, zoals de jaren ervoor, 

inflatievolgend huurbeleid toegepast en dus niet de volledige ruimte benut 

die het ministerie geeft ten aanzien van de jaarlijkse huurverhoging.

We hebben daarbij ruim boven de wettelijke minimale eis van 95 % 

passend toegewezen. Maar liefst 99,7 % van onze huurders heeft een 

woning gekregen die past bij zijn inkomen en huishoudgrootte. Het doel 

van passend toewijzen is uitgaven aan de huurtoeslag te beperken en 

betalingsproblemen bij lagere inkomensgroepen te verminderen. 

Wij blijven persoonlijke aandacht houden voor mensen met 

betalingsproblemen. Door een optimalisatie van ons incassoproces en door 

vroegtijdig met huurders samen naar een oplossing te zoeken, is in 2016 

het aantal ontruimingen flink gedaald. 

Fors investeren in kwaliteit en 
energieverbetering
Ook in 2016 lag onze focus op betaalbare kwaliteitsverbeteringen en 

verduurzaming van een fors aantal van onze bestaande woningen. 

Hiermee hebben we gezorgd voor meer wooncomfort voor een grote groep 

huurders. WoonFriesland vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders 

profiteren van onze investeringen. Hierbij houden we sterk rekening met 

de wensen van onze huurders en kiezen we voor maatwerk per complex, 

zodat de komende jaren iedere woning de kwaliteitsverbetering krijgt 

die nodig is. Dat betekent investeren als het nodig is en hierbij de huren 

betaalbaar houden.  

We voeren energieverbeteringen uit zodat ons totale woningbezit in 

2021 gemiddeld ruim boven energielabel B uitkomt. Bewust kiezen we 

hierbij voor stapsgewijze energieverbetering waardoor meer huurders 

profiteren van de verduurzaming. Bovendien hebben we extra ingezet op 

zonnepanelen. Hiermee geven we een extra impuls aan het betaalbaar 

houden van de woonlasten van onze huurders. Dit doen we samen met 

Wocozon. Het financiële voordeel van de zonnepanelen komt ten gunste 

van de huurder. Dit heeft niet alleen voordelen voor onze huurders, maar 

we dragen hiermee ook bij aan het klimaatbeleid van Nederland.

Beschikbare woningen
Naast betaalbaarheid is de beschikbaarheid van voldoende woningen 

belangrijk voor onze huurders. De actieve zoekduur is, met gemiddeld 

45 weken, nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2015. 

blijft WoonFriesland de eerste twee jaar nog mede eigenaar om een 

zorgvuldige en goede overdracht mogelijk te maken. Met de opbrengst 

van deze verkoop gaan we extra investeren in verbetering van kwaliteit en 

duurzaamheid van onze woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen 

uitgaven doen die onze huurders rechtstreeks ten goede komen.

De huurder centraal
Vanzelfsprekend staat de huurder centraal bij WoonFriesland. Een goede 

relatie met onze huurders en het Platform Huurders, is erg belangrijk om 

ons werk goed te kunnen doen. Wij houden persoonlijk en actief contact 

met hen om onze dienstverlening beter te laten aansluiten op dat wat zij 

van ons verwachten. Daarbij zoeken wij onze huurders op in wijken en 

buurten en gaan in gesprek over belangrijke zaken met betrekking tot hun 

woning en woonomgeving. We zetten dit om in gerichte acties. 

Met de invoering van de Woningwet is de rol van de huurders en hun 

belangenvertegenwoordigers nog explicieter vorm gegeven. In de 

gemeenten waar wij actief zijn, bespreken wij met het Platform Huurders, 

gemeente en eventuele andere corporaties hoe wij gezamenlijk invulling 

geven aan de volkshuisvestelijke opgave. 

Ingegeven vanuit onze klanttevredenheidsmetingen, advies van onze 

huurdersorganisatie en rechtstreekse contacten met onze huurders, 

stonden ook in 2016 betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid voorop.  

Leefbaarheid
De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeenten en zorg- en welzijnspartijen wordt steeds 

belangrijker. Wij werken in Friesland samen met diverse belanghouders 

om kennis per wijk en dorp te verzamelen en te delen. Hierdoor krijgen 

alle partijen inzicht in wat er speelt in een wijk of dorp, waar de kansen 

en mogelijkheden liggen, welke ontwikkelingen er zijn, maar ook 

waar aandachtspunten liggen. Door beter inzicht in de problematiek, 

omvang en samenhang kunnen we gerichte afspraken maken met onze 

samenwerkingspartners en huurders in buurten en wijken. 

Het grootste deel van onze huurders is zelfredzaam. Maar wij zien ook 

een toename van de ouderen, zorgvragers en een groeiende groep 

statushouders. Dit vraagt om een nog betere afstemming tussen 

wonen, welzijn en zorg en verdere ontschotting en samenwerking. 

Een intensievere en meer gerichte leefbaarheidsaanpak is noodzakelijk 

omdat we in toenemende mate kwetsbare huurders huisvesten en meer 

personen met verward gedrag zien. Om goed wonen ook voor deze 

groep en hun omwonenden mogelijk te maken, werken wij intensief 

samen met multidisciplinaire wijk- of buurtteams en sociale teams. 

Onze wijkconsulenten vervullen hier een actieve rol in. De inzet van 

buurtbeheerders en onderhoudsmedewerkers levert daarnaast een 

belangrijke bijdrage aan het schoon, heel en veilig houden van de buurt. 

Professionele en klantgerichte 
organisatie
WoonFriesland werkt continu aan het verder professionaliseren en 

flexibiliseren van de eigen organisatie. Door het verder optimaliseren van 

de datakwaliteit, de processen en het excelleren in de uitvoering is een 

plattere en adaptievere organisatie ontstaan met een directe aansturing

die flexibel kan anticiperen op de snel veranderde omgeving waarmee 

ook WoonFriesland te maken heeft. Om zoveel mogelijk middelen in 

te zetten voor goed en betaalbaar wonen, letten wij scherp op onze 

bedrijfslasten. Door middel van onderzoek naar rendabele technieken, 

slimme manieren van woningverbeteringen en goede interne en externe 

samenwerking hebben we onze kosten verder verlaagd naar het niveau 

van €757 per verhuurbare eenheid. Onze bedrijfslasten zijn fors gedaald, 

de klanttevredenheid gestegen en inmiddels behoren we, zoals de Aedes 

Benchmark aangeeft, tot de kopgroep binnen de corporatiewereld. We 

verwachten overigens dat we op termijn qua bedrijfslasten weer licht gaan 

stijgen, mede door de toegenomen wet- en regelgeving en de regeldruk die 

voortvloeit vanuit de Woningwet. 

Blik op de toekomst
WoonFriesland rekt zich financieel maximaal op voor goed en 

betaalbaar wonen en blijft dat ook doen! In 2016 besteedden wij €56 

miljoen in ons woningbezit en aan leefbaarheid voor onze huurders. 

Dit is meer dan we in de afgelopen jaren hebben gedaan. Wij hebben 

een scenario met een maximaal mogelijk niveau van extra bestedingen 

doorgerekend, waarbij de ICR rond de 1,6 uitkomt. Wij kunnen dit 

doen doordat we onze bedrijfslasten fors verlaagd hebben en doordat 

we ons bezit dat niet tot onze kernactiviteiten behoort verkopen. We 

herinvesteren de opbrengst in de sociale huursector met betaalbare 

en goede huurwoningen. Met de gemeenten en het Platform Huurders 

hebben wij afgesproken de komende vijf jaar €160 miljoen te 

investeren en ruim 9.000 woningen te verbeteren. Daarnaast hebben 

we de ambitie om de komende jaren 15.000 woningen te voorzien 

van zonnepanelen. Goed voor het milieu en de portemonnee van onze 

huurders.

De keuzes van WoonFriesland maken we met het oog op de toekomst. 

Dit doen we onder het motto ‘Gewoon dóen!’. Gewoon luisteren 

naar onze huurders, blijven investeren en doen wat er van ons wordt 

verwacht. Namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor 

mensen die dat nodig hebben.

Hier zit 
het goed

Samen werken 
aan goed en 
betaalbaar 

wonen

Gewoon luisteren naar onze huurders, blijven investeren
en doen wat er van ons wordt verwacht. Namelijk goed 
en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die 

dat nodig hebben; daar draait het om bij WoonFriesland.

‘
’

De keuzes van WoonFriesland 
maken we met het oog op de 

toekomst. Dit doen we onder het 
motto ‘Gewoon dóen!’. 

‘
’

Gewoon dóen en gewóón doen!

Wij werken 
aan kwaliteits-
verbeteringen
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VERZAMELINKOMEN

≤ € 35.739 ≤ € 39.874 > € 39.874

1.728 29 48

95,7% 1,6% 2,7%

DOORSTROMING

2016 9,1%

MEDEWERKERS

144 78

222

GEMIDDELD AANTAL JAREN

Leeftijd 48

Diensttijd 18

AANTAL MEDEWERKERS

Instroom 18

Uitstroom 9

Doorstroom 17

Ziekte verzuim 4,7%
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45,6% Eengezinswoning

28,7% Appartement met lift

21,0% Appartement zonder lift

4,8% Overige

WONINGTYPE WOONGELEGENHEDEN

SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD

HUURVERHOGING

LA
N

D
EL

IJ
K

UITGAVEN LEEFBAARHEID, ONDERHOUD 
EN INVESTERINGEN (X MILJOEN €)

JAAR 2016
MET EEN HUUR < € 710,68

25,8% < 409,92

17,8% 409,93 t/m 467,82

24,2% 467,83 t/m 528,84

16,3% 528,85 t/m 586,68

7,9% 586,69 t/m 628,76

7,7% 628,77 t/m 710,68

0,3% > 710,69

HUURPRIJS WONINGEN IN €

WONINGVERBETERINGEN

Nieuwbouw 
huurwoningen

BIJZONDERE DOELGROEPEN

Woonvormen met 
woon eenheden 
voor bijzondere 
doelgroepen

AANTAL LOCATIES BIJZONDERE DOELGROEP AANTAL WOONEENHEDEN

8 Ouderenzorg 443

37 Gehandicaptenzorg 474

5 Maatschappelijke opvang 91

8 Jongerenzorg 104

4 Psychiatrische zorg 55

1 Verslavingszorg 24

63 Totaal WoonFriesland 1.191

HUUROMZET

AANTAL  2016

Woningen 18.799 107,1 

Onzelfstandige 
en overige 

woongelegenheden
1.290  7,4 

Totaal 
woongelegenheden 20.089 114,5

Totaal overig vastgoed 1.491 7,6 

Totaal WoonFriesland 21.580 122,1 
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LEEGSTAND EN HUURDERVING

LEEGSTAND HUUR DERVING HUUR ACHTER STAND ONTRUIM INGEN

Aantal Jaar huursom Jaar  huursom Aantal

446 1,91 % 0,94 % 34

TOEWIJZING

78%

12%

10%

Aanbodsysteem

Direct te huur

Passend toewijzen:
Wettelijk: 95% - WF: 99,7%

Bemiddeling/
urgentie

URGENTIE

!
292 WONINGEN

12 Medische urgentie

28 Calamiteit, sloop of 
ingrijpende renovatie

35
Op voordracht van 
een maat schappelijke 
of zorginstelling

217 Gezinnen met een 
verblijfsstatus

66%

Heerenveen Ooststellingwerf

Weststellingwerf

Súdwest-Fryslân

Littenseradiel

Franekeradeel

De Fryske Marren

Harlingen

Vlieland

Schiermonnikoog

Leeuwarden

Leeuwarderadeel

Dongeradeel

Kollumerland

Smallingerland

Opsterland

Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

188

41

33

26

95

523
2.529

638

794

24

35

1.769

1.163

141

57%

Aantal woon-
gelegenheden

Aandeel 
WoonFriesland in 
de huursector

WONINGBEZIT PER GEMEENTE

13%69%

30%

18%

19%

18%

22%

6%

0%

8%

1%

70%

28%1%

1%

7.461

758

839

3.032

Renovatie

VerkoopAankoop

17 125

2

Energieverbetering

494

58

Kwaliteit

607

3%

Woningbezit per gemeente  
(31 december 2016)

Totaal WoonFriesland

20.089

Gewoon  
Dóen!

WoonFriesland  
in 2016
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