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≤ € 34.911 ≤ € 38.950 > € 38.950

1.890 42 51

95,3% 2,1% 2,6%

DOORSTROMING
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MEDEWERKERS
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In totaal zijn ruim 7.000 woningen getypeerd 
als zogenaamde nul-trede-woning

47,8% Eengezinswoning

27,4% Appartement met lift

17,1% Appartement zonder lift

7,7% Overige

WONINGTYPE

SAMENSTELLING WONINGVOORRAAD

27,2% ≤ 403,06

56,1% 403,07 t/m 576,87

8,6% 576,88 t/m 618,24

7,6% 618,25 t/m 710,68

0,5% >710,68
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UITGAVEN LEEFBAARHEID, ONDERHOUD 
EN INVESTERINGEN (X MILJOEN €)

JAAR 2015
MET EEN HUUR < € 710,68

WONINGVERBETERINGEN

Geriefsverbeteringen

322

Verbetering kwaliteit en energie prestatie

501

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  2015

Woningen 18.930 105,2 

Onzelfstandige en 
overige woongelegenheden 1.241  7,3 

Totaal 
woongelegenheden 20.171 112,5 

Totaal overig vastgoed 1.474 8,2 

Totaal WoonFriesland 21.645 120,7 
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LEEGSTAND EN HUURDERVING

LEEGSTAND HUUR DERVING HUUR ACHTER STAND ONTRUIM INGEN

Aantal Jaar huursom Jaar  huursom Aantal

307 1,88 % 0,95 % 44

TOEWIJZING

80%

14%

6%

Aanbodmodel

Direct te huur

Bemiddeling/
urgentie

URGENTIE

!
196 WONINGEN

14 Medische urgentie

30 Calamiteit, sloop of 
ingrijpende renovatie

34
Op voordracht van 
een maat schappelijke 
of zorginstelling

118 Gezinnen met een 
verblijfsstatus

Kerncijfers
2015

Totaal WoonFriesland

20.171

WoonFriesland 
 in 2015 



 

 

 

Daarnaast doen we onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme manieren van renovatie en het creëren van volume. Hiermee 

dragen we bij aan innovatie en het klimaatbeleid en kunnen we 

schaalvoordelen genereren. 

Beschikbaar woningaanbod
In 2015 hadden we voldoende beschikbare woningen. Graadmeter 

hiervoor is het aantal verhuizingen per jaar en de wachttijden voor 

woningzoekenden. In 2015 was de gemiddelde wachttijd in Friesland 

44 weken. Dit is relatief laag in vergelijking met andere delen van 

Nederland. Ondanks de toegenomen opgave voor het huisvesten van 

statushouders -vluchtelingen met een verblijfsstatus- konden we voldoen 

aan onze taakstelling op dit gebied. We houden wel rekening met een 

langere wachttijd doordat er weinig doorstroom is in de woningen met 

lagere huren. Ook de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

van de zorg en het groter aantal te huisvesten statushouders kunnen 

gevolgen hebben voor de wachttijd van woningzoekenden. Daarom blijven 

wij de beschikbaarheid van woningen nauwlettend monitoren.

Persoonlijke benadering
Persoonlijk contact met onze huurders en woningzoekenden is voor ons 

vanzelfsprekend en noodzakelijk. Door te luisteren en met elkaar in gesprek 

te gaan, doen wij ons werk klantgericht en kunnen steeds meer huurders 

en woningzoekenden tevreden stellen. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig 

hebben, dat is waar WoonFriesland voor staat. 2015 stond dan ook in het 

teken van betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. En zoals altijd, staat 

onze huurder centraal in wat we doen. 

Met ruim 2o.000 woningen in de provincie Friesland willen wij onze 

huurders een goede en betaalbare woning bieden. Een prettige 

woonomgeving en een goede dienstverlening vinden wij hierbij net 

zo belangrijk. Daarom werken we actief samen met onze huurders en 

belanghouders. Bijvoorbeeld aan leefbaarheid in wijken en buurten en 

aan de betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering van onze woningen.

Betaalbaar wonen
Voor mensen met een lager inkomen is het cruciaal om betaalbaar te 

kunnen wonen. WoonFriesland verhuurt ruim 97% aan haar primaire 

doelgroep. Het gemiddelde inkomen van onze huurders daalt. Dit komt 

onder meer door de recessie, maar ook doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte voorzien. Daarnaast speelt het ‘passend 

toewijzen’ een rol, dat is ingevoerd vanuit de Woningwet op 1 januari 2016. 

Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van de woning, inclusief 

huurtoeslag, moet aansluiten bij het inkomen van de huurder. 

Ook bij een mogelijke verlaging van de huurtoeslag moeten woonlasten 

betaalbaar blijven. Wij zien het als onze kerntaak om onze huurders een 

woning te bieden, passend bij het inkomen. Daarom hebben we in 2015, 

net als het jaar ervoor, infl atievolgend huurbeleid toegepast. Wij hebben 

dus niet de volledige ruimte benut die het ministerie geeft ten aanzien 

van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast hebben wij een verkort 

incassoproces met vroegtijdig persoonlijk contact ingevoerd in 2015. 

Hiermee willen we betalingsachterstanden voorkomen. Bovendien kunnen 

we makkelijker tot een oplossing komen samen met huurders die een 

betalingsachterstand krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling. 

Dankzij de invoering van het nieuwe incassoproces is het aantal 

ontruimingen fl ink gedaald in 2015. 

Kwaliteitswoningen
In 2015 hebben we fors ingezet op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze bestaande woningen. Door maatwerk per 

complex te leveren, verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort en 

de duurzaamheid van de woningen. De wensen van onze huurders

(-organisaties) staan centraal bij de keuze van de kwaliteitsverbeteringen. 

Daarom kiezen we ervoor om met dezelfde investeringen méér woningen 

te verbeteren met kleinere energiestappen in plaats van minder woningen 

volledig energieneutraal maken. In 2015 hebben we ruim €52 miljoen 

besteed aan nieuwbouw, kwaliteitsverbetering, onderhoud en leefbaarheid. 

Hiervoor gaan wij mee met de tijd en de veranderende vraag van onze 

klanten. Steeds vaker vinden onze klanten ons digitaal, op momenten dat 

hen uitkomt. Onze website met het informatieplein, social mediakanalen 

en sinds 2015 ook de chat, helpen onze klanten snel verder. Niet iedereen 

kan meekomen met de verdere digitalisering en automatisering. Voor 

deze groep blijven wij aandacht houden in ons dienstverleningsconcept. 

Telefonisch contact of persoonlijk contact op afspraak blijft daarom 

uiteraard mogelijk. Iedereen kan ons benaderen op de manier die het beste 

bij hem of haar past. Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, 

zoeken huurders thuis op of spreken af in de netwerkpunten. 

Samenwerken voor een plezierige 
woonomgeving
Een plezierige leefomgeving: hier zorgen huurders zoveel mogelijk zelf 

voor, maar we helpen ook graag. Als woningcorporatie ondersteunen en 

faciliteren we bij het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving van huurders. Samenwerking met onze huurders

(-organisaties) en onze belanghouders is hierbij belangrijk en neemt een 

grote plaats in. Onze wijkteams werken samen met andere organisaties 

aan het in stand houden en (waar nodig) verhogen van de leefbaarheid. 

De wijkteams werken dicht bij onze huurders in de buurten en wijken. Een 

intensievere aanpak op het gebied van leefbaarheid is noodzakelijk door 

verruwing van de samenleving, meer multiproblematieken en een grotere 

instroom van huurders die meer begeleiding nodig hebben.

Hechtere samenwerking
Met de invoering van de Woningwet in 2015 heeft de samenwerking met 

gemeentes en huurdersorganisaties een meer bindende vorm gekregen. 

In zogenaamde biedingen hebben wij transparant laten zien wat onze 

bijdrage is aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Met deze 

nieuwe werkwijze hebben alle partijen op gelijkwaardige basis intensief 

en constructief hun bijdrage geleverd aan de sociale volkshuisvesting. 

De woningwet geeft heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van 

woningcorporaties blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 

betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale 

huisvesting, beperkt de fi nanciële risico’s en regelt een passende toewijzing 

van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, 

woningcorporaties en het Rijk dragen daar allemaal aan bij, ieder vanuit 

hun eigen rol. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk 

en fi nancieel toezicht op de sector. Woningcorporaties, gemeenten en 

huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. 

Vanuit de in 2014 ingezette koers: ‘samen werken aan goed en betaalbaar 

wonen voor mensen die nodig hebben’, heeft WoonFriesland in al haar 

werkzaamheden de woningwet vorm gegeven en geïmplementeerd. 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen
Organisatie op orde

WoonFriesland levert ‘goed en betaalbaar’ wonen aan zo’n 40.000 

huurders. Met bijna 22.000 verhuureenheden vertegenwoordigen we 

19% van de provinciale huurmarkt. Op 31 december 2015 had 

WoonFriesland 197 formatieplaatsen. Het grootste deel van onze 

woningen staat in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen.

In 2015 was het professionaliseren en fl exibiliseren van onze eigen 

organisatie een belangrijk aandachtspunt. Met het project ‘Huis op Orde!’ 

lag de focus op het optimaliseren van de datakwaliteit, de processen 

en het excelleren in de uitvoering. Dit heeft geleid tot een plattere 

organisatie, directere aansturing en een meer wendbare organisatie. Een 

noodzakelijke ontwikkeling, want ook WoonFriesland bevindt zich in een 

snel veranderende omgeving. 

Door sterke sturing op de bedrijfslasten in de afgelopen jaren, zijn deze 

gedaald. In de Aedes Benchmark van 2014 komen we uit op €760,- per 

verhuurbare eenheid. Hiermee kunnen we ons meten met de kopgroep 

binnen de corporatiewereld. De uitkomsten over 2015 liggen naar 

verwachting in lijn met 2014.

Door de focus op betaalbaar huren, is het noodzakelijk om de bedrijfslasten 

laag te houden. Ook een optimale inzet van onze fi nanciële middelen en het 

terugbrengen van onze leningenportefeuille is hierbij belangrijk. Daarom 

verkopen wij het bezit dat niet bij onze kernactiviteiten hoort. De opbrengst 

hiervan herinvesteren we in de sociale huursector voor betaalbare en 

goede woningen. 

Terugblik
We kijken terug op een succesvol jaar waarin we, dankzij onze betrokken 

huurders(organisaties), belanghouders en medewerkers, veel zaken konden 

realiseren. De tevredenheid van onze huurders is toegenomen, onze 

bedrijfslasten zijn laag, de fi nanciële resultaten zijn goed en de Woningwet 

is stevig geïmplementeerd. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in 

goed en betaalbaar wonen door middel van wijkvernieuwingsprojecten en 

kwaliteitsverbeteringen in ons bestaande bezit. Tegelijkertijd hebben we de 

huren betaalbaar gehouden voor onze huurders. En dat is geheel in lijn met 

onze missie en koers!  ‘De buurt ziet weer 
netjes uit na de tuindag 

van WoonFriesland. 
Iedereen helpt elkaar: 

het is gezellig én nuttig!’  
Huurder mevrouw Kootstra

 ‘Corporaties in Leeuwarden werken goed samen met gemeente en 
huurdersbelangenorganisaties aan betaalbare, beschikbare én duurzame 
woningen. Het gedeelde beeld van de toekomst staat in onze woonvisie. 
Concrete prestatieafspraken en samenwerking maken die ambities waar.’  

Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden

‘We genieten volop van 
onze vernieuwde woning, 

alle lof voor het 
verrichte werk’ 

Huurders 
Joop en Rita Pas 

‘WoonFriesland laat zien dat betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De corporatie 

heeft scherpe beleidskeuzes gemaakt, waarbij betaalbaarheid voor 
de huurders voorop staat zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit van woningen.’ 

Frank van den Broek, voorzitter Platform Huurders WoonFriesland

 ‘WoonFriesland heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave van 
onze gemeente. Bijvoorbeeld met de prachtige 
nieuwe appartementen in het Tellepark en de 

kwaliteitsverbetering van de fl ats De Valk en De 
Sperwer in de wijk de Greiden.’  

Siebren Siebenga, wethouder gemeente Heerenveen 



 

 

 

Daarnaast doen we onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme manieren van renovatie en het creëren van volume. Hiermee 

dragen we bij aan innovatie en het klimaatbeleid en kunnen we 

schaalvoordelen genereren. 

Beschikbaar woningaanbod
In 2015 hadden we voldoende beschikbare woningen. Graadmeter 

hiervoor is het aantal verhuizingen per jaar en de wachttijden voor 

woningzoekenden. In 2015 was de gemiddelde wachttijd in Friesland 

44 weken. Dit is relatief laag in vergelijking met andere delen van 

Nederland. Ondanks de toegenomen opgave voor het huisvesten van 

statushouders -vluchtelingen met een verblijfsstatus- konden we voldoen 

aan onze taakstelling op dit gebied. We houden wel rekening met een 

langere wachttijd doordat er weinig doorstroom is in de woningen met 

lagere huren. Ook de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

van de zorg en het groter aantal te huisvesten statushouders kunnen 

gevolgen hebben voor de wachttijd van woningzoekenden. Daarom blijven 

wij de beschikbaarheid van woningen nauwlettend monitoren.

Persoonlijke benadering
Persoonlijk contact met onze huurders en woningzoekenden is voor ons 

vanzelfsprekend en noodzakelijk. Door te luisteren en met elkaar in gesprek 

te gaan, doen wij ons werk klantgericht en kunnen steeds meer huurders 

en woningzoekenden tevreden stellen. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig 

hebben, dat is waar WoonFriesland voor staat. 2015 stond dan ook in het 

teken van betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. En zoals altijd, staat 

onze huurder centraal in wat we doen. 

Met ruim 2o.000 woningen in de provincie Friesland willen wij onze 

huurders een goede en betaalbare woning bieden. Een prettige 

woonomgeving en een goede dienstverlening vinden wij hierbij net 

zo belangrijk. Daarom werken we actief samen met onze huurders en 

belanghouders. Bijvoorbeeld aan leefbaarheid in wijken en buurten en 

aan de betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering van onze woningen.

Betaalbaar wonen
Voor mensen met een lager inkomen is het cruciaal om betaalbaar te 

kunnen wonen. WoonFriesland verhuurt ruim 97% aan haar primaire 

doelgroep. Het gemiddelde inkomen van onze huurders daalt. Dit komt 

onder meer door de recessie, maar ook doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte voorzien. Daarnaast speelt het ‘passend 

toewijzen’ een rol, dat is ingevoerd vanuit de Woningwet op 1 januari 2016. 

Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van de woning, inclusief 

huurtoeslag, moet aansluiten bij het inkomen van de huurder. 

Ook bij een mogelijke verlaging van de huurtoeslag moeten woonlasten 

betaalbaar blijven. Wij zien het als onze kerntaak om onze huurders een 

woning te bieden, passend bij het inkomen. Daarom hebben we in 2015, 

net als het jaar ervoor, infl atievolgend huurbeleid toegepast. Wij hebben 

dus niet de volledige ruimte benut die het ministerie geeft ten aanzien 

van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast hebben wij een verkort 

incassoproces met vroegtijdig persoonlijk contact ingevoerd in 2015. 

Hiermee willen we betalingsachterstanden voorkomen. Bovendien kunnen 

we makkelijker tot een oplossing komen samen met huurders die een 

betalingsachterstand krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling. 

Dankzij de invoering van het nieuwe incassoproces is het aantal 

ontruimingen fl ink gedaald in 2015. 

Kwaliteitswoningen
In 2015 hebben we fors ingezet op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze bestaande woningen. Door maatwerk per 

complex te leveren, verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort en 

de duurzaamheid van de woningen. De wensen van onze huurders

(-organisaties) staan centraal bij de keuze van de kwaliteitsverbeteringen. 

Daarom kiezen we ervoor om met dezelfde investeringen méér woningen 

te verbeteren met kleinere energiestappen in plaats van minder woningen 

volledig energieneutraal maken. In 2015 hebben we ruim €52 miljoen 

besteed aan nieuwbouw, kwaliteitsverbetering, onderhoud en leefbaarheid. 

Hiervoor gaan wij mee met de tijd en de veranderende vraag van onze 

klanten. Steeds vaker vinden onze klanten ons digitaal, op momenten dat 

hen uitkomt. Onze website met het informatieplein, social mediakanalen 

en sinds 2015 ook de chat, helpen onze klanten snel verder. Niet iedereen 

kan meekomen met de verdere digitalisering en automatisering. Voor 

deze groep blijven wij aandacht houden in ons dienstverleningsconcept. 

Telefonisch contact of persoonlijk contact op afspraak blijft daarom 

uiteraard mogelijk. Iedereen kan ons benaderen op de manier die het beste 

bij hem of haar past. Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, 

zoeken huurders thuis op of spreken af in de netwerkpunten. 

Samenwerken voor een plezierige 
woonomgeving
Een plezierige leefomgeving: hier zorgen huurders zoveel mogelijk zelf 

voor, maar we helpen ook graag. Als woningcorporatie ondersteunen en 

faciliteren we bij het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving van huurders. Samenwerking met onze huurders

(-organisaties) en onze belanghouders is hierbij belangrijk en neemt een 

grote plaats in. Onze wijkteams werken samen met andere organisaties 

aan het in stand houden en (waar nodig) verhogen van de leefbaarheid. 

De wijkteams werken dicht bij onze huurders in de buurten en wijken. Een 

intensievere aanpak op het gebied van leefbaarheid is noodzakelijk door 

verruwing van de samenleving, meer multiproblematieken en een grotere 

instroom van huurders die meer begeleiding nodig hebben.

Hechtere samenwerking
Met de invoering van de Woningwet in 2015 heeft de samenwerking met 

gemeentes en huurdersorganisaties een meer bindende vorm gekregen. 

In zogenaamde biedingen hebben wij transparant laten zien wat onze 

bijdrage is aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Met deze 

nieuwe werkwijze hebben alle partijen op gelijkwaardige basis intensief 

en constructief hun bijdrage geleverd aan de sociale volkshuisvesting. 

De woningwet geeft heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van 

woningcorporaties blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 

betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale 

huisvesting, beperkt de fi nanciële risico’s en regelt een passende toewijzing 

van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, 

woningcorporaties en het Rijk dragen daar allemaal aan bij, ieder vanuit 

hun eigen rol. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk 

en fi nancieel toezicht op de sector. Woningcorporaties, gemeenten en 

huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. 

Vanuit de in 2014 ingezette koers: ‘samen werken aan goed en betaalbaar 

wonen voor mensen die nodig hebben’, heeft WoonFriesland in al haar 

werkzaamheden de woningwet vorm gegeven en geïmplementeerd. 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen
Organisatie op orde

WoonFriesland levert ‘goed en betaalbaar’ wonen aan zo’n 40.000 

huurders. Met bijna 22.000 verhuureenheden vertegenwoordigen we 

19% van de provinciale huurmarkt. Op 31 december 2015 had 

WoonFriesland 197 formatieplaatsen. Het grootste deel van onze 

woningen staat in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen.

In 2015 was het professionaliseren en fl exibiliseren van onze eigen 

organisatie een belangrijk aandachtspunt. Met het project ‘Huis op Orde!’ 

lag de focus op het optimaliseren van de datakwaliteit, de processen 

en het excelleren in de uitvoering. Dit heeft geleid tot een plattere 

organisatie, directere aansturing en een meer wendbare organisatie. Een 

noodzakelijke ontwikkeling, want ook WoonFriesland bevindt zich in een 

snel veranderende omgeving. 

Door sterke sturing op de bedrijfslasten in de afgelopen jaren, zijn deze 

gedaald. In de Aedes Benchmark van 2014 komen we uit op €760,- per 

verhuurbare eenheid. Hiermee kunnen we ons meten met de kopgroep 

binnen de corporatiewereld. De uitkomsten over 2015 liggen naar 

verwachting in lijn met 2014.

Door de focus op betaalbaar huren, is het noodzakelijk om de bedrijfslasten 

laag te houden. Ook een optimale inzet van onze fi nanciële middelen en het 

terugbrengen van onze leningenportefeuille is hierbij belangrijk. Daarom 

verkopen wij het bezit dat niet bij onze kernactiviteiten hoort. De opbrengst 

hiervan herinvesteren we in de sociale huursector voor betaalbare en 

goede woningen. 

Terugblik
We kijken terug op een succesvol jaar waarin we, dankzij onze betrokken 

huurders(organisaties), belanghouders en medewerkers, veel zaken konden 

realiseren. De tevredenheid van onze huurders is toegenomen, onze 

bedrijfslasten zijn laag, de fi nanciële resultaten zijn goed en de Woningwet 

is stevig geïmplementeerd. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in 

goed en betaalbaar wonen door middel van wijkvernieuwingsprojecten en 

kwaliteitsverbeteringen in ons bestaande bezit. Tegelijkertijd hebben we de 

huren betaalbaar gehouden voor onze huurders. En dat is geheel in lijn met 

onze missie en koers!  ‘De buurt ziet weer 
netjes uit na de tuindag 

van WoonFriesland. 
Iedereen helpt elkaar: 

het is gezellig én nuttig!’  
Huurder mevrouw Kootstra

 ‘Corporaties in Leeuwarden werken goed samen met gemeente en 
huurdersbelangenorganisaties aan betaalbare, beschikbare én duurzame 
woningen. Het gedeelde beeld van de toekomst staat in onze woonvisie. 
Concrete prestatieafspraken en samenwerking maken die ambities waar.’  

Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden

‘We genieten volop van 
onze vernieuwde woning, 

alle lof voor het 
verrichte werk’ 

Huurders 
Joop en Rita Pas 

‘WoonFriesland laat zien dat betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De corporatie 

heeft scherpe beleidskeuzes gemaakt, waarbij betaalbaarheid voor 
de huurders voorop staat zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit van woningen.’ 

Frank van den Broek, voorzitter Platform Huurders WoonFriesland

 ‘WoonFriesland heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave van 
onze gemeente. Bijvoorbeeld met de prachtige 
nieuwe appartementen in het Tellepark en de 

kwaliteitsverbetering van de fl ats De Valk en De 
Sperwer in de wijk de Greiden.’  

Siebren Siebenga, wethouder gemeente Heerenveen 



 

 

 

Daarnaast doen we onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme manieren van renovatie en het creëren van volume. Hiermee 

dragen we bij aan innovatie en het klimaatbeleid en kunnen we 

schaalvoordelen genereren. 

Beschikbaar woningaanbod
In 2015 hadden we voldoende beschikbare woningen. Graadmeter 

hiervoor is het aantal verhuizingen per jaar en de wachttijden voor 

woningzoekenden. In 2015 was de gemiddelde wachttijd in Friesland 

44 weken. Dit is relatief laag in vergelijking met andere delen van 

Nederland. Ondanks de toegenomen opgave voor het huisvesten van 

statushouders -vluchtelingen met een verblijfsstatus- konden we voldoen 

aan onze taakstelling op dit gebied. We houden wel rekening met een 

langere wachttijd doordat er weinig doorstroom is in de woningen met 

lagere huren. Ook de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

van de zorg en het groter aantal te huisvesten statushouders kunnen 

gevolgen hebben voor de wachttijd van woningzoekenden. Daarom blijven 

wij de beschikbaarheid van woningen nauwlettend monitoren.

Persoonlijke benadering
Persoonlijk contact met onze huurders en woningzoekenden is voor ons 

vanzelfsprekend en noodzakelijk. Door te luisteren en met elkaar in gesprek 

te gaan, doen wij ons werk klantgericht en kunnen steeds meer huurders 

en woningzoekenden tevreden stellen. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig 

hebben, dat is waar WoonFriesland voor staat. 2015 stond dan ook in het 

teken van betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. En zoals altijd, staat 

onze huurder centraal in wat we doen. 

Met ruim 2o.000 woningen in de provincie Friesland willen wij onze 

huurders een goede en betaalbare woning bieden. Een prettige 

woonomgeving en een goede dienstverlening vinden wij hierbij net 

zo belangrijk. Daarom werken we actief samen met onze huurders en 

belanghouders. Bijvoorbeeld aan leefbaarheid in wijken en buurten en 

aan de betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering van onze woningen.

Betaalbaar wonen
Voor mensen met een lager inkomen is het cruciaal om betaalbaar te 

kunnen wonen. WoonFriesland verhuurt ruim 97% aan haar primaire 

doelgroep. Het gemiddelde inkomen van onze huurders daalt. Dit komt 

onder meer door de recessie, maar ook doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte voorzien. Daarnaast speelt het ‘passend 

toewijzen’ een rol, dat is ingevoerd vanuit de Woningwet op 1 januari 2016. 

Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van de woning, inclusief 

huurtoeslag, moet aansluiten bij het inkomen van de huurder. 

Ook bij een mogelijke verlaging van de huurtoeslag moeten woonlasten 

betaalbaar blijven. Wij zien het als onze kerntaak om onze huurders een 

woning te bieden, passend bij het inkomen. Daarom hebben we in 2015, 

net als het jaar ervoor, infl atievolgend huurbeleid toegepast. Wij hebben 

dus niet de volledige ruimte benut die het ministerie geeft ten aanzien 

van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast hebben wij een verkort 

incassoproces met vroegtijdig persoonlijk contact ingevoerd in 2015. 

Hiermee willen we betalingsachterstanden voorkomen. Bovendien kunnen 

we makkelijker tot een oplossing komen samen met huurders die een 

betalingsachterstand krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling. 

Dankzij de invoering van het nieuwe incassoproces is het aantal 

ontruimingen fl ink gedaald in 2015. 

Kwaliteitswoningen
In 2015 hebben we fors ingezet op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze bestaande woningen. Door maatwerk per 

complex te leveren, verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort en 

de duurzaamheid van de woningen. De wensen van onze huurders

(-organisaties) staan centraal bij de keuze van de kwaliteitsverbeteringen. 

Daarom kiezen we ervoor om met dezelfde investeringen méér woningen 

te verbeteren met kleinere energiestappen in plaats van minder woningen 

volledig energieneutraal maken. In 2015 hebben we ruim €52 miljoen 

besteed aan nieuwbouw, kwaliteitsverbetering, onderhoud en leefbaarheid. 

Hiervoor gaan wij mee met de tijd en de veranderende vraag van onze 

klanten. Steeds vaker vinden onze klanten ons digitaal, op momenten dat 

hen uitkomt. Onze website met het informatieplein, social mediakanalen 

en sinds 2015 ook de chat, helpen onze klanten snel verder. Niet iedereen 

kan meekomen met de verdere digitalisering en automatisering. Voor 

deze groep blijven wij aandacht houden in ons dienstverleningsconcept. 

Telefonisch contact of persoonlijk contact op afspraak blijft daarom 

uiteraard mogelijk. Iedereen kan ons benaderen op de manier die het beste 

bij hem of haar past. Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, 

zoeken huurders thuis op of spreken af in de netwerkpunten. 

Samenwerken voor een plezierige 
woonomgeving
Een plezierige leefomgeving: hier zorgen huurders zoveel mogelijk zelf 

voor, maar we helpen ook graag. Als woningcorporatie ondersteunen en 

faciliteren we bij het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving van huurders. Samenwerking met onze huurders

(-organisaties) en onze belanghouders is hierbij belangrijk en neemt een 

grote plaats in. Onze wijkteams werken samen met andere organisaties 

aan het in stand houden en (waar nodig) verhogen van de leefbaarheid. 

De wijkteams werken dicht bij onze huurders in de buurten en wijken. Een 

intensievere aanpak op het gebied van leefbaarheid is noodzakelijk door 

verruwing van de samenleving, meer multiproblematieken en een grotere 

instroom van huurders die meer begeleiding nodig hebben.

Hechtere samenwerking
Met de invoering van de Woningwet in 2015 heeft de samenwerking met 

gemeentes en huurdersorganisaties een meer bindende vorm gekregen. 

In zogenaamde biedingen hebben wij transparant laten zien wat onze 

bijdrage is aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Met deze 

nieuwe werkwijze hebben alle partijen op gelijkwaardige basis intensief 

en constructief hun bijdrage geleverd aan de sociale volkshuisvesting. 

De woningwet geeft heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van 

woningcorporaties blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 

betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale 

huisvesting, beperkt de fi nanciële risico’s en regelt een passende toewijzing 

van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, 

woningcorporaties en het Rijk dragen daar allemaal aan bij, ieder vanuit 

hun eigen rol. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk 

en fi nancieel toezicht op de sector. Woningcorporaties, gemeenten en 

huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. 

Vanuit de in 2014 ingezette koers: ‘samen werken aan goed en betaalbaar 

wonen voor mensen die nodig hebben’, heeft WoonFriesland in al haar 

werkzaamheden de woningwet vorm gegeven en geïmplementeerd. 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen
Organisatie op orde

WoonFriesland levert ‘goed en betaalbaar’ wonen aan zo’n 40.000 

huurders. Met bijna 22.000 verhuureenheden vertegenwoordigen we 

19% van de provinciale huurmarkt. Op 31 december 2015 had 

WoonFriesland 197 formatieplaatsen. Het grootste deel van onze 

woningen staat in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen.

In 2015 was het professionaliseren en fl exibiliseren van onze eigen 

organisatie een belangrijk aandachtspunt. Met het project ‘Huis op Orde!’ 

lag de focus op het optimaliseren van de datakwaliteit, de processen 

en het excelleren in de uitvoering. Dit heeft geleid tot een plattere 

organisatie, directere aansturing en een meer wendbare organisatie. Een 

noodzakelijke ontwikkeling, want ook WoonFriesland bevindt zich in een 

snel veranderende omgeving. 

Door sterke sturing op de bedrijfslasten in de afgelopen jaren, zijn deze 

gedaald. In de Aedes Benchmark van 2014 komen we uit op €760,- per 

verhuurbare eenheid. Hiermee kunnen we ons meten met de kopgroep 

binnen de corporatiewereld. De uitkomsten over 2015 liggen naar 

verwachting in lijn met 2014.

Door de focus op betaalbaar huren, is het noodzakelijk om de bedrijfslasten 

laag te houden. Ook een optimale inzet van onze fi nanciële middelen en het 

terugbrengen van onze leningenportefeuille is hierbij belangrijk. Daarom 

verkopen wij het bezit dat niet bij onze kernactiviteiten hoort. De opbrengst 

hiervan herinvesteren we in de sociale huursector voor betaalbare en 

goede woningen. 

Terugblik
We kijken terug op een succesvol jaar waarin we, dankzij onze betrokken 

huurders(organisaties), belanghouders en medewerkers, veel zaken konden 

realiseren. De tevredenheid van onze huurders is toegenomen, onze 

bedrijfslasten zijn laag, de fi nanciële resultaten zijn goed en de Woningwet 

is stevig geïmplementeerd. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in 

goed en betaalbaar wonen door middel van wijkvernieuwingsprojecten en 

kwaliteitsverbeteringen in ons bestaande bezit. Tegelijkertijd hebben we de 

huren betaalbaar gehouden voor onze huurders. En dat is geheel in lijn met 

onze missie en koers!  ‘De buurt ziet weer 
netjes uit na de tuindag 

van WoonFriesland. 
Iedereen helpt elkaar: 

het is gezellig én nuttig!’  
Huurder mevrouw Kootstra
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Daarnaast doen we onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme manieren van renovatie en het creëren van volume. Hiermee 

dragen we bij aan innovatie en het klimaatbeleid en kunnen we 

schaalvoordelen genereren. 

Beschikbaar woningaanbod
In 2015 hadden we voldoende beschikbare woningen. Graadmeter 

hiervoor is het aantal verhuizingen per jaar en de wachttijden voor 

woningzoekenden. In 2015 was de gemiddelde wachttijd in Friesland 

44 weken. Dit is relatief laag in vergelijking met andere delen van 

Nederland. Ondanks de toegenomen opgave voor het huisvesten van 

statushouders -vluchtelingen met een verblijfsstatus- konden we voldoen 

aan onze taakstelling op dit gebied. We houden wel rekening met een 

langere wachttijd doordat er weinig doorstroom is in de woningen met 

lagere huren. Ook de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

van de zorg en het groter aantal te huisvesten statushouders kunnen 

gevolgen hebben voor de wachttijd van woningzoekenden. Daarom blijven 

wij de beschikbaarheid van woningen nauwlettend monitoren.

Persoonlijke benadering
Persoonlijk contact met onze huurders en woningzoekenden is voor ons 

vanzelfsprekend en noodzakelijk. Door te luisteren en met elkaar in gesprek 

te gaan, doen wij ons werk klantgericht en kunnen steeds meer huurders 

en woningzoekenden tevreden stellen. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Samen werken aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig 

hebben, dat is waar WoonFriesland voor staat. 2015 stond dan ook in het 

teken van betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. En zoals altijd, staat 

onze huurder centraal in wat we doen. 

Met ruim 2o.000 woningen in de provincie Friesland willen wij onze 

huurders een goede en betaalbare woning bieden. Een prettige 

woonomgeving en een goede dienstverlening vinden wij hierbij net 

zo belangrijk. Daarom werken we actief samen met onze huurders en 

belanghouders. Bijvoorbeeld aan leefbaarheid in wijken en buurten en 

aan de betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering van onze woningen.

Betaalbaar wonen
Voor mensen met een lager inkomen is het cruciaal om betaalbaar te 

kunnen wonen. WoonFriesland verhuurt ruim 97% aan haar primaire 

doelgroep. Het gemiddelde inkomen van onze huurders daalt. Dit komt 

onder meer door de recessie, maar ook doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte voorzien. Daarnaast speelt het ‘passend 

toewijzen’ een rol, dat is ingevoerd vanuit de Woningwet op 1 januari 2016. 

Passend toewijzen betekent dat de huurprijs van de woning, inclusief 

huurtoeslag, moet aansluiten bij het inkomen van de huurder. 

Ook bij een mogelijke verlaging van de huurtoeslag moeten woonlasten 

betaalbaar blijven. Wij zien het als onze kerntaak om onze huurders een 

woning te bieden, passend bij het inkomen. Daarom hebben we in 2015, 

net als het jaar ervoor, infl atievolgend huurbeleid toegepast. Wij hebben 

dus niet de volledige ruimte benut die het ministerie geeft ten aanzien 

van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast hebben wij een verkort 

incassoproces met vroegtijdig persoonlijk contact ingevoerd in 2015. 

Hiermee willen we betalingsachterstanden voorkomen. Bovendien kunnen 

we makkelijker tot een oplossing komen samen met huurders die een 

betalingsachterstand krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling. 

Dankzij de invoering van het nieuwe incassoproces is het aantal 

ontruimingen fl ink gedaald in 2015. 

Kwaliteitswoningen
In 2015 hebben we fors ingezet op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze bestaande woningen. Door maatwerk per 

complex te leveren, verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort en 

de duurzaamheid van de woningen. De wensen van onze huurders

(-organisaties) staan centraal bij de keuze van de kwaliteitsverbeteringen. 

Daarom kiezen we ervoor om met dezelfde investeringen méér woningen 

te verbeteren met kleinere energiestappen in plaats van minder woningen 

volledig energieneutraal maken. In 2015 hebben we ruim €52 miljoen 

besteed aan nieuwbouw, kwaliteitsverbetering, onderhoud en leefbaarheid. 

Hiervoor gaan wij mee met de tijd en de veranderende vraag van onze 

klanten. Steeds vaker vinden onze klanten ons digitaal, op momenten dat 

hen uitkomt. Onze website met het informatieplein, social mediakanalen 

en sinds 2015 ook de chat, helpen onze klanten snel verder. Niet iedereen 

kan meekomen met de verdere digitalisering en automatisering. Voor 

deze groep blijven wij aandacht houden in ons dienstverleningsconcept. 

Telefonisch contact of persoonlijk contact op afspraak blijft daarom 

uiteraard mogelijk. Iedereen kan ons benaderen op de manier die het beste 

bij hem of haar past. Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, 

zoeken huurders thuis op of spreken af in de netwerkpunten. 

Samenwerken voor een plezierige 
woonomgeving
Een plezierige leefomgeving: hier zorgen huurders zoveel mogelijk zelf 

voor, maar we helpen ook graag. Als woningcorporatie ondersteunen en 

faciliteren we bij het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de 

woon- en leefomgeving van huurders. Samenwerking met onze huurders

(-organisaties) en onze belanghouders is hierbij belangrijk en neemt een 

grote plaats in. Onze wijkteams werken samen met andere organisaties 

aan het in stand houden en (waar nodig) verhogen van de leefbaarheid. 

De wijkteams werken dicht bij onze huurders in de buurten en wijken. Een 

intensievere aanpak op het gebied van leefbaarheid is noodzakelijk door 

verruwing van de samenleving, meer multiproblematieken en een grotere 

instroom van huurders die meer begeleiding nodig hebben.

Hechtere samenwerking
Met de invoering van de Woningwet in 2015 heeft de samenwerking met 

gemeentes en huurdersorganisaties een meer bindende vorm gekregen. 

In zogenaamde biedingen hebben wij transparant laten zien wat onze 

bijdrage is aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Met deze 

nieuwe werkwijze hebben alle partijen op gelijkwaardige basis intensief 

en constructief hun bijdrage geleverd aan de sociale volkshuisvesting. 

De woningwet geeft heldere spelregels voor sociale huur. De kerntaak van 

woningcorporaties blijft zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en 

betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale 

huisvesting, beperkt de fi nanciële risico’s en regelt een passende toewijzing 

van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, 

woningcorporaties en het Rijk dragen daar allemaal aan bij, ieder vanuit 

hun eigen rol. De Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk 

en fi nancieel toezicht op de sector. Woningcorporaties, gemeenten en 

huurders maken samen prestatieafspraken over de lokale woonopgave. 

Vanuit de in 2014 ingezette koers: ‘samen werken aan goed en betaalbaar 

wonen voor mensen die nodig hebben’, heeft WoonFriesland in al haar 

werkzaamheden de woningwet vorm gegeven en geïmplementeerd. 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen
Organisatie op orde

WoonFriesland levert ‘goed en betaalbaar’ wonen aan zo’n 40.000 

huurders. Met bijna 22.000 verhuureenheden vertegenwoordigen we 

19% van de provinciale huurmarkt. Op 31 december 2015 had 

WoonFriesland 197 formatieplaatsen. Het grootste deel van onze 

woningen staat in de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, 

Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Heerenveen.

In 2015 was het professionaliseren en fl exibiliseren van onze eigen 

organisatie een belangrijk aandachtspunt. Met het project ‘Huis op Orde!’ 

lag de focus op het optimaliseren van de datakwaliteit, de processen 

en het excelleren in de uitvoering. Dit heeft geleid tot een plattere 

organisatie, directere aansturing en een meer wendbare organisatie. Een 

noodzakelijke ontwikkeling, want ook WoonFriesland bevindt zich in een 

snel veranderende omgeving. 

Door sterke sturing op de bedrijfslasten in de afgelopen jaren, zijn deze 

gedaald. In de Aedes Benchmark van 2014 komen we uit op €760,- per 

verhuurbare eenheid. Hiermee kunnen we ons meten met de kopgroep 

binnen de corporatiewereld. De uitkomsten over 2015 liggen naar 

verwachting in lijn met 2014.

Door de focus op betaalbaar huren, is het noodzakelijk om de bedrijfslasten 

laag te houden. Ook een optimale inzet van onze fi nanciële middelen en het 

terugbrengen van onze leningenportefeuille is hierbij belangrijk. Daarom 

verkopen wij het bezit dat niet bij onze kernactiviteiten hoort. De opbrengst 

hiervan herinvesteren we in de sociale huursector voor betaalbare en 

goede woningen. 

Terugblik
We kijken terug op een succesvol jaar waarin we, dankzij onze betrokken 

huurders(organisaties), belanghouders en medewerkers, veel zaken konden 

realiseren. De tevredenheid van onze huurders is toegenomen, onze 

bedrijfslasten zijn laag, de fi nanciële resultaten zijn goed en de Woningwet 

is stevig geïmplementeerd. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in 

goed en betaalbaar wonen door middel van wijkvernieuwingsprojecten en 

kwaliteitsverbeteringen in ons bestaande bezit. Tegelijkertijd hebben we de 

huren betaalbaar gehouden voor onze huurders. En dat is geheel in lijn met 

onze missie en koers!  ‘De buurt ziet weer 
netjes uit na de tuindag 

van WoonFriesland. 
Iedereen helpt elkaar: 

het is gezellig én nuttig!’  
Huurder mevrouw Kootstra

 ‘Corporaties in Leeuwarden werken goed samen met gemeente en 
huurdersbelangenorganisaties aan betaalbare, beschikbare én duurzame 
woningen. Het gedeelde beeld van de toekomst staat in onze woonvisie. 
Concrete prestatieafspraken en samenwerking maken die ambities waar.’  

Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden

‘We genieten volop van 
onze vernieuwde woning, 

alle lof voor het 
verrichte werk’ 

Huurders 
Joop en Rita Pas 

‘WoonFriesland laat zien dat betaalbaarheid, beschikbaarheid en 
kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De corporatie 

heeft scherpe beleidskeuzes gemaakt, waarbij betaalbaarheid voor 
de huurders voorop staat zonder dat dit ten koste gaat van de 

kwaliteit van woningen.’ 

Frank van den Broek, voorzitter Platform Huurders WoonFriesland

 ‘WoonFriesland heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave van 
onze gemeente. Bijvoorbeeld met de prachtige 
nieuwe appartementen in het Tellepark en de 

kwaliteitsverbetering van de fl ats De Valk en De 
Sperwer in de wijk de Greiden.’  

Siebren Siebenga, wethouder gemeente Heerenveen 
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