
Met het gezicht naar de huurder

2016 in beeld

We kijken positief terug op 2016. We halen grotendeels onze doelen en zijn financieel gezond. 

We realiseren onze voorgenomen productie en spelen in op de onverwacht grote instroom van 

statushouders. We hebben verder gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en met 

huurders klantbeloften geformuleerd. In 2017 zetten we de lijn voort, onder het motto ‘we maken 

onze beloften waar’.



We halen grotendeels onze doelen

We kijken positief terug op 2016. Onze resultaten worden ook gezien door 

de ‘buitenwereld’. We realiseren onze voorgenomen productie, zowel in 

nieuwbouw als onderhoud. We spelen in op de onverwacht grote instroom 

van statushouders, onder andere door het tijdelijk opvoeren van de 

nieuwbouwproductie, het tijdelijk stopzetten van ons verkoopprogramma 

en het realiseren van alternatieve huisvesting voor statushouders. We 

blijven scherp op het terugdringen van onze bedrijfslasten. GroenWest 

is een financieel gezonde organisatie. Onze huurverhoging voor onze 

doelgroep was dit jaar nul procent. Met ons gematigd huurbeleid zorgen 

we voldoende betaalbare woningen. Er zijn grote stappen gezet in het 

invoeren van de nieuwe Woningwet. We hebben het conceptvoorstel voor 

de scheiding van onze activiteiten met en zonder staatssteun, voorzien 

van een positieve zienswijze, ingediend bij de minister. Onze statuten en 

reglementen zijn aangepast, we waarderen ons vastgoed op marktwaarde. 

In 2016 hebben we samen met de gemeenten en huurdersvereniging de 

eerste keer de nieuwe cyclus van ‘bod op de woonvisie’ doorlopen.

2017: we maken onze beloften waar 

We hebben afgelopen jaar veel in gang gezet om onze dienstverlening te 

verbeteren. Eind 2016 hebben we samen met onze huurders een aantal 

‘klantbeloften’ geformuleerd. Klantbeloften geven ons meer richting over 

wat we verstaan onder klantgericht handelen. Deze klantbeloften gaan een 

belangrijke rol spelen bij de verdere verbetering van onze dienstverlening in 

2017. Ons jaarthema voor 2017 is daarom geënt op onze klantbeloften: ‘We 

maken onze beloften waar’.
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Aantal gewogen 
verhuureenheden

7,5
Klantoordeel (KWH)

Naar een klantgerichte 
dienstverlening
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Bewonerscommissies

Meer in samenwerking

2
Klantenpanels



Aantal verhuringen per huurprijscategorie 
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Woerden

Utrecht

Montfoort

De Ronde Venen

< € 409,92 < € 586,68 (1/2 pers.) 
€ 628,76 (meerpers.)

< € 710,68 > € 710,68

200

35

22

172

44
4

4
29

39 7

6
5

163

26

11
54

7

9
644

29

200

35

22

172

163

26

54

39

100

8

6
27

181

63

54

23

60

41

23

155

28
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(per gewogen verhuureenheid: woning, bedrijfsruimte, garage)

Groot onderhoud
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Onderhoudsuitgaven

791
Verhuringen

294
Statushouders 
gehuisvest

7
Woningen verkocht

0,41%
Huurachterstand bij
zittende huurders

96,5%
Toewijzingen aan
primaire doelgroep

Op weg naar gemiddeld energielabel B in 2020
Totaal aantal labels per categorie
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300
Aantal woningen 
groot onderhoud

40%
Woningen met 
A of B-label

76%
Verhuringen onder 
de aftoppingsgrens

Sterkere focus op de kerntaak

98,7%
Woningen passend 
toegewezen
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Huurverhoging
voor doelgroep
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101,8
FTE ultimo boekjaar

€ 23,3mln
Operationeel
resultaat

2,59
ICR

Scherper sturen

Oslolaan 2, Woerden

Postbus 2171, 3440 DD Woerden

T 088 012 90 00

E info@groenwest.nl

Highlights 2017

We blijven investeren in ons bezit

• 1.700 woningen schilderen

• 550 woningen groot onderhoud

• 247 start bouw nieuwe woningen

• 1.300 labelstappen

We werken aan klantgerichtheid

• rechtstreeks contact met 

huurders in de wijk

• verbetering verhuur 

mutatieproces

• implementatie klantbeloften

We presteren naar afspraak

• uitvoering prestatieafspraken

• opzetten netwerk ambassadeurs

• organisatie bijeenkomst 

belanghouders

Huur €535
(begroot: € 535)

Exploitatie Financiering Investeringen

Onderhoud € 109
(begroot: €102)

Beheer € 102
(begroot: € 99)

Zakelijke lasten € 30
(begroot: € 31)

Verhuur heffing € 64
(begroot: €65)

Rente € 89
(begroot: €90)

Saldo € 140
(begroot: € 149)

Nieuwe leningen € 374
(begroot: € 383)

Verkoop € 41
(begroot: € 22)

Saldo € 140
(begroot: € 149)

Verbeteringen € 129
(begroot: € 116)

Nieuwbouw € 119
(begroot: € 211)

Investering € 248
(begroot: € 327)

Aflossingen € 283
(begroot: € 227)

Terugkoop koopgarant € 24
(begroot: € 0)

Ons huishoudboekje op orde

• Inkomsten 

• Uitgaven


