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Jutphaas Wonen heeft zich in de periode 2013-2017 
op basis van het ondernemingsplan ‘Anders dur-
ven kijken’ betrokken en slagvaardig ingezet voor 
de volkshuisvesting in de gemeente Nieuwegein. 
We hebben onder meer kantoren getransfor-
meerd tot sociale huurwoningen, onze woningen 
flink verduurzaamd en ons ingezet voor wonen 
zonder ergernis. We deden dat in een roerige tijd, 
in een land dat langzaam opkrabbelde uit de eco-
nomische crisis en een nieuwe Woningwet in 2015 
die ook nu nog veel impact heeft op de activiteiten 
van woningcorporaties.

In dit ondernemingsplan delen we de koers van 
Jutphaas Wonen voor de periode 2018-2022 met u. 
Het plan is tot stand gekomen in dialoog met de 
gemeente Nieuwegein, ons Huurdersplatform en 
huurders, de zorg- + welzijnspartijen waarmee we 
lokaal werken, onze collega-corporaties in Nieu-
wegein, andere kenners van Nieuwegein (make-
laar, politie), alle medewerkers en onze Raad van 
Commissarissen. In dit boeiende proces hebben 
we informatie opgehaald, ideeën uitgewisseld en 
scherpte gevonden in onze prioriteiten voor de ko-
mende jaren. We zijn gesterkt om samen met onze 
partners de opgave voor de komende jaren op te 
pakken! We doen het immers steeds minder zelf, 
maar werken samen in de wijk, werken veel met 
bouw- en onderhoudspartners en steeds meer 
gaat digitaal. We werken innovatief en willen een 
betrouwbare partner zijn en blijven. We doen het 

samen om zo goed mogelijk in de behoefte aan 
sociale huurwoningen in Nieuwegein te voorzien.
Onze prioriteiten, de uitdagingen voor Jutphaas 
Wonen in Nieuwegein en landelijke veranderin-
gen (voor woningcorporaties) komen samen in 
ons ondernemingsplan, dat richting geeft aan de 
besluiten en werkzaamheden van alle medewer-
kers van Jutphaas Wonen. Onze keuzes hebben 
we uitgewerkt in speerpunten en acties met zo 
concreet mogelijke resultaten. Via onze jaarplan-
nen, managementrapportages en de prestatieaf-
spraken met ons Huurdersplatform, de gemeente 
Nieuwegein en onze collega-corporaties zorgen 
we er gezamenlijk voor dat de beoogde resultaten 
daadwerkelijk worden gerealiseerd. In ons jaar-
verslag en door middel van de maatschappelijke 
visitatie, die in 2020 weer zal plaatsvinden, leggen 
we verantwoording af over de realisatie van onze 
plannen. 

Tot slot wil ik iedereen die heeft meegedacht 
met het ondernemingsplan van Jutphaas Wonen 
enorm bedanken! Een bijzonder woord van dank 
aan Harm Leijssen en Joeri Zandvliet van Atrivé 
voor hun deskundige begeleiding bij de totstand-
koming van dit ondernemingsplan. Samen kunnen 
we wonen in Nieuwegein nog plezieriger maken.

Bram Lipsch
directeur-bestuurder

april 2018

Voorwoord
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Ontwikkelingen die invloed 
hebben op ons werk
Ons werk is, met de nieuwe Woningwet en de 
economische crisis, de afgelopen jaren flink veran-
derd. Inmiddels zijn we uit de crisis en trekt de eco-
nomie weer aan. De wereld om ons heen, en wat 
er daardoor van ons en onze partners in Nieuwe-
gein gevraagd wordt, blijft veranderen. Met onze 
partners zijn we in gesprek gegaan over hoe de 
opgave in Nieuwegein verandert, wat de belang-
rijkste ontwikkelingen zijn en hoe die impact heb-
ben op het dagelijkse werk en de wenselijke toe-
komststrategie van Jutphaas Wonen. De volgende 
ontwikkelingen zien we samen als bepalend voor 
onze koers in de komende vier jaar (van heel lokaal 
tot landelijke trend):

Meer vraag dan aanbod van woningen: 
De woningmarktregio Utrecht heeft een enorme 
aantrekkingskracht. Op jong en oud, op arm en 
rijk. Vanaf 2014 stijgen de prijzen voor een koop-
woning weer, de verwachting is dat de prijzen de 
komende twee jaar met circa 7% per jaar zullen 
toenemen. De zoektijd voor het vinden van een 
sociale huurwoning is circa 4 jaar. Dit betekent dat 
het voor starters en middeninkomens zowel las-
tig is een betaalbare huurwoning als een betaal-
bare koopwoning te vinden. Het lukt jongeren die 
in Nieuwegein zijn opgegroeid en in Nieuwegein 
zelfstandig willen gaan wonen niet altijd om een 
woning te vinden. Ze zijn aangewezen op particu-
liere huur, blijven langer bij hun ouders wonen of 
trekken, als het echt niet anders kan, weg naar an-
dere gemeenten in de regio. De woningvoorraad 
uitbreiden, in Nieuwegein en breder in de regio, 
vermindert de schaarste. De aangetrokken eco-
nomie leidt ertoe dat veel verschillende partijen 
(waaronder beleggers en projectontwikkelaars) 
zeer actief zoeken naar kansen om woningen toe 
te voegen in Nieuwegein. Daarnaast is het zo dat 
de bouwlocaties in Nieuwegein niet voor het opra-

pen liggen en dat de gemeente Nieuwegein weinig 
grondposities heeft. Deze twee factoren maken 
het toevoegen van woningen een grote uitdaging 
voor Jutphaas Wonen.

Extramuralisering: 
Om in een intramurale zorginstelling te kunnen 
wonen is een steeds zwaardere indicatie nodig. 
Voor de groep die deze indicatie niet krijgt wordt 
vanuit de behoefte aan een betaalbare woning en 
een beschermde/beschutte woonomgeving een 
steeds groter beroep gedaan op de corporatie. 
Jutphaas Wonen werkt intensief samen met zorg- 
en welzijnsorganisaties en de gemeente Nieuwe-
gein om uitstromers passend te huisvesten en 
passende zorg te bieden. Zowel op individueel ni-
veau als op het niveau van de wijk vraagt deze ont-
wikkeling maatwerk en continue aandacht om te 
kijken of uitstromers zelfstandig een goede plek 
vinden.

Balans in de wijk: 
Door de wettelijke passendheidscriteria, de extra-
muralisering en de instroom van vergunninghou-
ders is er sprake van een grotere groep mensen 
met een laag inkomen in onze woningen. Om een 
goede plek in de wijk te vinden heeft een deel van 
hen ondersteuning nodig. We hebben veel bezit 
in Batau-Zuid, Doorslag en Jutphaas-Wijkersloot, 
daarbinnen zijn buurten waar we goed op moeten 
letten. We zien met de politie en met onze wel-
zijnspartners een toename van overlastsituaties, 
daar waar veel mensen met behoefte aan begelei-
ding dicht bij elkaar wonen. Daardoor kan de leef-
baarheid onder druk komen te staan. We streven 
samen onder andere naar een balans tussen hulp-
behoevenden en zelfstandige bewoners en van 
jong en oud.
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Betaalbaarheid: 
Sinds 2015 is Nederland echt weer uit de econo-
mische crisis aan het komen. Doordat de huren 
van corporatiewoningen tot voor kort flink zijn 
toegenomen en de loonontwikkeling achter is 
gebleven, hebben we het aantal huishoudens in 
Nieuwegein dat moeilijk rond kan komen, zien 
toenemen. In Nieuwegein is het aandeel huis-
houdens met betaalrisico’s ongeveer conform 
landelijk gemiddeld (14,3% in 2015: bron: Waar-
staatjegemeente). We hebben onze huurver-
hoging gematigd, laat onverlet dat betaalbaar 
wonen een vraagstuk blijft.

Kleinere huishoudens: 
Voorspeld wordt dat tot 2030 het aantal inwo-
ners in Nieuwegein met 6,4% toe zal nemen. 
De verwachting is dat het aantal huishoudens 
toeneemt met 13,5% (bron: Primos 2016). Er 
treedt dus huishoudensverdunning op, het 
aandeel alleenstaanden en tweepersoons-
huishoudens neemt toe. Dit leidt tot een toe-
nemende behoefte aan kleinere betaalbare 
woningen in Nieuwegein.

Vergrijzing: 
Nieuwegein heeft een relatief ‘kokervormige’ 
bevolkingsopbouw, er zijn ongeveer even-
veel ouderen als jongeren. Landelijk gezien 
is dat uniek. Dat gaat veranderen. Het aantal 
75+-huishoudens zal in 2040 ongeveer drie 
keer zo groot zijn als nu (bron: Primos 2016). 
Deze ontwikkeling leidt tot een toenemende 
behoefte aan voor ouderen geschikte wonin-
gen. Veel ouderen wonen op dit moment nog 
alleen of samen in grotere woningen, waaron-
der eengezinswoningen van Jutphaas Wonen. 
Zij zijn hier vaak al in de jaren ’70 of ’80 komen 
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wonen en geworteld in de wijk. Door 
het aanbieden van passende huisvesting 
voor deze groep, ontstaan er kansen 
voor starters en gezinnen om door te 
stromen naar een grotere woning.
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Meer verantwoordelijkheid bij de burger:
De landelijke overheid en maatschappelijke instel-
lingen geven de burger steeds meer de ruimte 
om zelf regie te nemen. Langer zelfstandig thuis 
blijven wonen en vrijheid van zorgverzekeraar 
zijn daar voorbeelden van. In gesprek geven onze 
huurders aan dat ze graag samen met Jutphaas 
Wonen keuzes willen maken; over verduurzaming, 
betaalbaarheid, het onderhoud van de openbare 
ruimte en meer. Een woningcorporatie die naast 
de huurder staat en samen kijkt naar de beste op-
lossing. Als echte Nieuwegeinse corporatie, past 
het om dicht bij de huurder te staan en mee te 
denken met de participatiewensen van onze huur-
ders. In dit maatwerk zijn wij als Nieuwegeinse 
woningcorporatie onderscheidend en leveren wij 
onze toegevoegde waarde.

6

Verduurzaming:
In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en aanslui-
tend het regeerakkoord Rutte III (oktober 2017), is 
er politiek een ambitieuze agenda om klimaatver-
andering tegen te gaan. Voor de korte termijn be-
tekent dit dat de corporatiesector heeft afgespro-
ken in 2021 uit te komen op gemiddeld energielabel 
B voor de woningen. Op de lange termijn, uiterlijk 
in 2050, zetten corporaties in op een CO2-neutrale 
woningvoorraad. In het bouwbesluit is vastgelegd 
dat woningen die vanaf 2020 nieuw worden ge-
bouwd energieneutraal dienen te zijn. De gemeen-
te Nieuwegein is al relatief duurzaam: 50% van de 
woningen wordt verwarmd op stadsverwarming. 
De gemeente heeft recent haar Routekaart Kli-
maat-neutraal 2040 opgesteld. Energiebesparing 
is daarin het belangrijkste doel. Woningcorpora-
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ties willen bijdragen aan de verduurzaming door 
de huurders een energiezuinig en comfortabel 
huis te bieden. Zorgen voor een duurzamere wo-
ning is één, de huurder bewust maken van wat dat 
betekent is twee. Alleen door samen bewust om 
te gaan met de woning maken we echt stappen 
voor een beter klimaat.

Digitalisering: 
De maatschappij digitaliseert, sociale media, 
smartphone en een online regionaal woonruimte-
verdeelsysteem zijn gemeengoed geworden. In de 
vorm van domotica wordt hoe we wonen ook mo-
derner en digitaler. Denk aan slimme energieme-
ters en inbraakbeveiliging. Dit vergroot het woon-
comfort, stelt mensen in staat langer zelfstandig 
thuis te wonen en verlaagt de zorgkosten. Ook ons 
onderhoud gaat verder digitaliseren, in installaties 
en onderdelen van een woning zal techniek wor-
den ingebouwd die zelf aangeeft wanneer onder-
houd nodig is. Op termijn zal misschien een robot 
het onderhoud van de vakman deels overnemen. 
Onze strategie bepalen we steeds meer op basis 
van data. Onze huurders hebben steeds meer de 
behoefte om digitaal van onze dienstverlening ge-
bruik te maken. Aan ons de uitdaging om de tech-
nologische ontwikkelingen samen met onze huur-
ders door te maken en daarnaast ruimte te blijven 
bieden aan maatwerk en persoonlijk contact.

Netwerksamenleving: 
Samenwerken en netwerken op lokaal niveau zijn 
essentieel om structureel invulling te geven aan de 
ontwikkelingen die invloed hebben op ons werk. 
Voor een Klimaatneutraal Nieuwegein in 2040 zijn 
onder andere de gemeente, de netbeheerders, de 
bewoners en de woningcorporaties nodig. Balans 
in de wijk realiseren we samen met zorg, welzijn, 
de bewoners, de gemeente en onze collega-cor-
poraties. Op eigen houtje krijgen we maar weinig 
voor elkaar, we opereren in een netwerk. Alleen 
door samen te werken met onze partners en sa-
men doelen te stellen krijgen we echt iets voor 
elkaar. We benaderen onze partners proactief en 
bieden onze bewoners de ruimte om elkaar te ont-
moeten.

Deze ontwikkelingen zijn sterk met elkaar verbon-
den. De vergrijzing en de extramuralisering leiden 
bijvoorbeeld tot een toename en veranderende 
vraag naar sociale huurwoningen. In wat volgt ge-
ven we aan hoe we in ons werk met onze partners 
onze rol pakken met het oog op deze ontwikke-
lingen.

7
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Het profiel van 
Jutphaas Wonen

Jutphaas Wonen is een echte Nieuwegeinse wo-
ningcorporatie, dat is onze toegevoegde waarde. 
We hebben ongeveer 1.850 woningen in de ge-
meente Nieuwegein, bestaande uit 1.815 sociale 
huurwoningen en 35 vrije sector woningen. Onze 
woningen liggen verspreid over Nieuwegein, het 
meeste bezit ligt in Batau-Zuid, Doorslag en Jutp-
haas-Wijkersloot. Veel woningen zijn gebouwd in 
de jaren ’70. We hebben een mooie mix van rijtjes-
woningen en hoogbouw. We hebben woningen 
voor middeninkomens (huur boven €711, prijspeil 
2018), maar zijn ons steeds meer gaan focussen op 
onze sociale doelgroep (huishoudens met een in-
komen tot €36.798,- prijspeil 2018).

Jutphaas Wonen is door de jaren heen een koers-
vaste woningcorporatie. We zijn heel toegankelijk 
voor onze huurders en blijven professioneel doen 
waar we goed in zijn:

• We zijn creatief in het toevoegen van wonin-
gen. De druk op de woningmarkt in de regio 
Utrecht is ontzettend groot. De wachtlijst van 
een sociale huurwoningen is rond de 8 jaar. De 
tijd dat iemand daadwerkelijk op woningen 
reageert en actief zoekt, is bijna 4 jaar. Wan-
neer er een woning bij ons vrijkomt wordt 
deze gelijk weer verhuurd. De afgelopen ja-
ren hebben we veel waardering gekregen 
voor enkele kantoortransformaties. In totaal 
hebben we vier kantoorcomplexen getrans-
formeerd tot 222 woningen. In 2015 hebben 
we bijvoorbeeld een kantoor omgebouwd 
tot appartementencomplex de Bakenmonde 
(106 woningen). We hebben met de gemeen-
te Nieuwegein en ons Huurdersplatform af-
gesproken om tot 2020 135 woningen bij te 
bouwen en willen zoveel mogelijk blijven doen 
om mensen die in aanmerking komen voor so-
ciale huur in Nieuwegein een plek te bieden.  

Wie we nu zijn
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• We vinden het fijn dat we onze woningen 
goed kunnen verhuren. Daarnaast is het 
voor ons vanzelfsprekend te zorgen dat de 
huur voor onze bewoners betaalbaar blijft. 
Dat doen we door onze huren beperkt (in-
flatievolgend) te verhogen en 70% van onze 
woningen beschikbaar te houden voor huis-
houdens met recht op huurtoeslag. Zo kun-
nen we vrijkomende woningen passend toe-
wijzen. We voelen ons verbonden met het lot 
van de middeninkomens, voor hen verhuren 
we beperkt vrijesector woningen. Bij het ver-
duurzamen van onze woningen hebben we 
het uitgangspunt dat dit moet zorgen voor 
woonlastenverlaging voor onze huurders. 

• We hebben in landelijk perspectief een 
duurzame woningvoorraad. De helft van 
onze woningen heeft een goed ener-
gielabel (A of B). Door onze inspanningen 
in de afgelopen jaren hebben we nu al 
een gemiddelde energie index van 1,44. 

• We maken ons sterk voor wonen zonder erger-
nis. We kennen onze bewoners goed en heb-
ben een sterk lokaal netwerk. Onze leefbaar-
heidsmedewerkers werken nauw same met 
de politie, zorg en welzijn en de gemeente, 
waardoor we overlast snel kunnen aanpakken.

Samen met de gemeente Nieuwegein, ons Huur-
dersplatform en bewonerscommissies, onze col-
lega-corporaties Mitros en Portaal en onze part-
ners op het terrein van zorg en welzijn zetten we 
ons in voor Nieuwegein. Met de gemeente, het 
Huurdersplatform, Mitros en Portaal en hun huur-
ders-koepels actualiseren we bovendien jaarlijks 
de prestatieafspraken 2016-2019, waarmee onze 
bijdrage aan de volkshuisvestelijke opgave is ge-
borgd.
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Onze focus voor de 
komende jaren

De basis voor ons presteren ligt in een gezonde 
bedrijfsvoering. We staan er financieel goed voor, 
dus we kunnen ons stevig inzetten voor een voor-
raad met voldoende betaalbare en duurzame wo-
ningen. In de uitdagende markt waarin we opere-
ren, zijn ondernemerschap en flexibiliteit nodig 
om het verschil te maken. Op basis van inspireren-
de gesprekken met onze partners zijn we tot een 
scherpe inzet gekomen, met drie volkshuisvestelij-
ke speerpunten: 
1. woningen toevoegen
2. duurzame woningen
3. wonen met plezier

Met deze focus kunnen wij met ambitie aan de 
slag om toegevoegde waarde te leveren in de ge-
meente Nieuwegein.

Onze missie

De kern van ons handelen is verwoord in onze mis-
sie:

Ongeacht de veranderende opgaven, wijzigingen 
in wet- en regelgeving, onze ondernemingsstrate-
gie, ambities en/of complexe vraagstukken legiti-
meert dit wie we zijn en wat we doen. 
We zijn herkenbaar en onderscheidend door sa-
men met onze huurders te zoeken naar oplossin-
gen en maatwerk te bieden. De aankomende jaren 
geven we aan deze missie met onze koers en stra-
tegische agenda concreet invulling.

In het hart van de 
Nieuwegeinse samenleving

biedt Jutphaas Wonen
een duurzaam antwoord 

op de behoefte aan 
sociale huurwoningen

10
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Onze kernwaarden
Met maatschappelijk ondernemerschap dat de markt en onze huurder van ons vraagt, hebben we  vier 
kernwaarden geformuleerd. In ons vorige ondernemingsplan hebben we ons gewenste DNA beschreven, 
aan de hand van historische waarden, groeiwaarden, cultuurwaarden en een motto. Dat motto, “Anders 
durven kijken”, stond centraal in het plan. Toen zat de woningmarkt in zwaar weer en wilden we lef tonen, 
resultaatgericht zijn, midden in de samenleving blijven staan en snel op ontwikkelingen anticiperen. We 
willen de komende jaren, op basis van wat we met onze partners denken dat goed en passend is bij de 
huidige markt, binnen het wettelijk kader nieuwe wegen bewandelen om extra mogelijkheden te creëren. 
Samen ondernemen!
We opereren vanuit een financieel solide positie. Om ons vermogen optimaal in Nieuwegein in te zetten en 
de vraagstukken die we op ons af zien komen echt aan te pakken, is daadkracht en samenwerking nodig! 
We hanteren daarom de volgende kernwaarden waar we door onze bewoners, woningzoekenden, part-
ners maar ook als collega’s onderling op aanspreekbaar zijn:

Betrokken
We zijn betrokken bij  Nieuwegein. We staan 
dicht bij de huurder. We zijn en blijven klein-
schalig, overzichtelijk, toegankelijk en eer-
lijk. De huurder staat centraal in de proces-
sen. Jutphaas Wonen draagt bij aan veilig 
wonen.

Ondernemend
We zijn innovatief en creatief, onder andere 
op het terrein van duurzaamheid, transfor-
matie, nieuwbouw, bewonersparticipatie 
en zorg. We pakken de kansen die er in ons 
werkgebied zijn, in samenwerking met part-
ners, We werken oplossingsgericht. De basis 
van onze onderneming is een strakke be-
drijfsvoering met duidelijke kaders.

Betrouwbaar
We komen onze afspraken na, zijn transpa-
rant in ons doen en laten en aanspreekbaar 
op behaald resultaat. We dragen zorg voor 
efficiënte werkprocessen in dienst van onze 
huurders en verantwoorden ons daarover.

Flexibel
We schakelen snel en nemen snel besluiten. 
We werken samen met verschillende part-
ners. We leveren maatwerk waar dit past en 
bieden huurders mogelijkheden voor zelfre-
gie.
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Onze koers: 
Een duurzaam antwoord op 
de sociale woningbehoefte
We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in het transformeren van kantoren naar sociale 
huurwoningen en verduurzaming van de voor-
raad. Zorg en welzijnspartijen konden op Jutp-
haas Wonen rekenen om bijzondere doelgroepen 
een zelfstandige woning te bieden. We hebben 
ons met een hecht netwerk sterk gemaakt voor 
wonen zonder ergernis. De inhoudelijke pijlers 
van ons vorige plan waren: woningen toevoegen, 
doorstroming stimuleren, wooninitiatieven ont-
plooien, kwaliteit woningvoorraad, leefbaarheid 
en betaalbaarheid. 

We zien met onze partners dat het past om helde-
re keuzes te maken waar we voor staan en wat we 
doen in concrete doelstellingen uit te werken. We 
zijn herkenbaar, onderscheidend en aanspreek-
baar op onze bijdrage aan de volgende drie speer-
punten:

• woningen toevoegen
• duurzame woningen
• wonen met plezier.

Deze speerpunten werken we 
kort uit en concretiseren we in het
volgende hoofdstuk. De koers die we 
de komende jaren gaan varen ligt in lijn
met de keuzes die we hebben gemaakt in
onze wensportefeuille.
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Woningen toevoegen

Jutphaas Wonen staat voor de Nieuwegeinse be-
hoefte aan meer sociale huurwoningen. We zien 
dat er een grote druk is op de woningmarkt in 
de regio Utrecht. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning in de gemeente Nieuwegein is 8 jaar, 
de tijd tussen eerste reactie en het daadwerke-
lijk accepteren van een woning gemiddeld bijna 4 
jaar. Het zit in het DNA van Jutphaas Wonen om 
te staan voor het belang van de woningzoekende 
in de regio Utrecht. We hebben nu ruim 1.850 wo-
ningen. We gaan onze bijdrage leveren aan de op-
gave in Nieuwegein (Woonvisie) om in de periode 
2015-2022 3.300 woningen toe te voegen, waarvan 
30% sociaal. Ons richten op 2.100 woningen eind 
2022 (235 sociale huurwoningen toevoegen) past 
bij de prestatieafspraken die we hebben gemaakt 
(135 woningen tot en met 2020, dan 50 per jaar), de 
lokale behoefte en onze wensportefeuille richting 
2030. Dit doel realiseren vereist inspanningen om 
locaties te acquireren. Randvoorwaarde hierbij is 
een goede samenwerking met en een stevige in-
zet van  de gemeente Nieuwegein. Die inzet van 
de gemeente moet er wat ons betreft vooral op 
gericht zijn op het actief sturen op de beschikbaar-
heid van  grond en /of locaties tegen een sociale 
prijs.

Passend bij de verwachte forse toename van ou-
derenhuishoudens met behoefte aan een sociale 
huurwoning, voegen we zoveel mogelijk levens-
loopbestendige (en daarmee voor meerdere doel-
groepen geschikte) woningen toe. Nieuwbouw 
bewijst zich zo als beste middel om de doorstro-
ming te bevorderen. We zullen geen grote eenge-
zinswoningen meer bouwen, maar ons meer rich-
ten op kleinere woningen van maximaal 80 m2. Dat 
stelt ons ook in de gelegenheid een huur te vragen 
die voor de sociale doelgroep betaalbaar is. 

Grond in de gemeente Nieuwegein is schaars en 
door de economische groei neemt de concur-
rentie van andere partijen neemt toe . We willen 
gangbare nieuwbouw realiseren (denk vooral aan 
appartementen), maar zien ook dat in de Nieuwe-
geinse wijken creativiteit gevraagd wordt om onze 
doelstellingen te realiseren. We willen kansen pak-

ken die bijvoorbeeld door leegstaand (maatschap-
pelijk) vastgoed langskomen, of actief op zoek te 
gaan naar initiatieven van specifieke doelgroepen,  
ten behoeve van de woningzoekende in Nieuwe-
gein en in de regio.

                       Woningen toevoegen

*  2.100 woningen eind 2022

      *  Levensloopbestendig en passende grootte

             *  Gangbare én nieuwe woonvormen

                    *  Betaalbaar voor de sociale doelgroep
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Jutphaas Wonen gaat voor een duidelijke bijdrage 
aan een duurzaam Nieuwegein. Doordat vrijwel al 
ons bezit na 1970 is gebouwd en we de afgelopen 
jaren onze woningen flink hebben verduurzaamd, 
zijn we een relatief groene woningcorporatie. Wij 
willen en kunnen een koploper zijn in de corpora-
tiesector op het terrein van duurzaamheid. Het 
lukt al in 2018 om gemiddeld energielabel B te ha-
len, twee jaar eerder dan dat in het Aedes akkoord 
met alle woningcorporaties afgesproken is. De Ae-
des agenda is om uiterlijk in 2050 CO2 neutraal te 
zijn. Maar wij zijn ambitieus, ons uitgangspunt is 
om minimaal 10 jaar eerder de Aedes doelstelling 
te halen door in 2040 al CO2 neutraal te zijn. Hier-
mee leveren we een bijdrage aan de doelstelling 
Klimaatneutraal in 2040 van de gemeente Nieuwe-
gein. 

Ons eerste subdoel, om samen stevig op onze 
doelstellingen te koersen, is een gemiddelde ener-
gie index van 1,2 (oud label A) in 2022 en geen wo-
ningen meer met een energie index van 1,4 of ho-
ger (oud label C en hoger). Op pagina 22 komen de 
verschillen in definities per doelstelling aan bod.
Dat doen we onder andere door onze nieuwbouw 
energieneutraal (EPC=0) te maken De helft van 
Nieuwegein is al aardgasloos door aansluiting op 
stadswarmte, bij nieuwbouw kiezen we dan ook 
bewust voor aardgasloos. Bij transformatieprojec-
ten streven we ook naar energieneutraal (EPC=0) 
en aardgasloos, maar is het sterk afhankelijk van 
het ontwerp en de installatie van het bestaande 

                                   Duurzame woningen

*  Gemiddelde EI van 1,2 in 2022

       *  Energieneutrale nieuwbouw

              *  Combineren van onderhoud en verduurzaming

                      *  Bewustwording: samen circulair

                              *  Lagere  woonlasten 

Duurzame woningen gebouw of dit mogelijk is. 
Naast verduurzaming plegen we ook regulier plan-
matig onderhoud aan onze woningen. Bij com-
plexen die we willen verduurzamen, combineren 
we beiden. Fijn voor de bewoner, twee vliegen in 
één klap!

We geloven met onze partners dat verduurzaming 
verder gaat dan de woning alleen. We gaan meer 
handen en voeten geven aan het circulair benade-
ren van duurzaamheid. Denk aan bewuster sturen 
op het efficiënt omgaan met schaarse grondstof-
fen, zoveel mogelijk hergebruik van bouwelemen-
ten, ketensamenwerking, uitvoering bij voorkeur 
en daar waar mogelijk, door lokale aannemers met 
visie, gebruik van materialen uit de regio en afval-
scheiding. Goede energie coaching van onze be-
woners, inzicht in energieverbruik van apparatuur 
en bewustwording als een duurzaamheidsproject 
is afgerond vinden we daarbij erg belangrijk.

Een woning verduurzamen geeft onze huurder 
meer comfort. Onze huurder wordt pas echt en-
thousiast van een duurzamere woning, als de 
woonlasten omlaag gaan. Daarom rekenen we in-
vesteringen in de verduurzaming van de woning 
maar beperkt door in de huur.
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Wonen met plezier
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willen doen of de galerij schoon willen houden, 
staan we hiervoor open. Dit scheelt huurders in de 
servicekosten en ons in het organiseren. Waar de 
huurders behoefte hebben aan een ontmoetings-
ruimte, proberen we dit te faciliteren. We dragen 
graag bij aan meer binding met de woonomgeving 
en sociaal contact. Alles wat de huurder zelf kan/
wil doen, denken wij in mee. Zo maken we onze 
positie in het hart van de Nieuwegeinse samenle-
ving waar!

Door het passend toewijzen, de vergrijzing en de 
extramuralisering bestaat het risico van eenzijdi-
ger wordende wijken. Wij vinden, met onze part-
ners, een mix van jong/oud, arm/rijk, ondersteu-
ningsbehoefte/zelfredzaam, eenzaam/geworteld 
erg belangrijk. Bij oplevering van nieuwbouw en 
bij mutatie gebruiken we onder andere lokaal 
maatwerk, loting, labeling, een verhuisadviseur 
en onze kennis van de wijk/buurt om samen met 
onze partners en bewoners te kijken wat het bes-
te past. Zo kunnen we bijvoorbeeld mensen die 
uitstromen uit een instelling voor maatschappe-
lijke opvang, maar toe zijn aan zelfstandig wonen 
met of zonder begeleiding,  een passende woning 
en woonomgeving bieden. Randvoorwaarde is 
dat we dit doen in overleg met gemeente en col-

Onze inzet op het toevoegen van woningen en 
verduurzaming is sterk vastgoed gericht, door 
ons werk in de wijken laten we ons in het hart van 
de Nieuwegeinse maatschappij zien. Onze agen-
da voor vitale buurten is erop gericht dat waar 
onze woningen staan er sprake is van een pretti-
ge woon- en leefomgeving. Wij willen dat mensen 
met plezier wonen. Dat betekent dat mensen zich 
veilig en thuis voelen en de omgeving schoon, heel 
en veilig is met een gezonde mate aan sociale sa-
menhang en een prettige uitstraling. We gaan de 
komende jaren gefocust aan de slag.

We faciliteren bewonersparticipatie en stimuleren 
dit op onderdelen actief. Digitaal en in persoon, 
bijvoorbeeld met ons Huurdersplatform en de be-
wonerscommissies, zijn we transparant over onze 
mogelijkheden en kan de huurder meedenken en 
adviseren. De huurder zoveel mogelijk zelf de re-
gie geven over de woning en de leefomgeving, 
vinden wij passen bij een lokaal gewortelde wo-
ningcorporatie. Een huurder die meedoet, praat 
en bepaalt ook mee. We staan naast de huurders 
en werken samen aan de beste oplossingen. Wan-
neer (een groep) huurders zelf groenonderhoud 



   Ondernemingsplan Jutphaas Wonen 2018-2022

                                              Wonen met plezier

  *  Participatie stimuleren

       *  Differentiatie bevorderen

               *  Aandacht voor overlast

                     *  Wijkgericht werken

                          *  Kaders als basis,
                                  ruimte voor maatwerk 

lega-corporaties en blijven werken binnen een 
transparant en eerlijk woonruimteverdeelsys-
teem.
Overlast pakken we met onze lokale partners 
aan. We bieden onze huurders een veilig thuis. 
Onze partners waarmee we dit waarmaken zijn: 
de politie, zorg, welzijn, het Veiligheidshuis en 
de gemeente Nieuwegein. Een netwerk dat nu 
al heel sterk is! We hebben warme contacten, 
kennen onze bewoners en weten daardoor goed 
wat er speelt. We opereren signalerend, preven-
tief waar dat kan, altijd oplossingsgericht en ge-
steund door stevige afspraken en convenanten. 
De praktijk wijst uit dat we overlastsituaties vaak 
kunnen voorkomen door al bij de toewijzing 
maatwerk te leveren. Dat kan alleen als we lokaal 
heel goed ingevoerd zijn en onze huurders ons 
vertrouwen.

Weten wat er in de wijk speelt is voor ons essen-
tieel, maar we willen ons werk graag structure-
ren door voor een aantal wijken een heldere visie 
en aanpak op te stellen. Wij zien voor de wijken 
Batau, Jutphaas-Wijkersloot, Fokkesteeg en Mer-
westein de komende jaren een duidelijke opgave 

op het gebied van leefbaarheid. De leefbaarheid 
staat hier onder druk, bijvoorbeeld door een con-
centratie van huishoudens met sociale problemen. 
De komende jaren richten we ons vooral op deze 
wijken om de leefbaarheid op peil te houden of te 
verbeteren. Om dit doelgericht te doen, brengen 
we samen met onze partners (lokaal en regionaal) 
in kaart wat er aan maatregelen nodig is.  

In ons wijkgerichte werk, maar bijvoorbeeld ook 
bij het toevoegen van woningen, zoeken we een 
passende balans tussen flexibiliteit en structuur. 
Heldere, actuele en werkbare onderliggende con-
venanten over onder andere schuldhulp en over-
last en regionale woonruimteverdeling vinden we 
een belangrijke en eerlijke basis. Daarnaast past 
bij onze schaal en ons DNA ruimte voor maatwerk: 
veel invloed bij de huurder, advies bij het toewij-
zen van een woning en preventief handelen als we 
met onze partners zien dat we daarmee overlast-
situaties kunnen verhinderen. 

16
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Agenda 2018-2022: 
Activiteiten per speerpunt

Onze koers is de basis voor onze agenda voor 2018-2022. In deze agenda zijn de belangrijkste activiteiten 
per speerpunten geconcretiseerd, zodat we de komende jaren ook daadwerkelijk woningen toevoegen, 
gaan voor duurzame woningen en voor wonen met plezier.

De planning van onze activiteiten in de wijken en de complexen geven we weer in onze jaarplannen, waarin 
verdere uitwerking wordt gegeven aan onze doelen, activiteiten, uitgaven en opbrengsten. Op deze wijze 
blijven we flexibel door aansluitend op onze opgaven jaarlijks concrete uitwerking te geven aan onze stra-
tegie.

Inleiding

Ondernemingsplan Jutphaas Wonen 2018-2022 17
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Woningen toevoegen

Voorraad 2.100 woningen eind 2022:
1. De ambitie is om  235 woningen toe te voegen 

in de komende vier jaar. In de prestatie-af-
spraken met de gemeente Nieuwegein en ons 
Huurdersplatform hebben we afgesproken tot 
en met 2020 135 woningen toe te voegen. 85 
van deze woningen zijn gebaseerd op concre-
te projecten. Passend bij de opgave en onze 
doelstellingen voegen we daarna jaarlijks 50 
woningen toe. We hebben de gemeente no-
dig voor grondposities en soepele planproce-
dures. Daarnaast hebben we een eigen ver-
antwoordelijkheid om creatief te zijn in het 
vinden van bouw- of transformatielocaties. 

2. Jutphaas Wonen bouwt 100% sociaal; alleen wo-
ningen met een huur tot €711,- (de liberalisatie-
grens). Hiermee sluiten we geen groepen uit, 
maar zijn we er wel primair voor onze sociale 
doelgroep en ligt voor middeldure huur in Nieu-
wegein het initiatief bij commerciële partijen. 

3. We zijn een echte Nieuwegeinse woning- 
corporatie, we voegen woningen toe in 
 de gemeente Nieuwegein.

4. Het toevoegen van woningen biedt de gele-
genheid voor onze huidige huurders om te 
verhuizen en voor woningzoekenden om in 
te stromen. Er ontstaat dus doorstroming. 

5. We verkopen geen sociale huurwoningen,
       door de  grote  vraag  naar   woningen  in  de
        regio  Utrecht. 

Levensloopbestendig en passende grootte:
6. Nieuwbouw realiseert Jutphaas Wonen 

le- vensloopbestendig, tenzij het vast-
goed en de locatie specifiek voor jonge-
ren geschikt is. Levensloopbestendig is 
voor ons voor meerdere doelgroepen ge-
schikt en daardoor flexibel toe te wijzen.  

7. Door de huishoudensverdunning leggen we 
het accent op het ontwikkelen van woningen 
van circa 50-80m2. 

8. Periodiek doen we met onze regionale sa-
menwerkingspartners, maar ook lokaal, 
onderzoek naar de kwalitatieve en kwan-
titatieve woningbehoefte. De woning-
behoefte van jongeren in Nieuwegein 
gaan we op korte termijn onderzoeken. 

Gangbare én nieuwe woonconcepten:
9. We doen minimaal twee pilots waarbij we 

door een nieuw woonconcept een spe-
cifieke doelgroep bedienen voor wie het 
nu moeilijk is passende huisvesting te vin-
den. Denk aan het opsplitsen van bestaan-
de woningen, een Skaeve Huse concept, 
tiny houses of een vorm van Housing First. 

Betaalbaar voor de sociale doelgroep:
10. De woningen die  we toevoegen passen in ons 

streefhuurbeleid, dat we met het oog op de 
betaalbaarheid voor onze huurders hebben  
geformuleerd (alle bedragen zijn prijspeil 2018): 
a. 3% tot € 417,34 (kwaliteitskortingsgrens) 
b. 55% tot  € 597,30 (1e aftoppingsgrens) 
c. 12% tot  € 640,14 (2e aftoppingsgrens)  
d. 30% tot €710,68 (liberalisatiegrens) 
e. 0% boven €710,68 (liberalisatiegrens). 

11. De woningen die we toevoegen zijn energie-
neutraal, waardoor de woonlasten laag blijven 
(meer onderdeel duurzame woningen).

18
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Gemiddeld EI 1,2 in 2022:
1. In 2022 hebben we door de woningen die we 

toevoegen en verduurzaming van circa 500 
woningen een gemiddelde Energie Index van 
1,2. Dat staat gelijk aan het oude label A.

2. In 2025 hebben we alleen nog woningen met 
een Energie Index van 1,4 of beter (oud label 
B). We hebben nu nog circa 600 woningen 
met een Energie Index van 1,4 of slechter (oud 
label C of hoger). Deze complexen verduurza-
men we voor 2025 door verschillende isoleren-
de maatregelen uit te voeren aan de schil en 
aan de installaties. Denk aan het vervangen 
van boilers, vervangen van de ventilatie unit 
/ het systeem en andere toepassingen voor 
centrale verwarming, zoals warmtepompen. 
Verder willen we daar waar mogelijkheden zijn 
ook zonnepanelen plaatsen.

3. Conform de Aedes agenda maken we in 2018 
een strategie om minimaal in 2050 CO2 neu-
traal te zijn. Ons uitgangspunt is om aan te 
sluiten bij de doelstelling van de gemeente: 
Klimaatneutraal in 2040.

 
Energieneutrale nieuwbouw:
4. Nieuwbouw realiseren we energieneutraal 

(met een EPC van 0); Bij transformatieprojec-
ten streven we waar mogelijk ook naar ener-
gieneutraal (met een EPC van 0). Vanaf 2020 
schrijft het bouwbesluit dit voor, wij vinden 
het passend om dit vanaf nu al te doen.

5. Nieuwbouw realiseren we aardgasloos, pas-
send bij de gemeentelijke ambitie om Nieuwe-
gein volledig op het warmtenet te laten draai-
en. Ook bij transformatieprojecten streven we 
waar mogelijk naar aardgasloos.

 
Combineren onderhoud - verduurzaming:
6. We integreren onze onderhoud- en verduur-

zamingsplanning en begroting, zodat com-
plexen in één keer onderhouden en verduur-
zaamd worden.

 

Bewustwording, samen circulair:
7. We selecteren voor het toevoegen van wo-

ningen, onderhoud en verduurzaming bouw-
partners die circulair ondernemen. Van deze 
partners verwachten we ook een proactieve 
houding door met ons mee te denken op het 
gebied van verduurzaming en vernieuwing zo-
wel in producten als de eigen dienstverlening. 

8. We doen een pilot circulaire nieuwbouw of 
renovatie. Dat wil zeggen: met hergebruikte 
materialen, efficiënt grondstofgebruik, loka-
le ondernemers, minimaal restafval en afval-
scheiding.

9. We verduurzamen onze eigen bedrijfsvoering: 
Inperking en scheiding van afvalstromen, te-
rugdringen papier- en energieverbruik, docu-
menten digitaal verwerken en opslaan, LED 
verlichting en sensoren, zonnepanelen op het 
dak van ons kantoor, een oplaadpaal voor een 
elektrische auto op de parkeerplaats. 

10. Jutphaas Wonen zet zich in voor het vergro-
ten van de bewustwording van het belang van 
duurzaamheid bij bewoners. Zo is het terug-
dringen van het energiegebruik een gedeelde 
verantwoordelijkheid.  We stimuleren bewo-
ners om mee te denken over mogelijke maat-
regelen, we steunen energiecoaches, bieden 
bewoners inzicht in het energieverbruik van 
hun apparatuur en geven bij ieder afgerond 
duurzaamheidsproject voorlichting over effici-
ent energieverbruik in de woning.

Lagere woonlasten:
11. Jutphaas Wonen vindt het belangrijk dat er 

op zoveel mogelijk daken zonnepanelen ko-
men. Om te zorgen dat veel huishoudens dit 
graag willen, onderzoeken we in 2018 of we 
het plaatsen van zonnepanelen zonder huur-
verhoging of verhoging van de servicekosten 
kunnen doen.

Duurzame woningen
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Wonen met plezier

Participatie stimuleren:
1. We werken intensief samen met bewoners en 

stimuleren en waarderen bewonersbetrok-
kenheid. We betrekken ons Huurdersplatform, 
de bewonerscommissies en onze andere huur-
ders door hen advies te vragen voor de keuzes 
die we maken.

2. Waar bewoners behoefte hebben aan een 
ontmoetingsruimte, denken we samen met de 
gemeente Nieuwegein, zorg- en welzijnspart-
ners mee om dit mogelijk te maken.

3. We geven bewoners de ruimte om zelf het 
complex / de directe woonomgeving te behe-
ren. Denk aan het groenonderhoud, schoon-
maak van de portieken.

Differentiatie bevorderen:
4. In samenspraak met de gemeente Nieuwegein 

doen we, om de differentiatie in onze buurten 
te bevorderen, een pilot woningtoewijzing. 
Dit kan bij een nieuwbouwcomplex dat we op-
leveren of in een complex met veel leefbaar-
heidsproblematiek.

5. We zetten conform de prestatieafspraken met 
de gemeente en de collega-corporaties een 
verhuisadviseur in, om de doorstroming en 
de differentiatie te bevorderen. De verhuisad-
viseur heeft voor alle sociale huurwoningen 
in Nieuwegein de volgende doelstelling: mini-
maal 80 begeleidingstrajecten en 13 verhuizin-
gen in 2018.

Aandacht voor overlast:
6. We zetten met de politie, zorg, welzijn en de 

gemeente Nieuwegein in op het terugdringen 
van overlast en overlastpreventie. We opere-
ren in een sterk netwerk waarin we weten wat 
we aan elkaar hebben. Wij vullen mede onze 
rol in door naar onderstaande doelstellingen 
toe te werken.

7. We verankeren de aanpak van overlast breder 
in onze organisatie, meerdere medewerkers 
nemen de verantwoordelijkheid en werken sa-
men met onze partners. 

Wijkgericht werken:
8. We maken voor de wijken Batau, Jutphaas-Wij-

kersloot, Fokkesteeg en Merwestein een hel-
dere visie en formuleren samen met onze 
partners een duidelijke opgave en bijbehoren-
de maatregelen voor het verbeteren van de 
leefbaarheid. 

 
Kaders als basis, ruimte voor maatwerk:
9. We actualiseren met onze partners de conve-

nanten over onder meer schuldhulp, overlast 
en woonruimteverdeling periodiek, zodat 
deze helder en werkbaar blijven.

10. We houden ruimte voor maatwerk in ons han-
delen, om dicht bij de huurder te blijven staan. 
Dat doen we onder andere in ons leefbaar-
heidsbudget, daarin houden we ruimte voor 
incidentele ingrepen gericht op onder ande-
re achterpadverlichting en het onderhoud en 
herstel van de openbare ruimte in de directe 
omgeving van onze wooncomplexen.
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Pro-actieve organisatie
De medewerkers zijn de spil van de organisatie. Samen vertegenwoordigen we Jutphaas Wonen en zijn 
we (medewerkers en leiding) bepalend voor wat we de komende vier jaren kunnen realiseren. We maken 
ons sterk voor het toevoegen van woningen, duurzame woningen en wonen met plezier. We weten wat er 
speelt en pakken de kansen die zich aandienen om herkenbaar en onderscheidend te zijn in Nieuwegein. 
Dat doen we door verder te groeien in ons ondernemerschap, flexibiliteit en betrokkenheid. Voorwaarde 
voor ons om proactief te zijn is een betrouwbare basis: zowel organisatorisch als financieel stevig en sta-
biel zijn.  Aan deze kernwaarden geven we op de volgende wijze concreet invulling: 

We zijn betrokken 

1. We laten ons zien in het Nieuwegeinse net-
werk. Alle medewerkers zijn ‘het gezicht van 
Jutphaas’. Dit gaan we structureler doen; 
strategisch omgaan met wie het contact met 
welke belanghebbende onderhoudt en welke 
resultaten we samen willen bereiken. Samen 
Jutphaas Wonen presenteren als dé corpora-
tie waar je in Nieuwegein als zorg- of welzijn-
sorganisatie en gemeente mee wilt werken. 
We kennen onze wijken en buurten en staan 
voor het Nieuwegeinse belang.

2. We blijven onze dienstverlening continue me-
ten, door middel van de Aedes-benchmark. 
Op basis van de uitkomsten van deze meting, 
voeren we daar waar nodig gericht verbete-
ringen door. Onze ambitie is dat we in de Ae-
des-benchmark over twee jaar op de onder-
delen nieuwe huurders, vertrokken huurders 
en reparatieverzoeken allen minimaal een 7,5 
scoren. Eind 2022 is onze ambitie op deze on-
derdelen een rapportcijfer 8. Samen beseffen 
dat we prestaties dienen te leveren voor de 
huurder.

3. We digitaliseren en uniformiseren ons werk 
waar het kan, ten gunste van de dienstver-
lening. We hebben goede ICT systemen, die 
kunnen we efficiënter gebruiken. Als we het 
standaard werk goed en effectief doen, hou-
den we meer tijd over voor luisteren naar en 
samenwerken met onze huurders en belang-
hebbenden!

 

 We zijn flexibel
1. We staan open voor alle vormen van bewoner-

sparticipatie en denken mee met de wensen 
van onze huurders. Die flexibele en positieve 
grondhouding dragen we allemaal en overal 
uit. We zijn innovatief in het betrekken van 
onze bewoners: in panels, bij projecten, in 
bewonerscommissies, het huurdersplatform 
en andere vormen. Doordat we onderling ca-
sussen over zelfbeheer bespreken, kunnen we 
met huurders tot reële oplossingen komen.

2. Medewerkers bij Jutphaas Wonen krijgen de 
ruimte om te leren. Opleidingen volgen, bijblij-
ven bij innovaties en volkshuisvestelijke trends 
en ontwikkelen in meer naast de huurder 
staan. Dat is wederkerig, medewerkers krijgen 
deze ruimte en we verwachten van alle mede-
werkers dat ze ook bij willen leren.

3. We willen graag maatwerk leveren in het toe-
wijzen van woningen, waar we met zorg, wel-
zijn, gemeente én de bewoner op basis van ge-
degen argumentatie geloven dat dat het beste 
is. Maatwerk leveren vereist dat we flexibel 
zijn, bewoners dienen er wel op te kunnen 
vertrouwen dat Jutphaas Wonen zich aan de 
regels houdt.
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We zijn ondernemend 
1. We gaan de volkshuisvestelijke uitdaging aan 

om tot en met 2022 235 woningen toe te voe-
gen. Dat vraagt onze inzet en goodwill en me-
dewerking van andere partijen in het acquire-
ren van grondposities en leegstaand vastgoed. 
We gaan ons daar de komende jaren bewuster 
voor inzetten. Ondernemend zijn, samen met 
anderen! Wij kunnen samen met een zorgor-
ganisatie, de gemeente of juist een commerci-
ele partij mooie nieuwe projecten realiseren. 
Stevige inzet, om een antwoord te bieden op 
de Nieuwegeinse woningbehoefte.

2. We mengen ons in landelijke, regionale en lo-
kale kennisnetwerken op de thema’s waarin 
we het verschil willen maken: verduurzaming, 
creatief omgaan met woningen toevoegen, 
bewonersparticipatie en leefbaarheidsaanpak 
in de wijken.

3. We zetten in op circulair ondernemen, waarbij 
het efficiënt omgaan met schaarse grondstof-
fen en zoveel mogelijk hergebruik van bouwe-
lementen centraal. Daarnaast gaan we geen 
schadelijke chemische stoffen gebruiken in 
onze woningvoorraad en de natuur niet aan-
tasten.

4. We maken onze bedrijfsvoering de komende 
jaren efficiënter. Onze ambitie is om met onze 
bedrijfslasten per verhuureenheid naar het ge-
middelde voor de corporaties met onze groot-
teklasse (XS, 1.000-2500 woningen) van de Ae-
des Benchmark te gaan. Aan het eind van de 
ondernemingsplan periode willen we in deze 
missie geslaagd zijn.  

5. Van de leidinggevenden in onze organisatie 
verwachten we coachend en inspirerend lei-
derschap. Medewerkers krijgen de ruimte en 
dienen verantwoordelijkheid te nemen. Sa-
men ondernemen, daar hoort fouten maken 
en daar samen weer van leren bij!

 

We zijn betrouwbaar 

1. We zien dat we als kleine organisatie soms 
kwetsbaar kunnen zijn. Als iemand (tijde-
lijk) uitvalt, missen we die kennis en kunde. 
We zetten erop in de komende jaren minder 
kwetsbaar te worden. Dat doen we door dui-
delijke werkafspraken te maken, elkaar hierop 
aan te spreken en regelmatig tussentijds te 
toetsen of we op de goede weg zijn. Dit ma-
ken we (nog) meer een leidend principe, vast-
gelegd in een plan met praktische handvaten. 
Verder doen we dat door meer en slim samen 
te werken met andere corpo-raties.

2. We zijn een kleine organisatie en onze kracht 
is dat we snel beslissingen nemen. Bij aanbe-
stedingen, bij vormen van zelfbeheer en maat-
werk aan onze huurders staan we voor inte-
griteit. Dat betekent dat we daar in ons werk 
aandacht voor moeten houden, door te wer-
ken met het vier-ogen-principe, checken op 
belangenverstrengeling, kritisch kijken naar 
hoe we aanbesteden en periodiek casussen 
met elkaar bespreken.

 
3. Onze spelregels rondom integriteit veranke-

ren we in het toezichtkader en in de gedrags-
code. Deze actualiseren we regelmatig.

4. We communiceren zorgvuldig, stellen in het 
leveren van maatwerk aan huurders duidelijke 
grenzen en zijn ons bewust van hoe onze com-
municatie uitingen overkomen. Denk aan onze 
nieuwsbrief, het jaarverslag en het onderne-
mingsplan.
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1. Aan de basis van de ontwikkeling van Jutphaas 
Wonen staat een goede financiële uitgangspo-
sitie. We zijn en blijven financieel gezond. We 
hebben onze investeringskracht de afgelopen 
jaren met name benut voor de transformatie 
van kantoren en de verduurzaming van ons 
bezit. Daarnaast hebben we onze huren gema-
tigd. We willen en kunnen de komende jaren 
meer doen. We kunnen ons pakket ambities 
aan: een investering van 2 miljoen per jaar 
voor verduurzaming van ons bezit, 50 wonin-
gen per jaar toevoegen, gematigde huurver-
hoging en maatwerk in de wijk.

2. Jutphaas Wonen heeft financiële normen vast-
gesteld om als gezonde organisatie te kunnen 
opereren. Hierbij is enige marge in acht ge-
nomen om niet direct op de normen van het 
WSW uit te komen. Jutphaas Wonen hanteert 
de volgende normen als uitgangspunt:
• ICR – Interest Coverage Ratio = minimaal 1,6 
• DSCR – Debt Service Coverage Ratio =  mini- 
    maal 1,2 
• LTV – Loan to value = maximaal 75% 
• Solvabiliteit = minimaal 20% 
• Dekkingsratio = maximaal 50%  
Op pagina 27 worden bovenstaande normen 
kort toegelicht.

We zijn en blijven financieel gezond 
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De onderstaande activiteiten per speerpunt zijn een samenvatting van de zaken die we in één specifiek 
jaar willen realiseren. De realisatie daarvan en de doelstellingen die voor de gehele periode gelden worden 
geconcretiseerd in de jaarplannen.

Activiteiten 2018 2019 2020 2021 2022

Toevoegen 135 woningen ● ●

Toevoegen 50 woningen per jaar ● ●
Woningbehoefteonderzoek onder jongeren in Nieuwegein ●
Uitvoeren twee pilots innovatieve woonconcepten ● ●

Activiteiten voor het speerpunt 
woningen toevoegen

Activiteiten 2018 2019 2020 2021 2022

Verduurzamen 130 woningen per jaar ● ● ● ● ●
Gemiddelde Energie Index 
woningvoorraad 1,2 (oud label A)

●

Formuleren strategie Klimaatneutraal 2040 ●
Integratie onderhouds- en 
verduurzamingsbegroting

●

Pilot circulaire nieuwbouw of renovatie ●

Opstellen beleid verduurzaming eigen  
bedrijfsvoering

●

Evaluatie duurzame bedrijfsvoering ●

Activiteiten voor het speerpunt 
duurzame woningen

Planning realisatie 
activiteiten per speerpunt
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Activiteiten 2018 2019 2020 2021 2022

Score minimaal 7,5 op de onderdelen nieuwe huurders, 
vertrokken huurders en reparatieverzoeken

●

Score minimaal 8 op de onderdelen nieuwe huurders, ver-
trokken huurders en reparatieverzoeken

●

Bedrijfslasten per verhuureenheid naar het gemiddelde 
voor de corporaties van grootteklasse XS (1.000-2500 
woningen) in Aedes Benchmark

●

25

Activiteiten 2018 2019 2020 2021 2022

Actualiseren bestaande convenanten over onder meer 
schuldhulp, overlast en woonruimteverdeling (met part-
ners)

● ● ●

Pilot woningtoewijzing ten behoeve van differentiatie ●

Opstellen wijkvisie Batau (met partners) ●

Opstellen wijkvisie Fokkesteeg, Jutphaas-Wijkersloot en 
Merwestein

● ● ●

Activiteiten voor het speerpunt 
wonen met plezier

Activiteiten voor het speerpunt 
proactieve organisatie

Activiteiten 2018 2019 2020 2021 2022

Actualiseren prestatieafspraken met de gemeente Nieu-
we-gein, het Huurdersplatform, collega-corporaties en 
andere huurdersorganisaties

● ● ● ● ●

Visitatie van Jutphaas Wonen ●

Planning overige activiteiten
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Definities
CO2 neutraal

Een CO2 neutrale woning is een woning waarvan 
de CO2-uitstoot geen impact op het klimaat heeft. 
Uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, van 
woningen, ontstaat door gas- en elektriciteitsver-
bruik in huis. Tijdens het Aedes verenigingscon-
gres in 2017 hebben alle corporaties afgesproken 
in 2018 een vastgesteld plan te maken om in 2050 
een CO2-neutraal woningbezit te hebben. 

Energieneutraal (EPC=0)

Een huis wekt net zoveel energie op als het ver-
bruikt. Over een jaar gemeten is het energiege-
bruik van een woning nul. Een energieneutrale 
woning heeft vaak de volgende kenmerken: 
• Zeer goede isolatie van dak, muren, vloer.
• HR++ glas of triple glas.
• Geen of nauwelijks kieren.
• Een ventilatiesysteem, vaak met warmtete-

rugwinning.
• Een verwarmingsinstallatie met een vloerver-

warming die op lage temperatuur werkt. Dit 
buizensysteem krijgt warm water (van minder 
dan 55 graden) van een warmtepomp of zon-
neboiler.

• Zonnepanelen om stroom op te wekken.
• Meetapparatuur om de energie die wordt op-

gewekt en verbruikt te monitoren.

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal gaat een stapje verder dan CO2 
neutraal. De gemeente Nieuwegein wil in 2040 kli-
maatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de gemeen-
te geen invloed uitoefent op het klimaat bij álle ac-
tiviteiten die binnen de gemeentegrenzen worden 
uitgevoerd (wonen, werken en ver-
plaatsen). Voor zover er nog broeikasgassen vrij-
komen (zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4), 
lachgas (N2O) en een aantal fluorverbindingen) 
worden deze elders duurzaam gecompenseerd.

Gemiddeld energielabel B

In 2012 hebben alle woningcorporaties die lid zijn 
van Aedes zich aan het Convenant Energiebe-
sparing Corporatiesector geconfirmeerd. Daarin 
hebben ze afgesproken toe te werken naar een 
woningvoorraad met  gemiddeld energielabel B 
in 2021. Het energielabel wordt steeds minder als 
indicatie gebruikt, tegenwoordig werkt men met 
energie indexen (EI). Een EI van 1,0 betekent een 
energieneutrale woning, gemiddeld energielabel 
B staat voor een gemiddelde EI van minder dan 1,4.

Indeling in energie index klasse per 1-1-2015
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Solvabiliteit 

De solvabiliteit geeft aan wat de waarde is van het 
eigen vermogen van de corporatie ten opzichte 
van het totale vermogen (eigen vermogen plus 
vreemde vermogen). Het eigen vermogen van een 
corporatie bestaat voor het grootste deel uit wo-
ningen waarop geen lening rust, die dus al afge-
lost zijn. Het vreemde vermogen is de waarde van 
afgesloten leningen.

Dekkingsratio
 
Meet de verhouding tussen de onderpandwaarde 
van het bij WSW ingezet onderpand en het schuld-
restant van door WSW geborgde leningen.
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Sociale huurwoningen (huur tot €711,-)

Sociale huurwoningen zijn goedkope huurwonin-
gen voor mensen die niet over genoeg financiële 
middelen beschikken om een woning te huren of 
te kopen in de vrije sector. De huur van een socia-
le huurwoning mag, bij aanvang van het contract, 
niet hoger zijn dan de sociale huurgrens, ook wel 
de liberalisatiegrens. In 2017 ligt deze grens op 
710,68 euro. Dit bedrag betreft de kale huur (dus 
exclusief eventuele servicekosten).

ICR - Interest Coverage Ratio

Het WSW hanteert de interest-coverage ratio om 
vast te stellen in hoeverre de corporatie in staat 
is de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te 
voldoen uit de kasstroom uit operationele activi-
teiten. Kortom, in hoeverre een corporatie in staat 
is aan haar renteverplichtingen op bijvoorbeeld de 
financiering van nieuwbouw te voldoen.

DSCR - Debt Service Coverage Ratio 

In hoeverre de corporatie in staat is om voldoende 
kasstromen te genereren om, indien nodig, vol-
doende aflossingen op het vreemd vermogen te 
kunnen voldoen.

LTV - Loan to value 

Meet in hoeverre de waarde van de vastgoedpor-
tefeuille op lange termijn in een gezonde verhou-
ding staat tot de schuldpositie.

Colofon:
Planontwikkeling: Jutphaas Wonen en Atrivé
Vormgeving: Atrivé
Foto's: Jutphaas Wonen en K&M Fototeam 
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