
2022… een nieuw jaar, nieuwe kansen. En zoals zovelen kijken we echt 

uit naar een jaar zonder al teveel coronaperikelen. Vol energie gaan we 

aan de slag met de activiteiten die gepland staan. Ervaringen van de 

afgelopen jaren nemen we mee en gebruiken die om verder te komen. 

En hoewel het lijkt alsof de veranderingen in de wereld om ons heen 

steeds sneller gaan, zien wij ook dat veel hetzelfde blijft. De behoefte 

aan een betaalbaar thuis is van alle tijden en neemt momenteel alleen 

maar toe. Met onze woningen willen we een solide basis bieden aan 

bewoners, onder alle omstandigheden. Die basis geeft mensen de 

ruimte om zich thuis te voelen en van daaruit deel te nemen aan de 

samenleving. Van ons vraagt dat een inspanning om te zorgen dat er 

voldoende betaalbare, duurzame en veilige woningen zijn. 
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Ondanks alle belemmeringen die de coronapandemie in 2021 opwierp 

hebben we met z’n allen toch veel bereikt. Onze belangrijkste 

activiteiten van afgelopen jaar in vogelvlucht:

Onze bouwactiviteiten gaan goed. We 

hebben 29 nieuwe appartementen in 

Gerardus in Oude Wetering opgeleverd en 

verhuurd aan senioren. Daarmee is ons 

woningbezit uitgebreid en de doorstroming 

bevorderd. Het hoogste punt van complex 

Westend is in oktober 2021 bereikt en de 

appartementen worden naar verwachting 

in juni 2022 opgeleverd. Ook project 

De Kolk in Oud Ade vordert gestaag 

en wordt in september 2022 afgerond. 

Daarnaast verliezen we het onderhoud 

en verduurzaming van onze bestaande 

woningen niet uit het oog. De resultaten 

van de Aedes-benchmark bevestigen 

dat. In 2021 zijn onze prestaties op die 

onderdelen met een A-label, de hoogste 

categorie, beloond. We hebben daarnaast 

veel energie gestoken in manieren om 

contact te houden met onze huurders. 

Naast een oproep om namens MeerWonen 

een cadeautje aan de buren te geven, 

hebben we persoonlijk bij alle huurders 

bloembollen bezorgd. Zo kreeg de lente 

een klein beetje extra kleur en tegelijkertijd 

was dit een mooie aanleiding voor een 

praatje met onze huurders. Dit contact 

wilden we nog verder verstevigen door met 

onze nieuwe elektrische bakfiets door de 

wijken te rijden en met elkaar in gesprek 

te gaan. Helaas lieten het weer en corona 

dit niet toe en moesten we onze geplande 

activiteiten annuleren. Maar wat in het vat 

zit verzuurt niet. 



Onze woningen zijn ons belangrijkste 

middel om te doen waar wij ooit voor 

opgericht zijn en nog steeds voor 

staan: het bieden van een woning aan 

mensen die daar zelf niet voor kunnen 

zorgen. De woningnood is groot en dat 

geldt ook voor ons werkgebied. Een van 

onze doelstellingen is dan ook dat we 

het aanbod verder willen uitbreiden. 

In 2022 verwachten we in totaal 100 

woningen op te leveren, namelijk 80 

in Roelofarendsveen in de projecten 

Westend en Aan de Braassem en nog 

eens 20 woningen in project De Kolk in 

Oud Ade. De komende jaren staat nog een 

aantal projecten in Kaag en Braassem op 

de planning. Ook in Oegstgeest is er een 

nieuwbouwlocatie in zicht. We zijn met 

de gemeente in gesprek over een locatie 

aan de rand van de wijk Buitenlust. We 

kijken ook naar de mogelijkheden om extra 

woningen toe te voegen op locaties waar 

we al woningen bezitten. Bij het complex 

Heemwijck bijvoorbeeld, waar we over 

ongeveer vijf jaar verwachten te starten 

met een grootschalige renovatie. Naast 

het opknappen van alle 69 woningen, 

willen we graag extra woningen 

toevoegen aan dit complex. 

Duurzame en comfortabele huizen

In 2022 ronden we onze visie af hoe 

toe te werken naar een gasloos en 

energieneutraal bezit in 2050. In de 

tussentijd gaan we door met het 

verder verbeteren van onze woningen. 

We verwachten dit jaar van 210 

woningen de isolatie te verbeteren, 

eventueel aangevuld met andere 

duurzaamheidsmaatregelen zoals het 

aanbrengen van zonnepanelen. De laatste 

open verbrandingstoestellen in onze 

woningen willen we dit jaar vervangen 

door een cv-installatie. En voor zover 

nog niet aanwezig, gaan we rookmelders 

aanbrengen in al onze woningen. 

Eén van onze nieuwe activiteiten in 2022 is 

het aanbieden van een woning-APK aan 

onze huurders. Een technische keuring van 

de woning, maar tegelijkertijd een goede 

mogelijkheid om in gesprek te gaan met 

huurders. Ook onderzoeken we of we een 

‘spik- en spandienst’ op kunnen zetten om 

leegkomende woningen schoon te maken, 

voordat de nieuwe huurder de sleutel krijgt. 

Daarnaast willen we graag duurzamer 

omgaan met de aankleding van de woning 

bij verhuizing. Nu moet de vertrekkende 

huurder alles verwijderen als de nieuwe 

huurder nog niet bekend is of de spullen 

niet over wil nemen. We gaan onderzoeken 

of we deze spullen, via een MeerWonen-

marktplaats, een nieuw leven kunnen geven.

Betaalbare huizen

Uit de evaluatie van ons tweehurenbeleid 

blijkt dat dit beleid voor nieuwe huurders 

een bijdrage levert aan de betaalbaarheid 

en daarnaast eenzijdige instroom 

tegengaat. Ook voor onze bewoners 

streven we naar betaalbaarheid. Doordat 

we afgelopen jaar geen huurverhoging 

konden doorvoeren en een deel van 

onze huurders zelfs een huurverlaging 

moesten toekennen, is het financieel niet 

meer verantwoord om een huurverhoging 

onder inflatie toe te passen. Niet als 

we willen kunnen blijven investeren 

in nieuwe woningen. Hoe hoog de 

huurverhoging uiteindelijk wordt, bepalen 

we in overleg met de huurdersorganisatie. 

1. Betaalbaar en 
duurzaam huis voor 
een goed thuis



We werken aan prettige buurten, samen 

met de mensen die er hun thuis hebben 

en andere partijen die daarbij kunnen 

ondersteunen. Wel merken we dat de 

toenemende kwetsbaarheid van een 

deel van onze doelgroep van invloed 

is op de samenstelling van wijken. Wij 

helpen waar nodig, maar de huurders 

zijn de spil. We sluiten daarom het liefst 

aan bij wat zij aangeven dat nodig is. 

Om te achterhalen wat dat is, gaan 

we op verschillende manieren met 

hen in gesprek. Daarbij blijven onze 

wijkbeheerders en servicemedewerkers 

onze ‘ogen en oren’ in de wijk. Zij zijn 

het eerste aanspreekpunt voor bewoners 

waar het gaat om overlast door geluid, 

storend gedrag of verwaarloosde tuinen. 

We onderzoeken of we, met andere 

partijen, een oplossing kunnen bieden 

voor huurders die zelf hun tuin niet meer 

kunnen onderhouden. De huurder behoudt 

daarmee een fijne buitenruimte en de 

buurt een prettige uitstraling.

Samenwerken doen mensen het liefst 

met mensen die ze kennen. MeerWonen 

zet zich daarom in om te zorgen dat 

bewoners elkaar ontmoeten. De actie 

‘MeerWonen komt naar u toe’, waarbij we 

met de elektrische bakfiets en lekkernijen 

de wijken in gaan, starten we dit voorjaar. 

Daarnaast blijven we zoeken naar andere 

manieren om elkaar te ontmoeten. We 

ondersteunen onze huurders graag 

bij activiteiten die bijdragen aan een 

prettige buurt voor iedereen. 

We bieden ook woonruimte aan 

bijzondere doelgroepen, doelgroepen 

met een woon- en zorgvraag. Steeds 

meer van onze huurders moeten langer 

thuis blijven wonen en zorg aan huis 

ontvangen. Dit kan echter alleen als 

de woning daarvoor geschikt is en 

als er passende begeleiding geboden 

kan worden. Voor 2022 gaan we met 

de gemeenten in gesprek om de 

gevolgen van de decentralisatie van 

de maatschappelijke opvang in kaart 

te brengen. Daarnaast willen we meer 

zicht krijgen op de vraag wat specifieke 

doelgroepen zoals ouderen en jongeren 

nodig hebben. Zo onderzoeken we dit 

jaar in hoeverre jongeren geïnteresseerd 

zijn in het delen van een woning met 

een ‘friendscontract’ en wat senioren 

tegenhoudt om te verhuizen. 

Omdat het inlopen van een 

huurachterstand al snel een groot 

probleem wordt, hebben we heldere 

regels over het betalen van de huur. 

Ons doel is dan ook om huisuitzetting 

als gevolg van huurachterstand 

te voorkomen. Vaak blijkt de 

huurachterstand dan niet het enige 

probleem en dan werken we met onze 

maatschappelijke partners samen 

om het verergeren van schulden te 

voorkomen. Komend jaar starten we 

met huisbezoeken bij huurders met een 

betalingsachterstand.

2. Passend thuis in 
een prettige buurt 
voor iedereen



Het realiseren van de doelen in dit plan 

vraagt om intensieve samenwerking. Intern 

én met andere partijen. Wij zijn er namelijk 

van overtuigd dat we door samenwerking 

het verschil kunnen maken. Dat 1+1 meer 

wordt dan 2. En in deze tijd, waarin we 

elkaar het ene moment kunnen ontmoeten 

en het andere moment digitaal moeten 

werken, is dit nog meer nodig dan anders. 

Daar besteden we in 2022 extra aandacht 

aan. Het nieuwe computerysteem dat 

we sinds vorig jaar gebruiken helpt ons 

hierbij. Die verdere digitalisering stelt 

eisen aan onze informatiebeveiliging en de 

manier waarop wij de privacy waarborgen. 

Ook daar gaan we dit jaar expliciet aandacht 

aan besteden. En eind 2022 starten we 

weer met de vierjaarlijkse visitatie, waarbij 

samenwerken en prestatieafspraken ook 

centraal staan. 

De tevredenheid over onze dienstverlening 

is een jaarlijks terugkerend thema. In 2021 

lag het oordeel van onze huurders rond het 

landelijk gemiddelde, komend jaar willen 

we bovengemiddeld scoren. We willen dat 

onze dienstverlening nog beter aansluit 

op de wensen en beleving van de klant. 

Om hier beter op te kunnen sturen, zijn we 

in 2021 overgestapt naar een manier van 

meten die meer inzicht geeft. Dat dit werkt 

zien we nu al terug, in het tweede halfjaar 

is de waardering voor onze dienstverlening 

toegenomen. Deze lijn willen we doorzetten 

en hopelijk terugzien in hogere cijfers 

voor onze dienstverlening in de Aedes-

benchmark. 

MeerWonen is een financieel gezonde 

corporatie en streeft ernaar dat te 

blijven. Wel zijn de niet-beinvloedbare 

bedrijfslasten hoog, onder andere door 

de aanzienlijke verhuurderheffing die we 

al jaren afdragen aan het rijk. Gelukkig 

is recent besloten deze heffing in 2023 af 

te schaffen. Dat biedt meer ruimte om 

cruciale taken als het bouwen van woningen 

en het verduurzamen van  bestaand 

bezit  te realiseren. Desondanks zullen 

we zorgvuldige keuzes moeten blijven 

maken om ons maatschappelijk kapitaal 

verantwoord te besteden.

3. Samen werken 
aan thuis



Postadres: Postbus 150, 2370 AD, Roelofarendsveen 

Kantoor Roelofarendsveen: Noordeinde 174, Roelofarendsveen

Kantoor Oegstgeest: Gladiolenlaan 1A, Oegstgeest

Telefoon: (071) 331 50 00

E-mail: info@stichtingmeerwonen.nl

Website: www.stichtingmeerwonen.nl

Voor 2022 verwachten we de volgende 
bedragen uit te geven aan onze bestaande 
woningen: 

Energielabels 2022

Energielabel A  
46%

Energielabel B 
22%

Energielabel C 
17%

Energielabel D 
6%

Energielabel E 
en lager 

9%10 %
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30 %
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Duurzaamheidsmaatregelen: € 1.835.000

Reparatieonderhoud: € 688.000

Mutatieonderhoud: € 1.343.000

1 milj 2 milj 3 milj 4 milj 5 milj

Planmatig en periodiek onderhoud: € 4.425.000

Betaalbaar en duurzaam huis voor een goed thuis

1. Aantal verhuringen (exclusief nieuwbouw): 230

2. Aantal woningen nieuwbouw: 100 

3. Start van nieuwbouw van 40 woningen die in 2023 zullen worden opgeleverd

4. Toename van per saldo 7 woningen in de verhuur door aankoop en verkoop 

5. Alle woningen voorzien van rookmelders

6. Huurderving bedraagt maximaal 0,80% van de huur

7. Lokaal maatwerk maximaal 25% per gemeente

8. Uitgaven onderhoud en duurzaamheid maatregelen (zie illustratie)

9. Energielabels voor het woningbezit eind 2022 (zie illustratie)

10. Aanbieden woning-APK aan onze huurders

Passend thuis in een prettige buurt voor iedereen

11. Leefbaarheid: minimaal 4 portieken samen met bewoners schoonmaken en opfrissen

12. Leefbaarheid: pilot tuinovereenkomst starten

13. Huurachterstand: bedraagt maximaal 0,45% van de huur

14. Onderzoeken van woonbehoefte van jongeren en senioren

15. Huisbezoeken bij huurders met betalingsachterstand

Samen werken aan thuis

16. Dienstverlening: scores in de Aedes Benchmark op alle onderdelen hoger dan gemiddeld. 

17. Digitaal werken verder optimaliseren

18. Formatiegrootte 38,83 fte

19. Opleidingsbudget € 60.000

20. Ziekteverzuim maximaal 4,0%

21. Uitvoeren visitatie

Doelen voor 2022 samengevat:
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