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Voorwoord 

De maatschappelijke visitatie 

De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de maatschappelijke waarde van een 

woningcorporatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Om woningcorporaties zelf, de raad van 

commissarissen (RvC), de huurders, de gemeente(n) en andere belanghebbenden en 

belangstellenden inzicht te geven in de prestaties van een woningcorporatie. De maatschappelijke 

visitatie is een vorm van verantwoording van de corporatie naar haar belanghebbenden over haar 

maatschappelijke prestaties, en uitdrukkelijk bedoeld om daarvan - met elkaar - te leren. Een 

maatschappelijke visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek. Momenteel is dat 

‘Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties 6.0.  

 

De maatschappelijke visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld. Het 

gaat hierbij steeds om de feitelijk geleverde prestaties in de afgelopen vier jaar.  

 

De beoordeling van de prestaties vindt plaats vanuit een aantal perspectieven: 

• Presteren naar Opgaven en Ambities;  

• Presteren volgens Belanghebbenden; 

• Presteren naar Vermogen; 

• Governance van maatschappelijk presteren. 

 

Bij de start van de maatschappelijke visitatie stelt de bestuurder een position paper op waarin wordt 

aangegeven waar de corporatie voor staat, wat de corporatie wil bereiken, waar de corporatie nu 

staat en hoe hij/zij het maatschappelijk functioneren van de corporatie en de lokale driehoek 

beoordeelt.   

 

Aan het einde van de maatschappelijke visitatie schrijft de visitatiecommissie een reflectie op de 

corporatie, de zogenoemde ‘recensie’. De recensie bevat een reflectie van de visitatiecommissie op 

de maatschappelijke prestaties van deze corporatie en de lokale context. Daarin komt onder meer 

naar voren wat de corporatie heeft geleerd van het verleden, of de corporatie de goede dingen 

doet, hoe de corporatie dat doet en hoe het maatschappelijk presteren in relatie tot de identiteit, de 

missie, de ambities en de context van de corporatie staat. Verder wordt aangegeven wat dat 

betekent voor de toekomst. De maatschappelijke visitatie resulteert daarnaast in een kwantitatieve 

scorekaart en een toelichting op de beoordeling. 

 

Na het afronden van het rapport voor de maatschappelijke visitatie formuleert de bestuurder samen 

met de raad van commissarissen, in overeenstemming met verplichtingen uit methodiek en de 

herziene Woningwet, een reactie op de beoordeling en de aanbevelingen uit het rapport.  

 

De visitatieperiode 

Eemland Wonen heeft Ecorys in 2021 opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 

maatschappelijke visitatie. De maatschappelijke visitatie beslaat de jaren 2018 tot en met 2021. De 

voorgaande visitatie van Eemland Wonen besloeg de jaren 2014 tot en met 2017 en is uitgevoerd 

in 2018.  

 

De visitatiecommissie 

De visitatiecommissie bestond uit Maarten Nieland, Rixt Bos en Frank de Gouw.   
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De meetschaal 

De visitatiecommissie gebruikt voor de beoordeling cijfers op onderstaande meetschaal van 1 tot 

en met 10. De meetschaal wordt tevens voorgelegd aan de belanghebbenden om hun beoordeling 

uit te spreken. De kwalitatieve prestaties worden eveneens in het licht van deze schaal beoordeeld. 

De corporatie scoort een voldoende als de prestaties in belangrijke mate de opgaven evenaren. 

 

Tabel 1: Meetschaal 

Cijfer Prestatie Cijfer  

1. Zeer slecht 6. Voldoende 

2. Slecht 7. Ruim voldoende 

3. Zeer onvoldoende 8. Goed 

4. Ruim onvoldoende 9. Zeer goed 

5. Onvoldoende 10. Uitmuntend 

 

In het beoordelingskader van methodiek 6.0 is per meetpunt aangegeven wat minimaal 

noodzakelijk is om een voldoende te scoren: het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie 

beoordeelt in eerste instantie of de corporatie aan het ijkpunt voldoet. Vervolgens beoordeelt de 

visitatiecommissie in hoeverre de corporatie in positieve of negatieve zin afwijkt van het ijkpunt. Om 

richting te geven aan de mate waarin de corporatie een hogere of lagere score krijgt, zijn in het 

beoordelingskader handvatten of criteria voor plus- respectievelijk minpunten aangegeven.   

 

Leeswijzer 

Het rapport voor de maatschappelijke visitatie is opgebouwd uit drie delen: 

 

1. Beoordeling van de maatschappelijke prestaties, in het kort; 

2. Toelichtingen op de beoordelingen, per perspectief; 

3. Bijlagen bij het rapport. 

 

Het eerste deel bevat de recensie, een scorekaart, een samenvatting van de beoordeling vanuit de 

vier perspectieven, een korte schets van de corporatie en een terugblik op de vorige 

maatschappelijke visitatie. 

 

Het tweede deel vormt het hart van het rapport: een uitgebreide toelichting op de beoordeling 

vanuit de vier perspectieven. 

 

Het derde deel bevat de bijlagen bij het rapport, waaronder de onafhankelijkheidsverklaringen, de 

cv’s van de visitatoren, een overzicht van de betrokken personen, de bronnenlijst en een uitwerking 

van het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’. 

 

Tot slot 

De leden van de visitatiecommissie danken alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd aan 

de maatschappelijke visitatie. In het bijzonder bedankt de visitatiecommissie Karin Timmermans 

voor de prettige samenwerking. 
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Deel 1:  
Beoordeling van de maatschappelijke 
prestaties, in het kort 
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A. Recensie 

Eemland Wonen is vernoemd naar de streek Eemland. Deze streek ligt in het noordoosten van de 

provincie Utrecht in het stroomgebied van de rivier de Eem. De corporatie is opgericht in 1993 

onder de naam Woningvereniging Eemland. In 2003 is deze naam veranderd naar Eemland 

Wonen. 

 

Eemland Wonen is werkzaam in de gemeente Baarn. Deze gemeente is onderdeel van de 

woningmarktregio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde die bestaat uit 15 gemeenten. Het  

werkgebied kenmerkt zich met name door de aanwezigheid van een landelijk dorps woonmilieu. 

Binnen de gemeente Baarn is Eemland Wonen qua omvang de grootste woningcorporatie. 

Eemland Wonen is daarnaast actief in de gemeente Bunschoten, dit gaat echter om zeer kleine 

aantallen woningen. De corporatie neemt om deze reden hier een ‘terughoudende’, maar ‘geen 

passieve’ functie in. 

In de voor deze visitatie door de bestuurder geschreven position paper (zie bijlage 1) wordt 

ingegaan op de missie van Eemland Wonen en de belangrijkste opgaven.  

 

Net zoals veel andere corporaties zijn momenteel de belangrijkste opgaven gericht op 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Dit zijn dan ook logische keuzen in de ogen 

van de visitatiecommissie. Wat wel opvalt en specifiek is voor Eemland Wonen is dat de 

uitbreidmogelijkheden in Baarn beperkt zijn qua omvang. De visitatiecommissie waardeert het 

daarom dat Eemland Wonen opzoek gaat naar alternatieven en daarom de relatie met de 

gemeenten Bunschoten en Eemnes aangehaald heeft om ook daar te voorzien in goede en 

betaalbare huisvesting.  

 

Voorgaande visitatie 

In 2018 is Eemland Wonen ook gevisiteerd. Deze visitatie besloeg de jaren 2014 tot en met 2017. 

De toenmalige visitatiecommissie kenmerkte Eemland Wonen als een lokaal gewortelde sociale 

huisvester. De commissie kwam daarnaast tot de conclusie dat Eemland Wonen ruim voldoende 

had gepresteerd.   

 

De toenmalige visitatiecommissie gaf Eemland Wonen een aantal punten mee voor de 

beleidsagenda. De belangrijkste daarvan waren: 

• Investeer in het bouwen aan vertrouwen en gezamenlijke doelen in het netwerk. Bijvoorbeeld 

de toekomst van ‘het Rode Dorp’, de inzet voor middenhuur, het toewijzingssysteem. Benoem 

samen met het netwerk van maatschappelijke partners waar je over tien jaar wil staan; 

• Investeer in de gezamenlijkheid van de organisatie en het samen voor herkenbare doelen gaan. 

Dat heeft ook consequenties voor sturing en leiderschap; 

• Investeer in het integraal sturen op de corporatiedoelstellingen en –portefeuille;  

• Zorg voor een meer integrale afweging rond de vermogensinzet, beargumenteer de 

vermogensinzet. 

 

Huidige visitatie 

Eemland Wonen heeft tijdens de huidige visitatie over het algemeen ruim voldoende tot op 

onderdelen zelfs goede scores behaald. De goede lijn die vier jaar geleden is gesignaleerd is dus 

zeker doorgetrokken. Wat verder opvalt is dat de typeringen ‘lokaal betrokken’ en ‘sociale 

huisvester’ duidelijk nog van toepassing zijn.  

 

Het is de visitatiecommissie opgevallen dat Eemland Wonen duidelijk aan de slag is gegaan met de 

aandachtspunten uit de vorige visitatie. De relatie met de belanghebbenden is bijvoorbeeld 
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diepgaander geworden en er is goed ingezet op het creëren van een integraal afwegingskader bij 

de vermogensinzet.  

 

De visitatiecommissie heeft samen met medewerkers van Eemland Wonen een bezichtiging 

uitgevoerd van enkele belangrijke wijken en projecten. Hierbij viel onmiddellijk de aanwezigheid van 

het zogenoemde ‘rode dorp’ op. Een wijk die door zijn bijzonder en divers vormgegeven woningen 

en karakteristieke bouwstijlen van groot belang is voor de gemeente Baarn. Door de diversiteit in 

woningtypen en soms kleine, maar kenmerkende veranderingen in gevel of toegang vraagt deze 

wijk echter ook veel aandacht van Eemland Wonen. Het is immers met het oog op verduurzaming 

zeer lastig een uniforme aanpak te ontwikkelen en uit te voeren. Er is sprake van veel maatwerk. 

Door de relatief hoge ouderdom van het bezit leidt verduurzaming bovendien tot een aanzienlijk 

kostenplaatje per woning. De visitatiecommissie is van mening dat Eemland Wonen in de praktijk 

zijn uiterste best doet om de karakteristieke woningen in een goede staat te behouden, te 

verduurzamen en zo te behouden voor Baarn. Ook probeert de corporatie passende oplossingen te 

vinden voor onderhoud en verduurzaming van zogenoemd ‘gespikkeld’ bezit. Dit is bezit dat niet-

aaneengesloten meer is omdat bijvoorbeeld een woning is verkocht. In de praktijk blijkt echter dat 

Eemland Wonen haar inzet op dit vlak wel beter kan uitdragen. De Huurdersraad is bijvoorbeeld 

niet goed op de hoogte van de plannen en oplossingen van Eemland Wonen op het gebied van 

duurzaamheid. 

 

Opvallend is verder dat Eemland Wonen haar blik duidelijk en steeds nadrukkelijker aan het 

verleggen is naar gemeenten in de regio zoals Eemnes en Bunschoten. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat in Baarn weinig mogelijkheden voor uitbreiding zijn, terwijl deze in omliggende 

gemeenten vaak nog wel te vinden zijn. Eemland Wonen wil daar dan in het belang van de 

volkshuisvesting gaan investeren. De visitatiecommissie waardeert uiteraard deze opstelling en is 

benieuwd naar de concrete kansen die hieruit voort gaan vloeien. 

 

Tijdens de huidige visitatie is verder gebleken dat het voor een corporatie met de omvang van 

Eemland Wonen steeds lastiger wordt een passend antwoord te kunnen geven op vraagstukken 

die om een integrale aanpak vragen. Met integraal wordt in deze context bedoeld dat meerdere 

instanties vanuit eigen ervaring en expertise een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van 

opgaven op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid, bijzondere doelgroepen en leefbaarheid.  

 

Eemland Wonen onderkent deze problematiek zelf en heeft daarom de afgelopen jaren al sterk 

ingezet op samenwerken met andere corporaties zoals Woningstichting Leusden en andere 

belanghebbenden. Hierbij is een breed scala van onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld 

woonruimteverdeling, treasury, duurzaamheid, ICT en onderhoud. Met Woningstichting Leusden is 

ook recent een concrete fusieverkenning gestart. Het is de visitatiecommissie opgevallen dat ook 

de belanghebbenden op de hoogte zijn van deze verkenningen en over het algemeen positief 

reageren. Wel wordt door diverse partijen, terecht, aangegeven dat Eemland Wonen wel zijn 

eigenheid en aandacht voor Baarn moet behouden.  

 

Richting de toekomst 

• Zet in op het structureler en vanuit breder perspectief betrekken van maatschappelijke partners 

bij strategie- en beleidsontwikkeling. Hierdoor wordt de betrokkenheid project overstijgend, en 

de externe legitimatie van Eemland Wonen breder geborgd.  

• Neem de belanghebbenden, met name de Huurdersraad, beter mee in hoe wordt omgegaan 

met de uitdagingen bij verduurzaming die het bijzondere bezit (het rode dorp) en het 

gespikkelde bezit vormen; 

• Zet in op het vergroten van de betrokkenheid van de Huurdersraad bij het jaarlijkse proces om 

tot prestatieafspraken te komen. Deze ervaart namelijk dit proces op onderwerpen als een “één-
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twee” tussen gemeente en Eemland Wonen. Doe dit uiteraard in overleg en houd ook goed 

rekening met de belasting in tijd van de leden van de Huurdersraad; 

• Zet in op het verbeteren van de afstemming tussen managementniveau en uitvoeringsniveau. 

Het komt voor dat op uitvoerend niveau zaken worden tegengehouden waarvoor het 

management wel degelijk openstaat of zelfs toestemming voor geeft; 

• Zet in op het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen Eemland Wonen en haar 

onderaannemers. Zodat de doorlooptijden van onderhoud worden verkort en Eemland Wonen 

zelf het overzicht beter kan bewaren zonder dat huurders dit moeten doen; 

• Maak in de interne documenten een explicietere koppeling tussen de ambities in het koersplan 

en de doorvertaling naar concrete doelstellingen, hoe deze te operationaliseren zijn en hoe 

deze uiteindelijk zijn gerealiseerd. Deze koppeling wordt nu niet duidelijk gelegd, waardoor de 

koppeling met de ambities en de voortgang van de realisatie niet direct volgbaar zijn. 
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B. Scorekaart 

Tabel B.1: Scorekaart 
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Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van 

de prestatieafspraken 
7,2 7,0 7,3 7,3 7,0 7,2 75% 

7,4 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
 8,0 25% 

Presteren volgens Belanghebbenden 

Prestaties 8,0 7,0 7,9 7,5 7,2 7,5 50% 

7,5 Relatie en communicatie  7,9 25% 

Invloed op beleid  7,0 25% 

Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 7,0 
7,0 33% 

7,0 

Prestatiesturing 7,0 

Maatschappelijke rol raad 

van commissarissen 
 7,0 33% 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 7,0 
7,0 33% 

Openbare verantwoording 7,0 

Thema 1: Beschikbaarheid  

Thema 2: Betaalbaarheid  

Thema 3: Huisvesting specifieke doelgroepen 

Thema 4: Leefbaarheid  

Thema 5: Duurzaamheid  
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C. Samenvatting 

Eemland Wonen krijgt de volgende beoordelingen voor de verschillende perspectieven van de 

maatschappelijke visitatie. 

 

Tabel C.1: Beoordeling 

Perspectief Eindcijfer 

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,4 

Presteren volgens Belanghebbenden 7,5 

Presteren naar Vermogen 8,0 

Governance van maatschappelijk presteren 7,0 

 

Presteren naar Opgaven en Ambities 

De visitatiecommissie is na het bestuderen van de documentatie tot de conclusie 

gekomen dat Eemland Wonen op passende wijze invulling heeft gegeven aan de 

prestatieafspraken op alle volkshuisvestelijke thema’s. Op elk van dit thema wordt 

namelijk minimaal een ruim voldoende gescoord. Met name op de gebieden specifieke 

doelgroepen en leefbaarheid weet Eemland Wonen zich goed in te zetten. Binnen deze thema’s 

worden specifieke doelgroepen gehuisvest en ondersteund en wordt nadrukkelijk aandacht 

gegeven aan de leefbaarheid in de wijken en buurten. Op gebied van beschikbaarheid heeft 

Eemland Wonen voldaan aan haar opgaven, wat in deze tijden een knappe prestatie is. Eemland 

Wonen richt daarnaast de blik naar omliggende gemeenten om ook daar woningen toe te kunnen 

voegen. Ook zijn stappen gemaakt in het verduurzamen en kwalitatief verbeteren van de voorraad 

en wordt de betaalbaarheid nauwlettend in het oog gehouden. 

 

De prestatieafspraken zijn door de partijen op een complete en concrete wijze opgesteld. Deze 

afspraken sluiten op passende wijze aan bij het lokale woonbesluit en raken alle voorname 

thema’s. Daarnaast worden de afspraken jaarlijks gemonitord en geëvalueerd.  

 

Ten aanzien van de ambities laat Eemland Wonen zien stappen te hebben gemaakt. Zo is het 

voorgaande ondernemingsplan vroegtijdig herijkt en geactualiseerd. Het nieuwe Koersplan is bij de 

tijd, past bij de lokale opgaven en is op bepaalde punten ambitieus.  

 

Presteren volgens Belanghebbenden 

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen gemiddeld als 

goed. Op alle onderdelen wordt ruim voldoende of hoger gescoord. Alle 

belanghebbenden zijn onverdeeld erg tevreden over de ontwikkeling in de relatie en 

communicatie met Eemland Wonen. Wel zouden alle belanghebbenden graag meer aan de 

voorkant betrokken willen worden bij de strategie- en beleidsvorming van Eemland Wonen. Ten 

aanzien van de volkshuisvestelijke onderwerpen zijn de belanghebbenden erg tevreden, en wordt 

de beschikbaarheid, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de leefbaarheid gemiddeld als 

goed beoordeeld. Men geeft aan dat Eemland Wonen goed zoekt naar mogelijkheden om een 

bijdrage te leveren. De Huurdersraad zou wel graag een socialere huuraanpassing zien ten 

aanzien van betaalbaarheid. Ook geeft men aan dat Eemland Wonen nog stappen moet maken in 

verduurzaming. De gemeente en Huurdersraad zijn tevreden over het proces en de kwaliteit van de 

prestatieafspraken, al wordt de invloed en tijdsbesteding van de Huurdersraad wel als 

aandachtspunt genoemd. 

 

7,4 

7,5 
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Presteren naar Vermogen 

Eemland Wonen presteert ‘goed’ op het onderdeel Presteren naar Vermogen. Er is 

sprake van een goede en gestructureerde werkwijze bij het onderbouwen van de  

vermogenskeuzen. Hierbij worden de diverse uiteenlopende belangen goed op elkaar 

afgewogen en krijgen de volkshuisvestelijke belangen vaak prioriteit. Eemland Wonen zet 

bovendien goed in op mogelijkheden haar vermogensinzet te verruimen. Aw heeft geen 

opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat de financiële continuïteit van Eemland Wonen in gevaar is. 

De corporatie scoort gemiddeld in de jaarlijkse Aedes-benchmark op het onderdeel bedrijfslasten 

per vhe. 

 

Governance van maatschappelijk presteren 

Eemland Wonen presteert ‘ruim voldoende’ op het onderdeel Governance van het 

maatschappelijk presteren. Op alle onderdelen wordt één pluspunt gescoord. De 

visitatiecommissie constateert dat Eemland Wonen in de visitatieperiode goede stappen 

heeft weten te zetten. De strategievorming en prestatiesturing is op orde en geeft inzicht in de 

prestaties. Een aandachtspunt ligt nog in de expliciete koppeling van de strategische doelstellingen 

en de operationalisering, zodat ook de strategische doelstellingen volgbaar blijven, zowel in de 

doorvertaling als in realisatie. Verder heeft Eemland Wonen duidelijk stappen gemaakt in de 

externe legitimatie en openbare verantwoording, door de samenwerkingen nadrukkelijker vorm te 

geven, voornamelijk met de huurders en de gemeenten. De openbare verantwoording is ook 

ontwikkeld, al kan de koppeling tussen de voorgenomen en gerealiseerde prestaties de 

verantwoording nog versterken. 

 

De visitatiecommissie constateert dat de RvC een visie heeft opgesteld waarin zij ingaat op het 

maatschappelijk toezicht. Deze visie is in 2021 opgesteld en betreft een levend document welke 

jaarlijks kan worden geactualiseerd. De RvC is volgens de visitatiecommissie daarnaast op 

passende wijze betrokken bij de strategievorming van Eemland Wonen. De RvC agendeert 

indrukken en opgaven en gaat met het bestuur de discussie aan op zaken passen binnen het 

beleid en of ambities worden behaald. De RvC heeft tot slot haar voelsprieten in het werkgebied en 

onderhoud contacten met gemeente en Huurdersraad.  

 

 

 

 

 

  

8,0 

7,0 
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D. Korte schets van de corporatie 

Algemeen 

Eemland Wonen is opgericht in 1993 onder de naam Woningvereniging Eemland. In 2003 is deze 

naam veranderd naar Eemland Wonen. Eemland Wonen is vernoemd naar de streek Eemland. 

Deze streek ligt ten noordoosten van de provincie Utrecht in het stroomgebied van de rivier de 

Eem.  

 

Eemland Wonen is voornamelijk werkzaam in de gemeente Baarn. Dit is onderdeel van de 

woningmarktregio Amersfoort, Noord-Veluwe en Zeewolde die bestaat uit 15 gemeenten. Dit 

werkgebied kenmerkt zich met name door landelijk dorps woonmilieu. Binnen de gemeente Baarn 

is Eemland Wonen qua omvang de grootste woningcorporatie. Eemland Wonen heeft hierbij bezit 

in de kernen Baarn en Lage Vuursche. Eemland Wonen is daarnaast actief in de gemeenten 

Hilversum, Soest, Amersfoort en Huizen. In deze gemeenten wordt een geringe voorraad van 1 á 2 

projecten aangehouden. 

 

Eemland Wonen is ook actiever gaan optreden in de gemeente Bunschoten. Momenteel wordt hier 

een geringe voorraad aangehouden. Wegens het beperkte aanbod van gronden in de gemeente 

Baarn heeft Eemland Wonen de acquisitie in deze gemeente verhoogd en wordt jaarlijks een bod 

gedaan. Ook richting de gemeente Eemnes heeft Eemland Wonen dergelijk ambities. 

 

Woningbezit 

Het overgrote deel van het woningbezit van Eemland Wonen bevindt zich dus in de gemeente 

Baarn. Eind 2020 had Eemland Wonen in alle gemeenten 2.592 sociale zelfstandige huurwoningen 

in bezit. Daarnaast had de corporatie 17 onzelfstandige sociale huurwoningen in bezit, 158 stuks 

zorgvastgoed en 37 vrije sectorwoningen. De totale DAEB-voorraad omvat 2.735 eenheden. In het 

niet-DAEB segment had Eemland Wonen eind 2020 69 zelfstandige woningen in bezit waarvan nog 

32 met een sociaal huurcontract. 

 

Organisatiestructuur 

De leiding van de corporatie berust bij één directeur-bestuurder. Het interne toezicht bestaat uit vijf 

leden, van wie twee leden op voordracht van de huurders in de raad van toezicht zitting hebben. 

Noemenswaardig is dat in 2018 een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. De organisatie is na 

de bestuurswissel gestructureerd aan de hand van drie afdelingen: Financiën, Wonen en Vastgoed. 

De managers van de betreffende afdelingen vormen samen met de directeur-bestuurder het 

managementteam. Eind 2020 zijn er 30 medewerkers in dienst bij Eemland Wonen. Het aantal fte’s 

bedraagt 25.  
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Figuur 1.1: Organogram Eemland Wonen (Jaarverslag 2021). 
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Deel 2: 
Toelichtingen op de beoordelingen, per 
perspectief 
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1 Presteren naar Opgaven en Ambities  
  



 

 

 
17 

  

 

1.1 Inleiding 

Het eerste perspectief van waaruit het presteren van Eemland Wonen wordt beoordeeld is 

‘Presteren naar Opgaven en Ambities’. De visitatiecommissie beoordeelt de feitelijke 

maatschappelijke prestaties in de afgelopen vier jaar primair in het licht van de prestatieafspraken 

zoals die zijn vastgesteld in het lokale (tripartite) overleg met de lokale overheid en de 

huurdersorganisatie(s). De prestatieafspraken zijn aangevuld met verschillende convenanten als 

het Hennepconvenant en convenant Buurtbemiddeling.  

 

1.2 Beoordeling door visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Opgaven en 

Ambities’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 1.1: Presteren naar Opgaven en Ambities 

Perspectief 
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Perspectief 1: Presteren naar Opgaven en Ambities 

Prestaties in het licht van de 

prestatieafspraken 
7,2 7,0 7,3 7,3 7,0 7,2 75% 

7,4 
Ambities in relatie tot de 

opgaven 
 8,0 25% 

Thema 1: Beschikbaarheid  

Thema 2: Betaalbaarheid  

Thema 3: Huisvesting specifieke doelgroepen 

Thema 4: Leefbaarheid  

Thema 5: Duurzaamheid  

 

1.3 Beschrijving van de prestatieafspraken 

Eemland Wonen heeft voor de periode 2018 tot en met 2021 prestatieafspraken opgesteld met de 

gemeente Baarn. Het voorliggende hoofdstuk gaat in op de opgaven en gerealiseerde prestaties 

van Eemland Wonen in deze gemeente.   

 

Prestatieafspraken in gemeente Baarn  

In de visitatieperiode 2018 – 2021 zijn er elk jaar opnieuw prestatieafspraken opgesteld in overleg 

tussen de gemeente Baarn, Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland. De prestatieafspraken zijn 

gericht op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, huisvesting specifieke doelgroepen, 

leefbaarheid en duurzaamheid. In het thema beschikbaarheid zijn afspraken gericht op het laten 

toenemen van de voorraad sociale huurwoningen middels nieuwbouw, meerstemmig bouwen en 

een terughoudend verkoopbeleid voeren. Bij betaalbaarheid hebben de afspraken betrekking op de 

jaarlijkse huurverhoging en het huurprijsbeleid van de corporatie. In thema drie, huisvesting van 

specifieke doelgroepen, maken partijen afspraken over de huisvesting van statushouders, 

uitstromers uit maatschappelijke instellingen en starters. In het thema leefbaarheid zijn afspraken 

vastgelegd over onder andere de besteding van de leefbaarheidsbudgetten en het plaatsten van 

rookmelders. In het laatste thema duurzaamheid streeft Eemland Wonen naar het behalen van 



 

 

 
18 

  

 

gemiddeld energielabel B of hoger in 2030. De afspraken over onder andere woningverbetering en 

onderhoud zijn hierop toegespitst.  

 

Gemeenten Bunschoten en Eemnes 

Eemland Wonen is sterk verankerd in de gemeente Baarn. Toch heeft zij de ambitie om in de 

toekomst ook een bijdrage te leveren aan de volkshuisvestelijke opgave in andere gemeenten die 

deel uitmaken van de woningmarktregio Amersfoort Noord-Veluwe-Zeewolde. Hierbij behoren de 

gemeenten Bunschoten en Eemnes.  

 

In overleg op ambtelijk niveau is Eemland Wonen door de gemeente Bunschoten uitgenodigd om 

met initiatieven te komen voor het uitbreiden van haar woningbezit in Bunschoten. Hierdoor is door 

Eemland Wonen een aanvulling gedaan op het jaarlijks bod, waarbij gerichter wordt gekeken naar 

mogelijkheden. Eemland Wonen maakt in het bod kenbaar dat zij bereid en in staat is vanaf 2025 in 

de volledige nieuwbouwbehoefte aan sociale woningen te voorzien in de gemeente. Ook in de 

gemeente Eemnes wordt door de gemeente in de woonvisie benadrukt dat er langdurige behoefte 

is aan sociale huurwoningen en woningen voor ouderen en starters. Eemland Wonen geeft aan ook 

hier een bijdrage aan te willen leveren.   

 

Woondeal Amersfoort 

De Woondeal Amersfoort is een samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave tussen 

gemeenten en woningcorporaties in de negen gemeenten Amersfoort, Baar, Barneveld, 

Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. Ook de regio U16, de provincies 

Utrecht en Gelderland en het Ministerie van BZK participeren. In de deal worden afspraken 

gemaakt tussen de partijen op gebied van woningbouw, bereikbaarheid, aandacht groepen, vitale 

wijken en duurzaamheid. De kern is dat de regio wordt gekenmerkt door een forse verstedelijking 

en woningbouwopgave en dat versneld 23.000 nieuwe woningen voor eind 2030 moeten worden 

opgeleverd.  

 

Aanvullende documenten/convenanten 

Aanvullend aan de prestatieafspraken heeft Eemland Wonen zich geconformeerd aan de volgende 

convenanten:  

• Hennepconvenant 

• Convenant Buurtbemiddeling zowel in de gemeente Baarn als in Bunschoten. 

• Convenant ‘’Vroeg erop af’’ (is momenteel  in ontwikkeling)  

 

1.4 Beschouwing van de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces 

De prestatieafspraken zijn onderbouwd en sluiten aan bij de lokale ambities & doelstellingen 

De visitatiecommissie is van mening dat de prestatieafspraken passend zijn bij de lokale opgaven  

in de gemeente Baarn. De prestatieafspraken zijn goed onderbouwd en geven voldoende details 

om de strekking van de prestatieafspraak te begrijpen. De visitatiecommissie constateert dat deze 

wijze van het formuleren van ambities/doelstellingen en het opstellen van prestatieafspraken voor 

elk volkshuisvestelijk thema geldt en geldt voor de jaren 2020 en 2021. De prestatieafspraken 

worden per thema verhelderd ingeleid met een overkoepelende doelstelling/ambitie.  

 

De prestatieafspraken zijn vervolgens gekoppeld aan deze ambitie en sluiten aan bij de opgave die 

is geformuleerd. Voorbeeld: 

• Ambitie beschikbaarheid: Om verschillende inkomensgroepen reële kansen te bieden om in 

Baarn te (blijven) wonen is een gevarieerde opbouw van de betaalbare huur- en koopvoorraad 
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wenselijk. Er wordt een structureel tekort aan sociale huurwoningen gezien. Tegelijkertijd zijn er 

tekorten in de middenhuur en goedkopere koopsector. 

• Prestatieafspraak beschikbaarheid: Verkoop woningen: Eemland Wonen voert een 

terughoudend verkoopbeleid Het verkoopcontingent is in 2020 aangepast 

 

De prestatieafspraken zijn compleet en borgen de wederkerigheid   

De visitatiecommissie is van mening dat de prestatieafspraken compleet zijn opgesteld en dat de 

wederkerigheid voldoende is geborgd. Ten aanzien van de wederkerigheid bevatten de 

prestatieafspraken verschillende afspraken waarbij de betrokken partijen elk hun 

verantwoordelijkheid dragen. Dit betreft dus zowel de corporatie als de gemeente. Bepaalde 

afspraken worden daarnaast ook gezamenlijk opgesteld, zoals:  

• Eemland Wonen en de gemeente hebben in2017 een verhuiscoach aangesteld. Doel is om te 

bevorderen dat senioren verhuizen naar een geschiktere woning dan waar zij op dat moment 

wonen. 
 

In de prestatieafspraken van de jaren 2020 en 2021 is in tabelvorm duidelijk gemaakt wie welke 

opgave oppakt. Dat de wederkerigheid geborgd is komt terug, doordat de gemeente en corporatie 

beide en apart van elkaar in deze tabel worden opgenomen, waarbij ieders taken duidelijk worden. 

De visitatiecommissie constateert in de gevoerde gesprekken echter wel dat vanuit de corporatie 

wordt ervaren dat de wederkerigheid niet altijd afdoende is geborgd op het leveren van prestaties. 

Dit betreft onder meer op gebied van beschikbaarheid, waarbij het gevoel bij Eemland Wonen 

heerst dat ook de gemeente hier prestaties op moet leveren, zodat Eemland Wonen vooruit kan. 

Beide partijen kunnen elkaar meer helpen om doelen en opgaven te realiseren, bijvoorbeeld in het 

verwerven van gronden.  

 

Ten aanzien van de compleetheid is de visitatiecommissie van mening dat de prestatieafspraken 

doorgaans helder zijn geformuleerd, waarbij een duidelijke rolverdeling tussen de partijen wordt 

aangegeven. Daarnaast worden bij bepaalde afspraken prestatie-indicatoren benoemd waarop 

getoetst kan worden, bijvoorbeeld:  

• De gemeente Baarn zet in op het toevoegen van Per saldo 225 sociale huurwoningen gericht 

op een omvang van de sociale huurvoorraad van 3.000 sociale huurwoningen in 2025. Eemland 

Wonen wil gemiddeld 30 nieuwbouwwoningen per jaar (laten) bouwen en onderzoek samen 

met de gemeente de mogelijkheden om deze woningen te (laten) realiseren. 

 

Hoewel de prestatieafspraken dus in bepaalde gevallen SMART zijn geformuleerd betreft dit niet 

alle afspraken. Op bijvoorbeeld het gebied van leefbaarheid en specifieke doelgroepen zijn de 

prestatieafspraken nog niet dermate scherp geformuleerd. 
 
De prestatieafspraken worden gemonitord en geëvalueerd     

De prestatieafspraken zijn in de visitatieperiode elk jaar opgesteld. In de jaren 2020 en 2021 is 

gewerkt met kaderafspraken geldend voor een periode van vier jaar (2020 tot en met 2023) en 

jaarschijven, geldend voor steeds één jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor het volgende jaar 

opgesteld, waarin afspraken over concrete werkzaamheden en activiteiten voor het komende jaar 

zijn opgenomen. De jaarschijven maken onderdeel uit van deze prestatieafspraken. 

 

De betrokken partijen gaan jaarlijks met elkaar opnieuw in overleg om de kaderafspraken te 

evalueren en te bespreken. De partijen reflecteren hierbij op de prestaties van de afgelopen 

periodes en schakelen richting de toekomst door het opstellen van jaarlijks nieuwe 

prestatieafspraken. In 2019 is er ook een Stand van Zaken gepresenteerd waarin de afspraken 

worden gemonitord.  
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1.5 Beoordeling van de maatschappelijke prestaties in relatie tot de prestatieafspraken 

De prestaties van Eemland Wonen worden geordend op basis van de onderwerpen of thema’s 

zoals die in de lokale prestatieafspraken zijn benoemd. De visitatiecommissie is voor wat betreft de 

ordening van de prestatieafspraken uitgegaan van de thema’s in de prestatieafspraken met 

gemeente Baarn. De onderwerpen of thema’s van de prestatieafspraken met de grootste gemeente 

of gemeente waar de corporatie het meeste bezit heeft, zijn namelijk leidend voor de indeling van 

de prestaties. 

 

Toelichting op de scoremethodiek 

In de voorliggende paragraaf is per thema een beoordeling op één decimaal nauwkeurig 

weergegeven. De beoordelingen zijn gebaseerd op en een gemiddelde van de cijfers die per 

opgave/prestatieafspraak en daarbij behorende prestatie zijn gegeven in de prestatietabel in bijlage 

7. Daarnaast is in de prestatietabel in bijlage 7 voor verschillende opgaven/prestatieafspraken en 

prestaties een meer uitgebreide toelichting opgenomen dan in paragraaf 1.5.  

 

De visitatiecommissie heeft per opgave/prestatieafspraak en de daarbij behorende prestatie in 

eerste instantie beoordeeld of de woningcorporatie heeft voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

woningcorporatie voldoet aan het ijkpunt als in belangrijke mate aan de prestatieafspraken is 

voldaan. De visitatiecommissie heeft vervolgens beoordeeld in hoeverre de woningcorporatie in 

positieve of in negatieve zin afwijkt van het ijkpunt. Indien de woningcorporatie aantoonbaar voldoet 

aan het ijkpunt voor een 6 en bovendien in meerdere of mindere mate voldoet aan de criteria voor 

pluspunten, dan is de visitatiecommissie gekomen tot een hogere beoordeling dan een 6. De 

criteria voor pluspunten betreffen bijvoorbeeld het evenaren of overtreffen van de 

prestatieafspraken, het realiseren van een lagere prestatie in belang van maatschappelijke doelen 

en het actief handelen in belang van het realiseren van de prestatieafspraken.  

 

Indien de woningcorporatie niet aantoonbaar heeft voldaan het ijkpunt voor een 6, dan heeft de 

visitatiecommissie de prestatie in principe met een onvoldoende beoordeeld. De mate van 

onvoldoende is bepaald aan de hand van de criteria voor minpunten. De criteria voor minpunten 

zijn het niet of onvoldoende voldoen aan de prestatieafspraken en het niet of onvoldoende actief 

handelen door de woningcorporatie om te voldoen aan de prestatieafspraken. 

 

1.5.1 Thema 1: Beschikbaarheid  

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen ten aanzien van het thema 

‘’Beschikbaarheid’’ ruim voldoende heeft gepresteerd. Eemland Wonen heeft 

jaarlijks woningen toegevoegd aan de voorraad, heeft de verkoop van woningen 

beperkt en heeft ‘meerstemmig gebouwd’. Daarnaast staat in het kader van nieuwbouw het 

nodige in de planning of al in voorbereiding. Eemland Wonen is zichtbaar nadrukkelijker 

gaan inzetten op dit thema. 

 

De voorraad DAEB woningen is in de visitatieperiode licht toegenomen 

Eemland Wonen heeft in het kader van beschikbaarheid de opgave om een minimale voorraad 

DAEB woningen aan te houden voor de sociale doelgroep. Wanneer gekeken wordt naar de 

daadwerkelijke ontwikkeling van de woningvoorraad in de visitatieperiode wordt duidelijk dat de 

omvang in beperkte mate is toegenomen van 2.599 DAEB woningen en eenheden begin 2018 naar 

2.637 DAEB woningen en eenheden eind 2021. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

7,2 
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Eemland Wonen heeft nieuwbouwwoningen toegevoegd in het sociale segment 

De gemeente Baarn wil tussen de 830 en 1150 woningen toevoegen tot 2030. Eemland Wonen wil 

hieraan bijdragen door gemiddeld 30 woningen per jaar toe te voegen aan haar woningvoorraad. 

Gedurende de visitatieperiode heeft Eemland Wonen in totaal 102 woningen toegevoegd en zijn 20 

woningen overgenomen van Mooiland aan de Abel Tasmanlaan en toegevoegd aan de sociale 

voorraad. Dit brengt het totaal op een gemiddeld van iets meer dan 30 woningen per jaar. In 2022 

worden daarnaast 9 studio’s opgeleverd aan de Verbindingsweg. Eemland Wonen heeft hiertoe 3 

eengezinswoningen omgebouwd naar studio’s. Ook is in 2021 een overnameprocedure gestart van 

150 eenheden van Gooi en Omstreken in Baarn. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Daarnaast heeft Eemland Wonen de komende jaren bouwplannen aan de Troelstralaan en  zijn 

voorbereidingen getroffen aan de Kemphaanstraat. Eemland Wonen werkt daarnaast met andere 

corporaties de komende jaren ook mee aan een grote uitleglocatie van 500 woningen in de 

gemeente Baarn. Een deel daarvan wordt sociaal, rond de 100 woningen. 

 

Noemenswaardig is dat Eemland Wonen vanaf 2021 extra is gaan inzetten op acquisitie om toch 

het jaarlijkse aantal van 30 woningen te kunnen behalen. Zo was er in de gemeente Baarn een 

ontwikkellocatie aan de Tolweg welke ten spijt van Eemland Wonen geen doorgang heeft kunnen 

vinden. Verder heeft Eemland Wonen actief ingezet op acquisitie van de gemeenten Eemnes en 

Bunschoten. Daar is onder meer een bod naar verzonden en in Eemnes is Eemland Wonen 

persoonlijk langs geweest. In Bunschoten is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een 

transformatieproject, is gesproken over mogelijke ontwikkellocaties en heeft de directie gesprekken 

gevoerd met grondeigenaren.  

 

Eemland Wonen heeft een terughoudend verkoopbeleid gevoerd   

Om voldoende woningen beschikbaar te houden voor de doelgroep, heeft Eemland Wonen de 

opgave om een terughoudend verkoopbeleid te voeren. Jaarlijks wil de corporatie maximaal 20 

woningen verkopen in het werkgebied. Het verkoopbeleid is gericht op het bevorderen van het 

Afbeelding 1.1: Woningen in het Rode Dorp. 
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eigen woningbezit voor de secundaire doelgroep, het versterken van het corporatievermogen om 

investeringen mogelijk te maken, het vernieuwen en verjongen van het bezit en de transformatie 

van de woningportefeuille. Gedurende de visitatieperiode heeft Eemland Wonen in totaal 23 DAEB 

woningen verkocht t/m 2020. Bij de verkoop is uitvoering gegeven aan de afspraak om te verkopen 

aan middeninkomens tot € 55.000.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Eemland Wonen heeft meerstemmig gebouwd  

Eemland Wonen bekijkt de mogelijkheid om een deel van het woningbezit te transformeren naar 

gecombineerde huisvesting voor jongeren en ouderen. Met de nieuwbouw aan de Toelstralaan is 

dit gerealiseerd. Het project Troelstralaan is een herstructurering van 24 woningen naar 39 

woningen, met een mix van verschillende typen woningen. In eerste instantie was er veel 

weerstand vanuit de buurt. Eemland Wonen heeft ingezet op het creëren van draagvlak door in 

afstemming met de buurt (bewoners, seniorenraad, huurdersraad en een zorgpartij) een nieuw plan 

vorm te geven. Zodoende is  gestart met een nieuw stedenbouwkundigplan met programma voor 

de toekomst (‘’Meerstemmig bouwen Baarn’’). Op deze manier is project toch gerealiseerd.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak en vanwege het feit dat de corporatie op een creatieve, innovatieve wijze 

een project van de grond heeft gekregen. 

 

 

 

Afbeelding 1.2: Huidige situatie Troelstralaan waar de sloop is ingezet.  

 

Eemland Wonen wil seniorenwoningen herstructureren aan de Kemphaanstraat 

Eemland Wonen heeft de opgave om in 2020 & 2021 de herstructurering van de seniorenwoningen 

aan de Kemphaanstraat op te pakken. Het plan omvat de nieuwbouw van minimaal 42 

appartementen aan de Kemphaanstraat. Eemland Wonen heeft aannemer geselecteerd die hier 

momenteel uitvoering aan geeft. Het plan is momenteel in de opstartfase.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 
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1.5.2 Thema 2: Betaalbaarheid  

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen ten aanzien van het thema 

‘’Betaalbaarheid’’ ruim voldoende. heeft gepresteerd. Eemland Wonen voert een 

gedifferentieerd huurbeleid en verhoogt de huren op inflatieniveau. Daarnaast 

wordt ook een twee-hurenbeleid gevoerd, waarbij de huur varieert naar het inkomen van een 

kandidaat-huurder, en wordt een minimale voorraad bereikbaar gehouden tot en met de 

tweede aftoppingsgrens. 

 

Eemland Wonen heeft jaarlijks de huren aangepast, conform de afspraken  

In de visitatieperiode voert Eemland Wonen een jaarlijkse huurverhoging door. In 2018 en 2019 zijn 

hierover geen afspraken gemaakt. De huurverhogingen bedroegen desondanks 1,94% in 2018 en 

1,59% in 2019. 

 

In 2020 en 2021 heeft Eemland Wonen de opgave om een huurverhogingsbeleid op inflatieniveau 

te voeren, waarbij een gedifferentieerde huurverhoging wordt toegepast. Zodoende streeft Eemland 

Wonen naar een gevarieerde opbouw naar prijsklasse van de sociale huurvoorraad. Uitgangspunt 

is een gelijkmatige prijs-kwaliteitsverhouding in de huursector, zowel bij woningen voor zittende als 

voor nieuwe huurders. Eemland Wonen past daarnaast vanaf 2020 een inkomensafhankelijke 

huurverhoging toe. De gemiddelde huurverhoging in 2020 bedroef 1,59% (inflatie 2,63%) en in 

2021 0%. Eemland Wonen heeft daarnaast in 2020 de inkomensafhankelijke huurverhoging 

toegepast. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Eemland Wonen houdt woningen bereikbaar voor de doelgroep, mede door het 

tweehurenbeleid 

Eemland Wonen heeft vanuit de prestatieafspraken de opgave om, mede door het 

tweehurenbeleid, woningen bereikbaar te houden voor de doelgroep. Uit de prestatieafspraken 

blijkt dat in 2018 en 2019 minimaal 70% van de woningen bereikbaar moet zijn voor de doelgroep 

(tot en met de tweede aftoppingsgrens) en vanaf 2020 minimaal 80%. Eind 2021 is 89% van de 

woningen bereikbaar (met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens) voor de primaire 

doelgroep. 

 

Voor 850 woningen geldt daarnaast een tweehurenbeleid. Dat betekent dat de huur varieert naar 

het inkomen van de kandidaat-huurder. Heeft deze een inkomen boven de grens van passend 

toewijzen, dan geldt de hoge huur van de liberalisatiegrens, is het inkomen onder die grens, dan 

geldt de lage huur onderscheiden naar één- en tweepersoonshuishoudens (lage aftoppingsgrens) 

en meerpersoonshuishoudens (hoge aftoppingsgrens). De verlaging kan zijn van liberalisatiegrens 

naar een aftoppingsgrens en ook van de hoge naar de lage aftoppingsgrens. Zodoende zet 

Eemland Wonen een deel van de voorraad flexibel in waardoor de prestatieafspraak van minimaal 

80% toegankelijk voor de primaire doelgroep ruimschoots wordt behaald en tegelijkertijd voor de 

secundaire doelgroep mogelijkheden openhoud.  

 

1.5.3 Thema 3: Huisvesting specifieke doelgroepen  

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen ten aanzien van het thema 

‘’Huisvesting specifieke doelgroepen’’ ruim voldoende heeft gepresteerd. 

Eemland Wonen zet in op doorstroming en biedt hierbij woningen aan, aan 

mensen met lokale binding. Ook huisvest Eemland Wonen jongeren met tijdelijke 

7,0 

7,3 



 

 

 
24 

  

 

huurcontracten, wordt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot 

statushouders behaald en wordt ingezet op zorgdoelgroepen. 

 

Eemland Wonen ziet toe op huisvesting van zorgdoelgroepen 

Eemland Wonen heeft de opgave om vanaf 2019, via directe bemiddeling, maximaal 4 woningen 

toe te wijzen aan de doelgroep kwetsbare jongeren en cliënten uit ‘’Beschermd Wonen’’ In 2020 en 

2021 is deze opgave verhoogd naar jaarlijks 10 woningen. In de visitatieperiode heeft Eemland 

Wonen 1 woning toegewezen in 2019 en ook in 2021 is 1 woningen toegewezen. In 2022 is 

Eemland Wonen samen met de gemeente bezig om de opvang van kwetsbare jongeren beter vorm 

te geven en een aanpak te formaliseren.  

 

Eemland Wonen participeert daarnaast in stichting Baarnhuis, waarbij het doel is om jongeren met 

een verstandelijke beperking kleinschalig te laten wonen. Dit initiatief is opgestart door ouders.  

 

De visitatiecommissie kent op dit vlak geen plus- of minpunten toe.  

 

Eemland Wonen heeft statushouders gehuisvest  

Eemland Wonen heeft de opgave in de visitatieperiode om statushouders conform de taakstelling 

van de gemeente Baarn te huisvesten. De taakstelling voor Eemland Wonen betrof:    

• 2018: 19 statushouders (1e helft 2018); 

• 2019: 21 statushouders; 

• 2020: 18 statushouders; 

• 2021: 36 statushouders.  

 

Eemland Wonen heeft in de gevisiteerde jaren de taakstelling behaald. Eemland Wonen werkt bij 

het huisvesten van statushouders samen met het COA, AZC, de gemeente Baarn en 

Vluchtelingenwerk. Het ketenoverleg met deze partners is ook wat veranderd. Waar voorheen met 

name werd gefocust op het huisvesten van personen wordt nu meer gekeken naar het totale gezin 

en nareizigers, zodat meteen een passende woning wordt toegewezen.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe vanwege het feit dat Eemland Wonen jaarlijks heeft 

voldaan aan de gemeentelijke taakstelling en daarnaast intensief samenwerkt met ketenpartners om 

passende huisvesting te realiseren.  

 

Eemland Wonen zet in op doorstroming 

Eemland Wonen heeft vanaf 2018 de opgave om doorstroming te bevorderen. Een van de knoppen 

waar Eemland Wonen aan draait is het op gang brengen van een verhuisketen. Waarbij een ouder 

1- of 2- persoonshuishouden (65-plusser) hun eengezinswoning achterlaat en verhuist naar een 

gelijkvloers appartement, waar zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierdoor komen 

eensgezins-huurwoningen vrij voor gezinnen die toe zijn aan een grotere woning.  

 

Eemland heeft in het kader het doorstroomexperiment De Loef opgezet. In totaal kwamen bij het 

plan 28 sociale huurwoningen op de markt beschikbaar. Hierbij zouden 10 huurwoningen met 

voorrang worden aangeboden aan doorstromende ouderen met lokale binding. Uiteindelijk zijn er 9 

van de 10 huurwoningen in de Loef conform de experimentregeling toegewezen. Ook is gebleken 

dat in het totale plan 27 huurders uit Baarn zelf kwamen en 14 huurders een sociale huurwoningen 

achterlieten. De vrijgekomen sociale huurwoningen zijn inmiddels voor een deel doorverhuurd met 

als aanbiedingsspecificatie een lokale binding met Baarn. Momenteel wordt gekeken om dit traject 

ook elders in te zetten.  

 



 

 

 
25 

  

 

Vanuit de huisvestingsverordening is Eemland Wonen vanaf 2021 meer gaan inzetten op het 

aanbieden van woningen aan mensen met lokale binding. In totaliteit wil zij 25% van de woningen 

op deze wijze in de toekomst gaan aanbieden.  

 

Naast het project De Loef co-financiert Eemland Wonen met de gemeente een verhuiscoach om 

senioren te stimuleren door te stromen naar een andere (geschikte) woning. De Verhuiscoach is in 

de gevisiteerde jaren van de visitatieperiode actief geweest. In 2021 hebben 16 mensen zich 

aangemeld bij de verhuiscoach. In totaal zijn 8 mensen verhuisd, waarvan een deel in de sociale 

sector.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe vanwege de nadrukkelijke aandacht van Eemland Wonen 

voor de doorstroming en lokaal maatwerk/ lokale binding.   

 

 

Eemland Wonen heeft jongeren gehuisvest middels tijdelijke huurcontracten 

Eemland Wonen heeft vanaf 2017 de opgave om huisvesting te realiseren voor jongeren in het 

werkgebied. Om invulling te geven aan deze opgave worden tijdelijke huurcontracten verleend, de 

zogenoemde ‘Schoutencontracten’. Vanaf 2018 is afgesproken circa 70 woningen per jaar aan 

starters te verhuren. In 2018 zijn 61 woningen aan starters verhuurd met een Schoutencontract, in 

2019 43 woningen en in 2021 23 woningen.  

 

De 9 studio’s die het project de Verbindingsweg worden opgeleverd worden ook met een 

Schoutencontract verhuurd. Deze studio’s zijn opgeleverd in 2022. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen zich nadrukkelijk heeft 

ingezet voor de starters in het werkgebied en aan veel van deze starters een woning heeft kunnen 

aanbieden.  

 

Afbeelding 1.3: Nieuwbouwwoningen locatie de Loef. 
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Afbeelding 1.4: Woningen bestemd voor de jongeren en starters. 

 

1.5.4 Thema 4: Leefbaarheid  

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen ten aanzien van het thema 

‘’Leefbaarheid’’ ruim voldoende heeft gepresteerd. Eemland Wonen zet zich in 

voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. In dat kader worden jaarlijks 

diverse activiteiten opgezet en worden zowel huismeesters als wijkbeheerders ingezet. Met 

deze beheerders en aan de hand van samenwerking met ketenpartners wordt ingezet op het 

tegengaan van overlastsituaties. Ook word aandacht besteed aan de veiligheid van de 

woningen.  

 

Eemland Wonen heeft zich ingezet voor leefbare wijken en buurten 

Eemland Wonen had en heeft de opgave om zich gedurende de visitatieperiode in te zetten om de 

leefbaarheid in de wijken te waarborgen en eventueel te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen stelt  

de corporatie jaarlijks leefbaarheidsbudget beschikbaar. Dit budget wordt onder meer beschikbaar 

gesteld voor:  

• Inzet huismeesters; 

• Achterpadverlichting;  

• Initiatieven huurders; 

• Buurtbemiddeling; 

• Verhuiscoach;  

• Tuinonderhoud & schoonmaak; 

• Incidentiele kleine uitgaven.  

 

Eemland Wonen heeft invulling gegeven aan de opgaven en heeft zich aan de hand van het 

jaarlijks budget ingezet voor de leefbaarheid. Deze inzet varieerde van inbraak werende 

voorzieningen, huismeesters inzetten op verbetering van leefbaarheid, tuinonderhoud en 

schoonmaak en voor het tegengaan van overlast. Eemland Wonen draagt ook financieel bij aan 

Buurtbemiddeling Baarn en Buurtbemiddeling Bunschoten.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Wijkbeheer en overlast 

Eemland Wonen heeft de opgave om de woongebouwen en wijken op orde te houden. Om hier 

invulling aan te geven zijn leefbaarheidsinitiatieven met participatie en bewonerscommissies 

opgezet en zijn tevens twee wijkbeheerder aangenomen. Daarnaast zijn er ook diverse initiatieven 

tot stand gekomen die de leefbaarheid van de wijken en complexen ten goede is gekomen. Zo 

heeft Eemland Wonen bijgedragen aan de realisatie van de nieuwe speeltuin aan de Professor 

Fockema Andrealaan en zijn de wijkbeheerders met groepen huurders in gesprek gegaan om met 
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elkaar stil te staan bij hun woonomgeving en leefbaarheid. Ook is de entree van het woongebouw 

aan de Thorbeckelaan op initiatief van en met hulp van huurders mooi opgeknapt en hebben 

gesprekken plaatsgevonden met bewoners van het Parkgebouw. 

 

Ten aanzien van overlastsituaties in de wijken werkt Eemland Wonen samen met verschillende 

ketenpartners en zorgpartijen in Baarn. De insteek is hierbij maatgericht te werk gaan. Eemland 

Wonen participeert structureel in diverse netwerkoverleggen in het sociaal domein.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak en vanwege het feit dat de corporatie aan de hand van nieuwe 

wijkbeheerders en intensief contact met ketenpartners de leefbaarheid aanpakt.  

 

 

Afbeelding 1.5: Wijkbeheerder op pad in Baarn. 

 

Eemland Wonen heeft inbraak werende voorzieningen getroffen  

Eemland Wonen heeft gedurende de visitatieperiode de opgave om bij iedere woning die vrijkomt 

voor nieuwe verhuring SKG** sluitwerk aan te brengen om woninginbraak terug te dringen. 

Eemland Wonen heeft invulling gegeven aan deze opgave door dit bij alle woningen toe te passen.  

 

Daarnaast is in samenwerking met de gemeente Baarn een project opgestart voor huurders om zelf 

inbraak werende voorzieningen aan te brengen. Eemland Wonen zorgt daarnaast met de 

aanwezigheid van wijkbeheerders in enkele complexen ook voor een bijdrage aan de leefbaarheid. 

Deze wijkbeheerders zijn in de visitatieperiode aangesteld. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Eemland Wonen voorziet haar woningen van rookmelders 

Eemland Wonen heeft vanaf 2020 de opgave om alle woningen te voorzien van rookmelders. 

Eemland Wonen heeft uitvoering gegeven aan deze afspraak. Het voorzien van alle woningen loopt 

momenteel op schema. Eemland Wonen gaat bij huurders langs voor onderhoud aan de CV ketel, 

in combinatie met het plaatsen van rookmelders. Mocht het niet lukken om deze werkzaamheden te 

combineren, wordt er een losse afspraak ingepland.  
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De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

1.5.5 Thema 5: Duurzaamheid  

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen ten aanzien van het thema 

‘’Duurzaamheid’’ ruim voldoende heeft gepresteerd. Eemland Wonen heeft 

woningen verduurzaamd, heeft de gemiddelde energetische status van de 

voorraad laten dalen en heeft ingezet op bewustwording onder haar huurders. Daarnaast 

zijn diverse woningen gasloos gemaakt en opgeleverd en werkt de corporatie mee aan de 

Transitievisie Warmte van de gemeente. 

 

Eemland Wonen verduurzaamt haar woningbezit  

Eemland Wonen staat voor de opgave om haar woningbezit te verduurzamen om zodoende in 

2021 een gemiddeld Energie-Index van 1,25 te behalen. Daarnaast heeft Eemland Wonen de 

additionele opgave dat vanaf 2030 er geen woningen meer zijn met een energielabel van C of 

slechter.  

 

De gemiddelde EI van de woningvoorraad van Eemland Wonen bedroeg eind 2020 1,41. Eind 2018 

bedroeg deze index nog 1,49. Het percentage woningen met een label B bedroeg daarnaast eind 

2021 ongeveer 55%.  

 

Om de EI van de woningvoorraad te laten dalen heeft Eemland Wonen woningen energetisch 

verbeterd. Eemland Wonen heeft woningen energetisch verbeterd bij mutatie en bij planmatig 

onderhoud. De verduurzaming bij mutatiewoningen betreft: 50 woningen in 2018, 33 woningen in 

2019 en 12 woningen in 2020. Bij het planmatig verduurzamen zijn in 2018 171 woningen 

complexmatig verduurzaamd. Vanuit 2018 liep de aanpak van 172 woningen over 4 complexen 

door naar 2019.  

 

Eemland Wonen brengt daarnaast led-verlichting aan bij de algemene verlichting van galerijen en 

bergingsgangen. Zodoende brengt Eemland Wonen het energieverbruik naar beneden en daarmee 

de servicekosten. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

 

Afbeelding 1.6: Woningen voorzien van zonnepanelen. 
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Eemland Wonen heeft het voornemen om een energiebewustwordingscampagne te voeren, 

maar gebruikt al andere middelen 

Eemland Wonen heeft de opgave om een bewustwordingscampagne te voeren onder haar 

huurders ten aanzien van het energieverbruik. Eemland Wonen wil haar huurders namelijk 

bewuster maken van hoe het energieverbruik van woningen kan worden teruggedrongen. Anno 

2020 is deze campagne nog niet gestart, maar Eemland Wonen werkt wel via andere wegen aan 

het vergroten van de bewustwording door onder andere haar huurders met nieuwsbrieven op de 

hoogte te stellen van de RREW subsidies, ledlampen uit te delen bij nieuwe verhuringen en mee te 

werken aan de klimaatkrant in Baarn.  

 

In het algemeen zet Eemland Wonen ook in op het onderhouden van goed contact met de huurders 

om op die wijze bewustwording mee te geven. Zo zijn er stappen gemaakt in de klantcommunicatie 

en het contact met de huurders. Eemland Wonen werkt met een magazine, digitale nieuwsbrieven 

en een nieuwe website. Dat is de afgelopen vier jaar helemaal op de schop gegaan. De corporatie 

werkt daarnaast ook met een KWH: Continue meting van de dienstverlening en tevredenheid 

huurders (AEDES benchmark participatie). 

 

Eemland Wonen heeft een stapelcomplex gasloos gemaakt  

Eemland Wonen had in 2020 de opgave om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een 

bestaand complex gasloos te maken. Het onderzoek hiernaar is gedaan, afgerond en is in 

uitvoering gebracht. In oktober 2021 zijn circa 20 appartementen gasloos gemaakt. Dit betreft 

appartementen op de locatie Turfstraat. Daarnaast is bijgestuurd om woningen in het project de 

Loef, waar een bouwvergunning met aardgasaansluiting was vergeven, toch om te zetten naar 

gasloos. Ook zijn een aantal studio’s bestemd voor jongeren gasloos opgeleverd. 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

Eemland Wonen werkt mee aan de ‘’Transitievisie Warmte’’ 

Eemland Wonen participeert in de Transitievisie Warmte van de gemeente. Samen trekt de 

corporatie daarin op om mee te denken over alternatieve energiebronnen van wijken. De 

transitievisie van de gemeente is inmiddels opgesteld. Hier heeft Eemland Wonen in 

geparticipeerd. Het visie is onder meer gericht op de Staatsliedenbuurt in Baarn met een scherpe 

visie op het wijktransitieplan. Eemland Wonen werkt nu verder met de gemeente aan een nieuw 

rapport dat in 2022 wordt opgeleverd.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft voldaan 

aan de prestatieafspraak. 

 

1.6 Beschrijving van de ambities 

Eemland Wonen heeft haar ambities voor maatschappelijk presteren vastgelegd in het Koersplan 

2019 – 2021 ‘’Gewoon Wonen’’. Voorheen was het ondernemingsplan 2017 – 2021 van kracht.  

 

Ondernemingsplan 2017 – 2021 

In het ondernemingsplan 2017 tot en met 2021 heeft Eemland Wonen haar ambities en visie 

opgesteld. In dit ondernemingsplan gaat Eemland Wonen allereerst dieper in op de uitgangssituatie 

per 1 januari 2017 op gebied van onder meer (aantallen) woningen, huurprijzen, steefhuren en de 

energetische toestand. Vervolgens worden ambities benoemd op vier beleidsterreinen uit het 
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strategisch voorraadbeleid: verhuur, onderhoud/verduurzaming, verkoop en nieuwbouw/renovatie 

en wordt dieper ingegaan op de aspecten financiën en Governance. De missie van waaruit 

Eemland Wonen werkt luidt:  

 

Eemland Wonen is een sociale huisvester in Baarn en omgeving. Eemland Wonen bouwt 

en verhuurt woningen voor mensen die er - veelal op grond van hun inkomen - voor  

kiezen om te wonen in een sociale huurwoning. Hierbij heeft Eemland Wonen speciale 

aandacht voor (kwetsbare) jongeren. De woningen worden goed onderhouden. Het bouwen, verhuren, 

onderhouden en verkopen van sociale huurwoningen geschiedt in een verantwoord financieel kader. 

 

Koersplan 2019 – 2021 ‘’Gewoon Wonen’’ 

Eemland Wonen heeft haar ambities van 2019 – 2021 verwoord in het Koersplan ‘’Gewoon 

Wonen’’. Eemland Wonen heeft er dus voor gekozen om het voorgaande ondernemingsplan 

voortijdig te herijken en te actualiseren. Dit mede door de veranderingen in de samenleving en 

ontwikkelingen op maatschappelijk, technisch en economisch gebied. 

 

De missie van Eemland Wonen is om woonruimte te bieden in Baarn en omgeving aan mensen die 

daar zelf onvoldoende in kunnen voorzien. Gepaard met deze missie gaan de volgende 

kernwaarden:  

• Betrokken: ‘’We tonen begrip, leven ons in, denken mee en zoeken oplossingen. We weten 

wat  er leeft bij onze huurders. We zijn open en transparant. Wij luisteren naar elkaar, naar 

onze huurders en naar onze belangenhouders. We (h)erkennen elkaars kracht’’ 

• Samen: ‘’We zoeken de samenwerking op met onze huurders en belangenhouders. We zijn 

(klant)vriendelijk. We zijn toegankelijk. We denken in mogelijkheden. We hebben aandacht 

voor de ander en zorgen voor elkaar.’’ 

• Gedreven: ‘’We werken met passie. We willen vooruit. We werken vanuit visie. We nemen  

initiatief. We hebben oog voor vernieuwing en kansen.’’ 

 

In haar koersplan gaat Eemland Wonen nader in politieke, economische, technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen. Eemland Wonen spreekt uit adaptief hieraan te willen zijn door 

hier rekening mee te houden in haar keuzes. Onder politieke ontwikkelingen schaart Eemland 

Wonen het beleid van de Rijksoverheid over hoe corporaties ervoor moeten zorgen dat 

huurwoningen betaalbaar blijven voor lage inkomens, woningen passend worden toegewezen en 

dat de woningvoorraad verduurzaamd wordt. Over economische ontwikkelingen schrijft Eemland 

Wonen dat het voor de uitdaging staat om doorstroom te creëren, dat bemoeilijkt word door een 

mismatch tussen inkomens en huurprijzen en de stijgende huizenprijzen. Op technologisch vlak is 

het de kunst om in te spelen op de digitalisering en de praktische toepassing daarvan. Als 

maatschappelijke ontwikkeling benoemt Eemland Wonen de trend van de toenemende 

individualisering in de vorm van small living, groepswonen, de deeleconomie en het langer 

zelfstandig thuis wonen. Dit laatste legt voornamelijk druk op de zorg- en welzijnsparten.  

 

Op basis van de geschetste ontwikkelingen heeft Eemland Wonen ambitie opgesteld die aandacht 

krijgen in de periode 2019 – 2021. Eemland Wonen verdeelt dit onder drie hoofdthema’s: 

1. Duurzaam wonen; 

2. Meer dan wonen; 

3. Verantwoord wonen. 
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1.7 Ambities in relatie tot de opgaven 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie eigen ambities en doelstellingen voor de maatschappelijke prestaties 

heeft en deze bij de externe opgaven in het werkgebied passen. De 

visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege het feit dat de 

koers en de visie voortijdig zijn herijkt, zodat op passende wijze invulling kan worden 

gegeven op de diverse ontwikkelingen in de samenleving. Eemland Wonen heeft hiervoor 

diverse ambities opgesteld en laat zien creatief en ambitieus te zijn om deze te realiseren. 

Bijvoorbeeld door zich op gebied van nieuwbouw te focussen op omliggende gemeenten.  

 

De visitatiecommissie constateert dat Eemland Wonen ambities heeft geformuleerd die adaptief en 

passend zijn aan de opgaven en ontwikkelingen in het werkveld. De ambities zijn vastgelegd in het 

koersplan 2019 – 2021 ‘’Gewoon Wonen’’, dat ingaat op de volkshuisvestelijke thema’s: 

beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, woningkwaliteit en leefbaarheid. Daarnaast wordt 

in dit koersplan ook onder andere ingegaan op communicatie, dienstverlening en samenwerking 

met ketenpartners.  

  

In het koersplan presenteert Eemland Wonen eerst een aantal ontwikkelingen op politiek, 

economisch, technologisch en maatschappelijk gebied. Ontwikkelingen zijn onder andere het tekort 

aan voldoende woningen voor de primaire doelgroep, een moeizaam verloop van doorstroming en 

dat de individualisering en het langer zelfstandig thuis wonen steeds grotere uitdaging wordt. Ook 

benoemt Eemland Wonen dat digitalisering een steeds grotere rol speelt in de sector en dat ze voor 

de uitdaging staat hoe om te gaan met de praktische toepassing hiervan. 

 

 In de ambities die ze formuleert, laat Eemland Wonen zien dat adaptief wil zijn aan deze 

ontwikkelingen. Op bijvoorbeeld het gebied voldoende beschikbaarheid voor de primaire doelgroep, 

ambieert ze om minimaal 80% van de huren onder de tweede aftoppingsgrens van de huurtoeslag 

te houden en elk jaar 30 woningen nieuw te bouwen. In het kader van beschikbaarheid heeft 

Eemland Wonen daarnaast de blik buiten de gemeente geworpen om ook in omliggende gemeente 

op zoek te gaan naar mogelijkheden. Daarnaast heeft de corporatie in eigen gemeente een 

brandbrief gestuurd naar de gemeente om een project toch van de grond te krijgen. Dit tekent de 

positie van de corporatie.  

 

Op het gebied van leefbaarheid wil Eemland Wonen bijvoorbeeld de samenwerking met haar 

ketenpartners (waaronder gemeenten en zorg- en welzijspartijen) verder intensiveren om de 

aandacht voor kwetsbare doelgroepen te vergroten. Met deze ambitie laat Eemland Wonen zien 

dat ze wil inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

Eemland Wonen heeft daarnaast om ambities op gebied van duurzaamheid te realiseren een 

samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie en heeft vanuit het sociale domein het initiatief 

genomen om partijen bij elkaar te zetten om overlastgevallen te bespreken en aan te pakken.  

 

Eemland Wonen heeft daarnaast ook ambities op andere terreinen. Zo wil ze haar dienstverlening 

en  communicatie structureel verbeteren. Ze schenkt bijvoorbeeld aandacht aan open en 

transparante communicatie, een verbeterde bereikbaarheid voor huurders en wil ze openheid 

geven in haat beleidsplannen, projecten en beweegredenen richting huurders, belangenhouders en 

collega’s. Andere ambities gaan in op onder andere het creëren van voldoende financiële buffers 
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om onvoorziene tegenvallers op te pakken en de slagkracht en weerbaarheid te vergroten. Ook 

hecht Eemland Wonen waarde aan integer besturen en handelen als corporatie.  

  

De visitatiecommissie beoordeelt dat de ambities en opgaven van Eemland Wonen in lijn met 

elkaar liggen. De corporatie is reëel over welke ontwikkelingen op haar af komen en wat zij wil 

ondernemen om hier een antwoord op te geven. Ook is de visitatiecommissie van mening dat 

Eemland Wonen op goede wijze heeft laten zien het ondernemingsplan of de koers actueel en 

passend te houden door deze vroegtijdig te actualiseren.  
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2 Presteren volgens Belanghebbenden 
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2.1 Inleiding 

Het tweede perspectief van waaruit het presteren van Eemland Wonen wordt beoordeeld is 

‘Presteren volgens Belanghebbenden’. In het hoofdstuk Presteren volgens Belanghebbenden 

geven de belanghebbenden een oordeel over de mate waarin zij tevreden zijn over de 

maatschappelijke prestaties van Eemland Wonen, de relatie en de wijze van communicatie met de 

corporatie en de invloed op het beleid van de corporatie. Daarnaast geven belanghebbenden aan 

wat de corporatie nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te voldoen dan wel de 

verwachtingen te overtreffen. Als laatste geven de gemeente(n) en de huurders hun mening over 

de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces in de lokale driehoek. 

 

In het hoofdstuk ‘Presteren volgens Belanghebbenden’ wordt de beoordeling van de 

belanghebbenden weergegeven. Het gaat hierbij om het oordeel van de belanghebbenden en niet 

om het oordeel van de visitatiecommissie. 

 

In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling door de 

belanghebbenden. 

 

2.2 Beschrijving van de belangrijkste belanghebbenden 

De huurdersvertegenwoordiging en de gemeente Baarn in het werkgebied zijn via persoonlijke 

gesprekken bij de maatschappelijke visitatie betrokken. De visitatiecommissie heeft met (een 

delegatie van) de huurdersvertegenwoordiging en de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) 

gesproken.  

 

Daarnaast is een brede groep van overige belanghebbenden geïnterviewd. De visitatiecommissies 

heeft gesproken met Kwintes, Pit Baarn en Woongroep De Vlinthof.  

 

In bijlage 3 is een overzicht met de betrokken belanghebbenden opgenomen.  

 

2.3 Beoordeling door belanghebbenden 

De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden gevraagd om hun oordeel weer te geven in een 

rapportcijfer van 1-10. In onderstaande tabel is het oordeel van belanghebbenden op de 

verschillende onderdelen weergegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen huurders, 

gemeente(n) en overige belanghebbenden. Het gemiddelde cijfer komt tot stand door weging van 

de scores van de huurders (1/3), gemeente(n) (1/3) en overige belanghebbenden (1/3). Het 

eindoordeel komt als volgt tot stand:  

 

• Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie (50%); 

• Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie (25%); 

• Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie (25%). 

 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren volgens 

Belanghebbenden’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 
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Tabel 2.1: Presteren volgens Belanghebbenden 

Thema Huurders Gemeente Overig Eindcijfer 

Tevredenheid over de maatschappelijke prestaties van de corporatie 

Thema 1: Beschikbaarheid 9,0 7,5 7.5 8,0 

7,5 

Thema 2: Betaalbaarheid 7,0 7,0 - 7,0 

Thema 3: Specifieke doelgroepen 8,0 7,8 8,0 7,9 

Thema 4: Leefbaarheid  7,0 7,5 8,0 7,5 

Thema 5: Duurzaamheid 7,0 7,0 7,5 7,2 

Extra prestatieveld - - - - Tevredenheid over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie 

Relatie en communicatie 8,0 8,0 7,8 7,9 

Tevredenheid over de mate van invloed op het beleid van de corporatie 

Invloed op beleid 6,0 7,5 7,5 7,0 

Gemiddeld  7,5 

 

 

2.3.1 Thema 1: beschikbaarheid  

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen ten aanzien 

van thema beschikbaarheid als goed. 

 

 

Huurdersraad  

De Huurdersraad vindt dat Eemland Wonen zich erg goed inzet voor de beschikbaarheid binnen de 

(financiële) mogelijkheden die ze heeft. Het resultaat is echter teleurstellend, de beschikbaarheid is 

minimaal uitgebreid gedurende de visitatieperiode. Dit komt mede door weinig beschikbare 

bouwlocaties in de gemeente Baarn en de stagnering in het proces als gevolg van de volgorde 

waarin plannen worden gemaakt, getoetst en vergund worden. Het wordt om deze reden Eemland 

Wonen niet aangerekend. Daarnaast constateert de Huurdersraad dat er een gemeentelijke 

woonvisie is waar geen rechten uit ontleend kunnen worden. Dit maakt het voor Eemland Wonen 

lastig om nieuwbouw toe te kunnen voegen.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is over de inzet van Eemland Wonen tevreden. De gemeente ziet dat de corporatie 

graag wil investeren, maar dat mogelijkheden en kansen daarvoor en nieuwbouwlocaties schaars 

zijn. De opgaven moeten echter wel blijven worden ingevuld. Hierdoor spreekt de gemeente als 

aandachtspunt uit dat Eemland Wonen misschien iets actiever en innovatiever kan kijken naar 

andere mogelijkheden om woningen op te leveren. 

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden geven aan dat Eemland Wonen laat zien creatief te denken op dit 

thema om voldoende beschikbaarheid te creëren voor verschillende doelgroepen. Eemland Wonen 

is op dit thema betrokken, pakt haar verantwoordelijkheid en stemt zaken af. Ze proberen het 

initiatief te nemen. Binnen de middelen en mogelijkheden die er zijn tonen ze een goede inzet.  
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2.3.2 Thema 2: betaalbaarheid  

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen ten aanzien 

van het thema betaalbaarheid met een ruim voldoende. 

 

 

Huurdersraad 

De Huurdersraad beoordeelt de inzet van Eemland Wonen ten aanzien van betaalbaarheid als ruim 

voldoende. Men is wel van mening dat Eemland Wonen het maximale percentage aan 

huurverhoging heeft doorgevoerd, wat in de ogen van de Huurdersraad niet passend is in de 

huidige context van stijgende energieprijzen en hoge inflatie. In de aanloop naar de vaststelling kon 

de Huurdersraad de redenaties vanuit Eemland Wonen die hieraan ten grondslag lagen moeilijk 

volgen, en waren alternatieven voor huuraanpassing niet bespreekbaar. Desondanks is de 

Huurdersraad wel tevreden over de wijze waarop Eemland Wonen hierover communiceert. 

Eemland Wonen legt haar keuzes en onderbouwing uit en informeert de Huurdersraad adequaat. 

De Huurdersraad prijst hierin de sociale betrokkenheid van Eemland Wonen.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is tevreden over de inzet op betaalbaarheid en geeft aan dat Eemland Wonen dit 

goed in het oog houdt. Zo hanteren ze onder meer een tweehurenbeleid en wordt er ook 

geëxperimenteerd met doorstroming. Hierbij wordt de gelegenheid geboden aan senioren om door 

te stromen met behoudt van de eigen huur. Dit heeft resultaat gehad.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden gaven aan op dit thema te weinig zicht te hebben op de prestaties 

van Eemland Wonen om deze te kunnen beoordelen. 

 

 

2.3.3 Thema 3: huisvesting specifieke doelgroepen  

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen ten aanzien 

van thema huisvesting specifieke doelgroepen als goed. 

 

 

Huurdersraad  

De Huurdersraad constateert dat Eemland Wonen zich inzet voor de huisvesting van specifieke 

doelgroepen. Eemland Wonen doet op dit thema wat ze kan, en laat hierin haar sociale kant zien. 

Voorbeelden zijn project De Loef, het begeleid wonen aan de Jan Steenlaan en de 

schoutencontracten voor jongeren. Ook statushouders worden conform de taakstelling van de 

gemeente gehuisvest, en de corporatie zet zich nu ook in voor de opvang van Oekraïners. De inzet 

van de manager Wonen bij Eemland Wonen wordt nog expliciet geprezen door de Huurdersraad. 

De Huurdersraad kan echter moeilijk inschatten of de prestaties van Eemland Wonen voldoende 

om aan de opgaven te voldoen.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is van mening dat Eemland Wonen zich goed inzet voor de doelgroepen in het 

werkgebied. Zo wordt de jaarlijkse taakstelling met betrekking tot het huisvesten van statushouder 

behaald en zijn afspraken gemaakt over de uitstroom van mensen uit instellingen. Dat wordt goed 

opgepakt. In Baarn zijn daarnaast nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor mensen met een 

beperking en is Eemland Wonen nu ook bezig met een project voor jongeren met het syndroom 

van Down.  
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Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden geven aan dat Eemland Wonen zich goed inzet voor de doelgroepen. 

De corporatie heeft verstand van de doelgroepen, heeft oog voor de problematiek en is bereid om 

mee te denken. Ze hebben daarnaast nadrukkelijk aandacht voor het plaatsen in de wijken. Ook 

wordt aangegeven dat vanuit een belanghebbende het gevoel heerst dat Eemland zich sterk inzet 

om woningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen.  

 

 

2.3.4 Thema 4: leefbaarheid  

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen ten aanzien 

van thema leefbaarheid als goed. 

 

 

Huurdersraad  

Eemland Wonen pleegt voldoende inzet op leefbaarheid volgens de Huurdersraad. 

Buurtbeheerders leveren hier een goede bijdrage aan. Ze lossen bijvoorbeeld problemen in de wijk 

op, zoals geluidsoverlast. Daarnaast worden er bijvoorbeeld buurt BBQ ’s georganiseerd om zo op 

een informele wijze in contact te komen met buurtbewoners. Andere initiatieven zijn om het 

opzetten van een Bukbieb: een bibliotheek in de vorm van een huisje. 

 

Gemeente Baarn 

De gemeente geeft aan dat Eemland Wonen proactief optreedt op dit thema en zich goed inzet. Zo 

zijn enige tijd geleden twee wijkbeheerder aangesteld die nauw contact hebben met medewerkers 

van de gemeente en andere welzijnsinstellingen. Ook zet de corporatie zich goed in voor mensen 

met betalingsachterstanden. Een gezamenlijk aandachtspunt zijn complexen die extra aandacht 

vragen. Daar wordt actief op geacteerd, maar daar kan in het kader van preventie misschien meer 

aan worden gedaan. Wel proberen de wijkbeheerders daar al meer zicht op te krijgen.   

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden vinden dat Eemland Wonen op dit thema goed presteert. Eemland 

heeft aandacht voor de leefbaarheid in de wijken en zet middelen in om deze te verbeteren. 

Positieve voorbeelden die worden genoemd zijn de wijkbeheerders en de inzet van de 

verhuiscoach.  

 

 

2.3.5 Thema 5: duurzaamheid  

De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Eemland Wonen ten aanzien 

van thema duurzaamheid met een ruim voldoende. 

 

 

Huurdersraad  

De Huurdersraad vindt dat Eemland Wonen zich goed inzet voor de verduurzaming van haar bezit. 

De ambities zijn passend, en passen binnen de financiële mogelijkheden. Een grote uitdaging is 

echter om het bezit met monumentenstatus en het gespikkelde bezit te verduurzamen. De kosten 

hiervoor zijn hoog. Eemland Wonen heeft geen passend antwoord op. De argumentatie en 

berichtgeving hierover behoeft verbetering volgens de Huurdersraad.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is over het algemeen tevreden over de inzet, maar geeft ook aan dat er nog wat 

slagen gemaakt mogen worden. De gemeente erkent dat het woningbezit van Eemland Wonen niet 
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meehelpt aangezien dit voor een deel beschermd dorpsgezicht is. Hierdoor mogen bijvoorbeeld 

geen zonnepanelen worden geplaatst. De gemeente ziet daarnaast dat Eemland Wonen op dit vlak 

de ontwikkelingen volgt en meelift op een grootschalig project, waarbij de hele wijk wordt 

aangepakt. Daar participeert Eemland Wonen goed in.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn van mening dat de kwaliteit van het woningbezit over het 

algemeen voldoende tot goed is en dat de corporatie zich waar mogelijk inzet voor de 

verduurzaming. Met name wanneer projecten eenmaal lopen wordt aangegeven dat het dan soepel 

gaat. Wel wordt aangegeven dat het als belanghebbende wel eens lastig kan zijn om projecten van 

de grond te krijgen bij Eemland Wonen. 

 

 

2.3.6 Relatie en communicatie 

De belanghebbenden beoordelen de relatie en de communicatie met Eemland 

Wonen als goed. 

 

 

Huurdersraad  

De Huurdersraad is erg tevreden over de relatie en communicatie met Eemland Wonen. Met de 

komst van de nieuwe directeur-bestuurder hebben er veel veranderingen plaatsgevonden, en is de 

samenwerking ontwikkeld. De persoonlijke verhoudingen zijn goed en men weet elkaar goed te 

vinden, zowel op bestuurlijk niveau als met de medewerkers.  

 

Als aandachtspunt geeft de huurdersvereniging mee dat zij merken dat Eemland Wonen soms erg 

snel iets wil. Hierdoor is het voor de Huurdersraad soms lastig om tot goede adviezen te komen en 

ervoor te zorgen dat deze ook een plek krijgen in de besluitvorming bij de corporatie.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is erg tevreden over de relatie met Eemland Wonen. Op bestuurlijk niveau vindt er 

regelmatig overleg plaats. Het contact verloop soepel en de lijnen zijn erg kort. Beide partijen weten 

elkaar dan ook snel te vinden. Zowel concrete vraagstukken als opgaven en ontwikkelingen worden 

met elkaar besproken. Ook op ambtelijk niveau verloopt de samenwerking goed. Zo bestaat er 

maandelijks ambtelijk overleg en weten werknemers van beide organisaties elkaar ook vaak in de 

praktijk te vinden. Zowel met managers als met de medewerkers van de gemeente wordt de 

samenwerking als erg prettig omschreven.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn allen tevreden over de relatie en communicatie met Eemland 

Wonen. Verschillende belanghebbenden geven aan dat deze samenwerking en relatie zich de 

afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld. Dit komt volgens hen mede door personele wisselingen 

aan de kant van Eemland Wonen. Sindsdien heeft Eemland Wonen een open houding en verloopt 

de samenwerking goed. Een belanghebbende geeft aan dat door deze toegenomen openheid de 

lijnen veel korter zijn en je veel sneller bij de corporatie kan aankloppen.  

 

Een belanghebbende geeft wel aan dat door de personele wijzigingen de vanzelfsprekendheid in 

de samenwerking wat is verloren. De relatie is en blijft goed, maar de schwung in de samenwerking 

wordt wat gemist. Hier kunnen beide partijen meer op inzetten.  
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2.3.7 Invloed op beleid 

De belanghebbenden beoordelen de invloed op het beleid van Eemland Wonen 

met een ruim voldoende. 

 

 

Huurdersraad  

De Huurdersraad ervaart dat ze beperkte invloed heeft op het beleid van Eemland Wonen. Als 

voorbeeld noemt ze het huurprijsbeleid dat vaak eenzijdig tussen gemeente en Eemland Wonen tot 

stand komt. De Huurdersraad ervaart hierin weinig ruimte om mee te praten, waarbij wel wordt 

aangegeven dat dit deels ook vastligt in de overeenkomst die de voorgaande Huurdersraad heeft 

gesloten. Bovendien benoemt de Huurdersraad dat het huurprijsbeleid niet meer passend is sinds 

de coronaperiode en de stijgende inflaties. Een ander voorbeeld is dat de Huurdersraad zich niet 

herkent in het sloop- en renovatiereglement. Ze constateert dat ze geen inzicht krijgt in hoe deze 

beleidsbeslissing tot stand is gekomen en ervaart dat haar adviezen niet worden niet overgenomen 

door Eemland Wonen.  

 

Eemland Wonen faciliteert daarentegen wel ondersteuning aan de Huurdersraad om het jargon 

beter te begrijpen. Hiertoe heeft de Huurdersraad een collegereeks bij de Woonbond gevolgd. Ook 

wordt de bewonersbijeenkomst rondom het thema onderhoud gewaardeerd, waarbij actief input van 

huurders wordt opgehaald. 

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is tevreden over de invloed op het beleid van Eemland Wonen. Eemland wonen 

denkt en doet mee en laat ook andere partijen participeren. De gemeente geeft wel aan dat 

bijvoorbeeld het Koersplan achteraf wel met de gemeente is gedeeld, maar dat zij liever aan de 

voorkant al betrokken waren geweest. Hoewel het Koersplan wel in lijn was met de eigen visie had 

de betrokkenheid aan de voorkant dus wat beter gekund.  

 

Overige belanghebbenden 

De overige belanghebbenden zijn tevreden over de invloed op het beleid. Op het moment dat er 

situaties zijn dan kan goed met de corporatie worden geschakeld en staan ze open voor andere 

meningen en ideeën. Een belanghebbende geeft aan dat op bijvoorbeeld het thema doelgroepen 

wel meer aan de voorkant kan worden geschakeld om na te gaan hoe beide partijen ergens 

tegenaan kijken. Een andere belanghebbende is van mening dat invloed sterk afhangt van het 

onderwerp. Zo stelde Eemland Wonen wijkcoaches aan waar een organisatie al actief was met het 

inzetten daarvan. Het zou daarom wenselijk zijn om jaarlijks vaker op hoofdlijnen te overleggen 

over ontwikkelingen en opgaven. Een visiebespreking op gemeenschappelijke thema’s om te zien 

hoe partijen elkaar kunnen versterken is hier een mogelijke opzet voor.  

 

2.4 Boodschap  

De visitatiecommissie heeft de belanghebbenden, aan de hand van een aantal open vragen, in 

staat gesteld om leer- en verbeterpunten en een boodschap aan de corporatie mee te geven.   

 

2.4.1 Goede punten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘goede punten’ mee: 

• Eemland Wonen reageert snel en adequaat rond het oppakken van 

onderhoudswerkzaamheden. De Huurdersraad prijst het snelle handelen van Eemland Wonen 

hierin; 
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• De Huurdersraad prijst de bereidwilligheid van Eemland Wonen. Daarnaast vindt de 

Huurdersraad het prettig dat Eemland Wonen altijd keuzes uitlegt en een luisterend oor biedt 

aan haar huurders. Ook als ze iets niet doen wordt dat goed uitgelegd; 

• Eemland Wonen bouwt zeer goed geïsoleerde woningen; 

• De gemeente en Eemland Wonen trekken lering uit projecten en zorgen dat het de keer daarna 

beter gaat. Dit geldt onder meer voor de participatie van de zittende huurders wat erg van 

belang is geworden; 

• Eemland Wonen treedt met het oppakken van regionale thema’s steeds meer naar buiten toe. 

Dat is een positieve en prettige ontwikkeling. Pit Baarn adviseert om hiermee door te gaan; 

• De omklapconstructie van bepaalde de woningen is goed en erg waardevol. Bij deze 

constructie huurt een organisatie woningen van Eemland Wonen en verhuurt aan de doelgroep. 

Wanneer de huurders weer zelfstandig kan wonen wordt de woning omgeklapt en komt deze 

weer in verhuur bij de corporatie. Dit wordt goed opgepakt. 

 

2.4.2 Leer- en verbeterpunten 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende ‘leer- en verbeterpunten’ mee, waarmee zij 

aangeven op welke wijze de corporatie nog kan/moet verbeteren om aan de verwachtingen te 

voldoen.  

• De Huurdersraad ervaart een verschil in de communicatie op managementniveau en op 

uitvoeringsniveau. De uitvoering verkondigt vaak de boodschap dat iets niet mogelijk is volgens 

de regels, terwijl het management open staat voor ideeën en suggesties. De Huurdersraad zou 

graag zien dat de afstemming tussen deze niveaus verbeterd wordt; 

• De Huurdersraad ziet graag dat de samenwerking en afstemming tussen Eemland Wonen en 

onderaannemers verbeterd wordt en Eemland Wonen hierin het overzicht bewaard. De 

communicatie hiertussen verloopt doorgaans niet goed en heeft soms lange doorlooptijden; 

• Het meer aan de voorkant betrekken van de gemeente bij bijvoorbeeld zaken als een 

koersplan; 

• De communicatie naar de huurders kan soms nog wel eens formeel overkomen. Dit kan 

afstandelijk aanvoelen voor sommige mensen. Boodschappen kunnen soms dus beter worden 

gebracht; 

• De belanghebbende geeft aan dat het lang kan duren voordat zichtbare stappen worden 

genomen ten aanzien van andere woonvormen, plaatsing van doelgroepen in de wijken of de 

indelingen van de wijken. Hoe ga je daar als corporatie mee om? Wat is je visie en beleid 

daarop? De belanghebbende zou graag wijk- en themabijeenkomsten op dit vlak zien; 

• Eemland Wonen zou jaarlijks een bijeenkomst kunnen organiseren om ketenpartners te 

spreken over de aanpak van gemeenschappelijke thema’s. Een voorbeeld kan ook zijn om een 

gezamenlijke en integrale wijkaanpak te creëren.  

 

2.4.3 Boodschap of advies 

Samenvattend geven de belanghebbenden de volgende 'boodschappen' mee. 

• Eemland Wonen is voornemens om tot een fusie over te gaan met Woonstichting Leusden. De 

gemeente geeft als aandachtspunt mee dat Eemland Wonen goed de belangen ten aanzien 

van de Baarnse investeringscapaciteit in de gaten houdt.  

 

2.5 Beoordeling kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces 

De visitatiecommissie heeft de huurders en de gemeente(n), aan de hand van een aantal open 

vragen, gevraagd om hun mening te geven over de kwaliteit van de prestatieafspraken en het 

proces om te komen tot prestatieafspraken in de lokale driehoek. 
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Huurdersraad 

De Huurdersraad ervaart dat ze wel wordt meegenomen in de prestatieafspraken, al is de 

daadwerkelijke betrokkenheid bij het opstellen ervan gering zijn zij van mening. Het is voornamelijk 

een samenspel tussen de gemeente en Eemland Wonen.  

 

De Huurdersraad geeft daarnaast aan dat participeren in dit proces een tijdrovende en zeer 

belastende klus is (ze geeft het cijfer 4 hiervoor). Het kost de vrijwilligers van de Huurdersraad veel 

tijd en energie, en vindt plaats naast andere werkzaamheden zoals de maatschappelijke visitatie, 

fusie, bewonersbijeenkomsten en opstelling van andere rapportages. Een bijkomende uitdaging is 

om het jargon snel op te pikken en te begrijpen. De Huurdersraad constateert dat ze inhoudelijk 

minder op de hoogte is in vergelijking met de gemeente en Eemland Wonen. Desondanks is de 

Huurdersraad van mening dat zij de afgelopen jaren wel zijn uitgegroeid tot een professionele 

klankbordgroep van Eemland Wonen.  

 

Gemeente Baarn 

De gemeente is van mening dat het proces erg soepel verloopt. Alle partijen kunnen input leveren, 

zeggen wat er mist en ontwikkelingen bespreken. Dit gaat altijd in goede harmonie. De partijen 

bereiden de vergaderingen ook goed voor. Hierdoor loopt het erg soepel.  

 

Ten aanzien van de kwaliteit van de afspraken is de gemeente van mening dat deze ieder jaar 

wordt verbeterd. Dit komt onder meer omdat afspraken nauwlettend gemonitord worden en doordat 

afspraken voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De afspraken op gebied van leefbaarheid zijn 

bijvoorbeeld een stuk concreter worden. De afspraken op gebied van duurzaamheid mogen 

volgens de gemeente nog wel wat scherper worden geformuleerd. De gemeente is daarnaast 

tevreden dat is overgestapt naar meerjarige afspraken.  
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3 Presteren naar Vermogen 
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3.1 Inleiding 

Het derde perspectief van waaruit het presteren van Eemland Wonen wordt beoordeeld is 

‘Presteren naar Vermogen’. De visitatiecommissie beoordeelt de ‘vermogensinzet’, dat wil zeggen 

of de corporatie voor het realiseren van maatschappelijke prestaties haar vermogen verantwoord 

inzet en optimaal gebruik maakt van haar financiële mogelijkheden, gebaseerd op een 

onderbouwde visie en zonder het voortbestaan op het spel te zetten.  

 

3.2 Beoordeling voor visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Presteren naar Vermogen’ 

weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de beoordeling. 

 

Tabel 3.1: Presteren naar Vermogen 

Perspectief 
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Perspectief 3: Presteren naar Vermogen 

Vermogensinzet  8,0 100% 8,0 

 

3.3 Vermogensinzet 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie de inzet van haar beschikbare vermogen voor maatschappelijke 

prestaties passende bij de externe opgaven en de vermogenspositie 

verantwoordt en motiveert. De visitatiecommissie constateert dat wordt voldaan 

aan het ijkpunt voor 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd 

vanwege de goede en gestructureerde werkwijze waarbij Eemland Wonen aandacht heeft 

voor het onderbouwen van haar vermogenskeuzen. Hierbij worden de diverse uiteenlopende 

belangen goed op elkaar afgewogen en krijgen de volkshuisvestelijke belangen vaak 

prioriteit. Eemland Wonen zet bovendien goed in op mogelijkheden haar vermogensinzet te 

verruimen.  

 

Eemland Wonen heeft de doelstellingen uit haar ondernemingsplan vertaald naar 

jaarplannen 

Eemland Wonen stelt ieder jaar een begroting met een voortschrijdende meerjarenbegroting op. In 

de begroting wordt ingegaan op de maatschappelijke opgaven die Eemland Wonen wil invullen. 

Hierbij wordt een duidelijke relatie gelegd tussen de doelen uit het ondernemingsplan. Zoveel 

mogelijk wordt ook een duidelijke koppeling gelegd tussen de volkshuisvestelijke doelen en de 

daarvoor in te zetten middelen of uit te voeren activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: 

 

• De leefbaarheid in onze buurten en wijken gaat over schoon, heel en veilig. Dit met als streven 

om fijn en prettig met elkaar te kunnen samenleven. Vanuit onze primaire rol is er oog en 

aandacht voor het schoonhouden van de straten en complexen. En het in toom houden van het 

groen om ons heen. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan hoe huurders met elkaar en 

8,0 
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buurtgenoten met elkaar omgaan. Onze wijkbeheerders zullen ook in 2021 zich onvermoeibaar 

inzetten om samen met huurders en onze lokale samenwerkingspartners hier vorm en inhoud 

aan te geven. We reserveren in onze begroting hiervoor € 73.000,-. Hier vallen ook de kosten 

voor buurtbemiddeling en de verhuiscoach onder.   

• De komende jaren investeren wij vooral verder in energiebesparende maatregelen, zoals 

woningisolatie in combinatie met een betere ventilatie van woningen en het toepassen van 

zonnepanelen. Aansluitend streeft Eemland Wonen van 2030 tot 2050 ernaar, het bezit CO2-

neutraal en gasloos te maken. In de meerjarenbegroting is voor de hele uitvoeringsstrategie tot 

2030 een budget opgenomen van gemiddeld 1,5 miljoen euro per jaar voor verduurzaming en 

gemiddeld 0,3 miljoen euro per jaar voor onderhoud naar aanleiding van verduurzaming.  

 

De verdere uitwerking van de begroting en de meerjarenbegroting kent echter een meer financiële 

opzet, waardoor het minder goed mogelijk is de in te zetten middelen te relateren aan de 

maatschappelijke doelen. De visitatiecommissie ziet het dan ook als een mogelijkheid tot 

verbetering om ook in de begrotingen te starten met een weergave van de maatschappelijke 

thema’s en deze daarna uit te werken naar de daarvoor geplande inzet in vermogen en activiteiten.  

 

Eemland Wonen kan haar vermogenskeuzen toelichten 

Eemland Wonen beschikt over een investeringsstatuut dat in 2021 is geactualiseerd. Het 

investeringsstatuut helpt Eemland Wonen bij het maken van de juiste afweging. Past een voorstel 

bijvoorbeeld bij de maatschappelijke doelstellingen? Draagt het bij aan de afspraken die met de 

gemeente Baarn en de Huurdersbelangenvereniging zijn gemaakt?   

 

In het investeringsstatuut wordt het toetsingskader voor de inzet van het vermogen van Eemland 

Wonen beschreven. Er zijn verschillende  toetsen die moeten worden uitgevoerd voordat een 

investering wordt aangenomen. Deze zijn van de volgende aard: procedureel, strategisch, 

organisatorisch en financieel.   

 

Voor het doel van de visitatie zijn de strategische toetsen het meest relevant. Hierbij wordt bekeken 

of de investering/inzet past binnen de strategische doelen van Eemland Wonen zoals het hebben 

van voldoende beschikbare woningen met een betaalbare huur voor kwetsbare doelgroepen, het 

huisvesten van starters of het realiseren van een fijne woonomgeving.   

 

Door de gesprekken met management, bestuur en RvC van Eemland Wonen heeft de 

visitatiecommissie vastgesteld dat bij de discussies over de vermogensinzet meerdere 

invalshoeken zoals die van de huurder, het vastgoed en de invloed op het vermogen worden 

meegenomen. In eerste instantie zijn het koersplan en portefeuilleplan richtinggevend voor een 

eerste globale beoordeling op een project of voorstel past binnen de strategische kaders en / of de 

prestatieafspraken. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate het project of het voorstel bijdraagt 

aan het realiseren van de volkshuisvestelijke opgaven. Hierbij worden de belangen van de 

huurders en de gemeente duidelijk meegenomen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken wat er nodig is 

en wart de meerwaarde van de inzet van Eemland Wonen is.  

 

Eemland Wonen zet in op vermogensverruiming 

Eemland Wonen monitort het voldoen aan de door de externe toezichthouders vastgestelde 

normen voor kasstromen en vermogen aan de hand van haar periodieke rapportages en haar 

Financieel Sturingskader (FSK). Voor het weergeven van de financiële continuïteit van Eemland 

Wonen aan het einde van 2021 gebruiken we de volgende ratio’s:  

• Loan-to-Value (beleidswaarde):  44,7% (norm Aw ≤ 85%)  

• Interest Coverage Ratio (ICR):   1,87 (norm Aw ≥ 1,4)  

• Solvabiliteit (beleidswaarde):   52,5% (norm Aw ≥ 20%)  
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De Loan-to-Value (LTV) is een maatstaf om de schuldenlast van de corporatie in relatie tot de  

waarde van de woningen te beoordelen. Het is uiteraard gunstiger als woningen met minder hoge  

leningen kunnen worden aangetrokken. Daarom is een lagere score op de LTV beter. De ICR is  

een maatstaf om te bepalen hoe makkelijk de corporatie in staat is de rentelasten te betalen uit de  

operationele kasstroom. Het is daarmee ook een kengetal dat inzicht geeft in de liquiditeit van de  

corporatie. Een hogere score voor de ICR is beter. De solvabiliteit geeft aan of de corporatie op de  

middellange tot lange termijn haar verplichtingen kan voldoen. Een hogere score is beter.  

 

Uit de beoordeling tijdens de huidige visitatie blijkt dat Eemland Wonen op alle onderdelen aan de  

goede kant van de norm zit. Ook blijkt uit de scores dat er mogelijkheden zijn het vermogen extra in 

te zetten, de zogenoemde vermogensverruiming.  

 

Eemland Wonen heeft echter goed oog voor deze verruiming. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 

onderzoeken van mogelijkheden te investeren buiten Baarn, zoals in Eemnes. Ook is men altijd 

alert op nieuwe kansen en mogelijkheden die het overnemen van panden kan bieden. Eemland 

Wonen zet haar vermogensruime ook goed in door het beperken van huurverhogingen. Zo heeft 

men eind 2020 besloten geen huurverhoging toe te passen voor de maatregelen in haar nieuwe 

duurzaamheidsprogramma. Dit geld bovendien met terugwerkende kracht voor mensen die wel een 

verhoging hebben gekregen de afgelopen jaren bij het doorvoeren van 

duurzaamheidsmaatregelen.   

 

Eemland Wonen scoort gemiddeld in de Aedes-benchmark onderdeel bedrijfslasten 

Over de jaren 2018 tot en met 2021 heeft Eemland Wonen de volgende scores behaald in de 

Aedes-benchmark op het onderdeel bedrijfslasten. Tussen haakjes staat de hoogte van de 

bedrijfslasten per vhe. 

 

• 2018: A (671); 

• 2019: B (830); 

• 2020: B (867); 

• 2021: B (868). 

 

Opvallend is de stijging in de beheerkosten van 671 euro per vhe in 2018 naar 830 euro per vhe in 

2019 als gevolg van het moeten inhuren van extra personeel. Hierbij moet wel worden opgemerkt 

dat de kosten in 2018 (zeer) laag waren ten opzichte van andere woningcorporaties. Een B-score is 

bovendien in de ogen van de visitatiecommissie een prima prestatie aangezien bij een relatief 

kleine organisatie de kosten over een kleiner aantal verhuureenheden gespreid kunnen worden. 

 

Eemland Wonen heeft geen opmerkingen vanuit Aw over financiele positie ontvangen 

Aw rapporteert jaarlijks middels brieven over de uitkomsten van haar toezicht op Eemland Wonen. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt waaruit blijkt dat de financiele positie van Eemland Wonen in 

gevaar is. De risico inschatting is ‘laag’ op alle onderdelen van het toetsingskader dat Aw hanteert. 
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4 Governance van maatschappelijk presteren 
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4.1 Inleiding 

Het vierde perspectief van waaruit het presteren van Eemland Wonen wordt beoordeeld is 

‘Governance van maatschappelijk presteren’. De visitatiecommissie beoordeelt drie onderdelen: 

• Strategievorming en sturing op prestaties; 

• Intern toezicht; 

• Externe legitimatie en verantwoording. 

 

4.2 Beoordeling door visitatiecommissie 

De onderstaande tabel geeft de beoordeling vanuit het perspectief ‘Governance van 

maatschappelijk presteren’ weer. In de volgende paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 

 

Tabel 4.1: Governance van maatschappelijk presteren 

Perspectief 
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Perspectief 4: Governance van maatschappelijke presteren 

Strategievorming en 

prestatiesturing 

Strategievorming 7,0 
7,0 33% 

7,0 

Prestatiesturing 7,0 

Maatschappelijke oriëntatie  

raad van commissarissen 
 7,0 33% 

Externe legitimatie en 

openbare verantwoording 

Externe legitimatie 7,0 
7,0 33% 

Openbare verantwoording 7,0 

 

4.3 Strategievorming en prestatiesturing 

De visitatiecommissie beoordeelt de strategievorming van de corporatie als organisatie met een 

maatschappelijke functie en positie in het lokale netwerk (plan) en kwaliteit en de resultaten van het 

proces van prestatiesturing (check en act).  

 

4.3.1 Strategievorming 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie een actuele langetermijnvisie op haar eigen positie en toekomstig 

functioneren voor het realiseren van maatschappelijke prestaties heeft en deze 

zodanig vastgelegd en vertaald is naar doelen en activiteiten dat deze te monitoren zijn. De 

visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd, omdat Eemland Wonen 

haar strategische doelen duidelijk onderbouwt in het licht van de opgaven. Ook zijn de 

doelen geconcretiseerd en worden ze in praktijk toegepast, al wordt dit in de documentatie 

niet expliciet volgbaar gemaakt. Tot slot heeft Eemland Wonen tijdig en passend haar 

strategische doelen geactualiseerd, onder meer als gevolg van een bestuurswissel en 

ontwikkelingen in de omgeving.  

 

7,0 
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Eemland Wonen heeft haar strategie uitgewerkt in een koersplan 

Eemland Wonen heeft haar strategie voor de periode 2019 tot en met 2021 uitgewerkt in een 

koersplan ‘Gewoon wonen’, die begin 2019 is vastgesteld. Het koersplan geeft richting aan de inzet 

van Eemland Wonen. Hierbij werkt de corporatie vanuit de kernwaarden betrokken, samen en 

gedreven, aan de volgende missie: 

 

 Eemland Wonen biedt woonruimte in Baarn en omgeving aan mensen die daar zelf 

onvoldoende in kunnen voorzien. 

 

In het koersplan heeft Eemland Wonen vervolgens een analyse gemaakt van de ontwikkelingen in 

het werkgebied. Op basis van de analyse, missie en kernwaarden, zijn vervolgens de ambities 

geformuleerd langs drie strategische hoofthema’s: 

• Duurzaam wonen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid; 

• Meer dan wonen alleen: dienstverlening, communicatie, leefbaarheid en samenwerken; 

• Verantwoord wonen: financiën en vermogen, governance, integriteit en privacy, onze 

organisatie, informatie en automatisering, en risicobeheersing. 

 

Als input voor het ondernemingsplan zijn diverse sessies gehouden met de medewerkers van 

Eemland Wonen. Met deze sessies werd themagewijs in co-creatie, invulling is gegeven aan de 

thema’s. Daarnaast zijn ook gesprekken met de Huurdersraad, gemeente en RvC gevoerd over de 

invulling van het ondernemingsplan.  

  

Eemland Wonen heeft haar strategische doelen concreet doorvertaald en 

geoperationaliseerd 

De doelen worden in het koersplan eerst kwalitatief geduid en uitwerkt aan de hand van de 

genoemde onderwerpen, onder de strategische hoofdthema’s. Vervolgens zijn per onderwerp 

concrete ambities geformuleerd. Diverse ambities zijn al gekwantificeerd, maar bij andere blijft de 

ambitie nog meer abstract. Deze keuze past bij de inzichten van dat moment, de benodigde 

flexibiliteit of de aard van de opgave. Een exemplarisch voorbeeld hiervoor is de uitwerking onder 

het onderwerp ‘beschikbaarheid’: 

 

 

Vervolgens zijn de ambities verder geconcretiseerd en geoperationaliseerd aan de hand van het 

portefeuilleplan, de jaarplannen en de begrotingen. Het portefeuilleplan omvat echter eveneens 

meer ambities dan concrete doelstellingen. Het jaarplan wordt gevormd aan de hand van 

activiteitensessies, wat resulteert in een activiteitenoverzicht van projecten op strategisch, tactisch 

en operationeel niveau. Ook in de begrotingen wordt teruggegrepen op de strategische 

doelstellingen. Het portefeuilleplan is daarmee de basis voor de strategische voorraadontwikkeling 

in de begroting. Tevens komen ook het koesplan en de jaarplannen indirect terug. Er is echter geen 

directe koppeling tussen de strategische ambities uit de koers, en de activiteiten in de begroting. 

 

Daarnaast zijn de ambities vertaald in de prestatieafspraken. De ambities sluiten goed bij elkaar 

aan, en zijn passend bij de lokale opgaven en de eigen mogelijkheden van Eemland Wonen.  

 

De visitatiecommissie geeft ter overweging mee om in de interne documenten een explicietere 

koppeling te maken tussen de ambities in het koersplan en de doorvertaling naar concrete 
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doelstellingen en hoe deze te operationaliseren zijn. Deze koppeling wordt nu niet duidelijk gelegd, 

waardoor de koppeling met de ambities en de voortgang van de realisatie niet direct volgbaar zijn.  

 

Eemland Wonen heeft haar strategische doelen tijdig geactualiseerd 

De visitatiecommissie constateert dat Eemland Wonen tijdig haar doelen heeft geactualiseerd. Het 

voorgaande ondernemingsplan had een initiële looptijd van 2017 tot 2021. Met de komst van een 

nieuwe directeur-bestuurder, en de constatering dat de ontwikkelingen in de omgeving vragen om 

flexibele plannen, heeft Eemland Wonen in 2018 gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan en een 

nieuwe portefeuillestrategie. Deze zijn beiden in 2019 vastgesteld. Door te werken met jaarplannen 

en met de begrotingen, worden ook tijdens de koersplanperiode doelstellingen worden 

geactualiseerd, indien nodig. Actualisatie van het ondernemingsplan voor de periode na 2021 is 

tijdelijk gepauzeerd, mede vanwege de lopende fusieverkenning.  

 

4.3.2 Sturing op prestaties 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie periodiek en systematisch de vorderingen van de voorgenomen 

maatschappelijke prestaties volgt en indien zij afwijkingen heeft geconstateerd 

bijstuurt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd. Eemland Wonen heeft 

immers een duidelijke ontwikkeling gemaakt in de uitwerking van haar sturingsinformatie. 

Met de maand- en  viermaandsrapportages worden de doelstellingen op een overzichtelijke 

manier gemonitord en toegelicht. Tevens worden deze in praktijk gebruikt, door ze intern te 

bespreken en ook te delen met de Huurdersraad en RvC. Daarnaast heeft Eemland Wonen 

tijdig en goed bijgestuurd waar nodig. 

 

Eemland Wonen monitort de prestaties aan de hand van viermaandsrapportages 

Voor de monitoring van haar ambities en doelstellingen gebruikt Eemland Wonen 

maandrapportages en viermaandsrapportages. In de maandrapportages zijn de belangrijkste KPI’s 

en kengetallen opgenomen, ter bespreking in het MT. In de viermaandsrapportages is een 

dashboard opgenomen, waarmee de stand van zaken ten aanzien van de voortang op de 

doelstellingen uit de begroting wordt gemonitord. De richting van de prestaties ten opzichte van de 

doelstelling, of ‘norm’, wordt middels stoplichtkleuren aangegeven. Daarnaast zijn tevens de 

begrootte norm (totaal en t/m periode), de realisatie (t/m periode) en de verwachting eind jaar 

gekwantificeerd weergegeven. Met het dashboard wordt de prestatie op de prestatie indicatoren in 

één oogopslag duidelijk. 

 

Figuur 4.1: Uitsnede dashboard uitwerking en toelichting kleuren 

 
Bron: Tweede viermaandsrapportage 2019 

 

In de opvolgende paragraaf van de rapportage wordt het dashboard nader uitgewerkt, waarbij per 

thema de conclusies, oorzaken en eventuele maatregelen worden toegelicht. Vervolgens wordt in 

de volgende hoofdstukken enkele projecten en activiteiten nog uitgebreider toegelicht en 

beschouwd.  

 

7,0 
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De gebruikte structuur en uitwerking zorgt ervoor dat de lezer goed wordt meegenomen in de 

prestaties van Eemland Wonen. Door middel van de verstrekte informatie zijn de prestaties goed te 

volgen en tevens in perspectief te plaatsen. De viermaandsrapportages worden integraal op MT-

niveau besproken en gedeeld met de afdelingen, de Huurdersraad en de RvC. Daarnaast worden 

de maandrapportages maandelijks op MT-niveau gebruikt om bij te sturen waar nodig.  

 

De visitatiecommissie geeft nog ter overweging mee om in de sturingsinformatie een directe 

koppeling te maken met de ambities in het koersplan en de prestatieafspraken. Dit zou de lezer 

kunnen helpen om ook integraal de voorgang op de bredere ambities te kunnen volgen.  

 

Eemland Wonen stuurde – indien nodig – tijdig en goed bij 

Eemland Wonen stuurt op basis van de maand- en viermaandsrapportages haar inzet of 

doelstellingen bij wanneer hier aanleiding voor is. Enkele voorbeelden van bijsturing in de 

visitatieperiode zijn: 

• Vanwege de coronapandemie heeft Eemland Wonen sneller dan voorzien de digitalisering in 

klant- en werkprocessen doorgevoerd. Hierdoor werkt men efficiënter en houdt men meer tijd 

over voor zaken die meer aandacht vragen; 

• Het aantal leegstandsdagen dat liep op in de visitatieperiode. Eemland Wonen heeft dit 

geanalyseerd en de verschillende redenen van leegstand inzichtelijk gemaakt, zodat men 

hierop kan sturen. Vervolgens wordt nu actiever ingezet op het verhuurproces, en wordt in het 

mutatieproces strakker gestuurd op de aannemer. Deze bijsturing heeft het aantal 

leegstandsdagen teruggedrongen; 

• Eemland Wonen is in 2021 ook gestart met het continu meten van klanttevredenheid, omdat zij 

het belangrijk vinden om inzicht te hebben in de klanttevredenheid van huurders. Aan het begin 

van de visitatieperiode werden geen klantmetingen gedaan. 

 

Andere voorbeelden van bijsturing waar energie in is gestoken zijn incassoproces waarbij een 

andere deurwaarder is aangesteld, een betalingsapp voor huurders waardoor betalen sneller gaat, 

deelname aan de Aedes Benchmark, risicobeheersing en het opstellen van een basiskwaliteit voor 

onderhoud. 

 

4.4 Maatschappelijke oriëntatie raad van commissarissen 

De visitatiecommissie beoordeelt hoe actief, zorgvuldig en transparant de raad van commissarissen 

(of raad van toezicht) vorm geeft aan zijn functie als toezichthouder van een maatschappelijke 

organisatie in het lokale netwerk. 

 

4.4.1 Maatschappelijke oriëntatie van de raad van commissarissen 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de RvC zich 

aantoonbaar bewust is van zijn maatschappelijke rol als toezichthouder van een 

maatschappelijke organisatie in een lokaal netwerk en deze professioneel vorm 

geeft. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De 

visitatiecommissie acht een hogere waardering gerechtvaardigd vanwege het feit dat de RvC 

over een visie beschikt over het maatschappelijk toezicht, op passende wijze is betrokken 

bij de strategievorming, maatschappelijke doelen borgt en haar voelsprieten heeft in de 

samenleving.  

 

De RvC heeft een visie op het maatschappelijk toezicht 

De visitatiecommissie constateert dat de RvC over een visie beschikt over het maatschappelijk 

toezicht. Deze visie is samen met het bestuur van Eemland Wonen opgesteld. In deze visie wordt 

7,0 
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door bestuur en RvC ingegaan op de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de 

doelstellingen, de strategie, het beleid, de financiering en de onderlinge wisselwerking in de rol. 

Vanuit uitgangspunten van ‘good governance’ wordt hierin de relatie tussen bestuurder en RvC, de 

rolverdeling, cultuur en samenwerking beschreven. 

 

In de visie geeft de RvC aan dat zij werkt vanuit drie rollen: werkgever, klankbord en toezicht. Naast 

de beschreven rollen heeft de RvC ook een rol als netwerker en ambassadeur van Eemland 

Wonen. Het gaat dan om het contact met stakeholders en het signaleren van belangrijke 

ontwikkelingen. De invulling van deze rollen wordt vervolgens in de visie nader beschreven. 

Daarnaast gaat de RvC in op de taken voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie en 

wordt ingegaan op het contact met zowel de organisatie als met andere belanghebbenden, zoals 

de Huurdersorganisatie.  

 

Tot slot beschrijven bestuurder en RvC in de visie het samenspel tussen beiden. Een goed 

samenspel tussen bestuur en toezicht stelt volgens de RvC eisen aan de inrichting van de  

governance (structuur) en aan houding en werkwijze van zowel de directeur-bestuurder als  

de toezichthouder. De belangrijkste principes zijn:  

• Openheid en vertrouwen als basis;   

• In verbinding met de buitenwereld;   

• Actief verantwoorden en leren;   

• Heldere rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.   

 

De visie is in 2021 opgesteld als levend document, gebaseerd op de kennis en ideeën over goed 

bestuur en toezicht. De visie wordt regelmatig tegen het licht gehouden om waar nodig te herijken 

of te actualiseren.  

 

De RvC is op passende wijze betrokken bij het strategisch beleid 

De visitatiecommissie is van mening dat de RvC op passende wijze is betrokken bij het 

strategische beleid van Eemland Wonen. De betrokkenheid komt met name tot uiting in de dialoog 

met de directeur-bestuurder over activiteiten of plannen. De RvC toetst in deze gesprekken met de 

directeur-bestuurder toetsen of voornemens en activiteiten:   

• Passen bij de missie van Eemland Wonen en bijdragen aan de strategische doelen; 

• Tot stand gekomen zijn in samenspraak met en kunnen rekenen op de steun van de diverse 

belanghebbenden; 

• op een effectieve en efficiënte manier kunnen worden waargemaakt en de risico’s acceptabel 

zijn en adequaat worden beheerst.   

 

De RvC vraagt zich in zijn toezichthoudende rol steeds af of de drie elementen in onderlinge  

samenhang in de organisatie van toepassing zijn. De RvC zal het bestuur kritisch  

bevragen over besluiten, maatregelen en de voortgang daarvan. Zo ontstaat er dialoog over  

‘waarom dingen worden gedaan, of het beter of adequater kan en wat de waarde is die wordt 

toegevoegd’. In de praktijk heeft dit zich onder meer geuit in de volgende voorbeelden: 

• Nauwlettend oog houden op voortgang van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. 

Worden de juiste dingen gedaan? Worden ambities behaald? Hierbij geeft de RvC aan dat zij in 

het volgende Koersplan nadrukkelijk de voortgang wil zien terugkomen; 

• Participatie in het Koersplan, waarbij in brainstormsessies input is geleverd; 

• De opdracht gegeven aan de bestuurder om te kijken naar alternatieven om de organisatie te 

versterken; 

• Gevoerde gesprekken op gebied van onderhoud van de woningen. Daar ging een flink deel van 

het budget heen, terwijl de RvC liever meer geld zag gaan naar beschikbaarheid en 

duurzaamheid; 
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• Gesprekken over de toekomst en de zelfstandigheid van de corporatie. Hoe wil je efficiënt en 

effectief blijven werken?  

 

De visitatiecommissie ervaart op basis van de documentatie en het gevoerde gesprek dat de RvC 

nadrukkelijk niet een ‘besluitenfabriek’ wil zijn, maar een klankbord vormt en waarvan de input 

wordt meegenomen in het denkproces.  

 

De RvC agendeert de maatschappelijke opgaven  

De visitatiecommissie is van mening dat de RvC op passende wijze de maatschappelijke opgaven 

borgt in de beleids- en strategievorming. Dit doet de RvC onder meer door haar voelsprieten in de 

samenleving. Hierbij worden opgedane indrukken besproken en pro-actief gedeeld met de 

corporatie. Indrukken worden onder meer opgedaan door het spreken van belanghebbenden en het 

lezen van artikelen. Onderling staat de RvC open voor de verschillende opvattingen van individuele  

RvC-leden. Hierbij zien leden vanuit hun eigen werkveld trends en ontwikkelingen die worden 

besproken. Ook ontwikkelingen in omliggende gemeenten worden in de gaten gehouden.  

 

De RvC agendeert vervolgens proactief naar zijn oordeel relevante vraagstukken en opgedane 

indrukken. Op deze wijze worden maatschappelijke ontwikkelingen, opgaven en/of vraagstukken 

meegenomen in discussies en eventuele besluitvorming. In aanvulling hierop zullen RvC-leden 

steeds (vanuit haar klankbordrol) specifieke kennis, ervaring of een netwerk inbrengen, zonder de 

leiding van het proces over te nemen. De RvC stimuleert en ziet erop toe dat de  

directeur-bestuurder de dilemma’s, vraagstukken en achterliggende waardes op dit vlak met  

de RvC deelt. De RvC neemt in de gesprekken met het bestuur zoveel mogelijk een  

vragende en uitnodigende houding in, zodat een open en opbouwende dialoog gevoerd kan  

worden.  

 

De RvC heeft contact met partijen in het lokale netwerk 

De visitatiecommissie constateert dat de RvC contacten onderhoudt met partijen in het lokale 

netwerk. Zo vindt er eenmaal per jaar contact plaats met college van B&W van de gemeente Baarn 

en wordt regelmatig contact onderhouden met de Huurdersraad. De leden van de Huurdersraad 

weten de leden van de RvC goed te vinden in de gesprekken worden diverse onderwerpen 

besproken. Het contact tussen Eemland Wonen en de gemeente was een aantal jaar geleden 

zorgelijk volgens de RvC, maar is intussen enorm verbeterd.  

 

De visitatiecommissie merkt op dat Eemland Wonen steeds actiever wordt in het naar buiten treden 

en het gesprek aangaan met stakeholders. Een volgende stap zou kunnen zijn om na te denken en 

te expliciteren hoe de RvC met de stakeholders om wenst te gaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm 

van een stakeholderanalyse.  

 

4.5 Externe legitimatie en openbare verantwoording 

De visitatiecommissie beoordeelt de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt bij 

beleidsvorming en voert met hen een dialoog over de uitvoering van het beleid (externe 

legitimering). Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de wijze waarop de corporatie geeft 

inzicht geeft in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en hierover communiceert met relevante 

belanghebbenden.  

 



 

 

 
53 

  

 

4.5.1 Externe legitimatie 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

corporatie zich maatschappelijk verantwoordt en beleidsbeïnvloeding door 

belanghebbenden mogelijk maakt. De visitatiecommissie stelt vast dat wordt 

voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering 

gerechtvaardigd. Eemland Wonen heeft namelijk samenwerking met belanghebbenden 

verwerkt in haar strategie, en brengt dit ook nadrukkelijk in praktijk. Naast de Huurdersraad 

wordt bijvoorbeeld ook contact gezocht met individuele huurders, zowel in projecten als op 

reguliere basis. Eemland Wonen koppelt bovendien goed terug aan de belanghebbenden 

wat gedaan wordt met de input. De samenwerking met maatschappelijke partners kan echter 

nog structureler op strategisch niveau vorm kunnen krijgen zodat er minder vanuit de 

casuïstiek aan de maatschappelijke opgaven kan worden gewerkt. 

 

Eemland Wonen heeft haar visie op samenwerking verwerkt in haar koersplan 

Eemland Wonen beschrijft in haar koersplan ‘samen’ als kernwaarde. De corporatie beschrijft 

tevens dat zij de huidige volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven niet meer in haar eentje 

kan oplossen. Eemland Wonen streeft dan ook naar een integrale aanpak van deze vraagstukken. 

Om dit te bereiken heeft Eemland Wonen ook ambities geformuleerd op dit onderwerp, gericht op 

het intensivering van de samenwerking met de Huurdersraad en de gemeenten Baarn en 

Bunschoten, het intensiveren en uitbouwen van samenwerking met overige belanghouders, en het 

zoeken van de samenwerking met collega corporaties. Naast structurele samenwerkingspartners, 

werkt Eemland op projectniveau tevens samen met andere betrokkenen. Zo worden bijvoorbeeld 

proactief jongeren opgezocht om mee te denken. 

 

Zoals genoemd, zijn bij de uitwerking van het ondernemingsplan de medewerkers, Huurdersraad, 

gemeente en RvC betrokken. 

 

Eemland Wonen werkt samen met de huurders 

Eemland Wonen werkt intensief samen met de Huurdersraad. De Huurdersraad is vanaf 2019 een 

vernieuwingstraject aangegaan om huurders te interesseren voor en aan te haken bij de 

Huurdersraad. Dit heeft er in 2020 toe geleid dat het bestuur weer op volle sterkte is gekomen en is 

omgevormd tot een stichting. Eemland Wonen heeft structureel overleg met de Huurdersraad. 

Daarnaast zijn ze betrokken geweest bij de prestatieafspraken, het tot stand komen van 

jaarplannen en beleidsstukken. 

 

Naast contact met de Huurdersraad werkte Eemland Wonen aan het contact met reguliere 

huurders. In dit kader is onder meer ingezet op communicatie via de periodieke nieuwsbrief en 

modernisering van de website. Daarnaast zijn de wijkbeheerders belangrijke contactpersonen in de 

wijken en buurten. 

 

Eemland Wonen werkt samen met de gemeenten  

Eemland Wonen werkt samen met de gemeenten in haar werkgebied. De belangrijkste hierbij is de 

gemeenten Baarn, waarmee ook prestatieafspraken worden gemaakt. Ook vindt er structureel 

overleg plaats met de gemeente, zowel bestuurlijk, ambtelijk als op uitvoeringsniveau. Een 

voorbeeld is dat de beheerders vanuit de gemeente en de corporatie structureel overleggen over 

schone buurten. Ook zijn visiegesprekken opgestart rondom een gezamenlijk overlastproces. 

 

Eemland Wonen heeft daarnaast regelmatig overleg met de gemeente Bunschoten, zo is in 2020 

bijvoorbeeld gezamenlijk, samen met de lokale welzijnsorganisatie, een convenant rondom 

buurtbemiddeling opgesteld. Ook is er regelmatig overleg met de gemeente Eemnes. 
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Eemland Wonen werkt samen met andere belanghebbenden 

In Baarn heeft Eemland Wonen zich ingezet om de verankering in het lokale netwerk te 

verstevigen. Zo werkt men onder meer samen met de lokale maatschappelijke partners, rondom 

multi-probleem situaties, buurtnetwerken, en wijkbeheer. Tevens is de samenwerking met collega-

corporaties in Leusden en Nijkerk (vooral op gebied van ontwikkeling) geïntensiveerd. Ook is de 

regionale samenwerking van corporaties in de Eemvallei zich aan het uitbouwen naar een 

regionaal samenwerkingsverband. 

 

De visitatiecommissie geeft nog ter overweging mee om ook structureler bij strategie- en 

beleidsontwikkeling in breder perspectief met maatschappelijke partners op te trekken, waardoor de 

betrokkenheid project overstijgend wordt, en de externe legitimatie van Eemland Wonen breder 

geborgd.  

 

Eemland Wonen koppelt uitkomsten besprekingen terug 

Aan de hand van de gesprekken met de belanghebbenden en de bestudeerde documentatie heeft 

de visitatiecommissie vastgesteld dat Eemland Wonen over het algemeen de belanghebbenden 

een terugkoppeling geeft van hetgeen is besproken en de acties die Eemland Wonen gaat 

ondernemen aan de hand van de gesprekken. Dit vindt plaats middels de reguliere overleggen en 

contacten. 

  

4.5.2 Openbare verantwoording 

In methodiek 6.0 voldoet de corporatie aan het ijkpunt voor een 6 als de 

gerealiseerde prestaties staan vermeld in een openbare publicatie, waarbij ook 

belangrijke afwijkingen worden toegelicht. De visitatiecommissie stelt vast dat 

wordt voldaan aan het ijkpunt voor een 6. De visitatiecommissie acht een hogere waardering 

gerechtvaardigd. Eemland Wonen heeft op diverse wijzen haar prestaties gedocumenteerd 

en gecommuniceerd zowel via de formele verantwoording in de vorm van het jaarverslag als 

andere vormen. Eemland Wonen zet zich nadrukkelijk in voor het breder delen van haar 

prestaties via informele kanalen als een infographic, de website, een bewonersmagazine, 

een nieuwsbrief, de regionale media en LinkedIn. Hierin heeft de corporatie een duidelijke en 

goede ontwikkeling doorgemaakt. De koppeling tussen de strategische doelstellingen en de 

prestaties kan wel explicieter gemaakt  worden.  

 

De formele openbare verantwoording van Eemland Wonen vindt plaats via het jaarverslag. In de 

jaarverslagen beschrijft Eemland Wonen waar zij het betreffende jaar mee bezig is geweest. Het 

jaarverslag is in vormgeving en uitwerking een formeel document, dat vooral bestaat uit tekst en 

cijfermatige tabellen. Eemland Wonen werkt naast het formele jaarverslag wel een beknopte 

samenvatting uit in de vorm van een infographic. Hiermee worden de cijfermatige prestaties al wel 

toegankelijker gemaakt voor een breder publiek. 

 

Naast het jaarverslag maakt Eemland Wonen gebruik van de website, bewonersmagazine, 

nieuwsbrief en LinkedIn om op laagdrempelige wijze nieuws en (praktische) informatie te delen met 

haar huurders en belanghebbenden. Op de website is bijvoorbeeld naast een nieuwspagina, ook 

een projectenpagina ingericht, waar informatie over lopende en opgeleverde onderhouds-, 

nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten terug is te vinden. Verder heeft Eemland Wonen 

instructiefilmpjes gemaakt voor de bewoners in Loef, heeft de corporatie gewerkt met een vlog om 

jongeren te bereiken, en zoekt Eemland Wonen ook regelmatig actief lokale en regionale media op. 

Dat Eemland Wonen zich nadrukkelijker inzet op communicatie blijkt ook uit het feit dat er een 

communicatieadviseur is aangesteld.  
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Tegelijkertijd zou de openbare verantwoording verder kunnen worden versterkt door de koppeling 

tussen de prestaties enerzijds en de strategische doelstellingen en de prestatieafspraken 

anderzijds te versterken. Nu wordt vaak wel duidelijk wat Eemland Wonen doet, maar wordt niet 

altijd duidelijk waarom de corporatie dit doet. Ook is het in de openbare verantwoording lastig te 

volgen hoe de voortgang op de strategische doelstellingen en prestatieafspraken ervoor staat. Door 

ook voorgenomen prestatie en/of de achterliggende opgave (de waarom) in de uitingen mee te 

nemen is de prestatie voor de lezer beter te volgen en in context te plaatsen.
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Deel 3: Bijlagen 
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Bijlage 1: Position Paper 

 

 

  

  

POSITION PAPER   
Visitatie Eemland Wonen 2018-2021, d.d. 17 februari 2022  

 

  

  

1. Inleiding  

  

In opdracht van Eemland Wonen voert Ecorys binnenkort een visitatie uit om te beoordelen hoe de 

maatschappelijke prestaties van Eemland Wonen de afgelopen jaren zijn geweest. Deze position 

paper geeft de reflectie van Eemland Wonen weer op het eigen functioneren en haar 

maatschappelijke prestaties, zoals onder andere is beschreven in de prestatieafspraken van het 

lokale (tripartite) overleg.   

  

2. Waar staat Eemland Wonen nu?  

  

Eemland Wonen is een betrokken corporatie in de gemeente Baarn. Als sterk lokaal verankerde 

partij met een bezit van ruim 2.650 woningen, waaronder bijna 80 zorgwoningen, zijn we dé sociale 

verhuurder van Baarn, met een betaalbaar en bereikbaar woningaanbod in de gemeente Baarn. 

Onze verbondenheid met Baarn is vanzelfsprekend en daarom voelen we ons verantwoordelijk om 

nu en in de toekomst continuïteit te waarborgen op het gebied van sociale huisvesting en daarbij 

onze dienstverlening af te stemmen op de huidige en toekomstige wensen en behoeften van onze 

huurders en woningzoekenden. Onze blik is daarbij niet beperkt tot de contouren van de gemeente 

Baarn. Momenteel heeft Eemland Wonen reeds 46 woningen in Bunschoten in bezit en ook ruim 80 

zorgwoningen in gemeenten Amersfoort, Soest, Hilversum en Huizen.  

We blijven actief op zoek naar nieuwbouwmogelijkheden binnen de gemeente Baarn. Aanvullend 

zullen we ook in andere, omliggende gemeenten investeren in nieuwbouwkansen, om ons 

volkshuisvestelijk vermogen zo effectief mogelijk in te zetten.   

  

Deze verantwoordelijkheid vullen we in met betrokken medewerkers, die samen met onze 

maatschappelijke partners verschil maken in Baarn en omgeving. Eind 2021 heeft Eemland Wonen 

23 medewerkers in dienst (19,3 fte) en 6 ingehuurd (4,57 fte). De organisatiestructuur bestaat uit 

een directeur-bestuurder met stafleden en daarnaast afdelingen Wonen, Vastgoed en Financiën. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden.  

  

Onze missie  

Onze missie luidt: “Eemland Wonen biedt woonruimte in Baarn en omgeving aan mensen die daar 

zelf onvoldoende in kunnen voorzien”. Baarn blijkt met haar rust, groen en historie een geliefde 

woonplaats op een centrale en bereikbare plek in het land. Van de ruim  

4.000 huishoudens die in 2021 actief op zoek waren naar een huurwoning in Baarn, wonen er zo’n 

700 daadwerkelijk in onze gemeente. De rest komt uit de regio (ca. 2.500) of daarbuiten (ca. 900, 

waaronder ook vanuit grote steden als Amsterdam, Almere en  

Utrecht). De uitbreidmogelijkheden van Baarn zijn echter beperkt. Daarom hebben we in 2021 de 

relatie met gemeenten Bunschoten en Eemnes aangehaald om ook daar te voorzien in goede en 
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betaalbare huisvesting. De stijgende woningprijzen, een toename van het aandeel één- en 

tweepersoonshuishoudens en een beperkt aantal bouwlocaties, maakt het tot een uitdaging om het 

wonen in Baarn voor een brede doelgroep beschikbaar te houden. Daarom blijven we ook de 

aankomende periode investeren in voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen. We zorgen 

voor passende woningen in een aantrekkelijke omgeving voor (toekomstige) huurders in 

verschillende levensfases. Met de focus op betaalbaar wonen bedienen we een brede sociale 

doelgroep. Hieronder verstaan we personen en huishoudens die vanwege financiële, fysieke of 

sociale redenen niet of moeilijk in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Bovendien vergroten 

we ons woningaanbod voor de zogeheten ‘middeninkomens’, die door de stijgende woningprijzen 

en onvoldoende aanbod moeite hebben een woning te kopen of te huren.  

  

Onze kernwaarden  

Onze kernwaarden zijn beschreven in het Koersplan:  

  

BETROKKEN  

We tonen begrip, leven ons in, denken mee en zoeken oplossingen. We weten wat er leeft bij onze 

huurders. We zijn open en transparant. Wij luisteren naar elkaar, naar onze huurders en naar onze 

belangenhouders. We (h)erkennen elkaars kracht.  

  

SAMEN  

We zoeken de samenwerking op met onze huurders en belangenhouders. We zijn 

(klant)vriendelijk. We zijn toegankelijk. We denken in mogelijkheden. We hebben aandacht voor de 

ander en zorgen voor elkaar.  

  

GEDREVEN  

We werken met passie. We willen vooruit. We werken vanuit visie. We nemen initiatief. We hebben 

oog voor vernieuwing en kansen.  

  

Medewerkers vormen tezamen de organisatie en staan garant voor de kwaliteit van onze 

dienstverlening.   

  

Samenwerking en netwerkorganisatie  

Als kleine corporatie vinden we samenwerken met andere corporaties belangrijk. Daarbij stellen we 

ons steeds opnieuw de vraag of we zaken zelfstandig kunnen oppakken en op welke onderdelen 

we (intensieve) samenwerking zoeken. Zo zijn we eind 2019 mee gaan doen in de regio Eemvallei 

op het gebied van de woonruimteverdeling. In de loop van 2019 zijn we samen gaan werken met 

Woningstichting Leusden en Woningstichting Nijkerk volgens het principe ‘krachten bundelen en 

kennis delen’. Zo wordt er nauw samengewerkt op het gebied van Treasury, is er vaak overleg over 

ICT-mogelijkheden en bekijken we samen beleids- en productontwikkeling voor bijvoorbeeld 

seniorenhuisvesting. In SWEVverband (Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse 

Vallei) benaderen we de woningmarkt zowel vanuit lokaal als regionaal perspectief. Zo komen we 

tot een op de vraag afgestemd aanbod voor de sociale doelgroep. In 2020 zijn verdere stappen 

genomen in de regionale samenwerking met provincie, gemeenten, de woningmarktregio en de 

SWEV. Dit heeft onder meer geleid tot de ondertekening van de Woondeal in 2021. Ook is 

doorgewerkt aan de regionale harmonisering van de woonruimteverdeling en versterking van de 

SWEV. Tot slot verkennen wij de mogelijkheden om samen te werken met vaste aannemers en de 

Alliantie (dit heet E-sequent) om de uitvoering van de verduurzaming meer in regie uit te gaan 

voeren.  
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Klantvisie   

We zien als onze kracht dat we sterk lokaal verankerd zijn en daardoor op het terrein van wonen 

echt van betekenis kunnen zijn voor onze huurders. Onze inzet en dienstverlening wordt erkend en 

gewaardeerd. Vanuit deze intentie zijn we gestart met het op orde brengen van onze 

informatievoorziening. Dat betekent goede, duidelijke informatieverstrekking op onze website en 

uitbreiding van onze communicatiemiddelen naar onze huurders, zoals een periodieke digitale 

nieuwsbrief en het magazine Even Buurten. Binnen onze belangrijkste werkprocessen, zoals het 

incassoproces en het verhuurproces, zijn we klantgerichter gaan werken en hebben we 

gedigitaliseerd. Met inzet van KWH, wordt de klanttevredenheid gemeten, zodat er structureel 

aandacht blijft voor de mening van de klant over onze dienstverlening.   

  

Wij onderhouden de langdurige relatie die wij hebben met onze huurders en bouwen die verder op. 

Dit doen wij door bijvoorbeeld de inzet van onze wijkbeheerders, die direct aanspreekbaar zijn voor 

onze huurders. Door de coronacrisis is dit lastiger geworden, maar toch hebben we de kwaliteit van 

onze dienstverlening op peil gehouden.   

  

Cultuurtraject  

Onze interne organisatie heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Daar waar 

oorspronkelijk gewerkt werd vanuit stand-alone specialistische disciplines, is de omslag gemaakt 

naar meer generalistische rollen waarbij we de continuïteit en professionaliteit goed borgen. Er is 

door onze collega’s hard gewerkt aan de eigen inhoudelijke kennis en aan het vastleggen van 

werkprocessen. De omslag is gemaakt van hiërarchische aansturing, naar het integraal 

samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen.  

  

Aedes benchmark meting en ontwikkeling  

Op de Aedes benchmark scoort Eemland Wonen gemiddeld: B en C. Er zit een hele wereld achter 

de cijfers waardoor interpretatie lastig is. Zo wijzen we veel meer woningen toe aan de primaire 

doelgroep dan aangegeven, want op een deel van het bezit hebben wij een tweehurenbeleid wat 

inhoudt dat de huur bij mutatie zich aanpast aan het inkomen van de nieuwe huurder. Hier en daar 

is er een verschuiving van de score van 2021 ten opzichte van die van 2020. Daarin valt op dat het 

huurdersoordeel over Eemland Wonen op hoofdlijnen gelijk is gebleven, maar dat nieuwe en 

bestaande huurders beter zijn gaan oordelen en de vertrekkende huurder slechter.  

  

Prestatieafspraken  

In de Prestatieafspraken 2020-2023 zijn heldere afspraken gemaakt met Huurdersraad Eemland en 

gemeente Baarn. Deze afspraken worden jaarlijks gemonitord en waar nodig bijgesteld. Ook wordt 

indien nodig per jaar een jaarschijf toegevoegd met aanvullende afspraken (11 stuks voor 2022). 

Eemland Wonen is tevreden over de voortgang van de prestatieafspraken. Partijen zijn zich er 

echter van bewust dat nieuwbouwafspraken sterk onder druk staan door gebrek aan bouwlocaties 

binnen de gemeente. De wederkerigheid tussen de partijen is in 2021 extra benadrukt waardoor 

met name de prestaties van de gemeente nadrukkelijker zijn verwoord.  

  

3. Wat wil Eemland Wonen bereiken?  

  

Ambitieus aan de slag  

In 2019 stelden we ons Koersplan 2019 - 2021 op. Het moet gelezen worden als een ambitieplan 

dat de richting aangeeft en een route uitzet, maar dat wel flexibel is en geen blauwdruk voor een 

afgebakende toekomst. Hierbij zijn strategische hoofdthema’s beschreven: Duurzaam wonen, Meer 

dan wonen alleen en Verantwoord wonen. Onder de hoofdthema’s zijn alle relevante thema’s van 

Eemland Wonen beschreven zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, dienstverlening, leefbaarheid, 
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communicatie en financiën. Per onderdeel zijn concrete ambities geformuleerd. De herijking van 

het Koersplan is uitgesteld.   

  

Tevens uit 2019 stamt onze portefeuillestrategie 2019-2029. Daarin staat onder andere de 

wensportefeuille voor over 10 jaar met daarin 80% van het bezit beneden de aftoppingsgrenzen, 

12% tot de liberalisatiegrens en 8% voor middeninkomens in de vrije sector. Tweehurenbeleid en 

gemiddeld 30 nieuwbouwtoevoegingen per jaar tot 3000 sociale huurwoningen in Baarn, zijn ook 

belangrijke keuzes.  

  

We zijn bezig met de taakoverdracht van het bezit van Het Gooi & Omstreken in Baarn. Het gaat 

om 116 woningen en twee locaties met woonwagens en standplaatsen. De overdracht in gepland 

op 1 juni 2022.  

  

De notitie Duurzaamheidsbeleid werd in 2020 vastgesteld. Hierin is een meerjarenplanning 

verduurzaming omschreven tot 2050. Belangrijke keuze daarin is om tot 2030 met name te 

investeren in isolatie en zonnepanelen en daarna in de installaties, waarbij ook de woningen van 

het aardgas afgehaald gaan worden.  

  

Organisatie  

De organisatie is in 2018 ingrijpend gewijzigd door de inrichting met drie afdelingen: Wonen, 

Financiën en Vastgoed. De vakgebieden zijn zo het meer expertise vertegenwoordigd waardoor 

vraagstukken vanuit verschillende perspectieven worden beoordeeld. Dit verhoogt de kwaliteit van 

de keuzes. Onze kleine woningcorporatie is sterk in beweging. In de afgelopen twee jaar hebben 

we de nodige personele wisselingen gezien. Maar we wisten ook weer nieuwe goed 

gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden. We investeren komend jaar in het verbeteren van 

de interne samenwerking en het gebruik van de digitale middelen. Daarbij hoort ook het maken van 

een verbeterslag in de kwaliteit van onze data en databeheer.  

  

Voor en met huurders samen  

We zetten sterker in op leefbaarheid. Zo hebben we in 2019 twee wijkbeheerders aangesteld. We 

brengen bijvoorbeeld alle betrokkenen om de tafel om specifieke overlastgevallen te bespreken en 

één gezamenlijke aanpak te volgen. We gaan statushouders meer begeleiden bij het gebruik van 

de woning en de omgeving.   

We investeren in participatie met onze huurders. De relatie met onze nieuwe huurdersraad wordt 

bekrachtigd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Tenslotte bevragen we onze 

huurders actiever naar wat voor hen belangrijk is, door bijvoorbeeld klantpanels op te starten.  

  

Nieuwbouw  

Ten opzichte van onze portefeuillestrategie is er meer nieuwbouw ingerekend; ruim  

40 woningen gemiddeld per jaar. Hierin zoeken we bewust de grenzen van het haalbare op.  

In de huidige markt waar eigenlijk alleen meer nieuwbouw echt soelaas kan bieden, willen en 

kunnen we niet anders. In de begroting is deze maximale productie ingerekend in Baarn, maar om 

de kans die aantallen daadwerkelijk te halen te vergroten, richten we ons ook op de gemeenten om 

ons heen zoals Bunschoten en Eemnes.   

  

Onze huidige nieuwbouwprojecten zijn:  

• Verbindingsweg  verbouwen van 3 eengezinswoningen in 9 studio’s, oplevering 2023    

• Troelstralaan e.o.  herontwikkeling van 24 naar 39 woningen, oplevering 2023  

• Kemphaanstraat  herontwikkeling van 24 naar 42 woningen, oplevering 2025  

  

Daarnaast staan gepland: 
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- Baarn Huis Herontwikkeling naar 19 kleinschalige units met zorg voor jongeren  

  met een verstandelijke beperking 

- Tuinen van Noord inbreidingslocatie voor 12 appartementen, oplevering 2024 

- Baarnsche Zoom  uitbreidingslocatie voor o.a. 105 sociale huurwoningen, oplevering  

2027-2029 

 

Helaas is recentelijk een mooie grote locatie, de Tolweg voor ca 90 huurwoningen, door politieke 

onwil de komende jaren vervallen. 

 

Verduurzaming  

In lijn met ons duurzaamheidsbeleid verduurzaamt Eemland Wonen haar bestaande 

woningvoorraad tot een niveau dat er in 2030 geen sociale huurwoningen meer zijn met een label 

slechter dan C. Per jaar gaat dit om een kleine 150 woningen. Een relatief groot  project betreft de 

aanpak van Het Rode Dorp, een monumentale woonbuurt uit de jaren ’20. Dit complex staat 

gepland voor 2022 tot 2025 omdat het dak aan vervanging toe is.   

  

  

Francois Claessens  

directeur-bestuurder  
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Bijlage 2: Bestuurlijke reactie 

 

Inleiding 

Om te beginnen zijn wij supertrots op het resultaat van deze visitatie! Over de volle breedte hebben 

we ruime tot goede beoordelingen over ons presteren.  

 

Begin 2022 bracht Ecorys met een visitatie het maatschappelijk presteren van Eemland Wonen in 

de periode 2018 t/m 2021 in beeld. Eemland Wonen onderschrijft het belang van (zelf)reflectie en 

wil graag leren door terug te kijken op eigen presteren. De feedback van onze 

huurdersvertegenwoordiging en externe maatschappelijke partners daarop vinden wij zeer 

waardevol. Dit zijn immers de klanten waarvoor we het doen. Hun mening zullen we meewegen bij 

het formuleren van nieuw beleid. Ook zullen wij onze huurdervertegenwoordiging en partners 

nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van een nieuw koersplan en portefeuilleplan 

 

De uitvoering 

De organisatie van de visitatie en de samenwerking met Ecorys zijn goed verlopen. Het traject is 

door Ecorys efficiënt ingezet met een hoop praktische hulp en voorbeelden waardoor de 

inspanningen voor ons als corporatie goed waren te overzien. Het verstrekken van alle gevraagde 

informatie, de organisatie van de gesprekken, het over en weer terugkoppelen van de voortgang 

etc. zijn gedurende het hele traject prettig verlopen. Ecorys heeft zich flexibel opgesteld en 

desgevraagd tijdens het traject het aantal vergaderingen nog wat verkleind. De eindbespreking met 

RvC en bestuur was in september 2022. 

 

De resultaten 

We zijn blij met de goede beoordeling door zowel de visitatiecommissie als onze 

huurdersvertegenwoordiging en samenwerkingspartners. Dit geldt voor alle vier de onderdelen van 

de visitatie: presteren naar opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden, presteren 

naar vermogen en governance van maatschappelijk presteren. We herkennen ons in deze 

beoordeling hoewel we ook zien dat er nog meer verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De 

opgaande lijn die bij de vorige visitatie is gesignaleerd, hebben we in ieder geval goed 

vastgehouden. 

 

Extra vermeldenswaardig zijn de extra pluspunten die worden toegekend. Dit betreft ons project 

Meerstemmig bouwen waarbij we samen met de buurt en partners de invulling hebben ontwikkeld 

van een herstructureringsgebied met 39 nieuwbouwwoningen. Ook is de huisvesting van 

statushouders, waarmee we voorop lopen, extra gewaardeerd. Datzelfde geldt voor de inzet op 

doorstroming van senioren met lokale binding en maatwerk en de inzet op leefbaarheid door de 

inzet van wijkbeheerders. Tenslotte kreeg de opzet van het Koersplan extra punten en de extra 

inzet voor het verkrijgen van aanvullende nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen en 

woningen in de middenhuur. Dit laatste is een bijzondere omdat we beseffen dat juist op het gebied 

van beschikbaarheid van voldoende huurwoningen in deze segmenten de schoen wringt in Baarn. 

Daarom zetten we mede in op projecten in Bunschoten en Eemnes. De resultaten zijn er helaas 

nog niet naar, maar we zijn blij dat onze inzet wel wordt gezien en gewaardeerd en dat er begrip is 

voor de moeilijkheden op dit gebied. Tevens realiseren we dat dit jarenlange trajecten zijn en dat 

we hopelijk uiteindelijk wel de vruchten kunnen plukken.  

 

De visitatiecommissie constateert ook dat we de diverse uiteenlopende belangen goed tegen elkaar 

afwegen en dat de volkshuisvestelijke belangen vaak prioriteit krijgen. Dit doet ons deugt want dat 
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is het eigenlijke bestaansrecht van de corporaties. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om onze 

vermogensinzet te verruimen.  

 

Het is een groot compliment aan al onze medewerkers die elke dag weer hun uiterste best doen 

om het goede te doen voor onze huurders. En we bedanken ook al onze partners die hierin hebben 

meegewerkt zonder wie we niet tot deze resultaten zouden zijn gekomen.  

 

De aanbevelingen 

Tegelijk knopen wij ook de aanbevelingen van de visitatiecommissie en de feedback die onze 

huurdersvertegenwoordiging en maatschappelijke partners in onze oren. Die geven ons de 

motivatie en ambitie om te blijven werken aan verbetering. 

 

Als reactie op de aanbevelingen gaan wij bij het ontwikkelen van het nieuwe Koersplan en de 

portefeuillestrategie onze huurdersvertegenwoordiging en maatschappelijke partners vanuit een 

breder perspectief en op een creatieve manier betrekken. We willen hierdoor slagvaardiger worden 

en de link tussen beleid en uitvoering vergroten en verduidelijken. We willen dat onze ambities 

helder zijn voor iedereen en ook dat duidelijk kan worden gevolgd en beoordeeld hoe wij komen tot 

concrete daden. Specifiek willen we de betrokkenheid van de huurdersvertegenwoordiging bij het 

opstellen van de prestatieafspraken vergroten. 

 

Tot slot 

Wij bedanken Ecorys en de visitatiecommissie heel hartelijk voor het uitvoeren van deze visitatie en 

de aanbevelingen. Veel dank ook aan onze huurdersvertegenwoordiging, maatschappelijke 

partners en collega’s die zich hebben ingespannen om een bijdrage aan deze visitatie te leveren. 

 

Baarn, 19 september 2022 

 

Eemland Wonen 
 
François Claessens     Pieter van Maaren 
directeur-bestuurder     voorzitter raad van commissarissen  
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Bijlage 3: Geïnterviewde personen 

Tabel 4.2: Eemland Wonen 

Naam Functie 

De heer F. Cleassens Directeur-bestuurder 

Mevrouw M. van Rossum Manager Wonen 

Mevrouw A. Rond Manager Vastgoed 

De heer J-W. Koelewijn Manager Financiën 

De heer A. Brilman Strategisch beleidsadviseur 

Mevrouw K. Timmermans Bestuurssecretaris  

De heer P.C. van Maaren Voorzitter RvC; profiel Governance  

Mevrouw M.N. Breukelaar Vice-voorzitter RvC; profiel Juridisch 

De heer E.J. Alkemade Lid RvC; profiel Financiën en control 

Mevrouw F.C. van Dedem Lid RvC; profiel volkshuisvesting 

Mevrouw S.G.C. Keulemans Lid RvC; profiel Vastgoed  

Tabel 4.3: Belanghebbenden 

Organisatie  Belanghebbende  Functie 

Gemeente(n) 

Baarn De heer E. Jansma Wethouder volkshuisvesting 

 Mevrouw C. Murre Beleidsadviseur Wonen 

 Mevrouw B. van Os Beleidsadviseur sociaal domein 

Huurdersvertegenwoordiging  

Huurdersraad Eemland De heer G. Fakkel Voorzitter 

 De heer F. Heibloem Secretaris 

 De heer C. van Essen Penningmeester  

Overige belanghebbenden 

Kwintes De heer M. de Wildt Regiomanager 

Pit Baarn Mevrouw C. Stiphout Directeur-bestuurder 

Woongroep De Vlinthof Mevrouw E. van Eig Deelnemer woongroep  
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Bijlage 4: Onafhankelijkheidverklaring Ecorys en visitatoren 

Onafhankelijkheidsverklaring Ecorys 

 

Ecorys verklaart hierbij dat de visitatie van Eemland Wonen in 2022 in volledige onafhankelijkheid 

heeft plaatsgevonden.  

 

Ecorys heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de twee kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Ecorys geen zakelijke relatie met de betreffende corporatie 

gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Ecorys geen enkele 

zakelijke relatie met Eemland Wonen hebben.  

 

Rotterdam, 1 maart 2022 

 
Maarten Nieland 

Principal consultant en coördinator maatschappelijke visitaties 

 

Onafhankelijkheidsverklaring voorzitter  

 

Maarten Nieland verklaart hierbij dat de visitatie van Eemland Wonen in 2022 in volledige 

onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.  

 

Maarten Nieland heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Maarten Nieland geen zakelijke relatie met de betreffende 

corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Maarten Nieland 

geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eemland Wonen.  

 

Rotterdam, 1 maart 2022 

 
Maarten Nieland 
 

Onafhankelijkheidsverklaring secretaris 

 

Rixt Bos verklaart hierbij dat de visitatie van Eemland Wonen in 2022 in volledige onafhankelijkheid 

heeft plaatsgevonden.  

 

Rixt Bos heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Rixt Bos geen zakelijke relatie met de betreffende corporatie 

gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Rixt Bos geen 

adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eemland Wonen.  

 

Rotterdam, 1 maart 2022 

 
Rixt Bos 
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Onafhankelijkheidsverklaring commissielid 

 

Frank de Gouw verklaart hierbij dat de visitatie van Eemland Wonen in 2022 in volledige 

onafhankelijkheid heeft plaatsgevonden.  

 

Frank de Gouw heeft geen enkel belang bij de uitkomst van de visitatie. In de vier kalenderjaren 

voorafgaand aan de visitatie heeft Frank de Gouw geen zakelijke relatie met de betreffende 

corporatie gehad. In de komende twee kalenderjaren na afloop van de visitatie zal Frank de Gouw 

geen adviesopdrachten of werkzaamheden uitvoeren bij Eemland Wonen.  

 

Rotterdam, 1 maart 2022 

 
Frank de Gouw 
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Bijlage 5: Curricula Vitae van de visitatoren 
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Voorzitter 

Maarten Nieland 

 

Naam, titel, voorletters: 

Nieland, Drs., RA, M. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

Hilversum, 26 februari 1968 

 

Huidige functie: 

Principal Consultant 

 

Onderwijs:  

1994 – 1998  Postdoctoraal Registeraccountant, VU Amsterdam  

1990 -  1994 Doctoraal Bedrijfseconomie, VU Amsterdam  

 

Loopbaan: 

Sinds april 2017 Principal Consultant Ecorys Regions & Cities, voorzitter en projectleider visitaties 

woningcorporaties 

2012 – 2016  Senior Manager EY, branchgroep Woningcorporaties 

2011 - 2011 Senior Manager Deloitte Real Estate 

1994 - 2011 Principal Manager PwC  

 

Profielschets: 

Na zijn afstuderen aan de faculteit Bedrijfseconomie is Maarten gaan werken bij 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Daar heeft hij ook de postdoctorale opleiding tot 

Registeraccountant voltooid. In 1998 is Maarten overgestapt naar de adviespraktijk van PwC en 

heeft zich daar gericht op met adviesopdracht bij instellingen in de gehandicaptensector. Hij was 

betrokken bij een aantal landelijke benchmarks die in de gezondheidszorgsector en 

woningcorporatiesector die door PwC werden uitgevoerd.  

 

Sinds 2005 is Maarten betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van visitaties. Inmiddels heeft hij 

ongeveer 70 visitaties uitgevoerd. Naast visitaties heeft Maarten zich gericht op beleidsmatige en 

strategische vraagstukken bij woningcorporaties. In 2006 is hij verantwoordelijk geworden voor de 

door PwC uit te voeren visitaties. In 2012 heeft hij deze rol bij EY ook op zich genomen en daar 

ongeveer 30 visitaties begeleid. Sinds april 2017 is Maarten verbonden aan Ecorys, alwaar hij zich 

ook op de maatschappelijke visitaties richt.  

 

Bij Ecorys werkt Maarten als Principal Consultant op de afdeling Location Development. Met zijn 

achtergrond in maatschappelijke visitaties en advieservaring met beleidsmatige, strategische en 

financiële vraagstuk bij woningcorporaties vormt hij een belangrijke schakel in het uitvoeren van de 

maatschappelijke visitaties bij woningcorporaties. Maarten beheerst alle onderdelen van de 

visitatie. 

 

Kernvaardigheden waarover Maarten beschikt zijn onder andere het procesmatig begeleiden van 

complexe processen, het optreden als facilitator bij verandertrajecten, het functioneren als 

klankbord en sparringpartner voor Raden van Bestuur en Raden van Toezicht.  
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Secretaris 

Rixt Bos  

 

Naam, titel, voorletters: 

Bos, MSc, R.A. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

Hengelo, 9 maart 1993 

 

Huidige functie: 

Consultant 

 

Onderwijs: 

2016 - 2017 Master Urban and Regional Planning, Universiteit van Amsterdam 

2015 - 2016 Premaster Spatial, Transport, and Environmental Economics, Vrije Universiteit 

Amsterdam (7 maanden) 

2012 - 2016 Bachelor Sociale Geografie en Planologie, Rijksuniversiteit Groningen 

2014 - 2015 Minorvakken buitenland, Lunds Universitet in Zweden (5 maanden) 

2005 - 2011 Atheneum, Montessori College Twente 

 

Loopbaan: 

Sinds 2017 Consultant Regions and Cities, Ecorys 

April - juni 2017 Afstudeerstagiaire Omgevingswet, Rho Adviseurs voor Leefruimte 

Maart - juli 2016 Stagiaire Actieprogramma Slim Ruimtegebruik, Provincie Zuid-Holland 

 

Profielschets: 

Rixt Bos MSc is commissielid. Rixt is gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken en planologie. 

Recent heeft zij onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheden binnen lokale overheden rond 

de Omgevingswet in het kader van integraal werken. 

 

Vanuit haar studie en werkervaring heeft Rixt kennis van en ervaring met het organiseren en 

uitvoeren van onderzoek naar vraagstukken waarin de uiteenlopende invalshoeken en belangen 

van stakeholders samenkomen. Ze heeft een brede interesse in ruimtelijke vraagstukken in het 

publieke domein, is analytisch sterk en is in staat om te verbinden.  

 

Deze achtergrond en eigenschappen zet zij als consultant bij Ecorys in bij verscheidene 

onderzoeks- en adviesopdrachten. Rixt werkt voor woningcorporaties, lokale overheden, regio’s en 

ministeries. Zij voert onder andere onderzoek uit met betrekking tot flexwonen en wonen & zorg. 
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Commissielid 

Frank de Gouw  

 

Naam, titel, voorletters: 

de Gouw, ing./MSc, F.A. 

 

Geboorteplaats en –datum:  

’s-Hertogenbosch, 22-06-1993 

 

Huidige functie: 

Consultant 

 

Onderwijs: 

2016 – 2018 Radboud Universiteit, Nijmegen – Master Urban Geography 

2015 – 2016 Radboud Universiteit, Nijmegen – Premaster Geography and Spatial Planning 

2011 – 2015 HAS Hogeschool, ’s-Hertogenbosch – Urban and Rural Development 

2005 – 2011 d’Oultremontcollege, Drunen – Atheneum 

 

Loopbaan: 

2018 – Heden Consultant Regions & Cities, ECORYS 

2017 – 2018 Graduate Intern, ARCADIS BV  

 

Profielschets: 

Frank de Gouw is commissielid. Frank is na zijn studies aan de HAS Hogeschool in ’s-

Hertogenbosch en de Radboud Universiteit in Nijmegen als adviseur bij Ecorys, in de sector 

Regions & Cities, aan de slag gegaan. Frank heeft in zijn studies ervaring opgedaan met 

volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ruimtelijke economie.  

 

Als consultant houdt Frank zich voornamelijk bezig met beleidsvraagstukken en effectenstudies ten 

aanzien van volkshuisvestelijke opgaven, woningmarktvraagstukken en gebiedsontwikkeling. Deze 

opdrachten worden met name uitgevoerd voor gemeenten, woningcorporaties en Rijksoverheid. 

Hierbij heeft Frank ervaring opgedaan in trajecten waarbij verschillende belangen spelen.  

 

Frank is daarnaast sinds zijn komst bij Ecorys betrokken bij het maatschappelijk visiteren. In de 

visitaties zet Frank zijn enthousiasme, kritische blik en sociale vaardigheden in om voor de 

betrokken partijen tot een passend eindproduct te komen. Frank is inmiddels betrokken geweest bij 

circa 20 visitaties waaronder de visitaties van Centrada, Wonen Zuid, Samenwerking Vlaardingen, 

Compaen, De Zaligheden, LekstedeWonen, SallandWonen, Poort6, Intermaris en Sint Trudo.  
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Bijlage 6: Bronnenlijst 

Tabel 4.4: Bronnenlijst 

 Geraadpleegde documentatie  

Ambities en 

Presteren naar 

Opgaven 

Position paper 2022 

Koersplan Eemland Wonen 2019 – 2021  

Jaarverslagen 2018 t/m 2021 

Prestatieafspraken Baarn 2018 t/m 2021 

Perspectiefnota gemeente Baarn 2021 t/m 2024 

Woonvisie gemeente Baarn 

Convenant woondeal regio Amersfoort 

Viermaandrapportages 2018 t/m 2021 

Ondernemingsplan(nen) 

Hennepconvenant  

Convenant Buurtbemiddeling 

Presteren volgens 

Belanghebbenden 

(PvB) 

Verslagen van overleg met belanghebbenden 

 

Presteren naar 

Vermogen (PnV) 

Oordeelsbrieven Aw 2018 t/m 2021  

Beoordelingsbrieven WSW 2018 t/m 2021 

Aedesbenchmark 2018 t/m 2021 

Jaarverslagen en jaarrekeningen 2018 t/m 2021 

Begroting 2018 t/m 2021 

Viermaandrapportages 2018 t/m 2021 

Governance van 

maatschappelijk 

presteren 

Aedesbenchmark 2018 t/m 2021 

Jaarverslagen en jaarrekeningen 2018 t/m 2021 

Begroting 2018 t/m 2021 

Viermaandrapportages 2018 t/m 2021 

Koersplan Eemland Wonen 2019 – 2021 

Visie op besturen en toezicht RvC 2021 

Zelfevaluaties RvC 2018 t/m 2021 

Relevante notulen en verslagen RvC 2018 t/m 2021 
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Bijlage 7: Prestatietabel 

Thema 1: Beschikbaarheid  
 

Opgaven Prestaties Cijfer 

Woningvoorraad 

Eemland Wonen heeft in het kader van beschikbaarheid 

de opgave om een minimale voorraad DAEB woningen 

aan te houden voor de sociale doelgroep.  

 

Tabel is stand van zaken. Er is niet specifiek 

afgesproken dat er een bepaalde opgave is. De 

gemeente Baarn streeft naar 3.000 sociale 

huurwoningen in 2025. Stand van zaken (zie 

bovenstaand) koppelen met nieuwbouw.  

Wanneer gekeken wordt naar de daadwerkelijke 

ontwikkeling van de woningvoorraad in de 

visitatieperiode wordt duidelijk dat de omvang in 

beperkte mate is toegenomen van 2.599 DAEB 

woningen en eenheden begin 2018 naar 2.637 DAEB 

woningen en eenheden eind 2020.  

 

Eemland Wonen bezit ook sociale niet-DAEB woningen. 

Bij mutatie worden deze geliberaliseerd. Eemland 

Wonen bezit 33 niet-DAEB woningen in de sociale 

sector.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 

 

 

7 

Nieuwbouw  

Eemland heeft de opgave om in het werkgebied 

nieuwbouwwoningen op te leveren. Dit betreft jaarlijks: 

2018: minimaal 43 nieuwe woningen  (PA 2019, p.4). 

2019: gemiddeld 30 woningen, specifiek 43 woningen 

(PA 2019, p.4).  

2020: gemiddeld 30 woningen (PA 2020-2023 (2020), 

p.5)  

2021: gemiddeld 30 woningen (PA 2020-2023 Jaarplan 

2021, p.5) 

 

Door het toe te voegen van deze woningen zet Eemland 

een stap om te voldoen aan het uiteindelijke streven om 

tot 2030 in het werkgebied tussen de 830 en 1150 

woningen op te leveren (PA 2020-2023 (2020), p.5; PA 

2020-2023 Jaarplan 2021, p.5; PA 2019, p.4; PA 2018, 

p.4;).  

 

Gedurende de visitatieperiode heeft Eemland Wonen de 

volgende aantallen woningen weten op te leveren:   

2018: 74 woningen (JV 2018, p.13) 

2019: 0 woningen (JV 2019, p.10) 

2020: 0 woningen (JV 2020, p.9) 

2021: 28 appartement, project De Loef (toelichting 

Eemland Wonen) 

 

Daarnaast zijn 20 woningen (appartementen) 

overgenomen aan de Abel Tasmanlaan. Deze  

woningen zijn toegevoegd aan de sociale voorraad.  

 

In het kader van het zoeken naar mogelijkheden heeft 

Eemland Wonen 3 eengezinswoningen omgebouwd 

naar 9 studio’s (project de Verbindingsweg). De studio’s 

worden opgeleverd in 2022.  

 

Daarnaast heeft Eemland Wonen de komende jaren de 

volgende bouwplannen met betrekking tot de 

Troelstralaan en Kemphaanstraat.  

 

Eemland Wonen werkt met andere corporaties ook mee 

aan een grote uitleglocatie van 500 woningen in de 

gemeente Baarn. Een deel daarvan wordt sociaal, rond 

de 100 woningen.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 
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Verkoop  

Om voldoende woningen beschikbaar te houden voor de 

doelgroep heeft Eemland Wonen de opgave om een 

terughoudend verkoopbeleid te voeren. Hierbij geldt de 

specifieke opgave om jaarlijks maximaal 20 sociale 

huurwoningen te verkopen (PA 2018, p.4; PA 2019, p.4; 

PA 2020-2023 (2020), p.5; PA 2020-2023 Jaarplan 

2021, p.4) Eemland Wonen focust zich op de 

woningmarktregio van Baarn, Eemnes en 

Bunschoten/Spakenburg  (toelichting Eemland Wonen) 

 

In de prestatieafspraken is afgesproken dat Eemland 

Wonen gedurende de visitatieperiode woningen 

verkoopt aan middeninkomens tot 55.000 euro. Deze 

groep heeft voorrang. (toelichting Eemland Wonen).  

 

Eemland Wonen heeft daarnaast afgesproken dat er 

verschil zit in het verkopen van regulier bezit en 

koopgarant woningen. Het beleid is om koopgarant 

woningen niet weer of in koopgarant op te nemen, of te 

verkopen of te verhuren (toelichting Eemland Wonen) 

 

Het verkoopbeleid van Eemland Wonen is gericht op het 

bevorderen van het eigen woningbezit voor de 

secundaire doelgroep, het versterken van het 

corporatievermogen, teneinde investeringen mogelijk te 

maken, het vernieuwen en verjongen van het bezit en 

transformatie van de woningportefeuille (JV 2020, p.23). 

 

Verkoop DAEB-woningen door Eemland Wonen, dit is 

dit is inclusief niet-DAEB, garages).  

 

2018: 15 woningen (JV 2018, p.13) 

2019: 7 woningen (JV 2019, p.10) 

2020: 1 woning (27 kamers) (JV 2020, p.9). Deze ene 

woning betrof een Villa met 27 kamers. Vandaar het 

hoge aantal (toelichting Eemland Wonen) 

 

Eemland Wonen geeft uitvoer aan het verkopen van  

woningen aan middeninkomens tot 55.000 euro 

(toelichting Eemland Wonen) 

 

In 2020 zijn er 2 koopgarantwoningen weer in verhuur 

genomen (toelichting Eemland Wonen)  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 

 

7 

Herstructurering  

Eemland Wonen heeft de opgave om in 2020 & 2021 de 

herstructurering van de seniorenwoningen aan de 

Kemphaanstraat op te pakken (start 2020) (PA 2020-

2023 Jaarplan 2021, p.5; PA 2020-2023 (2020), p.6).  

Om invulling te geven aan de opgave heeft Eemland op 

basis van een uitvraag eind 2020 een aannemer 

geselecteerd. Deze aannemer zal vanaf begin 2021 het 

ontwikkeltraject ‘opnieuw’ gaan oppakken. Het plan 

omvat de nieuwbouw van minimaal 42 appartementen 

aan de Kemphaanstraat (JV 2020, p.22).  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 

 

7 

Experiment meerstemmig bouwen Troelstralaan en 

omgeving  

Eemland Wonen bereidt in 2020 & 2021 de realisatie 

van de nieuwbouw (mix van doelgroepen) aan de 

Toelstralaan voor (PA 2020-2023 Jaarplan 2021, p.5; 

PA 2020-2023 (2020), p.6) 

Naar verwachting zal de bouw op z’n vroegst het vierde 

kwartaal van 2021 kunnen starten. De uitgaven 

bedragen tot en met december 2020 circa € 444.000,- 

(sociaal plan, advieskosten en projectleiding) (JV 2020, 

p.21) 

 

Het project Troelstralaan is een herstructurering van 24 

woningen naar 39 woningen, met een mix van 

verschillende typen woningen. In eerste instantie was er 

veel weerstand vanuit de buurt. Eemland Wonen heeft 

daarom ingezet op het creëren van draagvlak door in 

afstemming met de buurt (bewoners, seniorenraad, 
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huurdersraad, zorgpartij) een nieuw plan vorm te geven. 

Zodoende is  gestart met een nieuw 

stedenbouwkundigplan met programma voor de 

toekomst (‘’Meerstemmig bouwen Baarn’’). Op deze 

manier is project toch van de grond gekomen (toelichting 

Eemland Wonen).  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak en vanwege het 

feit dat de corporatie op een creatieve, innovatieve 

wijze een project van de grond heeft gekregen. 

Beoordeling visitatiecommissie 

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen op gebied van beschikbaarheid ‘ruim voldoende’ presteert. Eemland 

Wonen heeft jaarlijks woningen toegevoegd aan de voorraad, heeft de verkoop van woningen beperkt en heeft ‘meerstemmig 

gebouwd’. Daarnaast staat in het kader van nieuwbouw het nodige in de planning of al in voorbereiding. Eemland Wonen is 

ook zichtbaar nadrukkelijker gaan inzetten op dit thema. 

Gemiddelde beoordeling 7,2 

 

Thema 2: Betaalbaarheid  
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Huurverhoging 

In 2018 en 2019 heeft Eemland Wonen geen afspraken 

gemaakt over huurverhoging. In 2020 & 2021 zet 

Eemland Wonen in op een gemiddeld 

huurverhogingsbeleid op inflatie waarbij een 

gedifferentieerde huurverhoging wordt toegepast. 

Eemland Wonen past daarnaast de 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe (PA 2020-2023 

Jaarplan 2021, p.7; PA 2020-2023 (2020), p.7).  

 

Aan de hand van de jaarlijkse huurverhoging streeft 

Eemland Wonen naar een gevarieerde opbouw naar 

prijsklasse van de sociale huurvoorraad na. 

Uitgangspunt is een gelijkmatige prijs-

kwaliteitsverhouding in de huursector, zowel bij 

woningen voor zittende als voor nieuwe huurders 

De gemiddelde doorgevoerde huurverhoging door 

Eemland Wonen betreft:  

2018: 1,94% (inflatie 2017; 1,38%) 

2019: 1,59% (inflatie 2018; 1,70%) 

2020: 1,59% (JV 2020, p.11) (inflatie 2019; 2,63%) 

2021: 0% (inflatie 2020; 1,28%) 

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 

 

7 

Huurprijsbeleid  

Eemland Wonen continueert in 2018 & 2019 het 

vastgestelde tweehurenbeleid voor de 

huurtoeslaggerechtigde huishoudens: 70% van de 

woningen moet bereikbaar zijn voor de 

huurtoeslaggerechtigde huishoudens tot en met de 

tweede aftoppingsgrens (PA 2019, p.5; PA 2018, p.5) In 

2020 & 2021 zorgt Eemland Wonen ervoor (door 

toepassing van tweehurenbeleid) dat het hele bezit 

minimaal 80% van de sociale huurwoningen bereikbaar 

zijn voor de primaire doelgroep. (PA 2020-2023 Jaarplan 

2021, p.7; PA 2020-2023 (2020), p.7) 

Eind 2021 is 89% van de woningen bereikbaar (met een 

huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens) voor de 

primaire doelgroep. 

 

Voor 850 woningen geldt daarnaast een 

tweehurenbeleid. Dat betekent dat de huur varieert naar 

het inkomen van de kandidaat-huurder. Heeft deze een 

inkomen boven de grens van passend toewijzen, dan 

geldt de hoge huur van de liberalisatiegrens, is het 

inkomen onder die grens, dan geldt de lage huur 

onderscheiden naar één- en tweepersoonshuishoudens 

(lage aftoppingsgrens) en meerpersoonshuishoudens 
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(hoge aftoppingsgrens). De verlaging kan zijn van 

liberalisatiegrens naar een aftoppingsgrens en ook van 

de hoge naar de lage aftoppingsgrens. Zodoende zet 

Eemland Wonen een deel van de voorraad flexibel in 

waardoor de prestatieafspraak van minimaal 80% 

toegankelijk voor de primaire doelgroep ruimschoots 

wordt behaald en tegelijkertijd voor de secundaire 

doelgroep mogelijkheden openhoud.  

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen volledig heeft 

voldaan aan de prestatieafspraak. 

 

Beoordeling visitatiecommissie 

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen op gebied van betaalbaarheid ruim voldoende heeft gepresteerd. 

Eemland Wonen voert een gedifferentieerd huurbeleid en verhoogd de huren op inflatieniveau. Daarnaast wordt ook een 

twee-hurenbeleid gevoerd, waarbij de huur varieert naar het inkomen van een kandidaat-huurder, en wordt een minimale 

voorraad bereikbaar gehouden tot en met de tweede aftoppingsgrens.  

Gemiddelde beoordeling 7,0 

 

Thema 3: Huisvesting specifieke doelgroepen  
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Zorgdoelgroepen  

Eemland Wonen heeft de opgave om vanaf 2019 via 

directe bemiddeling woningen toe te wijzen aan 

uitstromers uit Beschermd wonen en kwetsbare 

jongeren. In 2019 heeft Eemland in dat kader de opgave 

om maximaal 4 woningen toe te wijzen aan deze 

doelgroep. In 2020 en 2021 heeft Eemland deze opgave 

verhoogd naar jaarlijks circa 10 woningen 

 (PA 2020-2023 Jaarplan 2021, p.9; PA 2020-2023 

(2020), p.8) 

Om invulling te geven aan de opgave heeft Eemland 

Wonen de volgende aantallen woningen toegewezen 

aan de benoemde doelgroep:  

2019: 1 woning toegewezen (Voortgang PA 2019, p.4) 

2020: 0 woningen 

2021: 1 woning 

 

De visitatiecommissie kent op dit vlak geen plus- of 

minpunten toe.  

 

6 

Statushouders 

Eemland Wonen huisvest in 2018, 2019, 2020 & 2021 

statushouders conform de taakstelling van de gemeente 

Baarn (PA 2020-2023 Jaarplan 2021, p.9; PA 2020-

2023 (2020), p.8; PA 2019, p.7; PA 2018, p.6) 

 

De taakstelling voor Eemland Wonen betrof:    

• 2018: 19 statushouders (1e helft 2018).  

• 2019: 21 statushouders 

• 2020: 18 statushouders 

• 2021: 36 statushouders  

 

Eemland Wonen heeft in de gevisiteerde jaren de 

taakstelling behaald. Eemland Wonen werkt bij het 

huisvesten van statushouders samen met het COA, 

AZC, de gemeente Baarn en Vluchtelingenwerk.  

 

Eemland Wonen heeft in de gevisiteerde jaren de 

taakstelling behaald. Eemland Wonen werkt bij het 

huisvesten van statushouders samen met het COA, 

AZC, de gemeente Baarn en Vluchtelingenwerk. Het 

ketenoverleg met deze partners is ook wat veranderd. 

Waar voorheen met name werd gefocust op het 

huisvesten van personen wordt nu meer gekeken naar 

het totale gezin en nareizigers, zodat meteen een 

passende woning wordt toegewezen.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen jaarlijks heeft 
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voldaan aan de gemeentelijke taakstelling en 

daarnaast intensief samenwerkt met ketenpartners 

om passende huisvesting te realiseren.  

 

Doorstroming 

 

Doorstroming bij De Loef 

Senioren die een eengezinswoning zouden achterlaten 

worden door Eemland Wonen benaderd. Deze senioren 

krijgen voorrang (toelichting Eemland Wonen). 

 

Verhuiscoach  

In 2018, 2019, 2020 en 2021 helpt een verhuiscoach bij 

het bevorderen van een verhuizing naar een geschikte 

woning indien huidige woningen niet meer wegens 

gezondheidsredenen. Ook gericht op senioren. (PA 

2020-2023 Jaarplan 2021, p.10; PA 2020-2023 (2020), 

p.8; PA 2019, p.5; Pa 2018, p.5) 

 

Een van de knoppen waar Eemland Wonen aan draait is 

het op gang brengen van een verhuisketen. Waarbij een 

ouder 1- of 2- persoonshuishouden (65-plusser) hun 

eengezinswoning achterlaat en doorverhuist naar een 

gelijkvloers appartement, waar zij langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen. Hierdoor komen dan weer 

eengezinshuurwoningen vrij voor gezinnen die toe zijn 

aan een grotere woning.  

 

Eemland heeft in het kader het doorstroomexperiment 

De Loef opgezet. In totaal kwamen bij het plan 28 

sociale huurwoningen op de markt beschikbaar. Hierbij 

zouden 10 huurwoningen met voorrang worden 

aangeboden aan doorstromende ouderen met lokale 

binding. Uiteindelijk zijn er 9 van de 10 huurwoningen in 

de Loef conform de experimentregeling toegewezen. 

Ook is gebleken dat in het totale plan 27 huurders uit 

Baarn zelf kwamen en 14 huurders een sociale 

huurwoningen achterlieten. De vrijgekomen sociale 

huurwoningen zijn inmiddels voor een deel doorverhuurd 

met als aanbiedingsspecificatie een lokale binding met 

Baarn. Momenteel wordt gekeken om dit traject ook 

elders in te zetten.  

 

Naast het project De Loef heeft Eemland Wonen een 

verhuiscoach aangesteld om senioren te stimuleren door 

te stromen naar een andere (geschikte) woning. De 

Verhuiscoach is in de gevisiteerde jaren van de 

visitatieperiode actief geweest. In 2021 hebben 16 

mensen zich aangemeld bij de verhuiscoach. In totaal 

zijn 8 mensen verhuisd.  

 

De visitatiecommissie kent twee pluspunten toe 

vanwege de nadrukkelijke aandacht van Eemland 

Wonen voor de doorstroming en lokaal maatwerk/ 

lokale binding.   

 

  

8 

Tijdelijke verhuur starters 

Eemland Wonen heeft vanaf 2017 de opgave om 

huisvesting te realiseren voor jongeren in het 

werkgebied. Tijdelijke huurcontracten worden hiervoor 

aangewend, de zogenoemde Schoutencontracten. 

Eemland Wonen heeft de opgave om vanaf 2018 circa 

70 woningen per jaar aan starters te verhuren.   (PA 

2020-2023 (2020), p.6; PA 2019, p.5; PA 2018, p.5) 

Eemland Wonen is in 2017 begonnen met de verhuur 

van 33 tijdelijke huurcontracten ("Schoutencontracten"). 

Dit is in 2017 verhoogd naar 70 woningen, zodat starters 

een woningen kunnen huren.  

 

Specifiek zijn woningen verhuurd volgens het 

Schoutencontract: 
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• 2018: met 61 huurders is een Schoutencontract 

afgesloten (Voortgang PA 2018, p.2) 

• 2019: met 43 huurders is een Schoutencontract 

afgesloten (Voortgang PA 2019, p.2) 

• 2021: 23 woningen  

 

De 9 studio’s die het project de Verbindingsweg worden 

opgeleverd worden ook met een Schoutencontract 

verhuurd. Deze studio’s zijn in 2022 opgeleverd. 

(toelichting Eemland Wonen)   

 

De visitatiecommissie kent één pluspunt toe 

vanwege het feit dat Eemland Wonen zich 

nadrukkelijk heeft ingezet voor de starters in het 

werkgebied en aan veel van deze starters een 

woning heeft kunnen aanbieden.  

 

Beoordeling visitatiecommissie 

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen op gebied van specifieke doelgroepen ‘ruim voldoende’ presteert. 

Eemland Wonen zet in op doorstroming en biedt hierbij woningen aan, aan mensen met lokale binding. Ook huisvest 

Eemland Wonen jongeren met tijdelijke huurcontracten, wordt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling met betrekking tot 

statushouders behaald en wordt ingezet op zorgdoelgroepen.  

Gemiddelde beoordeling 7,3 

 

Thema 4: Leefbaarheid 
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Leefbaarheidskosten 

Jaarlijks begroot Eemland Wonen een bedrag voor 

leefbaarheid Met deze gebudgetteerde bedragen heeft 

Eemland Wonen de opgave om onder meer in te zetten op 

de volgende activiteiten: 

- Inzet huismeesters 

- Achterpadverlichting  

- Initiatieven huurders 

- Buurtbemiddeling 

- Verhuiscoach  

- Tuinonderhoud & schoonmaak 

- Incidentiele kleine uitgaven:  

 

De beschikbare gestelde bedragen betreffen:  

2018: € 80.000,- (PA 2018, p.6) 

2019: € 55.000,- (PA 2019, p.7) 

2020: € 80.000,- (PA 2020-2023 (2020), p.9) 

2021: € 108.000,- + inzet twee wijkbeheerders (PA 2020-

2023 Jaarplan 2021, p.11) 

  

Eemland Wonen heeft invulling gegeven aan de 

opgaven en heeft zich aan de hand van het jaarlijks 

budget ingezet voor de leefbaarheid. Deze inzet 

varieerde van inbraak werende voorzieningen, het 

tegengaan van eenzaamheid, huismeesters inzetten op 

verbetering van leefbaarheid, tuinonderhoud en 

schoonmaakkosten. Eemland Wonen draagt ook 

financieel bij aan Buurtbemiddeling Baarn en 

Buurtbemiddeling Bunschoten.  

 

Daarnaast worden vorenstaande activiteiten en 

projecten, niet zijnde toegerekende personeelskosten, 

bekostigd uit het budget leefbaarheid zoals wijkbeheer.  

 

Eemland Wonen heeft uitgegeven aan leefbaarheid (dit 

is de post 'schone woonomgeving/overlast/veiligheid): 

• 2018: € 60.000,- (JV 2018, p.82) 

• 2019: € 67.000,- (JV 2019, p.88) 

• 2020: € 68.000,- (JV 2020, p.90) 

 

Wijkbeheer en overlast 

Eemland Wonen heeft de opgave om de woongebouwen en 

wijken op orde te houden. 

Om hier invulling aan te geven zijn 

leefbaarheidsinitiatieven met participatie en 

bewonerscommissies opgezet en zijn tevens twee 
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 wijkbeheerder aangenomen. Daarnaast zijn er ook 

diverse initiatieven tot stand gekomen die de 

leefbaarheid van de wijken en complexen ten goede is 

gekomen. Zo heeft Eemland Wonen bijgedragen aan de 

realisatie van de nieuwe speeltuin aan de Professor 

Fockema Andrealaan en zijn de wijkbeheerders met 

groepen huurders in gesprek gegaan om met elkaar stil 

te staan bij hun woonomgeving en leefbaarheid. Ook is 

de entree van het woongebouw aan de Thorbeckelaan 

op initiatief van en met hulp van huurders mooi 

opgeknapt en hebben gesprekken plaatsgevonden met 

bewoners van het Parkgebouw. 

 

Ten aanzien van overlastsituaties in de wijken werkt 

Eemland Wonen samen met verschillende ketenpartners 

en zorgpartijen in Baarn. De insteek is hierbij 

maatgericht te werk gaan. Eemland Wonen participeert 

structureel in diverse netwerkoverleggen.   

 

Veiligheid woningen 

 

Inbraak  

Eemland Wonen zal bij iedere woning die leegkomt in 2018, 

2019, 2020 & 2021 voor nieuwe verhuring SKG** sluitwerk 

aanbrengen om woninginbraak terug te dringen (PA 2020-

2023 Jaarplan 2021, p.10; PA 2020-2023 (2020), p.9; PA 

2019, p.7; PA 2018, p.7) 

 

 

Rookmelders  

Eemland Wonen voorziet haar woningen van rookmelders 

(PA 2020-2023 Jaarplan 2021, p.12) 

 

 

Inbraak  

2018: Bijna alle woningen hebben een SKG** hang- en 

sluitwerk (Voortgang PA 2018, p.3) 

2019: i.s.m. en op verzoek van de gemeente Baarn is 

een project opgestart voor het aanbrengen van inbraak 

werende voorzieningen. De aanwezigheid van 

huismeesters in enkele complexen levert daarnaast ook 

een bijdrage aan de leefbaarheid (JV 2019, p.24) 

Daarnaast: aanbrengen van sluitwerken is niet 

bijgehouden (Voortgang PA 2019, p.3) 

 

Rookmelders  

Het voorzien van alle woningen loopt momenteel op 

schema. Eemland Wonen gaat bij huurders langs voor 

onderhoud aan de CV ketel, in combinatie met het 

plaatsen van rookmelders. Mocht het niet lukken om 

deze werkzaamheden te combineren, wordt er een losse 

afspraak ingepland.  (toelichting door Eemland Wonen). 

7 

Beoordeling visitatiecommissie 

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen op gebied van leefbaarheid ruim voldoende heeft gepresteerd. Eemland 

Wonen zet zich nadrukkelijk in voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. In dat kader worden jaarlijks diverse activiteiten 

opgezet en worden zowel huismeesters als wijkbeheerders ingezet. Met deze beheerders en aan de hand van samenwerking 

met ketenpartners wordt ingezet op het tegengaan van overlastsituaties. Ook word aandacht besteed aan de veiligheid van de 

woningen.  

Gemiddelde beoordeling 7,3 
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Energie-index / Verduurzamen bij mutatie  

Eemland Wonen heeft de opgave om een gemiddeld 

Energie-lndex van 1,25 te behalen in 2021 (PA 2019, 

p.5; PA 2018, p.5).  

 

Daarnaast heeft Eemland Wonen de additionele opgave 

dat vanaf 2030 er geen woningen meer in bezit mogen 

zijn met een Label C of hoger (PA 2020-2023 Jaarplan 

2021, p.14 & 15; PA 2020-2023 (2020), p.11). 

 

Om de gemiddelde energie-index te laten dalen heeft 

Eemland Wonen verschillende aantallen woningen te 

verduurzamen tot minimaal een EI van 1,4 

2019: 20 woningen  (PA 2019, p.6).  

2020 & 2021: per jaar worden 20 woningen(PA 2020-

2023 Jaarplan 2021, p.13; PA 2020-2023 (2020), p.10) 

De gemiddelde energie-index van de woningvoorraad 

eind 2020 betreft 1,41 (JV 2020, p.21). Eind april 2018 

betrof deze 1,49 (Voortgang PA 2018, p.2). 

• 2021: eind 2022 heeft 55% van de woningen een 

gemiddeld label B. 

 

Het percentage woningen met een label C bedroeg 

daarnaast eind 2020 ongeveer 29%.  

 

Om de EI van de woningvoorraad te laten dalen heeft 

Eemland Wonen woningen energetisch verbeterd. 

Eemland Wonen heeft woningen energetisch verbeterd 

bij mutatie en bij planmatig onderhoud. De 

verduurzaming bij mutatiewoningen betreft: 50 woningen 

in 2018, 33 woningen in 2019 en 12 woningen in 2020. 

Bij het planmatig verduurzamen zijn in 2018 171 

woningen complexmatig verduurzaamd. Vanuit 2018 liep 

de aanpak van 172 woningen over 4 complexen door 

naar 2019. In 2020 is het project aan de Turfstraat 

(gasloos) gestart.   

 

Eemland Wonen brengt daarnaast led verlichting aan bij 

de algemene verlichting van galerijen en 

bergingsgangen. Zodoende brengt Eemland Wonen het 

energieverbruik naar beneden en daarmee de 

servicekosten.  

7 

Bewustwordingscampagne 

2020 & 2021: Eemland Wonen voert een 

bewustwordingscampagne onder haar huurders (PA 

2020-2023 Jaarplan 2021, p.13; PA 2020-2023 (2020), 

p.10) 

De intentie van deze campagne door Eemland Wonen is 

om huurders bewuster met het energieverbruik van de 

woning om te laten gaan. De campagne is nog niet 

uitgerold (toelichting Eemland Wonen).  

 

Wel heeft Eemland Wonen andere prestaties geleverd in 

dit kader (toelichting Eemland Wonen): 

• De uitrol van RREW subsidies. Dit is een 

landelijke regeling die gemeenten konden 

aanvragen. Hiermee konden 500 huishoudens 

per gemeente 100 euro subsidie aanvragen 

om hun huis te verduurzamen. De gemeente 

Baarn en Bunschoten hebben hiervan gebruik 

gemaakt en bewustwordingscampagnes 

opgestart. Eemland Wonen heeft hieraan 

bijgedragen door nieuwsbrieven hierover te 

versturen.   

• Een andere prestatie is dat Eemland Wonen 

bij haar 25 jarige bestaan alle huurders 

ledlampen cadeau heeft gegeven. De led 

lampen worden nu nog steeds uitgedeeld bij 

nieuwe verhuringen.  

7 
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Opgaven Prestaties Cijfer 

• Eemland Wonen heeft meegewerkt aan de 

Klimaatkrant met de gemeente, de Baarnse 

klimaatalliantie en Energiek Baarn. Eemland 

Wonen is al jaren betrokken.   

• In het algemeen zet Eemland Wonen in op het 

goed contact onderhouden met de huurders. 

Er zijn stappen gemaakt in klantcommunicatie 

en het contact met de huurders. Eemland 

Wonen werkt met een magazine, digitale 

nieuwsbrieven en een nieuwe website. Dat is 

de afgelopen vier jaar helemaal op de schop 

gegaan. Ze werkt daarnaast ook met een 

KWH: Continue meting van de dienstverlening 

en tevredenheid huurders (AEDES benchmark 

participatie).  

Gasloos stapelbouwcomplex 

2020: Eemland Wonen onderzoekt in wat de 

mogelijkheden zijn om een bestaand 

stapelbouwcomplex gasloos te maken 2050 (PA 2020-

2023 Jaarplan 2021, p.14; PA 2020-2023 (2020), p.11).  

2021: uitvoering geven aan gasloos maken complex 

2050 (PA 2020-2023 Jaarplan 2021, p.14) 

Het onderzoek hiernaar is gedaan, afgerond en wordt in 

uitvoering gebracht. In oktober 2021 zijn circa 20 

appartementen gasloos gemaakt. het betreft de locatie 

Turfstraat. Het was niet de strategie om alles gasloos te 

maken (toelichting Eemland Wonen). Daarnaast is 

bijgestuurd om woningen in het project de Loef, waar 

een bouwvergunning met aardgasaansluiting was 

vergeven, toch om te zetten naar gasloos. Ook zijn een 

aantal studio’s bestemd voor jongeren gasloos 

opgeleverd en zijn momenteel drie gasloze projecten in 

voorbereiding of uitvoering. 

 

7 

Transitievisie Warmte  

Eemland Wonen participeert in de Transitievisie Warmte 

van de gemeente. Samen trekken ze daarin op om mee 

te denken over alternatieve energiebronnen van wijken 

(toelichting Eemland Wonen)   

De transitievisie is inmiddels opgesteld. Het rapport is 

gericht op de Staatsliedenbuurt in Baarn met een 

scherpe visie op het wijktransitieplan. Eemland Wonen 

werkt nu verder met de gemeente aan een nieuw 

rapport dat in 2022 wordt opgeleverd (toelichting 

Eemland Wonen).  

7 

Beoordeling visitatiecommissie 

De visitatiecommissie oordeelt dat Eemland Wonen op gebied van duurzaamheid met een ruim voldoende. Eemland Wonen 

heeft woningen verduurzaamd, heeft de gemiddelde energetische status van de voorraad laten dalen en heeft ingezet op 

bewustwording onder haar huurders. Daarnaast zijn diverse woningen gasloos gemaakt en opgeleverd en werkt de corporatie 

mee aan de Transitievisie Warmte van de gemeente.  

Gemiddelde beoordeling 7,0 
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[projectnummer vermelden]  

Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige 

bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 

samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 

academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 

internationale samenwerkingspartners delen. 

 

Ecorys voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale standaard 

voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering zijn 

vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, milieu en opbrengst. 

Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO2-uitstoot af, stimuleren we het ov-

gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- of PEFC-gecertificeerd 

papier. Door deze acties is onze CO2-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% afgenomen. 

 

De vastgoedexpertise binnen ons bedrijf bestaat uit ca. 30 specialisten op het gebied van wonen, 

winkels, leisure, kantoren, bedrijventerreinen en maatschappelijk vastgoed, inclusief grond- en 

vastgoedstrategie, financiële advisering, contractering, project-, proces- en interim-management, 

organisatieadvies (inclusief maatschappelijke visitaties), communicatieadvies en gebiedsbranding. 

We werken onder meer voor ontwikkelaars, beleggers, financiële instellingen, woningcorporaties, 

gemeenten, regio’s, provincies en nationale overheden in binnen- en buitenland. 

 

ECORYS Nederland B.V. 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

 

Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

K.v.K. nr. 24316726 

 

W www.ecorys.nl 

 



 

 

 

 

 
Sound analysis, inspiring ideas 

 

   

 

BELGIË – BULGARIJE – HONGARIJE – INDIA – KROATIË - NEDERLAND – POLEN – RUSSISCHE FEDERATIE – SPANJE – TURKIJE - VERENIGD KONINKRIJK 

 

 

 

 

Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

Nederland 

 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

 

W www.ecorys.nl 


