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1. Verslag van de directie  
 

 

 

1.1 Inleiding  
 

Woonstichting JOOST is Thuis in de Meierij. We beheren circa 7.500 

huurwoningen in de kleine kernen rondom ‘s-Hertogenbosch. Het hoofdkantoor 

van JOOST staat in Boxtel, in Rosmalen hebben we een contactpunt. Daarnaast 

werken we met vijf wijkteams die persoonlijk de wijken ingaan. Zo willen we 

dicht bij onze huurders staan en een band met hen opbouwen, gericht op goede 

dienstverlening. Als een goede buurman bieden we een luisterend oor en geven 

we graag advies. 

 

2021, jaar van ontkiemen en oogsten 

Ruim twee jaar na het ontstaan van JOOST zagen we in 2021 dat processen en 

activiteiten ontkiemden. Dat voorbereide plannen daadwerkelijk van de grond kwamen. 

Dat we ambities wisten te vertalen in concrete acties waar onze huurders en onze 

organisatie beter van werden. Dat gebeurde op alle thema’s die we formuleerden in ons 

Koersplan 2020-2024, ‘(ge)Woon als een goede buurman’:  

  

1. Natuurlijk duurzaam; 

2. Meer huishoudens op de juiste plek; 

3. Samen voor de buurt;  

4. Grip op woonlasten; 

5. Oog voor verschil;  

6. Netwerkorganisatie met ruimte.  

 

Natuurlijk duurzaamheid troef 

In 2021 hebben we opnieuw zo’n vijfhonderd woningen energetisch verduurzaamd. Het 

gaat om zogenoemde energetische versnellingsprojecten en om verduurzaming tijdens 

groot onderhoud en bij mutaties. We zagen in 2021 ook een groei in isolatie-aanvragen 

op verzoek. Met de inspanningen die we in verduurzaming leveren, anticiperen we 

eveneens op de energiearmoede, een term die in 2021 steeds vaker werd gebruikt door 

de exploderende stroom- en gasprijzen. We blijven ons ook de komende jaren intensief 

bezighouden met het isoleren van onze woningen. Enerzijds omdat we zo meehelpen het 

wonen betaalbaar te houden, anderzijds om onze woningen toekomstwaarde te geven. 

Die toekomstwaarde zit hem ook in de materialen die we gebruiken in onze 

nieuwbouwprojecten. We zoeken, samen met onze aannemers, steeds naar nieuwe 

duurzame bouwmethoden. Dat leidde er toe dat we in het project Pastorie in Rosmalen 

woonunits plaatsen die volledig van hout – en daarmee grotendeels biobased en circulair 

– zijn. Verder zetten we diverse groenacties op touw met huurders voor meer 

biodiversiteit en klimaatbestendigheid in hun eigen leefomgeving. 

 

Meer huishoudens op de juiste plek 

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ was het credo in 2021. Veel bouwplannen die we in de 

afgelopen jaren ontwikkelden, kwamen nu letterlijk van de grond. Zoals in Rosmalen bij 

de Pastorie op de Markt en in de Seringenstraat en in Boxtel het project Heem van Selis. 

Hier bereikten we in de zomer het hoogste punt van het appartementengebouw. Dit palet 

aan bouwprojecten leidt ertoe dat we op korte termijn over extra woningen beschikken 

voor verschillende doelgroepen, in de geest van ‘Meer huishoudens op de juiste plek’. 

Verder waren er in 2021 volop plannen in ontwikkeling.  
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Een optelsom laat zien dat we in totaal op dertig locaties werken aan het toevoegen van 

meer woningen aan onze woningenportefeuille; van levensloopbestendige appartementen 

voor kleine huishoudens, tot eengezinswoningen en wooneenheden voor zorginstellingen. 

Eind 2021 maakten we bovendien afspraken met de gemeente Boxtel over het bouwen 

van maximaal dertig tijdelijke sociale huurwoningen, bedoeld om de druk op de 

huizenmarkt te verlichten. Over de locaties maken we in 2022 afspraken. In 2023 

moeten de eerste bewoners hun intrek nemen.  

 

Samen voor de buurt en oog voor verschil 

In 2021 hebben onze wijkteams veel activiteiten georganiseerd om de verbinding met 

huurders en sociale partners te zoeken en te verstevigen, ondanks de beperkende 

maatregelen die indamming van het coronavirus ons oplegde. Juist in een tijd waarin 

mensen veel thuis zijn, lontjes korter worden en de groep kwetsbare mensen groeit, zijn 

die nauwe contacten onmisbaar.  

Verbinding zochten we deels online, deels in levende lijve – als dat veilig kon. Zo hielden 

we contact met bewonerscommissies, knapten we samen met huurders de jeu de 

boulesbaan op tussen Elisabethsdael en Clarissenhof in Boxtel en deden we mee aan de 

Burendag in Rosmalen. Ook haalden we de banden met de Boxtelse BOA’s aan in het 

kader van de aanpak van zwerfvuil en sloten we (nieuwe) convenanten met 

buurtbemiddeling in Bernheze, Sint-Michielsgestel en Den Bosch voor de aanpak van 

overlast. 2021 was ook het jaar van de oprichting van een Huurdersraad die de belangen 

van onze huurders behartigt en van een Meedenkgroep die met ons meepraat en -denkt 

over actuele thema’s.  

 

Grip op woonlasten 

Conform het besluit van de Rijksoverheid om de huren te bevriezen, voerden wij in 2021 

geen jaarlijkse huurverhoging door en 326 huishoudens kregen zelfs een huurverlaging. 

Het gaat hierbij om huishoudens die op basis van gegevens van de Belastingdienst over 

een te smalle beurs beschikken ten opzichte van de huur die ze betalen. 

Ook op andere vlakken spanden we ons in om het wonen betaalbaar te houden. Zo reed 

de verduurzamingstrein in 2021 op volle snelheid door om de energielasten naar 

beneden te drukken. Voor de energetische maatregelen voerden we slechts een zeer 

beperkte huurverhoging door die lager lag dan in het Sociale Huurakkoord is 

afgesproken. Verder stopten we in 2021 met het in rekening brengen van 

administratiekosten bij de afrekening van servicekosten en bleven we doorgaan met ons 

tweehuurprijzenbeleid. We konden in 2021 eveneens constateren dat het aantal mensen 

met huurachterstanden stabiel is gebleven op het niveau van een jaar eerder.  

 

Netwerkorganisatie met ruimte 

Als netwerkorganisatie bleven we actief werken aan het ‘laden’ van ons JOOST-DNA. We 

gebruiken daarvoor de methode van De Bedoeling. Door de coronamaatregelen in 2020 

en begin 2021 lagen veel activiteiten – die het meeste effect sorteren als je fysiek bij 

elkaar bent – helaas stil. Toen het rond de zomer weer ‘mocht’ hebben we met alle 

medewerkers een middag op de hei doorgebracht. Daar bliezen we De Bedoeling nieuw 

leven in en fristen we de kennis over onze kernwaarden en onze uitgangspunten op. Dat 

was ook waardevol voor de nieuwe medewerkers die bij JOOST kwamen werken. 

Daarnaast boden we opnieuw veel ruimte aan opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. 

Diverse medewerkers hebben daar gebruik van gemaakt.  

 

Arbeidsmarkt 

Ons personeelsbestand was in 2021 volop in beweging, vooral onder invloed van de vele 

vacatures die in Nederland open staan, ook bij ons. Dat leidde er bij JOOST toe dat we in 

2021 afscheid namen van twaalf collega’s en dat we tien nieuwe collega’s hebben 

verwelkomd. In tien jaar tijd is het aantal personeelswisselingen nog nooit zo hoog 

geweest.  
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Als organisatie flexibel meebewegen 

‘Flexibiliteit’ loopt als een rode draad door alle thema’s uit ons Koersplan heen. De 

coronapandemie vroeg in 2021 daarin nog een stapje harder te lopen. Want corona 

kwam, leek halverwege 2021 even weg en kwam toch weer terug. Het leidde tot een jaar 

waarin we samenkwamen wanneer het kon en fysiek afstand hielden als dat moest – tot 

elkaar, onze huurders, onze partners. We zijn erin geslaagd om mee te bewegen met die 

tendens, deels door ons thuiswerkbeleid dat we in 2020 al vaststelden en deels door er in 

2021 voor te zorgen dat medewerkers daar over alle faciliteiten beschikken om ook thuis 

gezond te werken. Zo hielden we met een flinke portie flexibiliteit de dienstverlening van 

JOOST op peil.  

 

Regionale samenwerking 

In 2021 is een nieuwe en brede krachtenbundeling van de grond gekomen tussen de 

woningcorporaties in Noordoost-Brabant. JOOST is hierbij één van de kartrekkers. De 

samenwerking richt zich op het vormgeven van één woonruimteverdeelplatform waar het 

totale regionale aanbod aan sociale huurwoningen te vinden is voor woningzoekenden. 

De plannen worden in 2022 verder uitgewerkt. Doel is om het platform medio 2023 in 

gebruik te nemen.  

 

Visitatie 

In oktober is een visitatiebureau bij JOOST gestart met de vierjaarlijkse visitatie om onze 

maatschappelijke prestaties te laten beoordelen. In februari 2022 worden de resultaten 

daarvan bekend. De uitkomst hiervan en enkele aanbevelingen kunt u lezen in hoofdstuk 

6. Toekomst.  

 

Tot slot 

Eind 2021 kunnen we concluderen dat JOOST op alle thema’s uit het Koersplan 

vorderingen heeft gemaakt. Daar ben ik trots op, want het was geen gemakkelijk jaar. 

We hebben te maken met crises op verschillende fronten, van gezondheid tot klimaat, 

van een krappe woningmarkt tot energiearmoede. Dankzij onze wendbaarheid en onze 

standvastige focus op onze thema’s hielpen we het wonen betaalbaar te houden, bleven 

we ons inzetten voor de leefbaarheid in wijken en buurten en hielden we aandacht voor 

ál onze huurders, ook de meest kwetsbare. Dit verdient opnieuw een compliment aan alle 

collega’s en alle anderen die betrokken zijn bij Woonstichting JOOST.  

 

Rob Dekker 

Directeur-bestuurder Woonstichting JOOST  
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1.2 Missie en visie 
 

JOOST is er voor huishoudens die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Als de 

markt daarom vraagt, maakt JOOST dus ook wonen mogelijk voor mensen die net buiten 

de landelijke inkomensgrenzen vallen.  

 

We zijn de woningcorporatie van de kleine kernen. Wij zorgen voor de basis. Een thuis. 

Huurders die extra aandacht nodig hebben, krijgen deze ook. Vanuit een gedeelde 

verantwoordelijkheid zorgen we er samen met onze partners voor dat ze zo prettig 

mogelijk wonen. We bieden een luisterend oor en geven graag advies. Als een goede 

buurman. 

 
Onze missie: waar staan we voor?  
Een missie geeft weer waar je van bent als organisatie. Dat gaat over je bestaansrecht. 

We hebben bij JOOST onze missie als volgt geformuleerd: 
 
“Bij JOOST zorgen we voor een goed en betaalbaar (t)huis. Samen met anderen 

werken we aan een fijne woonomgeving. Als een goede buurman staan we dicht 

bij onze huurders. We zijn verankerd in het dorp en weten wat daar speelt.” 

 

Onze visie: waar gaan we voor?  
In onze visie omschrijven we de bijdrage die we willen leveren aan de maatschappij. Hoe 

geven we onze missie in de komende jaren concreet handen en voeten? 

 

JOOST gaat voor duurzaam wonen  

We grijpen natuurlijke (contact)momenten aan om onze woningen duurzaam, goed en 

gezond te maken. In het belang van de volgende generatie, maar zeker ook van de 

huidige huurders: hun woning blijft betaalbaar en zij ervaren extra comfort. De 

bewustwording van onze bewoners vinden we belangrijk. Als organisatie geven we het 

goede voorbeeld. 

 

JOOST gaat voor een breed inzetbaar en betaalbaar woonaanbod  

We zorgen ervoor dat meer huishoudens op hun plek zijn in de kernen van de Meierij en 

hier prettig met elkaar kunnen (samen)leven. Waar we kunnen, voegen we woningen 

toe. Indien nodig zorgen we woonoplossingen op maat. 

JOOST gaat voor verschil maken waar dat nodig is 

Niet elke situatie is hetzelfde en niet elke huurder wil hetzelfde. Doordat we als een 

buurman naast onze bewoners staan en ruimte hebben om te handelen, kunnen we hen 

de best denkbare oplossing bieden. Waar nodig samen met partners. En met ons 

gezamenlijke JOOST-DNA als intern kompas. 
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1.3 Merkwaarden en kernwaarden 
 

Dankzij strategische communicatiekeuzes hebben we een sterk en duidelijk verhaal 

neergezet en weten huurders en samenwerkingspartners waar JOOST voor staat.  

Dat wordt bevestigd door de resultaten van ons onderzoek naar ons imago en onze 

naamsbekendheid, dat wij eind 2020 hielden onder huurders en partners van JOOST.  

Onze Merkessentie is: Thuis in de Meierij. Dat is de basis. We zijn een dorpse 

woningcorporatie voor de kleine kernen, bereikbaar en dichtbij. 

Onze Merkbelofte is: ‘Als een goede buurman’.  

Onze Merkpersoonlijkheid (op basis van de archetypen van Jung) is een regisserende 

beschermer. We zijn sociaal ingesteld. Ook ons verantwoordelijkheidsgevoel is sterk, we 

hebben kennis van zaken en zijn toegewijd. En we proberen altijd open en duidelijk te 

zijn.  

Onze Merkwaarden - wat merken bewoners en partners van ons JOOST-DNA? - laten 

zich vatten in de volgende begrippen:  

- Samen : We werken samen met onze netwerkpartners en bewoners, vanuit een 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

- Toekomstgericht : We werken vanuit een heldere visie aan passende woonconcepten. 

We gaan voor duurzaam en hebben een positieve grondhouding.  

- Toegankelijk : We zijn dichtbij, persoonlijk en bereikbaar.  

- Nuchter : We werken praktisch en oplossingsgericht. 

Om onze merkwaarden te kunnen waarmaken, kenmerkt ons doen en laten zich door de 

volgende drie woorden. Dit zijn onze Kernwaarden: 

- Bevlogen : We werken met passie aan onze missie.   

- Betrouwbaar : Ieder van ons voelt zich verantwoordelijk. We zijn duidelijk naar buiten 

en naar elkaar.   

- Doelgericht : We werken effectief, efficiënt en slim. We durven lef te tonen om ons 

doel te bereiken, zonder roekeloos te zijn.  
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2. Governance 
 

 

In dit deel van het Jaarverslag 2021 legt de Raad van Commissarissen van JOOST 

publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop de raad invulling gaf aan de 

uitvoering van de taken en bevoegdheden. De raad handelt daarbij conform de 

‘Governance Code Woningcorporaties’.  

 

2.1 Governancestructuur  
 

JOOST is een stichting die wordt bestuurd door één bestuurder. De raad houdt toezicht 

op de bestuurder en op de algemene gang van zaken. De raad beslist over benoeming, 

beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De bevoegdheden van de 

bestuurder staan in de statuten van JOOST vermeld. De bestuurder heeft voor het 

nemen van een aantal in de statuten beschreven besluiten, de voorafgaande goedkeuring 

van de raad nodig. Daarnaast zijn afspraken tussen raad en de directeur-bestuurder 

beschreven in een door de raad vastgesteld bestuursreglement. 

 

De door JOOST gehanteerde governanceprincipes zijn tevens neergelegd in de volgende 

documenten:  

- Financieel Beleid en Beheer, treasurystatuut en investeringsstatuut.  

- Integriteitscode en regeling omgaan met melden vermoeden misstand of 

onregelmatigheid. De bestuurder legt wijzigingen in de governancestructuur altijd 

vooraf ter goedkeuring voor aan de raad.  

 

Taken 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de strategie en realisatie van de 

doelstellingen van JOOST. In 2020 hebben we ons nieuwe Koersplan gepresenteerd met 

als titel ‘(ge)Woon als een goede buurman’. Een plan dat door krachtenbundeling van 

medewerkers, huurders en samenwerkingspartners de koers van JOOST voor de 

komende jaren aangeeft. Deze strategische visie verwoordt onze maatschappelijke 

ambitie, onze visie, missie en doelstellingen.  

 

De directeur-bestuurder de heer R. Dekker legt verantwoording af aan de Raad van 

Commissarissen (RvC). De organisatie bestaat uit vier afdelingen: Woonservice/ 

Klantencontact, Sociaal Beheer, Vastgoed & Projectontwikkeling en Bedrijfsvoering. De 

vier managers vormen samen met de bestuurder het managementteam en zijn, evenals 

de Concern controller, met enige regelmaat aanwezig bij de vergaderingen van de RvC. 

 

De raad stelt de bezoldiging van zijn leden en van de directeur-bestuurder vast. Die is 

niet afhankelijk van de resultaten van de woningcorporatie. De directeur-bestuurder is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte 

financiële berichten. De raad benoemt de onafhankelijke externe accountant en stelt zijn 

beloning vast. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad bij 

waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De beoordeling van de 

jaarrekening, de begroting en de interne audits liggen, conform de vereisten van de 

Woningwet, bij de onafhankelijke controller. 

 

Het maatschappelijk presteren van JOOST wordt eenmaal in de vier jaar onder de loep 

genomen met een maatschappelijke visitatie. In maart 2022 is voor de eerste keer de 

eindrapportage visitatie van woonstichting JOOST beschikbaar. 
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De RvC en de directeur-bestuurder onderschrijven De Bedoeling en principes van de 

Governancecode woningcorporaties integraal. De verschillen tussen de code en onze 

werkwijze zijn zeer beperkt en vormen geen reden om af te wijken van de code en ‘uit te 

leggen’. De documenten waarin de structuur is vastgelegd zijn gepubliceerd op onze 

website: https://www.wonenbijjoost.nl/over-joost/goed-bestuur/raad-van-

commissarissen/  

De directeur-bestuurder heeft één nevenfunctie. Hij is vicevoorzitter van de Raad van 

Toezicht Chapeau Woonkringen. Het is een onbezoldigde functie. 

 

Werkwijze 

In overleg met de directeur-bestuurder bepaalt de voorzitter van de RvC de agenda en 

leidt ook de vergaderingen. Hij ziet toe op een transparante en kwalitatief goede 

besluitvorming en een goede uitoefening van de taken van de raad, op een open, 

kritische en constructieve discussie tussen directeur-bestuurder en de raad en tussen de 

leden onderling. Tevens ziet de voorzitter toe op het naleven van de gedragscode en de 

regels van goed bestuur. 

 

De raad werkt als een team vanuit de specifieke achtergrond van de leden en treedt - 

wanneer nodig - als eenheid naar buiten. De raad kent drie commissies: Auditcommissie, 

Commissie Maatschappelijk Presteren en Selectie- en Remuneratiecommissie. Alle drie de 

commissies zijn voorbereidend en adviserend aan de voltallige RvC. Uiteindelijke 

besluitvorming vindt plaats in de raad. Alle leden werken op een open en constructieve 

wijze samen. 

 

De directeur-bestuurder informeert de raad door middel van notities, met toelichting en 

bijbehorende stukken per agendapunt. In de notities die de raad ter goedkeuring 

ontvangt, geeft de bestuurder de koppeling met de strategische doelstellingen standaard 

aan. Daarnaast zijn de fasedocumenten die over nieuwbouw, renovatie of 

herstructurering gaan, voorzien van een investeringstoets. Tevens zijn de 

fasedocumenten voorzien van een risicoparagraaf en worden de effecten op kasstromen 

en liquiditeitspositie inzichtelijk gemaakt. 

 

 

2.2 Verslag van de Raad van Commissarissen 
 

Terugblikkend op 2021 is de RvC trots op de JOOST-organisatie. De zware 

coronabeperkingen hebben de medewerkers er niet van weerhouden hun taken en 

verantwoordelijkheden uitstekend uit te voeren. Daar past niet alleen trots bij, maar ook 

respect. Want ondanks de nodige uitdagingen die het op afstand werken met zich 

meebracht, is JOOST in staat gebleken nog steeds die betrokken woningcorporatie te zijn 

en de goede buurman te blijven die deze organisatie wil zijn.  

 

Nauwe banden, talrijke contactmomenten 

De RvC onderhield in 2021 contact met de directeur-bestuurder. Maar ook met 

medewerkers, huurders en andere belanghebbenden was er contact. Met name in de 

‘corona-luwe’ periodes in 2021 zagen de leden mogelijkheden om met mensen te praten 

en te horen hoe het met ze gaat, zowel bij JOOST op kantoor, als buiten, op projecten of 

andere bijeenkomsten. Zo sloten de commissarissen persoonlijk aan bij bijzondere 

momenten zoals de opening van de Kloosterhofappartementen (Liempde), de viering 

hoogste punt Heem van Selis (Boxtel) en de viering start bouw Seringenstraat 

(Rosmalen). Allemaal ongedwongen gelegenheden waar de commissarissen informeel 

met mensen bijpraatten, van wijkconsulenten, huurders en Huurdersraad tot wethouders 

en aannemers die voor JOOST in touw zijn. Ook met collega-corporaties hield de raad 

contact, onder meer tijdens een sessie over ‘Toezicht houden op 

samenwerkingsverbanden’ waar ze vertegenwoordigers van verschillende 

woningcorporaties in het werkgebied van JOOST troffen. 

https://www.wonenbijjoost.nl/over-joost/goed-bestuur/raad-van-commissarissen/
https://www.wonenbijjoost.nl/over-joost/goed-bestuur/raad-van-commissarissen/


13 

 

Effect van de fusie 

Respect is er ook voor de financieel gezonde positie en grote investeringskracht van 

JOOST, de ruimte die de stichting Huurders van JOOST geeft en de nauwe 

samenwerkingsverbanden die JOOST op eigen initiatief versterkt, of waar het enthousiast 

bij aansluit. Daarmee heeft de organisatie zich op geheel eigen wijze zichtbaar verankerd 

in buurten, wijken en dorpen. Deze facetten komen ook terug in de fusie-

effectrapportage die de RvC in 2021 heeft behandeld en waaruit de leden concluderen 

dat de fusie van twee jaar geleden geslaagd is. Ook gemeentes en huurdersorganisaties 

uiten zich positief over JOOST. Aandachtspunten worden onderkend en opgepakt.   

 

Continuïteit en vernieuwing 

De arbeidsmarkt is in de corporatiesector gigantisch in beweging. Landelijk is er sprake 

van een grote uitstroom en JOOST is daarop geen uitzondering. De commissarissen 

prijzen het wervingsbeleid, want in de personele carrousel waarbij JOOST afscheid nam 

van twaalf medewerkers, wist de organisatie tien nieuwe medewerkers aan het 

personeelsbestand toe te voegen. Daarmee zijn continuïteit én vernieuwing mooi met 

elkaar in balans.  

 

Koersplan blijft dé toetssteen 

Het Koersplan 2020-2024 bleef in 2021 ook voor de raad dé toetssteen, bijvoorbeeld als 

het ging om investeringsbeslissingen. Het doet de leden goed te concluderen dat MT, 

directie en medewerkers zich eveneens zeer bewust zijn van de doelen die JOOST zich 

daarin heeft gesteld. Want op alle fronten wordt consequent bezien of voorgenomen 

investeringen passen bij de doelen die JOOST heeft vastgesteld. Daar legden zij in 2021 

in tertiaalrapportages uitgebreid verantwoording over af. 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen  

In 2021 was de RvC op volle sterkte met voorzitter Giel Janssens, Anneke Bode (vice-

voorzitter), Thomas Swinkels (lid), Ankie Hendriks (lid) en Harry van de Kerkhof (lid). 

Het overzicht op de volgende pagina geeft de samenstelling van de raad weer, inclusief 

de taken van de leden binnen de raad, de hoofdfunctie en de nevenfunctie(s) van de 

commissarissen. Jaarlijks vindt er een update van de nevenfuncties plaats.  

 

Naderende wisseling van de wacht  

In 2022 lopen de termijnen van Giel Janssens en Harry van de Kerkhof af (zie tabel 

‘Rooster van aftreden’). Ankie Hendriks maakt geen gebruik van de tweede termijn. Voor 

het vinden van goede opvolgers met een groot volkshuisvestelijk hart en waardevolle 

deskundigheid is in 2021 gestart met de voorbereidingen voor een wervingscampagne. 

Hierbij zijn ook de Ondernemingsraad en stichting Huurders van JOOST betrokken. Een 

andere personele wisseling van de wacht die de aandacht van de commissarissen vroeg, 

is de vervanging van de huidige directeur-bestuurder, Rob Dekker. Hij gaat in de tweede 

helft van 2022 met pensioen. In 2021 hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden over 

het profiel, de competenties en de werving van een opvolger. Ook hierbij was het 

managementteam en de Ondernemingsraad vroegtijdig betrokken. 
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Rooster van aftreden 

Het huidige rooster van aftreden van de commissarissen vindt u in onderstaand schema. 
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Integriteit 

De huidige RvC voldoet qua samenstelling aan de vereisten die aan een evenwichtig en 

deskundig intern toezicht worden gesteld. Alle leden zijn onafhankelijk ten opzichte van 

JOOST, van het bestuur en van elkaar volgens de onafhankelijkheidscriteria zoals deze in 

de Governancecode zijn gesteld. 

Van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen is in 2021 geen sprake geweest. 

 

Kerncommissies 

De RvC van Woonstichting JOOST kende in 2021 drie commissies die alle een 

adviserende rol hebben, met dank aan de deskundigheid die elk van de leden meebrengt 

en hier aan de dag legt:  

1. De Auditcommissie; 

2. De Commissie Maatschappelijk Presteren; 

3. De Selectie- en Remuneratiecommissie. 

 

De drie commissies werkten in 2021 conform de volgende werkafspraken:  

- De commissies zijn de plek waar de specialisten – in kleine kring – met elkaar 

overleggen over een breed scala van onderwerpen. De commissies mogen daarvoor 

de diepte ingaan (verdieping en analyse). Voor het ophalen van de benodigde 

informatie overleggen zij, indien nodig, met MT-leden en specialisten uit de JOOST-

organisatie; 

- De commissies hebben een eigen agenda, bestaande uit de voor hen relevante 

stukken van de volgende vergadering, aangevuld met onderwerpen ter 

verduidelijking of verdieping; 

- De commissies kanaliseren de enorme hoeveelheid informatie en borgen zo (met 

steun van de organisatie) dat de gehele raad geïnformeerd wordt over datgene wat in 

de commissies is uitgewisseld; 

- De directeur-bestuurder is altijd aanwezig bij de commissievergaderingen. 

 

Auditcommissie  

De Auditcommissie (AC) adviseert over governance, bedrijfseconomie en finance. De 

twee leden van de AC beschikken over relevante kennis op deze vlakken.   

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is de AC zes keer bijeen geweest. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de 

stukken die met de bedrijfsvoering en financiële zaken te maken hebben, zoals de 

begroting, jaarrapportages, interne audits, compliance, fraude & integriteit en 

risicomanagement. Eind 2021 passeerde ook het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet 

de revue in de commissie. Aanleiding is het kabinetsplan om de verhuurdersheffing deels 

te schrappen. De AC vroeg zich af of de investeringsruimte die dit oplevert, benut kan 

worden om het tempo van de energetische versnelling nóg verder op te hogen. 

Bijvoorbeeld wanneer nieuwbouwplannen onverhoeds vertraging oplopen. Of dit idee een 

optie is, is aan de voltallige RvC voorgelegd. Dit heeft eind 2021 geleid tot nadere 

uitwerking. Streven is om in het voorjaar 2022 extra menskracht in dienst te hebben om 

de extra ambities van de energetische versnelling te kunnen realiseren. 
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Commissie Maatschappelijk Presteren 

De commissie Maatschappelijk Presteren (cMP) bestaat uit twee commissarissen met 

profielen die beschikken over relevante kennis en ervaring op sociaal maatschappelijk 

en/of vastgoedgebied.  

 

 

 

 

 

 

De cMP is in 2021 vier keer bijeen geweest. Deze commissie bespreekt onderwerpen die 

met het volkshuisvestelijk beleid en projecten te maken hebben, in de breedste zin van 

het woord. Zo prijken ook de prestatieafspraken met gemeenten op de gespreksagenda 

van deze commissie.  

 

Selectie- en Remuneratiecommissie 

De Selectie- en Remuneratiecommissie adviseert de RvC over de werving, selectie, 

(her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder en leden van de 

RvC. Het is vervolgens de voltallige RvC die besluiten neemt. In 2021 was deze 

commissie al druk doende met de wisselingen die er in 2022 aan komen: het vertrek en 

de vervanging van zowel de huidige directeur-bestuurder, als drie RvC-leden.  

 

 

 

 

 

 

 

De RvC heeft in het kader van selectie en remuneratie onder meer het functioneren van 

de directeur-bestuurder, dhr. Rob Dekker, beoordeeld.  

 

Tijdens het evaluatiegesprek eind 2021 hebben de commissarissen en de directeur-

bestuurder teruggeblikt op het jaar. Een jaar waarin, ondanks de zware 

coronabeperkingen, veel werk is verzet en geconcludeerd wordt dat hij er wederom in is 

geslaagd de JOOST-organisatie verder te professionaliseren en stevig neer te zetten. 

Onder zijn leiding wordt er enthousiast gewerkt om de thema’s uit het Koersplan invulling 

te geven en doelen te halen. Daarnaast heeft het naderende vertrek van de directeur-

bestuurder centraal gestaan in dit laatste remuneratie gesprek.  
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Besproken onderwerpen/besluiten  

Raad van Commissarissen en commissies 2021 

 

Raad van Commissarissen:  

- Zelfevaluatie 2021; 

- Insights Discovery; 

- Honorering RvC; 

- Visie op bestuur en toezichthouden; 

- Jaaragenda 2022; 

 

Directeur-bestuurder:  

- Functioneringsgesprek met directeur-bestuurder; 

- Bezoldiging directeur-bestuurder. 

 

Jaarplannen, verantwoording & financiën:  

- Accountantsverslag, Jaarrekening/-verslag 2020 (met accountant); 

- Selectie accountant periode 2022-2024; 

- Benoeming accountant periode 2022-2024; 

- Evaluatie accountant en controleplan accountant; 

- Managementletter; 

- Dossier Vestia; 

- Besluitvorming leningruil Vestia; 

- Besluitvorming Strategisch programma WSW; 

- Concepttekst Woonakkoord; 

- Resultaten fusie-evaluatierapportage; 

- Positionpaper functionele Winst- & Verliesrekening; 

- Tertiaalrapportages; 

- Auditplan 2022; 

- Treasury Jaarplan 2022; 

- Treasuryrapportage; 

- Diverse interne audits. 

- Huurverhoging 2021; 

- Eenmalige huurverlaging 2021; 

- Tijdelijke huurkorting; 

- Visitatie: Procedure, keuze visitatiebureau, Position paper; 

- Investeringsstatuut, inclusief normenkader; 

- Begroting Woonstichting JOOST 2022-2026, inclusief fiscale begroting; 

- Werving & selectie: procedure, keuze bureau, plan van aanpak; 

- Aedes Benchmark; 

- Streefhuurbeleid 2021; 

- Streefhuurbeleid indexatie 2022; 

- Onderhoudsbeleid, inclusief asbestbeleid; 

- Jaarverslag regionale klachtenadviescommissie; 

- Organisatie-formatieplan afsluiting; 

- Update synergie-effect fusie; 

- Huurdersparticipatie; 

- Governancecode 2020; 

- Risicomanagementbeleid; 

- Riskappetite; 

- Frauderisico-analyse; 

 

Maatschappelijk presteren, vastgoed, overige: 

- Volkshuisvestelijke biedingen gemeentes Bernheze en Boxtel; 

- Prestatie-afspraken met gemeente `s-Hertogenbosch en huurdersbelangen; 

- Prestatie-afspraken Gemeente Boxtel – Jaarschijf 2022; 

- Fasedocumenten diverse projecten; 

- Sociaal Pension; 
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- Van Coothhoeve; 

- Voortgang projecten; 

- Energetische versnelling diverse projecten; 

- Energetische verbeteringen 2022; 

- Versnelling duurzaamheidsopgave; 

- Opgave duurzaamheid; 

- Aanpak prioritering energetische verbeteringen; 

- Uitvraag conceptioneel bouwen bij meerdere nieuwbouwprojecten; 

- Strategie bijzonder vastgoed; 

- Plaatsing rookmelders bezit; 

- Investeringen bij mutatie; 

- Elektrisch koken als logische stap; 

- Opdracht vastleggen vastgoeddata; 

- Coronacrisis; 

- Medewerkersonderzoek; 

- Ontwikkeling digitale dienstverlening. 

 

Zelfevaluatie  

Door omstandigheden heeft de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen begin 

februari 2022 plaatsgevonden. In het eerste deel van de zelfevaluatie hebben de leden 

van de RvC onderling teruggekeken naar hun eigen functioneren en naar de onderlinge 

verhoudingen. De sfeer is open en constructief, waarbij ieders inbreng als complementair 

wordt ervaren. De door de RvC ingestelde commissies, te weten de auditcommissie (AC) 

en de commissie maatschappelijk prestaren (CMP), functioneren goed en de leden 

hebben niet het gevoel dat zaken dubbel behandeld worden, hoewel onderwerpen uit de 

AC en de CMP, ook in de ‘volle’ RvC-vergadering besproken worden. Er is een modus 

gevonden dat iedereen zijn inbreng heeft en de besluitvorming efficiënt plaatsvindt. 

 

Bij het tweede deel van de evaluatie was ook de directeur-bestuurder betrokken en 

hebben we het samenspel tussen RvC en de directeur-bestuurder, de kracht en 

tegenkracht besproken. Ook hebben we stilgestaan bij de betrokkenheid en inbreng van 

de RvC bij strategische onderwerpen en de rol die de RvC daarbij zou willen/moeten 

vervullen. Tenslotte hebben we vastgesteld dat het gedachtengoed van ‘De Bedoeling’ 

verder kan worden doorgevoerd in het toezichthouden en de invulling van de rol die de 

RvC daarbij voor zich weggelegd ziet.   

 

In de zomer van 2021 volgden de commissarissen tevens een Insight Discovery-sessie 

om op luchtige maar effectieve wijze tegen het licht te houden hoe zij het er persoonlijk 

vanaf brengen in gedrag en communicatie. De Zwitserse psychiater Carl Jung beschreef 

al dat mensen diepgewortelde persoonlijke voorkeuren hebben op basis waarvan ze 

communiceren en handelen. Die voorkeuren bepalen in grote mate hoe iemand situaties 

aanpakt of beoordeelt. De commissarissen vonden het inzicht dat ze tijdens de sessie 

opdeden waardevol. Na afloop konden ze concluderen dat ze voldoende van elkaar 

verschillen om elkaar goed aan te vullen. 

 

Honorering Raad van Commissarissen 

De bezoldiging van de RvC voldoet aan de Honoreringscode van de Vereniging van 

Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en het afgegeven advies tot matiging.  

Aan de gezamenlijke kosten is in 2021 € 15.134,36 uitgegeven. Het gaat hierbij onder 

meer om opleidingskosten (o.a. Insights Discovery) om de vereiste Permanente Educatie 

(PE)-punten te halen, VTW-contributie, aansprakelijkheidsverzekering deel RvC en kosten 

Werving & Selectie leden RvC. 

 

Op de volgende pagina vindt u het overzicht van de honorering van de RvC van 

Woonstichting JOOST.   
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Permanente educatie (PE) 

In de Governance Code Woningcorporaties is opgenomen dat bestuurders in drie jaar tijd 

108 PE-punten dienen te behalen. De bestuurder van Woonstichting JOOST heeft in de 

afgelopen drie jaar 136,5 PE-punten behaald.   

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de PE-punten van alle leden van de Raad van 

Commissarissen.   
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Tot slot  

2021 was opnieuw een jaar waarin de samenleving in de greep werd gehouden door de 

beperkende coronamaatregelen. Daar kwam de crisis op de woningmarkt bij, evenals de 

energiecrisis en de lastige arbeidsmarkt. Toch wist JOOST zich onder die omstandigheden 

als een gezonde organisatie staande te houden. Sterker nog: er zijn nieuwe initiatieven 

ontplooid, er is gebouwd en opgeleverd en de banden met huurders zijn via een nieuwe 

stichting Huurders van JOOST verder aangehaald. Daarmee heeft de corporatie opnieuw 

zijn veerkracht getoond.  

De Raad van Commissarissen dankt medewerkers, huurdersvertegenwoordigers, 

Ondernemingsraad en directeur-bestuurder voor de geleverde prestaties. 

  

De RvC heeft kennis genomen van de goedkeurende verklaring van de accountant en 

ondertekent het jaarverslag. 

 

 

Boxtel, 14 april 2022 

 

Namens de Raad van Commissarissen, 

 

Giel (G.B.J.M.) Janssens    Anneke (L.J.) Bode  

Voorzitter RvC Vicevoorzitter RvC   

   

 

 

Ankie (A.M.H.) Hendriks    Thomas (T.J.P.) Swinkels 

Lid RvC      Lid RvC 

 

 

 

Harry (H.P.M.J.) van de Kerkhof 

Lid RvC   
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2.3 Ondernemingsraad  
 

De Ondernemingsraad (OR) van JOOST boog zich in 2021 wederom over een flink aantal 

onderwerpen.  

Naast de benoeming van de nieuwe bestuurder was de OR vooral bezig met zaken op het 

gebied van personeelsbeleid, waaronder:  

 

- Agressieprotocol; 

- Attentieregeling; 

- Corporatie Academie; 

- Studiefaciliteiten; 

- Verzuimprotocol; 

- Flexibel werken; 

- Spelregels device en bruikleenovereenkomst; 

- Terugbetalingsregeling bij regeling ARBO werkplek thuis; 

- Nieuwe HR-cyclus. 

 

Corona 

Ook in 2021 kreeg JOOST te maken met de gevolgen van corona. Na iedere 

persconferentie, en soms tussentijds, kwam het MT bij elkaar in het corona-overleg. Ook 

de OR was hierbij aanwezig. Ze had hierbij vooral als taak om te waarborgen dat de 

organisatie de wet- en regelgeving volgde en of er bij het maken van beleid rekening 

werd gehouden met alle functiegroepen. Ook signalen en zorgen van collega’s met 

betrekking tot corona werden hierin zoveel mogelijk meegenomen. 

Trots 

Waar de OR vooral trots op is, is de wijze waarop zij collega’s uit de organisatie heeft 

betrokken bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe directeur-bestuurder. Hiervoor 

werden van elke afdeling collega’s geïnterviewd met de vraag: ‘Waaraan moet volgens 

jou het profiel van de nieuwe directeur-bestuurder voldoen?’. Voor deze werkwijze heeft 

de OR zowel vanuit het MT en directie als vanuit het externe wervingskantoor 

complimenten gekregen. De gesprekken leverde zeer waardevolle informatie op die de 

OR als basis heeft gebruikt bij het opstellen van het gewenste profiel vanuit de OR. 

 

 

 

 

Erik Ploegmakers is sinds de fusie in 2019 senior medewerker Financiën bij 

JOOST. Sinds 2021 is hij ook OR-lid. Formeel is hij de secretaris van de OR, al 

deelt hij het werk dat daarbij hoort in de praktijk met zijn OR-collega’s. Waar de 

corporatiewereld hem zeer bekend is, is de OR nieuw voor hem. Hij vertelt in 

een interview op de volgende pagina over het werk van de OR. 
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3. Jaar 2021 in vogelvlucht  
 

 

 

Sinds 2019 zijn wij Woonstichting JOOST. Met een nieuwe koers die we noemen: 

(ge)WOON als een goede buurman. Want dat is wat wij willen zijn voor onze bewoners. 

Een goede buurman die dichtbij is, luistert, meedenkt en een handje helpt waar nodig. 

 

Het is ook waar wij aan willen bijdragen. Aan dorpen en buurten, waar mensen als een 

goede buurman met elkaar (kunnen) samenwonen. Dit vraagt steeds iets anders van 

ons. Het is maar net wie we voor ons hebben, wat anderen al doen en welk dorp het 

betreft. Daarom is ons Koersplan geen gedetailleerde route, maar een koers met ruimte. 

Ruimte voor onze medewerkers, bewoners én partners. 

 

Aan de hand van de thema’s uit ons Koersplan stelden we dit Jaarverslag 2021 op. 

1. Natuurlijk duurzaam; 

2. Meer huishoudens op de juiste plek; 

3. Samen voor de buurt; 

4. Grip op woonlasten; 

5. Oog voor verschil; 

6. Netwerkorganisatie met ruimte. 

 

In 2021 hebben we op alle thema’s uit ons Koersplan grote stappen gemaakt. En in het 

bijzonder op de thema’s duurzaamheid en nieuwbouw, omdat we hierin extra grote 

stappen moesten maken. Dat zien we dus ook duidelijk terug in ons jaarverslag.  

 

Via interviews met huurders, collega’s en relaties laten we zien waar onze focus lag. En 

hoe wij aansluiten bij de doelstellingen uit ons Koersplan. We zijn volop doorgegaan, 

maar door corona moesten we ons wel aanpassen. Wat blijft, is dat we onder alle 

omstandigheden, nog steeds graag die goede buurman willen zijn.  
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3.1 Natuurlijk duurzaam  
 

JOOST richt zijn vizier op het verhuren van kwalitatief goede woningen. Daar 

hoort duurzaamheid standaard bij. Duurzaamheidsingrepen staan dan ook op de 

agenda van onze dagelijkse werkzaamheden, gericht op verlaging van de 

woonlasten en op verbetering van het wooncomfort. Ook het voorlichten van 

huurders over ‘duurzaam leven’ hoort er wat ons betreft bij. Zo maken we van 

het thema duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Ook intern, door zelf het 

goede voorbeeld te geven.  

 

 

Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  
1. … stoten onze woningen 20% minder CO2 uit en onze organisatie 30% minder. 

2. … hebben huurders gemiddeld een lager energieverbruik en/of ervaren zij extra 

wooncomfort. 

3. … is onze duurzaamheidsinzet logisch en aantoonbaar verbonden aan de energie en 

inzet van bewoners zelf en van andere partijen.  

 

Hieronder ziet u wat we hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Onderhoud en duurzaamheid  

Dagelijks zijn we bij JOOST in touw om onze woningen in conditie te houden. Maar dat 

niet alleen, want we willen ook dat ze comfortabel en duurzaam zijn. Daarom 

verbeterden we ook in 2021 onze woningen via groot, klein en planmatig onderhoud en 

troffen we energetische maatregelen: we isoleerden – conform onze ambitie – ruim 

vijfhonderd woningen, deels tijdens groot onderhoudsprojecten, deels in energetische 

versnellingsprojecten en deels bij mutaties.  

 

Ook op verzoek van huurders zelf stonden we paraat om – indien mogelijk – isolerende 

maatregelen uit te voeren. In 2021 hebben we dit maar liefst 63 keer gedaan. Het animo 

daarvoor was dus vele malen groter dan een jaar eerder. Toen waren het er 11. Oorzaak 

daarvan ligt voor een groot deel bij de gestegen gas- en stroomprijzen.  

We hebben niet elk verzoek omgezet in een verduurzamingsactie. Zo kunnen we 

verzoeken van flatwoningen niet tussentijds energetisch verbeteren. En er waren ook 

verzoeken bij die we niet honoreerden, omdat de woningen binnenkort nog planmatig 

worden opgepakt.  

 

Resultaten 2021 

- Tijdens de diverse onderhouds- en energetische versnellingsprojecten hebben we 403 

woningen geïsoleerd; 

- Bij mutaties hebben we in totaal 30 woningen geïsoleerd;  

- Op verzoek van huurders hebben we in totaal 63 woningen geïsoleerd.  

 

Hoewel we dit jaar veel mutaties hebben gehad, lijkt het aantal energetische 

verbeteringen bij mutatie beperkt. De reden hiervan is, dat er veel eengezinswoningen 

muteerden. Deze waren al van voldoende energetisch niveau of hadden een sloop-, 

verkoop of projectbestemming.  

Het totale aantal energetisch verbeterde woningen kwam in 2021 uit op 496 woningen. 

Verder plaatsten we in totaal 1.000 zonnepanelen, verspreid over 175 woningen in ons 

hele bezit. Het gaat hierbij om woningen die al goed geïsoleerd zijn, want isolatie heeft 

voor JOOST prioriteit. 

Tweede plek in de Energiemonitor 2021 

In januari 2021 werden de resultaten van de Energiemonitor 2021 van Atriensis bekend. 

Deze monitor geeft inzicht in de energetische prestaties van woningcorporaties. We zijn 

erg blij dat onze inspanningen op het gebied van het verduurzamen van onze woningen 

hun vruchten afwerpen: we deelden in 2021 een tweede plek in de top vijf van 

corporaties die de grootste labelsprongen hebben gemaakt. 

 

Groot onderhoud: de huurder centraal 

Groot onderhoud of renovaties hebben veel impact op het dagelijks leven van mensen. 

Om het ongemak te minimaliseren, hebben we in 2021 opnieuw gebruik gemaakt van de 

Renovatiemonitor van Centrum voor Woononderzoek. Die biedt al tijdens een project 

inzicht in de klanttevredenheid en geeft ons en aannemers de gelegenheid bij te sturen 

op het moment dat het nodig is. Hiervoor legt het Centrum voor Woononderzoek 

rechtstreeks contact met bewoners, veelal telefonisch. Deze methode past bij ons 

vanwege de individuele aanpak. We willen altijd dat mensen zich gehoord voelen.  

 

En verder: 

- Bouwen we sinds het najaar mee aan een nieuw Duurzaam Netwerk ’s-

Hertogenbosch, samen met onder meer de Bossche woningcorporaties 

BrabantWonen, Zayaz en Mooiland; 

- Sloten we in oktober een Duurzaamheidsakkoord 2022-2026 met de gemeente 

Bernheze, samen met woningcorporaties BrabantWonen, Mooiland en Waterschap Aa 

en Maas. Doel: wijken duurzaam maken zodat de gemeente in 2050 energieneutraal 

is. 
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Oog voor de omgeving 
 

Biobased en circulair 

In 2021 startten we met de verbouw van de Pastorie aan de Markt in Rosmalen. We 

maakten deze locatie klaar voor cliënten van de Leermakers Autismegroep. Onderdeel 

van het project was de plaatsing van twaalf wooneenheden in de tuin, waar cliënten 

zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Hierbij kozen we voor eenheden die nagenoeg 

geheel uit hout zijn opgetrokken en daarmee grotendeels biobased en circulair zijn. 

Biobased bouwen is een manier van bouwen die op de natuur is gebaseerd en waarbij 

gebruik wordt gemaakt van materialen die groeien. Hout is daarvan een voorbeeld maar 

ook bamboe, vlas- en hennepvezels behoren tot de biobased bouwmaterialen. Circulair 

bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden 

toegepast en materiaal wordt hergebruikt. Dat kan ook in het klein. Zo is de binnentuin 

bij woongebouw Ten Brueckelen in Boxtel opgefleurd met een mooie plantenbak. Deze is 

gemaakt van boomstammen van gerooide bomen op Stapelen. De klus werd uitgevoerd 

door de mannen van de WoonOmgevingsPloeg (WOP), een samenwerking tussen 

gemeente Boxtel, WSD en JOOST. 

 

Natuur-inclusief bouwen en stimuleren biodiversiteit 

Natuur-inclusief bouwen, onderhouden en renoveren is bij ons vaste prik geworden. We 

zorgen standaard voor nestkasten in de constructie van een woning of een woongebouw. 

Zo kunnen beschermde soorten als gierzwaluwen, mussen en vleermuizen ongestoord 

broeden. Dat is ook goed voor de biodiversiteit. Die stimuleren we nog meer door 

huurders aan te moedigen hun tuinen te vergroenen. Vogels, vlinders en bijen gedijen 

immers beter in een groene omgeving dan in een omgeving vol stenen. Om zelf het 

goede voorbeeld te geven, legden we in het voorjaar van 2021 bij ons nieuwe Buurt 

Informatie Centrum aan de Wethouder Noppenlaan in Rosmalen een duurzame voortuin 

aan. We plaatsten er ook informatiebordjes bij waarop buurtbewoners meer over de 

toegepaste oplossingen kunnen lezen. Ook de modelwoning aan de Herculesstraat in 

Rosmalen voorzagen we van een duurzame voorbeeldtuin.  

 

Waterberging  

Regenwater bergen heeft de volle aandacht van JOOST. Want waarom prima water in het 

riool laten lopen als je er ook de grond mee kunt infiltreren? Daarom kijken we bij het 

vervangen van daken steeds opnieuw of het afkoppelen van de regenwaterafvoer een 

optie is. Zo hebben we bij de dakvervanging in de Herculesstraat de hemelwaterafvoeren 

afgekoppeld van het riool. Het hemelwater van het dakvlak aan de achterzijde van de 

woning wordt opgevangen in een regenton, het dakvlak voor watert via de voortuinen af 

naar de sloot. Zo helpen we de natuur een handje, want de planten zijn er blij mee, we 

voorkomen een te lage grondwaterstand en daarmee verdroging van de bodem. 

Uiteindelijk gaan we hier ook beleid op ontwikkelen.  

 

The Natural Step: zelf het goede voorbeeld geven 

Om binnen JOOST het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten en zo ook met kennis 

van zaken huurders goed te kunnen adviseren, kunnen alle medewerkers van JOOST een 

training Duurzaamheid volgen van The Natural Step Academy. Eind 2021 hadden 64 

medewerkers aan de training meegedaan. Eerste helft 2022 willen we weer een training 

organiseren voor een nieuwe groep.  
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Een fijne buurt is ook een duurzame buurt 

 
Duurzaamheidsinitiatieven waren ook in 2021 volop vertegenwoordigd in ons 

activiteitenpalet. Een greep:  

Duurzame herinrichting binnentuin ’t Weertje, Heeswijk-Dinther  

Achter de seniorenwoningen aan de Hertog Janstraat in Heeswijk-Dinther hebben we de 

binnentuin van ’t Weertje een flinke opknapbeurt gegeven. Zo zijn er nieuwe 

wandelpaden van natuurlijk materiaal gekomen en is er een grondwaterpomp met 

besproeiingssysteem geplaatst.  

Ook hebben we een bosplantsoen aangelegd met veel lekkers voor vogels en legden 

enkele actieve bewoners een grote moestuin aan. Er zijn tevens verschillende tuindelen 

ingezaaid met bloeiende planten voor de bijen en vlinders. De tuin was in het najaar 

klaar. 

 

Lichtmast op zonnepanelen, Rosmalen  

In Rosmalen vroegen bewoners om brandgangverlichting. We deden een proef met een 

lichtmast die door zonnepanelen wordt verlicht. Een geslaagde test die we nu verder uit 

gaan rollen. 

 

RREW-subsidie: gratis energiebesparende producten 

Al onze huurders hebben in november en december een brief via hun gemeente 

ontvangen met een voucher van € 70 voor energiebesparende producten. Met de 

stijgende energieprijzen was dat een fijn moment om bewoners te kunnen voorzien van 

LED-lampen, radiatorfolie, tochtstrips en/of andere energiebesparende producten. De 

gemeente Den Bosch startte als eerste met de uitrol; veel vouchers waren eind 2021 al 

verzilverd. De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel hebben begin december de 

vouchers naar onze huurders verstuurd. Ook hier verwachten we een grote opkomst. 

Mede omdat we ook hier onze huurders hebben geactiveerd via onze eigen 

communicatiekanalen en door inzet van eigen communicatiemiddelen, zoals posters 

ophangen in de complexen. De gemeente Bernheze doet niet mee aan deze actie.  

 

Voorbeeldtuinen in projecten 

In Rosmalen hebben we bij de modelwoning aan de Herculesstraat een voorbeeldtuin 

aangelegd waar klimaatadaptie en biodiversiteit hoogtij moeten gaan vieren. Daarmee 

willen we bewoners uit de buurt inspireren om zelf ook zo’n tuin aan te leggen. Hetzelfde 

deden we bij onze projecten in de Burgemeester Molenaarshoeven (Rosmalen) en de 

Nieuwe Nieuwstraat (Boxtel). In 2022 leggen we ook rondom ons Bezoekers Informatie 

Centrum bij Hoogheem in Boxtel een duurzame tuin aan. In 2021 bedachten we daarvoor 

het inrichtingsplan. Ook hier is de tuin bedoeld om omwonenden en bezoekers te 

informeren en te inspireren, waarbij ook ontmoeten centraal staat. Een mooie 

combinatie!  

 

Eerste bijeenkomst duurzaamheidscoaches 

Eind november vond de eerste informatiebijeenkomst plaats voor onze pas geworven 

duurzaamheidscoaches. Zij gaan allemaal een training ‘Duurzaamheidscoach’ krijgen om 

huurders te kunnen adviseren bij het nemen van duurzame maatregelen in huis en tuin. 

Tijdens de bijeenkomst maakten we kennis met elkaar en gaf Bureau Fiks (die de 

trainingen gaat verzorgen) uitleg over de inhoud van de training, de rol van een 

duurzaamheidscoach en de (wederzijdse) verwachtingen. Begin 2022 willen we starten 

met de eerste training. 

 

 

Mark Hamers, projectconsulent duurzaamheid bij JOOST, vertelt over dit project 

in een interview op de volgende pagina: ‘Verschil maken doen we samen’.  
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Verkiezing ‘Groenste bewoner’  

In de Week van de Duurzaamheid in oktober organiseerden wij de verkiezing: Wie is de 

Groenste bewoner van JOOST? Bewoners konden elkaar of zichzelf opgeven. De 

verkiezing leverde drie winnaars op die allemaal honderd euro kregen. Hun inspirerende 

verhalen over hoe zij energiezuinig en milieuvriendelijk leven, deelden we onder meer via 

de website en social media.  

 

In gesprek met bewoners over duurzaamheid 

In het najaar, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, zijn we met JOOST on Tour op vier 

locaties in Hintham in gesprek gegaan met ruim vijftig huishoudens. Ook 

welzijnsorganisatie Farent en Duurzaam Hintham waren erbij. We spraken hier met de 

buurtbewoners over duurzaamheid, energiebesparing, welke maatregelen zij zelf al 

hebben getroffen en wat zij van JOOST verwachten. Tijdens die gesprekken hoorden we 

onder meer dat er zorgen zijn over de hoge energieprijzen. Ook gaven bewoners aan dat 

ze uitkijken naar een beter geïsoleerde woning. Deze wensen en andere bevindingen 

nemen we mee in het renovatieproject van de appartementen in Hintham waarvan de 

eerste voorbereidingen eind 2021 zijn begonnen. 

 

En verder: 

- Deden we in de zomer mee aan het NK Tegelwippen om huurders te stimuleren hun 

tegels (met onze hulp) te vervangen voor groen; 

- Ging de Nationale Boomfeestdag niet door en deelden we de al bestelde bomen en 

bloembollen uit aan dertig bewoners in Heeswijk-Dinther.  

 

 

Onze vastgoedorganisatie 
 

Eigen onderhoudsdienst   

JOOST had met de eigen Onderhoudsdienst in 2021 vier vakmensen in huis om snel en 

adequaat kleine reparatieverzoeken te kunnen afhandelen en dichter bij klanten te staan. 

Uit de KWH-meting blijkt dat de vier collega’s hoog scoren in klanttevredenheid, met 

name door de snelle responstijden en de flexibiliteit die ze bieden. Zo helpt deze ploeg 

uitstekend mee aan ons credo ‘JOOST als een goede buurman’.  

 

Vaste onderhoudspartners 

Grotere reparaties en mutaties lieten we ook in 2021 uitvoeren door onze drie vaste 

onderhoudspartners: de bouwbedrijven Hoedemakers, Jansen Huybregts en 

KnaapenGroep. Dankzij onze intensieve samenwerking wisten we elkaar snel te vinden 

voor het aanpassen van planningen en procedures als de coronamaatregelen daarom 

vroegen. Zo konden we het onderhoud – weliswaar soms in aangepaste vorm – toch door 

laten gaan. Ook bij groot onderhoudsprojecten werken we vaak samen met vaste 

partners.  

 

Elektrische bussen Onderhoudsdienst 

Ook ons eigen wagenpark is binnenkort helemaal elektrisch. De bussen van de eigen 

onderhoudsdienst zijn na een lange diensttijd aan vervanging toe en worden begin 2022 

vervangen door elektrische bedrijfsbussen.  

 

Inzet projectconsulenten tijdens bouwprojecten 

In 2021 zetten we projectconsulenten van het Sociaal Team van JOOST in bij de 

uitvoeringsprojecten van de afdeling Vastgoed. Dat heeft te maken met de impact die 

renovatie-, duurzaamheids-, groot onderhouds- en sloop/nieuwbouwprojecten op 

bewoners hebben. Onze projectconsulenten hebben een belangrijke rol in de 

communicatie, ondersteuning en begeleiding van bewoners, zowel vooraf (als plannen 

nog niet eens heel concreet zijn), tijdens, als na de uitvoering van een project. Door 

vanaf het prille begin betrokken te zijn bij onze vastgoedplannen, is een goede 

begeleiding vanuit het Sociaal Team gewaarborgd. 
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Groot onderhoudsprojecten 2021 
 

In 2021 voerden we diverse groot onderhoudsprojecten uit om de kwaliteit van de 

woningen te verhogen. Dit combineerden we zoveel mogelijk met het aanbrengen van 

isolerende voorzieningen, zodat de woningen na afloop direct voldoen aan de 

energetische eisen.  

 

Een greep uit de groot onderhoudsprojecten van 2021:  

 

Opgeleverd: Het Schild e.o., Boxtel 

In de zomer van 2021 hebben we samen met Hendriks Coppelmans 62 woningen aan Het 

Schild en de St. Jozefstraat in Boxtel opgeleverd. De woningen zijn vanaf oktober 2020 

van binnen en van buiten aangepakt. Zo zijn de daken en spouwmuren geïsoleerd en 

vervingen we dakpannen, goten, regenpijpen, voor- en achterdeuren, kozijnen en HR++-

glas. Binnen zijn keuken, badkamer en toilet vernieuwd. Ook controleerden we of alle 

installaties en de meterkast werken zoals ze behoren te werken. Waar nodig zijn deze 

aangepast.  

 

Opgeleverd: Herculesstraat, Rosmalen 

Op woensdag 3 november leverde aannemer Huybregts Relou het onderhoudsproject op 

aan de Herculesstraat in Rosmalen. Het ging om veertig woningen die sinds mei 2021 in 

de steigers stonden. Het onderhoud was bedoeld om de woningen energiezuiniger en 

comfortabeler te maken. De werkzaamheden varieerden van het vervangen van daken, 

gevels en kozijnen, tot het aanbrengen van HR++-glas, gevel- en vloerisolatie en 

mechanische ventilatie. We maken gebruik van een ventilatiewarmtepomp waardoor 

warmte wordt teruggewonnen uit de ventilatielucht die wordt afgegeven aan de centrale 

verwarming. Ook badkamers, keukens en toiletten werden gerenoveerd. Aan dit 

onderhoudsproject namen niet alleen alle huurwoningen deel. Ook 6 bewoners van de 

koopwoningen deden op eigen kosten mee.  

 
Opgeleverd: Kloosterhof Liempde  

De verbouwing van appartementencomplex Kloosterhof in Liempde was in april 2021 

klaar. De veertien appartementen voor eenpersoonhuishoudens waren in de maanden 

ervoor in een mum van tijd verhuurd, met name aan starters. KnaapenGroep friste de 

bestaande appartementen (twaalf stuks) op, plaatste nieuwe keukens en badkamers en 

maakte ze toekomstbestendig. De zolder van het voormalige kloostergebouw werd 

verbouwd tot twee extra appartementen met grote dakkapellen voor volop lichtinval.  

De Kloosterhof is een uitstekend voorbeeld van natuur-inclusief renoveren. Het complex 

kreeg nestkasten voor beschermde diersoorten. We helpen ook graag mee om de 

woonomgeving prettig te maken. Daarom sloten we in 2021 aan bij het initiatief van 

stichting BOL (Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde) om de tuin van het 

appartementencomplex – de Kloostertuin – natuur-, rolstoel- en dementievriendelijk in te 

richten. Hier zijn ook de gemeente Boxtel, Zorggroep Elde Maasduinen en de plaatselijke 

parochie bij betrokken. Eind 2021 lag er een ontwerp. In de loop van 2022 moet de 

Kloostertuin klaar zijn.  

 

In één van de twee appartementen op de bovenste verdieping van Kloosterhof 

woont de 25-jarige Hidde uit Liempde. Hij kreeg in april de sleutel en vertrok 

vanuit zijn ouderlijk huis. Lees zijn verhaal in het interview op de volgende 

pagina: ‘Starter Hidde voelt zich ‘gezegend’ in Kloosterhof’.  
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Van start: Burgemeester Molenaarhoeven, Rosmalen 

In november 2021 is KnaapenGroep in opdracht van JOOST gestart met het groot 

onderhoud van 91 woningen aan de Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen. Deze 

straat ligt in de wijk Sparrenburg die de gemeente ’s-Hertogenbosch aanwees voor de 

Proeftuin Aardgasvrij. Met welk systeem we de woningen aardgasloos maken, was eind 

2021 nog niet bekend. Wel zijn we in het verslagjaar alvast aan de slag gegaan met 

optimaal isoleren. Om bewoners bij het groot onderhoud te betrekken, hebben we vooraf 

samen met KnaapenGroep een informatiefilm vertoond in de grote theaterzaal in Perron-

3 in Rosmalen. Er waren ongeveer 65 huishoudens fysiek aanwezig. Bewoners konden de 

bijeenkomst ook vanaf thuis volgen. Een week vóór de filmavond is het projectteam 

persoonlijk bij de bewoners langs gegaan om, van deur-tot-deur, tasjes uit te delen met 

de uitnodiging voor de filmavond en wat lekkers.  

 

Energetische versnelling 2021 
 

In 2021 pakten we 496 woningen aan in het kader van de energetische versnelling. Ons 

doel is om tot 2025 jaarlijks vijfhonderd woningen energetisch verbeteren. Dit aantal 

hebben we in 2021 dus bijna behaald. Een resultaat om trots op te zijn. 

 

Een greep uit de energetische versnellingsprojecten van 2021: 

 

Opgeleverd: Primulastraat, Begoniastraat e.o., Rosmalen 

Eind april leverden we samen met aannemer Elk 87 woningen op in de Rosmalense 

Primulastraat en Begoniastraat e.o.. We brachten hier onder meer HR++ glas, 

spouwmuurisolatie, dakisolatie en waar mogelijk vloerisolatie aan. Verder kregen de 

woningen mechanische ventilatie met CO2- en vochtregulering. Ook hebben de woningen 

een kleine facelift gehad doordat we de kozijnen wat hebben aangepast.  

 

Opgeleverd: EV Dr. de Brouwerlaan, Boxtel 

Met onze onderhoudspartner Elk verbeterden we 110 woningen in Boxtel in de Dr. de 

Brouwerlaan e.o. Deze woningen werden voorzien van HR++-glas, dak-, vloer- en 

spouwmuurisolatie en er werd CO2-gestuurde ventilatie aangebracht. We hebben extra 

aandacht geschonken aan comfortverbetering bij het ventilatiesysteem en aan 

luchtdichting van de woningen. 

 
Opgeleverd: EV Hazelaarsgaard, Boxtel 

Samen met onze onderhoudspartner Knaapen verbeterden we een achttal woningen in 

de Hazelaarsgaard e.o. (Boxtel). Hier vernieuwde we de badkamer en keukens en 

brachten we een ventilatiesysteem, HR++glas en dakisolatie aan. 

 
Opgeleverd: EV Cyclamenstraat e.o. Rosmalen 

In Rosmalen verbeterden we 92 woningen in de Cyclamenstraat e.o. in Rosmalen. Ook 

hier voorzagen we woningen van spouwmuurisolatie en isoleerden we daken en vloeren. 

We brachten HR++ glas en een CO2-gestuurde ventilatie aan. Ook werden sommige 

woningen voorzien van nieuwe gevelbeplating met isolatie. 

 

Sjaan en Rien Schuurmans vertelden hun ervaringen aan onze 

gebiedsbeheerder Roland Wulms: ‘Een nog fijner huis na flinke renovatie.’ 
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Duurzame nieuwbouw in 2021 

Ook bij nieuwbouwprojecten staat duurzaamheid centraal. In 2021 zijn diverse 

nieuwbouwplannen van de grond gekomen, letterlijk. Allemaal zo energiezuinig mogelijk. 

We passen hierbij oplossingen toe die bewezen effectief zijn in duurzaamheid en comfort. 

Daar horen ook innovaties bij, zoals een methode om gebouwen te verwarmen met ijs. 

We passen deze toe bij de bouw van een appartementencomplex in de Seringenstraat in 

Rosmalen. Een overzicht van al onze nieuwbouwprojecten vindt u in hoofdstuk 3.2 ‘Meer 

huishoudens op de juiste plek’.  
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3.2 Meer huishoudens op de juiste plek  

 
Bij JOOST hebben we diverse initiatieven genomen om de doorstroming te 

bevorderen en slaagkansen te vergroten, onder meer via de 65plus-

verhuisregeling. Daar gaan we ook in 2021 mee door. Om meer én sneller 

resultaat te boeken, bewandelen we ook nieuwe wegen. Zo willen we een 

grotere variatie aan woonoplossingen bieden, van nieuwbouwwoningen tot 

tijdelijke woningen, gesplitste woningen en nieuwe woonzorgconcepten. We 

gaan voor een breed inzetbaar en betaalbaar woonaanbod. Indien nodig 

verzorgen we woonoplossingen op maat.  
 
Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  
1. … hebben we minimaal 350 woningen toegevoegd aan onze woningportefeuille via 

nieuwbouw, splitsing en transformatie. 

2. … zijn de slaagkansen van de verschillende doelgroepen beter in evenwicht. 

3. … leveren we in alle gemeenten minimaal 30 matches via de 65plus-verhuisregeling  

4. … beschikken we waar nodig over woonoplossingen op maat, zoals tijdelijke woningen 

en nieuwe woonzorgconcepten. 

 

Hieronder ziet u wat we hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Slaagkansen van woningzoekenden meer in evenwicht  
 

Sommige woningzoekenden moeten lang wachten op een sociale huurwoning. Alleen 

nieuwbouw is niet voldoende om dit probleem op te lossen. Daarom hanteren we enkele 

regelingen die de doorstroming moeten bevorderen. 

 

65plus-verhuisregeling 

JOOST heeft sinds 1 oktober 2020 een regio-brede service voor 65plussers die kleiner 

willen gaan wonen: de ’65plus-verhuisregeling’. Senioren die hun huurwoning (met drie 

slaapkamers) verlaten om kleiner te gaan wonen, krijgen voorrang op een woning met 

het 65plus-certificaat. De woning die zij achterlaten, komt dan beschikbaar voor 

bijvoorbeeld gezinnen. In 2021 hebben 11 65plus-huishoudens van de regeling gebruik 

gemaakt. Dit aantal is minder dan verwacht. De reden dat de aantallen achterblijven, 

heeft er waarschijnlijk mee te maken dat verhuizen voor juist deze doelgroep een hele 

grote stap is. En mogelijk dat we niet het juiste aanbod hebben. In 2022 proberen we dit 

meer in kaart te brengen. We merken in de praktijk wel dat de groep 65plussers erg 

positief is over deze regeling. Vooral vanwege de persoonlijke begeleiding. 

 

Riek Maas-Heijmans uit Rosmalen maakte gebruik van de 65plus-

verhuisregeling. Dit kwam voor haar op het juiste moment. Lees haar verhaal in 

het interview op de volgende pagina: “Ik ben blij dat ik deze mogelijkheid 

kreeg.”  

 

 

 

 

Ontlabeling ‘55plus’-complexen  

JOOST heeft steeds minder woningen die te boek staan als 55plus-woning. Reden: deze 

leeftijdsgrens is achterhaald. In 2020 besloten we daarom om één 55-plus-wooncomplex 

aan te merken voor alle leeftijden, krijgt een deel van de 55plus-woningen een 65plus-

label en veranderen we een ander deel in woningen waar 65plussers voorrang krijgen. 

Deze maatregelen voerden we al door in Den Bosch, Bernheze en Sint-Michielsgestel. In 

2021 stond een inventarisatie op de rol van dergelijke 55plus-complexen in Boxtel en 

Liempde. Deze inventarisatie heeft niet plaatsgevonden en staat nu voor 2022 gepland. 

Zo willen we JOOST-breed tot een eenduidig labelingsbeleid komen.  

 
Woningen aanbieden via loting 

We streven er jaarlijks naar om een derde van de vrijgekomen woningen te verloten. 

Reden: zo krijgen ook mensen met een korte inschrijfduur de kans om een woning bij 

ons te huren. In 2021 konden we 26,3% van onze woningen via loting aanbieden. Dat is 

fors meer dan voorgaande jaren. De lotingrespons was groot en dat laat zien hoeveel 

mensen (vooral jongeren) op zoek zijn naar een huurwoning. Deze ontwikkeling zal 

blijven. Ons lotingsysteem blijven we dan ook voortzetten.  
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Streefhuurbeleid  

In 2021 hebben we ons streefhuurbeleid voortgezet, omdat dit nog steeds past bij de 

markt. Met dit beleid willen we de huren laag houden, zodat minimaal 71 procent van 

onze woningen een huurprijs heeft onder de tweede aftoppingsgrens en daarmee 

toegankelijk blijft voor onze doelgroep die afhankelijk is van huurtoeslag. Als gevolg van 

het tweehuurprijzenbeleid (zie de paragraaf verderop) kan dit percentage oplopen tot 83 

procent. We bepalen de streefhuur door te kijken naar de WOZ-waarde van een woning, 

de kwaliteit van de woning (of het complex) en het energieverbruik.  

 

Tweehuurprijzenbeleid  

In 2021 zetten we ook ons tweehuurprijzenbeleid voort in ons hele werkgebied. Dit houdt 

in dat we de huurprijs van sommige eengezinswoningen verlagen tot de huurtoeslag-

grens wanneer het huishoudinkomen van een gezin laag is. Is dat niet het geval, dan 

handhaven we de originele huurprijs. Het gaat in 2021 om eengezinswoningen met een 

huurprijs tussen de € 678,66 en € 725,00 per maand. Op deze manier willen we het 

aanbod voor gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten. Dit brengt de 

doorstroom verder op gang. In 2021 hebben we het beleid 15 keer toegepast. 

 

 
Bijzondere woonvormen  
 

Omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt bij JOOST faciliteren we graag bij de 

huisvesting en woonvormen die ze daarvoor nodig hebben. Enkele initiatieven die we in 

2021 hebben afgerond of zijn opgestart:  

 

Sociaal Pension 

In de zomer van 2021 zijn we gaan samenwerken met Maatschappelijke Opvang (MO) 

Den Bosch. We gaan een jaar lang zes wooneenheden in ons Sociaal Pension in Boxtel 

verhuren aan MO Den Bosch. Ook de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel zijn bij 

deze afspraak betrokken. De wooneenheden zijn bedoeld voor mensen uit Boxtel en Sint-

Michielsgestel die tijdelijk dak- of thuisloos zijn geraakt. Met het Sociaal Pension bieden 

we hen de gelegenheid om – onder begeleiding van MO Den Bosch – weer op te 

krabbelen in hun eigen omgeving. Lokale maatschappelijke opvang dus. En daar is zeker 

behoefte aan, want vanaf de start zijn alle wooneenheden bezet. 

 

Op de volgende pagina vertellen onze manager Sociaal Beheer Inge Huisman en 

maatschappelijk werker bij MO Den Bosch Joost Rijksen over deze 

samenwerking. “We zijn er als JOOST voor alle mensen.” 

 

 

Woonstudio’s voor de Leermakers Autismegroep 

In september 2021 is JOOST eigenaar geworden van de pastorie-met-tuin aan de Markt 

in Rosmalen. In diezelfde maand is SMT Bouw & Vastgoed in onze opdracht gestart met 

de verbouw van het huidige gebouw tot een woongroep voor zes cliënten van de 

Leermakers Autismegroep. In december zijn daar in de achtertuin twaalf woonstudio’s 

aan toegevoegd, eveneens bedoeld voor cliënten van de Leermakersgroep. De oplevering 

staat gepland voor begin 2022. 

 

Nieuwbouw Dorpsstraat Rosmalen, 37 studio’s voor Linc naar Zorg  

In december sloten we een samenwerkingsovereenkomst met Linc naar Zorg voor ons 

oude kantoor aan de Dorpstraat in Rosmalen. We gaan het pand slopen om er 37 studio’s 

voor de jongvolwassen bewoners van Linc naar Zorg terug te bouwen. De 

handtekeningen vormden het sluitstuk van een intensieve planvoorbereiding waarbij ook 

omwonenden zijn betrokken. Het gebouw bestaat straks uit vier woonlagen. JOOST blijft 

eigenaar van het gebouw. Linc naar Zorg huurt de studio’s van JOOST. 
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Statushouders  

JOOST huisvest in alle gemeenten statushouders conform de afspraken die per gemeente 

zijn gemaakt. In 2021 hebben we in totaal 101 statushouders gehuisvest. Daarmee 

voldeden we in alle gemeenten aan de taakstelling, ook in de kleinere dorpen en kernen, 

waar het steeds een uitdaging blijft om voor woonruimte te zorgen. Sterker nog, in de 

gemeente Boxtel huisvestten we zelfs drie statushouders meer. In 2021 was de 

algemene tendens dat er veel meer vraag dan aanbod is. We zagen in de tweede helft 

van 2021 met name een toename van Afghaanse evacués. Het ministerie van BZK vroeg 

ons om evacués met een Nederlands paspoort of verblijfstatus te huisvesten. In Boxtel 

konden we één woning aanbieden aan twee evacués.  

 

2021 was ook het jaar dat we een ‘opvolg’-actie deden voor huurders die we enkele jaren 

geleden moesten huisvesten. Naast de taakstelling herhuisvesten we in 2021 nog 9 

personen. Dit is inclusief de kinderen die erbij zijn gekomen. Deze personen waren in het 

verleden statushouders en zijn destijds in een tijdelijke woonvorm gehuisvest. Aangezien 

dit geen duurzame huisvestingsvorm is, hebben we deze mensen een andere woning 

aangeboden met een permanent karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente St. Michielsgestel zijn 10 personen gehuisvest. Hiervan is 1 persoon 

bewust gehuisvest in een grotere woning i.v.m. een gezinshereniging van 4 personen in 

2022.  

 

In de gemeente Den Bosch vindt de verdeling van statushouders plaats naar aantal 

woningen. De reden hiervoor is dat sommige Bossche corporaties beperkt beschikken 

over grote eengezinswoningen. Deze corporaties zouden in verhouding veel meer 

woningen moeten leveren ten opzichte van andere corporaties om aan de taakstelling te 

kunnen voldoen. 
 
  



41 

 

Nieuwbouw  
 

Ook met nieuwbouw zorgen we voor meer huishoudens op de juiste plek. In 2021 

konden we – eindelijk – gaan bouwen voor verschillende doelgroepen. 

 

Van start: nieuwbouw Heem van Selis, Boxtel 

Op Selissenwal in het nieuwbouwproject ‘Heem van Selis’, bereikten de bouwers van 

Bouwbedrijf Van Peer voor de bouwvak het hoogste punt van ons woongebouw met 24 

appartementen. Alle appartementen zijn zeer energiezuinig én gasloos. De nieuwe 

bewoners krijgen in februari 2022 de sleutel. We hebben ook plannen voor de bouw van 

46 eengezinswoningen, eveneens sociale huurwoningen. Om de biodiversiteit een impuls 

te geven, krijgen alle woningen in de wijk ingebouwde nestkastjes. Dit past bij de 

duurzame opzet van de totale wijk. 

 

Van start: nieuwbouw woonzorgappartementen Seringenstraat, Rosmalen 

Begin september is aannemer Hoedemakers gestart met de bouw van 37 

woonzorgappartementen aan de Seringenstraat in Rosmalen. Het gebouw komt op de 

plek van de voormalige basisschool ’t Ven. De start werd gemarkeerd door de plaatsing 

van een ijsbuffersysteem in de grond. Bijzonder, want met dit systeem gaan de 

bewoners straks hun woningen koelen en verwarmen. Het systeem benut de energie die 

vrijkomt op de overgang van water naar ijs. Om de energie om te kunnen zetten in 

warmte of koelte krijgt elk appartement zijn eigen warmtepomp. Met deze oplossing zijn 

fossiele brandstoffen dus verleden tijd. Het is de eerste keer dat dit concept op deze 

manier in Nederland wordt toegepast. JOOST ontvangt hiervoor een Europese subsidie. 

De woonzorgappartementen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen met een lichte 

zorgindicatie. We werken hierbij samen met Annenborch - als zorgverlener voor de 

thuiszorg - en overbuurman HEVO. Zij gaan hun activiteiten op het gebied van bewegen 

en ontmoeten ook in ons gebouw organiseren voor zowel de bewoners in het gebouw als 

senioren uit de wijk. De oplevering staat gepland voor begin 2023.  

 

Overige ontwikkelingen  
Andere actuele nieuwbouwprojecten die eind 2021 op het punt van beginnen stonden of 

waarover we nog in gesprek waren met de buurt:  

 

In voorbereiding: nieuwbouw Ronduutje, Boxtel  

Op de voormalige locatie van de Molenwijkschool op het Ronduutje in Boxtel gaan wij 

samen met Janssen de Jong Projectontwikkeling een kleine, nieuwe wijk bouwen. Hier is 

ruimte voor twaalf sociale huurwoningen en acht koopwoningen. De huurwoningen 

worden eigendom van JOOST. We hopen dit jaar te kunnen starten met de bouw.  

 

In voorbereiding: nieuwbouw 27 appartementen Albinonistraat, Boxtel 

In december 2021 was de kogel door de kerk: het nieuwbouwplan aan de Albinonistraat 

in Boxtel kan, in aangepaste vorm, doorgaan. Na bezwaren van omwonenden tegen de 

hoogte van het appartementengebouw (vier bouwlagen) bleken zij wel positief over een 

aangepast ontwerp met drie bouwlagen. We leveren hierbij één appartement in op het 

oorspronkelijke plan. Daarmee kunnen we van start met de bouw van 27 

levensloopbestendige appartementen voor één- en twee persoonshuishoudens. Het 

gebouw wordt volledig gasloos en krijgt zonnepanelen en warmtepompen. De gemeente 

Boxtel is nu aan zet om het bestemmingsplan aan te passen en de school te slopen.   

 

In voorbereiding: wijkvernieuwing Breukelen, Boxtel 

In de wijk Breukelen in Boxtel willen we 38 woningen slopen en vervangen voor 

nieuwbouw. Het gaat om dertig woningen in de Hertogenstraat, zes woningen in de Jan 

van Brabantstraat en twee woningen in de Van Hornstraat. Al deze woningen zijn zo 

verouderd, dat renovatie of groot onderhoud ze niet meer op het niveau kan brengen dat 

vandaag de dag gewenst en nodig is. Dit bericht leidde in het voorjaar van 2021 tot 

onrust onder de bewoners.  
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Nadat we persoonlijk met hen in gesprek gingen en er ook nog een bewonersavond 

plaatsvond, kwam er meer rust. In 2022 werken we de plannen verder uit. Daar hoort 

ook een sociaal plan bij. Daar betrekken we bewoners bij.  

 

In voorbereiding: wijkvernieuwing Van Coothstraat 

In de Van Coothstraat en Prins Hendrikstraat in Boxtel hebben we plannen om twaalf 

woningen te slopen en vervangen voor nieuwbouw. De woningen zijn technisch 

verouderd. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hebben we in juni eerst 

input opgehaald bij bewoners. En we hebben een uitgebreid onafhankelijk bouwkundig 

onderzoek laten doen. De resultaten hiervan gaven een duidelijk beeld. We kunnen op 

basis daarvan maar één conclusie trekken. De woningen zijn technisch zo sterk 

verouderd, dat renovatie financieel geen haalbare optie is. We geven daarom de 

voorkeur aan nieuwbouw. Hierover zijn we in gesprek met bewoners. Zij worden 

uiteraard nauw betrokken bij het verdere proces, kunnen terugkeren in de nieuwbouw en 

krijgen verhuiskostenvergoeding.  

 

In voorbereiding: nieuwbouw De Kleine Aarde, Boxtel 

In onze plannen voor 22 sociale huurappartementen naast de Van Coothhoeve op De 

Kleine Aarde in Boxtel zat in 2021 minder beweging dan we wilden. Ons plan is om hier 

een volledig circulair wooncomplex te bouwen. Ondanks de goedkeuring van de 

gemeenteraad zorgden bezwaren van omwonenden opnieuw voor vertraging. De 

bezwaarmakers zijn een gang naar de Raad van State gestart. Het wachten is op de 

uitspraak.  

 

In voorbereiding: veel projecten in de kleine kernen 

Naast bovenstaande benoemde projecten zijn we in bijna alle kernen waar we actief zijn 

ook bezig met de voorbereiding van zo’n 16 projecten met in totaal 300 woningen. Niet 

alleen in Boxtel en Rosmalen, maar ook in Berlicum, Heeswijk-Dinther, Liempde en 

Loosbroek. 

 

 

Nieuwe woonoplossingen 

 
Tijdelijke huisvesting 

Eind november hebben we met de gemeente Boxtel afspraken gemaakt over het bouwen 

van maximaal dertig tijdelijke sociale huurwoningen. Hiervoor worden tot de zomer van 

2022 één of twee geschikte locaties gezocht. De nieuwbouwwoningen mogen tien jaar 

blijven staan en bestaan uit één of twee bouwlagen met een totale woonoppervlakte van 

zo’n veertig vierkante meter per woning. Vanwege het tijdelijke karakter van de 

woningen verwacht de gemeente de benodigde procedures in ongeveer een jaar te 

kunnen doorlopen. Dat zou betekenen dat we vóór de zomer van 2023 dertig extra 

sociale huurwoningen aan het Boxtelse woningaanbod kunnen toevoegen.  

 

 
Actuele marktontwikkelingen 

 
Druk op de bouwmarkt 

In 2021 hadden we last van druk op de aannemersmarkt. Met name bij renovaties en 

mutaties merken we dat bouwers te kampen hebben met een tekort aan vakmensen, in 

combinatie met een hoge vraag. Ook de nodige planningsuitdagingen die de beperkende 

coronamaatregelen met zich mee brengen, spelen een rol. Verder zijn in 2021 de 

bouwkosten (veroorzaakt door de grote vraag) verder gestegen. Dit vroeg van ons 

continu meer tijd en inspanning om de juiste ingrepen en een passende prijs te bepalen.   
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Droge afbouw 

Door een tekort aan met name vakkundige tegelzetters, verwachtten we in 2021 lange 

doorlooptijden voor keuken- badkamer en toiletrenovaties. Bij het groot 

onderhoudsproject aan de Burgemeester Molenaarshoeven kiezen we daarom voor droge 

afbouw. Daarbij worden panelen toegepast, in plaats van het traditionele tegelwerk. Het 

voordeel hiervan is dat we zo sneller en met minder overlast de renovaties kunnen doen. 

Daarnaast zijn deze panelen voor bewoners makkelijker in onderhoud in vergelijking met 

tegelwerk met voegen. 

 

Zoektocht naar geschikte bouwlocaties 

Het tekort aan betaalbare bouwlocaties is één van de grootste knelpunten bij het bouwen 

van nieuwe huurwoningen. Daarom gaan we samen met ontwikkelaar Hendriks 

Coppelmans actief op zoek naar geschikte bouwlocaties voor sociale woningbouw in 

Boxtel, Sint Michielsgestel en Den Bosch. Hiervoor ondertekenden we in oktober 2021 

een intentieverklaring. Voor ons is deze samenwerking waardevol, omdat een 

ontwikkelende bouwer met een andere, creatieve blik naar de mogelijkheden in ons 

werkgebied kijkt.  

 

Portefeuillestrategie  
 

Onze portefeuillestrategie uit 2020 hebben we in 2021 voortgezet. Deze is doorvertaald 

naar al onze complexen en biedt ook kaders voor aanvullend beleid, zoals het huurbeleid 

en verkoopbeleid.  

 

In de portefeuillestrategie is aandacht voor de onderdelen beschikbaarheid, 

betaalbaarheid en duurzaamheid (kwaliteit). We geven bijvoorbeeld aan hoeveel 

woningen we willen toevoegen en waar, voor welke doelgroepen we woningen nodig 

hebben en met welke huurprijs. Deze strategische informatie biedt kaders voor 

investeringsbeslissingen, de begroting en keuzes op complexniveau. Door de integrale 

blik bekijken we projecten meer in samenhang met elkaar en met oog voor de doelen die 

we ons hebben gesteld.  

 

De portefeuillestrategie is onderdeel van onze vastgoedsturing. Voor de vastgoedsturing 

maken we gebruik van de beleidsachtbaan van het RIGO. In 2021 hebben we 

verschillende workshops gehad waarbij de assetmanager en de adviseur concernbeleid 

van JOOST aan collega’s hebben uitgelegd wat deze achtbaan inhoudt. Dit werd gedaan 

in de vorm van een vastgoedspel, waarbij collega’s een eigen vastgoedstrategie voor 

JOOST bedachten. Een leerzaam project. 

 

Verkoop woningen 

In 2021 hebben we 5 woningen uit ons woningbezit verkocht. Deze woningen pasten niet 

meer in onze portefeuille.  
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3.3 Samen voor de buurt  

 
Bekend maakt bemind. Daarom staat JOOST dicht bij haar huurders en 

netwerkpartners. Zodat wij hen kennen en zij ons. We zoeken verbindingen in 

buurten, wijken en dorpskernen, bij voorkeur persoonlijk. We prikkelen, 

motiveren en faciliteren bewoners om zelf werk te maken van een prettige 

woonomgeving. Hierbij gaan we niet voorbij aan maatschappelijke problemen, 

want ook daar besteden we – samen met bewoners en netwerkpartners – veel 

aandacht aan. Dankzij nauwe banden en samenwerking ontstaan 

woonomgevingen waar het voor iedereen fijn wonen is. 

 

 

Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  
1. … kennen wij onze huurders en partners in de wijk, en zij ons. 

2. .. richt ons sociaal beheer zich effectief op plekken waar dat nodig is. Dit leidt in die 

buurten tot hogere leefbaarheidsscores en aantoonbaar meer eigen initiatieven van 

bewoners.  

3. … hebben we in samenwerking met (zorg)partners (wederkerig) bereikt, dat zowel 

mensen met een (complex) zorgprofiel als hun buren prettig kunnen wonen. Waardoor 

het aantal succesvolle plaatsingen vanuit zorg en beschermd wonen is toegenomen.  

 

Hieronder ziet u wat we hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Eerste doelstelling:  

Wij kennen ons huurders en partners en zij ons 
 
Werken in wijkteams 

Eind 2021 zijn we gestart met het verbeteren van wijkgericht werken. Nu al hebben de 

vijf wijkteams een grote mate van zelfstandigheid met een budget dat ze naar eigen 

inzicht kunnen besteden aan initiatieven die hun wijk ten goede komen. Een trainee 

binnen JOOST werkt een plan uit om de teams verder te verbeteren en nog steviger neer 

te zetten.  
 
Verbinding met bewoners 
 

Ondanks de beperkende coronamaatregelen slaagden we erin om verbinding te maken 

en te houden met bewoners. Het leidde tot diverse projecten en initiatieven die de 

leefbaarheid ten goede komen. Hieronder en op de volgende pagina een greep uit de vele 

tientallen initiatieven die we ondersteunden. 
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Verbinding met partners 

We kennen onze netwerkpartners. Dat is één van onze doelen in het Koersplan. We 

kunnen niet zonder hen. Wijkagenten, welzijnsmedewerkers, gemeentes en zorgpartijen 

helpen ons in ons werk om huurders fijn te laten wonen. Dagelijks heeft het team sociaal 

beheer contacten met hen. De ene keer om een situatie te beheersen, de andere keer 

om een buurt leefbaarder te maken. Onze rol is veelal verbindend en we komen 

makkelijk bij mensen achter de voordeur. Als we wat signaleren, stellen we ons netwerk 

op de hoogte. Want we laten de expertise waar die hoort. 

 

Een greep uit de acties die we in 2021 ondernamen om dat doel te bereiken:  

 

Aanpak zwerfvuil 

Samen met de gemeente Boxtel en welzijnsorganisatie ContourdeTwern zochten we in 

2021 naar een oplossing voor het zwerfafvalprobleem aan het Hof ter Aa, de Keizerstraat 

en de Harperhof. We besloten posters te laten maken die in en om de portiekflats het 

bewustzijn van mensen moet prikkelen om geen afval achter te laten. Verder is het plan 

opgepakt om hierover ook persoonlijk met bewoners te spreken. Verder haalden we de 

banden met de Boxtelse BOA’s verder aan om het afvalprobleem meer gezamenlijk aan 

te pakken. 

 

Actieteam Selissen  

In Boxtel-Noord is het actieteam Selissenwal in 2021 doorgegaan met ‘KLETS’, een 

initiatief om bewoners te leren kennen, hen te ondersteunen én te stimuleren om mee te 

doen in de buurt. Het project komt voort uit de constatering in 2020 dat bewoners door 

de coronamaatregelen uit beeld dreigden te raken en dat het aantal meldingen van ruzies 

en eenzaamheid toenam. Het actieteam bestaat uit de JOOST-wijkconsulent, de 

wijkmakelaar van de gemeente, opbouwwerk, jongerenwerk en het wijkplatform.  

Ook de Rabobank is partner in dit project.  

 

Het Actieteam Selissenwal zette in 2021 ook het maandelijkse FOETSIE-project (het 

opruimen van zwerfvuil) voort, zelfs met méér vrijwilligers dan het jaar ervoor. Doel is 

om deze groep uiteindelijk zelfsturend te maken. Om deze vrijwilligers te bedanken 

organiseerden we in de zomer een barbecue. 

 

En het Actieteam heeft sinds 2021 ook een eigen ‘Kletskamer’ in een kantoortje aan de 

Van der Aastraat. Hier kunnen buurtbewoners elke dinsdag binnen lopen om gezellig bij 

te praten of iets te vragen. Hier is in het verslagjaar volop gebruik van gemaakt. De 

Kletskamer is ook op donderdagen geopend, maar dan voor koffie met professionals die 

ook in de wijk actief zijn zoals de wijkagenten, thuiszorgmedewerkers en 

vertegenwoordigers van de gemeente.  

 

Buurtbemiddeling 

In 2021 besloten we op eigen initiatief de banden met buurtbemiddeling aan te halen in 

alle gemeenten waar we actief zijn. Waar we dit in Boxtel al jaren goed op poten hebben 

staan, kon dat in andere gemeenten in onze ogen beter. Het leidde tot nieuwe 

convenanten met de gemeenten Den Bosch, Bernheze en Sint-Michielsgestel om de weg 

naar buurtbemiddeling voor al onze huurders te versimpelen. Ook afspraken rondom de 

aanpak van overlast, inclusief de financiering daarvan door de gemeente samen met 

woningcorporaties, is daarin vastgelegd. Intern organiseerden we in september een 

kennissessie voor medewerkers van het Klantcontactcentrum, zodat ook zij goed weten 

wanneer buurtbemiddeling ingeschakeld kan worden.  
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Veiligheidsoverleg 

We versterkten dit jaar de relatie met alle rechterhanden van de burgemeesters van 

Boxtel en Sint-Michielsgestel als het gaat om zware overlast casuïstiek. We gaan 

voortaan periodiek om tafel om lopende zaken – ook op managementniveau - te 

bespreken. Daarnaast zijn we bezig om werkafspraken rondom artikel 13b (Opiumwet) 

vast te leggen. Het gaat dan om het sluiten van een woning na vondst van drugs of 

hennep.  

Politieregio Maasland 

Met de politieregio Maasland (ons werkgebied gemeente Bernheze) en collega-

wooncorporaties vond in november een bijeenkomst plaats om nader kennis te maken en 

werkwijzen te bespreken in wat we aan informatie wel en niet delen (in 

overeenstemming met de privacyregels van de AVG) en om te onderzoeken waar en hoe 

we elkaar nog beter kunnen vinden. Er is en blijft behoefte om samen op te trekken 

gezien de gezamenlijke belangen. Wijkagenten hebben de medewerkers Sociaal Beheer 

van JOOST nodig en andersom willen wij kunnen bouwen op de wijkagenten.  

 

Thuis in Zuid Oost (TiZO) 

In ‘s-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met een acute zorgnood 

of verward gedrag. Wij waren in 2021 opnieuw één van de partijen in dit netwerk. Het 

doel is om gezamenlijk aan te sluiten bij wat deze mensen nodig hebben op het gebied 

van wonen, begeleiding en zorg, leefomgeving, dagbesteding en financiën. Korte lijnen 

kunnen hierbij uitkomst bieden. 

 

Stichting Broodnodig 

Wij hebben onze samenwerking met Stichting Broodnodig en hun coördinator die zij bij 

ons detacheren in 2021 met een jaar verlengd. Daarmee zijn bewoners van en rondom 

Elisabethsdael in Boxtel weer een jaar verzekerd van een gezonde maaltijdservice en 

gezellige gestructureerde activiteiten.  

 

Seniorenhulp  

De twee Seniorenhulpen die bewoners van de seniorencomplexen Molenhof en 

Elisabethsdael in 2021 hielpen bij allerhande praktische zaken, kunnen rekenen op grote 

tevredenheid. De Seniorenhulpen zijn een initiatief van JOOST, Zorggroep Elde-

Maasduinen en de gemeente Boxtel. In 2022 gaan we hiermee verder.  

 

Kennissessies in Heeswijk-Dinther 

In Heeswijk-Dinther hebben we in oktober 2021 een kennissessie georganiseerd met alle 

wijkagenten en vertegenwoordigers van andere woningcorporaties die in Bernheze actief 

zijn. Doel was om elkaar beter te leren kennen en informatie met elkaar te delen om 

elkaar te versterken. Deze sessie krijgt in 2022 een vervolg. 

 

WoonOmgevingsPloeg (WOP) van WSD 

Al jaren werken we samen met de WoonOmgevingsPloeg (WOP) van WSD. De WOP helpt 

met name onze wijkbeheerders bij het groenbeheer en opruimwerkzaamheden. In 2021 

was de bezetting van de WOP even een uitdaging, maar de WSD wist dit probleem op te 

lossen waardoor we ook in het verslagjaar gewoon een beroep op de WOP hebben 

kunnen doen.    

 
Seniorenvervoer Boxtel 

In 2021 is Seniorenvervoer Boxtel van start gegaan. Deze vrijwilligersorganisatie 

vervoert ouderen uit Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Esch die zelfstandig wonen, in een 

woonvorm verblijven of gebruik maken van voorzieningen als dagbesteding of 

dagbehandeling. Om onze huurders kennis te laten maken met deze service deelden wij 

in oktober 350 gratis ritten uit.  
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Tweede doelstelling:  
ons sociaal beheer richt zich op plekken waar dat nodig is 

Inzicht in sociaal beheer  

Ons sociaal beheer richt zich op plekken waar dat nodig is. Met onze digitale Overlast 

Monitor hebben we een instrument in handen om goed in kaart te hebben waar de druk 

in de wijken (per wijkteam) hoog is of hoe deze zich ontwikkelt. 

In 2021 hadden onze wijkconsulenten in totaal 370 huisadressen in beeld. Daaruit blijkt 

dat bij gemiddeld 5% van al onze adressen wat aan de hand is. Dat is één op de twintig 

huishoudens. Alle casussen vallen in één van de onderstaande categorieën. In de loop 

van het jaar zie je weinig verschuiving plaatsvinden. Het merendeel van de casussen 

vallen binnen overlast. 

Na een jaar monitoren waar de casuïstiek plaatsvindt, staat voor 2022 het normaliseren 

gepland. Wat vinden wij als JOOST de norm. Want als we dat weten, kunnen we 

(bij)sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bewonerscommissie op Stapelen was afgelopen jaar op zoek naar andere 

ruimte voor een ontmoetingsplek. Een mooi bewonersinitiatief dat wij graag 

ondersteunen. Bewoners zijn enthousiast: “Het is fijn om met zoveel mensen 

samen een mooi project te doen.” 

 

 

 



50 

 

  



51 

 

3.4 Grip op woonlasten  
 

JOOST gaat de komende jaren nog actiever aan de slag met het thema 

‘woonlasten’. Met als doel: zorgen voor kwalitatief goede woningen die passen 

bij iemands inkomen en proactief inspelen op signalen dat er financiële 

problemen zijn. We willen dus niet achteraf betalingsproblemen oplossen, maar 

tijdig grip krijgen op woonlasten. Dat is ons motto.  

 

 

Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  

1. .. is de betaalbaarheid van het wonen verbeterd, doordat we sturen op totale 

woonlasten.  

2. … is het aantal huurders met huurachterstand met meer dan een maand afgenomen. 

3. … is de maatschappelijke kosten/batensom rondom betaalbaarheidsproblematiek 

verbeterd.  

4. … hebben onze medewerkers een zichtbare rol in het signaleren van (mogelijke) 

betaalproblemen. 

5. … voelen huurders zich vrijer om hun huishoudboekje en (dreigende) 

betalingsproblemen met ons of onze netwerkpartner te bespreken. 

 

Hieronder ziet u wat wij hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Inzetten op betaalbaarheid en verlaging woonlasten 
 

Om woningen betaalbaar te houden, pasten we in 2021 opnieuw het streefhuurbeleid en 

het tweehuurprijzenbeleid toe (zie ook 3.2 Meer huishoudens op de juiste plek).  

 

Verlaging woonlasten 

In 2021 besloot het Rijk de huren te bevriezen. Daarmee is de jaarlijkse huurverhoging 

niet doorgegaan en was ook de inkomensafhankelijke huurverhoging niet toegestaan.  

In de wetenschap dat er huurders zijn die met moeite rondkomen in deze coronacrisis 

besloten we bij JOOST voor een bepaalde groep de huur te verlagen. Dit waren 

huishoudens met een lager inkomen en een relatief hoge huur. Uiteindelijk kregen 338 

huurders een huurverlaging. Meer informatie hierover vindt u bij 4.1 Huurbeleid.    

Verder besloten we in 2021 geen administratiekosten meer in rekening te brengen voor 

de servicekosten. 

 

Duurzaamheid en woonlasten 

Door in te zetten op woningkwaliteit en duurzaamheid willen we de woonlasten van 

huurders verlagen. We verduurzaamden in het verslagjaar opnieuw bijna 500 woningen, 

zodat huurders op energie- en daarmee op woonlasten – besparen. De 

huurachterstanden zijn op het historisch lage niveau van een jaar eerder gebleven, 

ondanks dit tweede ‘coronajaar’. Onze preventieve aanpak in ons incassobeleid met 

huisbezoeken en doorverwijzing naar hulpinstanties draagt daar belangrijk aan bij. 

Daarnaast bleven we mensen oproepen om zich te melden als ze door corona in 

financiële problemen dreigden te komen. Hier maakten weinig huurders gebruik van.  

 

Energiearmoede 

Hoewel het aantal huurachterstanden in 2021 laag bleef, zagen ook wij energiearmoede 

onder onze huurders ontstaan. Een onderzoek van TNO uit september 2021 laat zien dat 

ongeveer vijf procent van de inwoners in ons werkgebied (Den Bosch, Boxtel, Bernheze, 

Sint-Michielsgestel) met energiearmoede kampt. Energiearmoede – veroorzaakt door de 

explosief gestegen energiekosten – raakt vooral huishoudens met een laag inkomen. 

Onze inspanningen om de totale woonlasten te verlagen (de extra huurverlaging bovenop 

de bevroren huren en het verder versnellen van het isoleren van woningen) zorgt voor 

een welkome demping.  

 

Convenant Vroegsignalering met gemeenten 

Sinds 1 januari 2021 is het landelijke Convenant Vroegsignalering in werking. Dat 

betekent dat ook gemeenten voortaan contact zoeken met mensen die dertig tot honderd 

dagen te laat zijn met een betaling aan de woningcorporatie (maar ook aan 

energieleverancier, zorgverzekeraar of drinkwaterbedrijf). JOOST geeft dergelijke 

achterstanden conform landelijke afspraken door aan gemeenten, zodat mensen tijdig 

geholpen kunnen worden. Vanwege AVG-regelgeving hebben we geen zicht op het aantal 

huurders. Wel waarderen we deze samenwerking, want alle hulp en begeleiding bij 

financiële problemen bij onze huurders is welkom.  

 

Budgetcoaches  

JOOST werkte in de regio Boxtel al samen met welzijnspartner ContourdeTwern met 

budgetcoaches. Het gaat om vrijwilligers die huurders helpen hun huishoudboekje op 

orde te krijgen, zodat de kans op schulden kleiner wordt, of het aantal schulden 

minimaliseert. Hiervan wordt door huurders op dit moment geen gebruik gemaakt. In 

2022 gaan we kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 
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Voorzieningenwijzer  

In 2021 spraken we met de gemeente Bernheze en Mooiland over de inzet van de 

Voorzieningenwijzer, een concept dat – eventueel in combinatie met de inzet van 

budgetcoaches – inzicht geeft in hoeverre huurders gebruik maken van alle 

gemeentelijke voorzieningen en toeslagen. Ook kijkt de Voorzieningenwijzer in hoeverre 

de energieleverancier en de zorgverzekering passen bij de huurder. De inzet van de 

Voorzieningenwijzer zou kunnen zorgen voor een daling van (woon)lasten van de 

huurder. In 2022 bepalen we of we de Voorzieningenwijzer in de gemeente Bernheze 

willen gaan inzetten. 

 

Armoedenetwerk Boxtel 

Na de zomer van 2021 hebben we samen met de gemeente Boxtel, ContourdeTwern en 

diverse vrijwilligersorganisaties de krachten gebundeld in een Armoedenetwerk. Doel is 

om samen tot vroegsignalering en een betere afstemming te komen als het gaat om 

mensen die in financiële problemen dreigen te raken.  

 

 

In november 2021 was de eerste bijeenkomst. Wethouder Mariëlle van Alphen 

vertelt in het interview op de volgende pagina: ‘Voor een grote groep 

Boxtelnaren is het er niet gemakkelijker op geworden om het hoofd boven 

water te houden. Daar willen we samen met elkaar wat aan doen.” 

 

 

 

‘Carte blanche’ in schulddienstverlening voor gemeente Den Bosch 

Ook in Den Bosch spannen we ons, samen met de gemeente, in om de woonlasten voor 

huurders in de grip te houden. Hierover maakten we (in 2020) afspraken die erop 

neerkomen dat de gemeente, zodra ze problemen signaleert, namens JOOST mag 

handelen bij het aanbieden van een schuldenregeling. Dit gebeurt volgens de aanpak 

‘Collectief Schuldregelen’. Het bevordert de snelheid waarmee een huurder uit de 

financiële problemen kan komen. Deze ‘carte blanche’ die de we gemeente gaven, is in 

2021 één keer in de praktijk gebracht.  
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3.5 Oog voor verschil  
 

JOOST durft het verschil te maken door verschil te maken. Dat doen we omdat 

niet iedereen hetzelfde is en niet iedereen dezelfde woonwensen en -behoeften 

heeft. Vandaar dat we maatwerk bieden in wonen. Maar bijvoorbeeld ook in de 

wijze waarop we voor huurders bereikbaar zijn en in hoe we bij bepaalde 

gelegenheden wat extra’s voor ze doen. Ook vragen we huurders vaak om met 

ons mee te denken en mee te doen, uiteraard op een manier die bij ze past. Ook 

dat is ons ‘oog voor verschil’.  

 

 
Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  

1. … bepaalt de bewoner hoe en wanneer hij diensten van JOOST wil afnemen.  

2. … zijn onze processen transparant voor huurders via ‘De Route van JOOST’, met 

daarbij ruimte voor eigen keuzes. 

3. … scoren we bovengemiddeld op klanttevredenheid t.o.v. corporaties met een 

vergelijkbare grootte. 

4. … denken en doen onze huurders met ons mee als het gaat om thema’s die er voor 

hen toe doen en op een manier die hen het beste past. 

 

Hieronder ziet u wat wij hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Klantcontactcenter (KCC): nieuw klantvolgsysteem 
 

In 2021 zijn we gestart met een interne werkgroep voor de aanschaf van een 

Klantvolgsysteem. In deze werkgroep hebben een wijkconsulent, een gebiedsbeheerder, 

een klantadviseur, een woonmakelaar, een communicatieadviseur, de regiomanager 

Wonen en de adviseur informatiemanagement zitting. Reden om ons op een 

Klantvolgsysteem te oriënteren, is dat we onze dienstverlening verder willen 

optimaliseren en professionaliseren. Want hoewel we veel contact hebben met onze 

huurders, weten we intern niet altijd van elkaar wat we met hen af- en bespreken. 

Bovendien zijn de kanalen die we in onze communicatie met huurders gebruiken 

inmiddels legio: persoonlijk bezoek, e-mail, whatsapp en social media. Onze huurders 

bepalen immers hoe en welke diensten zij van ons afnemen. Na diverse presentaties van 

leveranciers, kozen we in de zomer van 2021 voor de oplossing van leverancier Embrace. 

Deze is daarna aan de slag gegaan met de inrichting van het platform zoals we dat bij 

JOOST graag zien. In 2022 nemen we het systeem in gebruik en zullen we het platform 

blijven doorontwikkelen. Het Klantvolgsysteem is nauw verbonden aan de nieuwe 

infrastructuur van Office 365 dat we eveneens in 2022 in gebruik nemen. In de paragraaf 

‘Bedrijfsvoering en ICT-innovatie’ leest u hierover meer.  

 

 

Marketing en Communicatie 
 

Dankzij strategische communicatiekeuzes heeft het team Marketing & Communicatie in 

samenwerking met de organisatie hard gewerkt aan het laden van het merk JOOST. We 

hebben inmiddels een sterk en duidelijk verhaal neergezet. Huurders en 

samenwerkingspartners weten waar JOOST voor staat. Dat bleek ook uit de resultaten 

van ons onderzoek naar ons imago en onze naamsbekendheid dat we eind 2020 hielden 

onder huurders en partners. JOOST wordt herkend als die goede buurman die we graag 

willen zijn.  

 

We durven anders te zijn 

We krijgen ook nog steeds met regelmaat positieve reacties van partners, collega-

corporaties en huurders. We durven anders te zijn, zijn actief op social media, zichtbaar 

in de lokale media en onze content is boeiend en relevant. Hier zijn we trots op!  

 

Presentatie Aedes: ‘Hoe positioneer je jouw woningcorporatie’ 

Dat we opvallen in de branche, bleek ook uit de uitnodiging die we in oktober kregen 

vanuit Aedes. Voor het thema ‘Woningcorporaties een merk? Hoe positioneer je jouw 

woningcorporatie?’ werden wij benaderd om te vertellen over onze praktijkervaringen. 

Samen met ons merkstrategenbureau Arthur & Brent. De basis is natuurlijk een sterk 

logo, een onderscheidende huisstijl en een duidelijke missie en visie. Maar hoe zet je dit 

verder om naar de juiste associaties met de gewenste gevoelens en beleving? Zijn 

woningcorporaties als maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk gebaat bij een 

merkenbeleid? Wij namen die stap en vertelden waarom en met welk effect.  

 

De gezichten van JOOST 

Mensen doen zaken met mensen, niet met een organisatie. Dit is en blijft een belangrijk 

uitgangspunt in onze communicatie. Met regelmaat publiceren we over ‘de gezichten van 

JOOST’. Wie neemt nou die telefoon op wanneer ik bel, wie komt er langs als er iets 

gerepareerd moet worden, wie is die jongen die ik regelmatig rond zie lopen in de wijk? 

Hiermee maken we JOOST persoonlijk en dichtbij. Beeld is hierbij onmisbaar. We 

gebruiken niet enkel foto’s, maar ook video’s. Deze strategie blijven we ook inzetten voor 

onze arbeidsmarktcommunicatie. 

 

  



57 

 

Aan de slag met internal branding 

Voor een corporatie als JOOST, waar de huurder centraal staat, is marketing een 

onmisbaar instrument. We spelen in op trends en ontwikkelingen door nieuwe producten 

en diensten te ontwikkelen. Maar we hebben ook aandacht voor interne marketing. Met 

als doel het verankeren van ons JOOST-DNA en het verder laden van onze merkwaarden 

en kernwaarden. Wie is die goede buurman JOOST en hoe handel je daarnaar? In 2022 

gaan we hiermee samen met HR verder aan de slag. 

 

 
Bedrijfsvoering en ICT-innovatie  

 
In 2021 zijn we vooral blijven doorontwikkelen om de ICT en applicaties die we hebben, 

verder te verfijnen. Enerzijds omdat het op afstand werken onder de huidige corona-

omstandigheden een blijvertje is (al dan niet gecombineerd met werken op kantoor als 

dat veilig kan), anderzijds om de dienstverlening aan huurders verder te 

professionaliseren.  

 

Thuiswerken met Microsoft Teams 

Vanwege de coronacrisis hebben we begin en eind 2021 massaal vanuit huis gewerkt. En 

ook in de maatregelen-luwe zomerperiode kozen we voor een mix van thuiswerken en op 

kantoor. Via Microsoft Teams hielden we contact.  

 

Uitrol laptops en dockingstations  

Om iedereen van goede werkmiddelen te voorzien, hebben alle medewerkers een nieuwe 

laptop met dockingstation (apparaat om randapparatuur aan te sluiten, zoals 

toetsenbord, printer of muis) ontvangen. Het gaat om in totaal 67 exemplaren die 

allemaal zijn toegerust voor Office 365. Met de aanschaf komen we tegemoet aan de 

wens van medewerkers die in een tevredenheidsonderzoek in 2020 aangaven behoefte te 

hebben aan een goede werklaptop voor thuis.  

 

Office 365, klantvolgsysteem Embrace en een nieuwe website 

We merkten wel dat er méér nodig was dan alleen Teams om vanuit huis de 

dienstverlening op peil te houden, zeker met het oog op de (nabije) toekomst waarin 

nagenoeg alles gedigitaliseerd zal zijn. Daarom stond 2021 in het teken van een 

oriëntatie op – en vervolgens aanschaf van – Office 365, de internetdienst van Microsoft 

die het mogelijk maakt om volledig plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Met Office 365 

werken we straks in ‘de cloud’ en heeft iedereen een digitale werkplek. Het delen van 

bestanden en het werken in dezelfde bestanden als collega’s is geen probleem. In 

december zijn we begonnen met het opstellen van een projectplan voor de 

implementatie. Office 365 is zeer geschikte infrastructuur voor het Klantvolgsysteem van 

Embrace en de plannen voor een nieuwe website met klantportaal.  

 

Implementatie Postex 

In 2021 namen we Postex in gebruik, een digitale oplossing voor het versturen van post 

naar huurders. Daarmee kunnen we onder andere onze jaarlijkse huurverhogingsbrief 

voortaan digitaal versturen, net zoals de afrekeningen van de servicekosten. Postex 

voegt hiervoor automatisch functies samen en zorgt voor integrale uitwisseling van 

gegevens.  

 

ViewPoint doorontwikkeld en uitgebreid 

We hebben ons ERP-pakket ViewPoint doorontwikkeld en uitgebreid met een 

Mutatiemonitor (reeds in gebruik) en een Monitor Inkoopfacturen (vanaf 2022 in 

gebruik). Het zijn twee toevoegingen aan de Monitors die we al in ViewPoint hadden: de 

Monitor Zaakgericht Werken, de Overlastmonitor en de Werkopdrachtenmonitor.  
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Verder hebben we gewerkt aan de realisatie van een koppeling van ViewPoint met 

Rabobank-toepassingen, zoals de Rabobank Scanner en iDIN voor de ondertekening van 

huurcontracten. Vanaf 2022 zijn deze toepassingen te vinden in ViewPoint.  

 

ICT-platform Zuidoost-Brabant  

2021 was het eerste volledige jaar dat JOOST was aangesloten bij ICT-platform Zuidoost-

Brabant; een samenwerkingsverband van 9 Brabantse corporaties die op ICT-gebied hun 

krachten bundelen. Kennis en ervaring delen is hierbij troef. Voor JOOST zeer waardevol 

nu we ViewPoint uitbreiden en doorontwikkelen en een Klantvolgsysteem en Office 365 

hebben aangeschaft.  

 
Robotic Process Automation 

In 2021 hebben we besloten om Robotic Process Automation (RPA) in te voeren. Dat 

gaan we in 2022 oppakken. Met RPA halen we eenvoudige, maar belangrijke en steeds 

terugkerende handelingen bij medewerkers weg en laten ze uitvoeren door software’ 

robots’. Deze software kan bijvoorbeeld zelfstandig facturen verwerken; van het 

binnenhalen via e-mail tot bewaren in het archief. Alle tussenliggende processtappen 

worden volledig automatisch doorgevoerd.  

 

O-Prognose voor meerjarenonderhoudsbegroting 

In 2021 hebben we het programma O-Prognose van leverancier Plandatis aangeschaft. 

Dit programma biedt ons de mogelijkheid om ons onderhoud conditiegestuurd te 

begroten. Eind 2021 hebben we daarom COENCAD opdracht gegeven om de buitengevels 

van ons totale woningbezit op te meten. Met die gegevens, die worden verwerkt in 3D-

modellen, kunnen wij voortaan vooraf bepalen welke hoeveelheden bouwdelen we 

moeten onderhouden, renoveren of isoleren. Daar kunnen we ons voordeel mee doen bij 

het opstellen van onze meerjarenonderhoudsbegroting en bij het uitbesteden van 

onderhoud aan onze aannemers. In 2022 wordt een derde deel van ons bezit ingemeten, 

waarna voor dat deel de conditiemetingen volgens NEN 2767 plaatvinden. De 

conditiemetingen worden vervolgens verwerkt in O-prognose. In 2024 is ons totale 

woningbezit in kaart gebracht. 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

JOOST vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met 

persoonsgegevens van huurders, medewerkers en derden. We werken in lijn met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) om op een veilige manier 

persoonsgegevens te verwerken. Om het bewustzijn van medewerkers te vergroten, zijn 

in 2021 diverse acties uitgevoerd, zoals een sessie over het herkennen van 

phishingmails, een phishingtest en een sessie over de beveiliging van persoonsgegevens. 

JOOST hanteert een privacy volwassenheidsmodel met vijf niveaus. In 2021 hebben we 

ons ten doel gesteld niveau 3 te behalen. Dit doel is behaald. We baseren ons daarbij op 

onze privacy- en securityadministratie die inzicht geeft in alle verwerkingen, contractuele 

verplichtingen, ingerichte privacy managementprocessen, beveiligingsmaatregelen en het 

uitgevoerde privacybeleid over 2021. Alle acties die we in het kader van bescherming 

van persoonsgegeven deden, wordt gevolgd door onze AVG-functionaris en vastgelegd in 

het Jaarverslag Privacy.  
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Overleg met bewoners  

Wij prijzen ons rijk met de vele bewonerscontacten die we hebben. Zowel formeel 

conform de Overlegwet, als informeel.   

 

Huurders van JOOST 

Na een wervingscampagne hebben we sinds maart 2021 een huurdersraad, de stichting 

Huurders van JOOST. Deze behartigt de belangen van alle JOOST-huurders, of ze nu in 

Berlicum, Heeswijk-Dinther, Boxtel of Rosmalen wonen of in een andere gemeente of 

kern ‘van’ JOOST. De raad, die in 2021 uit zes bestuursleden bestond, is in 2021 zes keer 

samengekomen. Daarnaast vond er nog een bijeenkomst plaats om de fusie te evalueren 

en zijn de leden gevraagd beschikbaar te zijn voor de visitatie. Omdat ze over álles mee 

praten wat met wonen bij JOOST te maken heeft, worden ze ook betrokken bij de 

werving van een nieuwe directeur-bestuurder en drie commissarissen in 2022. In de 

zomer startten we een actie om huurders die interesse hebben om ook zitting te nemen, 

op te roepen. Uiteindelijk resulteerde dat in zes aspirant leden die vanaf de tweede helft 

meeliepen met het bestuur. Volgend jaar gaan we kijken welke huidige bestuursleden 

aftreden en welke aspirant leden definitief aan het bestuur worden toegevoegd.  

 

Stichting Huurdersplatform ’s-Hertogenbosch 

Jaarlijks spreken we ook regelmatig (8 tot 10 keer) met het Stedelijk Huurdersplatform 

’s-Hertogenbosch, afgekort SHP. Deze organisatie behartigt de belangen van alle 

huurders in de regio Den Bosch. Samen met hen, de gemeente en de andere Bossche 

corporaties voeren we het Drie Partijen Overleg (DPO). Thema’s die aan bod komen zijn 

natuurlijk de prestatieafspraken, maar ook het huurbeleid. Naast de ‘natuurlijke’ 

onderwerpen, komen we ook een paar keer op thema’s samen. Zo deden we dat in 

oktober rondom het onderwerp ‘Thuis in de wijk’. 

 

Meedenkgroep 

Als een goede buurman helpen en adviseren wij onze huurders graag. Dat kunnen we het 

beste als we weten wat hen bezig houdt, wat er speelt. En misschien hebben ze ook wel 

goede ideeën die wij in onze dienstverlening kunnen doorvoeren. Daarom vroegen wij 

onze huurders begin 2021 om af en toe met ons mee te denken over bepaalde thema’s. 

Negen huurders meldden zich voor de eerste sessie van deze ‘Meedenkgroep’ aan. Die 

vond plaats op 12 oktober in de kantine op het kantoor in Boxtel en draaide om het 

thema  ‘Hoe kan JOOST zijn dienstverlening voor senioren verbeteren?’. Huurders waren 

kritisch, maar ook positief, deelden ervaringen en gaven tips waarmee we aan de slag 

gaan. Het gesprek werd begeleid door de professionele gespreksleiders van Luisterpunt. 

Deze organisatie is voor veel wooncorporaties in touw met dit soort bijeenkomsten. Het 

plan is om zo’n drie keer per jaar een Meedenkgroep bij elkaar te laten komen.  

 

Op de volgende pagina lees je meer over de eerste bijeenkomst met de 

Meedenkgroep met als thema: ‘Hoe kan JOOST zijn dienstverlening voor 

senioren verbeteren?’.  

 

 

Bewonerscommissies 

In 2021 konden we eindelijk weer met verschillende bewonerscommissies fysiek samen 

komen. Aangezien het veelal wat oudere huurders zijn, merken we dat dit veel beter 

werkt dan digitaal of telefonisch. Bij veel commissies is veiligheid en schoonmaak een 

belangrijk gespreksonderwerp. Op pagina 61 vind je een overzicht van alle 

bewonerscommissies in Boxtel en Liempde en Rosmalen. 
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In Hintham, Sint-Michielsgestel en Bernheze hebben we nog geen formele bewoners-

groepen. Gelukkig hebben we hier wel verschillende activiteitencommissies en 

vrijwilligers die voor ons de ogen en de oren van de buurt zijn. In de tweede helft van 

2021 zijn we in Hintham en Heeswijk-Dinther onze contacten met huurders gaan 

aanhalen om deelname in een formele commissie te stimuleren.  

In de gemeente Boxtel is maar liefst 25 procent van alle huishoudens vertegenwoordigd 

in een bewonerscommissie: 

Wijkteam Boxtel-Noord, Sint-Michielsgestel 

BWC Rentmeester 84 huishoudens 

BWC Baanderronde 21 huishoudens 

BWC Baandervrouwenlaan 120 huishoudens 

    
Wijkteam Boxtel Centrum, Breukelen 

HBV Stapelen 86 huishoudens 

BWC Molenhof 59 huishoudens 

BWC Smalwaterhof 43 huishoudens 

BWC Ten Brueckelen 56 huishoudens 

BWC Maria van Dieststraat 36 huishoudens 

    
Wijkteam Boxtel-Oost, Liempde  
BWC Hoogheem 471 huishoudens 

BWC Witte school 25 huishoudens 

BWC Cronenborg 17 huishoudens 

 

Ook in de gemeente Den Bosch zijn er bewonerscommissies actief: 

Wijkteam Rosmalen, Groote Wielen, Nuland  
BWC Residence De Ontmoeting 22 huishoudens 

BWC Weth. Van der Valkstraat 45 huishoudens 

 

Een grote groep vrijwilligers 

Naast de formele commissies hebben de wijkteams verschillende actieve bewoners waar 

we contact mee houden. Het aantal vrijwilligers dat voor JOOST in touw is, is in 2021 

gegroeid naar 180 mensen. Zij zijn voor ons van onschatbare waarde, omdat zij ons 

helpen bij het vervangen van lampen, het schoonhouden van bijvoorbeeld algemene 

ruimtes in woongebouwen en het verzorgen van tuinonderhoud. Dankzij al die 

vrijwilligers weten we ook wat er in wijken en buren speelt, of wat daar kan worden 

verbeterd. Om ze voor hun inzet te bedanken, gaven we alle 180 vrijwilligers eind 2021 

een kerstpakket. Gewoon als een goede buurman.  

 

Jongeren 

De stem van jongeren horen we niet vaak. Daarom besloten de corporaties die in Den 

Bosch actief zijn – waaronder JOOST – om samen jongere huurders (<35 jaar) te vragen 

met ons mee te denken over verschillende thema’s. De eerste sessie hadden we gepland 

voor in november 2021, maar deze kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Begin 

2022 hopen we dit alsnog te kunnen doen.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

In 2021 hebben we voorbereidingen getroffen voor een tevredenheidsbelevingsonderzoek 

onder huurders waarin we hen willen vragen of ze fijn wonen. Het onderzoek is in januari 

2022 gestart onder de bewoners van de 850 woningen in onze hoogbouwflats in Boxtel 

en in Den Bosch. Hiermee willen we onze huurders (nog) beter leren kennen en ons 

sociaal beheer (nog) beter richten op de plekken waar dat nodig is en hebben we meer 

zicht op de actuele druk op onze wijken. Daarnaast hopen we meer inzicht te krijgen in 

de tevredenheid van de huurders over de kwaliteit van de woning en de woonomgeving. 
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3.6 Een netwerkorganisatie met ruimte  
 

JOOST biedt huurders ruimte om te wonen. Maar we interpreteren ‘ruimte’ veel 

breder. We bieden ook medewerkers ruimte, bijvoorbeeld om zich te 

ontwikkelen in hun doen en laten, professioneel en persoonlijk. Daarnaast is er 

ruimte om binnen en buiten te netwerken. Dankzij de combinatie van betrokken 

JOOST-medewerkers die actief bijdragen aan een krachtig netwerk kunnen wij 

in onze regio’s het maatwerk leveren dat huurders van ons verwachten. Onze 

processen, systemen en structuren voor overleg en besluitvorming faciliteren 

daarbij.  

 

 
Onze kerndoelen 2020-2024. In 2024:  

1. … werken we (samen) vanuit ons JOOST-DNA, zodat de huurder vertrekpunt is voor 

ons dagelijkse doen en laten. 

2. … worden de leiderschapsstijl en organisatie-inrichting door medewerkers ervaren als 

steunend aan hun rol. 

3. … is effectief netwerken vanzelfsprekend voor ons. Intern zoeken collega’s elkaar op 

en nemen zelfstandig besluiten. Extern wordt gewerkt op basis van één maatschappelijke 

agenda.  

4. … zijn (zelf)reflectie, evalueren, onderlinge coaching en feedback voor ons een 

normale manier van doen, wat ons in staat stelt om spanningen en knelpunten om te 

buigen naar ontwikkelkansen. 

 

Hieronder ziet u wat wij hiervan al in 2021 al hebben gerealiseerd:  
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Samenwerken met externe partijen 
 

Samenwerking met externe partijen leidt op beleidsmatig gebied tot een krachtig 

netwerk met andere corporaties en gemeenten. De uitvoering van ons Koersplan, 

waarmee we diverse grote thema’s ‘raken’ waarmee ook netwerkpartners te maken 

hebben, resulteerde in 2021 in diverse overleggen, fysiek en online. Een greep uit de 

samenwerkingen:  

 

Samenwerking met collega-corporaties  

Vaste partners in ons JOOST-netwerk zijn onze collega-corporaties Zayaz, 

BrabantWonen, Mooiland, Charlotte van Beuningen, Woonveste, Woonmeij en Area. We 

stemmen plannen en initiatieven af en maken gebruik van elkaars kennis en expertise, 

onder meer bij de woonruimteverdeling en in de ICT.  

 

Samenwerking met gemeenten  

JOOST is actief in de gemeenten Boxtel, Den Bosch, Sint-Michielsgestel en Bernheze. Ook 

hebben we enkele woningen in Haaren en Vught. In Boxtel, Sint-Michielsgestel en Den 

Bosch maakten we in begin van het verslagjaar meerjarige prestatieafspraken en een 

jaarschijf (uitvoeringsagenda) 2021. Eind 2021 maakten we een jaarschijf 

(uitvoeringsagenda) 2022. Daarin namen we vooral zaken op die te maken hebben met 

leefbaarheid, nieuwbouw en duurzaamheid. Voor Bernheze zitten de meerjarige 

prestatieafspraken en een uitvoeringsagenda 2022 nog in de pijplijn. 

 

Een nieuw initiatief dat we met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel opstartten, 

was een werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg. Hierin willen we alle verwachtingen 

samenbrengen over de instroom naar huurwoningen vanuit zorginstellingen, 

maatschappelijke opvang en door urgenties en statushouders. De eerste bijeenkomst van 

deze werkgroep was eind 2021. 

 

Verder werkten we veelvuldig met gemeenten samen op het gebied van schuldsanering, 

armoedebestrijding en woonlasten. Meer hierover lees je in hoofdstuk 3.4 ‘Grip op 

woonlasten’. Ook bij onze nieuwbouwplannen en initiatieven om de woningmarktcrisis te 

lijf te gaan, vindt overleg met gemeenten plaats. 

 

Klachtenadviescommissie 

We hebben samen met Woonmeij, Woonveste, Charlotte van Beuningen en Area een 

onafhankelijke Klachtenadviescommissie, waar huurders terecht kunnen met een geschil. 

Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.4. Verhuurcijfers. 

 

Kennis delen in control en risicomanagement  

Samenwerken is ook: kennis delen. Onze fulltime concern controller, die in onze 

organisatie een onafhankelijke positie bekleedt in control en risicomanagement, werkte in 

2021 ook voor Woningstichting De Zaligheden in Eersel en bij woonstichting Charlotte 

van Beuningen in Vught. Zo brengen wij kennis in bij collega-corporaties en halen we 

daar andere kennis op. Synergie dus, zodat we als corporaties niet steeds zelf het wiel 

hoeven uit te vinden.  
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Thema avond wonen voor politiek Boxtel  

Op uitnodiging van JOOST ging de politiek in Boxtel donderdagavond 30 september met 

ons gesprek over de volgende 3 thema’s: ‘Wat is ons speelveld met betrekking tot 

duurzaamheid? NATUURlijk samen!’, ‘Hoe kunnen we het nieuwbouwproces versnellen?’ 

en ‘Samen voor de buurt: wat doet JOOST?’. Het was een inspirerende avond met een 

grote opkomst van wethouders, raadsleden en fractieleden. We vertelden waar we als 

JOOST voor staan. Wat we doen en kúnnen doen op basis van wet- en regelgeving en 

wat niet. We hebben immers te maken met een complex speelveld. Maar we willen wel 

graag die goede buurman zijn.  

Onze directeur-bestuurder Rob Dekker sloot de avond af met de woorden: “Ik hoop dat 

we elkaar de komende jaren nog meer gaan opzoeken. En als partners samen proberen 

om de gemeente Boxtel samen nog mooier te maken op het gebied van leefbaarheid, 

duurzaamheid en nieuwbouw. Want als we elkaar nog meer weten te vinden, kunnen we 

nog meer stappen zetten. We staan als een goede buurman open voor een gesprek.” 

 

 

 

Samenwerken bij het verdelen van woonruimte  
 

Eén woonruimtevindsysteem in Noordoost-Brabant 

In 2021 hebben de bestuurders van JOOST, Area, BrabantWonen, Charlotte van 

Beuningen,  Mooiland, Woonmeij, Woonveste en Zayaz gekozen voor één regionaal 

woonruimtevindsysteem voor de regio Noordoost-Brabant. Het gaat om een breder 

gebied dan het huidige WoonService Regionaal. De samenwerkende corporaties besloten 

de komende twee jaar aan een systeem te gaan werken. In die periode wordt niet alleen 

de keus voor het beste systeem gemaakt, maar zullen we zich ook buigen over het 

bereiken van overeenstemming over zaken als wel of geen inschrijfgeld en de 

huurinkomenstabel.  
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Voldoende ruimte voor maatwerk moet er wel blijven, kwamen de bestuurders al 

overeen, alleen al omdat sommige zaken – zoals loting – afhangen van het beleid van 

gemeenten of afspraken die de corporaties met hen hebben.  

 

Marktmonitor, dashboard vól marktinformatie 

In april 2021 is de eerste Marktmonitor verschenen. Een instrument dat we samen met 

de andere corporaties in ons werkgebied (die aangesloten zijn bij WoonService 

Regionaal) ontwikkelden voor betere marktinformatie. Door alle woonwensen en 

verhuisbewegingen nauwgezet te monitoren, hebben we nu voor het eerste jaar een 

schat aan informatie met de belangrijkste ontwikkelingen op de regionale en lokale 

woningmarkt. Hierop kunnen we nu beleid maken en nog beter sturing geven aan het 

verdelen van woningen, met elkaar en met de gemeenten waar we werken.  

 

Ook dit deden we in 2021 samen:   

- Urgentieregeling: mensen die in een acute noodsituatie terecht komen en zelf geen 

dak boven hun hoofd kunnen organiseren, worden geholpen door één van de 

corporaties die zijn aangesloten bij WoonService Regionaal. Hierbij voeren we 

kansadviesgesprekken met urgentieaanvragers en helpen hen verder. Dat doen we 

allemaal op dezelfde wijze en conform hetzelfde proces; 

- De 65plus-verhuisregeling: zowel JOOST als Zayaz en BrabantWonen passen deze 

regeling toe om de doorstroming te stimuleren en tegelijkertijd maatwerk aan 

senioren te leveren (meer info over deze regeling zie 3.2 ‘Meer huishoudens op de 

juiste plek’);  

- Ontlabeling: om beter aan passend toewijzen te doen, hebben we samen met de 

corporaties in ons werkgebied besloten om woningen te ontdoen van hun 55plus-

seniorenlabel. In de meeste gevallen is de leeftijd van de woningen verhoogd: 

sommige kregen een 65plus-label of staan nu te boek als ‘woning met voorrang voor 

65plussers’ (meer info over deze regeling zie 3.2 ‘Meer huishoudens op de juiste 

plek’). 

 

Urgentie-aanvragen en kansadviesgesprekken 

In 2021 zijn in totaal 29 urgenties aangevraagd en 8 urgenties toegekend. Dat is minder 

dan in het jaar ervoor. Een evaluatie moet duidelijk maken of de kansadviesgesprekken 

hieraan hebben bijgedragen. Tijdens deze gesprekken adviseren we woningzoekenden 

over het vinden van een woning, leggen we de urgentievoorwaarden duidelijk uit en 

maken we verwachtingen helder. Ook geven we tips over de andere opties die zij 

mogelijk hebben om woonruimte te vinden. 

 

UrgentiePlus 

In 2021 bleven we de UrgentiePlus-regeling hanteren. UrgentiePlus is speciaal voor 

mensen die in een woonvoorziening of instelling wonen en (weer) klaar zijn om op 

zichzelf te gaan wonen. Of voor mensen waarbij ondersteuning in het wonen nodig is om 

prettig in de buurt te kunnen wonen. Met de partners in ons netwerk hebben we 

afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de corporaties woningen 

beschikbaar stellen. Onder de vlag van UrgentiePlus stelden we in 2021 12 woningen aan 

deze groep beschikbaar in ons werkgebied.  
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Interne cultuurontwikkelingen  

 
Effectief netwerken doen we buiten én binnen onze organisatie, met medewerkers en 

teams die elkaar onderling goed weten te vinden. Onze HR-afdeling heeft de JOOST-

organisatie hierbij in 2021 ondersteund met een HR-adviseur, een HR-medewerker en 

een stagiaire die het hele jaar bij ons was. Met dit team konden we de groei van en 

dynamiek in onze organisatie goed opvangen.  

 

De Bedoeling 

De Bedoeling, de methode die is gebaseerd op de gedachte dat teruggaan naar de kern 

van je bestaansrecht precies blootlegt ‘waar we het allemaal voor doen’, is in 2021 ons 

anker gebleven, (ge)Woon als een goede buurman. Helaas draaide dit wel op een lager 

pitje dan we hadden gewild. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om vaak 

bij elkaar te komen in fysieke bijeenkomsten. Toen het wel kon, in de maand september, 

hebben we dat meteen gedaan. We organiseerden een sessie om De Bedoeling voor 

iedereen weer eens goed neer te zetten. Daaruit volgde ook de oprichting van werkgroep 

‘De Creatieve Buurman’ met elf enthousiaste medewerkers uit de hele organisatie. Zij 

gaan zich buigen over manieren om De Bedoeling te blijven ‘laden’ en om daar onder de 

vlag van deze methode acties voor te bedenken.  

 

Ruimte voor leren en ontwikkelen  

We bleven in 2021, als onderdeel van De Bedoeling, ruimte bieden om te leren en jezelf 

te ontwikkelen. Zo zijn we in 2021 gaan werken met het leermanagementsysteem van de 

Corporatie Academie om medewerkers effectief, efficiënt en boeiend te laten leren. 

Dankzij dit leermanagementsysteem hebben we nu een rijk aanbod aan klassikale en 

online trainingen tot onze beschikking voor elke medewerker. Ook video’s, podcasts, 

blogs en boeken zijn hier te vinden, om meer over bepaalde onderwerpen te weten te 

komen. Of het nu over persoonlijke ontwikkeling gaat, of vakinhoudelijke cursussen over 

bijvoorbeeld de wetten en regels rondom het verwijderen van asbest, de Corporatie 

academie ondersteunt alle ontwikkeltrajecten. Wellicht biedt de nieuwe HR-cyclus in 

2022 handvatten om dit aantal te vergroten. 

 

Strategisch personeelsplan 

In de corporatiewereld word hard gewerkt aan de toekomst. Onder aanvoering van Aedes 

is in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de veranderingen die voor ons op stapel 

staan in de manier van werken. Digitalisering, data science en wijkproblematiek zijn 

enkele thema’s waarmee we te maken krijgen, of al te maken hebben. Deze vragen om 

een andere focus, op het aanscherpen van kennis, op een andere werkwijze. Dit kan op 

teamniveau zijn, maar ook individueel. Daarom maakt ook die toekomst onderdeel uit 

van de (persoonlijke) ontwikkeling van onze medewerkers. Twee jaar na de fusie hebben 

we met de ondernemingsraad en het management het organisatie-formatieplan 

geëvalueerd om eventuele niet voorziene knelpunten mee te nemen in de analyse van 

het strategisch personeelsplan. In dit strategisch personeelsplan brengen we in kaart hoe 

wij met deze trends kunnen mee-ontwikkelen. In 2022 volgt een uitvoeringsplan. 

 

 

 

Wij maken graag tijd voor stagiaires. Ook in 2021. Roos Bertens was 

vierdejaars student Social Work aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. Zij liep 

afgelopen jaar toen maanden stage bij JOOST. Zij vertelt hierover in een 

interview op de volgende pagina: ‘Het was een boeiende en soms pittige tijd.’ 
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In gesprek zijn en blijven 

Jezelf en de organisatie ontwikkelen, bouwen aan ons JOOST-dna, gaat ook over ‘in 

gesprek blijven met elkaar’. Hiervoor hebben we een gesprekscyclus waarbij er sprake is 

van een doorlopende dialoog, voortdurende feedback en waarbij de manager fungeert als 

coach. In 2021 was deze cyclus niet zo dynamisch als we wilden. Dat kwam door het vele 

op afstand werken. Toch gebeurde er wel degelijk iets: de stagiaire HR heeft een plan 

van aanpak ontwikkeld voor de nieuwe gesprekscyclus die we in 2022 gaan 

implementeren. 

 

Expeditie Loopbaan 

JOOST was ook in 2021 aangesloten bij Expeditie Loopbaan, een samenwerking van 276 

woningcorporaties in Brabant. We richten ons op de verbetering van de duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers. Eén van de thema’s die we in 2021 vorm gaven, is 

‘jonge instroom’, omdat onze sector vergrijst. Dit resulteerde onder andere in het 

meedoen met het traineeprogramma van Expeditie Loopbaan, waarbij we in twee jaar 

tijd kennismaken met drie trainees die met inhoudelijke opdrachten aan de slag gaan. 

 

Teamontwikkeling MT  

In 2021 zijn we doorgegaan met de teamontwikkeling van het MT, zij het in beperkte 

mate door de coronamaatregelen. Tijdens de sessies die wel konden worden gehouden, 

stond de eigen teamontwikkeling centraal en  hebben de MT-leden onder meer met 

elkaar gesproken over de bouwstenen van het profiel van de nieuwe directeur-bestuurder 

die vanaf 2022 wordt geworven.  

Daarnaast blijft teamontwikkeling en open communiceren één van onze grootste 

prioriteiten. We gebruiken daarvoor al enkele jaren Insights Discovery. Deze methode 

helpt teamleden elkaar te leren kennen en effectief op elkaar te reageren (feedback 

geven/ontvangen). In 2021 heeft iedere medewerker van JOOST zijn eigen Insights 

Profiel gekregen en is er online gesproken over de teamdynamiek. Het vervolg van 

teamontwikkeling moet in fysieke bijeenkomsten een vervolg krijgen. Die waren 

nauwelijks mogelijk in het verslagjaar. Daarom hebben we deze vorm van 

teamontwikkeling doorgeschoven naar 2022. Wat we in 2021 wel konden doen, was een 

teambuilding in juli via een speurtocht door Den Bosch om de zomervakantie in te luiden. 

En in oktober hadden we een gezellige en leerzame teamdag in de Beekse Bergen. 

 

Inclusieve organisatie 

Bij JOOST is er ruimte voor iedereen. We werken aan een inclusieve organisatie vanuit 

onze eigen overtuiging, omdat het bij ons past en iedereen hiermee aan de slag wil. Het 

medewerkersbestand is een afspiegeling van de samenleving. Hierdoor herkennen 

huurders zich beter in onze organisatie en kunnen wij ons nog beter inleven in onze 

huurders. Als ‘goede buurman’ wil JOOST een inclusieve organisatie zijn. De HR-stagiaire 

maakte eind 2021 een start met een plan van aanpak om onze personele bezetting meer 

een afspiegeling te laten worden van de samenleving. 

 

Corona en thuiswerken 

Corona was in het verslagjaar nog niet weg. Sterker nog, we werkten nog vaker thuis. 

Met ons herziene beleid ‘flexibel werken’ zijn we dit gaan ondersteunen, omdat we zagen 

dat het onze dienstverlening niet in de wacht hoeft te staan. Om in kaart te brengen hoe 

medewerkers tegen flexibel werken aankijken, voerden we gesprekken over wat onze 

interne en externe klant nodig heeft en wat zij zelf nodig hebben om het werk goed te 

doen en om de balans werk-privé in evenwicht te houden. Daarnaast ontvingen alle 

medewerkers een nieuwe laptop met toebehoren en een vergoeding om thuis een 

gezonde, arbo verantwoorde werkplek in te richten. In november verzorgde een 

arbodeskundige in het kader van preventie een workshop voor medewerkers over 

ergonomie en een gezonde, comfortabele werkhouding. 
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JOOST Academie 

In het voorjaar van 2021 zijn we binnen JOOST gestart met de JOOST Academie. Deze 

vloeit voort uit de resultaten van een medewerkersonderzoek (2020), waarin duidelijk 

werd dat medewerkers thema’s als ‘ruimte voor initiatieven’, ‘verantwoordelijkheid in het 

werk’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ erg waarderen. De JOOST Academie faciliteert dit. 

Om de start te markeren, presenteerden we in 2021 de contouren van deze academie 

aan de hand van een ‘praatplaat’ (zie hieronder) aan alle medewerkers, die precies 

weergaf waar de JOOST Academie voor staat: collectief leren. Onder de vlag van de 

JOOST Academie verzorgden medewerkers workshops voor hun collega’s. Zo was er een 

workshop over huurrecht en gaf een andere medewerker collega’s een inkijkje in de 

gemeentelijke politiek. En we hebben ook nog workshops over vastgoedsturing gegeven. 

 

 
 

Ziekteverzuim en vitaliteitsbeleid 

In het kader van verzuimbegeleiding zijn we in de eerste helft van 2021 gestart met een 

SMT (Sociaal Medisch Team). Hierin bespreken manager, HR-adviseur en de bedrijfsarts 

de individuele verzuimcasuïstiek en maken zij afspraken over de verzuimaanpak. Op het 

gebied van ons verzuimbeleid hebben enkele workshops plaatsgevonden om 

medewerkers bewust te maken van het belang van gezond zijn en blijven, ook op je 

werk. Hiervoor werden onder andere de workshops stoelyoga en spijbelen aangeboden, 

die goed werden bezocht. Daarnaast bleven we fruit aanbieden op de werkplek. 

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 

Naar aanleiding van onze RI&E hebben we in 2021 veel aan opleiding gedaan: BHV’ers 

en preventiemedewerkers volgden (opfris)cursussen en collega’s in de buitendienst 

volgden asbesttrainingen en VCA-opleidingen. Allemaal om de risico’s in de 

werkomgeving te minimaliseren. Uit de RI&E volgden ook coronagerelateerde 

maatregelen op onze kantoren, van het plaatsen van schermen tussen werkplekken tot 

een aangepaste kantoorinrichting met voldoende ruimte tussen bureaus.  
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We hebben gemerkt dat bij ‘hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) het kantoor 

in Boxtel vooral fungeert als plaats waar collega’s elkaar ontmoeten, overleggen, 

bijpraten. Met extra overlegplekken anticipeerden we daarop.   

 

Arbo beleidsplan 

In 2021 hebben we ons Arbo beleidsplan herzien en met de Ondernemingsraad 

vastgesteld. Ook in 2021 ondersteunde ArboNed ons bij verzuim en verantwoord 

thuiswerken.  

Vertrouwenspersoon 

We hebben via Arboned een externe vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kunnen alle 

medewerkers van JOOST anoniem terecht kunnen om gevoelige zaken mee te bespreken 

die te maken hebben met stress op het werk. Hieronder vallen onder andere 

grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie 

door klanten of collega’s. Ook met integriteitskwesties of een vermoeden van een 

‘misstand’ kunnen medewerkers bij de vertrouwenspersoon terecht.  

Onze medewerkers zijn bekend met de vertrouwenspersoon en kunnen (anoniem) 

rechtstreeks contact met haar opnemen. In eerste instantie is de vertrouwenspersoon 

voor een goede opvang van de medewerker. Soms geeft alleen al het vertellen van een 

situatie opluchting en ruimte. De vertrouwenspersoon probeert door advisering, 

bemiddeling of verwijzing de melding op te lossen. Alle meldingen zijn anoniem tenzij de 

betrokkene dat zelf wil. Jaarlijks geeft de vertrouwenspersoon een kwantitatieve 

terugkoppeling. Deze wordt gedeeld met het managementteam en de ondernemingsraad. 

In het jaar 2021 zijn er geen meldingen vanuit JOOST bij de vertrouwenspersoon terecht 

gekomen. 

 

Personele ontwikkelingen 

Hieronder vind je een totaaloverzicht van alle personele ontwikkelingen binnen JOOST 

over 2021. De verhouding man-vrouw is vrijwel gelijk. De gemiddelde leeftijd bij JOOST  

is 45 jaar. Het landelijk gemiddelde bij corporaties is 47 jaar. (Bron: Flow 

arbeidsmarktonderzoek woningcorporatie). Medewerkers zijn gemiddeld 8 jaar in dienst.  
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4. Verantwoording verhuur 2021  
 

 

 

In dit hoofdstuk vindt u de resultaten van onze activiteiten op het gebied van huren, 

huurincasso, het aanbieden en toewijzen van vrijgekomen woningen en de 

verantwoording van alle verhuurde woningen in 2021. 

 

 

4.1 Huurbeleid  
 

Betaalbaarheid 

Betaalbaar wonen is voor JOOST een belangrijk uitgangspunt. Het passend toewijzen 

zorgt ervoor dat huurders met een laag inkomen een woning huren die past bij hun 

inkomen. Hierdoor worden de woonlasten betaalbaar. 

 
Huurverhoging én huurverlaging  

In 2021 kregen huurders in de hele sociale sector géén huurverhoging. Wat we bij JOOST 

aan deze overheidsbepaling toevoegden, is maatwerk in huurprijs voor huurders die in de 

financiële problemen komen als gevolg van covid-19. Daarnaast hebben we in het 

verslagjaar een wettelijke eenmalige huurverlaging doorgevoerd voor de groep huurders 

met een laag inkomen en een huurprijs boven de tweede aftoppingsgrens. We legden 

1.482 adressen aan de Belastingdienst voor om te achterhalen of de bewoners ervan in 

aanmerking kwamen voor verlaging. Dit bleek het geval voor 326 huishoudens. Zij 

kregen allemaal een gemiddelde huurverlaging van € 42 per maand. De overige mensen 

– die volgens de Belastingdienst niet in aanmerking kwamen – besloten we op eigen 

initiatief uit te nodigen zich te melden als er iets was veranderd in hun inkomenssituatie. 

Dat leidde ertoe dat we nog eens 12 huishoudens een eenmalige huurverlaging konden 

geven. We ontvingen hierdoor circa € 450.000 minder aan huuropbrengsten. Gevolg is 

dat de investeringscapaciteit daardoor afneemt. Al komt er wel compensatie aan: de 

toegezegde vergoeding via de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurderheffing vindt in 

2022 plaats. 

 

4.2 Huurincasso  
 

Wij proberen huurachterstanden zo goed mogelijk te voorkomen. Als dan toch een 

achterstand ontstaat, proberen wij daar samen met de huurder een oplossing voor te 

vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling. Wij zijn snel met onze 

aanmaningen, het voeren van telefonische gesprekken en eventuele huisbezoeken. Met 

als doel: hoe groter de huurachterstand, hoe moeilijker het wordt om deze te betalen.  

 

Al enige jaren werken we op het gebied van incasso samen met Corp Support. Zij hebben 

ook veel ervaring met het innen van (huur)achterstanden, ook bij andere 

woningcorporaties. Het voordeel is dat dit bureau systematisch werkt en direct in actie 

komt als zich een storno voordoet. Zijn persoonlijke contacten met de huurder nodig? 

Dan doen onze medewerkers dat. Zowel Corp Support, als onze deurwaarder Bazuin & 

Partners werken volgens het beleid van JOOST.  

In 2021 riepen we huurders op om contact met ons op te nemen als zij door corona in 

financiële problemen dreigden te raken. Slechts een enkeling heeft gebruik gemaakt van 

de extra betaalmogelijkheden op maat. We kunnen in 2021 opnieuw concluderen dat de 

huurachterstanden net zo historisch laag zijn als we in 2020 zagen.  

Eind 2021 bedroeg de huurachterstand van de huurders en overige debiteuren € 388.940 

(in 2020: € 418.213). Zie ook de tabel op de volgende pagina.  
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Overdrachten naar de deurwaarder  

Dit jaar heeft Woonstichting JOOST in totaal 58 huurders overdragen aan de 

deurwaarder. In 2020 droegen we 86 huurders over naar de deurwaarder. Dit is dus een 

kleine daling.  

 

Ontruimingen  

In 2021 hadden we 11 aanzeggingen. Dat zijn er 5 minder ten opzichte van 2020.We 

hebben in totaal 3 keer een woning moeten ontruimen. Dit zijn echt uitzonderingen. En 

we activeren altijd ons netwerk om mensen een dak boven het hoofd te bieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we 7 keer een vonnis gehaald o.b.v. overlast en/of hennep. Deze 

huurders leverden voortijdig de sleutel in, zodat het niet daadwerkelijk tot een 

ontruiming hoefde te komen.  

 

4.3 Ontwikkeling van onze woningvoorraad 
 

Onze woningvoorraad ziet er als volgt uit:  
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De voornaamste wijziging met betrekking tot de totale woningvoorraad t.o.v. 2021 is dat 

62 parkeerplaatsen uit exploitatie zijn gehaald en zijn toegevoegd aan de 

woningwaardering van individuele woningen. De verdeling van verhuureenheden naar 

prijsklasse is als volgt:   

 

 

 

 

Wat opvalt, is dat in 2021 meer woningen behoren tot de lagere prijscategorieën. Dit 

heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat in 2021 geen jaarlijkse 

huurverhoging is doorgevoerd. Aan het begin van 2021 zijn de prijscategorieën vanuit de 

overheid wel geïndexeerd. Daardoor behoren meer woningen - die een huur dicht bij de 

huurgrenzen hebben - tot de categorie betaalbaar en goedkoop. In 2022 wordt wel weer 

een huurverhoging doorgevoerd. Daardoor wordt naar verwachting het aandeel woningen 

in de lagere prijscategorieën weer wat lager. 

 

4.4 Verhuurcijfers 

 
Het aantal nieuwe verhuringen bedroeg in 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutatiegraad  

De mutatiegraad over 2021 bedroeg 7,3% voor zelfstandige woningen. Dat zijn 506 

woningen. Er werden 25 onzelfstandige woningen verhuurd. 

In vergelijking tot voorgaande jaren (2020: 6,2%) is deze mutatiegraad gestegen. De 

gevolgen van corona lijken minder effect te hebben op de verhuisbereidheid van 

huurders ten opzichte van 2020. 

In het overzicht op de volgende pagina vindt u het aantal advertenties via Woonservice 

Regionaal.  
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Rechtstreekse verhuur  

Een aantal woningen zijn verhuurd via directe bemiddeling. Deze woningen zijn niet 

geadverteerd via Woonservice Regionaal, maar toegewezen aan urgenten en 

statushouders. Daarnaast is een aantal woningen geadverteerd in 2021, maar vindt de 

feitelijk verhuring in 2022 plaats. Dit verklaart het verschil tussen het aantal advertenties 

via Woonservice Regionaal en het totaal aantal verhuurde woningen. 

 

Passend toewijzen  

Met ingang van 1 januari 2016 is het passend toewijzen van kracht. Het passend 

toewijzen is een onderdeel uit de Woningwet. Het zorgt ervoor dat woningzoekenden met 

een huurtoeslaginkomen geen te dure huurwoning kunnen huren. De overheid begrenst 

hiermee de hoogte van de huurtoeslag.  

In 2021 wezen we 531 woningen toe. Hiervan wezen we 9 keer een woning toe aan een 

woningzoekende die boven de wettelijke toegestane huurprijs lag. Daardoor moest de 

overheid dus meer huurtoeslag uitkeren dan gewenst. Wettelijk is het toegestaan om in 

5% van de woningtoewijzingen een duurdere huurwoning toe te wijzen aan een 

woningzoekende met een huurtoeslaginkomen.  

 

Met 9 toewijzingen (2,4%) bleven we in 2021 ruim binnen de toegestane marge. 

Omgekeerd kunnen we stellen, dat we in 2021 bij nieuwe toewijzingen 97,6% van de 

huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens een woning hebben toegewezen 

met een huur lager dan de aftoppingsgrens. 
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EU toewijzingscriteria  

Naast het passend toewijzen moeten we ook rekening houden met de EU toewijzings-

criteria bij het toewijzen van huurwoningen tot de liberalisatiegrens van € 737,14 (sociale 

huurwoningen). Tot 1 januari 2022 geldt de zogenoemde ’80-10-10-regel’. De wet eist 

dat we in 80% van de gevallen een sociale huurwoning toewijzen aan woningzoekenden 

met een inkomen tot en met € 40.024  (primaire doelgroep). Daarnaast mag 10% van de 

sociale huurwoningen toegewezen worden aan de middeninkomens van € 40.025 tot en 

met € 44.655 euro. De overige 10% van de toewijzingen van de sociale huurwoningen 

mag worden toegewezen aan de hogere inkomens boven de € 44.655 (vrij toewijsbaar), 

met voorrang voor mensen met een urgentie.  

In de tabel hieronder een overzicht van hoe we de woningen in 2021 toewezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod- en lotingwoningen  

De druk op de regionale woningmarkt is hoog. Naast het aanbodmodel (woningen 

toewijzen op basis van inschrijfduur), boden we ook woningen aan via loting. Bij deze 

vorm wordt niet gekeken naar inschrijfduur. Daarmee geven we ook woningzoekenden 

met een korte inschrijfduur de kans om in aanmerking te komen voor een woning. 

In 2021 adverteerden we 135 woningen via het lotingsmodel en 258 woningen via het 

aanbodmodel. Daarnaast zijn nog 120 woningen via directe bemiddeling verhuurd. Dit 

zijn met name verhuringen aan urgenten en statushouders. 
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Urgentie  

Vanaf 1 oktober 2020 is er een regionale urgentieregeling. In deze regeling zijn de 

volgende gemeentes opgenomen: ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, 

Bernheze en Oss. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt de aanvragen. 

Vanuit JOOST zijn afgelopen jaar 29 urgentieaanvragen ingediend, inclusief medische 

urgentie. De urgentiecommissie heeft 8 aanvragen toegekend. Daarnaast bieden we ook 

huisvesting aan personen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of een andere 

instantie (urgentieplus). Voor 2021 zijn dit 12 personen.  

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenadviescommissie  

Samen met Woonmeij (Sint-Michielsgestel en Meierijstad), Area (Uden en Meierijstad), 

Charlotte van Beuningen (Vught) en Woonveste (Drunen) hebben we een gezamenlijke 

onafhankelijke Klachtenadviescommissie. Hier kunnen huurders terecht bij een geschil. 

De commissie boog zich in 2021 over 18 klachten van JOOST-huurders. Daarvan waren 

er 15 niet ontvankelijk, 2 ongegrond en 1 gegrond. Het totaal aantal klachten is dus fors 

toegenomen. Mensen worden kritischer en mondiger en wellicht dat corona ook van 

invloed is. Wel zien we dat slechts 1 klacht gegrond is. Dit betreft een technische klacht 

die door een externe onderhoudspartner moest worden opgelost.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Monitoring   
 

We monitoren onze dienstverlening op verschillende manieren.  

 

KWH: kwaliteit van onze dienstverlening  
In 2020 behaalden we voor het eerst als JOOST het KWH-label. We vinden het belangrijk 

om te weten wat huurders van onze dienstverlening vinden. Buiten het feit dat we zelf de 

ervaringen van huurders ophalen, laten we daarom ook onafhankelijke metingen 

uitvoeren. Deze worden uitgevoerd door KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties 

Huursector). Maandelijks meten zij de klanttevredenheid van nieuwe en vertrekkende 

huurders, huurders met een reparatieverzoek, of huurders die op een andere manier met 

ons in contact zijn geweest. De continue klanttevredenheidsmetingen geven inzicht in de 

ervaringen van onze huurders en vormen daarmee input voor verbeteringen in onze 

processen. 
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Verlenging KWH-huurlabel 

In 2021 behaalden we voor JOOST als fusieorganisatie voor het eerst het KWH-label. En 

met hele mooie cijfers. Daar zijn we trots op! Vragen die onder andere worden gesteld: 

Vinden onze huurders dat ze goed geholpen worden? Is informatie makkelijk te vinden? 

En zijn wij duidelijk in wat we beloven en nakomen? Hieronder staan de resultaten over 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor toekenning of verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt: minimaal een 

cijfer 7,0 voor de onderdelen Algemene dienstverlening, Woning zoeken, Nieuwe woning, 

Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud en minimaal 85% tevreden huurders per 

onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger 

geeft. Met JOOST scoren we dus ruim boven deze gemiddeldes. 

  

Werken aan klanttevredenheid  

Onze metingen gebruiken we om te verbeteren. Onze vaste onderhoudsaannemers 

hebben toegang tot het KWH-klantvizier en daarmee real-time inzicht in de resultaten 

waar zij aan bijdragen. Gezamenlijk sturen we zo op onze doelstellingen. We hebben ook 

samen bekeken waar we verbeteringen kunnen behalen. 

De medewerkers van ons Klant Contact Center bellen huurders die in de KWH-metingen 

aangeven niet tevreden zijn. Zo kijken we samen waar opvolging nodig is en krijgen we   

in algemene zin nog beter zicht op waar onze verbetermogelijkheden liggen.  

 

Aedes Benchmark  
De Aedes benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in 

hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren ten opzichte van andere 

corporaties. Er worden in de benchmark geen cijfers, maar letters toegekend. Een A-

score betekent een bovengemiddelde prestatie, een B-score gemiddeld en een C-score is 

onder gemiddeld. Aedes heeft de benchmark in 2021 voor het achtste achtereenvolgende 

jaar uitgevoerd en wederom was de deelname hoog. 

 

De benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, 

Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. En de 

verdieping Nieuwbouw (geen prestatieveld). Hieronder ziet u de score van JOOST in de 

Aedes Benchmark 2021. Het betreft cijfers over 2020. We scoren op alle onderdelen een 

mooie B. En ook onze dienstverlening wordt door onze huurders positief gewaardeerd 

met een mooi gemiddelde van een 7,8.  

 

Onze score is overall verbeterd 

Onze score is ten opzichte van vorig jaar verbeterd. Met gemiddeld een mooie B-score op 

alle onderdelen en een mooie waardering van onze huurders voor onze dienstverlening 

zijn we uiteraard blij. 
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We investeren veel in de kwaliteit van onze woningen 

Op het onderdeel Onderhoud & Verbetering valt op dat wij veel investeren in de kwaliteit 

van onze woningen. Per woning investeren wij gemiddeld € 2.866. Dat is iets meer dan 

het gemiddelde in de sector. Dat is goed te verklaren. We zijn flink aan het investeren in 

verbetering. Jaarlijks verduurzamen we ongeveer vijfhonderd woningen. Hiermee 

verlagen we het energieverbruik en verhogen we het wooncomfort. De woningkwaliteit 

wordt door onze huurders beoordeeld met mooi rapportcijfer van gemiddeld 7,2. 

 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda 

We hebben binnen JOOST ook veel aandacht voor Duurzaamheid. Hier scoren we - 

evenals vorig jaar - een mooie B. Duurzaamheid is bij ons niet langer een onderwerp dat 

we ‘erbij’ doen als we onze woningen onderhouden. Het thema is volwassen geworden 

vanwege de urgentie. Het staat permanent bij ons hoog op de agenda. 

 

Positieve waardering voor onze dienstverlening 

Op het prestatieveld Huurdersoordeel worden we – evenals vorig jaar – ook beoordeeld 

met gemiddeld een B. We krijgen mooie rapportcijfers. Huurders die bij ons een 

reparatieverzoek hebben gemeld, waarderen ons gemiddeld met een 7,9. Onze 

vertrekkende huurders beoordelen onze dienstverlening met een 7,7 en onze nieuwe 

huurders met gemiddeld een 7,8. 

 

Daling bedrijfslasten 

Uit de benchmark blijkt dat onze bedrijfslasten per verhuurde woning iets hoger zijn (€ 

879) dan gemiddeld in de sector (€ 846). Ten opzichte van vorig jaar zijn onze 

bedrijfslasten echter fors gedaald. Toen lag dit nog op € 1.065. Dat had vooral te maken 

met de extra kosten die we hadden moeten maken vanwege de fusie.  

 

Op de volgende pagina staan alle resultaten in de Aedes-benchmark. Hierin ziet u ook 

een lichte verbetering ten opzichte van 2020.  
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5. Maatschappelijke inbedding / financiën  
 

 

 

In dit hoofdstuk verantwoorden wij de financiële gang van zaken in 2021. Eerst op 

algemeen en daarna op beheerniveau. Daarna volgt een kort financieel verslag met 

tabellen, waaronder de balans en de kengetallen. 

 

5.1 Algemeen 
 

In 2021 veranderden we onze rapportagestructuur. We zijn overgegaan naar 4-

maandsrapportages. Het doel hiervan is dat we een betere spreiding van de rapportages 

over het jaar krijgen.  

 

Ook stelden we in oktober de meerjarenbegroting op van JOOST waarin we de plannen 

van alle afdelingen meenamen. Het resulteerde in een formeel document waarmee we 

een doorrekening maakten  van alle financiële kengetallen. De financiële kengetallen die 

gehanteerd worden, sluiten aan met kengetallen en normen die ook het WSW hanteert 

bij haar financiële beoordeling van woningcorporaties. Periodiek bekijken we de 

ontwikkeling van deze kengetallen en meten we de effecten van onze beleidskeuzes.  

 

Naast de meerjarenbegroting is ook de jaarrekening een meetmoment. In de 

jaarrekening maken we ook een doorkijk in de ontwikkeling van de kengetallen die onze 

financiële positie tot uiting brengen. 

 

De beoordeling door het WSW is opgebouwd uit 5 niveaus. We noemen dit samen ‘het 

WSW-huis’. In onze meerjarenbegroting toetsen wij de uitkomsten van onze 

meerjarenbegroting 2022-2026 aan de normen van het WSW. Op de volgende pagina 

ziet u de uitkomsten hiervan. 

  



81 

 

Het WSW huis van JOOST 

Op basis van de begroting 2022-2026 zijn de kengetallen (gemiddeld over 5 jaar) voor 

de DAEB- en niet-DAEB-activiteiten als volgt  
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Naast deze financiële toets doet het WSW ook een kwalitatieve toets middels een 

interview en bureauonderzoek. Dit resulteert in de afgifte van een borgingsplafond.  

Toelichting bij WSW-huis: 

- Interest Coverage Ratio: geeft aan hoeveel keer de rente kan worden betaald kan uit 

de operationele kasstroom; 

- Debt Service Coverage Ratio: laat zien in welke mate een corporatie aan haar eigen 

rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen; 

- Loan to Value: geeft de verdiencapaciteit van de woningvoorraad op lange termijn 

aan; 

- Solvabiliteit: meet de omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale 

vermogen met als basis de bedrijfswaarde; 

- Dekkingsratio: geeft aan wat het schuldrestant van leningen is; 

- Onderpandsratio: bepaalt of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het 

onderpand (DAEB-vastgoed en niet-DAEB-vastgoed waarop WSW hypotheek heeft 

gevestigd) voldoende is om de geborgde schuldpositie af te lossen. 

 

5.1.1 Kasstromen 

 

Het denken in termen van kasstromen is in onze bedrijfsvoering, als onderdeel van de 

planning-en-controlcyclus, niet meer weg te denken. Het is van groot belang om de 

ingaande en uitgaande kasstromen in evenwicht te hebben en te houden. Immers, bij 

onevenwichtigheid komt op den duur de financiële continuïteit in gevaar. Wat wij 

uitgeven, moeten we eerst verdienen. Wanneer onevenwichtigheid op langere termijn 

dreigt, moeten wij bijsturen om het evenwicht te herstellen. Sinds enige jaren drukt de 

verhuurdersheffing zwaar op uitgaande kasstroom. De verhuurdersheffing is vanuit 

overheidswege ontstaan en dus een politieke keuze. Met verdergaande digitalisering, 

professionalisering en efficiencyslagen in onder andere het onderhoud, proberen wij de 

uitgaande kasstroom te beperken. 

Op korte termijn zijn de belangrijkste onderdelen van de ingaande kasstroom de 

huurinkomsten. In 2021 voerden we geen huurverhoging door en verlaagden we zelfs bij 

338 huishouden de huur met gemiddeld € 42 per maand. 

Het is een bewuste keuze om minder woningen te verkopen. Daarmee houden we 

voldoende woningen beschikbaar voor onze doelgroep in een tijd waarbij er een grote 

vraag is naar huurwoningen. In de meerjarenbegroting werken we onder andere de 

investeringsplannen financieel uit en kijken we kritisch naar de bedrijfslasten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasstroomoverzicht uit meerjarenbegroting 2022-2026 
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5.1.2 Borging 

 

JOOST is, zoals alle woningcorporaties, een kapitaalintensieve organisatie. De manier 

waarop wij omgaan met kapitaal heeft grote invloed op ons financiële resultaat. Daarom 

sturen wij op kasstromen. In de maandelijkse rapportages is het (directe) 

kasstroomoverzicht, met daarin de operationele, investerings- en financieringskasstroom, 

van cruciaal belang. Zo beheersen wij permanent de ingaande en uitgaande liquide 

middelen en borgen we de financiële positie van JOOST. Het volgen van de kasstromen 

wordt ook steeds belangrijker voor het aantrekken van financiële middelen.  

Het WSW is kritisch op het geven van borging op langlopende leningen. Sinds een aantal 

jaar hanteren we directe kasstroomsturing, waarbij elke post en elke factuur bij de 

betaling of ontvangst direct wordt toegewezen aan de betreffende kasstroom. Daardoor 

is de kasstroomsturing zo optimaal mogelijk. 

 

5.2 Beheer 
 

5.2.1 Instrumenten en rapportages 

 

In onze planning-en-controlcyclus zijn alle rapportages en rapportagemomenten in de 

organisatie opgenomen, inclusief de medewerkers die daarvoor verantwoordelijk zijn. Wij 

werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van onderdelen van de cyclus. Vooral 

de functie van de maand- en 4-maadsrapportages zijn diep in de organisatie 

doorgedrongen. De gegevens van de maandrapportages zijn voor elke medewerker 

beschikbaar, waarbij direct wordt aangeven wanneer een norm wordt overschreden. Dit 

waarschuwingssignaal wordt voorzien van informatie, waaronder vergelijkingen met 

voorgaande jaren. Dat maakt het voor budgethouders mogelijk hun controlefunctie goed 

uit te voeren. Ook de 4-maandsrapportages en de treasuryrapportages worden periodiek 

besproken in het MT, Auditcommissie en in de Raad van Commissarissen.  

Hierna ziet u een overzicht van de instrumenten in onze planning-en-controlcyclus:  

Planninginstrumenten 

- Koersplan met afgeleide jaarplannen en afdelingsplannen; 

- Prestatieafspraken met activiteitenverslag gemeente Boxtel; 

- Portfoliobeleid inclusief streefhuurbeleid; 

- Onderhoudsbegrotingen; 

- Liquiditeitsbegroting; 

- Treasury jaarplan. 

 

Controlinstrumenten 

- Maandrapportage; 

- 4-maandsrapportage; 

- Jaarrapportage; 

- Treasury-rapportage; 

- Investeringsstatuut met een investeringskader; 

- Treasurystatuut met bevoegdhedenmatrix en intern normenkader. 
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5.2.2 Marktwaarde en beleidswaarde 

 

Het commercieel vastgoed wordt gewaardeerd tegen de marktwaarde in verhuurde staat 

(voortvloeiend uit de RJ-645). De waarde bedroeg in 2021 € 42,5 miljoen (in 2019 was 

het € 38,5 miljoen). 

De verschillen ontstaan door wijzigingen in de taxatie als gevolg van 

marktontwikkelingen en omdat na een woningmutatie een woning van DAEB naar het 

niet-DAEB-bezit gaat als de nieuwe huurprijs hoger wordt dan de liberalisatiegrens van  

€ 752,33. 

 

De marktwaarde in verhuurde staat van het sociaal vastgoed in exploitatie bedraagt in 

2021 € 1.183,5  miljoen (in 2020 was het € 1.055,8 miljoen). Deze stijging van de 

marktwaarde in verhuurde staat ontstaat als gevolg van de stijging van de WOZ-waarde 

en de aanpassingen van de parameters in het handboek. 

De beleidswaarde bedroeg in 2021 € 658 miljoen (in 2020 was het € 536 miljoen). De 

beleidswaarde wijkt af van de marktwaarde onder invloed van voornamelijk het 

betaalbaar en beschikbaar houden van de woningvoorraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie  

Per 31 december 2021 is in totaal € 746 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen 

in het eigen vermogen opgenomen (2020: € 631 miljoen) uit hoofde van de waardering 

van het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering 

van dit vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen 

bepaald en is daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven 

waarderingsgrondslag en daaruit afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van 

het opmaken van de jaarverslaggeving.  

 

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten 

opzichte van 2020. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse 

bestaan. Voor de woningportefeuille van Woonstichting JOOST heeft dit tot een stijging 

van de marktwaarde gezorgd. De totale omvang van de woningportefeuille is met € 132 

miljoen gegroeid naar een waarde van € 1.226 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 

12%. De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder 

aangetrokken koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een 

leegwaarde groei per m2 van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede 

een bepalende factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een 

neerwaartse invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de 

contracthuur positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2020 door geen 

huurverhoging in 2021 en passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze 

maatschappelijke taak op het gebied van betaalbaarheid. 
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5.2.3 Treasury 

 

De gemiddelde looptijd van onze leningportefeuille bedraagt ruim 16 jaar, met een 

gemiddeld rentepercentage van 3,37% (in 2020: 3,83%). Treasury is onderdeel van de 

planning-en-controlcyclus, waarbij op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting 

jaarlijks een treasury jaarplan wordt opgesteld. Per half jaar vindt een rapportage van de 

uitgevoerde activiteiten plaats en een herijking van de activiteiten voor de rest van het 

jaar. 

 

5.2.4 Schuldpositie 
 
Alle financiële middelen die niet nodig waren voor de financiële continuïteit, zetten wij in 

2020 in voor de volkshuisvesting. Dat blijven we ook in de toekomst doen.  

De current ratio is in 2021 voldoende om aan de korte termijnverplichtingen (excl. 

aflossingen aan kredietinstellingen) te kunnen voldoen vanuit de eigen liquide middelen 

en kortlopende vorderingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 trokken we voor € 60,4 miljoen aan nieuwe financieringen aan en stortten we     

€ 1 miljoen terug op van onze bestaande rollover lening. We losten leningen af voor       

€ 41,8 miljoen. Een groot deel van de investeringskasstroom en de aflossingen betaalden 

we uit de operationele kasstroom. In vergelijking met andere corporaties is de lening 

portefeuille van JOOST normaal te noemen. Dit vormt de basis voor een gezonde 

financiële bedrijfsvoering. 
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Het gemiddelde rentepercentage van de leningen daalde naar 3,37% door aflossing van 

leningen met een hoger rentepercentage en het aantrekken van nieuwe leningen met een 

laag rentepercentage.  

 

5.2.5 Solvabiliteit 

 
In 2021 steeg de solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) als 

gevolg van de waardestijging van het vastgoed naar 78%. In 2020 bedroeg de 

solvabiliteit 77%.  

 

 

5.2.6 Investeringen  
 
In 2021 investeerden we € 26 miljoen in nieuwbouwprojecten, aankoop van bestaand 

vastgoed voor onze sociale doelgroep en in renovatieprojecten. 

 

5.2.7 Verbindingen 

 

In 2021 hebben we geen juridische verbindingen. 

 
5.2.8 Risicobeheersing  

 
JOOST vindt het belangrijk om de risico’s te kennen die de doelstellingen kunnen 

bedreigen. We streven ernaar om die risico’s zo goed mogelijk te beheersen en ten 

minste de impact te beperken als een risico zich voordoet. Daarvoor hebben we een 

risicostrategie. Die bepaalt wat we met het benoemde risico doen: vermijden, reduceren, 

overdragen of zelf dragen. Nadat we in 2020 de strategische risico’s bepaalden en de 

beheersmaatregelen benoemden, is 2021 benut om te kijken hoe actueel ze nog zijn en 

of de beheersmaatregelen nog voldoen om onze doelen uit het Koersplan te bereiken. 

Het management geeft daarvan elk tertiaal een update. De accountant oordeelde eind 

2021 dat op het terrein van risicobeheersing een mooie verbeterslag is gemaakt. Onze 

strategische risico’s zijn goed geborgd. In 2021 zijn er geen nieuwe strategische risico’s 

bij gekomen. 

 

Risicobewustzijn 

Om het risicobewustzijn in de organisatie te stimuleren, hield de Concern Controller in 

juni 2021 een presentatie voor medewerkers over risicomanagement. De boodschap: 

‘risicomanagement is van ons allemaal’. Het prikkelen van het bewustzijn blijft ook in 

2022 aandacht krijgen. 

 

Risicobereidheid 

Risico’s beheersen betekent ook dat we hebben afgesproken in welke mate we bereid zijn 

bepaalde risico’s te dragen. Om medewerkers mee te nemen in de risicobereidheid van 

JOOST hebben we een overzichtelijke infographic ontwikkeld met onze risicobereidheid 

en wat we doen om de impact beperkt te houden. Deze staan op de volgende pagina. 
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Frauderisicoanalyse 

Woonstichting JOOST is zich bewust van de fraude- en integriteitsrisico’s en vindt het 

belangrijk om deze risico’s te kunnen beheersen. Om inzicht te verkrijgen in deze risico’s 

heeft JOOST wederom een frauderisico-analyse uitgevoerd. Deze is in het MT besproken 

en zal begin 2022 worden besproken met de Raad van Commissarissen.  

In onze frauderisico-analyse hebben we per proces/activiteit de belangrijkste risico’s 

benoemd en mogelijke beheersmaatregelen aangegeven. Ook de mate van dekking 

ervan staat erbij. Dit zijn de harde en meetbare controls in onze processen. Daarnaast 

zijn er ook nog zachte controls, gericht op houding en gedrag. Deze vormen de 

randvoorwaarden voor een goede beheersingsomgeving. Binnen deze soft controls vallen 

de integriteit van bestuur, RvC en werknemers, cultuur van de organisatie, de ‘tone at 

the top’. Deze zaken zijn moeilijk meetbaar, maar kunnen we op verschillende manieren 

faciliteren met beleid en gedragslijnen, zoals een integriteitscode, klokkenluidersregeling, 

geschenkenregeling etc. Deze regelingen en beleidsdocumenten zijn ook opgesteld bij 

JOOST. 

We zagen in 2021 dat we veel risico’s beter zijn gaan beheersen. We blijven ze allemaal 

monitoren en gaan door op de ingeslagen weg. 
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6. De toekomst   
 

 

 

 

In 2022 en in de twee jaren erna blijft ons Koersplan leidend, hoe woelig de toekomst 

ook is. We blijven werken aan onze thema’s, doelen, missie en dienstverlening. Precies 

zoals we hebben uitgestippeld, maar aangepast waar nodig gezien de omstandigheden. 

En er gebeurt nogal wat, ook in de (nabije) toekomst: bouwen, verduurzamen en 

inspelen op de ontwikkelingen in de woningmarkt is urgenter dan ooit. 

 

We blijven bouwen 

In 2021 oogstten we wat we zaaiden. In 2022 gaan we daarmee door. We gaan nog 

meer bouwen en opleveren, zodat we nog meer woningen hebben voor verschillende 

huishoudens. Veel plannen liggen klaar en zodra het sein op groen staat, zullen we met 

onze aannemers de schop in de grond zetten. We weten dat de gemeenten dezelfde 

urgentie voelen. We houden er rekening mee dat zij op de langere termijn net wat 

andere accenten gaan leggen als het aankomt op wonen en bouwen, want er zijn 

gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) in aantocht. Omdat we hechten aan een goede 

samenwerking zullen we ook met de nieuwe mensen aan het roer alles doen om tempo 

te houden en onze ambities waar te maken. 

 

We blijven verduurzamen 

We blijven ook verduurzamen. Dat gaan we in een nog sneller tempo doen om bij te 

dragen aan de klimaatdoelen én om de woonlasten in de grip te houden. Concreet 

betekent dit bijvoorbeeld dat we – indien mogelijk – HR++-glas gaan plaatsen in alle 

woningen die daar nog niet over beschikken. Verder halen we groot onderhoudsprojecten 

zoveel mogelijk naar voren, zodat woningen eerder geïsoleerd zijn en huurders eerder 

kunnen profiteren van lagere energielasten. Want de energiearmoede, die bovenmatig 

veel huishoudens in Nederland raakt door de ontwikkelingen op de energiemarkt, zal ook 

in 2022 niet weg zijn.  

 

We blijven zichtbaar 

We blijven ook werken aan onze zichtbaarheid. Niet alleen door aan te blijven sluiten bij 

initiatieven van onze partners – of zelf initiatieven met hen te ontplooien – maar ook 

door goed contact te houden met huurders. Dat blijft belangrijk, omdat het erop lijkt dat 

het coronavirus voorlopig niet is uitgedoofd. En dat heeft zijn weerslag op woonomgeving 

en leefbaarheid, omdat mensen vaker thuis zijn. Daarom zullen we met onze wijkteams 

zichtbaar zijn en blijven in buurten en wijken. 

 

We blijven onszelf vernieuwen en ontwikkelen 

Werken aan persoonlijke ontwikkeling, aan vakmanschap en aan een optimaal draaiende 

organisatie houdt onze aandacht. Daarvoor blijven we de faciliteiten bieden volgens het 

programma De Bedoeling en met onze eigen JOOST Academie. Vernieuwen en 

ontwikkelen doen we ook met ICT-toepassingen. We digitaliseren steeds meer, zoals met 

een klantvolgsysteem dat we in gebruik nemen en het automatiseren van processen, 

waardoor deze achter de schermen sneller en foutloos verlopen. Nieuwe ICT-

toepassingen zorgen er ook voor dat medewerkers plaatsonafhankelijk kunnen werken, 

wat in deze tijden geen overbodige luxe is.  

 

Wisseling van de wacht 

In 2022 nemen we niet alleen afscheid van directeur-bestuurder Rob Dekker, die met 

pensioen gaat, ook drie leden van de Raad van Commissarissen zetten een punt achter 

hun zittingstermijn. Dat betekent dat we op directie- en RvC-vlak veranderingen 

tegemoet gaan zien, waarvoor we in 2021 al voorbereidingen troffen.  
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Samenwerken  

In 2022 én daarna staat samenwerking met huurders, (sociale) partners en collega-

woningcorporaties hoog op de agenda. Dat doen we enerzijds om leefomgevingen voor 

huurders aangenaam te maken, anderzijds om van elkaar te leren en elkaar te 

versterken. We werken immers met elkaar in dezelfde samenleving en door elkaar op te 

zoeken zorgen we ervoor dat mensen in die samenleving niet tussen de wal en het schip 

vallen. Ook puur op woongebied is samenwerking in de toekomst troef. We werken in 

2022 met collega-corporaties in de hele regio Noordoost-Brabant verder aan de 

ontwikkeling en realisatie van één uniform woningenplatform. Hierop kunnen álle 

woningzoekenden de woning van hun keus vinden. Het doel is om het platform medio 

2023 in gebruik te nemen.  

 

Visitatie 

De visitatie die in 2021 startte, is begin 2022 afgerond. We kunnen trots zijn op de 

resultaten. We scoren hoge cijfers met een gemiddelde van een 7,9. We behalen vooral 

goede prestaties op het thema duurzaamheid. En we onderscheiden ons positief ten 

opzichte van de regio als het gaat om huisvesting van bijzondere doelgroepen. De 

commissie is eveneens onder de indruk van alle activiteiten die wij doen op het gebied 

van leefbaarheid in wijken en buurten. En belanghebbenden zien ons zien als een 

enthousiaste en betrokken partner. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar de dingen 

die niet goed gaan.  

Enkele adviezen vanuit de commissie:  

- Koester wie je bent en hou dit vast. Zeker met de aankomende personele 

ontwikkelingen is koersvastheid een risico.  

- Blijf kritisch kijken naar de dingen die niet goed gaan en breng meer focus aan.  

- We communiceren heel veel over wat we allemaal doen. Maar laat vaker anderen 

vertellen wat je doet. Dat geeft volgens de commissie nog meer betekenis en impact. 

Koppel ook meer terug wat je doet met input van belanghebbenden.  

- De Huurdersraad van JOOST verdient extra aandacht. Waarborg dat deze voldoende 

representatief blijft voor de belangen van huurders van JOOST. 

- Werk nog meer wijkgericht, zodat je samen met partners het verschil kunt maken in 

de wijk. En interpreteer wijkgericht werken nog breder.  

- Blijf investeren in gesprek met collega’s over werken volgens De Bedoeling.  

- De Raad van Commissarissen mag meer initiatief tonen om gesprekken met partners 

te voeren en zo tot een eigen beeld te komen over onze maatschappelijke prestaties. 

 

De contouren van de toekomst tekenen zich af. En hoe onzeker sommige aspecten ook 

zijn, we weten wel dat we als organisatie met ontwikkelingen kunnen meebewegen, met 

dank aan onze koers die we hebben ingezet en de bereidheid van ons allen om te blijven 

wat we willen zijn...  

 

‘JOOST als een goede buurman’ 
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Verkorte jaarrekening   
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I. Algemene toelichting 
 

 

Algemeen 

Woonstichting JOOST (KVK 16024825) is een stichting met de status van ‘toegelaten 

instelling volkshuisvesting’. Zij heeft specifieke toelating in de regio Noordoost Brabant 

en is werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit 

Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. De statutaire en feitelijke vestigingsplaats is 

Boxtel. De activiteiten bestaan voornamelijk uit de exploitatie en ontwikkeling van 

onroerende zaken. 

 

Regelgeving 

De jaarrekening is opgesteld d.d. 8 maart 2022 in overeenstemming met de bepalingen 

van het Besluit Toegelaten instellingen volkshuisvesting, de Beleidsregels toepassing Wet 

normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT’), Titel 9 

Boek 2 BW, Hoofdstuk 645 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige 

uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de in de toelichting 

opgenomen stelselwijziging als gevolg van aanscherping van de definities rondom 

vastgoed in ontwikkeling. 

 

Stelselwijziging 

Ultimo 2020 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in RJ 645, die betrekking hebben op 

de jaarverslaggeving 2021 van woningcorporaties. Deze wijzingen hebben met name 

betrekking op de presentatie van (investeringen in) ‘vastgoed in exploitatie’ en ‘vastgoed 

in ontwikkeling’ en de daarmee samenhangende aspecten qua herwaarderingsreserve en 

voorziening voor onrendabele investeringen. Door het aanpassen van RJ 645.212 en 217 

zijn de definities van ‘vastgoed in exploitatie’ en ‘vastgoed in ontwikkeling bestemd voor 

de exploitatie’ verduidelijkt.  

De vergelijkende cijfers van 2020 zijn hierop gezien de beperkte impact op het vermogen 

niet aangepast. In de post vastgoed in ontwikkeling was ultimo 2020 € 2,2 mln. 

opgenomen welke door deze wijziging bij vastgoed in exploitatie had moeten worden 

opgenomen. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 

vormt het bestuur van Woonstichting JOOST zich verschillende oordelen en maakt 

schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk 

is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

 

Gescheiden verantwoording DAEB/niet-DAEB 

Woonstichting JOOST heeft de gescheiden verantwoording DAEB / niet-DAEB opgenomen 

in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening. De niet-DAEB activiteiten van 

Woonstichting JOOST zien toe op: 

 Het verhuren van woningen die tot de niet-DAEB tak behoren met als doel de 

middenklasse te voorzien in hun woonbehoefte. 

 Het verhuren van losse parkeergelegenheden. 

 Verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed dat onlosmakelijk gekoppeld is aan DAEB 

eenheden. 
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Om tot een gescheiden balans, winst-en-verliesrekening en kasstroomoverzicht te 

komen, wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Een aantal direct toe te rekenen 

posten wordt in overeenstemming met de goedgekeurde scheidingsvoorstellen volledig 

aan de DAEB- dan wel aan de niet-DAEB activiteiten toegerekend.  

Voor andere niet direct toe te rekenen posten in de gescheiden balans, winst-en-

verliesrekening en kasstroomoverzicht wordt uitgegaan van een aantal 

veronderstellingen.  

 

De belangrijkste veronderstellingen zijn onderstaand nader uiteengezet: 

 
Grondslag voor scheiding Posten in gescheiden verantwoording 

Directe scheiding op VHE-niveau. De 
opbrengsten/kosten en kasstromen van individuele 
transacties worden direct toegerekend aan de 
individuele VHE die staat geclassificeerd als DAEB 
dan wel niet-DAEB. 

Balans 
- Huurdebiteuren 
- Verkoop onder voorwaarden (VOV) 

 
Winst- en-verliesrekening: 

- Huuropbrengsten 
- Opbrengsten servicecontracten 
- Onderhoudslasten (reparatie en mutatie) 
- Verkoopopbrengsten en –lasten 

 
Kasstroomoverzicht 

- Ontvangsten verhuur en servicecontracten 
- Verkoopopbrengsten en -lasten 
- Onderhoudsuitgaven (reparatie en mutatie) 
- (Des-)Investeringskasstromen 
- Verkoop onder voorwaarden (VOV) 

Toerekening op complexniveau en gescheiden naar 

de DAEB en niet-DAEB activiteiten op basis van de 
relatieve verdeling van eenheden in het betreffende 
complex. 

Balans: 

- Vastgoedbeleggingen (excl. VOV) 
- Vastgoed bestemd voor verkoop 
- Voorziening onrendabele investeringen 

 
Winst-en-verliesrekening: 

- Lasten servicecontracten 
- Onderhoudslasten (planmatig) 
- Overige directe lasten exploitatie bezit 
- Leefbaarheid 
- Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

 
Kasstroomoverzicht: 

- Uitgaven servicecontracten 
- Onderhoudsuitgaven (planmatig) 
- Investeringskasstromen in materiële vaste 

activa en vastgoedbeleggingen 

Gescheiden op basis van omvang activiteiten in de 
DAEB/niet-DAEB tak van Woonstichting JOOST op 
basis van een algemene splitsingsfactor gebaseerd 
op de totaalverdeling van verhuureenheden in 
DAEB/niet-DAEB. De hierbij gehanteerde verdeling 
DAEB/niet-DAEB is 97,7% resp. 2,3% 

Balans: 
- Overige voorraden 
- Overige vorderingen 
- Belastingen en premies sociale verzekeringen 
- Overlopende passiva 

 
Winst-en-verliesrekening: 

- Lasten verhuur en beheeractiviteiten 
- Opbrengsten en kosten overige activiteiten 

(exclusief VOV) 
- Toegerekende organisatiekosten 

 
Kasstroomoverzicht: 

- Personeelsuitgaven 

 

 

Afrondingsverschillen  

Als gevolg van het opstellen van de jaarrekening kunnen er afrondingsverschillen zijn 

ontstaan. 
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II. Grondslagen voor waardering van 

activa en passiva 
 

 

Immateriële vaste activa  

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere 

waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare 

waarde ervan.  

 

Onroerende zaken in exploitatie 

Binnen de onroerende zaken in exploitatie worden de volgende typen vastgoed 

onderscheiden: 

Woongelegenheden (eengezinswoningen, meergezinswoningen, studenteneenheden en 

extramurale zorgeenheden); 

Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed; 

Parkeergelegenheden (parkeerplaatsen en garages); 

Intramuraal zorgvastgoed. 

 

De onroerende zaken in exploitatie worden op objectniveau geclassificeerd naar DAEB en 

niet-DAEB vastgoed, rekening houdend met de criteria van de Beschikking van de 

Europese Commissie d.d. 15 december 2009 aangaande de staatssteun voor toegelaten 

instellingen en het door de Autoriteit woningcorporaties geaccordeerde 

scheidingsvoorstel. DAEB vastgoed betreft conform deze criteria de woningen met een 

huurprijs per contractdatum tot aan de huurliberalisatiegrens, als Daeb-vastgoed 

gelabelde woningen en het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is 

bedrijfsonroerend goed dat wordt verhuurd aan maatschappelijke organisaties, 

waaronder zorg-, welzijn-, onderwijs- en culturele instellingen en dienstverleners en 

tevens is vermeld op de bijlage zoals deze is opgenomen in de EC-beschikking d.d. 15 

december 2009. Niet-Daeb vastgoed omvat overeenkomstig de eerder genoemde criteria 

de woningen met een huurprijs per contractdatum boven de huurliberalisatiegrens, als 

Niet-Daeb-vastgoed gelabelde woningen en het bedrijfsmatig vastgoed (niet zijnde 

maatschappelijk vastgoed).  

 

Woonstichting JOOST hanteert de basisversie van het Handboek modelmatig waarderen 

marktwaarde voor woningen en parkeervoorzieningen. Woonstichting JOOST hanteert de 

full versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde voor bedrijfsonroerend 

goed, maatschappelijk onroerend goed en intramuraal zorgvastgoed omdat de huursom 

van dit vastgoed meer bedraagt dan 5% van de totale huursom. 

 

Onroerende zaken in exploitatie worden op grond van artikel 35 lid 2 van de Woningwet 

na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde. Op grond van artikel 31 van 

het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 vindt de waardering plaats 

tegen de marktwaarde, die overeenkomstig artikel 14 van de Regeling toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015 plaatsvindt conform de methodiek die is opgenomen in 

bijlage 2 van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ‘Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde’. Woonstichting JOOST hanteert (voor het 

merendeel van haar onroerende zaken in exploitatie) de basisversie van het Handboek 

modelmatig waarderen marktwaarde. In de basisversie wordt de waardering van het 

vastgoed op portefeuilleniveau en de daaraan gerelateerde herwaarderingsreserve 

modelmatig bepaald. Bij deze waardering is geen taxateur betrokken. Als gevolg hiervan 

bestaat het risico dat de modelmatig bepaalde actuele waarde van het vastgoed afwijkt 

van de actuele waarde die met betrokkenheid van een taxateur tot stand zou zijn 

gekomen. 
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Waardering bij eerste verwerking 

Bij de eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen 

de kostprijs. De kostprijs omvat de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 

transactiekosten en verminderd met eventuele investeringssubsidies. De verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs wordt bepaald als de som van de bestede externe kosten en de direct 

hieraan toerekenbare kosten. De in de toekomst te maken kosten voor sloop worden ten 

laste van het resultaat verantwoord in het jaar dat de exploitatie door sloop wordt 

beëindigd. 

 

Waardering na eerste verwerking 

Na eerste verwerking worden de onroerende zaken in exploitatie gewaardeerd tegen 

actuele waarde, overeenkomstig artikel 35 lid 2 van de Woningwet. Onder actuele 

waarde wordt in dit verband verstaan de marktwaarde overeenkomstig het 

marktwaardebegrip onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Voortvloeiend uit 

artikel 14 van de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV) is deze 

marktwaarde bepaald conform het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2019, 

derhalve de marktwaarde in verhuurde staat. De marktwaarde in verhuurde staat is 

benaderd door de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen te bepalen 

(discounted cash flow methode). 

 

Na eerste verwerking wordt een waardevermindering of –vermeerdering van de kostprijs 

als gevolg van de waardering tegen actuele waarde bepaald op complexniveau. De 

waardevermindering of -vermeerdering wordt in het resultaat verantwoord als ‘Niet-

gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’. 

 

Jaarlijks vindt in de zomer na afloop van het jaarrekeningtraject een validatie van de 

basisversie plaats. Daarbij wordt door vergelijking met de full-versie achteraf 

aangegeven of de basisversie een marktwaarde uitkomst heeft gegeven die binnen 

acceptabele bandbreedte van de full-versie uitkomst ligt. Dit vormt input om de 

basisversie eventueel aan te passen. Deze inzichten zijn vanzelfsprekend nog niet 

bekend en niet meegenomen bij de totstandkoming van deze jaarrekening. 

 

Complexindeling 

Om de marktwaardewaardering van het onroerend goed in exploitatie te bepalen, zijn 

alle verhuureenheden opgedeeld in waarderingscomplexen. Een waarderingscomplex is 

een samenstel van verhuureenheden dat in principe bestaat uit vergelijkbare 

verhuureenheden voor wat betreft type vastgoed, bouwperiode en locatie en dat als één 

geheel in verhuurde staat aan een derde partij kan worden verkocht. Alle 

verhuureenheden maken deel uit van een waarderingscomplex, of zijn een afzonderlijk 

waarderingscomplex. De door JOOST gehanteerde complexindeling is voor 2019 ten 

opzichte van de marktwaardering 2018 vanwege de fusie deels gewijzigd, zonder 

majeure waarderingseffecten. 

Doorexploiteer- en uitpondscenario 

De geschatte toekomstige kasstromen worden bepaald op basis van de discounted cash 

flow (‘DCF’) methode. Voor woon- en parkeergelegenheden vindt de bepaling van de 

toekomstige inkomende en uitgaande kasstromen plaats aan de hand van enerzijds het 

doorexploiteerscenario en anderzijds het uitpondscenario, mede op basis van artikel 31 

van het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). De marktwaarde in 

verhuurde staat is op waarderingscomplex niveau bepaald op basis van de hoogste 

waardering van het doorexploiteer- of uitpondscenario, beide berekend op basis van de 

contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.  

 

Het doorexploiteerscenario veronderstelt dat verhuureenheden worden doorverhuurd, 

waarbij elk jaar bij een deel van de verhuureenheden de huurder verhuist. Bij de 

leegkomende verhuureenheden wordt verondersteld dat die eenheid opnieuw wordt 

verhuurd. 
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Daarbij wordt de huur na mutatie aangepast naar de potentiële huur op basis van de 

markthuur, of de maximale huur op basis van het woningwaarderingstelsel en afhankelijk 

of de woongelegenheid bij mutatie is te liberaliseren. Indien de maximale huur lager dan, 

of gelijk is aan de huurliberalisatiegrens, dan is de nieuwe huur het minimum van de 

markthuur en de maximale huur volgens het woningwaarderingsstelsel. Aan het einde 

van een 15-jarige DCF-periode wordt een eindwaarde opgenomen. De kasstromen in de 

15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens contant gemaakt naar 

balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op basis van de veronderstelling 

van doorexploiteren met een voortdurende looptijd, waarbij de afzonderlijke kasstromen 

zich ontwikkelen met de eigen groeivoet. Voor bedrijfsmatig en maatschappelijk 

vastgoed, alsmede voor studentencomplexen, parkeergelegenheden en intramuraal 

zorgvastgoed, is alleen het doorexploiteerscenario van toepassing. 

 

Het uitpondscenario veronderstelt dat verhuureenheden bij mutatie leeg worden 

verkocht. In tegenstelling tot het doorexploiteerscenario wordt de huur voor deze 

verhuureenheden niet aangepast, maar wordt daarvoor in de plaats de verwachte 

verkoopkasstroom opgenomen. Aan het einde van een 15-jarige DCF-periode wordt een 

eindwaarde van de nog niet verkochte verhuureenheden opgenomen.  

De kasstromen in de 15-jarige DCF-periode en deze eindwaarde worden vervolgens 

contant gemaakt naar balansdatum en opgeteld. De eindwaarde wordt bepaald op het 

verder uitponden van de aan het eind van het 15e jaar nog niet verkochte 

woongelegenheden, waarbij de mutatiekans met 50% wordt gehalveerd ten opzichte van 

de mutatiekans in het doorexploiteerscenario.  

 

Macro economische parameters 

Om de te verwachten kasstromen in de DCF-berekening te bepalen, wordt gebruik 

gemaakt van de macro-economische parameters:  

 

 

 
  

Parameters woongelegenheden 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 

e.v.

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00%

Loonstijging 2,00% 2,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50%

Bouwkostenstijging 4,20% 3,20% 2,10% 2,30% 2,30% 2,40% 2,50%

Leegwaardestijging (Noord-Brabant regio) 12,20% 7,10% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Beheerkosten - EGW 467€   467€   467€   467€   467€   467€   467€   

Beheerkosten - MGW 459€   459€   459€   459€   459€   459€   459€   

Beheerkosten - studenteneenheid 432€   432€   432€   432€   432€   432€   432€   

Beheerkosten - zorgeenheid (extramuraal) 423€   423€   423€   423€   423€   423€   423€   

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten, als % van de WOZ (peildatum 01-01-2019)

Gemeentelijke OZB

Verhuurderheffing, als % van de WOZ 0,526% 0,332% 0,306% 0,307% 0,307% 0,307% 0,307%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - zelfstandige eenheden 1,00% 1,00% 1,00% 0,50% 0,50% 0,50%

Huurstijging boven prijsinflatie voorgaand jaar - onzelfstandige eenheden

Huurderving, als % van de huursom

Minimale mutatiekans bij zowel doorexploiteren als uitponden

Maximale mutatiekans voor EGW, MGW en extramurale zorgeenheid

Maximale mutatiekans voor studenteneenheden

verkoopkosten bij uitponden, als % van de leegwaarde

Disconteringsvoet referentiewoning

Disconteringsvoet opslag type woning

Disconteringsvoet opslag bouwjaar

Disconteringsvoet opslag COROP gebied Noord-Oost-Noord-Brabant regio

Disconteringsvoet opslag krimpgebied

Disconteringsvoet opslag doorexploiteren / uitponden

Disconteringsvoet opslag COROP gebied Noord-Oost-Noord-Brabant marktontwikkeling

Disconteringsvoet referentiewoning studenten en extramurale zorgeenheden

Disconteringsvoet opslag type woning

Disconteringsvoet opslag bouwjaar

0,47%

0,00% - 0,86%

50,00%

100,00%

1,20%

5,14%

- 0,22% - 0,09%

-0,11% - 0,00%

0,070%

0,783% - 0,1212%

0,00%

1,00%

4,00%

0,00% - 0,62%

-0,10%

6,30%

0,00% - 0,60%

-0,50% - 0,13%
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Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 1.302€        1.278€        1.283€        1.287€        1.288€        1.338€        

> = 40 < 60 1.456€        1.420€        1.417€        1.411€        1.422€        1.484€        

> = 60 < 80 1.556€        1.512€        1.512€        1.500€        1.519€        1.587€        

> = 80 < 100 1.654€        1.604€        1.613€        1.596€        1.622€        1.697€        

> = 100 < 120 1.697€        1.645€        1.663€        1.644€        1.674€        1.751€        

> = 120 1.739€        1.685€        1.713€        1.692€        1.725€        1.806€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud EGW doorexploiteerscenario

Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 1.104€        1.156€        1.176€        1.192€        1.270€        1.326€        

> = 40 < 60 1.177€        1.218€        1.260€        1.274€        1.348€        1.410€        

> = 60 < 80 1.284€        1.313€        1.374€        1.383€        1.456€        1.525€        

> = 80 < 100 1.432€        1.447€        1.519€        1.520€        1.594€        1.673€        

> = 100 < 120 1.568€        1.568€        1.654€        1.650€        1.724€        1.813€        

> = 120 1.664€        1.654€        1.756€        1.748€        1.822€        1.918€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud MGW doorexploiteerscenario

Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 358€           359€           371€           384€           421€           446€           

> = 40 < 60 674€           652€           676€           691€           774€           824€           

> = 60 < 80 855€           826€           852€           860€           971€           1.030€        

> = 80 < 100 1.168€        1.126€        1.151€        1.148€        1.308€        1.382€        

> = 100 < 120 1.218€        1.173€        1.203€        1.199€        1.362€        1.441€        

> = 120 1.243€        1.197€        1.229€        1.224€        1.389€        1.470€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud Onzelfstandige studenteneenheden doorexploiteerscenario

Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 1.052€        1.121€        1.129€        1.226€        1.421€        1.478€        

> = 40 < 60 1.142€        1.198€        1.213€        1.306€        1.496€        1.562€        

> = 60 < 80 1.256€        1.297€        1.318€        1.407€        1.594€        1.669€        

> = 80 < 100 1.372€        1.399€        1.416€        1.500€        1.686€        1.770€        

> = 100 < 120 1.493€        1.504€        1.522€        1.600€        1.784€        1.878€        

> = 120 1.598€        1.597€        1.617€        1.691€        1.873€        1.976€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud Extramurale zorgeenheden doorexploiteerscenario

Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 826€           809€           766€           770€           757€           815€           

> = 40 < 60 912€           883€           836€           818€           800€           882€           

> = 60 < 80 970€           933€           880€           850€           829€           927€           

> = 80 < 100 1.029€        985€           922€           882€           858€           971€           

> = 100 < 120 1.056€        1.010€        940€           896€           871€           991€           

> = 120 1.083€        1.034€        957€           910€           885€           1.010€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud EGW uitpondscenario
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Indien de maximale huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is de nieuwe huur de 

markthuur. Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 555 per te splitsen 

eenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting alsmede notaris- en 

registratiekosten, bedragen 9,0% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

 
 

De overdrachtskosten, bestaande uit overdrachtsbelasting, alsmede notaris- en 

registratiekosten, bedragen 9% van de berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

 
 

Voor splitsingskosten is een norm gehanteerd van € 555 per te splitsen eenheid. De 

verkoopkosten bedragen € 555 per verhuureenheid. De overdrachtskosten, bestaande uit 

overdrachtsbelasting alsmede notaris- en registratiekosten, bedragen 9% van de 

berekende waarde van een verhuureenheid. 

 

Inschakeling taxateur 

Eénmaal per 3 jaar wordt het bedrijfsonroerend goed en onder voorwaarden ook het 

maatschappelijk- en zorgvastgoed getaxeerd door een onafhankelijke en ter zake 

deskundige externe taxateur, ingeschreven bij het Nederlands Register Vastgoed 

Taxateurs (NRVT – www.nrvt.nl). In de tussenliggende jaren vindt jaarlijks een update 

plaats. Eind 2019 is het bedrijfsonroerend goed en zorgvastgoed volledig getaxeerd.  

Bouwjaarklasse / Grootte < 1940

> = 1940 < 

1960

>= 1960 

< 1975

> = 1975 < 

1990

> = 1990 < 

2005 > = 2005

< 40 661€           712€           718€           726€           788€           851€           

> = 40 < 60 716€           757€           773€           777€           831€           902€           

> = 60 < 80 793€           821€           844€           839€           885€           968€           

> = 80 < 100 892€           905€           928€           911€           948€           1.047€        

> = 100 < 120 983€           982€           1.008€        979€           1.007€        1.123€        

> = 120 1.052€        1.040€        1.071€        1.034€        1.055€        1.182€        

Parameters Instandhoudingsonderhoud MGW uitpondscenario

Parameters bedrijfsmatig, maatschappelijk en zorg onroerend goed 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 

e.v.

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud per m2 BVO

Mutatieonderhoud per m2 BVO

Marketing

Beheerkosten

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten, als % van de WOZ 

(peildatum 01-01-2020)

Disconteringsvoet referentie object

Disconteringsvoet opslag bouwjaar

Disconteringsvoet opslag type contract 

Disconteringsvoet opslag regio zuid

BOG/MOG 0,12% ZOG 0,33%

8,65%

- 0,25% - 0,59%

0,00% / 0,07% / 0,00%

0,60% / 0,60% / 0,75 %

€ 6,00 / € 7,30/  € 9,70

€ 10,10 / € 12,20 / € 12,20

 14% van de marktjaarhuur

3,0% / 2,0% / 2,5%

Parameters parkeergelegenheid 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2027 

e.v.

Prijsinflatie 1,90% 1,80% 1,90% 1,90% 1,90% 2,00% 2,00%

Instandhoudingsonderhoud - Parkeerplaats

Instandhoudingsonderhoud  - Garagebox

Beheerkosten - Parkeerplaats

Beheerkosten - Garagebox

Belastingen, verzekeringen en overige zakelijke lasten, als % van de WOZ 

(peildatum 01-01-2020)

Disconteringsvoet referentie object

Disconteringsvoet opslag type (parkeerplaats/ garagebox)

Disconteringsvoet opslag regio zuid

€ 56 per jaar

€ 187 per jaar

€ 29 per jaar

€ 40 per jaar

0,22%

6,26%

0,00% / 0,09%

0,35%

http://www.nrvt.nl/
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In 2021 heeft er hoofdzakelijk een markttechnische update plaatsgevonden. Het 

taxatiedossier is op aanvraag beschikbaar voor de Autoriteit woningcorporaties.  

 

Gehanteerde vrijheidsgraden 

Bij deze full-versie taxatie zijn door de taxateurs de volgende vrijheidsgraden gebruikt: 

Schematische vrijheid  

Deze vrijheidsgraad is toegepast waarbij per BOG type inschattingen gemaakt zijn voor 

respectievelijk de looptijd bij herziening, mutatiekans en huurvrije periode. 

 

Markthuur(stijging)  

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur heeft op complexniveau referenties 

geraadpleegd, uit o.a. de NVM-database. 

 

Exit yield  

Deze vrijheidsgraad is incidenteel toegepast. Taxateur acht een inschatting van de exit 

yield op basis van het model van taxateur (waarbij ondermeer de aanwezige 

huurpotentie als uitgangspunt wordt gehanteerd), beter passend en tot meer 

marktconforme waarderingsuitkomsten leiden. Voorts is taxateur van mening dat de 

inschatting van het rendement per heden in hoge mate afhankelijk is van de restantduur 

van het huurcontract. Het netto aanvangsrendement (NAR) wordt hier dan ook ingeschat 

alsof er sprake is van een contract van 5 + 5 jaar. Achterliggende gedachte is dat een 

object in principe alleen zal worden verkocht in een dergelijke situatie. 

 

Disconteringsvoet  

Deze vrijheidsgraad is toegepast. Taxateur is van mening dat de disconteringsvoet die tot 

stand komt op grond van de basisversie, onvoldoende recht doet aan de afwijkende 

complexen onderling,\ en heeft derhalve per complex een inschatting gemaakt van de 

disconteringsvoet. 

 

Mutatie- en verkoopkans  

Deze vrijheidsgraad is toegepast bij alle complexen. Na expiratie van het huurcontract is 

een mutatiekans van 100% ingerekend. 

 

 
 

Uitgaven na eerste verwerking 

Uitgaven na eerste verwerking die voldoen aan de algemene activeringscriteria worden 

geactiveerd tegen kostprijs en vervolgens getoetst aan het verschil in marktwaarde van 

het complex voor en na deze uitgaven. Het marktwaardeverschil wordt in het actief 

verwerkt als een waardevermindering of -vermeerdering en in het resultaat verantwoord 

als ‘Niet gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen’. 

 

Herwaardering 

Jaarlijks wordt op balansdatum de actuele waarde van de onroerende zaken in exploitatie 

opnieuw bepaald. (ongerealiseerde) Winsten of verliezen ontstaan door een wijziging in 

de actuele waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Wanneer op 

complexniveau de actuele waarde de boekwaarde op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs (kostprijs) overtreft, wordt een herwaarderingsreserve gevormd die 

wordt toegelicht bij het eigen vermogen. De boekwaarde op basis van de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs betreft de initiële verkrijgings- of vervaardigingsprijs (derhalve niet 

verminderd met cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen). Er wordt geen 

rekening gehouden met latente belastingverplichtingen. 

 

Vrijheidsgraad Laagste Hoogste

Markthuur(stijging) prijs per m2 vvo € 55 € 150

Exit yield 5,68% 11,31%

Disconteringsvoet 5,07% 9,76%

Onderhoud basis handboek basis handboek
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Beleidswaarde 

De beleidswaarde sluit aan op het beleid van Woonstichting JOOST en beoogt inzicht te 

geven in de verdiencapaciteit van haar vastgoed in exploitatie, uitgaande van dit beleid. 

De grondslagen voor de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie komen overeen 

met de grondslagen voor de bepaling van de marktwaarde, met uitzondering van: 

1. Enkel uitgaan van het doorexploiteerscenario, derhalve geen rekening houden met 

een uitpondscenario en geen rekening houden met voorgenomen verkopen van 

vastgoed in exploitatie; 

2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het 

ingeschatte moment van (huurders)mutatie;  

3. Inrekening van toekomstige onderhoudslasten, bepaald overeenkomstig het 

(onderhouds)beleid van de corporatie en het als onderdeel daarvan vastgestelde 

meerjaren onderhoudsprogramma voor het vastgoedbezit, in plaats van 

onderhoudsnormen in de markt; 

4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerslasten in plaats van marktconforme 

lasten ter zake. Hieronder worden verstaan de directe en indirecte kosten die 

rechtstreeks zijn te relateren aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie 

en zoals deze worden opgenomen onder het hoofd ‘lasten verhuur en 

beheeractiviteiten’ in de resultatenrekening. 

 

Voor zover afwijkend van de voor de bepaling van de marktwaarde in verhuurde staat 

gehanteerde uitgangspunten, zijn de gehanteerde uitgangspunten voor de toekomstige 

exploitatie - zoals toegepast voor de bepaling van de beleidswaarde van de activa in 

exploitatie - afgeleid van de meerjarenbegroting (ontwikkeling streefhuur, 

onderhoudslasten en de lasten van verhuur & beheer) en geënt op de wettelijke 

voorschriften opgenomen in RTiV artikel 151. 

Woonstichting JOOST heeft hierbij uitgangspunten bepaald die mede van invloed zijn op 

de beleidswaarde. Wijzigingen van deze uitgangspunten zijn derhalve van invloed op 

deze waarde. 

Vastgoed verkocht onder voorwaarden 

Voor vastgoed in exploitatie dat in het kader van een regeling Verkoop onder 

Voorwaarden (VOV) door de corporatie wordt overgedragen aan derden waarbij de 

regeling kwalificeert als financieringstransactie, eindigt het eigen gebruik en wordt het 

vastgoed geherrubriceerd als onroerende zaken verkocht onder voorwaarden. Het 

vastgoed blijft gewaardeerd op basis van het marktwaardemodel, echter de reële 

waardebasis wijzigt in de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van 

de contractuele korting. Het nadelig verschil tussen de boekwaarde van het 

(oorspronkelijk) vastgoed in exploitatie gewaardeerd tegen marktwaarde in verhuurde 

staat en de met de koper overeengekomen reële waarde onder aftrek van de 

contractuele korting, wordt op dat moment in het resultaat verantwoord onder de post 

‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.  

 

Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde per 

balansdatum na aftrek van de in het VOV-contract overeengekomen korting. De 

marktwaarde wordt jaarlijks opnieuw bepaald.  

 

De regeling kwalificeert als een financieringstransactie indien niet alle belangrijke 

economische voor- en nadelen zijn overgedragen. Dit is in het kader van een regeling 

VOV doorgaans het geval indien sprake is van een terugkoopplicht, dan wel een 

terugkooprecht tegen een significant lagere terugkoopprijs dan de reële waarde op 

terugkoopmoment. 

 

Voor de in de regeling overeengekomen overdrachtswaarde heeft de corporatie een 

terugkoopverplichting, die jaarlijks wordt gewaardeerd op de bij overdracht ontstane 

terugkoopverplichting, rekening houdend met de contractvoorwaarden inzake terugkoop 
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waaronder de deling van de jaarlijkse waardeontwikkeling van de woning in het 

economisch verkeer.  

 

De terugkoopverplichting wordt aan de creditzijde van de balans opgenomen zonder 

rekening te houden met de tijdswaarde van geld, aangezien inschatting van het tijdstip 

waarop terugkoop in de toekomst zal plaatsvinden, mede gelet op de onbeperkte 

terugkooptermijn, niet goed mogelijk is. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop 

binnen één jaar zal plaatsvinden wordt de verplichting onder de kortlopende schulden 

verantwoord. De waardeveranderingen van onroerende zaken verkocht onder 

voorwaarden en van de terugkoopverplichtingen worden in het resultaat verantwoord 

onder de post  “Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkocht onder voorwaarden”. 

 

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 

Onroerende zaken in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie worden bij eerste 

verwerking gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Activering vindt 

plaats zodra interne formalisering en externe communicatie ter zake het project heeft 

plaatsgevonden. Voorts wordt rente tijdens de bouw toegerekend vanaf het moment dat 

daadwerkelijk met ontwikkeling is gestart. De geactiveerde rente wordt berekend tegen 

de gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen. Voor onroerende zaken 

waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de rente van deze specifieke 

financiering gehanteerd. 

 

Wanneer de marktwaarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, bepaald op basis 

van dezelfde grondslagen als voor de onroerende zaken in exploitatie (inclusief macro 

economische parameters), lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vindt 

afwaardering naar deze lagere waarde plaats. Deze afwaardering wordt in de 

resultatenrekening verantwoord onder ‘Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille’. 

Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie  

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie worden gewaardeerd tegen 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. Jaarlijks wordt beoordeeld of er sprake is van een bijzondere 

waardevermindering. 

Financiële vaste activa 

Latente belastingvordering(en) 

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en 

voor zover het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal 

kunnen plaatsvinden. 

 

Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen contante waarde waarbij discontering 

plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een langlopend karakter. De 

actieve belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 

jaarrekening en de fiscale waardering en op de aanwezige compensabele verliezen. 

De belastinglatentie heeft betrekking op tijdelijke verschillen tussen waardering in de 

jaarrekening en de fiscale waardering. De latentie is gewaardeerd tegen contante waarde 

waarbij discontering plaatsvindt tegen de netto rente en hebben overwegend een 

langlopend karakter. De opgenomen latentie in de jaarrekening van 2021 heeft 

betrekking op: 

 

1. Fiscale verliesverrekening; er wordt een latente belastingvordering uit hoofde van 

fiscaal compensabele verliezen gevormd voor zover er voldoende sterke aanwijzingen 

zijn dat er in de toekomst voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn ter realisatie 

van de latente vordering.  
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2. Afschrijvingspotentieel vastgoed in exploitatie; voor de te verwachten afschrijvingen 

die fiscaal nog kunnen worden gedaan. Dit gedeelte van het waarderingsverschil in de 

activa in exploitatie wordt naar verwachting op korte termijn gerealiseerd en is 

daarom tot waardering gebracht.  

3. Vestia deal; de volkshuisvestelijke bijdrage welke ontstaat naar aanleiding van de 

leningruil, wordt fiscaal in twee jaar ten laste van het resultaat gebracht. In 2021 is 

voor dit commercieel – fiscaal verschil een actieve latentie gevormd.  

4. Afschrijvingspotentieel zonnepanelen; voor de te verwachten afschrijvingen op 

zonnepanelen die fiscaal nog kunnen worden gedaan. Dit gedeelte van het 

waarderingsverschil in de activa in exploitatie wordt naar verwachting op korte 

termijn gerealiseerd en is daarom tot waardering gebracht.  

De latente belastingvorderingen en –verplichtingen worden gesaldeerd indien is voldaan 

aan de algemene voorwaarden voor saldering. 

 

Leningen u/g 

De verstrekte leningen u/g worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, die gelijk is aan 

de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.  

 

Vlottende activa 

 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen, onder aftrek van eventuele 

verliesvoorzieningen. 

Voorraad koopwoningen nieuwbouw 

De voorraden onderhanden werk (onverkochte woningen uit projectontwikkeling) worden 

gewaardeerd op vervaardigingsprijs, of lagere opbrengstwaarde.  

De vervaardigingsprijs omvat alle kosten die samenhangen met de verkrijging of 

vervaardiging, alsmede gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in 

hun huidige staat te brengen.  

In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan 

de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van 

de onderhoudsafdeling en interne logistiek alsmede toegerekende rente. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 

verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met 

de incourantheid van de voorraden. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 

nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 

van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

Debiteuren  

Een voorziening voor oninbaarheid wordt, voor zover noodzakelijk, in mindering gebracht 

op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen  

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter 

dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 

schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Voorzieningen  

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen en 

verliezen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van 

middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs kan worden geschat. 

Voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen.  

Voorziening onrendabele top nieuwbouw 

Verwachte verliezen als gevolg van onrendabele investeringen nieuwbouw en renovatie 

worden als bijzondere waardeverandering in mindering gebracht op de boekwaarde van 

het complex waartoe de investeringen gaan behoren. Indien en voor zover de verwachte 

verliezen de boekwaarde van het betreffende complex overtreffen, wordt voor dit 

meerdere een voorziening gevormd. Onder verwachte verliezen wordt in dit verband 

verstaan de marktwaarde in verhuurde staat minus de stichtingskosten van deze 

investering.  

 

Lang- en kortlopende schulden 

Lang- en kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de 

schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het 

verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op 

basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de winst-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt. De aflossingsverplichting voor het komend jaar 

van de langlopende schulden is opgenomen onder de kortlopende schulden. 

In het kader van de verkoop van woningen onder voorwaarden heeft de corporatie een 

terugkoopverplichting die mede afhankelijk is van de ontwikkeling van de waarde van de 

woningen in het economisch verkeer. De terugkoopverplichting wordt jaarlijks 

gewaardeerd. Indien de verwachting bestaat dat de terugkoop binnen één jaar zal 

plaatsvinden, is de verplichting onder de kortlopende schulden verantwoord. 

 

Uitgangspunten en grondslagen voor toerekening van baten, lasten en 

kasstromen aan de DAEB-tak en de niet-DAEB-tak 

Het vastgoed in exploitatie wordt op basis van het in 2019 door de Autoriteit 

woningcorporaties goedgekeurd definitief scheidingsvoorstel, plus eventuele verkopen 

binnen de Toegelaten Instelling tussen de DAEB- en niet-DAEB-tak geclassificeerd naar 

DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Voor de toerekening van baten, lasten respectievelijk 

kasstromen aan deze DAEB-tak of niet-DAEB-tak is de volgende methodiek toegepast: 

- Wanneer activa, verplichtingen, baten, lasten respectievelijk kasstromen volledig 

toezien op DAEB- of niet-DAEB-activiteiten, zijn deze volledig aan de DAEB-tak 

respectievelijk niet-DAEB-tak toegerekend; 

- Wanneer deze toezien op zowel DAEB- als niet-DAEB-activiteiten, zijn deze op basis 

van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel 

DAEB-verhuureenheden ten opzichte van het aandeel niet-DAEB-verhuureenheden; 

- Baten, lasten respectievelijk kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting 

worden toegerekend aan de DAEB- of niet-DAEB-tak op basis van het fiscale 

resultaat, met toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid op basis van de 

relatieve verdeling qua aantal verhuureenheden.   
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III. Grondslagen voor bepaling van het 

resultaat  
 

Resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties, de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij 

voorzienbaar zijn. Opbrengsten uit de levering van goederen worden verwerkt zodra alle 

belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn 

overgedragen aan de koper. Opbrengsten uit de levering van diensten geschieden naar 

rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 

balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 

 

Bedrijfsopbrengsten 

Huren 

De betaalbaarheid van onze woningen is één van onze speerpunten in het koersplan.  

 

Woonstichting JOOST beschouwt de doelgroep met een inkomen tot € 43.574 als haar 

belangrijkste (primaire) doelgroep. Daarom ontziet JOOST deze doelgroep zoveel als 

mogelijk. Hier staat tegenover dat de hogere inkomens een grotere huurverhoging 

krijgen. De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden aan een maximum. 

Voor het verslagjaar 2021 kregen huurders in de hele sociale sector géén huurverhoging. 

Wat we bij JOOST aan deze overheidsbepaling toevoegden, is maatwerk in huurprijs voor 

huurders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van covid-19. Daarnaast 

hebben we in het verslagjaar een wettelijke eenmalige huurverlaging doorgevoerd voor 

de groep huurders met een laag inkomen en een huurprijs boven de tweede 

aftoppingsgrens.  

 

Vergoedingen 

Dit betreffen ontvangen bedragen van huurders en bewoners ter dekking van te maken 

en gemaakte servicekosten. Jaarlijks vindt verrekening plaats op basis van de 

daadwerkelijke bestedingen. De kosten worden verantwoord onder de overige 

bedrijfslasten. 

Verkoop onroerende zaken  

De post verkoop onroerende zaken betreft het saldo van de behaalde verkoopopbrengst 

minus de boekwaarde van het bestaand bezit. Winsten worden verantwoord op het 

moment van levering (passeren transportakte). 

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 

De post gerealiseerde opbrengst verkopen betreft het saldo van de behaalde 

verkoopopbrengst minus de vervaardigingsprijs uit nieuwbouwprojecten. Winsten worden 

verantwoord op het moment van levering (passeren transportakte). Eventuele verliezen 

op nieuwbouw koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 

De opbrengst uit woningen verkocht onder voorwaarden worden niet verantwoord als 

verkoopopbrengst daar de belangrijkste economische rechten niet zijn overgedragen aan 

de koper. De gegarandeerde terugkoopverplichting wordt opgenomen onder de post 

langlopende schulden, terugkoopverplichting VOV woningen en wordt jaarlijks met 

inachtneming van de contractvoorwaarden gewaardeerd.  
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Bedrijfslasten 

Bedrijfslasten - algemeen 

Bedrijfslasten worden verantwoord op basis van het historische kostprijs beginsel. 

Afschrijvingen op (im) materiële vaste activa en ten dienste van de exploitatie 

De afschrijvingen op materiële vaste activa ten dienste van exploitatie worden gebaseerd 

op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens 

de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Met een mogelijke 

restwaarde wordt geen rekening gehouden.  

Boekwinsten en -verliezen van de materiële vaste activa ten dienste van exploitatie zijn 

begrepen onder de afschrijvingen. 

Overige waardeveranderingen 

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de waardering van de betreffende 

activaposten. De onder deze post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een 

afboeking, dan wel terugneming van een bijzondere waardevermindering. Deze 

bijzondere waardevermindering ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde 

ten opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde. 

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 

Hieronder worden de positieve en negatieve veranderingen in de reële waarde 

verantwoord inzake onroerende zaken in exploitatie. 

Lonen en salarissen  

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 

werknemers. 

Inhuurkrachten 

Onder deze posten worden alle kosten geboekt die ontstaan door het tijdelijk inhuren van 

personeel. De inhuur die gerelateerd kan worden aan een vastgoedproject wordt op het 

vastgoedproject geboekt. 

Pensioenlasten 

Woonstichting JOOST heeft de pensioenregeling voor medewerkers ondergebracht bij 

Stichting Pensioenfonds voor Woningcorporaties SPW. De hoofdregeling betreft een 

toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds. Hierbij is een pensioen 

toegezegd aan het personeel op de pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, 

salaris en dienstjaren. Deze toegezegde-pensioenregeling is verwerkt als zou sprake zijn 

van een toegezegde-bijdrageregeling.  

Voor de pensioenregelingen betaalt Woonstichting JOOST op verplichte basis premies aan 

het pensioenfonds. Behalve de betaling van premies heeft Woonstichting JOOST geen 

verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. Woonstichting JOOST 

heeft in geval van een tekort bij het fonds geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen, anders dan hogere toekomstige premies. De premies worden 

verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.  

Arbeidsongeschiktheid 

Woonstichting JOOST is eigenrisicodrager als het gaat om arbeidsongeschiktheidsrisico’s. 

 

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 

Onder deze post worden de personeelskosten en kosten van door derden verrichte 

werkzaamheden verantwoord, voor zover de werkzaamheden in het jaar hebben 

plaatsgevonden en zijn gericht op de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie. 
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Lasten onderhoud 

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te rekenen kosten van 

onderhoud verantwoord. Van toerekenbaarheid is sprake als de daadwerkelijke 

werkzaamheden in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.  

Reeds aangegane verplichtingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd op 

balansdatum worden verwerkt onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. 

Het klachten- en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van derden en eigen 

dienst, alsmede de kosten van het materiaalverbruik. In de winst- en verliesrekening zijn 

de kosten van de eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en sociale lasten. 

De lasten van onderhoud onderscheiden zich van activeerbare kosten door het feit dat er 

geen sprake is van een waardeverhoging van het actief. 

Operational lease 

Woonstichting JOOST heeft leasecontracten waarbij het eigendom verbonden niet bij de 

corporatie ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Leasebetalingen worden op lineaire basis verwerkt in de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening over de looptijd van het contract. 

 

Overige bedrijfslasten  

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Onder deze post zijn de niet onder bovenstaande posten opgenomen 

bedrijfslasten verantwoord. 

Belastingen  

Belastingen over de resultaten omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en 

verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de 

winst-en-verliesrekening opgenomen, behoudens voor zover deze betrekking hebben op 

posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de 

belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en 

verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare 

winst over het boekjaar, rekening houdend met de fiscale faciliteiten en de vaststellingen 

overeenkomst (VSO), berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld 

op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten en eventuele 

correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.  

 

Voor latente belastingen wordt een vordering, dan wel een voorziening getroffen voor 

tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en verplichtingen ten behoeve van 

de financiële verslaggeving en de fiscale boekwaarde van die posten. Er wordt uitsluitend 

een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er in de 

toekomst belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van het 

tijdelijke verschil, dan wel compensabele verliezen kunnen worden aangewend. Latente 

belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het 

niet langer waarschijnlijk is dat het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal 

worden gerealiseerd.  

Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de vlottende activa, of onder de 

financiële vaste activa indien de verwachte looptijd langer is dan een jaar. De latente 

belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen. De latenties worden 

gewaardeerd tegen contante waarde. Saldering van latenties vindt plaats indien en voor 

zover de corporatie bevoegd is tot saldering, simultane afwikkeling en tevens het stellige 

voornemen heeft om dit te doen.  
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Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten  

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 

effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 

rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 

ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden 

meegenomen.  

Activeren van rentelasten 

Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van 

vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het 

actief gebruiksklaar of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op 

basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen 

leningen en van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de 

vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode 

van vervaardiging. 

 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Binnen het treasurybeleid van Woonstichting JOOST is het gebruik van financiële 

instrumenten ter beperking van inherente (rente-, looptijden- en markt-)risico’s niet 

toegestaan. 

Valutarisico 

Woonstichting JOOST is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valuta risico. 

Renterisico 

Woonstichting JOOST loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name 

onder financiële vaste activa en liquide middelen) en rentedragende langlopende en 

kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).  

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Woonstichting JOOST 

risico ten aanzien van toekomstige kasstromen, met betrekking tot vastrentende 

vorderingen en schulden loopt de Woonstichting JOOST risico’s over de marktwaarde.  

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot 

renterisico gecontracteerd.  

Kredietrisico  

Woonstichting JOOST heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Voor zover 

noodzakelijk worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor beschikbare 

kredietfaciliteit.   
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IV. Belangrijke inschattingen ten aanzien 

van waardering en resultaatbepaling 
 

De jaarrekening wordt overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving opgesteld. 

Het management dient daartoe bepaalde veronderstellingen en schattingen te maken die 

van invloed zijn op de waardering van activa en verplichtingen, op de resultaatbepaling 

en de rapportage van voorwaardelijke activa en verplichtingen.  

 

Realiseerbaarheid waarde onroerende zaken in exploitatie  

Per 31 december 2021 is in totaal € 746 miljoen aan ongerealiseerde herwaarderingen in 

het eigen vermogen opgenomen (2020: € 631 miljoen) uit hoofde van de waardering van 

het vastgoed in exploitatie tegen marktwaarde in verhuurde staat. De waardering van dit 

vastgoed is in overeenstemming met het Handboek modelmatig waarderen bepaald en is 

daarmee conform de in de Woningwet voorgeschreven waarderingsgrondslag en daaruit 

afgeleide ministeriele besluiten geldend ten tijde van het opmaken van de 

jaarverslaggeving.  

 

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten 

opzichte van 2020. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse 

bestaan. Voor de woningportefeuille van Woonstichting JOOST heeft dit tot een stijging 

van de marktwaarde gezorgd. De totale omvang van de woningportefeuille is met € 132 

miljoen gegroeid naar een waarde van € 1.226 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 

12%. De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van een verder aangetrokken 

koopmarkt, waarin de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei 

per m2 van onze vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende 

factor in. De huurprijsontwikkeling van het sociale vastgoed heeft een neerwaartse 

invloed gehad op de waardeontwikkeling. Hoewel de ontwikkeling van de contracthuur 

positief is, blijft deze achter ten opzichte van 2020 door geen huurverhoging in 2021 en 

passend toewijzen. Hiermee geven wij invulling aan onze maatschappelijke taak op het 

gebied van betaalbaarheid. 

 

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde 

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de 

marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de 

marktwaarde als vertrekpunt neemt.  

 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse schattingen. Dit is 

inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder 

is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het 

vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de 

marktwaarde en beleidswaarde) is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de 

grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de 

jaarrekening.  

 

Timing en verwerking onrendabele investeringen nieuwbouw en herstructurering  

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare verplichtingen, tevens feitelijke 

verplichtingen verwerkt die kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en 

extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen namens de corporatie zijn 

gedaan richting huurders, gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen 

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige nieuwbouwprojecten.  

 

Een feitelijke verplichting is gekoppeld aan het besluitvormingsproces van de corporatie 

rondom projectontwikkeling en herstructurering. Van een feitelijke verplichting is sprake 

indien de formalisering van de definitieve ontwerpfase en afgeleid het aanvragen van de 

bouwvergunning heeft plaatsgevonden.  
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De aannames gedaan bij de financiële impact van bovengenoemde feitelijke 

verplichtingen kunnen afwijken bij daadwerkelijke realisatie van de projecten. 

Planvorming kan onder meer wijzigingen in de tijd ondergaan door bewegingen in het 

prijsniveau van leveranciers, wettelijke procedures en aanpassingen in de voorgenomen 

bouwproductie. 

Belastinglatentie 

De belastinglatentie wordt bepaald door het jaarlijkse fiscale resultaat, dat 

gecompenseerd wordt door de fiscale verliesvoorziening, contant te maken tegen een 

netto rente. De toekomstige fiscale resultaten zijn ingeschat op basis van de tax planning 

die in 2021 opgesteld is voor de jaren 2022 en verder. 
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V. Toelichting kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Bij deze methode 

worden ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar rechtstreeks vanuit het bank- of 

kasboek gesplitst naar operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen onder 

aftrek van bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De kasstromen uit hoofde van de financiering zijn gesplitst in kasstromen met betrekking 

tot mutaties in de hoofdsom (opgenomen onder financieringsactiviteiten) en betaalde 

interest (opgenomen onder operationele activiteiten). De investeringen in materiële vaste 

activa worden opgenomen onder aftrek van de onder overige schulden voorkomende 

verplichtingen. 

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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VI. Balans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Balans JOOST per 31-12-2021 (vóór resultaatbestemming)

(x € 1.000)

2021 2020 2021 2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa Eigen Vermogen

Automatisering 331             415 Herwaarderingsreserve 745.559       631.333       

Overige reserves 111.120       144.044       

Vastgoedbeleggingen Resultaat boekjaar 127.242       81.301         

DAEB vastgoed in exploitatie 1.183.449     1.055.756     Totaal eigen vermogen 983.920      856.678      

Niet-DAEB vastgoed in exploitatie 42.450         38.539         

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 8.237          8.015          Voorzieningen

Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 8.667          4.729          Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen 3.411          9.687          

1.242.803   1.107.038   Voorziening latente belastingverplichting 0                0                

Overige voorzieningen 543             455             

Materiële vaste activa 3.954           10.142         

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 575             565             

Langlopende schulden

Financiële vaste activa Leningen kredietinstellingen 246.225       209.214       

Leningen u/g 121             226             Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken VOV 8.515          8.413          

Belastinglatentie 4.796          5.744          Overige schulden 90               90               

Totaal vaste activa 1.248.625   1.113.988   254.830       217.717       

Vlottende activa Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 9.170          24.816         

Voorraden Schulden aan leveranciers 2.513          3.423          

Voorraden 0                219             Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.580          462             

0                   219               Overlopende passiva 1.107          2.197          

14.371         30.898         

Vorderingen

Huurdebiteuren 1-                48               

Overige vorderingen 15               95               

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.091          0                

Overlopende activa 11               81               

4.116           224               

Liquide middelen 4.335          1.005          

Totaal vlottende activa 8.451           1.447           

Totaal activa 1.257.076   1.115.435   Totaal passiva 1.257.076   1.115.435   

Activa Passiva
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VII. Functionele W&V rekening 
 

 

 
 

  

Functionele W&V rekening

(x € 1.000)

2021 2020

Huuropbrengsten 52.759     51.971     

Opbrengsten servicecontracten 1.787       1.829       

Lasten servicecontracten 1.971-       2.224-       

Overheidsbijdragen 0             0             

Lasten verhuur en beheeractiviteiten 4.874-       4.461-       

Lasten onderhoudsactiviteiten 15.062-     14.680-     

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit 8.752-       8.580-       

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille 23.887     23.856     

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille 2.214       1.065       

Toegerekende organisatiekosten 58-           53-           

Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille 915-          399-          

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 1.241       613           

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille 10.377-     14.860-     

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille 127.841    86.815     

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen verkocht onder voorwaarden 118          503-          

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 117.582   71.452     

Opbrengsten overige activiteiten 0             0             

Kosten overige activiteiten 0             0             

Netto resultaat overige activiteiten 0               0               

Overige organisatiekosten 5.352-       1.259-       

Leefbaarheid 709-           822-           

Waardeverandering financiële vaste activa, effecten en verplichtingen 0             0             

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4             4             

Rentelasten en soortgelijke kosten 7.498-       8.345-       

Saldo financiele baten en lasten 7.494-       8.341-       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 129.155   85.499     

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.913-       4.198-       

Resultaat na belastingen 127.242   81.301     
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VIII. Kasstroomoverzicht 
 

 

 

Kasstroomoverzicht JOOST 2021 (directe methode)

(x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten 2021 2020

Ontvangsten

Huurontvangsten 52.714       51.936       

Vergoedingen 1.744         1.829         

Overige bedrijfsontvangsten 79             165            

Renteontvangsten 4               4               

Saldo ingaande kasstroom 54.541       53.934       

Uitgaven

Personeelsuitgaven -4.933        -4.578        

Onderhoudsuitgaven -13.761      -11.549      

Overige bedrijfsuitgaven -8.036        -7.832        

Renteuitgaven -7.371        -8.675        

Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat -182          -25            

Verhuurderheffing -6.390        -6.140        

Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden -541          -822          

Vennootschapsbelasting -4.200        -5.265        

Saldo uitgaande kasstromen -45.414      -44.888      

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.127          9.046          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

MVA ingaande kasstroom

Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en niet woongelegenheden 2.411         1.112         

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) na inkoop 719            1.718         

Tussentelling ingaande kasstroom MVA 3.130         2.830         

MVA uitgaande kasstroom 

Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden -8.047        -1.282        

Woningverbetering, woon- en niet woongelegenheden -17.598      -6.536        

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden -445          -1.035        

Nieuwbouw verkoop, woon- en niet-woongelegenheden 0               0               

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop -500          -1.539        

Investeringen overig -120          -108          

Externe kosten bij verkoop 0               0               

Tussentelling MVA uitgaande kasstroom -26.710      -10.500      

Financiële vaste activa 

Ontvangsten overig 121            0               

Uitgaven overig 0               0               

Tussentelling Financiële vaste activa 121           0              

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -23.460      -7.670        

Kasstroom uit financieringssactiviteiten

Ingaand

Nieuwe door WSW geborgde leningen 60.470       13.000       

Uitgaand

Aflossing door WSW geborgde leningen -42.105      -18.361      

Aflossing niet door WSW geborgde leningen Daeb-investeringen -702          -60            

Aflossing niet door WSW geborgde leningen niet-Daeb-investeringen 0               0               

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 17.663        -5.421        

Totaal 3.330          -4.045        

Liquide middelen per 1-1 1.005 5.050

Mutatie liquide middelen 3.330 -4.045

Overige mutaties 0 0

Liquide middelen per 31-12 4.335 1.005
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IX. Algemene kengetallen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algemene kengetallen jaarrekening Woonstichting JOOST

2021 2020 2021 2020

Aantal verhuureenheden Financiële kengetallen

   - Woningen in exploitatie 7.487 7.493 Liquiditeit (current ratio) 0,59 0,05

   - Garages en parkeerplaatsen 620 682 Rentabiliteit eigen vermogen 12,93% 9,49%

   - Overige objecten (BOG en MOG) 37 37 Rentabiliteit totaal vermogen 10,12% 7,29%

Totaal verhuureenheden 8.144 8.212 Externe financiering per woning in € 33.682 30.803

Gemiddelde boekwaarde sociaal vastgoed in € 154.538 136.969

Aantal Daeb bezit 7.658 7.708 Gemiddelde boekwaarde commercieel vastgoed in € 87.345 76.466

Aantal niet-Daeb bezit 486 504 Gemiddelde beleidswaarde per vhe in € 76.750 61.698

Gemiddelde marktwaarde per vhe in € 150.528 133.256

% Daeb bezit van totale omzet 96,2% 96,2%

% niet-Daeb bezit van totale omzet 3,8% 3,8% Balans en winst- en verliesrekening

Eigen vermogen (x € 1.000) 983.920 856.678

Aantal woningen verkocht met Koopgarant 48 51 Totaal vermogen (x € 1.000) 1.257.076 1.115.435

Jaarresultaat (x € 1.000) 127.242 81.301

Veranderingen in woningbezit Eigen vermogen per vhe 120.815 104.320

Aantal verkocht -5 -4

Aantal herbestemd/ gesloopt 0 0 Personeel

Aantal gekocht 2 6 Aantal formatieplaatsen (fte's) 67,4 66,4

Aantal nieuwbouw 2 7 Aantal formatieplaatsen (fte's) per 100 vhe's 0,83 0,81

Overige mutaties -67 -17

Kwaliteit per woning

Reparatie onderhoud per woning 885 721

Mutatie onderhoud per woning 541 632

Planmatig onderhoud per woning 586 798
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