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De kracht
voor Alkmaar
Missie: prettig wonen voor onze klanten in Alkmaar en omgeving
met een hart voormonumenten

VO ORWO ORD

INHOUD

De kracht voor Alkmaar
De wereld om ons heen verandert snel, nog sneller dan wij soms voor
mogelijk houden. Van Alckmaer voor Wonen ondervindt dit dagelijks
in haar doen en laten. Met de invoering van de vernieuwde Woningwet zijn wij weer teruggeworpen naar onze oorspronkelijke doelstelling
“werken voor de doelgroep, die het moeilijk heeft” en dat is een grote
opgave en een uitdaging voor de komende jaren. Maar wij gaan ervoor,
samen met en voor onze huurders!
Het speelveld is bepaald, we mogen alleen nog werkzaam zijn voor
de sociale doelgroep. Daarbuiten is het de markt die bepaalt en de
overheid die dicteert. Op zich niets mis mee, maar met die kleine
speelruimte, de steeds groter wordende groep bijzondere doelgroepen,
de financieel afromende overheid, de opgave die we hebben inzake
duurzaamheid, de verder stagnerende doorstroming en de overspannen
bouwmarkt (de prijzen vliegen de pan uit) is de uitvoering van onze
taak er niet makkelijker op geworden. We willen graag, ja heel graag,
maar op sommige deelgebieden mogen wij niet meer meedoen.
Dat heeft ons er toe gebracht om ons te (her)bezinnen op de toekomst
om een krachtige volkshuisvester te zijn en te blijven in de stad Alkmaar.
Met het schrijven van dit ondernemingsplan hebben wij ons laten leiden door de vijf kernthema’s uit de prestatieafspraken, daar hebben wij
immers met onze partners (huurdersbelangenverenigingen, gemeente
en collega- corporaties) meerjarenafspraken over gemaakt. Maar ook
hebben wij geluisterd naar de input die we tijdens onze stakeholderbijeenkomst (oktober 2018) van onze partners hebben ontvangen. Daarbij
is het voor ons belangrijk om naast het formuleren van inhoudelijke
(volkshuisvestelijke) doelen, er ook voor te zorgen dat wij er als corporatie in organisatorische en financiële zin, klaar voor zijn om de doelen te
realiseren.
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Nu ik dit schrijf realiseer ik mij dat dit eigenlijk niets nieuws onder
de zon is. Al onze collega’s doen in meer of mindere mate hetzelfde,
daar heeft Den Haag wel voor gezorgd. Maar als wij dan een verschil
kunnen maken als corporatie in Alkmaar gaat het over ons hart voor
Monumenten. Wij maken ons blijvend sterk om ook onze doelgroep in
monumenten te laten wonen. Op deze manier dragen wij bij aan de
leefbaarheid van de binnenstad van Alkmaar en zorgen wij er mede
voor dat Alkmaarders die behoren tot onze doelgroep kunnen wonen in
alle wijken van de stad. Dat is onze kracht en “De Kracht voor Alkmaar” waar wij aan willen bijdragen en waar wij op aanspreekbaar zijn
in de komende jaren.
Fons Köster,
directeur-bestuurder
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Terugblik
De periode van ons vorige Ondernemingsplan is al geruime tijd verstreken. Door een forse interne
reorganisatie en de gevolgen, en implementatie, van de vernieuwde Woningwet, hebben wij het vorige
Ondernemingsplan verlengd tot en met 2018. Nu het stof is neergedwarreld, de organisatie een draai heeft
gemaakt en de gevolgen van de Woningwet duidelijk zijn, is het tijd voor nieuwe ambities en uitdagingen.
Maar je kan niet aan iets nieuws beginnen, zonder het oude af te sluiten. Wat hebben wij bereikt in de
afgelopen periode?
De klant
• De relatie met onze Huurdersbelangenvereniging is verbeterd.
• Wij zijn een proef begonnen met minder bewonerscommissies en meer themagericht werken met onze
huurders, omdat we merken dat sommige huurders het leuker vinden om een korte periode met één
thema bezig te zijn, dan voor lange periode actief te zijn
• Door het Dagelijks- en Planmatig Onderhoud onder te brengen bij de afdeling Wonen, is de communicatie met de huurder verbeterd. De interne samenwerking is beter en de lijnen zijn korter.
• We hebben zonnepanelen op bijna alle platte daken van onze gezinswoningen geplaatst. Hierdoor krijgen
onze huurders een korting op de servicekosten.
• Het Dagelijks Onderhoud is uitbesteed aan één partij.
• We krijgen mooie cijfers voor de klanttevredenheid van onze huurders. Nieuwe huurders geven ons een
7,9. We krijgen een 7,5 voor het uitvoeren van reparaties en een 8,2 van vertrekkende huurders.
• We werken met streefhuren die we aftoppen op de aftoppingsgrenzen. Hierdoor kreeg een deel van onze
huurders een huurverlaging en een ander deel een huurbevriezing.
• We hebben de huren de laatste twee jaar zéér gematigd en gemiddeld laten stijgen met 0,85%.
• We keren elke euro om en zijn kostenbewust, wetende dat onze doelgroep het niet breed heeft.
Wij passen ons uitgavepatroon daar daarom op aan.
• Om nog meer zichtbaar te zijn in de wijk is het aantal medewerkers op de afdeling Wonen uitgebreid met
een extra medewerker voor project Boemwijk en twee Wijkbeheerders.
De stakeholders
• We hebben prestatieafspraken gemaakt met huurdersorganisaties, gemeente en collega-corporaties.
Deze prestatieafspraken zijn uniek in hun soort, het zijn harde afspraken waar wij ons aan houden.
• Er is goed contact en een actieve samenwerking tussen collega-corporaties werkzaam in het SVNK werkgebied. We lopen de deur niet plat, maar weten elkaar te vinden als het nodig is.
• In de marktregio zijn er weinig corporaties die qua omvang vergelijkbaar zijn met ons. Op landelijk niveau
zijn die er wel, en daar zoeken we dan ook vaak contact mee. Door actief te zijn in het landelijke MKW
bestuur, halen we veel kennis en kunde op en delen we onze eigen ervaringen ook met collega-corporaties
en medewerkers.
• Met de gemeente zijn er op alle niveaus stevige relaties opgebouwd. Dat is belangrijk. We weten elkaar te
vinden, en als het echt nodig is kunnen we snel schakelen.
• We zijn bij alle stakeholders bekend en staan bij hen op de kaart als een partner waar je op kunt bouwen
en vertrouwen. Een gesprekspartner die oog heeft voor de huurder en open staat voor de samenwerking
tussen verschillende instanties. Hier hebben wij veel tijd in geïnvesteerd.
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Ons vastgoed en de omgeving
De verbetering en transformatie van het bezit is verder opgepakt:
• Renovatie en verduurzamen van galerijwoningen Kooimeer (afronding in 2019);
• Renovatie van aanleunwoningen de Nieuwpoort;
• Renovatie galerijflats Koelmalaan.
Het bezit is uitgebreid met de nieuwbouw van:
• Ringershof (23 appartementen met lift);
• De Kroon (49 appartementen met lift);
• Krelagestraat (19 stadswoningen).
Ons hart voor monumenten kwam tot uiting door de restauratie van:
• Provenhuis Helena van Oosthoorn (Koningsweg 70 – begeleid wonen)
• St. Annastraat 13
• Oudegracht 180-184 (10 appartementen Daeb)
Ook is ons werkgebied uitgebreid naar de gemeente Bergen. Dit komt enerzijds door de fusie met de
Peeckstichting, waardoor het bezit is uitgebreid met 46 appartementen en een wijksteunpunt in Schoorl,
en anderzijds door de nieuwbouw van 8 appartementen in Bergen.
Door de verkoop van het woon-zorgcomplex ’t Skagerrak aan Woonzorg Nederland zijn we niet langer
actief in de gemeente Schagen.
Hof van Sonoy hebben we met pijn in ons monumentenhart verkocht. Met betrekking tot monumenten is
ons beleid dat investeringen in monumenten alleen plaatsvinden als de investering op een gelijkwaardig
financieel niveau ligt als in reguliere sociale huurwoningen. In dit rijksmonument was er een ernstige
asbestcalamiteit geconstateerd.
Daarnaast waren verregaande technische aanpassingen een noodzakelijke opgave. Dit betekende dat er te
fors geïnvesteerd moest worden, om het Hof van Sonoy op een verhuurbaar niveau te krijgen. Financieel
en maatschappelijk was dit niet te verantwoorden. Verkoop werd onvermijdelijk. Het Hof van Sonoy is
verkocht aan Segesta, een organisatie die ook een hart heeft voor Monumenten.
Van Alckmaer als organisatie
• We zijn terug bij “de bedoeling”, we weten waar en voor wie we werken. We werken met plezier, en met
een hart voor de huurders .
• Door uitbesteding van het dagelijks onderhoud en de verdere optimalisering van automatisering, zijn wij
gekrompen in aantal FTE van 28 per 1-1-2013 naar 16 FTE per 31-12-2017. Afscheid nemen was absoluut
niet gemakkelijk, maar vanuit efficiency en effectiviteit noodzakelijk. Bij vacatures trekken wij enthousiaste
nieuwe collega’s aan.
• Krimp in het personeelsbestand heeft niet geleid tot een lagere score op klanttevredenheid. Daar zijn we
heel trots op, zeker gezien het feit dat tijdens de reorganisatie de winkel gewoon open was.
• De afdeling Vastgoed is geminimaliseerd. Dit was mogelijk doordat we de risico’s op projecten buiten de
deur hebben gelegd. Wij zijn namelijk geen projectontwikkelaar, maar laten woningen voor onze doelgroep bouwen. Dit doen wij op basis van de Design & Build constructie.
• Er is een cultuurtraject gestart, waarbij we als een zelforganiserend team zijn gaan werken. Medewerkers
hebben en nemen meer verantwoordelijkheid. Er is naast de directeur-bestuurder nog maar één leidinggevende. Beide acteren als coach en facilitator. Het werkt goed, al is het wel even wennen. De meeste
medewerkers zijn er blij mee en kunnen er goed mee omgaan.

5

ONDERNEMINGSPL AN 2019 -20 22

• Na een periode van ‘koudwatervrees’, werken we volledig in de Cloud waardoor servers niet meer nodig.
Het werkt gelukkig prima!
• Alle medewerkers moeten per jaar 24 PE (permanente educatie) punten halen. Zij mogen dit naar eigen
inzicht besteden aan opleidingen/trainingen voor verdieping van het huidige werk of verkenning van
andere werkterreinen binnen of buiten Van Alckmaer.
• Een klantportaal hebben wij helaas nog niet. Hier werken we hard aan en het zal tegen het einde van
2019 gereed zijn.

2

Een toekomstbestendige organisatie
We hebben in de afgelopen jaren veel in gang gezet en veel bereikt, ondanks soms moeilijke omstandigheden. Bij ons draait het om de medewerker. Om in de toekomst nog echt mee te kunnen doen, hebben we
een flexibele en “lean” organisatie nodig. Een organisatie met medewerkers die er zin in hebben, die uitgerust zijn met goede sociale antennes en die kwalitatief goed werk verrichten. Het betekent ook een organisatie die vertrouwen heeft in haar medewerkers en hen perfect kan ondersteunen in hun taakuitoefening.
Blijvend scholen en trainen zijn daarbij essentiële ondersteuningsmiddelen. Wij werken efficiënt en effectief
wat het kostenbewustzijn ten goede komt. Wij zoeken steeds naar nieuwe wegen om onszelf blijvend te
verbeteren. Dit doen wij vanuit het motto “fouten maken mag, maar ervan leren moet”.
Of de huidige omvang van de organisatie optimaal is weten wij nog niet. Daar is het nu nog te vroeg voor.
We merken wel dat we kwetsbaar zijn als kleine organisatie. Wij denken die kwetsbaarheid op te kunnen
vangen door tijdelijk in te huren in plaats van een overmaat aan uren te hebben op bepaalde posities. Wat
het uiteindelijke evenwicht is, dat is nog zoeken. En dat maakt ook niet uit. Onze organisatie is namelijk
ademend en organisch en de medewerkers zijn zeer flexibel. In zo’n kleine organisatie is dat een must.
Wij gaan ons meer richten op externe communicatie, zoeken daarbij actief de social media en zorgen dat
wij met regelmaat in de publiciteit te vinden zijn. Wij vieren onze feestjes voor en met onze huurder. Ons
communicatiebeleid vormt hiervoor de basis en biedt ons houvast. Onze processen zijn leidend in onze
organisatie en onze medewerkers monitoren die processen om ze doelmatig en efficiënt te houden. Wij
zorgen ervoor dat de Planning & Control cyclus op orde is, en dat we risico’s goed in kaart hebben. Op
deze manier voorkomen we dat ons iets overkomt.
De banden met een breed netwerk aan stakeholders houden we warm. We merken dat we hier niet
altijd even veel tijd voor hebben. Toch zetten we ons in om op alle niveaus blijvend goede contacten
en ingangen te hebben, want alleen in samenwerking kunnen we onze doelen bereiken.
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De kern als kracht van Van Alckmaer
Kerntaak
Het huisvesten van personen die door hun inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting in de reguliere woningmarkt. Onder passend verstaan we
een betaalbare, goede, comfortabele, energiezuinige woning, die aansluit op de persoonlijke situatie van de
(toekomstige) huurder.
Dit wordt bereikt door het laten bouwen, verhuren en beheren van:
• Sociale huurwoningen (huurprijs < € 720,42, prijspeil 2019);
• Een bescheiden aantal duurdere huurwoningen (huurprijs > € 720,42);
• Maatschappelijk vastgoed, uitsluitend en alleen wanneer er een noodzakelijke bijdrage wordt geleverd
aan de leefbaarheid in de buurten waar wij woningbezit hebben;
• Zorgvastgoed, daar waar dit een bijdrage levert aan de zorgtransitie en het langer zelfstandig wonen van
ouderen.
Doelgroep
De klanten waar wij ons vanuit de maatschappelijke opdracht primair op richten zijn:
• Huishoudens met een inkomen tot € 42.436,- (prijspeil 2019);
• Personen die door persoonlijke, sociale of andere omstandigheden, zoals fysieke of psychische
beperkingen, moeilijkheden ondervinden bij het vinden van passende huisvesting.
Kernvoorraad
De kernvoorraad is dat deel van de woningportefeuille dat we nu en in de toekomst nodig hebben voor het
vervullen van onze volkshuisvestelijke ambities. Onze wensportefeuille actualiseren we op basis van de
regionale woonvisie, onderzoeken naar de ontwikkeling van doelgroepen, demografische ontwikkelingen
en lokale omstandigheden. Het verschil tussen onze huidige woningportefeuille en de wensportefeuille
overbruggen we door nieuwbouw, verkoop, woningverbetering, transformatie, sloop al dan niet in combinatie met herstructurering. Hierdoor verandert ons woningbezit langzamerhand, waardoor het blijvend
aansluit bij de vraag.
Kernwaarden
We werken met ons hart vanuit 6 centrale kernwaarden. Deze kernwaarden geven ons houvast bij het
maken van keuzes.
1 Klantgericht
De vraag van de klant is leidend. We praten en denken met de klant, we luisteren en zorgen ervoor dat de
klant dit ook terugziet in ons dagelijks handelen.
2 Bevlogen en betrokken
We zijn trots op wat we doen, voelen ons verwant met onze huurders en we zoeken actief de dialoog met
onze huurders op.
3 Duurzaam en toekomstbestendig
We zijn duurzaam op het gebied van ons vastgoed, maar zeker ook in het onderhouden van relaties met
huurders, huurdersbelangenvereniging, klankbordgroepen, bewonerscommissies, overheid, corporaties
en partners.
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4 Vooruitstrevend:
We leren van onze fouten, hebben lef en de blik vooruit. We durven buiten gebaande paden te denken.
5 Duidelijk:
We zijn betrouwbaar in wat we zeggen en doen.
6 Kostenbewust:
We zijn efficiënt, effectief en zuinig met maatschappelijk geld.
Kerngebied
Ons werkgebied is de Marktregio Noord-Holland Noord. Ons kerngebied, waar we actief opereren, is de
gemeente Alkmaar en de gemeente Bergen. Ook hebben we kern-wijken benoemd, dit zijn Overdie,
Alkmaar-zuid en centrum. In deze wijken werken we aan een integrale wijkvisie.

4
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• Het voortzetten van de ingeslagen weg met het verduurzamen van de bestaande voorraad om de energielasten, en dus de woonlasten voor onze huurders, te verlagen.
• Bij woningverbetering (en verduurzaming van de woning) hanteren wij het “niet meer dan anders” principe,
waarbij we streven naar een situatie dat de woonlasten gelijk blijven. We kunnen hiervoor geen garanties
geven
• We blijven ons preventief inzetten op het voorkomen van huurachterstanden. Het uitdrukkelijk streven
is maximaal 0,4% aan huurachterstand te hebben ten opzichte van de totale jaarhuur en vergoedingen
(servicekosten). We gaan er steeds meer “op uit” om bij de eerste signalen met de huurder in contact te
treden, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

Betaalbaarheid
Voor onze huurders staat betaalbaarheid op nummer 1. Dat is niets nieuws, maar wel iets dat steeds
belangrijker wordt. Gelukkig is de economie de afgelopen jaren stevig aangetrokken, waar ook onze huurders van profiteren. Toch zijn er groepen huurders die hier niets, of nauwelijks iets, in hun portemonnee
van terugzien. Wij merken elke dag dat huurders moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor
ons betekent dit dat wij steeds meer tijd steken in het voorkomen van huurachterstanden en dat wij de
huren laag willen en moeten houden.
We oriënteren ons op de mogelijkheden om in de toekomst een huurprijs te bepalen op basis van het inkomen, en niet enkel op basis van woningkwaliteit, zoals dat nu het geval is. Een huurprijs die niet te hoog is,
en passend is bij de het inkomen, zou huurachterstanden kunnen voorkomen. Daarbij kan het ook betekenen dat als inkomen stijgt, de huurprijs ook kan stijgen. Dit volgens het principe van ‘de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten’. Aan dit idee zitten echter ook heel wat haken en ogen, en wettelijk zijn er nog
maar beperkte mogelijkheden toe. Komende jaren willen wij hierin de speelruimte bepalen, en onderzoeken wat de voor- en nadelen voor de huurders, en voor ons als corporatie, zijn.
Wij hebben een streefhurenbeleid, waarbij de huidige huren (ook bij mutatie) worden gemaximaliseerd op
de aftoppingsgrenzen. Hierdoor is een fors aantal huren naar beneden bijgesteld of bevroren. Ook onze
nieuwbouwwoningen komen voor het grootste gedeelte niet meer boven deze aftoppingsgrenzen uit.
Daarnaast staan wij ook de komende jaren een zeer gematigd huurbeleid voor. Door middel van de
huurprijzen proberen wij meer differentiatie in complexen en wijken te krijgen. De te betalen huur en de
energienota zijn in verhouding tot het netto inkomen vaak een probleem voor de huurder. Wat kunnen wij
doen om deze woonlasten te verlichten? We kunnen helaas geen geldbomen planten, maar wat we wel
kunnen doen is het volgende:
Wat spreken wij af?
• Een zeer gematigd huurbeleid gemiddeld maximaal inflatie + 1 % voor het Daeb bezit. Niet-Daeb betaalt
marktconform, op deze manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten.
• Huidige huren blijven afgetopt op de aftoppingsgrenzen en dit geldt ook voor de meeste nieuwbouwwoningen.
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Beschikbaarheid
Het hoeft geen betoog, ook in Alkmaar is de vraag naar woningen voor één- en tweepersoons -huishoudens
in de categorie vanaf 55 jaar groot en deze wordt steeds groter. Daarnaast neemt de druk op de woningmarkt toe door de komst van statushouders, toename van bijzondere doelgroepen, de zorgtransitie (extramuralisering) en het verplicht langer zelfstandig wonen van ouderen met een zorgvraag. Bij buurtgerichte
vernieuwingsopgaven is het faciliteren van differentiatie in klantgroepen, dus het creëren van een flexibele
woningvoorraad, een belangrijk aspect voor ons.
Kwantitatief
In de huidige prestatieafspraken was uitgegaan van een maximale groei van 5% van het aantal sociale huurwoningen (750 extra sociale huurwoningen) voor de komende 10 jaar. Recent onderzoek heeft aangetoond
dat dit percentage achterhaald is. De komende 15 jaar groeit de sociale doelgroep met 15,2%, wanneer we
dit extrapoleren naar de woningvoorraad, komt dit neer op uitbreiding van het totaal aantal sociale huurwoningen in Alkmaar met 2.200 woningen. Voor ons betekent dit een opgave tot uitbreiding door nieuwbouw
met 350 sociale huurwoningen in de periode tot 2030. Mochten er zich eerder extra kansen voordoen om
te kunnen groeien dan zullen wij deze benutten.
Kwalitatief
Ten aanzien van de ontwikkeling van doelgroepen is de verwachting dat het aantal huishoudens met een
leeftijd onder de 55 jaar zal afnemen. Daarentegen zal het aantal huishoudens van 55 tot 75 jaar met hetzelfde percentage stijgen. Het aantal gezinnen zal zich stabiliseren. Het grootste verschil wordt veroorzaakt
door de doelgroep 75+. Deze zal tot 2030 explosief stijgen (+78%!) en vanaf 2035 geleidelijk afnemen. Dit
laatste bevestigt de filosofie dat het ontwikkelen van enkel doelgroep-afhankelijke woningen tot leegstand
op lange termijn kan leiden.
Flexibele, levensloopbestendige, levensfase-onafhankelijke, dus eigenlijk meeademende woningen, zijn
meer toekomstbestendig en verkleinen de kans op herstructurering of leegstand in de toekomst.
Bijzondere doelgroepen
Ook zien we dat de behoefte aan beschikbare en betaalbare woningen voor bijzondere doelgroepen toeneemt. De gemeente Alkmaar heeft zich ten doel gesteld om de komende vijf jaar 350 mensen uit het beschermd wonen (inclusief jongeren uit Jeugdzorginstellingen) uit te laten stromen naar begeleid zelfstandig
wonen. De corporaties, gemeenten en zorgorganisaties hebben gezamenlijk een “Pact voor Wonen” met
ondersteuning gesloten, waarin onderling afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld huisvesting en begeleiding voor deze doelgroep. De komende vier jaar zal Van Alckmaer uitvoering blijven geven en medewerking
verlenen aan het Pact voor Wonen.
Jongerenhuisvesting
Ook blijkt dat betaalbare huisvesting voor de doelgroep jongeren onder de 23 jaar een knelpunt is. Van deze
doelgroep komt een deel op een wachtlijst terecht doordat er onvoldoende woningen met een lage huurprijs
beschikbaar komen(< € 424,44 prijspeil 2019). Er zijn op dit moment niet voldoende woningen met die
huurprijs beschikbaar. Wij nemen op ons om 4% van ons bezit te bestemmen voor deze doelgroep.
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wat goede afstemming vraagt met onze collega-corporaties. Niet alleen binnen de prestatieafspraken, maar
ook op strategisch en operationeel buurt- en straatniveau. Zoals in de buurten Kooimeer en Overdie waar
we samen met Woonwaard sterk zijn vertegenwoordigd.
Portefeuillestrategie
Om aan de kwalitatieve en kwantitatieve vraag te kunnen voldoen, zullen we ons woningbezit op onderdelen moeten aanpassen. Wij hebben (te) veel grote eengezinswoningen en appartementen zonder lift, die
vaak niet geschikt zijn voor ouderen. Daar zit een probleem wat wij gaan aanpakken.
Hiervoor hebben wij een portefeuillestrategie voor in ieder geval de komende 10 jaar opgesteld. Dit helpt
ons om gestructureerd en goed doordacht de juiste keuzes met betrekking tot ons woningbezit te maken.
Nieuwbouw en transformatie wordt afgestemd op de wensportefeuille. De wensportefeuille laat zien welke
woningen wij in de toekomst in ons bezit willen hebben. In de wensportefeuille zetten wij in op het bouwen
van vooral levensloopbestendige woningen, waar ook zorg geleverd kan worden. In bijzondere situaties,
zoals herstructurering, bouwen we ook kleine eengezinswoningen (tot 95 m2) die beschikbaar zijn voor
één- of meer persoonshuishoudens.
Groei
Naast de genoemde nieuwbouwopgave van 350 sociale huurwoningen tot 2030, willen wij verder groeien.
Waarom groei? Groei is geen doel op zich, maar op deze manier hebben wij mede een antwoord op de
verwachting dat het aantal huishoudens dat afhankelijk is van een sociale huurwoning harder zal stijgen
dan in 2017 was geprognosticeerd. Ook in de Woonagenda 2018-2021 wordt gepleit voor het versnellen
en vergroten van het woningaanbod. Een uitbreiding is voor ons als organisatie behapbaar en we kunnen
de toenemende beheersvraag die daaruit ontstaat met een kleine vergroting van het aantal FTE’s aan. De
beheerlasten in verhouding tot het bezit nemen slechts marginaal toe.
Doorstroming
Doorstroming bevorderen binnen de buurt is een belangrijk item. In de Woonagenda 2018-2021 wordt
dit onderwerp ook uitvoerig toegelicht. Wij horen geregeld van onze oudere huurders in een eengezinswoning, dat zij willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Voorwaarden zijn dan wel dat deze
woning in dezelfde buurt is en betaalbaar is. Wij streven daarom naar levensloopbestendige buurten,
waar mensen van alle geledingen, afkomst, inkomen, huishoudtype, leeftijd en geaardheid, prettig,
betaalbaar, comfortabel en duurzaam kunnen wonen. In de, op basis van de routekaart “CO2 neutraal in
2050”, te herijken buurt- en complexstrategie zal dit zeker een prominente rol spelen. Daarnaast volgen
wij de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van het bevorderen van doorstroming op de voet.
Hierbij gaat het ook om doorstroming van mensen die te duur, te goedkoop, te groot of te klein wonen.
We onderzoeken in hoeverre dit ook bij ons speelt en kijken of wij (doorstromingsbevorderende-)
experimenten uit kunnen voeren.
Wat spreken wij af?
• Wij groeien met circa 350 woningen tot 2030. Dit door toevoeging aan ons huidig bezit.
• Daar waar zich een mogelijkheid voordoet om sneller te groeien, zullen wij niet nalaten hier actief mee
aan de slag te gaan.
• Grotere eengezinswoningen die buiten het bereik van de doelgroep vallen worden verkocht.
• De huidige appartementencomplexen die niet levensloopbestendig zijn worden, voor zover mogelijk en
wenselijk, getransformeerd.
• Nieuwbouwappartementen die wij toevoegen aan ons bezit zijn altijd levensloopbestendig met een
maximale grootte van 70 m2.

Afstemming met collega corporaties
Van Alckmaer bezit circa 16% van de sociale huurwoningen in Alkmaar. Beschikbaarheid is zeker een item
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• Wij zullen de komende 4 jaar uitvoering geven aan het Pact voor Wonen in het kader van huisvesting en
begeleiding van aandachtsgroepen.
• Nieuwbouw eengezinswoningen die wij toevoegen aan ons bezit zijn nooit groter dan 95 m2 en zijn ook
geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.
• Op basis van prognoses lange termijn is de woningportefeuille in 2020 als volgt onderverdeeld:
- 4% jongerenhuisvesting < 23 jaar (kwaliteitskortingsgrens)
- 63% 1e aftoppingsgrens
- 15% 2e aftoppingsgrens
- 15% 2e aftoppingsgrens-liberalisatiegrens
- 5% > liberalisatiegrens
Hiermee voldoen wij aan de prestatieafspraken.
• Daar waar zich mogelijkheden voordoen (financieel en maatschappelijk verantwoord) bouwen wij ook
voor de middengroepen (huurwoningen tussen € 720,- en € 850,-)
• Voor wat betreft het bevorderen van doorstroming volgen we de ontwikkelingen op de voet en
onderzoeken wij of een experiment op dit terrein haalbaar kan zijn. Hierbij denken wij aan het stimuleren
van verhuizen binnen een buurt van ouderen in een grote eengezinswoning naar een betaalbare nultreden
woning al dan niet met een huurgewenningsregeling.
• We doen onderzoek naar knelpunten in de doorstroming in onze 3 grootste wijken en vormen beleid
hierop.
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Duurzaamheid en woningkwaliteit
Dagelijks kunnen wij lezen dat er van alle kanten stappen worden gezet om woningen in Nederland
energiezuinig en aardgasvrij te maken. Dat vergt een grote inspanning en een enorme investering voor alle
woningeigenaren in Nederland, maar voor corporaties in het bijzonder. Doordat we van de overheid terug
moesten naar de kerntaak, werd de weg naar extra inkomsten afgesneden. Daarnaast verraste de overheid
ons met verschillende heffingen. We moeten alle financiële zeilen bij zetten om onze reguliere onderhoudsen investeringsopgave waar te maken. Daar komt nu nog de investering in het kader van de duurzaamheidsopgave bij.
Voor wat betreft de verduurzaming van de bestaande voorraad worden de ambities steeds verder aangescherpt en bijgesteld om dromen en werkelijkheid beter op elkaar af te stemmen. De ambities en afspraken
nog even op een rijtje:
2013
2016
			
2017
			
2018

Energie akkoord - label B in 2020
Energie agenda kabinet: CO2-uitstoot moet in 2030 met 40% en in 2050 met 80 tot 95% zijn
teruggedrongen
Woonagenda: gemiddeld energielabel B op sectorniveau in 2021, alle corporatiewoningen
CO2-neutraal in 2050
Energietransitie: ambitie ook aardgasvrij in 2050/ schrappen aansluitplicht gasnet in 2021

Voor ons is duurzaamheid een belangrijk onderdeel bij de strategische afwegingen die wij maken. Onze
ambitie is dat door het energetisch verbeteren van de woningvoorraad de woonlasten minimaal gelijk
blijven -niet meer dan anders principe- en bij voorkeur dalen.
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een
enorme opgave. Onderdeel van die opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim zeven miljoen huishoudens
moeten van het aardgas af. De Alkmaarse woningcorporaties, woningstichting Langedijk en de HVC tekenden het manifest ‘van gas los’ waarin ze belanghebbenden oproepen om gezamenlijk te werken aan een
regionaal plan voor energietransitie. De corporaties kiezen voor duurzame warmte bij nieuwbouw, maar
ook steeds vaker als toepassing voor bestaande woningen.
Voor ons is bij renovatie het uitgangspunt om bij voorkeur de woning aardgasvrij te maken en ervoor te
zorgen dat minimaal energielabel A wordt behaald. Voor nieuwbouw geldt bij voorkeur aardgasvrij, energieneutraal (EPC 0.0) en een label van A++.
De in 2018 opgestelde routekaart om te komen tot een CO2-neutraal woningbestand in 2050 wordt in 2019
vervolmaakt en uitgerold. Hierbij zorgen wij ervoor dat de plannen ook financieel haalbaar zijn.
Wij realiseren ons heel goed dat de duurzaamheidsopgave veel van onze bewoners vraagt. Het volledig
duurzaam maken van de woning levert op den duur veel voordelen op, maar tijdens de werkzaamheden
aan de woning heeft het een grote impact op de huurder.
Voor wat betreft materiaalgebruik bij renovatie, nieuwbouw en onderhoud wordt zoveel als mogelijk
gebruik gemaakt van duurzame materialen die onderhoudsarm zijn. Ook gaan we onderzoeken of het
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problemen hebben wij een belangrijke signaleringsfunctie richting onze netwerkpartners. We zetten ons in
voor een sluitende aanpak samen met deze partners.
“cradle to cradle” principe (‘van wieg tot wieg’: producten die na gebruik kunnen worden hergebruikt in een
nieuw product of als grondstof kunnen dienen) toegepast kan worden bij sloop-nieuwbouw en renovatie,
en willen we dit introduceren als onderdeel van Design & Build.
Voorlichting
We vinden het essentieel dat onze huurders bewust zijn van hun eigen invloed op energiegebruik omdat dit
effect heeft op woonlasten, gezondheid en op de uitstoot van CO2. Bewustzijn ontstaat door informatie te
geven over de totale woonlasten, maar ook door voorlichting te geven over de werking van de installaties
en het hoe en waarom van ventileren in de woning.
Maatschappelijk verantwoorde bouwpartners
Naast de voor de hand liggende criteria als kwaliteit en prijs, is binnen ons aanbestedingsbeleid het aantoonbaar maatschappelijk ondernemen van een aannemer een belangrijk selectiecriterium. Ook de inzet
van leerling bouwplaatsen en vakmensen met een achterstand op de arbeidsmarkt (social return) worden
belangrijke aspecten binnen een aanbesteding.
Wat spreken wij af?
• Al onze woningen hebben in 2021 gemiddeld label B / energie index 1.4 (exclusief Monumenten).
• Al onze nieuwbouwwoningen worden energieneutraal (EPC 0.0).
• Energielabel nieuwbouw A++, renovatie minimaal A.
• In 2019 wordt de routekaart CO2-neutraal 2050, ook financieel, vervolmaakt en uitgerold.
• Wij maken een plan waarin wordt uitgewerkt hoe we voorlichting aan huurders met betrekking tot
verantwoord energiegebruik gaan geven. Dit plan wordt vanaf 2019 gebruikt bij renovatie- c.q.
nieuwbouwprojecten.
• Vanaf 2019 geven wij meer handen en voeten aan het concretiseren en implementeren van ‘cradle to
cradle’.
• Voor monumenten hebben wij een status aparte. Het vergt tijd en extra inzicht om deze energieneutraal
te maken. We lopen hierbij niet voorop, maar maken gebruik van externe expertise om hierop mee te liften.
• In het Programma van Eisen wordt het werken met maatschappelijk verantwoorde bouwpartners
uitgewerkt en aangescherpt.

7

Leefbaarheid en Participatie
Leefbaarheid
Het leefbaarheidsbeleid van Van Alckmaer is in het vierde kwartaal 2018 vastgesteld. De uitvoering van het
gemaakte beleid start in 2019 en de evaluatie volgt het jaar daarna, in 2020. De volgende uitgangspunten
zijn opgenomen in het leefbaarheidsbeleid:
Wij zijn een maatschappelijk betrokken woningcorporatie die weet wat er speelt in de wijk. Onze medewerkers zijn aanwezig en zichtbaar in onze complexen en wijken. Zij zijn onze ogen en oren in de wijk en
spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de leefbaarheid en het tegengaan van onder andere woonoverlast en woonfraude.

Huurders weten zelf het beste wat goed en wenselijk is voor het vergroten van de leefbaarheid van hun
wijk. Van onze huurders verwachten we medewerking aan het schoon en leefbaar houden van de buurt.
Initiatieven die hieraan bijdragen worden enorm gewaardeerd en faciliteren wij graag.
Wat spreken we af?
• We besteden de komende vier jaar € 320.000,- aan leefbaarheid.
• Bij planmatig onderhoud onderzoeken wij per complex of wij leefbaarheidsacties kunnen koppelen aan
het onderhoud. Dit doen we minimaal een half jaar voor het onderhoud door middel van gesprekken
met huurders, in overleg met de woonconsulent sociaal beheer en wijkbeheerders.
• Als er plannen zijn voor het uitvoeren van leefbaarheidsprojecten, dan informeren wij onze collegacorporaties die ook woningbezit hebben in deze wijk over ons project. Wij bieden de collegacorporaties
dan de mogelijkheid om deel te nemen aan het project.
• Wij stimuleren en ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven van huurders. De woonconsulent sociaal
beheer attendeert en stimuleert huurders(vertegenwoordigers) op het doen van een aanvraag en beoordeeld de aanvragen. Wij ondersteunen initiatieven door bijvoorbeeld een financiële bijdrage, inzet van
personeel en/of inzet van middelen.
• Onze medewerkers nemen structureel deel aan multidisciplinair overleg met netwerkpartners voor de
wijken Overdie en Zuid, waar zich de grootste concentratie van ons bezit bevindt en de sociale
problematiek het grootst is.
Participatie
Van Alckmaer heeft een participatiebeleid opgesteld. De uitvoering van dit beleid is in 2018 gestart en loopt
door in 2019, gevolgd door de evaluatie van dit beleid. In ons beleid staan de volgende uitgangspunten
benoemd:
De vraag van onze huurder is leidend; onze huurders vormen immers ons bestaansrecht. Alles wat we
doen en hoe wij handelen, doen we vanuit deze gedachte. Wij benaderen onze huurders actief, we komen
naar de huurders toe en niet andersom. We verkennen daarnaast nieuwe vormen van samenwerking met
onze huurders. Veel huurders hebben goede ideeën over hun woning en woonomgeving en willen zich
hiervoor inspannen. Daarom biedt Van Alckmaer huurders de ruimte om zaken zelf te beheren. Soms
betekent dit dat wij iets uit handen moeten geven. Dat maakt het ruimte bieden voor zelfbeheer voor Van
Alckmaer best spannend. We zien ook kansen. Door zelfbeheer krijgen huurders immers de ruimte om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor de woonsituatie.
We bieden onze huurders ruimte voor keuze en invloed bij ingrepen aan het complex. We zorgen ervoor
dat huurders bij grootschalige ingrepen van het complex in een vroeg stadium worden betrokken bij de
planvorming. Van ten minste informeren tot en met samen ontwerpen. De intensiteit en vorm kan per
project verschillen.
Wat spreken we af?
• Bij renovatie of groot onderhoud wordt een klankbordgroep van bewoners opgericht, zodat huurders
kunnen meedenken en meedoen voorafgaand aan de werkzaamheden. Het niveau van participatie kan
per project verschillen.
• De woonconsulenten sociaal beheer organiseren inspraakbijeenkomsten voor bewoners minimaal een
half jaar voorafgaand aan onderhoudswerkzaamheden. De wijze waarop kan per project verschillen.

Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met netwerkpartners de complexen, buurten en
wijken schoon, heel en veilig te houden. Bij níet direct aan het wonen gerelateerde
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• Onze bewonerscommissies houden wij in stand door met hen twee keer per jaar een overleg te organiseren. We volgen hierin de verplichtingen van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.
• We blijven onze Huurdersbelangenvereniging betrekken bij ons beleid en projecten conform de gezamenlijk opgestelde samenwerkingsovereenkomst en de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.
• We honoreren bewonersinitiatieven gericht op zelfbeheer in de vorm van een pilot met bijbehorende
evaluatie.
• Samen met onze Huurdersbelangenvereniging maken we een participatieplan waarin we onze gezamenlijke bijdrage concretiseren en geven we aan hoe we participatie gaan faciliteren en bevorderen.
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Hart voor monumenten
Wij zijn trots op onze monumenten en hebben ons de afgelopen decennia gespecialiseerd in het beheer
van cultureel erfgoed. Onze bewoners staan over het algemeen positief, en vaak ook met enige trots,
tegenover onze inzet in monumenten. Het uitgangspunt dat monumenten juist ook bestemd zijn voor de
primaire doelgroep, wordt gewaardeerd door onze bewoners.
Van Alckmaer bezit 155 verhuureenheden in monumenten (146 woningen en 9 bedrijfspanden). Veel van de
monumenten in het bezit van Van Alckmaer behoren qua historie en bekendheid tot de parels van de stad
Alkmaar.
Monumenten dragen bij aan de kwaliteit van een buurt, stad en zelfs de regio. Een aantrekkelijke historische
binnenstad trekt bezoekers (toeristen) en geeft een extra impuls aan de stadseconomie. Monumenten zijn
meer dan alleen bezit van de corporatie: zij vormen een gezamenlijk cultuurgoed van de samenleving. Voor
een gezonde regionale woningmarkt is het van belang dat de regio aantrekkelijk blijft. Als centrumgemeente van de regio Alkmaar is de kwaliteit van de stad Alkmaar van belang voor de aantrekkingskracht van de
regio. De monumenten binnen het historisch centrum van Alkmaar dragen daar zeker aan bij. De restauratieopgave op de lange termijn is beperkt en beheersbaar.
Daarentegen is het verduurzamen van het monumentaal bezit wel een aandachtspunt. Binnen de restauraties van de afgelopen jaren is het op een verantwoorde manier isoleren en ventileren meegenomen.
Bekend is dat de monumentale aspecten en waarden en daarmee de beperkingen, met zich meebrengt dat
investeringen in isolerende maatregelen en energiezuinige installaties vragen om een hogere investering
dan bij regulier vastgoed. Wij volgen de ontwikkelingen en experimenten op de voet en zullen nieuwe technieken toepassen wanneer deze zich financieel, gebruikersvriendelijk en technisch hebben bewezen.
De visie voor de komende jaren is dat we ons monumentaal bezit in stand houden en waar mogelijk en
noodzakelijk verduurzamen. Het uitbreiden van het bezit zal niet op grote schaal plaatsvinden en zich
beperken tot monumentaal bezit van collega-corporaties, mogelijk gemeenten en non-profit organisaties
binnen ons kerngebied.
Het delen van expertise is een belangrijk aspect binnen de monumentensector. Het initiatief nemen in
het bundelen van kennis en het stimuleren en enthousiasmeren van jongeren voor monumentenzorg,
zal de komende periode worden uitgewerkt en geïmplementeerd.
Wat spreken wij af?
• Onze monumentenportefeuille houden we in stand en we zetten in op een beperkte uitbreiding door
verwerving van collega-corporaties, mogelijk gemeenten en non-profit organisaties binnen ons
kerngebied.
• Waar mogelijk en noodzakelijk verduurzamen we ons monumentaal bezit.
• Samen met andere monumentenorganisaties zetten wij ons in voor het bundelen van kennis en het
delen van expertise met eigenaren van monumenten.
• Wij nemen initiatieven in het stimuleren en enthousiasmeren van jongeren (scholieren) voor de boeiende
wereld van de monumentenzorg.
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Bedrijfsvoering
Financieel
Van Alckmaer voor Wonen is financieel gezond en zal dat blijven. Er zijn voldoende mogelijkheden om het
geformuleerde beleid uit te voeren en tegelijkertijd binnen de normen zoals bepaald door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Wonen (AW) te blijven. Uiteraard volgt van Alckmaer
het rekenmodel van het WSW bij de beoordeling van onze financiële positie en conform de update van de
economische parameters van de AW.
Van Alckmaer hanteert als interne norm om te streven naar een efficiency ratio van minimaal 50%.
Risicomanagement en -beheer
Van Alckmaer heeft als doelstellingen om te voldoen aan de wet- en regelgeving, het risicobewustzijn
te vergroten en doorlopend te beschikken over voldoende solvabiliteit. Risicobeheersing en een goede
werking van onze P&C cyclus zijn mede een voorwaarde voor het borgen van onze financiële continuïteit.
Dit is een samenspel tussen de RvC, het MT, de audit- en treasurycommissie, de externe controller en de
accountant.
Projecten
Wanneer er zich mogelijke projecten (acquisitie, nieuwbouw of renovatie) voordoen, worden deze projecten
zowel beoordeeld op het interne rendement als ook op de financiële haalbaarheid binnen de organisatie
middels een doorrekening van de effecten die een individueel project zou hebben op de financiële ratio’s
en de bijbehorende normen van het WSW/AW. Mocht een van deze stoplichten op rood springen en er
is geen aantoonbare maatschappelijke noodzaak, dan zal er een versobering moeten plaatsvinden in het
Plan van Aanpak, of zal de acquisitie niet door gaan. Hierdoor blijft de financiële continuïteit te allen tijde
gewaarborgd.
Governance
Governance is een belangrijk punt binnen de sector. Een keer per vier jaar wordt de Visitatie afgelegd en
komt er (zoals het er nu naar uitziet) een Governance Inspectie (GI). Beide instrumenten zijn voor ons van
belang om te weten of wij onze Governance echt op orde hebben en gaan wij in dialoog met de visitatiecommissie en AW.
Wat spreken wij af?
• Wij blijven toegang houden tot de kapitaalmarkt.
• Voldoen aan de normen van de externe toezichthouder en aan onze eigen interne normen.
• Voldoen aan de beoordeling op de 24 business risks van het WSW.
• Een efficiency ratio van minimaal 50%.
• Een optimale werking van onze P&C cyclus, om onze risico’s te monitoren.
• Cijfer voor Visitatie van gemiddeld een 7 en een voldoende vanuit de GI.
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