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Inhoud Voorwoord

Al meer dan 100 jaar maken wij ons sterk voor goed wonen We bieden huurders en woningzoek-

enden met een laag inkomen een goede, passende en betaalbare woning in een prettige woon-

omgeving. Dat doen we in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe. 

Dat doen we samen 

Samen met de Huurdersraad, gemeenten en samenwerkingspartners op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn zorgen we dat huurders prettig en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Voor een groot aantal bedrijven in de regio zijn wij opdrachtgever. 

De verandering is duurzaam 

In 2019 formuleerden we onze doelen in het ondernemingsplan ‘De verandering is duurzaam’. 

Onze ambities en doelen staan altijd in het licht van onze missie:

Wij bieden onze klanten een goede, betaalbare woning

in een prettige woonomgeving. Daarmee leveren we 

een duurzame en toekomstgerichte bijdrage aan de 

lokale samenleving.

Een beknopt verslag van onze activiteiten in 2019

Met dit verslag willen wij onze samenwerkingspartners en belangstellenden van dienst zijn. 

Het biedt overzichtelijk alle aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan over het 

maatschappelijk presteren van Triada. Dat gesprek gaat over de toekomst. De coronacrisis 

drukt daarop onvermijdelijk zijn stempel. Wij zetten sterk in op maatwerk aan huurders die 

door de crisis in de problemen zijn gekomen. Dit verslag is beknopt. Onze complete en 

definitieve cijfers vindt u in ons formele jaarrekening. 
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Onze  
successen 
in een 
notendop
U verwacht van ons dat  

we ons werk goed doen. Van 

onszelf verwachten we meer: 

dat we ook het goede doen. 

Daar doen wij voortdurend ons 

best voor. Op verschillende 

onderdelen van ons werk 

waren wij afgelopen jaar extra 

trots. Op onze dienstverlening 

bijvoorbeeld, waarbij we zo 

goed mogelijk luisteren naar 

ál onze klanten. En we namen 

veel energiebesparende 

maatregelen voor duurzaam 

wonen. 

We zijn trots op …

… een daadkrachtig  

ondernemingsplan 

In 2019 ging ons nieuwe onderne-

mingsplan in. Met als speerpunten: 

betaalbaarheid, beschikbaarheid 

en duurzaamheid. Daarbij staat 

het belang van onze klanten altijd 

voorop. Want zij zijn voor goed en 

betaalbaar wonen aangewezen op 

onze woningen. Daarvoor werken 

we intensief samen met onze 

huurders, de Huurdersraad en 

lokale belanghouders. 

Bekijk hier ons  

ondernemingsplan: 

• Animatie in 2 minuten

• Het complete plan 

   in 20 minuten 

… zoveel mogelijk  

energiemaatregelen uitvoeren

Energiemaatregelen zijn belangrijk. 

Om klimaatverandering tegen te 

gaan. Om woonlasten lager te 

houden. En om een comfortabe-

lere woning te bieden. We zijn er 

trots op dat we eind 2019 al 60% 

van ons woningbezit naar label B 

of hoger hebben gebracht. 

Die labelverbetering bereikten we 

met nieuwbouw en met bijna 

€ 25 miljoen aan investeringen in 

bestaande woningen. 

… onze dienstverlening voor 

iedere klant

In 2019 hebben we belangrijke 

stappen gezet op het gebied van 

onze dienstverlening. Daarvoor 

zetten wij een KlantContactPunt 

(KCP) op. Deze afdeling beant-

woordt zoveel mogelijk vragen van 

de klant in 1 keer. Dat zijn nu voor-

al vragen per telefoon of per mail. 

Daarnaast kunnen klanten sinds 

2019 veel zaken online regelen op 

hun klantportaal MijnTriada. En wie 

graag persoonlijk geholpen wordt, 

kan ook nog steeds bij ons terecht. 

… onze analyse van cijfers en data 

We willen de juiste keuzes kunnen 

maken voor ons vastgoed. Daar-

voor zijn cijfers en data belangrijk. 

En een goede analyse hiervan. De 

kwaliteit van onze data wordt ieder 

jaar beter. Afgelopen jaar namen 

we nieuwe software in gebruik. 

Hiermee kunnen we nog betere 

keuzes maken voor ons vastgoed 

op de langere termijn. 

… flexprijzen voor een betere 

doorstroming

Wij moeten woningen passend

toewijzen. Maar dat maakt 

doorstroming binnen sociale 

huurwoningen moeilijker. Want 

komt er een levensloopbestendig 

appartement vrij? Dan is dat vaak 

te duur voor ouderen. Terwijl 

zij de doelgroep zijn. Daarom 

hebben wij flexprijzen ingesteld. 

Dit betekent dat een huurder van 

55 jaar of ouder die voldoet aan 

onze voorwaarden, kan reageren 

op onze flexprijswoningen. Ook 

als de huurprijs eigenlijk te hoog is. 

Wij verlagen dan namelijk de huur 

van deze woning. Zo bevorderen 

we de doorstroming onder deze 

doelgroep. 

… de opstapregeling

Wij bieden mensen die nu

intramuraal wonen met voorrang 

een woning, waarin zij zelfstandig 

gaan wonen. Dat heet de op-

stapregeling. We maken daarbij 

afspraken over begeleiding en 

zorg. Zodat zij makkelijker kunnen 

terugkeren in de samenleving. 

https://www.triada.nl/over-ons/publicaties/ondernemingsplan/
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De huur mag niet te hoog zijn

Huurprijsklassen prijspeil 2019 Aantal % Huurprijzen en ‘aftoppingsgrenzen’

Goedkoop ≤ € 424,44 647 10% ≤ € 424,44   de kwaliteitskortingsgrens

Betaalbaar > € 424,44 en ≤ € 651,03 4.348 68% ≤ € 607,46   de 1e aftoppingsgrens

   ≤ € 651,03   de 2e aftoppingsgrens

Tot huurtoeslaggrens > € 651,03 en ≤ € 720,42 921 15% ≤ € 720,42   de liberalisatiegrens

Boven huurtoeslaggrens > € 720,42 466 7% > € 720,42   vrije sector

Totaal aantal zelfstandige woningen 31-12-2019 6.382 100%  

Wij zorgen 
voor  
betaalbare 
woningen 

Woonlasten worden steeds 

hoger. De laatste jaren komt 

dat vooral door de stijgende 

energieprijzen. Wij willen de 

huurprijs daarom het liefst zo 

laag mogelijk houden. Onze 

inzet is zorgen voor genoeg 

passende woningen voor 

mensen met een beperkt 

inkomen. Ondanks ons huur-

beleid en onze inspanningen 

om de woonlasten laag te 

houden, heeft een aantal 

huurders moeite om elke 

maand de huur te betalen. 

Wat cijfers op een rij:

• Gemiddeld vragen wij 67% van 

de maximaal toegestane huur-

prijs. Landelijk is dat 73%. 

• We zorgen ervoor dat minstens 

 75% van onze woningen een  

huurprijs heeft lager dan 

€ 651,03 per maand (zie tabel: 

De huur mag niet te hoog zijn). 

We verhogen onze huren zo ge-

leidelijk en rechtvaardig mogelijk

Wij willen onze huren zo betaal-

baar mogelijk houden. Nu en in 

de toekomst. Maar we ontkomen 

er niet aan onze huren wel af en 

toe te verhogen. Dat doen we op 

3 momenten: 

1. Huurharmonisatie na mutatie 

van een woning.

2. De jaarlijkse huurverhoging.

3. Huurverhoging na een  

woningverbetering.

We moeten sociale huur-

woningen ‘passend toewijzen’

Passend toewijzen betekent dat 

minimaal 95% van de huishoudens  

met een inkomen tot en met 

€ 38.035 een woning toegewezen 

moet krijgen met een kale huurprijs 

tot en met € 607,46 of € 651,03 

(zie tabel: De huur mag niet te 

hoog zijn). Dit bedrag hangt af van 

de gezinssamenstelling en leeftijd. 

Hiermee wil de overheid voorkomen

dat huishoudens met de laagste in-

komens in te dure woningen komen.

Daarnaast geldt de 

‘Staatsteunregeling’

Dit betekende dit dat we in 2019 

maximaal 10% van de woningen 

met een huur tot € 720,42 mochten 

verhuren aan de middeninkomens. 

Dat zijn huishoudens met in 2019 

een inkomen tussen € 38.035 en 

€ 42.436. Tijdelijk mogen we ook 

maximaal 10% van de woningen 

vrij toewijzen. Deze regeling van 

2 keer 10% geldt tot en met 2020. 

Daarna wordt dat weer 10%. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2019 wezen wij 99,0% van 

de woningen passend toe. 

Slechts 2 woningen wezen wij 

‘niet passend’ toe, dus met een 

hogere huur. 

• In 2019 wezen we 2 woningen 

toe aan huishoudens met een 

middeninkomen, dus met een 

hoger inkomen. De reden was 

1 keer urgentie en 1 keer leef-

baarheid. 

We bieden flexprijzen aan 

huurders van 55 jaar of ouder

Is een huurder 55 jaar of ouder en 

voldoet hij of zij aan onze voor-

waarden? Dan kan deze huurder 

reageren op alle flexprijswoningen.  

Oók op woningen tot en met 

€ 720,42 netto huur per maand 

(huurgrens 2019). Ook als het 

inkomen volgens het passend 

toewijzen eigenlijk te laag is.  

Wij verlagen dan namelijk de 

huur van de woning. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2019 zijn er 52 woningen 

geadverteerd met een flexprijs. 

• 21 van de 52 woningen zijn 

inderdaad toegewezen voor 

een afgetopte huurprijs. 

• Er konden 21 oudere huis-

houdens verhuizen naar een 

55+woning. 

• Daardoor kwamen er (min-

stens) 21 huurwoningen vrij 

voor andere huurders.

Het inkomen mag niet te hoog zijn 

Inkomensklassen in 2019 Inkomen

Eenpersoons tot AOW t/m € 22.700

Meerpersoonshuishouden tot AOW t/m € 30.825

Eenpersoonshuishouden vanaf AOW t/m € 22.675

Meerpersoonshuishouden vanaf AOW t/m € 30.800

Huishoudens 80% norm t/m € 38.035

Huishoudens 10% norm (middeninkomens) € 38.035 t/m € 42.436

Vrije ruimte 10% (middeninkomens e.v.) Vanaf € 38.035
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“Nou, betaalbaarheid, dat is een onderwerp waar wij ons als 

Huurdersraad best zorgen over maken, dat mag je eerlijk weten”, 

verzucht Johan Brouwer. “Je wilt toch het liefst dat de huren zo 

laag mogelijk blijven. Van iedereen. De Huurdersraad brengt aan 

de corporatie advies uit over de jaarlijkse huurverhoging. Maar 

dat wordt moeilijk als er verschillen ontstaan in hoeveel huur-

verhoging mensen krijgen. Wij weten ook wel dat er mensen 

zijn die echt weinig huur betalen. Maar naar de individuele 

huurder toe vinden wij het lastig om deze verschillen uit te leggen. 

Daar zullen wij als Huurdersraad altijd mee blijven worstelen. 

Betaalbaarheid heeft ook niet alleen met de hoogte van de huur 

te maken. Wij voeren gesprekken met Triada over allerlei onder-

werpen. Het gaat ook over nieuwe woningen bouwen. Hoeveel 

kunnen we dan van Triada verwachten? Wat is voor Triada eigenlijk 

betaalbaar? Dat is ingewikkelde materie. Wij proberen daarin 

goed voor de belangen van huurders op te komen. Daarbij kunnen 

we trouwens nog wel wat hulp gebruiken van nieuwe leden voor 

de Huurdersraad. We zijn een team van betrokken mensen die 

ieder hun eigen talenten inzetten. Het zou fantastisch zijn als er 

een paar nieuwe, enthousiaste mensen bijkwamen.”

Wat is eigenlijk 
betaalbaar?

Johan Brouwer
Voorzitter Huurdersraad Triada
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Wij zorgen 
voor  
voldoende 
beschikbare 
woningen 
De behoefte aan sociale huur-

woningen neemt toe. Ouderen

blijven langer zelfstandig thuis

wonen, de huishoudens 

worden kleiner en we moeten 

meer mensen huisvesten die 

uit intramurale woonvormen 

komen. Daarnaast stromen 

statushouders in en neemt het 

aantal lage inkomens toe.

Mutatiegraad per gemeente in 2019

Epe 5,0% 

Heerde 5,5%

Hattem 5,4%

Totaal op basis van verhuringen 5,2%

We breiden het aantal woningen in de periode 2017-2032 uit met 425 

Dit vraagt een grote investering. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn 

bouwprojecten in 2019 vertraagd. Daarnaast hebben we te maken met 

stijgende bouwprijzen en onvoldoende bouwcapaciteit. 

De wooncrisis heeft invloed op onze woningverkoop

De vraag naar zowel huur- als koopwoningen was in 2019 groot. 

In de herfst van 2019 was #wooncrisis niet voor niets trending op 

social media. Dit had voor onze verkoop 2 gevolgen: 

1. We beperkten de verkoop om zoveel mogelijk huurwoningen  

aan te kunnen bieden. 

2. De woningen die wij te koop aanboden, werden zeer snel verkocht. 

Bij verkoop geven wij altijd onze huurders als eerste de kans om  

een woning te kopen. Om de doorstroming te stimuleren. 

Doorstroming houdt verband met de mutatiegraad 

De mutatiegraad is het percentage woningen dat vrijgekomen is voor 

een nieuwe huurder. Komt er 1 woning vrij omdat een huurder verhuist? 

Dan kan dat tot meerdere mutaties (verhuizingen) leiden. Bijvoorbeeld: 

1. De woning die de oud-huurder achterlaat.

2. Een huurder die doorverhuist (doorstroomt) naar deze woning. 

3. De woning die de doorverhuizende huurder achterlaat, waar een 

starter inkomt.  

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de wooncrisis? 

• De bouw wordt vertraagd door milieumaatregelen. 

• De bouw heeft onvoldoende capaciteit (menskracht).

• De bouwprijzen zijn sterk gestegen. 

• Er zijn niet genoeg geschikte bouwlocaties. 

• De verhuurdersheffing en belastingen beperken onze  

investeringscapaciteit. 

• Vanwege energie-investeringen blijft er minder over voor  

nieuwbouw. 

• Huishoudens worden kleiner.

• Het aantal mensen met lage inkomens neemt toe.

• We moeten meer mensen huisvesten die uit intramurale  

woonvormen stromen.

• Ouderen moeten of willen langer zelfstandig wonen. 

• Ouderen stromen vaker door van hun koopwoning naar  

een huurwoning.

• Door het passend toewijzen zijn er niet genoeg woningen  

voor middeninkomens. 

• Er zijn te weinig koopwoningen, daarom stokt de doorstroming.

• Enzovoorts.
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We bouwen nieuwe gelijkvloerse woningen

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Maar de woning 

waarin ze wonen, wordt vaak te groot en minder toegankelijk voor ze. 

Daarom realiseren we 75% van onze nieuwbouwplannen als 

gelijkvloerse woning met een kleiner vloeroppervlak. 

Met voldoende voorzieningen in de buurt

Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om in de buurt van gelijk-

vloerse woningen voldoende voorzieningen te krijgen of te behouden. 

Dat doen we samen met gemeenten en partners op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn.

Met flexprijzen maken we de woningen betaalbaar voor ouderen

Flexprijzen zorgen er daarnaast voor dat gelijkvloers wonen ook 

betaalbaar blijft voor ouderen met een lager inkomen. Hiermee 

bevorderen we de doorstroming in onze woningen. En brengen 

we de verhuisketen weer op gang. 

Wat cijfers op een rij: 

• In 2019 bouwden we 2 nieuwbouwprojecten met in totaal 

37 eengezinswoningen en 6 compacte appartementen. 

• De woningen hebben geen aardgas. Sinds 2015 leveren wij al  

aardgasloze woningen op, lang voordat dit verplicht werd. 

• In 2019 boden we alle woningen aan onder de eerste  

aftoppingsgrens. Deze zijn hiermee bereikbaar voor onze  

belangrijkste doelgroep. 

• De 37 eengezinswoningen woningen zijn levensloopgeschikt.  

Deze kunnen zonder bouwkundige aanpassingen geschikt  

gemaakt worden als een huurder mobiliteitsbeperkingen krijgt.  

Er kan bijvoorbeeld makkelijk een traplift in. 

• We stelden aan de kandidaten alleen inkomenseisen (tot € 38.035  

in 2019). We stelden geen minimumleeftijd of zorg-indicatie. 

Nieuwbouw 

Project Aantal Type 

In 2019 opgeleverd  

(allemaal gasloos)

Vaassen, Mandelahof 19 eengezinswoning

Vaassen, Mandelahof 6 appartement

Epe, Klaarbeek fases 6 t/m 8 18 eengezinswoning

Totaal 43

In voorbereiding genomen

Hattem, Assenrade fase 5 10 eengezinswoning

Heerde, Heerderhof (Wendhorst) 20 appartement

Heerde, Rooboerskamp 10 eengezinswoning

Epe, Hoge Weerd 23 appartement

Totaal 63

Herstructurering

Hattem Noord 50 appartement

Hattem Noord 10 eengezinswoning

Heerde, Bloem- en Rozenstraat 18 levensloopbestendige 
woning

Heerde, Bloem- en Rozenstraat 17 starterswoning

Wapenveld, Wildekampseweg 36-38 3 levensloopbestendige 
woning

Vaassen, Suikerbrink 21 levensloopbestendige 
woning

Totaal 119

Ons doel is voldoende woningen beschikbaar te hebben voor onze doelgroep.



8< inhoudsopgave | wat wij doen

“In de gemeente Heerde hebben we een tekort aan sociale 

huurwoningen. Op dit moment hebben we er ongeveer 1.600, 

maar dit moet groeien naar ongeveer 1.750. Dit betekent dat 

we mensen die geen huis kunnen kopen en die afhankelijk zijn 

van een sociale huurwoning nu niet kunnen huisvesten. Als 

gemeente Heerde willen we dat probleem samen met Triada en 

projectontwikkelaars oplossen. Mede daarom hebben we een 

woonagenda opgesteld. 

In de woonagenda hebben we de grote vraag naar woningen 

vertaald naar een bouwopgave. Met deze woonagenda kunnen 

we de nieuwbouwplannen regisseren. In de woonagenda staat 

dat we in de komende 10 jaar in totaal 400 woningen willen 

bouwen in de gemeente Heerde. Hiervan moet 40% uit sociale 

huurwoningen bestaan. 

Triada begint nog dit jaar met bouwen in de Bloemstraat, waar 

35 woningen komen. Triada realiseert momenteel ook 3 woningen 

aan de Wildekampseweg Wapenveld. Daarnaast worden in de 

komende periode ook nog de nieuwbouw van 20 appartementen 

in de Heerderhof en de bouw van 10 woningen aan de Rooboers-

kamp op de locatie van de Willem-Alexanderschool gerealiseerd. 

Als gemeente zijn wij blij met de goede samenwerking met

Triada. Samen werken we aan goed en duurzaam wonen in 

de gemeente Heerde.”

Samen het 
woningtekort 
oplossen

Jan Berkhoff
Wethouder gemeente Heerde 
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Wij voeren 
een duur-
zaam beleid 
We willen ons vastgoed ver-

duurzamen. Dat is een van de 

grootste uitdagingen waar we 

voor staan op dit moment. 

Daarvoor maken we allereerst 

onze bestaande woningen 

energiezuinig. Dat doen we 

samen met gemeenten, 

netbeheerders en andere 

samenwerkingspartners. 

Dit zijn onze doelstellingen:

• In 2021 is ons gemiddeld  

energielabel B. Dat betekent  

een energie-index lager dan 1,4.

• In 2023 hebben we  

600 aardgasloze woningen. 

• In 2032 hebben we  

2.700 aardgasloze woningen.

• In 2030 bereiken we een 

CO₂-reductie van 49%  

ten opzichte van het  

klimaatakkoord uit 1990.

• In 2050 hebben we een 

CO₂-neutrale  

woningportefeuille.

Hier werken we op dit moment 

hard aan

Wat doen we allemaal?

• In 2020 ontwikkelen we een 

integrale duurzaamheidsvisie  

en een plan van aanpak om  

de doelstelling van een 

CO₂-neutrale woningvoorraad 

in 2050 te bereiken. 

• We hebben vanaf 2015 bijna  

€ 25 miljoen geïnvesteerd om 

onze bestaande woningen zo 

goed mogelijk te isoleren.  

En om zonnepanelen en  

zonneboilers te plaatsen. 

• We hebben tot nu toe bijna  

100 aardgasloze nieuwbouw-

woningen gebouwd. 

• We willen tot en met 2023  

nog ongeveer 225 nieuwe  

aardgasloze woningen bouwen. 

• We willen tot en met 2023  

ongeveer 275 bestaande  

woningen aardgasloos maken.

Wij hebben veel ervaring met 

energietransitie

De gemeenten voeren de regie  

bij de energietransitie van de 

gebouwde omgeving. Voor ons is 

het belangrijk om hierbij aan tafel 

te zitten. Wij zijn al jaren bezig met 

energietransitie en hebben daar-

mee veel ervaring opgebouwd. 

Zowel bij renovaties als bij  

nieuwbouw. Wij zijn daarom de 

aangewezen partner in de energie-

transitie voor de drie gemeenten. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2019 investeerden wij  

ruim 10 miljoen aan energie- 

maatregelen in de bestaande 

woningen. Dat deden we zonder 

daarvoor huurverhoging te 

vragen.

We streven naar lagere woon- en 

energiekosten voor onze huurders

Een lager energiegebruik realiseren 

wij door:

• energiebesparende maatregelen 

in de woningen te realiseren

• schone energiebronnen te  

gebruiken. Zoals zonnepanelen 

en aardgasloze oplossingen 

voor verwarming en warmwater 

• duurzame materialen te  

gebruiken

We proberen de overlast voor 

bewoners zoveel mogelijk te 

beperken 

Want als we gevels, vloer of dak 

isoleren of de installatie vervangen 

geeft dat overlast. Herrie, stof, kou, 

werklui rondom en in de woning, 

even geen warm water … Het is 

niet niks. We informeren huurders 

daarom op tijd met een brief, een 

bijeenkomst en een huisbezoek. 

Zij kunnen daarnaast in MijnTriada 

lezen wat wij precies gaan doen. 

Feestelijke oplevering van  

32 gerenoveerde woningen 

In 2019 renoveerden we  

32 woningen aan Zevenhuizen 

in Hattem. De woningen uit de 

jaren 60 hebben nu energie- 

label A. In het eerste kwartaal 

van 2019 is de renovatie fees-

telijk afgesloten. We nodigden 

samen met de aannemer de 

bewoners uit voor een hapje en 

drankje. Ook onthulden we toen 

het gerestaureerde mozaïek van 

Bé Thoden van Velzen. 

• Grote renovatie  

Zevenhuizen klaar
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Energielabels 

per 31-12-2019 Aantallen Percentage

Aantallen per plaats

Epe Hattem Heerde

A++ 90 1%

1511 512 674A+ 268 4%

A 2339 37%

B 1046 17% 530 294 222

C 835 13% 422 166 247

D 855 14% 447 130 278

E 545 9% 338 53 154

F 200 3% 159 27 14

G 124 2% 96 10 18

Totaal 6302 100% 3503 1192 1607

Energie-index 

en -label 2019

Index Label

Epe 1,51 C

Hattem 1,36 B

Heerde 1,44 C

Gemiddeld 1,46 C

Wij verduurzaamden  

521 woningen in 2019

Ondanks dat, is de energieprestatie  

op papier niet zo sterk vooruit 

gegaan als gepland. Dat komt  

omdat de overheid de energie-

index heeft aanpast. Wij hebben  

daarmee de labels van ons 

volledige woningbezit opnieuw 

berekend. We liggen overigens 

nog steeds op schema voor de 

doelstelling van een gemiddeld 

energielabel B (energie-index 1,39) 

in 2021. 
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Energieprojecten 
in goede 
banen leiden

Marjon Konijnenberg
Projectcoördinator planmatig 
beheer en realisatie Triada

“Ik ben als projectcoördinator verantwoordelijk voor energie-

projecten bij Triada. Vorig jaar begeleidde ik onder meer een

project in Oene. Dat ging om 10 woningen uit de jaren 70 

waarvan we vooral de buitenkant volledig hebben aangepakt. 

Dit project in Oene is een goed voorbeeld van hoe onze 

energiemaatregelen er nu vaak uitzien: 

• eerst het energieverlies zo klein mogelijk maken  

(door isoleren van vloer, gevels en dak),

• dan zorgen dat de installaties efficiënt zijn  

(verwarmingsketel en mechanische ventilatie), 

• en daarna pas kijken naar duurzame hernieuwbare  

energiebronnen (zoals zonnepanelen). 

In Oene waren er geen zonnepanelen nodig om naar label A te 

gaan. Die zijn daarom ook niet aangebracht. De bewoners waren 

daar best teleurgesteld over. Dat begrijp ik ook wel. Maar als 

het goed is, gaat hun energierekening zo ook wel omlaag.

Zij hebben wel hun zonnecollectoren voor warm water 

behouden. 

Wij controleren bij energiemaatregelen ook altijd op asbest. 

Deze woningen zijn volledig asbestvrij gemaakt. We zijn in Oene 

ongeveer 10 weken bezig geweest met alle werkzaamheden. 

De woningen zijn daarmee van een D- naar een A-label gegaan. 

Ik vind het weleens jammer dat ik niet zo veel contact meer heb 

met onze huurders. Al die werkzaamheden en veranderingen zijn 

voor bewoners best ingrijpend. En bewoners moeten vaak wennen 

aan de nieuwe situatie. Maar ik sta nu als projectcoördinator op 

wat meer afstand. Ik maak daarom afspraken met aannemers 

hoe zij met onze huurders communiceren. Dat gaat meestal wel 

goed. Ik doe mijn best om te zorgen dat het nog beter gaat.”
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Wij zorgen 
voor 
kwalitatief 
goede 
woningen 
Regelmatig onderzoeken wij 

de technische staat van de 

woningen, de woonwensen 

van onze klanten en de 

demografische ontwikkelingen 

in ons werkgebied. Zodat 

we de kwaliteit goed kunnen 

bewaken. En ons onderhoud 

zo nauwkeurig mogelijk 

kunnen plannen en begroten.

Wat doen we? 

• We onderhouden de  

woningen goed.

• We zorgen ervoor dat de  

installaties in de woning veilig  

en duurzaam zijn. 

• Eerder dan verplicht is  

vervangen we de asbest- 

houdende daken. 

• In 2026 hebben we alle woningen 

asbestveilig gemaakt. 

We voeren de conditiemeting 

NEN2767 uit

Het resultaat van deze meting

bepaalt onze planning en begroting. 

Ieder jaar voeren we deze conditie

meting uit bij een derde deel van 

ons bezit. Zo beoordelen we het 

hele bezit elke 3 jaar. 

We bieden onze bewoners het 

Woonwensenpakket aan

Bewoners kunnen een (bijna) 

afgeschreven badkamer, keuken 

of toilet naar wens laten renoveren 

op een moment dat hun goed 

uitkomt. In 2019 voerden wij 

65 woonwensen bij huurders uit. 

We voeren planmatig  

onderhoud uit

• We plannen ieder jaar de  

volgende werkzaamheden: 

• Het onderhoud van het  

schilderwerk. 

• Het onderhoud van het dak, de 

gevel, installaties en terreinen.

• Maatregelen voor bijvoorbeeld 

brandveiligheid.

• Asbestsaneringen.

Daarnaast is een groot deel 

van ons contractonderhoud 

planmatig. Zoals contracten 

over liftonderhoud, schoonmaak 

of tuinonderhoud. 

We voeren dagelijks  

onderhoud uit

Voor een reparatieverzoek kunnen 

huurders ons bellen, maar ook 

eenvoudig via de website een 

reparatie doorgeven. Wij zorgen 

voor een groot deel van de 

reparaties. De meeste huurders 

hebben het kleine huurdersonder-

houd bij ons bijverzekerd voor 

€ 2,09 per maand. Dat noemen 

we serviceonderhoud. Ongeveer 

de helft van de reparaties gebeurt 

door vaste aannemers. De andere 

helft doen we zelf. Onze eigen 

onderhoudsdienst biedt extra 

flexibiliteit en kwaliteit in dienst-

verlening. 

We voeren mutatieonderhoud uit

Wanneer een huurder verhuist, 

vindt er mutatieonderhoud plaats. 

Komt een woning leeg? Dan 

onderhouden en controleren wij 

ook de binnenkant van de woning. 

We zorgen dat we alle herstel-

werkzaamheden uitvoeren om de 

woning weer opnieuw te kunnen 

verhuren. 

Waaruit bestaat het  

mutatieonderhoud? 

• We keuren de elektra-  

en gasinstallatie.

• We doen een ‘apk-keuring’.

• We actualiseren het energielabel. 

• We doen een asbestinventa-

risatie en als dat nodig is een 

asbestsanering (afhankelijk van 

het bouwjaar). 

Wat cijfers op een rij:

• In 2019 voerden we 8.657 

keer service- en reparatie- 

onderhoud uit. 

• In 2019 voerden we bij  

417 woningen mutatie- 

onderhoud uit.

• De huurder geeft onze eigen 

onderhoudsdienst een  

8,2 voor het service- en  

reparatieonderhoud 

  (bron: onafhankelijk KWH-onderzoek). 

Dagelijks onderhoud (€ x 1.000)

Service- en reparatieonderhoud 1.720

Mutatieonderhoud 737

Materiaal eigen onderhoudsdienst 221

Glasfonds 41

Totaal 2.719

Planmatig onderhoud (x € 1.000)

Projectmatig onderhoud 5.595

Asbestsaneringen 4.241

Contractonderhoud 1.231

Totaal planmatig onderhoud 11.067

Investeringen, woningverbeteringen (x € 1.000)

Energiemaatregelen 10.362

Woonwensenpakket 1.847

Renovatie bij mutatie 1.665

Renovatie grootschalig 739

Totaal 14.613
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Wij zorgen 
voor een 
prettige 
woon-
omgeving 
De buurt is erg bepalend voor 

de kwaliteit van wonen. Helaas 

komt de leefbaarheid in onze 

wijken en buurten steeds meer 

onder druk te staan. Onder 

andere door het passend toe-

wijzen zien we minder sociale 

en economische diversiteit in 

de wijken. Onze woningen zijn 

alleen nog toegankelijk voor 

de allerlaagste inkomens en 

speciale doelgroepen. 

We stimuleren het burencontact

De komende jaren onderzoeken 

we hoe we de sociale samenhang 

kunnen versterken. Dat doen we 

binnen de mogelijkheden van de 

Woningwet. We willen meer acties 

uitvoeren gericht op een prettige 

en leefbare woonomgeving. Ook 

willen we bewoners bewust maken 

van het belang en hun eigen 

verantwoordelijkheid daarin. 

We voeren vaker kleinschalige 

acties uit gericht op schoon, 

heel en veilig

Voeren we onderhouds- en 

renovatieprojecten uit? Dan kijken 

we tegelijk of we de woon-

omgeving kunnen verbeteren. 

Bijvoorbeeld door de tuinen te 

onderhouden. Of we ruimen de 

gemeenschappelijke ruimten in 

een appartementencomplex op 

en maken deze extra schoon. 

In 2020 voeren we vaker zulke 

kleinschalige acties uit. 

We ondersteunen bewoners 

met het Wensfonds

Bewoners die met elkaar hun buurt 

mooier, veiliger of leuker willen 

maken, ondersteunen wij graag. 

Dit doen wij onder andere met het 

Wensfonds. We stimuleren huurders 

hier vaker gebruik van te maken. 

Hier gaan we in 2020 mee door.

De bewoners in de wijk 

Berkenoord II vrolijkten 

de schuttingen op

Dit is een mooi voorbeeld van een 

aanvraag voor het Wensfonds. De 

bewoners in Berkenoord II waren 

erg blij met het planmatig onder-

houd aan de woningen. Maar de 

schuttingen staken nu wel erg af 

tegen het nieuwe schilderwerk. 

Met steun van het Wensfonds 

vrolijkten de bewoners de 

schuttingen op met een nieuw 

verfje, vrolijke doeken en 

bloemen in de strookjes grond 

voor de schuttingen. 

We ervaren steeds meer overlast 

Helaas worden de overlastsituaties  

steeds complexer. Ook eisen 

steeds meer huurders dat wij de 

problemen moeten oplossen. Ook 

als dit niet in ons vermogen ligt. 

Wij raken om die reden steeds 

vaker betrokken bij een rechtszaak. 

Wat cijfers op een rij:

Wensfonds:

• In 2019 kregen we 7 aanvragen 

voor het Wensfonds.

• Wij ondersteunden  

5 van de 7 aanvragen. 

In 2019 hadden we voor- 

namelijk de volgende overlast:

• geluidsoverlast (25x)

• problematische  

zorgsituaties (14x) 

• woning- en/of  

tuinverwaarlozing (12x)

• alcohol- of drugsgebruik  

en/of drugshandel (18x)
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We blazen het ‘naar elkaar omzien’ 
nieuw leven in …
Woongebouw De Leijenstein heeft gemeenschappelijke ruimten, zoals 

een woonkamer en keuken. In het verleden was hiervoor zelfs een 

vereniging ‘Woongemeenschap De Leijenstein’. Het doel was langer 

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen door elkaar te helpen. De 

bewoners zorgden samen voor fijn wonen. Bijvoorbeeld door samen 

te koken, eten, met elkaar tv te kijken en koffie te drinken. In de loop 

van de jaren verdween dit doel helaas naar de achtergrond. 

… en vragen de huurders weer  
om er voor elkaar te zijn
Afgelopen jaar besloten wij dit nieuw leven in te blazen. Komt er 

in De Leijenstein een woning vrij? Dan vragen wij de kandidaten 

weer om het doel te onderschrijven. Daarnaast zijn samen met 

en door de bewoners verschillende activiteiten georganiseerd in 

de gemeenschappelijke ruimten. 

Andreas Manuela
Huurder

De heer Manuela woont nu ongeveer 4 jaar in De Leijenstein. 

Hij is daarmee een van de nieuwere bewoners. “Ik ben heel 

enthousiast. We hebben hier echt unieke en mooie voorzieningen 

in ons woongebouw. Daar willen we weer meer gebruik van 

maken. Daarvoor krijgen we van Triada ook de gelegenheid. 

Straks gaan we bijvoorbeeld af en toe samen koken, ook samen 

met buurtbewoners. Daar hebben we echt zin in.” 

Na hem zijn er het afgelopen jaar nog 2 nieuwe bewoonsters 

gekomen. Er is onder ‘oude’ en ‘nieuwe’ bewoners enthousiasme 

om de gezamenlijke activiteiten nieuw leven in te blazen. “Daar is 

de coronacrisis nu tussen gekomen, maar als straks het gewone 

leven weer begint ... Ik hoop dat het niet meer te lang duurt. 

Iedereen had zich ook verheugd op de 100ste verjaardag van 

een van de bewoonsters. Dat zouden we samen groot vieren. 

Hoe dat straks loopt, moeten we nu nog zien.” 

“We doen ook weleens een boodschap voor elkaar. Of ik laat het 

hondje uit van een mevrouw. En verder spreken we elkaar aan en 

zoeken elkaar op. Ja, nu staan we natuurlijk wel op een afstandje. 

En we gaan niet bij elkaar naar binnen. Maar er is heel veel 

wederzijds vertrouwen. En iedereen is bereid de ander te helpen. 

Wij zijn hier veilig”, stelt Manuela vast. 
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Wij werken 
samen met 
partners 
en belang-
hebbenden
Wij streven naar een heldere en 

open relatie met onze belang-

hebbenden. Natuurlijk hebben 

alle partijen andere belangen 

en wensen. Daar houden wij 

rekening mee. Ons doel is een 

goede samenwerking voor 

de beste resultaten. Zodat we 

onze doelstellingen kunnen 

realiseren. 

De Huurdersraad is onze 

belangrijkste partner

We betrekken de Huurdersraad 

graag en nauw bij onze strategie, 

ons beleid, de bedrijfsvoering 

en actuele ontwikkelingen. We 

waarderen hun grote inzet. Samen 

met de Huurdersraad willen we 

huurders beter betrekken bij onze 

plannen. En hoe we huurders 

invloed kunnen laten uitoefenen 

op de keuzes die we maken. Deze 

uitdaging gaan we samen aan.

De eerste TriadaTafel: 

‘Langer thuis wonen in 

een woning van Triada’

Om vaker en structureler in 

gesprek te gaan met onze 

huurders, organiseerden wij in 

2019 de eerste TriadaTafel. We 

kozen voor het thema ‘Langer 

thuis wonen in een woning van 

Triada’. We spraken met ruim 

25 huurders over zaken als: 

‘Wat heb je nodig om langer 

thuis te kunnen blijven wonen?, 

‘Wat kun je zelf doen?’,

 ‘Wat verwacht je van Triada?’. 

We werken samen met 

gemeenten

Met de gemeenten Hattem, Heerde 

en Epe hebben we regelmatig 

contact over de invulling en 

uitvoering van onze wederzijdse 

opgaven en ambities. Dit vertalen 

we in prestatieafspraken. 

We werken samen met 

andere organisaties 

Dit zijn organisaties op het 

gebied van leefbaarheid, zorg 

en welzijn. U leest hierna een 

aantal voorbeelden.

We ondertekenden 

de Opstapregeling

Dit jaar ondertekenden verschillende 

partijen de Opstapregeling. Met 

deze regeling willen we mensen 

die intramuraal wonen, onder-

steunen bij hun terugkeer in de 

maatschappij. Dit doen wij door 

met voorrang een opstapwoning 

toe te wijzen. En door afspraken te 

maken over verplichte begeleiding 

en zorg. 

We werken samen met Stichting 

Present bij overlast of problemen

Triada helpt huurders om overlast 

in of om de woning te voorkomen.  

Dit doet zij met praktische en 

kortdurende ondersteuning van 

Stichting Present in ongeveer 1 tot 

2 dagdelen. Bijvoorbeeld door in 

de tuin te werken. Of de woning 

schoon te maken. In 2019 bood 

Stichting Present aan 4 huurders 

van Triada ondersteuning tegen 

een financiële vergoeding van ons.

We maken afspraken met huur-

ders die een tweede kans krijgen

Krijgen huurders bij ons een 

tweede kans? Dan sluiten we een 

vaststellingsovereenkomst af. 

Hierin staan aanvullende voor-

waarden en afspraken waarmee 

we overlast en huurachterstanden 

willen voorkomen. Soms doen we 

dit preventief. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2019 sloten we 19 nieuwe 

vaststellingsovereenkomsten af. 

• Van de vaststellingsovereen-

komsten die in 2018 zijn 

 afgesloten of verlengd, zijn  

er 16 omgezet naar een 

huurovereenkomst voor  

onbepaalde tijd. 

• 3 overeenkomsten zijn met een 

jaar verlengd. 

• Eind 2019 lopen er nog  

26 vaststellingsovereenkomsten.
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Wij blijven 
onze dienst-
verlening 
verder 
verbeteren 

Klanten kunnen meer zelf online regelen 

Steeds meer huurders en woningzoekenden willen 24/7 bij ons 

terechtkunnen. Daarom hebben we onze website verder verbeterd. 

Klanten kunnen op de site meer zaken zelf regelen. Zij kunnen hier 

nu bijvoorbeeld de huur opzeggen. Of een reparatie melden. 

Ook kunnen zij inloggen op hun eigen omgeving MijnTriada. 

Het KlantContactPunt beantwoordt zoveel mogelijk vragen in 1 keer

Het nieuwe KlantContactPunt (KCP) beantwoordt zoveel mogelijk 

vragen van de klant in 1 keer, zonder door te verbinden. Ook andere 

zaken die de klant met Triada wil regelen probeert het KCP in 1 keer 

goed af te handelen. Hiervoor hebben we een slim softwarepakket

in gebruik genomen. 

We hebben meer tijd voor maatwerk

Hebben huurders behoefte aan maatwerk en persoonlijke ondersteuning? 

Dan kunnen zij ons bellen, maar ook naar kantoor komen. In het nieuwe 

jaar verruimen wij onze openingstijden voor bezoekers.

We meten de kwaliteit van onze dienstverlening ieder jaar

Wij laten de kwaliteit van onze dienstverlening meten door het 

KWH, het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Zodat we op 

tijd kunnen bijsturen als dat nodig is. 

In 2019 gaven klanten ons gemiddeld een 7,7 

Daarmee komen we op hetzelfde gemiddelde als in 2018. Verkoop is 

voor het eerst in de metingen meegenomen en is nog niet verwerkt 

in het gemiddelde. Het gemiddelde cijfer van 7,7 is weliswaar ruim 

boven de norm van 7,0 maar wij werken aan verbetering. We werken 

aan nieuwe communicatiekanalen en een uitbreiding van de digitale 

dienstverlening. 

KWH-oordeel Triada 2019 Sector 2019

Algemene dienstverlening 7,5 7,4

Woning zoeken 7,6 7,7

Nieuwe woning 7,8 7,9

Huur opzeggen 7,4 7,9

Reparaties 8,1 7,8

Onderhoud 7,7 7,9

Totaal 7,7 7,8

Verkoop (nieuwe meting) 7,1 7,8
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Over onze 
organisatie 

Onze focus ligt voornamelijk 

op het realiseren en beheren 

van woningen voor onze 

primaire doelgroep. We willen 

de groei van de woning-

voorraad en onze doelen op 

het gebied van duurzaamheid 

realiseren. Dat betekent dat 

we financieel scherp aan 

de wind moeten zeilen. Wij 

blijven alert op manieren om 

niet alleen goedkoper, maar 

vooral slimmer te kunnen 

onderhouden en bouwen. Met 

behoud van de juiste kwaliteit. 

We hebben onze organisatie toekomstgerichter 

en doelmatiger gemaakt

We besparen flink op onze bedrijfslasten en hebben minder vast 

personeel. Nieuwe ontwikkelingen vragen van ons dat we de organisatie 

vaker bijsturen. 

We stimuleren onze medewerkers bij hun persoonlijke ontwikkeling 

We hebben aandacht voor gezondheid, welzijn en ontwikkeling. 

Dit maken we onder andere concreet met preventief medisch 

onderzoek, het persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget, flexibele 

werktijden en een eigen fitnessruimte. Daarnaast investeren wij in 

opleiding en training. 

Ontwikkelingen in het personeelsbestand

Stand 31 december 2019

Aantal medewerkers 68

Gemiddelde leeftijd 53,2 jaar

Aantal fte’s 56.7

Gemiddelde duur dienstverband 18 jaar en 6 maanden

Aantal mannen 37

Aantal vrouwen 31

% Fulltime 54%

% Parttime 46%

Openstaande vacatures 1

Leeftijdsverdeling 

31-12-2019

Leeftijd Percentage

65 en ouder 3

55 t/m 64 54

45 t/m 54 26

35 t/m 44 13

25 t/m 34 4

Dienstjarenverdeling 

31-12-2019

Dienstjaren Percentage

minder dan 5 jaar 12

5 tot 9 jaar 1

10 tot 14 jaar 29

15 tot 24 jaar 28

25 jaar en langer 29
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Over ons 
bestuur

Onze governance is op orde

Governance gaat over goed 

bestuur. Wij voldoen aan de 

governance-code, de eisen uit 

de Woningwet en de financiële 

ratio’s van de externe toezicht-

houders. Onze governance 

is op orde. Dat blijkt uit de 

oordeelsbrieven tot en 

met 2019 van de Autoriteit 

woningcorporaties. 

We volgen onze 

plan-do-check-act-cyclus  

We hebben onze plan-do-check-

act-cyclus de afgelopen jaren 

verder versterkt. De doelstellingen 

uit onze ondernemingsplannen 

De Essentie en De Verandering 

is Duurzaam hebben we vertaald 

naar acties in de jaarplannen. Hier-

over leggen we verantwoording af 

en we sturen bij waar nodig. 

We benoemden een nieuwe 

Raad van Commissarissen

Met de benoeming van 3 nieuwe

leden in 2018 en 2019 is de 

Raad van Commissarissen weer 

op sterkte en compliant. De RvC 

van Triada is een betrokken raad. 

De leden houden elkaar scherp in 

hun de rol van toezichthouder en 

werkgever. Ook is de raad klank-

bord voor de bestuurder. In een 

open en constructieve relatie.

Integriteit, transparantie en 

zelfreflectie zijn belangrijk

voor de raad

De raad heeft oog en oor voor 

huurders, belanghebbenden en 

voor onze medewerkers. De raad 

werkt als team waarbij ieders 

deskundigheid, vaardigheden 

en eigen benadering de kracht 

van de raad als geheel versterkt. 

Daarbij blijft ieder lid afzonderlijk 

verantwoordelijk voor het reilen 

en zeilen van Triada. 

We bereidden ons voor op 

onze visitatie

De Autoriteit woningcorporaties 

onderzoekt onze maatschappelijke 

prestaties over de afgelopen jaren. 

Dat heet de visitatie. Het onder-

zoek gaat over de periode 2015 tot 

en met 2019. 

We krijgen betere 

sturingsinformatie en 

verantwoordingsrapportages

Sinds 2019 kunnen we de actuele 

informatie uit onze databases direct 

op overzichtelijke dashboards 

bekijken. Doelen worden periodiek 

verantwoord en toegelicht. Vanuit 

het dashboard sturen we actief op 

een juiste informatievoorziening. 

In 2020 breiden we de informatie-

voorziening verder uit. 

Wij gaan zorgvuldig en veilig met 

persoonsgegevens om

Hierover maken wij goede interne 

afspraken. Ook voldoen wij aan de 

Algemene Verordening Gegevens-

bescherming. We maken mede-

werkers hiervan bewust. En we 

leren hen hoe zij zorgvuldig 

omgaan met persoons- en 

klantgegevens. Hierop hebben 

we in de afgelopen periode ook 

onze organisatie, processen en 

systemen ingericht. 

We nemen maatregelen 

om risico’s te beheersen 

Ondernemen betekent risico’s 

nemen. Maar wel op een verant-

woorde en afgewogen manier. 

We vinden het belangrijk dat wij 

ons bewust zijn van de risico’s 

die wij kunnen lopen. Ons risico-

management stelt ons in staat 

verantwoorde keuzes te maken.

We nemen beheersmaatregelen 

rond de volgende thema’s:

• stijgende bouw- en  

onderhoudskosten

• voldoen aan wet- en regelgeving

• informatievoorziening (interne 

sturingsinformatie)

• financiële continuïteit

• betaalbaarheid van de woningen

• leeftijd en duur dienstverband

• privacywetgeving

• interne communicatie

• crisismanagement 

• integriteit

< inhoudsopgave | wat wij doen
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Over ons 
financieel 
beleid 1 
Ons financieel beleid is solide. 

Tegelijkertijd willen we onze 

doelstellingen op het gebied 

van betaalbare, beschikbare 

woningen blijven realiseren. 

Terwijl we moeten mee-

bewegen met veranderingen 

in de wetgeving. Met onze 

huuropbrengsten investeren 

we in de betaalbaarheid, 

beschikbaarheid, duurzaam-

heid en woonomgeving van 

onze woningen. Zo behouden 

onze woningen hun 

maatschappelijke waarde. 

Balans en kengetallen (x € 1.000)

2019 2018

Vastgoedbeleggingen 848.766 782.229 

Materiele vaste activa 11.459 11.765

Financiële vaste activa 11.201 10.683 

Totaal vaste activa 871.426 804.677 

Voorraden 2.097 195 

Vorderingen 436 334 

Liquide middelen 6.602 6.599 

Totaal vlottende activa 9.135 7.128 

Totaal activa 880.561 811.805

Eigen vermogen 620.544 554.925

Voorzieningen 17.350 13.499 

Langlopende schulden 227.353 221.886 

Kortlopende schulden 15.314 21.495 

Totaal passiva 880.561 811.805 

Solvabiliteit 70,5% 68,4%

Rentabiliteit 8,3% 10,4%

Liquiditeit - Current ratio 0,60 0,3

Over ons eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de herwaarderingsreserve en overige

reserves. Het grootste deel is de herwaarderingsreserve. Dat komt door 

de waardering van het vastgoed op marktwaarde. Het behaalde jaarre-

sultaat voegen we ieder jaar toe aan of brengen we in mindering op het 

eigen vermogen. De financiering van nieuwbouw en het aankopen of 

verbeteren van ons bezit staan onder de langlopende schulden. 

Deze worden jaarlijks door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

gemaximeerd met het zogeheten ‘borgingsplafond’.

Voor ons is vastgoed geen belegging

Ons bezit staat op de balans onder ‘Vastgoedbeleggingen’. Dit bezit 

moeten wij waarderen op marktwaarde in verhuurde staat. Dit staat in 

de Woningwet. Maar voor ons is vastgoed geen belegging. Wij beheren 

de woningen niet met als doel ze met winst te kunnen verhuren of 

verkopen. Wij beheren woningen om deze te kunnen verhuren aan 

onze doelgroep. Zodat we aan onze maatschappelijke taak uitvoering 

kunnen geven. Dat is een belangrijk verschil met een belegger of 

commerciële verhuurder. 

1 Wilt u definitieve cijfers? Die publiceren wij in ons formele jaarverslag met daarin onze complete jaarrekening. 
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Wij kijken naar de maatschappelijke bestemming

Per 31 december 2019 bedroeg de marktwaarde in verhuurde staat van 

ons vastgoed in exploitatie € 845 miljoen. Maar de beleidswaarde was 

slechts € 395 miljoen. Een verschil van € 450 miljoen. 

We noemen dit verschil de ‘maatschappelijke bestemming’. Doordat wij 

onze maatschappelijke taak uitvoeren is de beleidswaarde fors lager dan 

de marktwaarde van ons vastgoed. 

Dat komt door: 

• Beschikbaarheid: het feit dat we onze woningen niet verkopen  

heeft een negatief effect van € 125 miljoen op de marktwaarde  

in verhuurde staat. 

• Betaalbaarheid: onze huren liggen ruim onder de gevraagde 

markthuur. Dit heeft een negatief effect van € 195 miljoen op  

de marktwaarde. 

• Kwaliteit: wij stellen hogere kwaliteitseisen aan onze woningen.  

We geven daarom meer geld uit aan onderhoud dan de  

commerciële markt. Dit heeft een negatief effect van € 111 miljoen.

• Beheer: we bieden meer service waardoor onze beheerkosten  

hoger zijn. Dit heeft een negatief effect van € 19 miljoen.

Verloop marktwaarde > beleidswaarde per 31 december (x € 1 miljoen)

845

Marktwaarde in 

verhuurde staat

125 Beschikbaarheid 

(door-exploiteren)

450 

Maatschappelijke 

bestemming

195 Betaalbaarheid

(huren)

111 Kwaliteit 

(onderhoud)

19 Beheer 

(beheerkosten)

395 

Beleidswaarde
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Jaarresultaat (x € 1.000)

2019 2018

Netto resultaat exploitatie 

vastgoedportefeuille

17.274 16.589

Netto gerealiseerd resultaat 

verkoop vastgoedportefeuille

2.821 4.293

Waardeveranderingen 

vastgoedportefeuille

53.720 63.733

Netto resultaat overige activiteiten 7 246

Overige organisatiekosten -475 -231

Kosten omtrent leefbaarheid -369 -281

Bedrijfsresultaat 72.978 84.349

Financiële baten en lasten -8.282 -8.745

Resultaat voor belastingen 64.696 75.604

Belastingen 923 -7.588

Resultaat na belastingen 65.619 68.016

Ons jaarresultaat 2019 is

€ 65.619 positief

Dit komt vooral door de waarde-

stijging van ons vastgoed op 

basis van de marktwaarde. Dit 

betekent niet dat we dit op de 

bank hebben staan. Ons geld zit 

voor het grootste deel in stenen. 

Ons banksaldo wordt bepaald 

door de in- en uitgaande geld-

stromen. In onze jaarrekening 

lichten we dit verder toe. 

Sinds 2019 kunnen wij voor 

investeringen inzichtelijk 

maken wat de impact daar-

van is op de beleidswaarde 

en het rendement van een 

investering. Deze kennis 

zetten we in bij investeringen 

van (sloop)nieuwbouw-

projecten of grootschalige 

renovatieprojecten. 

Kasstromen (x € 1.000)

2019 2018

Saldo begin boekjaar 6.599 7.969 

Totaal kasstroom operationele activiteiten 8.937 8.987

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten -8.256 -7.677

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten -678 -2.680

Saldo einde boekjaar 6.602 6.599 

Onze kengetallen voldoen 

aan de norm

Wij voldoen zowel in de jaar-

rekening als in de meerjaren-

begroting aan de norm. Dit zijn 

de kengetallen, of ratio’s, van de 

Autoriteit woningcorporaties (Aw) 

en het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW). De loan to 

value laat een stijgende lijn richting 

de norm zien. Ook de solvabiliteit 

heeft een dalende trend richting de 

norm. Beide trends hangen samen 

met de relatief hoge investeringen 

in verduurzaming en nieuwbouw. 

Hierdoor moeten we extra vreemd 

vermogen aantrekken in de vorm 

van langlopende leningen. 

Financiële ratio’s 

Meerjarenbegroting 2020-2024

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Norm

Interest Coverage Ratio 2,0 2,1 1,7 1,8 2,2 2,3 2,3 ≥ 1,4

Loan to Value beleidswaarde 51% 54% 52% 54% 55% 56% 58% ≤ 85%

Solvabiliteit beleidswaarde 45% 40% 45% 43% 41% 41% 39% ≥ 15%

Dekkingsratio marktwaarde 40% 38% 32% 32% 33% 33% 33% ≤ 70%
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Het jaar 2019 was voor woningcorporaties een bewogen jaar. 

De landelijke politiek drong er bij  corporaties op aan om sneller 

voor meer betaalbare woningen te zorgen. Tegelijk is de duur-

zaamheidsopgave nog groter geworden. Daarnaast raakte het 

PFAS- en stikstofprobleem ook Triada. Bouwprojecten raakten 

vertraagd. Als raad van commissarissen hebben wij deze 

ontwikkelingen uiteraard op de voet gevolgd. Wij bespraken 

regelmatig de dilemma’s die hieruit voortkwamen met de 

bestuurder en de adjunct-directeur. De raad van commissarissen 

heeft de samenwerking met de organisatie, het bestuur en de 

Huurdersraad van Triada als prettig en respectvol ervaren.

Er komen nog veel nieuwe uitdagingen aan
In 2020 staat er voor woningcorporaties weer het nodige te 

gebeuren. In de woningmarkt wordt inmiddels gesproken over 

een crisis, met name in de sociale en middeldure huursector. De 

duurzaamheidsopgave staat nog volop ter discussie. En hoewel 

er politiek een aantal (nood)maatregelen zijn genomen, lijken de 

problemen nog niet opgelost. Ook Triada zal daarmee te maken 

krijgen. Toch is de raad van commissarissen van mening dat wij 

gezamenlijk de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

De opgaven 
en dilemma’s 
van 2019*

Stef Schuijt 
Voorzitter raad van commissarissen Triada

< inhoudsopgave | over ons financieel beleid

* Deze tekst is geschreven in februari 2020. Daarom staat hierin 

geen verwijzing naar de eventuele gevolgen van de coronacrisis.



23< inhoudsopgave | nog even dit

Nog even 
dit …

Terwijl de coronacrisis woedt, 

bereiden wij dit verslag voor. 

Hoezeer een jaarverslag ook 

een terugblik is: bij het lezen 

denken we aan de toekomst. 

Welke gevolgen heeft deze 

crisis voor ons allemaal? 

Wij bereiden ons voor op 

huurders met betalings-

problemen. En verhuizen? 

Dat is voor veel mensen 

ingewikkeld in deze tijd. 

We lopen het risico op een 

afname van of vertraging in 

het woningaanbod. Gelukkig 

kunnen we wel nieuwbouwen. 

Dat biedt hoop voor de toe-

komst. Net als de initiatieven 

om elkaar en met name 

oudere huurders te helpen. 

We werken aan goed wonen in 3 gemeenten

In de gemeente Epe gaat de renovatie met innovatieve energiemaat-

regelen in de Suikerbrink verder. In Heerde staat de herstructurering 

van het Bloemstraatgebied op stapel. In Hattem ronden we in 2020 de 

nieuwbouw in de wijk Assenrade af en starten we aan de laatste fase in 

Hattem Noord. 

• Projecten op de website van Triada

We staan voor grote opgaven

De coronacrisis zorgt voor ongekende uitdagingen die we onder lastige 

financiële omstandigheden moeten aangaan. Maar ook de klimaatcrisis 

en de wooncrisis vragen onze toenemende aandacht en inzet. Terwijl 

we rekening moeten houden met betaalbaarheid voor onze doelgroep. 

Met een team van betrokken medewerkers doen wij ons best voor onze 

huurders. Ook staan we klaar voor woningzoekenden die bij ons een 

goede en passende woning zoeken. 

We gaan de uitdagingen aan

Na jarenlange verhuurdersheffingen raken de reserves op. Daar gaat 

2020 ons en onze huurders niet bij helpen. Om een duurzame en 

toekomstgerichte bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren, 

moeten we scherp aan de wind zeilen. Wij zijn daarom blij met de 

grote mate van betrokkenheid van de Huurdersraad en andere 

samenwerkingspartners. 

https://www.triada.nl/projecten
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