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Een goed thuis was nog nooit zo belangrijk

2020 was het jaar dat we allemaal thuis moesten blijven. Door corona konden we bijna nergens 

naartoe. En bijna bij niemand op bezoek. Daardoor was het extra belangrijk hoe fijn en goed 

dat thuis was. En ook het belang van fijne buren en een fijne buurt was extra groot.  

Wij maken ons sterk voor goed en betaalbaar wonen

Wij bieden onze klanten een goede, betaalbare woning in een prettige woonomgeving. Daarmee 

leveren we een duurzame en toekomstgerichte bijdrage aan de lokale samenleving. We zijn er voor 

onze huurders. En voor mensen met een laag inkomen die een woning zoeken in de gemeenten 

Hattem, Heerde en Epe. 

Dat doen we niet alleen 

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 wonen. 

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

Dit is een kort verslag van onze activiteiten in 2020

Snel inzicht in wat Triada in 2020 heeft gedaan voor huurders en woningzoekenden. Dat willen 

we bieden met dit ‘Jaarverslag-XS’. U kunt zich zo snel een beeld vormen van ons maatschappelijk 

presteren. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. 

Dit verslag is niet compleet. Het is een samenvatting. In dit verslag zijn lang niet alle cijfers 

opgenomen. Ook vindt u hier geen organisatorisch verslag of een bestuurlijke verantwoording. 

Dit en veel meer kunt u later terugvinden in ons formele jaarverslag met daarin het complete 

bestuursverslag en de jaarrekening. 
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Wij zetten 
ons in voor 
betaalbare 
woningen

Voor onze huurders en 

woningzoekenden is de 

hoogte van de huur meestal 

het allerbelangrijkste. Wij 

willen voldoende betaal-

bare woningen hebben voor 

mensen met weinig inkomen. 

Daarvoor doen we onder 

andere het volgende:

1. Wij hebben zeven

huurprijs-categorieën

Deze hebben we afgeleid van de 

huurprijsgrenzen bij passend toe-

wijzen. Wij stellen na een verhuizing 

de huur bij. Daarvoor gebruiken we 

deze huurprijs-categorieën. Zodat 

we onze woningen kunnen toewij-

zen aan de juiste doelgroep. 

2. Wij hanteren verschillen 

in jaarlijkse huurverhoging 

Woningen die nu een relatief lage 

huurprijs hebben, kunnen een 

hogere huurverhoging krijgen dan 

andere woningen. De verschillen 

hebben we gemaakt op grond 

van de prijs-kwaliteitverhouding. 

De huurverhoging liep uiteen van 

2,2% tot 2,8%. De gemiddelde 

huurverhoging was 2,6%. 

Net als in vorige jaren heeft Triada 

geen inkomensafhankelijke huur-

verhoging toegepast. 

 Wat cijfers op een rij:

• Doel: minstens 75% van onze 

woningen heeft een huurprijs 

lager dan € 663,40 per maand. 

  In 2020 lukte dat voor 76%  

van de woningen (9% + 67%). 

• Gemiddeld vroegen wij in  

2020 66% van de maximaal 

toegestane huurprijs. 

• Gemiddeld WWS-punten- 

aantal van alle woningen  

is 167 (woningwaardering)

• Resultaat: De gemiddelde 

huurprijs was € 583 per maand

Huurprijscategoriën Aantal %

Goedkoop: T/m kwaliteitskortingsgrens € 432,51 594 9%

Betaalbaar: Vanaf

€ 432,51 tot € 520 4.301 67%

€ 520 tot € 570

€ 570 tot € 619,01

lage aftoppingsgrens € 619,01 tot € 663,40

Tot huurtoeslaggrens: Vanaf hoge aftoppingsgrens € 663,40 tot € 737,14 1.025 16%

Vrije sector: Vanaf liberalisatiegrens € 737,14 477 8%

Totaal aantal zelfstandige woningen 31 december 2020 6.397 100%

3. Wij verlagen soms de huur

Op verzoek van de huurder is 

het soms mogelijk om de huur te 

verlagen. Bijvoorbeeld als de huur 

bij de jaarlijkse huurverhoging 

hoger is geworden dan de huur-

toeslaggrens € 737,14. In een aantal 

gevallen koos Triada er zelf voor 

om de huur af te toppen, dus te 

verlagen. Dat ging om flexprijzen en 

om vergunninghouders (zie verder 

in dit verslag). 

Coronacrisis 2020

Triada heeft maatwerk toegepast 

bij 3 huurders die als gevolg van 

de coronacrisis in financiële 

problemen kwamen en ons om 

hulp vroegen. 

Wat cijfers op een rij:

• Van 7 woningen hebben we 

de huurprijs verlaagd tot de 

huurtoeslaggrens. 

• Er waren geen verzoeken  

tot tijdelijke huurverlaging  

wegens ernstige gebreken. 

• We kregen 10 huurbezwaar-

schriften: 8 zijn er ingetrokken, 

2 zijn ongegrond verklaard. 

• We hebben 9 verzoeken  

tot huurbevriezing in 2020 

afgewezen. 

2. Betaalbare woningenDit vinden we belangrijk > 
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Wat cijfers op een rij:

• 98,8% van de toewijzingen 

was aan huishoudens met een 

inkomen onder de € 39.055 

• In 2020 wezen we 2 woningen 

= 0,6% toe aan huishoudens 

met een middeninkomen. De 

reden was 1 keer medische 

urgentie en 1 keer leefbaarheid.

• In 2020 wezen we 2 woningen 

= 0,6% toe aan huishoudens met 

een inkomen boven de € 43.574 

vanwege WMO-indicaties.

Wij zetten flexprijzen in, 

ook voor de doorstroming

Oudere bewoners blijven graag 

wonen in hun vertrouwde woning 

en woonomgeving. Nieuwere 

levensloopgeschikte woningen 

hebben bovendien meestal een 

hogere huur. Die huur kan te hoog 

zijn voor hun inkomen. 

Door te werken met flexprijzen 

willen we de doorstroming onder 

deze doelgroep bevorderen. Wij 

verlagen dan namelijk de huur van 

de woning. Dat is in 2020 bij

11 woningen gebeurd. Door een 

Wij wijzen sociale huurwoningen 

passend toe

In 2020 wees Triada alle woningen 

passend toe. Passend toewijzen 

betekent dat huishoudens met 

een inkomen tot en met € 39.055 

een woning toegewezen moeten 

krijgen met een kale huurprijs tot en 

met € 619,01 of € 663,40 (zie kader 

Huurprijscategorieën). Hiermee wil 

de overheid voorkomen dat huis-

houdens met de laagste inkomens 

in te dure woningen komen. 

Bij toewijzingen gelden deze 

voorwaarden 

• Wij moeten minimaal 80% van 

de woningen met een kale huur 

onder de € 737,14 verhuren aan 

huishoudens met een inkomen 

t/m € 39.055.  

• We mogen maximaal 10% van 

de woningen met een kale huur 

onder de € 737,14 verhuren aan 

huishoudens met een inkomen 

tussen € 39.055 en € 43.574 

(middeninkomens).  

• We kunnen maximaal 10% van  

de woningen vrij toewijzen. 

verandering in ons beleid was het 

aanbod woningen met een flexprijs 

in 2020 lager. In 2021 wijzen we 

meerwoningen aan voor een 

flexprijs. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2020 hebben we  

40 woningen geadverteerd  

met een flexprijs. 

• 11 van deze 40 woningen zijn 

in 2020 toegewezen voor  

een afgetopte huurprijs. 

• Dat kost Triada per maand 

€ 1.117

• Daardoor kwamen er  

11 of meer woningen vrij  

voor andere huurders  

(doorstroming). 

2. Betaalbare woningenDit vinden we belangrijk > 
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Wij werken 
hard aan 
voldoende
woningen

Er is een wooncrisis. Ook in 

ons werkgebied zien we dat 

de wachttijd voor een woning 

oploopt. Om de wachttijd 

voor een woning te bekorten, 

zorgen we vooral voor meer 

woningen erbij. Want er is 

onvoldoende doorstroming 

in de bestaande woningen 

om aan de vraag te voldoen. 

Overstappen naar middenhuur 

of een huis kopen is voor veel 

mensen onbetaalbaar 

geworden. Tegelijkertijd 

worden huishoudens kleiner, 

dus zijn er meer woningen 

nodig. En ook bijzondere 

doelgroepen doen een beroep 

op onze woningen. 

Mutatiegraad per gemeente in 2020

Epe 5,0% 

Heerde 6,7%

Hattem 5,5%

Totaal op basis van verhuringen 5,5%

We werken daarom extra hard aan betaalbare nieuwbouw op de juiste 

plekken. Dat doen we niet alleen. Daarvoor werken we samen met andere 

partijen, zoals de gemeenten. En we grijpen alle mogelijkheden aan om de 

doorstroming een duwtje te geven. 

Triada nam 36 woningen van Mooiland over

Triada nam in 2020 36 huurwoningen in Epe over van Mooiland, een 

voorheen landelijk opererende woningcorporatie. Triada heeft de 

huurders van Mooiland verwelkomd als nieuwe huurders. Hierdoor 

zijn deze 36 woningen behouden gebleven voor de sociale huisvesting

in de gemeente Epe. 

We konden minder woningen te huur aanbieden

In 2020 hebben wij 354 woningen verhuurd, dat zijn er 19 minder dan in 

2019. En er is in 2020 maar weinig nieuwbouw opgeleverd. De stikstof-

crisis zorgde voor vertraging. Het aantal verhuringen van het bestaande 

bezit is wel iets gestegen. Vooral in de gemeente Heerde. Ongeveer 

evenveel doorstromers als starters kregen een woning. De helft van de 

toewijzingen is aan een eenpersoonshuishouden. Ook het kleiner worden 

van de huishoudens is een oorzaak van het groeiende tekort aan woningen. 

Sommige woningen wijzen wij rechtstreeks toe 

Een aantal woningen verhuren wij niet via een publicatie op de website. 

Denk aan woningen voor mensen met een beperking. Of mensen die 

moeten verhuizen vanwege sloop of een ingrijpende renovatie van hun 

woning. Deze bijzondere toewijzingen gebeuren rechtstreeks. 

Op verzoek van de gemeenten huisvesten wij vergunninghouders

Het komt voor dat een groot gezin met een verblijfsvergunning een 

woning nodig heeft. Helaas hebben wij voor grote gezinnen weinig 

geschikte woningen. De huur is vaak ook te hoog voor deze gezinnen, 

waardoor we niet passend kunnen toewijzen. Daarom hebben we in 

het afgelopen jaar van 4 woningen de huren afgetopt. 

Triada verhuurde in 2020 in totaal 6.485 woningen

Daarvan waren er 6.397 zelfstandige woningen en 103 onzelfstandige. 

Deze laatste woningen verhuurt Triada aan verschillende zorgpartners.

Zoeken naar een woning in 2020   

Totaal aantal woningzoekenden 15.668

Aantal actieve woningzoekenden 1.795

Aantal advertenties  

(soms wordt een woning 2 keer geadverteerd) 390

Aantal (goede) reacties op een advertentie 14.575

Gemiddeld aantal reacties per advertentie  48

Aantal verhuringen (vanwege bijv. overloop dec/jan is dit een 

ander aantal dan het aantal advertenties) 354

3. Voldoende woningenDit vinden we belangrijk > 



7

Mensen met urgentie krijgen zo snel mogelijk een woning

Woningzoekenden kunnen in een noodsituatie verkeren en snel een 

woning nodig hebben. Bijvoorbeeld door sociale, medische of financiële 

problemen. Deze woningzoekenden kunnen urgentie aanvragen.  

Daarmee komt iemand met voorrang voor een woning in aanmerking. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2020 waren er 20 bijzondere toewijzingen 

• Voor 4 gezinnen topte Triada de huur af zodat zij een geschikte  

grote woning konden huren

• Triada wees 12 woningen toe aan woningzoekenden met urgentie

We hebben afspraken gemaakt over toegankelijke woningen 

Woningen die rolstoeltoegankelijk of zelfs rolstoeldoorgankelijk zijn,  

willen we toewijzen aan mensen die zo’n woning echt nodig hebben.  

Deze woningen zijn immers schaars. En een woning aanpassen kan  

lang niet altijd, is duur en kost tijd. Over de toewijzing van deze woningen 

hebben we nu goede afspraken gemaakt met de drie gemeenten. 

We bouwen passende woningen

Alle nieuwbouwwoningen die wij opleveren en ontwikkelen zijn 

betaalbaar. Ze krijgen een huur onder de hoogste aftoppingsprijs 

of lager. Twee derde van de nieuwbouw die wij onder handen hebben 

betreft gelijkvloerse woningen met een kleiner vloeroppervlak. 

Deze woningen zijn geschikt voor kleinere huishoudens en ouderen. 

Wij hopen dat daardoor doorstroming op gang komt.

Nieuwbouw en herstructurering Aantal Type 

Opgeleverd in 2020

Wapenveld, Wildekampseweg 3 levensloopbestendige woningen

In uitvoering in 2020

Hattem, Assenrade fase 5 10 eengezinswoningen

Vaassen, Suikerbrink 36 appartementen

Vaassen, Suikerbrink 9 appartementen voor starters

Heerde, Bloemstraat- en Rozenstraat 18 levensloopbestendige woningen 

Heerde, Bloemstraat- en Rozenstraat 17 starterswoningen 

Heerde, Heerderhof (Wendhorst) 20 levensloopbestendige appartementen

Heerde, Rooboerskamp 10 eengezinswoningen  

Hattem, Lippenoord / Zandkamp 50 levensloopbestendige appartementen

Hattem, Lippenoord / Zandkamp 10 levensloopbestendige woningen 

Totaal in uitvoering 180 woningen en appartementen

In voorbereiding genomen

Epe, Hoge Weerd 24 levensloopbestendige appartementen

Overige locaties 83 levensloopbestendige appartementen

Totaal in voorbereiding genomen in 2020 107 levensloopbestendige appartementen

Totaal in uitvoering en voorbereiding in 2020 290 woningen en appartementen

3. Voldoende woningenDit vinden we belangrijk > 
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Wij dragen 
bij aan een 
duurzame 
toekomst

In de schaduw van de corona-

crisis is de klimaatcrisis niet 

vanzelf verdwenen. In het 

klimaatakkoord gaat het 

om een daling van de 

CO
2
-uitstoot in 2050 met 

95%. Onze ambitie is om 

vóór 2050 de hele woning-

voorraad CO
2
-neutraal te 

maken. Dat is een van de 

grootste uitdagingen waar 

we op dit moment voor staan. 

In 2020 werkten we aan 

onze duurzaamheidsstrategie. 

In de loop van 2021 vertalen 

we deze naar een concreet 

plan van aanpak. 

We hebben duurzame ambities

We hebben te maken met een klimaatakkoord en een klimaatwet. 

Maar onze duurzame ambities komen ook voort uit ons eigen gevoel van 

verantwoordelijkheid voor een leefbare toekomst. We ontwikkelen daarom 

een duurzaamheidsstrategie waarin we de doelen scherp omschrijven. 

We maken duidelijk welke stappen wij moeten zetten en wat daarvoor 

nodig is. De focus ligt niet alleen op energiereductie. Ook bewustwording, 

circulariteit en samenwerking zijn belangrijke voorwaarden.  

Dit zijn de stappen die we daarvoor zetten

Wij maken tempo met energiezuinige nieuwbouw:

• We hebben tot nu toe 94 aardgasloze nieuwbouwwoningen gebouwd

• Tot en met 2023 realiseren wij nog eens 287 aardgasloze  

woningen en appartementen.

We maken onze bestaande woningen energiezuinig:

Eind 2020 was de gemiddelde energie-index van onze woningen 1,39. 

Daarmee hebben we de doelstelling van gemiddeld label B een behaald. 

We hebben daarmee ook een belangrijke duurzame mijlpaal een jaar 

eerder bereikt. In alle drie de gemeenten gemiddeld label B halen we naar 

verwachting in 2021.  

• We isoleren altijd eerst de buitenzijde (‘de schil’) en beperken  

zo het energieverlies.

• We zorgen voor schone(re) en hernieuwbare energiebronnen,  

zoals zonnepanelen en hybride warmtepompen.

• We zorgen zo mogelijk voor aardgasloze oplossingen voor verwarming 

en warm water.

Met een lager energieverbruik blijven woonlasten lager 

Triada werkt al jaren aan het verduurzamen van haar woningvoorraad.  

Dat doen we om de CO
2
-uitstoot te reduceren. Maar het is ook een middel 

om de woonlasten voor onze bewoners betaalbaar te houden. Energie-

kosten stijgen als de prijs van aardgas stijgt, maar ook door de hogere 

energiebelastingen. Daarom is verduurzaming ook een belangrijk instru-

ment voor het betaalbaar houden van wonen. 

Zo gaan we om met energiezuinige nieuwbouw

Wij bouwen levensloopbestendige woningen en hier en daar ook starters-

woningen. Wij bouwen in het algemeen kleinere woningen met een lagere 

huurprijs. Die zijn daardoor geschikt voor onze belangrijkste doelgroep. 

Voor alle woningen die we bouwen gelden strikte duurzaamheidseisen. 

Duurzaam wil niet alleen zeggen zeer energiezuinig en (aard)gasloos. 

Het gaat ook over materialen en methoden die minder belastend zijn voor 

het milieu. 

Nóg energiezuiniger bouwen met BENG 

De volgende stap in duurzame woningen heet BENG: Bijna Energie 

Neutraal Gebouw. We gaan dus nóg energiezuiniger bouwen. Gelukkig 

hebben we al een aantal stappen in die richting gezet. Bij de projecten 

die we sinds 2020 voorbereiden passen we de norm al toe. In Heerde 

bouwen we de Rooboerskamp nu al volgens de BENG-norm. 

De vraag naar nieuwbouwwoningen is groot

We hebben te maken met hoge bouwprijzen door krapte in de 

bouwcapaciteit. Tegelijk komen bouwprojecten vertraagd op gang door 

verscherpte milieutoetsing. De woningkrapte groeit daardoor nog harder. 

Het vlottrekken van bouwprojecten vraagt daardoor extra aandacht. 

Nieuwbouw van 183 woningen en plannen voor 107

In 2020 startten we de bouw van in totaal 183 woningen. Hiervan 

hebben we 1 project in 2020 ook al opgeleverd. Het komende jaar 

leveren we 120 woningen op. Een project van 60 woningen loopt 

door tot het voorjaar van 2022. Daarnaast hebben we 4 projecten 

met in totaal 107 woningen in voorbereiding genomen. 

4. Duurzame woningenDit vinden we belangrijk > 
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Energielabels 

per 31-12-2020 Aantallen Percentage

Aantallen per plaats

Epe Hattem Heerde

A++ 93 1%

1716 522 706A+ 315 5%

A 2.536 39%

B 1.221 19% 606 333 282

C 867 13% 452 165 250

D 745 11% 377 121 247

E 509 8% 317 52 140

F 161 2% 117 27 17

G 53 1% 28 8 17

Totaal 6.500 100% 3.613 1.228 1.659

Energie-index en -label 2020

Index Label

Epe 1,39 B

Hattem 1,34 B

Heerde 1,44 C

Gemiddeld 1,39 B

Zo gaan we om met het 

energiezuinig maken van 

onze bestaande woningen 

Wij verduurzaamden  

262 woningen  

In 2020 voerden we energiemaat-

regelen uit bij 262 woningen. Ook 

behaalden we in 2020 gemiddeld 

energielabel B over ons gehele 

woningbezit. Al bijna de helft van 

de huurders, 45%, woont in een 

zeer energiezuinige woning (labels 

A t/m A++). Nog eens 19% woont 

in een energiezuinige woning met 

energielabel B.  

Wij helpen huurders om bewust 

om te gaan met energie

Hoe gebruiken bewoners hun huis? 

En hoe gaan zij zelf met ener-

gie om? Dat heeft invloed op het 

energieverbruik in de woning en 

daarmee op de kosten van het 

wonen. Bij energieprojecten geven 

we voorlichting over de maat-

regelen. We leggen uit hoe de in-

stallaties werken en wat deze 

opleveren aan comfort en 

besparing. We ondersteunen dit 

met voorlichting via onze website. 

Wij werken samen met  

de energiecoaches

Triada is in alle drie de gemeenten 

betrokken bij de energiecoaches. 

De gemeenten zetten deze 

energiecoaches in. Wij steunen 

hen met informatie, samenwerking 

en communicatie. We geven uitleg 

over hoe Triada omgaat met 

onderhoud en energiemaatregelen. 

Daarmee kunnen de energie-

coaches ook met huurders

in gesprek gaan over energie-

besparing. 

Zonnepanelen op flats brengen 

kosten voor huurders omlaag

De zonnepanelen op veel van 

onze flatgebouwen hebben 

193.500 kWh aan stroom 

opgewekt. Meer dan genoeg 

voor de elektra-installaties in die 

gebouwen. Voor de bewoners 

beperken wij hiermee de 

kosten voor energieverbruik. 

De overgebleven stroom hebben 

we teruggeleverd aan de 

energieleverancier. 

De invloed van corona op de uit-

voering van energiemaatregelen 

De coronacrisis heeft invloed gehad 

op de uitvoering van planmatig 

onderhoud. Vooral werkzaamheden 

in de woningen, zoals vaak nodig 

bij energiemaatregelen, hebben 

we tijdelijk stilgezet. Wel hebben 

wij veel projecten toch kunnen 

uitvoeren. Vooral dankzij goede 

afspraken met de uitvoerders en 

een strenge naleving van voor-

zorgsmaatregelen. 

Energielabels Triada in vergelijking met  

woningen in heel Nederland 2 keer zo goed

Per 1 januari 2020 hadden bijna 3,8 miljoen van in  

totaal circa 7,9 woningen in heel Nederland een  

geldig energielabel. 22% van die woningen heeft  

een zeer energiezuinig A label, 17% een B label.  

Energielabel C komt met 28% het vaakst voor.  

Dat wil zeggen dat huurders bij Triada gemiddeld 

circa twee keer zo goed zitten. 

4. Duurzame woningenDit vinden we belangrijk > 
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Wij zorgen 
voor goede 
kwaliteit 
van onze 
woningen 
Wij houden de kwaliteit van 

onze woningen in de gaten. 

Dat doen we door ieder jaar 

de technische staat van een 

derde van alle woningen te 

onderzoeken. Met het 

resultaat hiervan plannen  

we het onderhoud. We 

maken onderscheid tussen 

instandhoudingsonderhoud,  

energetische maatregelen  

en het verbeteren van de  

veiligheid. 

We voeren planmatig onderhoud uit

We gaan toe naar meer regie-voerend opdrachtgeverschap. 

Dat wil zeggen dat wij met andere partijen (bijvoorbeeld aannemers) 

nauwkeurige afspraken maken over de uitvoering. Wij coördineren de 

projecten die goed en op tijd uitgevoerd moeten worden. 

We voeren voor iedere nieuwe verhuring mutatieonderhoud uit

Komt een woning leeg? Dan onderhouden en controleren wij de woning. 

We voeren de nodige herstelwerkzaamheden uit om de woning weer 

opnieuw te kunnen verhuren. We vervangen bijvoorbeeld de badkamer, 

de keuken of het toilet. In de meeste mutatiewoningen was dat in 2020 

niet nodig omdat deze voorzieningen al in orde waren.  

Onderhoud en controle bij mutatie

• We keuren de elektra- en gasinstallatie

• We doen een ‘apk-keuring’

• We actualiseren het energielabel

• We doen een asbestinventarisatie en zo nodig asbestsanering 

We bieden onze bewoners het Woonwensenpakket aan

Dat kan individueel of als onderdeel van een energieproject. Met dit 

pakket kan een bewoner naar keuze de badkamer, keuken of het toilet 

laten renoveren. Het gaat dan om intensieve werkzaamheden binnen 

in de woning. Daarom is een aanzienlijk deel van dit werk in 2020 

uitgesteld wegens corona. 

Reparaties uitvoeren vroeg om veel aanpassingen

Wegens corona heeft ons KlantContactPunt (KCP) een groot deel van het 

jaar de reparatieverzoeken telefonisch aangenomen. Zelf laten inplannen 

via de website kon niet. Rond iedere afspraak golden aanvullende 

corona-afspraken. “Bent u gezond? Zijn uw huisgenoten gezond? 

Wij geven u geen hand. Wilt u alstublieft in een andere ruimte verblijven 

dan de vakman?” Ook veranderde er af en toe iets aan de afspraken en 

werkwijze. We deden meer zodra het kon, minder als het moest. 

Het aantal reparaties was toch bijna evenveel

Vanwege een lagere beschikbaarheid van onze eigen vaklieden hebben 

we in 2020 meer werkzaamheden uitbesteed aan derden. Onze vaklieden 

hebben ongeveer een derde van de reparatieverzoeken uitgevoerd. 

In 2019 was dat nog de helft. Onze vaste onderhoudspartners hebben 

twee derde deel uitgevoerd. 

Wat cijfers op een rij:

• In 2020 voerden we 6.500 keer service- en reparatieonderhoud uit. 

• Dat is gemiddeld 1 reparatieverzoek per woning

• Onze eigen vaklieden voerden een derde van de reparaties uit,  

twee derde werd uitbesteed.

• In 2020 voerden we bij 461 woningen mutatieonderhoud uit. 

Dagelijks onderhoud (€ x 1.000)

Service- en reparatieonderhoud 1.489

Mutatieonderhoud 749

Materiaal eigen onderhoudsdienst 144

Totaal 2.382

Planmatig onderhoud (x € 1.000)

Projectmatig onderhoud 3.650

Asbestsaneringen (gepland en niet gepland) 1.358

Contractonderhoud 1.227

WWP individueel 553

Renovatie bij mutatie 767

Totaal planmatig onderhoud 7.555

Investeringen, woningverbeteringen (x € 1.000)

Energetische maatregelen 5.959

Grootschalige renovaties 4.893

WWP energetische maatregelen 505

Totaal 11.357

5. Goede kwaliteit van woningenDit vinden we belangrijk > 
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Wij (helpen) zorgen voor  
een fijne woonomgeving  

De leefbaarheid in ons werkgebied scoort hoog 

Toch beseffen wij dat hiervoor extra aandacht nodig is. Steeds meer 

bewoners onderhouden hun eigen tuin niet. En met regelmaat zien wij 

spullen in trappenhuizen en op galerijen staan die daar niet horen. Niet 

alleen ontstaat hierdoor een rommelig beeld, maar dit is ook niet veilig. 

Ook merken wij steeds vaker dat er bewoners zijn die niet of nauwelijks 

contact hebben met hun buren. Hierdoor ontstaat over en weer eerder 

onbegrip en ergernis. 

Betrokken bewoners vormen de sleutel tot een leefbare buurt

Bewoners zijn ook voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor de 

eigen woonomgeving. Wij helpen daar waar het nodig is. Dit doen wij 

samen met andere partijen in de buurt, maar vooral met de bewoners 

zelf. Als het kan combineren we acties voor de woonomgeving met

onderhoudsprojecten. 

Acties voor de leefbaarheid en woonomgeving op een rij:

We werken samen met onze sociaal-maatschappelijke partners: 

• Samenwerking met sociale wijkteams in Epe (gebiedsgericht werken)

• Bewustwordingscampagne Langer zelfstandig thuis wonen

• Regelen van de instroom uit zorg- of welzijnsinstellingen,  

bijvoorbeeld met de opstapregeling.

• Ondersteuning bij dorpsplan Wapenveld en huisvesten van  

Dorpsraad Wapenveld

• Buurtbemiddeling in 3 gemeenten

• Ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben bij zelfstandig  

wonen. Bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, verslaving  

of dementie. 

Overlast vraagt steeds meer van onze aandacht

We ervaren dat overlastsituaties steeds ingewikkelder worden. Regelmatig 

zien we bewoners die te maken hebben met verslaving of psychische  

problemen. Ook eisen steeds meer huurders dat wij hun problemen  

oplossen, zelfs als wij dit niet kunnen. 

Samen werken aan leefbaarheid tijdens corona is lastiger

Er zijn in 2020 twee wijkavonden in Berkenoord II niet doorgegaan.  

Ook buurtbemiddelaars konden hun werk minder goed doen. Het goede 

nieuws is dat er wel veilig doorgewerkt is waar dat kon. Onze medewerkers 

sociaal beheer hebben steeds de afweging gemaakt: is het noodzakelijk 

om op bezoek te gaan? Zo ja, dan hebben zij dat - volgens alle corona-

richtlijnen - wel gedaan.  

Wat cijfers op een rij:

In 2020 kregen we deze nieuwe meldingen van overlast:

• geluidsoverlast (21x)

• problematische zorgsituaties (10x) 

• woning- en/of tuinverwaarlozing (32)

• alcohol- of drugsgebruik of drugshandel (6x)

• leefbaarheid (18x)

• overig (38x)

We sluiten vaststellingsovereenkomsten

Als huurders bij ons een tweede kans krijgen, laten we hen een  

vaststellingsovereenkomst tekenen. Daarnaast sluiten we met 

steeds meer huurders uit voorzorg een vaststellingsovereenkomst af. 

Wat cijfers op een rij:

• We hebben in 2020 22 nieuwe 

vaststellingsovereenkomsten 

afgesloten. 

• 15 overeenkomsten zijn in 

2020 omgezet naar een  

huurovereenkomst voor  

onbepaalde tijd. 

• 1 overeenkomst is beëindigd.  

De huurder is uit eigen  

beweging vertrokken. 

• 2 overeenkomsten hebben  

we verlengd. 

6. Een fijne woonomgevingDit vinden we belangrijk > 
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Wij bieden 
keuzes in 
dienst-
verlening

Wij vinden het belangrijk dat 

onze klanten goed geholpen 

worden. Daarom zorgen we 

dat wij makkelijk bereikbaar 

zijn. En buiten kantoor-

openingstijden kunnen steeds 

meer klanten online zelf veel 

woonzaken regelen. Ons doel 

is goede dienstverlening en 

tevreden klanten. 

Hoe de klant ook contact zoekt, we zorgen dat we snel kunnen helpen

We bieden onze dienstverlening op verschillende manieren aan. Dat kan 

via post, balie, telefonisch, e-mail, website en klantportaal MijnTriada, 

en persoonlijk. We werken met een KlantContactPunt (KCP) waar alle 

klantvragen binnenkomen. Het KCP beantwoordt deze klantvragen zoveel 

mogelijk zelf. Klanten kunnen zelf kiezen op welke manier zij graag willen 

dat we hen helpen. Het grootste deel gaat via de telefoon. In 2020 heeft 

het KCP 33.233 binnenkomende telefoontjes behandeld. Daarvan heeft 

het KCP 84% direct afgehandeld. 

Steeds meer klanten weten MijnTriada te vinden

Van onze huurders heeft nu bijna een derde een actief account in 

MijnTriada. Hiermee kunnen ze gebruikmaken van onze digitale dienst-

verlening. Via MijnTriada zijn er 925 klantvragen binnengekomen. 

Huurders of woningzoekenden nemen ook steeds vaker via de website 

of het portaal contact met ons op. Alle woningzoekenden hebben 

een account in MijnTriada. Dit hebben ze nodig om te reageren op 

de woningadvertenties. 

We leggen alle klantcontacten vast

Daardoor weet elke collega welke vraag de klant heeft gesteld en 

wat de stand van zaken is met het beantwoorden ervan. Ook sturen 

we op de tijdige afhandeling van vragen. 

In 2020 gaven klanten ons gemiddeld een 7,6

Wij laten de kwaliteit van onze dienstverlening meten door het KWH, 

het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. De klantbeoordeling is 

hoger dan de norm van 7,0 voor het KWH-label, maar lager dan onze 

ambities. Wij gebruiken deze metingen om doorlopend de dienstverlening 

te verbeteren. 

KWH-oordeel Triada 2020 Landelijk 2020

Algemene dienstverlening 7,6 7,3

Woning zoeken 7,4 7,8

Nieuwe woning 7,6 7,8

Huur opzeggen 7,4 8,0

Reparaties 7,9 7,9

Onderhoud 7,7 7,6

Totaal 7,6 7,7

7. Goede dienstverleningDit vinden we belangrijk > 
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Wij luisteren 
en werken 
samen
De Huurdersraad vertegen-

woordigt onze huurders 

De raad houdt zich bezig met ons 

beleid, waaronder het huurbeleid, 

het ondernemingsplan, presta-

tieafspraken en het vastgoedstu-

ringsbeleid. De Huurdersraad heeft 

9 zetels, waarvan er 3 vacant zijn. 

De raad heeft de taken onderling 

verdeeld. 

Vanwege corona konden niet alle 

overleggen doorgegaan

We hebben veel informatie  

schriftelijk met elkaar gedeeld en 

3 keer samen overleg gevoerd. 

Daarop bespraken we onder meer 

de jaarlijkse huurverhoging, de 

verlenging van de inschrijving en 

de bevriezing van verkoop. De 

Huurdersraad is ook betrokken bij 

de prestatieafspraken. Daarover 

voeren Huurdersraad, gemeenten 

en Triada gezamenlijk overleg. 

Wij willen structureler in gesprek 

met de achterban

Dat geldt voor de Huurdersraad 

en voor ons. Klankborden met de 

achterban verstevigt de positie van 

de huurdersvertegenwoordiging. 

En wij kunnen zo controleren of 

ons beleid en onze dienstverlening 

aansluiten bij de klant. Daarmee 

kunnen we onze producten en 

dienstverlening verbeteren. 

De TriadaTafel is een middel om 

huurders te horen

Een TriadaTafel is een thematische 

bijeenkomst met huurders. Samen 

met de Huurdersraad organiseerden 

we de eerste in 2019, over Langer 

zelfstandig wonen. Ook in 2020 

stonden TriadaTafels gepland met 

steeds een ander onderwerp en 

een andere doelgroep. Helaas was 

het door corona niet mogelijk om 

bijeenkomsten te organiseren. We 

starten daarom in 2021 met digitale 

vormen van bewonersparticipatie. 

Zodra het kan, organiseren we ook 

weer gewone TriadaTafels. 

De gemeenten zijn belangrijke 

partners

De gemeenten Hattem, Heerde en 

Epe zijn bijna op elk beleidsterrein 

een belangrijke partner. De samen-

werking met de gemeenten loopt 

goed. Regelmatig is er bestuurlijk 

en ambtelijk overleg over gedeelde 

thema’s, de invulling en uitvoering 

van de taken en de ambities. 

Ook spreken we over zaken als 

woonruimteverdeling, prettige 

woonomgeving, wonen, welzijn en 

zorg, huisvesting van bijzondere 

doelgroepen en speciale projecten. 

Wij werken samen met partners 

in zorg- en welzijn

In Heerde nemen we deel aan het 

Preventieteam 0-100. Samenwer-

king helpt bij het vroeg signaleren 

van problemen. In Hattem en Epe 

vindt regelmatig overleg plaats 

om zorg- en probleemsituaties 

te bespreken. Wij zijn betrokken 

wanneer een huurder problemen 

heeft op het gebied van wonen. 

We verhuren woningen aan  

zorg- en welzijnsorganisaties 

Dat zijn woningen die geschikt 

zijn voor mensen die zorg of 

begeleiding nodig hebben. 

Daarbij werken wij samen met 

een groot aantal zorgpartners: 

• J.P. van de Bentstichting

• Stichting Driezorg

• Stichting de Passerel

• Stichting Riwis Zorg & Welzijn

• Philadelphia Zorg  

Noordwest-Veluwe

• Interakt Contour

• WZU Veluwe -  

locatie Rehoboth

• Stichting Hanzeheerd - 

 locatie Brinkhoven

• Stichting Viattence

• en meer …

8. Samenwerken en luisterenDit vinden we belangrijk > 
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Wij vroegen 
om feedback: 
visitatie 
2015-2019 

Wij maken afspraken met 

belanghebbenden en hebben 

onze doelen voor 2019-2023 

vastgelegd in ons onder-

nemingsplan De verandering 

is duurzaam. In de Woningwet 

staat dat corporaties 

deze afspraken en doelen 

elke vier jaar moeten laten 

onderzoeken. Dat gebeurt 

door een onafhankelijke 

visitatiecommissie. Triada 

heeft dit in 2020 laten doen. 

De resultaten van de visitatie waren positief

Het oordeel van de commissie was weer net iets hoger dan in 2015. 

Ondanks de pittige omstandigheden waaronder wij ons werk moeten 

doen. We vinden het nóg belangrijker dat we ervan leren. En dat 

belanghouders inzicht krijgen in onze prestaties. 

Bekijk hier ons visitatierapport over 2015 - 2019 

• In 2 minuten 

• Het complete rapport

De visitatiecommissie gaf ons ook adviezen 

Daarmee kunnen we onze prestaties en beoordeling verder verbeteren.

We hebben de adviezen inmiddels uitgewerkt in concrete acties.  

Dit zijn ze in het kort:

• Vind een goed evenwicht tussen degelijke analyses en slagvaardig  

handelen en neem belanghebbenden daarin mee. 

• Ga met de gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in overleg  

over de opgaven voor een lange(re) periode. 

• Probeer meer inzicht te krijgen in de bijdrage van afzonderlijke  

projecten aan het totaal van de maatschappelijke opgaven. 

• Zorg dat in de perioderapportages in één oogopslag duidelijk is  

hoe het staat met ondernemingsdoelen, resultaten en activiteiten. 

• Zet de maatschappelijke rol op de agenda van de RvC. 

9. FeedbackDit vinden we belangrijk > 
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Uitdagingen voor de toekomst
In 2020 schreven we hier: ‘Na jarenlange verhuurdersheffingen raken de reserves op. 

Om een duurzame en toekomstgerichte bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren, 

moeten we scherp aan de wind zeilen’.

We zien dat de prestaties die wij moeten leveren steeds omvangrijker worden. De omstandigheden 

waaronder wij die prestaties moeten leveren zijn in 2020 niet beter geworden. Onze investerings-

capaciteit staat onder druk. Maar wooncrisis, klimaatcrisis en zelfs de coronacrisis vragen allemaal 

extra inspanningen van ons als woningcorporatie. Voor deze en de andere opgaven hebben we 

voldoende financiële armslag nodig.

Wij zijn afhankelijk van de keuzes die een volgend kabinet gaat maken. Alleen door een substantiële 

verlaging van de belastingdruk voor corporaties is het mogelijk om de huren betaalbaar te 

houden. Terwijl we ook onze ambities voor een duurzame toekomst waarmaken. Het ene mag 

niet ten koste gaan van het andere. Hier blijven wij ons voor inzetten: een prettige woonomgeving 

met voldoende duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een kleine beurs. 

Genoeg uitdagingen voor de toekomst. Voor het komend jaar hoop ik dat u als huurder 

het vertrouwen heeft dat wij er alles aan blijven doen om uw belang voorop te stellen. 

Harrie van de Ven

directeur-bestuurder

April 2021

10. De toekomstDit vinden we belangrijk > 




