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Voorwoord  

MaasWonen is een seniorenhuisvester met 1.735 zelfstandige seniorenwoningen in de gemeente Rotterdam 
en Barendrecht en 648 intramurale plaatsen, verderop zorgcomplexen genoemd. Op het moment van dit 
schrijven (zomer 2022) is het strategisch beleidsplan uit 2019 vigerend beleid. Tegelijk werkt MaasWonen nu 
aan het herijken van dat plan, zodat in het najaar van 2022 een nieuw ondernemingsplan gereed is, wat het 
strategisch beleidsplan vervangt. Als theoretisch gekeken worden naar volgordelijkheid van strategie, zou 
idealiter eerst het ondernemingsplan vernieuwd moeten zijn en daarna de portefeuillestrategie daarop 
afgestemd.  
 
In dit geval lopen de eerste ontwikkelingen voor het nieuwe ondernemingsplan (aanscherpen missie en visie, 
analyse externe ontwikkelingen, toekomstperspectief, prioritering van de doelstellingen) gelijk op met het 
ontwikkelen van deze portefeuillestrategie. Door het parallel aan elkaar te laten lopen, vindt er een 
kruisbestuiving plaats tussen het ondernemingsplan en portefeuillestrategie en dat kan leiden tot twee nog 
beter doordachte plannen. 
De uitgangspunten die voor deze portefeuillestrategie zijn gehanteerd, zijn dus gebaseerd op de 
toekomstvisie die MaasWonen heeft als seniorenhuisvester in de regio Rotterdam. Deze visie is in hoofdlijnen 
wel bepaald, maar is nog niet geformaliseerd in een ondernemingsplan.  
 
De portefeuillestrategie is tot stand gekomen in samenwerking met alle afdelingen van MaasWonen. Vanuit 
elke afdeling is een inhoudelijke bijdrage geleverd.  
Op de strategie dag 2021 voor RvC, bestuur, MT en staf is discussie gevoerd over de onderlinge samenhang 
tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Dit heeft zich verder uitgekristalliseerd in 
uitgangspunten voor deze strategie.  Die uitgangspunten zijn in het voorjaar 2022 vervolgens gedeeld met de 
RvC.  

De Stichting Huurdersbelangen MaasWonen (SHMW) heeft in haar bestuursvergadering in juni deze 

strategische doelstellingen besproken.  

 
Bij het ontwikkelen van deze portefeuillestrategie is onder meer rekening gehouden met de bestaande 
woonvisie van de gemeente Rotterdam. Ook in de woonvisie wordt geconstateerd dat de vergrijzing gaat 
toenemen in de gemeente Rotterdam. Daarbij wordt geconstateerd dat de extramuralisering van de zorg leidt 
tot steeds meer senioren die in verschillende woonvormen zelfstandig wonen. Een opgave of ambitie wordt 
daarbij in de woonvisie niet uitgesproken. Met het programma Langer Thuis heeft de gemeente het belang 
van geschikte huisvesting voor senioren op de agenda gezet. Het Langer Thuis Akkoord is ook door 
MaasWonen ondertekend en is ook een onderlegger voor de portefeuillestrategie. MaasWonen heeft zeer 
regelmatig overleg met gemeente, zorg- en welzijnspartijen over Langer Thuis concepten en sluit met de 
portefeuillestrategie ook aan op de ontwikkelingen daarin. 
In het coalitieakkoord uit juni 2022 van de vier coalitiepartijen in Rotterdam wordt volop ingezet op 
comfortabele huisvesting voor senioren. Hieraan levert MaasWonen nu al een substantiële bijdrage en in 
onderliggende portefeuillestrategie is te lezen hoe we de bijdrage verder versterken en optimaliseren.  
 
In principe analyseert MaasWonen elke twee jaar de marktontwikkelingen en beoordeelt dan of dit 
consequenties heeft voor de strategie die in onderliggend document is vastgelegd. Indien grote 
veranderingen aan de orde zijn, wordt de portefeuillestrategie geactualiseerd. Echter, gezien de impactvolle 
economische ontwikkelingen (zeer sterk stijgende bouwkosten, hoge inflatie, personeelstekorten) van dit 
moment en het nog niet helemaal uitgekristalliseerde overheidsbeleid, zal MaasWonen nog vaker met een 
kritische blik naar deze portefeuillestrategie kijken en indien nodig bijstellen.   
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Managementsamenvatting 

De portefeuillestrategie bepaalt hoe het vastgoed van MaasWonen zich de komende 10 jaar ontwikkelt en 
geeft richting aan nieuwbouw, aankopen, verduurzaming, renovaties en verkopen. Op dit moment is de 
omgeving erg dynamisch; zowel economisch, maatschappelijk als politiek. Daarom zal MaasWonen deze 
portefeuillestrategie herijken indien de situatie daarom vraagt. 
 

Visie  
 

Maaswonen biedt (jonge1) senioren een betaalbaar thuis waar zij veilig en comfortabel 
oud kunnen worden. Dit betekent dat voorzieningen dichtbij moeten zijn, dat die 
aantrekkelijk zijn en dat zorg en welzijn naar behoefte aan huis kunnen worden 
georganiseerd.  

 
De visie, de marktontwikkelingen en de financiële mogelijkheden leiden tot de volgende strategie op de 
onderdelen bezitsuitbreiding, Langer Thuis, betaalbaarheid en kwaliteit. 
 

Bezitsuitbreiding 
 

Demografische ontwikkelingen laten een groei zien van ruim 20% van het aantal 50-plus 
huishoudens in de regio Rotterdam tussen 2018 en 2028. De vraag naar 
seniorenhuisvesting zal toenemen. Daarom wil MaasWonen haar bezit uitbreiden, om 
vanuit haar specialisme een bijdrage te leveren. Dat kan door bezit over te nemen van 
andere corporaties óf door nieuwbouw.  
We kunnen circa 530 woningen, verspreid over 10 jaar bouwen. MaasWonen kiest voor 
kleinschalige binnenstedelijke nieuwbouw in de regio Rotterdam, maar hierbij dient 
aangetekend te worden dat nieuwbouwlocaties schaars zijn.  
We zullen actief andere corporaties in de regio Rotterdam benaderen om ons bezit uit 
te breiden. Naast (gezamenlijke) nieuwbouw zijn wij ook bereid om bestaand bezit over 
te nemen van andere corporaties als deze ingezet kan worden voor onze doelgroep. 
 
Met de kennis van nu is deze ambitie financieel haalbaar, maar gezien de grillige 
economische ontwikkeling zijn de onzekerheden groot. Dat vraagt er om voortdurend 
ambitie, financiën en risico’s te monitoren en met elkaar in balans te brengen.  

 

Langer Thuis 
 

MaasWonen gaat zich door ontwikkelen tot een specialist in ouderen(t)huisvesting en 
wil daarom de Langer Thuis concepten optimaliseren. Dat doet ze enerzijds door de 
samenwerking met zorg, welzijn en de gemeente te intensiveren en anderzijds door het 
vastgoed nog beter geschikt te maken voor het langer zelfstandig thuis wonen en door 
gerichter woningen toe te wijzen.  
Het ontwikkelen van Langer Thuis - PMC’s kan bijdragen aan een betere match tussen de 
vraag van huurders en het aanbod.  
Bij renovatie worden de complexen (zoveel als mogelijk) woontechnisch verbeterd, zodat 
onder meer zwaardere zorg aan huis geleverd kan worden en scootmobiels goed gestald 
kunnen worden.  
De nieuwbouwcomplexen worden uiteraard zodanig ontwikkeld dat langer zelfstandig 
thuis wonen (woontechnisch) probleemloos mogelijk is. 

 

 
1 Vanaf 55 jaar 
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Betaalbaarheid 
 

MaasWonen heeft zich gecommitteerd aan het Regioakkoord Nieuwe 
Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 – 2030 en Actieplan Middenhuur van de 
gemeente Rotterdam en stemt haar huurbeleid hierop af.  
Het Regioakkoord schrijft voor dat circa 75% van de sociale huurwoningen wordt 
aangeboden aan de doelgroep vanuit passend toewijzen.  
Vanuit het Actieplan worden niet-Daeb woningen aangeboden met een huurgrens tot 
circa € 1.060 (prijspeil 2022). 

 

Kwaliteit  
 

De technische kwaliteit van alle complexen wordt minimaal op het niveau van 
conditiescore 2 gebracht. 
De duurzame kwaliteit wordt in drie stappen bereikt: 

• Installaties en isolatiewaarde van de schil verbeteren, zodat energieverbruik 
daalt: in 2030 alle woningen (in doorexploitatie) energie label A. 

• Energie opwekking en opslag door plaatsen van zonnepanelen en accu’s.  

• Hernieuwbare energie in de complexen toepassen: doelstelling gerealiseerd in 
2050. 
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1. Inleiding  

De portefeuillestrategie van MaasWonen legt de haalbare portefeuille vast voor de samenstelling van de 
portefeuille over ongeveer 10 jaar en stelt daarvoor de kaders. De haalbare portefeuille is weergegeven in 
aantallen woningen, woningtype, huursegmenten, locatie en technische, energetische en functionele 
kwaliteit. De kaders gaan over de rendementseisen, risicobeheersing en interne en externe ratio’s.  
 
De haalbare portefeuille komt tot stand door de wensportefeuille af te zetten tegen de financiële 
mogelijkheden van MaasWonen. De wensportefeuille bepaalt MaasWonen door de markt- en demografische 
ontwikkelingen te analyseren en deze te spiegelen aan de huidige portefeuille. Het vigerende 
ondernemingsplan (Strategische beleidsplan 2020-2024) en het onderzoek naar het toekomstperspectief van 
MaasWonen zijn daarbij de uitgangspunten.  
 
Het portefeuillemanagement is sturend voor het tactische en operationele management (zie onderstaande 
figuur). De portefeuillestrategie wordt na vaststelling van de strategie vertaald in complexbeheerplannen. De 
complexbeheerplannen zijn de kaders voor het operationele management in verhuur, beheer en onderhoud. 
 

 
 

Figuur 1; de context van de portefeuillestrategie 

Portefeuillestrategie voor MaasWonen  
De portefeuille van MaasWonen is klein in omvang en redelijk eenduidig wat betreft woningtype en  
huurprijsklasse, die is grotendeels onder de eerste aftoppingsgrens vanwege de doelgroep (een- en 
tweepersoonshuishoudens). MaasWonen dient zich ook te houden aan de diverse akkoorden die op stedelijk 
of regionaal niveau zijn gesloten en aan wet- en regelgeving wat betreft energetische kwaliteit 
(duurzaamheid) en huurprijsbeleid. Dit zijn de kaders die van buiten worden opgelegd en dat is op slechts 
enkele aspecten aan te vullen met interne ambities (bijvoorbeeld over Langer Thuis en bouwkundige 
kwaliteit). Daardoor heeft deze portefeuillestrategie voor het bestaande bezit, als het gaat om kwalitatieve 
ingrepen in welk complex, ook de tactische aspecten van assetmanagement in zich.  

Actuele situatie en disclaimer 
Het moment van dit schrijven, zomer 2022, is een periode van vele, grote onzekerheden. De coronapandemie 
en de oorlog in Oekraïne hebben diverse economische effecten, zoals (in willekeurige volgorde en zeker niet 
uitputtend) verstoringen van logistieke processen met als gevolg lange levertijden van materialen, tekort aan 
arbeidskrachten, hoge inflatie, sterk stijgende energieprijzen en een eveneens sterkt stijging van bouwkosten. 
Naast deze disrupties als gevolg van wereldwijde crises, heeft de volkshuisvesting in Nederland ook te maken 
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met een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening die ambitieuze plannen heeft, onder 
meer hervorming van de huurtoeslag en een huurbevriezing voor twee opeenvolgende jaren. Veel van die 
plannen zijn nog niet vastgesteld, maar hebben ook impact op onder meer, en met name de financiële positie, 
van MaasWonen. De exacte financiële gevolgen zijn nog niet inzichtelijk. 
 
In relatie tot een portefeuillestrategie, betekent dit dat er veel onzekerheden zijn die maken dat het 
doorrekenen van deze strategie een lastige opgave is. In onderliggende portefeuillestrategie wordt dan ook 
gewerkt met een scenario’s waarin zo reëel mogelijk ingeschat is wat de financiële effecten zijn van de diverse 
ontwikkelingen en maatregelen. 

Leeswijzer 
Het volgende hoofdstuk 2 is de weergave van de missie en visie én het toekomstperspectief van MaasWonen 
als seniorenhuisvester in de regio Rotterdam. 
In het hoofdstuk 3 is beschreven hoe de samenstelling, in aantallen en kwaliteit, van het huidige bezit is en 
wie de huurders van MaasWonen zijn.  
In het daaropvolgende hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de marktontwikkelingen, de woningvraag in de regio 
en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.  
De visie van MaasWonen en de marktontwikkelingen komen in hoofdstuk 5 samen en worden vertaald in de 
ambitie (het willen), kortom de wensportefeuille wat betreft doelgroep, aantallen en woningtypen en 
kwaliteit.  
In hoofdstuk 6 worden de ambities doorgerekend (het kunnen). MaasWonen laat zien wat financieel 
maximaal mogelijk is binnen de interne randvoorwaarden en afgezet tegen de ratio’s van Stichting 
Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Hieruit blijkt wat een 
haalbare portefeuille is. 
Tot slot is in hoofdstuk 7 de strategie (het doen) van MaasWonen voor de komende jaren verwoord. Het gaat 
om de ambitie op het vlak van nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid, betaalbaarheid, zorgcomplexen en het 
Programma Langer Thuis.  
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2. Waar staat MaasWonen voor 

MaasWonen staat dicht bij de klant en daarom richt ze zich alleen op het regionale werkgebied; de 
gemeenten Rotterdam en Barendrecht. MaasWonen staat open voor alle mogelijkheden om het bezit uit te 
breiden binnen de regio Rotterdam.  
 

2.1 Visie  

MaasWonen biedt (jonge) senioren2 een betaalbaar thuis waar zij veilig en comfortabel oud kunnen 
worden. Dit betekent dat voorzieningen dichtbij moeten zijn, dat die aantrekkelijk zijn en dat zorg en welzijn 
naar behoefte aan huis kunnen worden georganiseerd.  
 
Het aantal senioren in de regio Rotterdam groeit. Senioren wonen steeds langer zelfstandig. Goed wonen is 
persoonlijk, daarom staat in onze dienstverlening de persoonlijke benadering aan de klant centraal. Goed 
wonen betekent een goede, betaalbare woning in een vitale buurt, daarom hebben we aandacht voor de 
omgeving. We kunnen dat niet alleen, we initiëren en faciliteren het Langer Thuis wonen, in samenwerking 
met zorgpartijen, welzijnspartijen en vrijwilligers.  

2.1.1 Wat betekent dat voor de klant 
Vanwege de specifieke doelgroep van (jonge) senioren is MaasWonen als verhuurder dichtbij. De 
dienstverlening aan de huurders wordt op betrokken en persoonlijke wijze ingevuld.  
Alle wooncomplexen hebben een eigen huismeester, die op meerdere dagdelen in de week vast aanwezig is. 
De huismeester is in het complex het eerste aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers, 
onderhoudspartijen, bezoekers en nieuwe huurders. 
Op het gebied van verhuur, overlast, bewonersparticipatie en leefbaarheid werkt de huismeester intensief 
samen met de woonconsulent. De woonconsulent is namens MaasWonen de vaste contactpersoon voor 
(toekomstige) huurders op het gebied van verhuurzaken, sociaal beheer, leefbaarheid en 
bewonersparticipatie. 

2.1.2 Wat betekent dit voor het beheer 
Heeft een huurder een reparatieverzoek dan komt de huismeester langs om het verzoek te beoordelen. Waar 
mogelijk lost hij het probleem direct op of anders schakelt een derde partij in. Elk reparatieverzoek is voor 
MaasWonen bewust een contactmoment met de huurder. Zo wordt technische en sociale inzet door de 
huismeesters gecombineerd. 
De woonconsulent is onder meer verantwoordelijk voor sociaal beheer. De woonconsulent heeft een rol bij 
projecten binnen het programma Langer Thuis heeft overleg met bewonerscommissies en andere 
bewoners(groepen) die actief zijn in het gebouw, bijvoorbeeld omdat zij participeren in het beheer van de 
ontmoetingsruimte. 

2.1.3 Wat betekent dit voor het vastgoed 
Langer Thuis wonen heeft naast een sociale component ook een woon technische component. De woningen 
zullen ook voor een rollator- en (eventueel) rolstoeldoorgankelijk moeten zijn.  
 
Voor senioren is het ook van belang dat faciliteiten en voorzieningen in de buurt zijn. De complexen van 
MaasWonen liggen niet altijd optimaal ten opzichte van voorzieningen en verschillen qua inpandige 
faciliteiten. Daarom zal de labeling van de wooncomplexen aangepast worden aan de kwaliteit die het 

 
2 Vanaf 55 jaar 
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wooncomplex biedt op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen: verder weg van voorzieningen 
betekent dat de woningen beter geschikt zijn voor de mobiele, jonge senior.  
 

2.2 Toekomstperspectief  

De belangrijkste, relevante ontwikkelingen voor MaasWonen hebben te maken met het ouder worden van 
de Nederlandse bevolking, de wenselijkheid en/of noodzaak van het langer zelfstandig thuis wonen en de 
wooncrisis. MaasWonen heeft in haar toekomstperspectief geformuleerd dat ze een specialist wordt in 
ouderen(t)huisvesting, zowel vanuit de technische invalshoek, bijvoorbeeld domotica, als in de sociale 
benadering, door het Langer Thuis concept te optimaliseren. Daarnaast wil MaasWonen een ondernemende 
en onmisbare (lokale) bondgenoot worden op het gebied van langer zelfstandig thuis wonen. Dit wordt in het 
ondernemingsplan, dat op het moment van dit schrijven ook wordt gemaakt, verder geconcretiseerd. 
 
De wooncrisis vertaalt zich in betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. MaasWonen heeft de 
betaalbaarheid als belangrijkste doelstelling geformuleerd, met beschikbaarheid direct daaropvolgend.  
 
De uitdaging van het verduurzamen van woningen is ook een belangrijke opgave, maar daarin is MaasWonen 
volgend. Ze past de bewezen technologie toe. MaasWonen richt zich in de eerste instantie op het isoleren 
van de schil, daarna het aanpassen van de installaties en vervolgens meewerken aan het loskoppelen van het 
gas en inzetten op duurzame energie, volgend op de planning van de gemeenten.  
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3. Huidige situatie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het bezit van MaasWonen er kwalitatief voor staat, wat de huurprijzen 
zijn en hoe de huidige bewonerssamenstelling is. 
 

3.1 Samenstelling portefeuille 

MaasWonen heeft 1.735 kleine zelfstandige seniorenwoningen, 648 intramurale plaatsen en één 
kantoorgebouw in haar bezit. Daarnaast heeft MaasWonen circa 4500 m2 aan bedrijfsonroerend goed 
verdeeld over verschillende woongebouwen in haar bezit. 
Het aantal geliberaliseerde huurwoningen is bij MaasWonen nog beperkt in aantal. Sinds halverwege 2020 
is gestart met (bij mutatie) verhuren in dit segment in twee hiervoor aangewezen complexen met in totaal 89 
woningen.  
 

Complex Bouwjaar Woningen 1 kmr 2 kmr 3 kmr Gemiddelde 
huurprijs 

Daeb/ niet-Daeb 

001 Sevencamp 1988 182  174 8  € 534 Daeb 

004 Joachim& Anna 1986 78 6 72  € 391 Daeb 

005 Wi Mofina Tampe 1931 21  13 8 € 539 Daeb 

006 Bertrand Russell 1972 160 40 60 60 € 478 Daeb 

007 Anatole France 1972 160 40 60 60 € 466 Daeb 

008 Maasveld (OZ) 2001 94  94  € 618 Daeb 

009 Ravenswaerde 2001 63  55 8 € 645 Daeb 

011 Emmahuis 1983 127 5 122  € 670 Daeb 

012 Kerkeplaats 1977 61  60 1 € 511 Daeb 

013 Kreilerburcht 1992 68   68 € 641 Daeb 

014 Laurens I 1972 168  168  € 544 Daeb 

014 Laurens II 1972 69  37 32  Daeb 

015 Naber 1995 37  37  € 610 Daeb 

016 Nieuw Verlaat 1982 170  149 21 € 561 Daeb 

017 Wilgenborgh 1965 81  81  € 345 Daeb 

018 Poort van Oost 1997 77  8 69 € 637 Daeb 

019 Mariniershof 2001 54  18 36 € 607 Niet-Daeb 

020 Carnisseborgh 2003 30   30 € 616 Daeb 

021 De Grindhorst 2006 35  12 23 € 699 Niet-Daeb 

Totaal   1.735 91 1.220 424 € 562  
 

Tabel 1; woningvoorraad naar grootte en huurprijs, d.d. 1-7-2022 

 

3.2 Kaders voor beoordeling kwaliteit van het bezit 

In deze paragraaf staan de kaders die MaasWonen hanteert voor de beoordeling van de kwaliteit van het 
bezit. Bij de beoordeling wordt gekeken naar drie aspecten: 

1. functionele kwaliteit 
2. bouwkundige kwaliteit 
3. energetische kwaliteit 

Functionele kwaliteit 
De functionele kwaliteit richt zich voornamelijk op aspecten om te voldoen aan concept Langer Thuis. Gedacht 
moet worden aan aspecten zoals: twee liften per wooncomplex, voldoende scootmobielstallingruimte, een 
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ontmoetingsruimte en rollator- en rolstoeldoorgankelijke woningen.  De complexen zijn beoordeeld op deze 
aspecten en ingedeeld in de klassen. 
 

Klasse Omschrijving 

Geschikt Voldoet in hoge mate aan de aspecten van Langer Thuis. 

Gedeeltelijk Met beperkte maatregelen volledig geschikt te maken aan aspecten m.b.t. Langer Thuis. 

Beperkt Niet alle aspecten m.b.t. Langer Thuis zijn te realiseren. 

Niet geschikt Niet geschikt (te maken) aan concept Langer Thuis 
 

Tabel 2; mate van de functionele kwaliteit 

Bouwkundige kwaliteit 
MaasWonen heeft in 2020 van al haar complexen een conditiemeting laten opstellen. De conditiemeting 
vormt de basis voor de meerjarenonderhoudsbegroting. De conditiemeting levert een score op van 1 tot 6. 
 

Conditiescore Omschrijving Toelichting 

1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken, geen of beperkte veroudering. 

2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering 

3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering, functievervulling niet in gevaar. 

4 Matige conditie Functievervulling van bouwdelen incidenteel in gevaar. 

5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar geworden. 

6 Zeer slecht conditie Technisch rijp voor sloop. 
 

Tabel 3; definities van de verschillende conditiescores 

Elke jaar wordt voor circa 30% van het bezit een actuele conditiescore opgesteld zodat er continue een actueel 
beeld van de onderhoudsstaat voorhanden is.  

Energetische kwaliteit 
Naast de technische staat van het bezit, wordt de kwaliteit van het bezit beoordeeld aan de hand van het 
energielabel. In 2021 zijn alle woningen voorzien van een label conform de NTA 8800 meetsystematiek. De 
nieuwe systematiek geeft duidelijke inzicht in het energieverbruik (kWh/m2) per jaar. 
 

Label A++++ A+++ A++ A+ A B C D E F G 

kWh/m2 0 50 75 105 160 190 250 290 335 380  
 

Tabel 4; energielabel en bijbehorend energieverbruik per jaar 

 

3.3 Huidige kwaliteit van het bezit 

Hieronder wordt per wooncomplex aangeven in hoeverre dat complex voldoet aan de kaders die in de vorige 
paragraaf zijn beschreven. 

Wooncomplexen 
In de onderstaande tabel is de huidige kwaliteit het woningbezit weergegeven op de aspecten functionele 
kwaliteit, bouwkundige kwaliteit en energetische kwaliteit.  
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Complex Bouwjaar Aantal 
woningen 

Functionele 
kwaliteit 

Bouwkundige 
kwaliteit 

Energetische 
kwaliteit 

001 Sevencamp 1988 182 Gedeeltelijk 2 A 

004 Joachim& Anna 1986 78 Beperkt 2 D 

005 Wi Mofina Tampe 1931 21 Niet 2 D 

006 Bertrand Russell 1972 160 Geschikt 1 A+ 

007 Anatole France 1972 160 Gedeeltelijk 1 A+ 

008 Maasveld (OZ) 2001 94 Gedeeltelijk 3 A+ 

009 Ravenswaerde 2001 63 Geschikt 2 A 

011 Emmahuis 1983 127 Geschikt 3 E 

012 Kerkeplaats 1977 61 Gedeeltelijk 3 C 

013 Kreilerburcht 1992 68 Geschikt 1 A 

014 Laurens I 1972 168 Geschikt 2 B 

014 Laurens II 1972 69 Geschikt 2 B 

015 Naber 1995 37 Beperkt 2  A 

016 Nieuw Verlaat 1982 170 Gedeeltelijk 3 A 

017 Wilgenborgh 1965 81 Niet 2 B 

018 Poort van Oost 1997 77 Beperkt 1 A 

019 Mariniershof 2001 54 Gedeeltelijk 2 A++ 

020 Carnisselande 2003 30 Gedeeltelijk 1 A+ 

021 De Grindhorst 2006 35 Geschikt 1 A 

  1.735  2 A 
 

Tabel 5; huidige kwaliteit van de wooncomplexen 

 
De wooncomplexen van MaasWonen scoren verschillend op functionele kwaliteit, de aspecten die in het 
kader van Langer Thuis belangrijk zijn, de gemiddelde bouwkundige kwaliteit van het bezit is gelijk aan de 
conditiescore 2 en de energetische kwaliteit is gemiddeld E-label A. 

Zorg- en BOG complexen 
In de onderstaande tabel is het zorgvastgoed en het bedrijfsonroerend goed (Clockhuis) van MaasWonen 
weergegeven. 
 

Complex Bouwjaar Aantal Contractperiode Conditie E-label Opmerking 

002 Liduina 1986 110 2029 3 n.n.b.  

003 Simeon & Anna 1978 290 2024 4 F Sloop vanaf 2025 

004 J&A zorg 1986 51 2028 2 n.n.b.  

008 Maasveld 2001 60 2037 3 A  

015 Naber 1972 32 2041 2 n.n.b.  

017 Wilgenborgh 1965 101 2038 2 B Renovatie gepland in 2024 

022 Clockhuis 1926 1 jaarlijks 2 C Betreft kantoorgebouw 

Totaal  649     
 

Tabel 6; huidige kwaliteit van de zorgcomplexen (n.n.b.: nog niet bepaald) 

Ook de kwaliteit van onderhoud van dit vastgoed is gemiddeld voldoende, alleen S&A valt uit de toon. Voor 
S&A zijn al vergevorderde plannen voor sloopnieuwbouw. Naast het kantoorgebouw Clockhuis hebben wij 
daar ook een stuk bouwrijpe grond en het recht van eerste koop op een kerkgebouw. Een ontwikkeling 
waarbij kantoor en kerk betrokken worden, wordt niet uitgesloten. 
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3.4 Bewoners instroom 

De instroom van bewoners wordt voor een groot deel bepaald door wet- en regelgeving. De vrije ruimte voor 
toewijzing van sociale huurwoningen is beperkt. Het inkomen van de 55+ woningzoekende bepaalt voor welke 
categorie huurwoningen hij in aanmerking komt: goedkoop/betaalbaar (tot eerste aftoppingsgrens) of tot 
liberalisatiegrens.   

Huurprijs  
MaasWonen houdt zich aan de afspraken uit het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio 
Rotterdam 2018 – 2030. Dat betekent dat circa 75% van de sociale huurwoningen (tot liberalisatiegrens) 
worden aangeboden aan de doelgroep vanuit passend toewijzen. Concreet betekent dit dat de volgende 
huurprijscategorieën worden aangehouden: 
 

Categorie  Huurprijsniveau vanaf Huurprijsniveau  
tot en met 

Doelgroep Aantal 

Goedkoop Daeb  Kwaliteitskortingsgrens  Passend toewijzen 
1235 

Betaalbaar Kwaliteitskortingsgrens Aftoppingsgrens laag Passend toewijzen 

Tot liberalisatiegrens Aftoppingsgrens laag Huurgrens Daeb-doelgroep 411 

Geliberaliseerd Niet-
Daeb 

Huurgrens  Middeninkomens  89 

 

Tabel 7; aantal woningen per huurprijscategorie 

Woningen in de huursegmenten Goedkoop en Betaalbaar verhuurt MaasWonen aan alleenstaande studenten 
wanneer het eenkamerappartementen betreft. Dit is in een ver verleden ontstaan, omdat gebleken is (en nog 
steeds blijkt) dat deze woningen slecht te verhuren zijn aan senioren. Twee- en driekamerappartementen in 
deze segmenten worden toegewezen aan 55+ kandidaten met een inkomen tot aan de grens voor passend 
toewijzen. 
 
Sociale huurwoningen, in de tabel aangeduid als Tot liberalisatiegrens, wijst MaasWonen toe aan kandidaten 
met een inkomen vanaf de inkomensgrenzen voor passend toewijzen, aan de doelgroep voor sociale 
huurwoningen vanuit de Staatssteunregeling. 
 
Het aantal Geliberaliseerde huurwoningen is bij MaasWonen nog beperkt in aantal. Sinds halverwege 2020 
is gestart met (bij mutatie) verhuren in dit segment in twee hiervoor aangewezen complexen met in totaal 89 
woningen.  

Inkomen  
MaasWonen heeft als gevolg van haar doelgroep en woningtypes alleen met de inkomensgroepen behorende 
bij 1- en 2-persoonshuishoudens (zonder kinderen) te maken. Het sociale of Daeb-woningbezit van 
MaasWonen wordt passend toegewezen. 
 
MaasWonen heeft een mutatiegraad van 10%. Om doorstroming te bevorderen, wordt voorrang gegeven aan 
woningzoekenden die een corporatiewoning achterlaten. Daarnaast geeft MaasWonen in het kader van 
Langer Thuis in een aantal wooncomplexen voorrang aan woningzoekenden in het bezit van een Wmo- of 
CIZ-zorgindicatie. In geval van dergelijke indicaties kan in voorkomende gevallen binnen wettelijke kaders 
worden afgeweken van de inkomensgrenzen vanuit passend toewijzen.  
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Leeftijd  
In 2021 was de gemiddelde leeftijd van nieuwe huurders 62 jaar, als volgt verdeeld over leeftijdsgroepen: 
 

Leeftijdsgroep In aantal Gemiddelde leeftijd % 

Tot 23 jaar 5 21,4 jaar 3 

23 jaar t/m 27 jaar 3 24 jaar 2 

41 t/m 54 jaar 15 52,7 jaar 9 

55 t/m 70 jaar 100 61 jaar 61 

71 jaar en ouder 40 76,2 jaar  25 

Totaal  163 62 jaar 100 
 

Tabel 8; samenstelling naar leeftijd van nieuwe huurders in 2021 

MaasWonen wijst in enkele complexen de eenkamerappartementen toe aan studenten. Vandaar dat 5% van 
de nieuwe verhuurders jongeren zijn. 
 

3.5 Zittende huurders 

De huurders van MaasWonen zijn overwegend alleenstaand. In 2021 bestond 15% van de huishoudens die 
huren bij MaasWonen uit 2 personen. In 2021 was de gemiddelde leeftijd van de bewoners 72,4 jaar. De 
meeste mutaties vinden plaats als gevolg van overlijden van de huurder of opname in het verpleeghuis. In de 
tabel de verdeling over leeftijdscategorieën van de huurders per 31 december 2021. 
 

 
 

Figuur 2: aantal huishoudens dat huurt bij MaasWonen per leeftijdscategorie (peildatum 31-12-2021) 

 

3.6 Zorgcomplexen 

In figuur 2 zijn de zorgcomplexen opgenomen en is de huuromvang (grootte van de bol) afgezet tegen de 
contractduur (verticale as). 
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Figuur 3; huuromvang (grootte van de bol) afgezet tegen de contractduur. 

Op de verticale as wordt de looptijd van het huidige huurcontract weergegeven. De bol grootte is afhankelijk 
van de huur; hoe hoger de huur, hoe groter de bol. Middels dit figuur worden de risico’s inzichtelijk. Uit de 
grafiek blijkt dat vooral de complexen S&A en Wilgenborgh een hoge bijdrage leveren aan de 
huuropbrengsten maar dat de contractduur kort is (jaarlijks wordt verlengd). Voor beide complexen zijn als 
vergevorderde plannen, zo wordt S&A her-ontwikkeld en voor de Wilgenborgh wordt een renovatieplan in 
combinatie met een contractverlenging uitgewerkt. Blok A (intramurale deel S&A) is verkocht aan Woonzorg 
Nederland. De Naber werd tot 2020 gehuurd door Laurens. De afhankelijkheid van Laurens als huurder is 
daarmee teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht te zien van de huurder van elk complex, het type zorgverlening, de 
resterende duur van de huurovereenkomst (in 2022) en de jaarhuur. 
 
 

Complexnaam Huurder Type zorgverlening Looptijd huur- 
overeenkomst 

Jaarhuur Huur 
per 
eenheid
/mnd 

002 Liduina Stichting Laurens Intramuraal 7 € 811.008  € 603  

003 Simeon & Anna Stichting Laurens Intramuraal 1 € 1.258.956  € 714  

004 Joachim & Anna Stichting Laurens Intramuraal 7 € 455.808  € 716  

008 Maasveld Stichting Laurens Intramuraal 15 € 607.704  € 811  

015 De Naber Stichting P.B. Vastgoed Kleinschalig wonen 19 € 300.800  € 859  

0017 Wilgenborgh Stichting Laurens Intramuraal 1 € 868.632  € 875  
 

Tabel 9; type zorgverlening per complex en resterende looptijd huurovereenkomst  
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4. Marktontwikkelingen  

In 2021 heeft Explica voor MaasWonen en SOR een marktonderzoek3 uitgevoerd naar de ontwikkelingen van 
vraag en aanbod op de woningmarkt van de regio Rotterdam. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van die 
inzichten en gaan dus over regionale ontwikkelingen.  
 
Als eerste wordt hieronder de huidige samenstelling van de woningvoorraad weergegeven. In de paragrafen 
daarna wordt ingegaan op de demografische ontwikkelingen, de vraaggroei en de economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
 

4.1 Huidige voorraad seniorenwoningen 

In de regio Rotterdam zijn in totaal 38.824 woningen gelabeld als seniorenwoning. Deels zijn die in bezit van 
seniorenhuisvesters4 en een deel daarvan worden door reguliere woningcorporaties verhuurd. MaasWonen, 
heeft hiervan 1.735 woningen in bezit. Dat is 4,5%.  Zie figuur 3 en 4. 
 

  
Figuur 4; Aantal seniorenwoningen in de regio Rotterdam 
(Explica 2021) 

Figuur 5; verdeling in percentages van het aantal zelfstandige 
seniorenwoningen in de regio Rotterdam (Explica 2021) 

Als sec gekeken wordt naar het aandeel seniorenwoningen van MaasWonen binnen de seniorenhuisvesters 
in de regio Rotterdam, dan verschuiven de verhoudingen. Alle seniorenhuisvesters samen hebben 11.254 
zelfstandige seniorenwoningen, zie tabel 10. Daarvan heeft MaasWonen er 1.735, dat is 15,4% (figuur 6). 
 

 
3 Explica, Marktanalyse 2021 MaasWonen/ SOR, d.d. 13 juli 2021 
4 Habion, MaasWonen, SOR, Wooncompas, Woonzorg Nederland 
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aantal woningen MaasWonen  1.735 15,4% 

aantal woningen andere 
seniorenhuisvesters 9.519 84,6% 

totaal 11.254 100,0% 
 

Tabel 10; aantal woningen van seniorenhuisvesters in  
de regio Rotterdam 
 

 

Figuur 6; percentage woningen MaasWonen in van totaal  
aantal seniorenwoningen van alle seniorenhuisvesters 

 

 

4.2 Bevolkingsontwikkeling  

Evenals in Nederland geheel, is ook in de regio Rotterdam een dubbele vergrijzing te zien. Het aantal 50-
plussers neemt toe en de bevolking wordt steeds ouder. In onderstaande grafiek is aangegeven hoe de groei 
van het aantal huishoudens in de regio Rotterdam zich ontwikkelt in de verschillende leeftijdsklassen in de 
periode 2018 – 2028. Dit is een huishoudensgroei van 20%.  
 

 
 

Figuur 7; ontwikkeling aantal 50+ huishoudens naar leeftijdscategorie regio Rotterdam, tussen 2018 tot 2028 (prognose Explica 2019) 

De sterkte in de groei is per deelgemeente wel wisselend. Binnen de gemeente Rotterdam is vooral verschil 
te zien in de ontwikkeling van de 75-plussers. In Delfshaven, Rozenburg en Feyenoord is de te verwachten 
groei het hoogst. In Rotterdam Centrum stijgt het aantal 75-plussers met meer dan 50% in de periode 2018-
2028. Tegenover deze sterke groeiers staan ook wijken zoals Hillegersberg-Schiebroek, IJsselmonde en 
Charlois, waar nauwelijks extra groei van deze doelgroep te verwachten is. De verschillen in leeftijdsopbouw 
zijn onder andere ontstaan door de samenstelling van de woningvoorraad in de diverse wijken. 
 

4.3 Vraagontwikkeling  

In onderstaande figuur geeft een beeld van de vraaggroei in de regio Rotterdam tussen 2018 en 2028 in de 
koop- en huursector5.  
 

 
5 Tot HT-grens komt overeen met huurwoningen tot aftoppingsgrens. Tot EU-grens komt overeen met huurwoningen tot liberaliseringsgrens. 
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Figuur 8: ontwikkeling woningvraag (in koop en huur) door 50-plussers, tussen 2018 en 2028 (prognose Explica 2019)  

4.3.1 Vraag in huursector 
Voor de sociale huursector is een toename van de behoefte te verwachten. De vraag naar woningen tot de 
tweede aftoppingsgrens zal tot 2028 toenemen met 3.200 woningen.  
 

Categorie   Aantal  

Tot aftoppingsgrens +3.200 

Van tweede aftoppingsgrens tot liberaliseringsgrens +3.500 

Boven liberaliseringsgrens  -700 
 

Tabel 11; toename van de vraag naar huurwoningen in de regio Rotterdam tot 2028 (prognose Explica 2019) 

Door de doelgroep boven de liberaliseringsgrens (in figuur 8 aangeduid als “vanaf EU-grens”) neemt de vraag 
naar koopwoningen toe en die naar huurwoningen neemt af.  

Vraag naar wonen met zorg 
Door de verschuiving naar een hoger aandeel 75-plussers gaat deze toename van de behoefte ook gepaard 
met vraag naar zorg en vraag naar toegankelijkheid van de woningen. Dat is vooral te zien bij de toename van 
de behoefte voor de primaire doelgroep in de huursector, waar het aantal huishoudens met een zorgindicatie 
die tot enige jaren geleden voldoende was voor een plaats in een zorginstelling, toeneemt. Op regionaal 
niveau gaat het om ongeveer 7.000 huishoudens, waarvan 2.800 in een huurwoning (zie figuur 8).  
 
 

 
Figuur 9; toename vraagontwikkeling voor wonen met zorg in de regio Rotterdam, in absolute aantallen (prognose Explica 2019) 

Zoals in paragraaf 4.2 (bevolkingsontwikkeling) is te lezen, is de toename van het aantal senioren wisselend 
per wijk. Daarmee is ook de vraag naar woning door mensen met een zorgvraag per wijk wisselend. In 
onderstaande figuur is dat weergegeven. (In bijlage 1 is te zien hoeveel woningen MaasWonen in welke wijk 
heeft.) In de berekening is ervan uitgegaan dat de vraag zich in de eigen wijk zal voordoen. In de praktijk zal 
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een deel van de huishoudens willen verhuizen.  Delfshaven en Feyenoord laten een sterke groei zien van de 
senioren in een huurwoning, Prins Alexander juist een afname. Figuur 10 laat de toename van de vraag in 
Rotterdam zien tussen 2018 en 2028 van mensen zonder zorgvraag, mensen met enige beperking en mensen 
die enige jaren geleden nog een indicatiestelling zouden hebben gekregen, maar in de huidige regelgeving 
zelfstandig moeten blijven wonen. Dit is aangeduid met de term ‘voormalig intramuraal VV’. In de 
randgemeenten neemt met name de vraag van deze laatste groep toe. 
 

  
 
Figuur 10: ontwikkeling woningvraag 50-plussers primaire doelgroep in huursector in deelgemeenten van Rotterdam en in 
regiogemeenten, tussen 2018 – 2028 (prognose Explica 2019) 

4.3.2 Intramuraal  
In de regio Rotterdam heeft op dit moment 29,3% van de 50-plussers te maken met enige mate van beperking 
in het dagelijks functioneren. Van de 50-plussers is 3,0% woonachtig in een intramurale zorginstelling. Nog 
eens 1,8% van de 50-plussers komt daar gezien de aanscherping van de normen niet voor in aanmerking, 
maar zou daar (in relatie tot de indicatiestelling van enkele jaren geleden) wel behoefte aan hebben. 
 
Vooruitkijkend naar de ontwikkeling tot 2028, dan is duidelijk dat de zorgbehoefte in totaliteit flink zal 
toenemen. Zie onderstaande figuur. 
 

 
 

Figuur 11:  mate van beperking bij 50-plussers in 2018 en 2028 (prognose Explica 2019) 

 

4.4 Langer Thuis wonen 

De mogelijkheden om te sturen op instroom van bewoners is beperkt. De 55+ woningzoekenden hebben in 
de huidige woningmarkt een veel gunstiger slaagkans dan de nog niet 55-jarigen. De instroom van jongere 
senioren neemt toe in de wooncomplexen van MaasWonen.  
Langer Thuis wonen heeft niet alleen te maken met zelfstandig blijven wonen tot op hoge leeftijd, maar ook 
met (weer) zelfstandig wonen door jongere huurders na verblijf in een instelling vanwege psychiatrische - of 
verslavingsproblematiek, of na een periode zonder thuis.  
 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

lichte beperking

matige beperking

zware beperking

voormalig intramuraal VV

intramuraal
2028

2018



 

Portefeuillestrategie 2022  Pagina 21 van 44 

Het effect van deze maatschappelijk ontwikkelingen is merkbaar in de veranderende samenstelling van 
bewoners in de wooncomplexen. Om kwetsbare bewoners met meervoudige problematiek de juiste hulp en 
ondersteuning te bieden werkt MaasWonen nauw samen met de gemeentelijke wijkteams om het zelfstandig 
wonen met begeleiding te laten slagen. De woningcorporatie heeft hierin een belangrijke (vroeg)signalerende 
rol richting partners in het sociale domein. 
 

4.5 DESTEP 

De trends in maatschappelijke ontwikkelingen op macroniveau kan met de DESTEP-methode goed worden 
weergegeven. DESTEP staat voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische 
en politieke factoren. In bijlage 2 zijn die ontwikkelingen breed benoemd. Voor de portefeuillestrategie zijn 
enkele van die ontwikkelingen met name van belang; die worden hieronder beschreven. 
 
Als het gaat om de demografie dan is te zien dat er een dubbele vergijzing plaatsvindt (meer mensen die 
ouder worden én meer mensen van zeer hoge leeftijd). Als gevolg hiervan neemt het aantal 
eenpersoonshuishoudens toe. Door de toename van ouderen van zeer hoge leeftijd, wordt de groep die 
beperkt zelfredzaam is steeds groter. Tegelijk is enige jaren geleden vanuit de rijksoverheid ingezet op het 
langer zelfstandig thuis wonen waardoor de traditionele bejaarden- en verzorgingstehuizen grotendeels zijn 
verdwenen.  
 
Op het economische vlak zijn de laatste maanden veel ontwikkelingen gaande, zoals de hoge inflatie en de 
stijgende energieprijzen. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben ook al jaren last gehad van 
het feit dat pensioenen niet verhoogd zijn, waardoor hun inkomen achteruit is gegaan.  
 
De technische vooruitgang gaat door en ook voor het wonen komen steeds meer technische snufjes die voor 
gemak zorgen bij het gebruik van apparaten; Smart Living. Er liggen kansen om die in te zetten ter 
ondersteuning van het langer zelfstandig wonen. Tegelijk moet rekening gehouden worden met het feit dat 
niet alle kwetsbare huurders digitaal vaardig zijn.  
 
De klimaatverandering brengt ook voor de woningcorporatie uitdagingen met zich mee. Inzetten op het 
verbeteren van de energielabels is gemeengoed geworden, maar er liggen ook vraagstukken op het vlak van 
biodiversiteit en de toename van extremer weer. Waterberging is een vraagstuk en in de steden is de 
hittestress een probleem, zeker voor de oudere senioren. 
 

4.6 Huurverhoging in relatie tot wet- en regelgeving 

4.6.1 Huurverhoging 2021 
Vanwege de discussie rondom betaalbaarheid in relatie tot de coronapandemie, het ruime 
huurverhogingsbeleid van MaasWonen in 2020 vergeleken met collega corporaties en als gevolg van de 
evaluatie van de prestatieafspraken 2020-2021 met de huurdersorganisatie en gemeente Rotterdam, besloot 
MaasWonen in 2021 af te zien van de mogelijkheid van verhogen boven inflatie.  Uiteindelijk is de 
voorgenomen inflatievolgende huurverhoging in 2021 niet doorgevoerd vanwege het overheidsbesluit tot 
generieke huurbevriezing van gereguleerde huurwoningen.  
 
Vanaf 2021 geldt vanuit overheidsbesluit voor een periode van 3 jaar een maximale huurverhoging van 
inflatie plus 1% voor geliberaliseerde huurwoningen.  MaasWonen heeft in 2021 ook de huren van de 
woningen met een geliberaliseerd huurcontract bevroren.   
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In 2021 was bovendien sprake van tijdelijke wetgeving op het gebied van betaalbaarheid: de Wet Eenmalige 
Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Op grond van deze wet hadden huurders die in een sociale 
huurwoning in verhouding te duur woonden, recht op een eenmalige huurverlaging. Het ging om huishoudens 
met een inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen en een huurprijs boven de eerste 
aftoppingsgrens. Zij kwamen in aanmerking voor een huurverlaging naar deze aftoppingsgrens. Bij 
MaasWonen kwamen in totaal 106 huurders in aanmerking voor de regeling. 

4.6.2 Voornemens Rijksoverheid voor 2022 en verder 
Om de huren in de sociale en vrije huursector betaalbaar te houden, presenteerde de Rijksoverheid 
recentelijk (voorjaar 2022) plannen om de middenhuur te reguleren door ook hier het WWS-puntensysteem 
in te voeren en een stelselwijziging vanaf 2025 voor de huurtoeslag. De huurtoeslag wordt daarin afgeleid van 
een fictieve normhuur in plaats van de daadwerkelijke huurprijs van de woning. Daarnaast is er sprake van 
dat servicekosten vanaf 2024 niet meer gecompenseerd worden via de huurtoeslag. De huurgrens verdwijnt 
en jongeren kunnen vanaf 21 jaar (nu 23 jaar) aanspraak maken op reguliere huurtoeslag.  
 
Op 30 juni 2022 zijn landelijke prestatieafspraken getekend tussen het ministerie, Aedes en de Woonbond 
met daarin onder meer afspraken over een de maximale huursomstijging van 0,5% onder de CAO-
loonontwikkeling en een eenmalige huurverlaging in 2024 voor huurders met een inkomen op of onder 120% 
van het sociaal minimum. Zie bijlage 3. 
 
De rijksoverheid wil de bestaande capaciteit intramurale zorg niet uitbreiden. De groeiende zorgvraag van 
senioren dient te worden opgevangen via extramurale zorg. De financiering van intramuraal vastgoed wordt 
lager (NHC vergoeding). 

4.6.3 Conclusie  
De voorgenomen hervorming van de huurtoeslag en de landelijke prestatieafspraken zijn van invloed op de 
betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. MaasWonen zal haar huurbeleid herijken wanneer de 
kabinetsplannen verder zijn uitgewerkt.  
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5. Wat wil MaasWonen; de wensportefeuille  

In onderstaande paragrafen wordt de gewenste strategie op het vlak van nieuwbouw (woningtype en locatie), 
de bestaande voorraad (Langer Thuis, kwaliteit en betaalbaarheid) en de zorgcomplexen beschreven. Of dit 
allemaal haalbaar is moet blijken als de wensportefeuille afgezet wordt tegen de interne financiële kaders 
(paragraaf 5.5). Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 is vervolgens de haalbare portefeuille en 
ambitie voor de komende jaren opgesomd. 
 

5.1 Uitbreiden portefeuille 

MaasWonen heeft op dit moment 1.735 zelfstandige seniorenwoningen in portefeuille. Ze wil in lijn met de 
marktontwikkelingen maximaal bijdragen aan de maatschappelijke opgave in seniorenhuisvesting.  

5.1.1 Aantal nieuwbouwwoningen 
Heel concreet gaat MaasWonen binnen haar financiële mogelijkheden een maximaal aantal 
nieuwbouwwoningen voor senioren realiseren om de vraaggroei op te vangen. MaasWonen is als 
seniorenhuisvester dé aangewezen corporatie om dit aanbod op de markt te zetten. 

5.1.2 Overnemen bestaand bezit 
Een andere optie die MaasWonen serieus overweegt, is het overnemen van seniorenwoningen van 
woningcorporaties in de regio Rotterdam die niet gespecialiseerd zijn in het beheer van seniorenhuisvesting. 
Als die mogelijkheid zich voordoet, wordt eveneens kritisch overwogen of dit past in de kaders van deze 
portefeuillestrategie en de financiële kaders. Dit levert in absolute zin niet direct een toename op van het 
aantal woningen in de regio Rotterdam. Huurders van het overgenomen bezit ervaren dan het voordeel van 
een verhuurder die gespecialiseerd is in dienstverlening aan senioren. MaasWonen kan door uitbreiding van 
de portefeuille organisatorisch robuuster worden en zich daardoor nog verder ontwikkelen als specialist in 
seniorenhuisvesting.  

5.1.3 Woningtype 
MaasWonen bouwt toekomstbestendige woningen, niet alleen wat betreft de bouwkundige kwaliteit, maar 
ook wat betreft de woontechnische kwaliteit. Dat betekent dat de nieuwbouwwoningen in principe 3-
kamerwoningen zijn, rolstoeldoorgankelijk zijn en voorzien zijn van domotica toepassingen, zodat de senior 
die zorgbehoevend is/wordt langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.  
 
Gezien de stedelijkheid van de regio Rotterdam, zal de nieuwbouw van MaasWonen in principe hoogbouw 
zijn. Niettemin is het denkbaar dat op bepaalde locaties (bijvoorbeeld bij inbreiding) kleinschalige complexen 
worden gebouwd. MaasWonen wil de mogelijkheid openhouden om verschillende woonvormen te 
onderzoeken. Bij alle woonvormen blijft de randvoorwaarde gelden dat dicht bij het complex ‘ontmoeting’ 
kan worden gefaciliteerd en dat de huismeester er een werkplek heeft. Hierbij moet in ogenschouw worden 
genomen dat deze functionaliteiten in kleinschalig wooncomplexen moeilijker te exploiteren zijn. De 
ontmoetingsruimte openstellen voor de buurt kan een oplossing daarvoor zijn.   

5.1.4 Locatie  

Deelgemeenten van Rotterdam 
De vraaggroei naar seniorenwoning is per deelgemeente wisselend. MaasWonen opteert voor het 
ontwikkelen in die gebieden waar de vraaggroei naar seniorenwoningen het grootst is. Het is dan wenselijk 
om in Centrum, Delfshaven, Noord, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord en Charlois bij te bouwen (zie figuur 10 
en bijlage 1). Dat wil overigens nog niet zeggen dat het mogelijk is daar te bouwen, want er moeten natuurlijk 
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ook locaties beschikbaar zijn. MaasWonen zet actief in op acquisitie van locaties. Verder is het voor 
seniorenhuisvesting van belang dat voorzieningen voor zorg en welzijn en winkels op loopafstand bereikbaar 
zijn.  
In bijlage 1 is ook te zien dat MaasWonen bezit heeft in deelgemeenten waar de vraag beperkt is. Theoretisch 
betekent dit dat MaasWonen daar het aantal seniorenwoningen zou moeten verminderen. Dat is voorlopig 
geen optie, maar in die gebieden worden mogelijkheden voor toevoegen van bezit wel kritisch benaderd. Die 
kritische benadering bestaat eruit dat gekeken wordt naar de kwaliteit van het bestaande seniorenbezit in de 
betreffende deelgemeente. De huidige eisen voor seniorenwoningen zijn uitgebreider, gezien de zorg aan 
huis die geleverd moet kunnen worden, dan die van enkele tientallen jaren terug. Dus toevoegen van 
woningen die aan de nieuwste eisen voldoen, draagt bij aan het tegemoetkomen aan de kwalitatieve vraag, 
waardoor inwoners wellicht meer dan in de bestaande situatie, in hun eigen wijk langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. 

Barendrecht 
In Barendrecht heeft de gemeente de ambitie om 3.000 woningen te bouwen in het plan Stationstuinen. 
MaasWonen is bereid om hier een bijdrage aan te leveren. In haar bod aan de gemeente Barendrecht in juni 
2022 heeft MaasWonen opgenomen om daar seniorenwoningen te gaan ontwikkelen. Er zijn nog geen 
concrete plannen of afspraken die wij kunnen noteren. 
 

5.2 Langer Thuis 

MaasWonen is medeondertekenaar en actief partner van het gemeentelijke Langer Thuis Akkoord 2020-
2025. In het eigen Programma Langer Thuis geeft MaasWonen invulling aan haar ambities op dit gebied. Dit 
doet ze door en mét haar huurders te participeren in initiatieven om te komen tot vitale 
woongemeenschappen in de wooncomplexen en door het aan huis bieden van zorg en welzijn, al dan niet in 
het kader van een seniorvriendelijke wijk. In deze initiatieven werkt MaasWonen met partners op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn aan het faciliteren van langer zelfstandig thuis wonen.  

5.2.1 Doorstroming, PMC’s en magic mix 
Gemeente en corporaties onderzoeken gezamenlijk welke maatregelen genomen kunnen worden om de 
doorstroming van ouderen naar een passende woning te bevorderen, onder andere via de inzet van een 
seniorenmakelaar.  
 
Binnen het 55+ label dat alle wooncomplexen dragen kan gevarieerd worden naar Langer Thuis kwaliteit, via 
zogenaamde PMC’s. MaasWonen wil deze Langer Thuis-PMC’s verder uitwerken en een plek geven in haar 
Woonnet advertenties zodat (jonge) senioren gerichter kunnen zoeken naar passende woonruimte. 
 
Om een vitale, leefbare woongemeenschap te behouden is een gezonde balans nodig tussen (zorg)vragers en 
(zorg)dragers. De ‘magische mix’ is een goede verdeling van woningen, zodat eenieder woont in een woning 
die bij hen past. Maar dit is ook een mix van bewoners die elkaar vooruithelpen in het leven. Een inclusieve 
samenleving waarbij de leefbaarheid en de veiligheid voorop staan. Volgens MaasWonen is deze verdeling 
idealiter 50/35/15: 

• In 50% van de woningen wonen reguliere huurders. Reguliere huurders zijn huurders die wonen in 
hun woning, wellicht hun buren kennen, maar geen steunpilaar voor de het woongebouw/complex 
of de buurt eromheen kunnen of willen zijn.   

• 35% van de woningen wordt bewoond door mensen die een hulpvraag hebben, zogenaamde 
vragers.   

• 15% van de woningen wordt bewoond door mensen die iets extra’s voor de het 
woongebouw/complex of de buurt eromheen kunnen betekenen, de zogenaamde dragers.   



 

Portefeuillestrategie 2022  Pagina 25 van 44 

 
Wanneer er een reguliere bewoner instroomt via Woonnet, is het niet zeker hoe deze bewoner zich gaat 
ontwikkelen. Dit betekent dat een reguliere bewoner uiteindelijk toch een drager of een vrager kan worden. 
Ook bij de dragers en vragers kunnen de bewoners van rol wisselen als hun omstandigheden veranderen. Het 
is een dynamisch proces waarbij de mix onderhevig is aan verandering. Actieve sturing en toeleiding is vanuit 
het huidige woontoeleidingsysteem niet mogelijk, maar kan gestimuleerd worden via PMC’s en voorrang op 
basis van doorstroming en zorgindicatie. 
 

5.3 Bestaande voorraad sociaal 

Gezien de ontwikkelingen in de vraag naar seniorenwoningen is verbetering en groei van de voorraad ook 
voor MaasWonen van belang voor de opbouw van een gezonde portefeuille. Door verduurzaming van het 
huidige bezit wordt de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en levensduur van het complex verbeterd. 
Door toevoegen van nieuw bezit wordt tegemoetgekomen aan de groeiende vraag en komt het bezit qua 
exploitatieduur beter in balans. 
 
MaasWonen gaat het complex Wi Mofina Tampe afstoten. In de vorige portefeuillestrategie is geconcludeerd 
dat het gebouw vastgoed-technisch niet geschikt is om energetisch te verbeteren en aan te passen aan de 
doelgroep senioren anders dan tegen zeer hoge kosten. De omstandigheden zijn niet veranderd, dus ook nu 
is nog steeds de conclusie dat het complex niet binnen de portefeuille past en dus verkocht gaat worden. De 
realisatie is anno 2022 ter hand genomen. 

5.3.1 Kwaliteit van het huidige bezit 
In paragraaf 3.2 zijn de kaders voor beoordeling van de kwaliteit van het huidige bezit beschreven. Hieronder 
staat beschreven wat de ambitie is voor de toekomstige kwaliteit. 

Functionele kwaliteit  
Het voorzieningenniveau in de algemene ruimte en in de woning richt zich voornamelijk op aspecten om te 
voldoen aan concept Langer Thuis. Om een bestaand complex optimaal te laten voldoen aan dit concept zijn 
diverse maatregelen nodig. Elk complex wordt beoordeeld of het voldoet aan en, zo nee, hoe het moet 
worden aangepast om te passen binnen het concept. Het gaat om de volgende kaders: 
 

Plattegronden: Kan de woning rolstoeltoegankelijk worden en zijn er mogelijkheden voor zorg aan huis? 
Beoordeeld wordt of de plattegrond bij mutatie gewijzigd kan worden of dat wijziging 
alleen met een complexgewijze ingreep mogelijk is. 

Algemeen: Hier kan gedacht worden aan ingrepen in de algemene ruimte, zoals 
scootmobielstallingen en verbeteren van de kwaliteit van de algemene ruimte. 

Dienstverlening: Deze maatregel wordt samen met de zorgpartners uitgewerkt en ingezet. Uitgaven van 
MaasWonen zijn vooral gericht op het bevorderen van de sociale samenhang. 

Bouwkundige kwaliteit  
Voor het huidige bezit streeft MaasWonen een kwaliteitsniveau van conditiescore 2 na, de conditiescore 3 is 
de ondergrens. Onder conditie 3 wordt direct ingegrepen.  
Voor het afwerkingsniveau is gebruiksgemak en comfort voor de doelgroep senioren het uitgangspunt. 

Energetische kwaliteit 
Ten aanzien van de duurzaamheid zal het bezit van MaasWonen in 2030 gemiddeld label A hebben. 
MaasWonen zet richting 2050 in op een voorraad die niet afhankelijk is van aardgas. De woningvoorraad 
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wordt aangepast op het toepassen van duurzame of hernieuwbare energie. Om hier te komen volgt 
MaasWonen drie stappen:  

1. Verbruik omlaag door de aanpak van de bouwkundige schil van de woningen en verbeteren van de 
installaties. Ingrepen in de schil worden uitgevoerd op het natuurlijke moment van het planmatig 
onderhoud. 

2. Opwekken van energie. Naast bouwtechnische ingrepen wordt ook het plaatsen van zonnepanelen 
op de complexen in combinatie met energieopslag gerealiseerd. 

3. De complexen aanpassen voor het gebruik van hernieuwbare/duurzame energie. Bij het aansluiten 
op het stadsverwarmingsnet volgt MaasWonen zoveel mogelijk de planning van de gemeente en 
stemt het onderhoud daarop af. 

5.3.2 Betaalbaarheid 
MaasWonen heeft betaalbaarheid hoog in haar vaandel staan, evenals handhaving van de (huidige) 
kernvoorraad van betaalbare woningen onder de aftoppingsgrens voor de doelgroepen vanuit passend 
toewijzen.  
Naast de wet- en regelgeving en de nieuwe landelijke prestatieafspraken heeft MaasWonen zich te houden 
aan het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018–2030 en het Actieplan 
Middenhuur van de gemeente Rotterdam. Dat betekent: 

• Circa 75% van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt aangeboden aan 
huurtoeslaggerechtigden. 

• Voor haar geliberaliseerde huurwoningen hanteert MaasWonen voor woningen met een huurprijs 
vanaf de huurgrens (liberalisatiegrens) tot circa € 1.060 (prijspeil 2022).    

 
Door de jaarlijks stijgende WOZ-waarden van de woningen en hoger gewaardeerde energieprestaties aan de 
hand van de NTA 8800-methodiek staat de betaalbaarheid van de woningen onder druk. Als gevolg hiervan 
laten de woningen een prijsstijging zien die niet past binnen de doelstellingen vanuit het Regioakkoord.  
 
Een herijking van het meerjarig huurbeleid is nodig en zal na vaststelling van deze portefeuillestrategie 
worden ontwikkeld. In het huurbeleid worden de randvoorwaarden (in relatie tot elkaar) beschreven voor de 
jaarlijkse huurverhoging, het streefhuurbeleid, het huurbeleid bij verduurzaming en renovatie en 
huurprijsbepaling van de geliberaliseerde woningen.  

5.3.3 Complexbeheerplannen  
Maaswonen kiest ervoor om in één compleet overzicht de beheersmaatregelen per complex op te nemen, de 
zogenoemde complexbeheerplannen. In bijlage 4 is dat overzicht opgenomen. Daarin is per complex te lezen 
wat de huidige prestatie is, weergegeven in scores. Vervolgens is opgenomen welke beheersmaatregelen 
noodzakelijk zijn om het complex te laten voldoen aan de gewenste functionele kwaliteit, bouwkundige 
kwaliteit en kwaliteit voor duurzaamheid. De beheersmaatregelen zijn uitgesplitst in de onderdelen techniek, 
sociaal/omgeving/leefbaarheid, huurbeleid, markt, Langer Thuis en klant.  
Dit overzicht, als zijnde de complexbeheerplannen, biedt de medewerkers houvast bij het dagelijkse beheer 
en onderhoud. 
 

5.4 Voorraad zorgvastgoed 

MaasWonen heeft geen ambitie om de voorraad intramurale complexen (verpleeghuizen) te vergroten. Dit 
sluit aan bij het beleid van de rijksoverheid. De rol van MaasWonen als volkshuisvester is bovendien groter 
bij de woningen. Wel wordt onderkend dat de verbinding met verpleeghuizen van belang kan zijn bij het 
faciliteren van langer thuis wonen in de buurt. Bovendien zal een deel van onze bewoners doorstromen naar 
intramurale zorg als de zorgbehoefte toeneemt. 
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6. Wat kan MaasWonen  

MaasWonen wil binnen de financiële kaders maximaal tegemoetkomen aan de vraaggroei door nieuwbouw 
toe te voegen aan het bezit. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de financiële mogelijkheden en de risico’s 
zijn. De doorrekening inclusief scenario’s heeft plaatsgevonden in de begroting 2023-2032. Voor een 
uitgebreide analyse en toelichting verwijzen wij graag naar dit document. 
 

6.1 Financiële kaders 

6.1.1 Externe ratio’s  
Vanaf 1 januari 2019 is het gezamenlijk beoordelingskader van Aw en WSW van kracht.  Deze is vastgelegd in 
de brief d.d. 12 november 2018. Wat betreft de financiële continuïteit van de corporatie beoordeelt Aw/WSW 
op de volgende onderdelen: ICR, LTV, solvabiliteit, dekkingsratio en onderpandratio. De normen die men 
hanteert op geconsolideerd niveau en voor de Daeb tak en niet-Daeb tak worden hieronder vermeld. 
 

Financiële kengetallen geconsolideerd Financiële kengetallen Daeb Financiële kengetallen niet-Daeb 

ICR norm:  => 1,4 ICR norm:  => 1,4 ICR norm:  => 1,8 

Loan to Value beleidswaarde netto (%): < 85% Loan to Value beleidswaarde netto (%): < 85% Loan to Value beleidswaarde netto (%): < 75% 

Solvabiliteit marktwaarde (%) norm: => 15% Solvabiliteit marktwaarde (%) norm: => 15% Solvabiliteit marktwaarde (%) norm: => 15% 

Solvabiliteit beleidswaarde (%):  > 15% Solvabiliteit beleidswaarde (%): > 15% Solvabiliteit beleidswaarde (%):  > 15% 

Dekkingsratio (%): max. 70% Dekkingsratio (%): max. 70% Dekkingsratio (%): max. 70% 
 

Tabel 12; financiële ratio’s van Aw/WSW 

De Aw en het WSW hebben per maart 2022 een aangepaste gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW 
gepubliceerd, waarin zij twee nieuwe risicogebieden heeft toegevoegd: gedrag & cultuur en volkshuisvestelijk 
belang.  

6.1.2 Interne kaders 
Naast de externe ratio’s waar MaasWonen aan moet voldoen, hanteert ze eveneens een aantal interne kaders 
om een hogere alertheid binnen de organisatie te creëren op het moment dat de externe ratio’s “in zicht 
komen”. 

Investeringsstatuut 
In het investeringsstatuut van MaasWonen zijn toetsingskaders opgenomen voor investeringen, 
desinvesteringen en huurovereenkomsten maatschappelijk onroerend vastgoed (MOG) en bedrijfsonroerend 
vastgoed (BOG). Het toetsingskader voor investeringen is opgedeeld in een strategische, organisatorische, 
technische en financiële toets.  
 
MaasWonen stuurt vanuit een meerjarig perspectief, waarbij de volgende dimensies worden gehanteerd 
(bron: begroting – fmr 2023 - 2032): 

• Jaar 2023   Taakstellend 

• Jaren 2024 – 2027  Kaderstellend 

• Jaren 2028 – 2032  Veronderstellend 
 
Budgetten, gebaseerd op de bedrijfsdoelstellingen, worden geformuleerd in samenhang met ambities en zijn 
taakstellend voor het bestuur, nadat deze zijn goedgekeurd door de RVC. Belangrijk begrippen bij de 
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toetsingskaders zijn genormeerde stichtingskosten per type (verhuur) eenheid Daeb / Niet-Daeb, ORT 
marktwaarde en ORT beleidswaarde. 

Interne ratio’s  
Uiteraard heeft MaasWonen zich te houden aan de externe financiële ratio’s (zie tabel 12). Om de risico’s te 
verkleinen hanteert MaasWonen nog een extra ratio vanuit het duurzame verdienmodel: vanuit de netto 
operationele kasstroom moet jaarlijks minimaal 2% van het schuldrestant van de leningen kunnen worden 
afgelost. 
 
MaasWonen hanteert daarnaast interne marges: 

• ICR Daeb op 1,6 

• ICR niet-Daeb op 1,8 

• ICR geconsolideerd 1,6 

• De LTV  voor de Daeb, niet-Daeb en geconsolideerd op 75% 

• Solvabiliteit voor Daeb op 20%  

• Solvabiliteit niet Daeb op 40%  

• Solvabiliteit geconsolideerd op 20% 
 
Deze marges zijn niet bedoeld om ambitie te dempen. De interne marges zijn bedoeld om een hogere 
alertheid in de organisatie te organiseren als de externe ratio’s “in zicht komen”. Dan moet het risico 
management worden geïntensiveerd. 
 

6.2 Doorrekening van de wensportefeuille 

De financiële doorrekening is gebaseerd op de begroting 2023-2032. De toenemende onzekerheid in de 
economische ontwikkelingen kan effect hebben op de meerjarenbegroting. Dit maakt het relevant om inzicht 
te hebben in het effect op de meerjarenbegroting van scenario’s waarin de economische omstandigheden 
anders lopen dan verwacht. In de Begroting 2023-2032 zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. 

6.2.1 Verwachtingen 
De doorrekeningen zijn er op gebaseerd dat de verhuurderheffing met ingang van 1 januari 2023 komt te 
vervallen. Onlangs zijn de (brede) nationale prestatieafspraken gepubliceerd6, welke ontegenzeggelijk een 
behoorlijke invloed hebben op de bedrijfsvoering en de toekomstige exploitatie van het woningbezit.  
Daarnaast heeft Aw op 26 juli 2022 de Leidraad economische parameters DPI 2022 gepubliceerd. De Aw geeft 
hierbij expliciet aan dat de ontwikkeling van economische parameters omgeven is met de nodige 
onzekerheden. Als gevolg van de turbulente macro-economische ontwikkelingen geldt dat dit jaar nog meer 
dan anders. Bij de financiële doorrekening is expliciet rekening gehouden met de verwachte prijsinflatie, 
loonstijging, bouwkostenstijging en de renteverwachting die voortvloeien uit deze Leidraad. 
Verder dient ook rekening te worden gehouden met de enkele jaren voorbereiding en uitvoeringstijd (vier 
jaren) totdat feitelijke oplevering zal plaats hebben van de ingerekende uitbreiding van de portefeuille.  

6.2.2 Parameters en uitgangspunten  
Bovenstaande verwachtingen leiden tot het volgende parameters en uitgangspunten voor een doorrekening 
ten behoeve van de portefeuillestrategie.  

 
6 Op 30 juni zijn de landelijke prestatieafspraken getekend, zie bijlage 3 
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Parameters 
In deze meerjarenbegroting 2023-2032 is gerekend met de parameters die in juli 2022 door AW zijn 
gepubliceerd. Kort samengevat gaat het om de volgende parameters: 

• Economische parameters: 
 

 
 

• Financiële ratio ‘s Aw/WSW. 

• De geformuleerde interne ratio. 

• De nationale prestatieafspraken: in 2023 wordt de huur van ruim 20% van de huurders afgetopt naar 
€ 550 (prijspeil 2020), op basis de inschatting van het landelijke percentage. Het effect hiervan is met 
ingang van 1-7-2023, ruim € 200.000 op jaarbasis. Dit bedrag neemt daarna echter af als gevolg van 
huurharmonisatie bij nieuwe verhuringen. 

• In de Daeb tak zijn verschillende huurprijsgrenzen richtinggevend (prijspeil 2022): 
o kwaliteitskortingsgrens (€ 442)  
o betaalbaar, tot eerste aftoppingsgrens (€ 442 - € 633) 
o tot liberalisatiegrens (€ 633 - € 763)  
o geliberaliseerd (vanaf € 764).  

Uitgangspunten  

• Gezien de voorbereidingstijd (vier jaar) voor nieuwbouw worden de geplande aantallen nieuwbouw 
met ingang vanaf 2027 lineair toegewezen over een tijdvak van tien jaar. Dit betekent vanaf het jaar 
2027 investeren/opleveren van nieuwbouw. 

• In de niet-Daeb tak worden de huren door MaasWonen ingerekend op € 900.  

• MaasWonen huisvest louter een- en tweepersoonshuishoudens (die aangewezen zijn op een 
huurwoningen onder de eerste aftoppingsgrens) en is gehouden aan het Regioakkoord, waardoor 
MaasWonen 75% van de nieuwbouw in de Daeb tak dient te realiseren onder de € 633. 

Vraagstelling  
Naast de 75% nieuwbouw van Daeb woningen onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633) wordt nagegaan welke 
aantallen nieuwbouwwoningen te realiseren zijn in de huurprijscategorie € 633 - € 764 en welke aantallen 
boven de € 764 (niet – Daeb).  
 
Voor de doorrekening is het praktisch ingestoken en als volgt vertaald: 
Hoeveel nieuwbouw eenheden kan MaasWonen in de komende jaren (tijdvak 2022 - 2036) realiseren in de 
drie huurprijscategorieën; afgerond tot € 630, tot € 750 en tot € 900, waarbij blijvend en volledig wordt 
voldaan aan gestelde externe en interne ratio's? 
  

2023 2024 2025 2026 2027

Prijsinflatie 4,2% 2,4% 1,7% 1,3% 1,4%

Loonstijging 3,9% 2,9% 2,2% 1,9% 2,0%

Bouwkosten 4,5% 1,4% 2,1% 2,0% 2,2%

Huursomstijging 2,3% 3,4% 2,4% 1,7% 1,3%

Rente (geborgd) 2,30% 2,20% 2,15% 2,15% 2,15%
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6.2.3 Verwachting met betrekking tot resultaat doorrekening 
Voorlopige berekeningen zijn gemaakt en uitgewerkt in de zomer. Hieruit bleek dat bij een 
nieuwbouwprogramma met oplevering in de jaren 2027 tot en met 2036 van 53 woningen per jaar (dus 530 
woningen in 10 jaar), dit binnen de financiële ratio’s kan worden gerealiseerd. Het betreft jaarlijks: 

• 36 woningen onder de eerste aftoppingsgrens (€ 633),  

• 12 woningen hierboven maar onder de liberalisatiegrens (€ 750) en  

• 5 woningen boven de liberalisatiegrens (en dus niet-DAEB) met een huur van € 900. 
 
Hierbij is gerekend met grondkosten van € 20.000 voor de sociale huurwoningen en € 40.000 voor de niet-
DAEB woningen en bouwkosten van respectievelijk € 200.000 en € 250.000 (prijspeil 2022). 
 
Doorrekening van de geformuleerde ambitie laat de volgende ontwikkeling van de ratio’s (Begroting 2023-
2032) zien: 
 

 
 
Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de ambitie te realiseren is. Uit de verschillende scenario’s 
blijkt wel dat MaasWonen gevoelig is van rente ontwikkelingen. In de huidige doorrekeningen wordt 
uitgegaan van de volgende ontwikkeling van het bezit: 
 
 

2,93 1,69 2,05 2,15 2,61 2,67

37,3% 36,2% 41,5% 43,0% 49,4% 53,6%

57,7% 53,1% 53,6% 53,9% 50,8% 44,1%

18,4% 17,7% 19,9% 19,9% 22,7% 25,2%

6,83% 2,66% 3,24% 3,32% 3,76% 3,48%

202720262022

Ratio duurzame verdiencapaciteit (norm > 2%)

Solvabiliteit beleidswaarde (%) (norm > 15%)

LTV Beleidswaarde (norm < 85%) 

2023 2024 2025

ICR (norm > 1,4) 

Financiële kengetallen

Dekkingsratio (norm < 70 %) 
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Op dit moment wordt de toch forse nieuwbouw heel geleidelijk toegevoegd aan de portefeuille. Met blok C 
van S&A en de positie “Clockhuys” is het wellicht mogelijk om de een groot deel van de ambitie middels deze 
twee projecten te realiseren. Bij het project “Clockhuys” is het dan wel noodzakelijk om de kerk te verwerven 
om echt volume te kunnen toevoegen. Groot nadeel van deze strategie is dat MaasWonen relatief afhankelijk 
wordt van het slagen van deze twee projecten, hetgeen het risico verhoogt. Bovendien is financieel een 
geleidelijke toevoeging van bezit altijd beter. Een nieuwbouw project brengt altijd met zich mee dat er eerst 
geld aangetrokken moet worden om de bouw te financieren. Hierdoor verslechteren de ratio’s. Wanneer de 
nieuwbouw wordt opgeleverd komt er positief rendement door de huurinkomsten en herstellen de ratio’s 
zich weer op lange termijn. In de begroting 2023-2032 is vooralsnog een relatief conservatief scenario 
gekozen, mede gezien de exogene onzekerheden. Bij dit scenario is er wel een gerede kans dat MaasWonen 
niet in staat is om de nieuwbouwlocaties te verwerven.  
 

6.3 Risico’s en onzekerheden 

De risico’s in financiële termen laten zich het best vertalen in de mate waarin er overmatig bedrijfsrisico 
worden gelopen, waarbij MaasWonen niet meer in staat is om structureel te voldoen aan de financiële ratio 
van Aw/WSW. MaasWonen zal de risico’s blijven monitoren.  

Externe risico’s en onzekerheden 
De huidige marktontwikkeling in de bouwsector en rijksoverheidsbeleid zijn van belang om ingeschatte 
bedrijfsrisico 's nader te kunnen duiden.  Belangrijk bij de invulling van de vastgoedplannen zijn onder meer: 

• Ontwikkeling van de rente 

prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Eenheden per 1-1 2440 2419 2419 2419 2124 2138 2263 2316 2369 2422 2475

Bij: Nieuwbouw 0 0 0 0 14 125 53 53 53 53 53

Af: Verkoop -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Af: Sloop 0 0 0 -295 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eenheden per 31-12 2419 2419 2419 2124 2138 2263 2316 2369 2422 2475 2528

DAEB prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Eenheden per 1-1 2308 2287 2287 2287 1992 2006 2126 2174 2222 2270 2318

Bij: Nieuwbouw 0 0 0 0 14 120 48 48 48 48 48

Af: Verkoop -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Af: Sloop 0 0 0 -295 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eenheden per 31-12 2287 2287 2287 1992 2006 2126 2174 2222 2270 2318 2366

niet-DAEB prognose begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Eenheden per 1-1 132 132 132 132 132 132 137 142 147 152 157

Bij: Nieuwbouw 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

Af: Verkoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Af: Sloop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eenheden per 31-12 132 132 132 132 132 137 142 147 152 157 162
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• Impact huidige inflatie: algemene en specifieke prijsbewegingen 

• Tekorten aan (gekwalificeerd) personeel in diverse bedrijfssectoren 

• Tekorten aan diverse bouwmaterialen 

• Het al dan niet aanwezig zijn van bouwlocaties 

• De vertaling van de nationale prestatieafspraken en de ingangsdatum van wet- en regelgeving 
 
Als de externe risico’s afnemen kan overwogen worden om meer andere risico’s te accepteren (nieuwbouw 
Clockhuys en blok C van S&A). Vooralsnog probeert MaasWonen voor zichzelf zo veel mogelijk mogelijkheden 
te creëren om daarna de beste opties te kiezen. 

Interne risico’s 
Andere risico’s hebben te maken met complexiteit van de ingrepen die wenselijk zijn bij enkele bestaande 
complexen. MaasWonen heeft te maken met onder meer Laurens als huurder met hun eigen bedrijfsvoering, 
planning, wensen en (wettelijke) eisen. Bij andere initiatieven hangt de voortgang mede af van eigenaren van 
grond en/of aanpalende gebouwen. Dit vraagt veel creativiteit van partners en brengt dus risico’s met zich 
mee, financieel en in de uitvoering.  
Daarnaast is de afhankelijkheid van één zorgpartij als huurder van de zorgcomplexen een financieel risico.  
Wat betreft de ambitie om nieuw te bouwen is MaasWonen afhankelijk van derden (de gemeente en/of 
Bisdom), omdat MaasWonen geen grondpositie heeft.  

Beheersmaatregelen 
Bovenstaande risico’s leveren veel onzekerheden voor de realisatie van deze portefeuillestrategie. Tegelijk 
loopt MaasWonen niet direct financiële risico’s, omdat ze zich nog niet gecommitteerd heeft aan een andere 
nieuwbouwambitie dan blok B van S&A. Het project S&A (blok B en C) is een eerstvolgend project waar 
nieuwbouw aan de orde is. Hier worden op projectniveau alle risico’s goed ingecalculeerd en 
beheersmaatregelen genomen. De rente gevoeligheid kan actief worden opgepakt, door onder meer het hoge 
renterisico 2024 te mitigeren.  
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7. Wat doet MaasWonen; de strategie  

De marktanalyse (groei van het aantal senioren en vraag naar woningen), de ambitie van MaasWonen 
(maximaal tegemoetkomen aan de vraag), de kaders (wat betreft kwaliteit, betaalbaarheid en financiële 
ratio’s) leidt tot de volgende keuzes, kortom de haalbare portefeuillestrategie. 
 

7.1 Woningvoorraad uitbreiden  

MaasWonen heeft 1.735 zelfstandige seniorenwoningen in bezit en breidt in de regio haar woningbezit uit 
met 530 woningen in de jaren 2027 tot en met 2036.  
 
Als seniorenhuisvester wil MaasWonen bewoners de mogelijkheid bieden in hun eigen wijk oud te worden, 
niet alleen in de gemeente Rotterdam, maar ook in de regiogemeenten. De eerste concrete kans in de regio 
ligt in Barendrecht, omdat MaasWonen daar een woningcomplex in bezit heeft. MaasWonen wil daar de kans 
grijpen   om in het ontwikkelgebied de Stationstuinen nieuw te bouwen, zodat ook de Barendrechtse inwoners 
in hun vertrouwde omgeving in een geschikte woning oud kunnen worden.  
 
MaasWonen is gewend om verspreid bezit goed te beheren en daarom kan MaasWonen (kleine) 
wooncomplexen toevoegen in diverse wijken in de gemeente Rotterdam of in regiogemeenten. In de 
acquisitie naar nieuwbouwlocaties worden, op basis van het woningmarktonderzoek, in vier stappen de 
mogelijkheden onderzocht: 

1. In welke wijken/deelgemeenten is de behoefte het grootst? 
2. Is in de betreffende wijk een locatie voor nieuwbouw? 
3. Hoe ligt de locatie ten opzichte van noodzakelijke voorzieningen voor senioren? 
4. Als er geen nieuwbouwlocatie is zoekt MaasWonen naar alternatieven, bijvoorbeeld transformatie 

van een gebouw, transformeren van plinten of optoppen. 
 

7.2 Langer Thuis concept optimaliseren 

De groep senioren die enige mate van zorg nodig heeft, groeit. Daarom gaat MaasWonen het Langer Thuis 
concept continueren en optimaliseren. De inzet hiervoor bestaat uit de volgende acties: 

• De magic mix van 50/35/15 per complex wordt uitgangspunt. 

• De mogelijkheden binnen Woonnet Rijnmond om enigszins te sturen op de woningtoewijzing in het 
kader van de magic mix wordt nader onderzocht. 

• De complexen krijgen een Langer Thuis - PMC classificatie.  

• Waar mogelijk vinden woontechnische aanpassingen plaats voor het rolstoeltoel- of doorgankelijk 
maken van de woningen, het aanpassen van de algemene ruimte en voor scootmobielplaatsen.  

 

7.3 Voorraad sociaal betaalbaar houden 

MaasWonen richt zich met name op de Daeb-woningen, waarbij de volgende uitgangpunten gelden: 

• 75% van het bezit is onder eerste aftoppingsgrens, conform het Regioakkoord 

• Het huurbeleid wordt herijkt met randvoorwaarden van nieuwe wet- en regelgeving en vanuit de 
ondertekende afspraken met lokale overheden. 
 

Voor het niet-Daeb bezit gelden de volgende doelstellingen: 

• Betaalbare middenhuur van circa € 900, tot maximaal € 1.060 (prijspeil 2022) zoals in het Actieplan 
middenhuur is aangegeven. 
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• Dit huursegment wordt alleen toegevoegd daar waar de randvoorwaarden van de gemeente dit 
voorschrijven, bijvoorbeeld bij het realiseren van een gemengd complex. 

 

7.4 De kwaliteit aanpassen aan de ambitie 

Functionele kwaliteit 
Binnen het huidige bezit wordt van elk complex beoordeeld of het voldoet aan en, zo nee, hoe het moet 
worden aangepast om te passen binnen het concept Langer Thuis. Het gaat dan om de onderdelen 
plattegronden, algemeen en dienstverlening (in paragraaf 5.3.1 zijn deze kaders uitgewerkt). 
 
De nieuwbouw die MaasWonen gaat ontwikkelen, heeft altijd de volgende functionele kwaliteit:  

• rolstoeldoorgankelijk 

• in de woning is het mogelijk zware zorg te ontvangen 

• (voornamelijk) driekamerwoningen 

• domotica toepassingen 

• voldoende scootmobiel plaatsen 

• ruimte voor ‘ontmoeting’ 

• werkplek voor de huismeester 

• welzijn-, zorgvoorzieningen en detailhandel in de nabije omgeving 

Bouwkundige kwaliteit 
De concrete doelstellingen voor de bouwkundige kwaliteit zijn vastgesteld op:  

• conditiescore 2, met een ondergrens van score 3  

Energetische kwaliteit  
De concrete doelstellingen voor de energetische kwaliteit zijn vastgesteld op:  

• in 2050 het gehele bezit geschikt voor toepassen van duurzame/hernieuwbare energie  

Planning   
De vastgoedportefeuille van MaasWonen is, gezien haar doelgroep, redelijk eenduidig en er is daarom weinig 
te differentiëren in huurprijsklasse, woningtype en doelgroep. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de 
planning van de kwalitatieve ingrepen eruitziet. 
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Complex Langer 
Thuis 

Maatregel LT Huidig E-
label 

Verduurzamings- en bouwkundige 
ingrepen 

001 Sevencamp Geschikt Dienstverlening A Is gasloos 

004 Joachim& Anna Geschikt Plattegronden D Stadsverwarming 2023 en 
planvorming tussen 2025-2030 

005 Wi Mofina Tampe Niet NVT D Verkoop 

008 Maasveld (OZ) Geschikt Plattegronden A+ Is gasloos 

009 Ravenswaerd Geschikt Plattegronden A Gevel en dak, gasloos na 2035 

006 Bertrand Russell Geschikt Dienstverlening A+ Gasloos na 2035 

007 Anatole France Geschikt Dienstverlening A+ Gasloos na 2035 

011 Emmahuis Geschikt Algemeen E Planvorming 2023 incl gasloos 

012 Kerkeplaats Geschikt Dienstverlening C Planvorming 2024 incl. gasloos 

013 Kreilerburcht Geschikt Voldoet A Stadsverwarming 2023 

014Laurens I Geschikt Dienstverlening B Gevel en dak 2025 

014 Laurens II Geschikt Dienstverlening B Gevel en dak 2025 

015 Naber Geschikt Dienstverlening A Onderzoek naar gasloos, dak 2029 

016 Nieuw Verlaat Geschikt Dienstverlening A Is gasloos 

017 Wilgenborgh Niet NVT B Planvorming 2035 

018 Poort van Oost Geschikt Dienstverlening A Gasloos na 2035 

019 Mariniershof Geschikt Dienstverlening A++ Is gasloos 

020 Carnisselande Geschikt Dienstverlening A+ Is gasloos 

021 De Grindhorst Geschikt Dienstverlening A Gasloos na 2035 
 

Tabel 13; planning technische ingrepen per complex 

 
Vertaald naar jaarschijven ziet er dat als volgt uit:  
 

 Jaar  Gevel en dak Stadsverwarming Gasloos Planvorming Verkoop 

2022         21 

2023   146 127 127   

2024     61 61   

2025 237     78   

2029 37   37     

2035       81   

na 2035 160   429     
 

Tabel 14; technische ingrepen per jaarschijf in aantal woningen  

 

7.5 De organisatie afstemmen op de ambitie 

De organisatie 
De ambitie realiseren vraagt op sommige vlakken meer en andere inzet van medewerkers dan wat men tot 
nu toe gewend is. Actief acquireren om locaties voor nieuwbouwontwikkeling te zal actief worden opgepakt 
door de bestuurder en de manager vastgoed. Zij zullen nog meer dan nu het geval is actief participeren in de 
benodigde netwerken. De samenwerking met andere corporaties wordt actief gezocht. 
 
MaasWonen werkt met een flexibele schil. De ambitie rond vastgoed neemt toe. Op dit moment heeft de 
afdeling Vastgoed één projectleider nieuwbouw in dienst. Als nieuwe initiatieven voor nieuwbouw en 
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renovatie concreet van de grond komen, zal gekeken worden of huidige capaciteit volstaat. Indien nodig zal 
deze expertise extern en dus flexibel ingehuurd worden. 
 
MaasWonen heeft als compacte organisatie niet alle specialistische kennis in huis. Naar verwachting zullen 
de duurzaamheidsinnovaties snel gaan en het is belangrijk om goed te kunnen beoordelen of de proven 
concepts geschikt zijn voor MaasWonen. Hiervoor is specialistische kennis nodig die dan zal moeten worden 
ingehuurd.  
 
De personele gevolgen van de ambitie zullen worden verwerkt in een strategische personeelsplanning die 
komend jaar wordt gemaakt. 

En verder ….. 
De ambities van MaasWonen worden vertaald in het bod dat MaasWonen jaarlijks doet aan met de 
gemeenten Barendrecht en Rotterdam in het kader van de prestatieafspraken. Hierin worden afspraken 
vastgelegd over nieuwbouw, leefbaarheid, kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid. 
 
De portefeuillestrategie wordt na goedkeuring door de RvC aan de organisatie gepresenteerd, in combinatie 
met het toekomstperspectief dat de basis is voor het nieuwe ondernemingsplan dat eind 2022 wordt 
vastgesteld. Vervolgens is de portefeuillestrategie voor medewerkers van MaasWonen beschikbaar op 
intranet. De vastgestelde portefeuillestrategie wordt gedeeld met de SHMW en de OR. 

  



 

Portefeuillestrategie 2022  Pagina 37 van 44 

Bijlage 1 

Vraaggroei in de deelgemeenten van Rotterdam  
 

 Vraaggroei Bezit MaasWonen 

Rotterdam Centrum 356 54 

Delfshaven 1.565 21 

Overschie -87 77 

Noord 793 188 

Hillegersberg-Schiebroek -261 116 

Kralingen-Crooswijk 483 0 

Feijenoord 1174 94 

IJsselmonde -321 131 

Pernis -30 0 

Prins Alexander -618 946 

Charlois 508 78 

Hoogvliet -142 0 

Hoek van Holland -24 0 

Rozenburg 34 0 

Totaal  3.429 1.7057 

  

 
7 Daarnaast heeft MaasWonen nog 30 woningen in bezit in Barendrecht 
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Bijlage 2 

DESTEP 
 

 

Demografisch  

• Meer eenpersoonshuishoudens 

• Minder kinderen 

• Dubbele vergrijzing (meer senioren én die worden steeds ouder) 

• Meer etnische diversiteit  

• Meer mensen beperkt zelfredzaam 
 
 

 

Economisch  

• Sterk oplopende inflatie en stijgende prijzen 

• Leveringsproblemen grondstoffen en materialen 

• Krapte op de arbeidsmarkt 

• Energiearmoede  

• Meer flexcontracten en minder vaste arbeidscontracten 

• Toenemende (vermogens)ongelijkheid 

• Kleine groep huishoudens loopt risico op langdurige armoede8 

• Houdbaarheid van het pensioenstelsel 
 
 

 

Sociaal-cultureel  

• Langer Thuis wonen voor senioren en jongere zorgbehoevenden  

• Polarisatie tussen groepen inwoners 

• Maatschappelijk draagvlak voor sociale voorziening 

• Verdwijnen detailhandel uit de wijken 

• Meer particuliere initiatieven wonen met zorg en welzijn 

• Wooncrisis  

• Verstedelijking (hoewel; door de pandemie lijkt een trend te zijn ontstaan 
van meer verhuizingen naar het buitengebied) 
 
 

 

Technologisch  

• Internet of things / Smart Living 

• Nanomedicine 

• Big data  

• Sociale media  

• Verduurzaming van samenleving 
 

 
8 CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2021  
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Ecologisch  

• Uitputting grondstoffen 

• Klimaatverandering 

• Steeds vaker extremer weer 

• Afname biodiversiteit 

• Meer aandacht voor verduurzaming en circulariteit 
 
 
 

 

Politiek  

• Politieke fragmentatie 

• Verharding van het politieke debat 

• Decentralisatie van bestuur 

• Versobering verzorgingsstaat 

• (In)stabiliteit EU-regio 

• Regeldruk  
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Bijlage 3 

Nationale Prestatieafspraken 
Van: website Aedes, 30 juni 2022 
 
Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 
miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Hier lees 
je op hoofdlijnen wat die prestatieafspraken inhouden.  

Verdubbeling bouwproductie sociale huurwoningen 
Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken moet het bouwtempo van 
de corporaties flink omhoog de komende jaren: van ca. 15.000 per jaar naar bijna 30.000 in 2030. Doel is dat 
corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 t/m 2030. 
Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen gaan bouwen, 
waarbij de evenwichtige mix moet worden gevonden van woningen met een prijs tussen € 850 euro en  
€ 1.000. De provincies en gemeenten stellen voor het einde van het jaar samen met corporaties en huurders 
regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan 
bouwen tot en met 2030, en hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren. 
De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen. Per gemeente streven we 
naar minstens 30% sociale huur. Ook komt er een duidelijke definitie in de wet van wat sociale huur is. 

Verantwoorde huurstijgingen en huurverlaging voor lagere inkomens 
In de afspraken over betaalbaarheid is een balans gevonden tussen generieke maatregelen waarvan álle 
huurders profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen met lagere inkomens en mensen in niet-
duurzame woningen profiteren. Corporaties gaan de komende 3 jaar voor alle huurders de huren matigen. 
Daarbij wordt de koppeling met de inflatie losgelaten en wordt de maximale huursomstijging 0,5% lager dan 
de CAO-loonontwikkeling. Daardoor stijgen de huren minder hard dan de lonen. Om de huur voor huurders 
met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% van het sociaal 
minimum een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 2020, afhankelijk van het jaar 
waarin deze maatregel precies wordt ingevoerd wordt dit bedrag geïndexeerd). 
Circa 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen een gemiddelde huurverlaging van 
gemiddeld € 57 per maand. Dit komt in de plaats van een generieke huurbevriezing in 2024. Tot slot gaan 
corporaties met voorrang een deel van hun (nieuwe) middenhuurwoningen toewijzen aan doorstromers uit 
de sociale huursector. 

Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen 
De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave die tot 2050 veel vraagt van 
gemeenten, corporaties en huurders. We hebben elkaar nodig om de verduurzamingsopgave te realiseren op 
zo’n manier dat iedereen er uiteindelijk voordelen van heeft. Corporaties gaan al hun woningen met een E-, 
F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen 
vergaand te isoleren en om 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken. Om huurders van 
deze verduurzaming te laten profiteren is afgesproken dat zij geen huurverhoging krijgen na 
isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel. 

€ 1,5 miljard voor woningverbetering en aanpak van vocht- en schimmelproblemen 
Corporaties en gemeenten willen hun inzet vergroten om investeringen in woningen, de leefomgeving, het 
welzijn van huurders en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Corporaties investeren daarom tot 
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en met 2030 jaarlijks € 200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van 
vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. 
Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van 
woningen die door nieuwbouw vervangen worden). 

€ 75 miljoen voor verbetering van de leefbaarheid 
Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties, naast investeringen in het verbeteren van de 
woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en het sociaal beheer in de wijk. In totaal 
trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit. 
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Bijlage 4 

Complexscores en beheersmaatregelen 

 
 

NR Complex Buurt Wijk Bouwjaar Aantal

Te 

verwachtte 

renovatie Strategie Label Techniek

Sociaal/Omgevin

g/Leefbaarheid

Verhuur

/ Markt Langer Thuis Klant Techniek

Sociaal/Omgeving

/Leefbaarheid Huurbeleid Markt Langer Thuis Klant

1 Complex 001 Sevencamp

Zeve

nkam Prins Alexander 1988 182 2027 Doorexploiteren              3,20                           2,38          3,00                     3,18       3,00 Regulier PO Inzet mediaton Betaalbaar Regulier aanbieden Spreekuur zorg Bew. Participatie

4 Complex 004 Joachim& Anna

Zuid

wijk Charlois 1966 78 2028 Doorexploiteren              1,40                           1,50          2,00                     2,77       2,00 

Ontwikkeling 

uitwerken

Vitale 

woongemeenscha Betaalbaar

Handhaven tot uitw. 

Ontwikkeling

Handhaven tot uitw. 

Ontwikkeling Bew. Participatie

5

Complex 005 Wimofina 

Tampe

Nieu

we Delshaven 1931 21 0 Verkoop              1,80                           3,00          3,75                     1,82       3,00 

8

Complex 008 Maashaven 

(OZ)

Afrik

aand Feijenoord 2001 32 2051 Doorexploiteren              2,40                           3,00          2,30                     3,18       3,00 

Mutatieingreep 

uitwerken Geen acties Betaalbaar

Positieve ptn in advertentie 

opnemen.

Afspraken met zorghuurder 

maken

Huidige inzet 

handhaven

9 Complex 009 Ravenswaerd

Groo

t 

Ijssel Ijsselmonde 2001 51 2030 Doorexploiteren              2,60                           3,13          2,80                     3,73       3,00 Verduurzaming Geen acties tot Lib.grens

Positieve ptn in advertentie 

opnemen. Geen acties

Aandacht voor 

ontmoeting en 

bewoners participatie.

17

Complex 017 Bertrand 

Russell

Omm

oord Prins Alexander 1972 160 2046 Doorexploiteren 2,80 3,00 3,80 3,45 2,83 Regulier PO Geen acties

Betaalbaar. 

Huurprijs studio's in 

2023 heroverwegen.

Regulier aanbieden , studios 

voor studenten 

(campuscontract). Thuisplusflat onderzoek.

Huidige inzet 

handhaven

27 Complex 027 Anatole France

Omm

oord Prins Alexander 1972 160 2047 Doorexploiteren 3,00 3,00 2,80 3,36 2,83 Regulier PO Geen acties

Betaalbaar. 

Huurprijs studio's in 

2023 heroverwegen.

Regulier aanbieden , studios 

voor studenten 

(campuscontract). Thuisplusflat onderzoek.

Huidige inzet 

handhaven

110 Complex 110 Emmahuis

Blijd

orp Noord 1983 127 2023 Doorexploiteren 2,40 3,00 2,60 3,55 3,00 Verduurzaming

Inzet op beheer 

binnen en buiten 

(wijkagent, 

Havensteder, 

Tot Lib.grens 

Prijskwaliteitsverho

uding (zorgwoning). Upgrade uitstraling gewenst.

Samenwonenplus. Verbinding 

(loopbrug) verpleeghuuis 

herstellen. Bew. Participatie

120 Complex 120 Kerkeplaats

Oude 

Noor

den Noord 1977 61 2024 Doorexploiteren 2,60 2,00 3,33 3,09 2,83 Verduurzaming

Beheer omgeving 

met gemeente 

afstemmen. Tuin 

en parkeerplaats Betaalbaar Regulier aanbieden

Huidige inzet welzijn (SOL) 

handhaven. Bew. Participatie

130 Complex 130 Kreilerburcht

Groo

t Ijsselmonde 1992 68 2042 Doorexploiteren 2,40 3,25 3,00 3,55 4,00 Verduurzaming

Samenwerkingsov

ereenkomst MW Tot Lib.grens

Aanbieden op voordracht 

woongroep. Geen acties

Huidige inzet 

handhaven

141 Complex 141 Laurens I

Omm

oord Prins Alexander 1972 168 2025 Doorexploiteren 2,60 3,00 3,00 3,73 3,00 Verduurzaming

Leefomgeving 

(incl tuin) Betaalbaar Voorrang met indicatie Thuisplusflat Bew. Participatie

142 Complex 142 Laurens II

Omm

oord Prins Alexander 1972 69 2026 Doorexploiteren 2,40 3,00 3,50 3,91 3,00 Verduurzaming

Leefomgeving 

(incl tuin) Betaalbaar Voorrang met indicatie Thuisplusflat Bew. Participatie

150 Complex 150 Naber

Omm

oord Prins Alexander 1995 37 2045 Doorexploiteren 3,00 3,25 2,20 2,73 2,83 Regulier PO Geen acties Betaalbaar Regulier aanbieden

Ontmoeten wordt gemist, 

linken aan Laurens Bew. Participatie

160 Complex 160 Nieuw Verlaat

Zeve

nkam

p Prins Alexander 1982 170 2032 Doorexploiteren 3,00 2,50 2,25 3,18 2,83 Regulier PO Geen acties Betaalbaar Regulier aanbieden Samenwonenplus. Bew. Participatie

180 Complex 180 Poort van Oost

Klein

pold

er Overschie 1997 77 2047 Doorexploiteren 3,00 3,13 3,50 2,82 3,00 Regulier PO Geen acties Tot Lib.grens Regulier aanbieden Geen acties* Bew. Participatie

190 Complex 190 Mariniershof

Stads

drieh

oek Rotterdam Centrum 2001 54 2051 Doorexploiteren 3,40 3,13 3,00 3,36 3,67 Regulier PO Geen acties Gelib. Regulier aanbieden

Geen acties (huis van de wijk 

om de hoek).

Huidige inzet 

handhaven

200 Complex 200 Carnisselande

Meer

wed

e 

Zuid

west Meerwede 2003 30 2053 Doorexploiteren 4,00 4,00 3,00 3,36 3,00 Regulier PO Geen acties Tot Lib.grens Regulier aanbieden Geen acties Bew. Participatie

210 Complex 210 De Grindhorst

Hille

gersb

erg 

Noor

d

Hillegersberg - 

Schiebroek 2006 35 2056 Doorexploiteren 4,00 3,25 3,20 3,40 2,83 Regulier PO

Verbeteren 

balans kopers en 

huurders. 

Samenwerkingsov

ereenkomst 

checken. Gelib. 

Aanbieden op voordracht 

woongroep / Regulier 

aanbieden. Aankoop 

koopwoningen onderzoeken. Geen acties Bew. Participatie

Basis gegevens Scores Beheersmaatregelen

Instandhouding ivm verkoop
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Aanvullende toelichting beheersmaatregelen: 
 
In veel van onze wooncomplexen is blijvende aandacht nodig voor de formele en informele participatie van bewoners. Onder formele participatie 
wordt verstaan dat er een bewonerscommissie is met wie wij kunnen overleggen. Informele participatie kan worden vormgegeven via 
klankbordgroepen, spreekuurcontacten of de beheerder(s) van de ontmoetingsruimte. De bewoners(groepen) die hierin een rol willen vervullen zijn 
vaak sociaal kwetsbaar, waardoor de participatie niet stabiel is. In de laatste kolom staat de term “Bew. Participatie” voor blijvende inzet om 
participatie duurzaam te organiseren.

geen maatregel noodzakelijk

beheersen van huidige situatie

maatregelen gewenst

ingrijpen



 

 


