
Huurders
Welk cijfer heeft onze huurder in 2016 ons gegeven?  
 
Nieuwe huurders  7,5
Bij vertrek uit een woning 6,6
Reparatieverzoeken  6,9

Huurdersoordeel alle diensten 7,5
Aedes Benchmark - huurdersoordeel          C
 bedrijfslasten A

Hoe gaan wij de tevredenheid van onze huurders verbeteren?

•	 Opstellen gezamenlijke klantvisie 

•	 Continu meten 
  - reparatieverzoeken
  -  nieuwe huurder
  - vertrokken huurder

•	 Procesoptimalisatie  - met behulp van Kaizen en Brown paper

Betaalbaarheid
Onze belangrijkste doelgroep zijn huishoudens met een inkomen beneden 
€ 35.739 (prijspeil 2016).  Woonlasten (huur en energielasten) zijn een belang-
rijke uitgavenpost in een huishouden. Een te hoge woonlast in verhouding tot het 
inkomen kan daarom al snel leiden tot financiële problemen. We sturen daarom 
gericht op behoud van voldoende betaalbare woningen. We investeren in energie-
besparende maatregelen en we hanteren een incassobeleid gericht op het zoveel 
mogelijk voorkomen van betalingsproblemen en uitzettingen.

Voor het optimaal onderhouden van onze woningen is het nodig om een 
minimale huurverhoging door te voeren. Dit heeft te maken met de reguliere prijs-
verhogingen waar wij mee te maken hebben. Bovendien willen wij blijven investe-
ren in de kwaliteit van onze woningen. In 2016 zijn de huurprijzen verhoogd met 
de inflatie van dat jaar: 0,6%. We hebben geen inkomensafhankelijke huurver-
hoging toegepast. 

Organisatie
Aantal personeelsleden: 75
Fte: 69
Gemiddelde leeftijd: 47 jaar

Jaaroverzicht 2016
Hoe besteedt De Huismeesters de huuropbrengsten?

Woningen
 2016

Aantal woningen 7.287

Bergingen, garages, parkeerplaatsen,  1.617

winkels en werkruimten 

Verkochte woningen 29

Verkochte overige eenheden 158

Nieuwbouw 17

Gemiddelde huurprijs € 495

Gemiddelde huurverhoging 0,6%

Ontruimingen totaal 33* 

* waarvan overlast  8

Woningbezit
  2016       
Onderhoud woningen  €  7.813.000 
Aantal reparatieverzoeken  13.958
Projecten  €  5.253.000
Mutaties  828

Kwaliteit woningen
We hebben in 2016 € 4.943.000 aan planmatig onderhoud uitgegeven. Dit bestaat uit onder 
andere schilderwerk, doucherenovatie en dakherstel. 

Onze doelstelling is om in 2020 de woningen op een gemiddeld energielabel B te hebben.

Projecten 2016
• Ombouw werkplaats Graaf Adolfstraat naar zelfstandige woningen
• Ombouw ruimtes Bernlef naar wooneenheden Factor 5
Dit project maakt onderdeel uit van de transformatie Bernlef (intramuraal naar verzelfstan-
digd wonen). De Huismeesters heeft samen met haar partners Dignis, WerkPro en Factor 5 
een mooi resultaat in de wijk Paddepoel neergezet. Bernlef is veranderd van zorgcomplex 
naar woongebouw waar alle functies bij elkaar komen. Een plek waar jong en oud elkaar 
ontmoet. De leeggekomen kantoorruimtes van Dignis worden sinds september 2016 gebruikt 
door Factor 5. Factor 5 biedt huisvesting aan jongeren en jongvolwassenen met een 
moeilijke en meervoudige problematiek. 

in beweging!

De Huismeesters is een financieel gezonde corporatie en dat willen we 
uiteraard blijven. We besteden het geld van onze huurders goed. In 2016 waren 
onze inkomsten € 62,4 miljoen, wat grotendeels bestaat uit huuropbrengsten. 
Onze uitgaven bedroegen € 44,9 miljoen . Hieronder vallen investeringen in 
onze woningen, rente-uitgaven, de verhuurdersheffingen en bedrijfskosten.  
Wij hebben het verschil tussen inkomsten en uitgaven gebruikt voor het 
aflossen van leningen.

Wij zijn een buurtcorporatie: ‘Altijd in de buurt’! 
Zichtbaar aanwezig in de wijken en direct aanspreekbaar voor onze 
huurders. Wij werken met buurtbeheerders in de wijken. 
Wij hebben aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samen-
leving. Wij werken nauw samen met onze sociale partners.


