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Voorwoord

Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk. Wij beheren zo’n 8.000 woningen, garages en 

bedrijfsruimten. Met trots presenteren wij ons ondernemingsplan. Dit ondernemingsplan 

ontwikkelden wij samen met onze medewerkers en onze stakeholders, zoals de gemeente 

Katwijk, Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek, verschillende zorg/welzijnspartijen en 

bouwers. Tijdens verschillende gesprekken en brainstormsessies bespraken wij met elkaar 

belangrijke thema’s binnen wonen en leefbaarheid in Katwijk. Wij bedanken betrokken 

partijen voor hun betrokkenheid, input en openheid. Met ons ondernemingsplan zetten wij 

onze koers uit op het gebied van wonen en leefbaarheid voor de komende jaren (2015-2019). 

Belangrijke speerpunten zijn onze doelgroep, de betaalbaarheid en beschikbaarheid van onze 

woningen. 

 

Gewijzigde kaders 
We hebben bij het opstellen van het ondernemingsplan rekening gehouden met de huidige 

ontwikkelingen. Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Woningwet in werking. Deze wet bevat 

duidelijke spelregels voor sociale huur. De kerntaak van woningcorporaties blijft: zorgen 

dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De wet waarborgt de 

kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico’s en regelt een passende 

toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Verder wordt meer transparantie van 



Voorwoord Leeswijzer Externe trends Interne trends Feiten Strategische keuzes en missie Visie Toekomstagenda Verantwoording

woningcorporaties verwacht: gemeenten en huurdersorganisaties krijgen meer informatie. 

In de Woningwet is vastgelegd dat huurders meer inspraak krijgen bij beleid en prestaties 

van de woningcorporatie. Voor ons is dit niet nieuw. Wij overleggen regelmatig met Stichting 

Huurdersbelangen de Duinstreek.

 

Missie Dunavie
Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen 

voorzien. Door te zorgen voor goed wonen geven wij een prettige thuisbasis aan onze 

huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zetten wij ons graag voor in.  

Wij zijn nauw betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werken 

we aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later. 

In opdracht van Gemaakt door

 september 2015
De ArgumentenFabriek

http://www.dunavie.nl/
https://www.argumentenfabriek.nl/
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Leeswijzer

Dunavie richt zich op een specifieke doelgroep en zet in op betaalbaarheid en beschikbaar-

heid. In dit hoofdstuk leest u welke strategische keuzes wij voor de komende jaren maken en 

op hoofdlijnen de motivatie om tot deze keuzes te komen. De keuzes zijn in nauw overleg met 

medewerkers en onze partners zoals de gemeente Katwijk en Stichting Huurdersbelangen de 

Duinstreek tot stand gekomen. De verdere uitwerking van deze keuzes leest u in de verschil-

lende kaarten. 

Onze doelgroep
Wij richten ons primair op huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens  

(2015: € 34.911) en secundair op huishoudens met een inkomen tot € 44.000.

Wij hebben bijzondere aandacht voor specifieke groepen:
 Huishoudens met de laagste inkomens (tot de huurtoeslaggrens)

 Vergunninghouders (asielzoekers met status)

 75-plussers

 Bijzondere doelgroepen (beschermd wonen)
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Katwijk groeit
Katwijk groeit in 2020 naar ruim 65.000 inwoners en naar ruim 68.000 in 2030. Het aantal 

huishoudens neemt tot 2030 toe met ongeveer 4.000, waarvan 2.400 met één volwassene. 

Het aantal 60-plussers neemt tot 2030 met 39% toe, binnen deze groep groeit het aantal 

75-plussers. De gemeente wil meer woningen aanpassen aan de behoefte van ouderen. Verder 

neemt het aantal asielzoekers met een status (vergunninghouders) toe. We verwachten ook 

een groei in de groep flexwerkers en zzp’ers door flexibele contracten en daarmee een groei 

naar de vraag naar huurwoningen vanuit deze groep.

Passend wonen 
Veel huurders wonen in een woning die niet past bij hun huidige inkomen. Ongeveer 37% 

van onze huurders heeft een inkomen boven de inkomensgrens van € 34.911 en woont in een 

sociale huurwoning. Een deel daarvan heeft een inkomen tot € 44.000. Daarnaast woont een 

deel van onze doelgroep niet in een (sociale) huurwoning maar in een koopwoning. 

Doelgroep neemt toe
De verwachting is dat de omvang van onze doelgroep stijgt: Het aantal huurders met een laag 

netto besteedbaar inkomen neemt ook in Katwijk verder toe. Ook het aantal mensen dat tot 

een bijzondere doelgroep hoort, stijgt. Een deel daarvan heeft een laag inkomen. 
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En onze huurders worden gemiddeld ouder, hierdoor neemt de vraag naar aangepaste 

woningen toe. Mensen willen tot op hogere leeftijd zelfstandig wonen, de extramuralisering 

van de zorg versterkt dit. Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een 

intramurale instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, 

bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg/begeleid wonen). Dunavie richt zich ook op die 

doelgroep voortkomend uit de extramuralisering. Daarnaast neemt de vraag naar sociale 

huurwoningen toe en sluit (nog) niet goed aan bij het aanbod. Op dit moment is 41% van onze 

woningen toegankelijk (nul treden) en daardoor goed aan te passen naar de (toekomstige) 

behoefte. 

 

De Woningwet geeft vanaf 1 juli 2015 de mogelijkheid om de inkomensgrens tijdelijk te 

verhogen naar € 38.000. Dunavie maakt van deze mogelijkheid gebruik om zo tegemoet te 

komen aan de woningvraag van deze inkomensgroep. 

Betaalbaarheid
Wij houden onze woningen betaalbaar door passende toewijzing, differentiatie in kwaliteits-

niveaus en duurzaamheidsmaatregelen. Dunavie gaat in het kader van betaalbaarheid 

meer vrijkomende woningen aanbieden met een huurprijs tot € 618 (categorie goedkoop/

betaalbaar). Dit is de huurtoeslagaftoppingsgrens voor drie- en meerpersoonshuishoudens. 

Op dit moment valt 78% van de (reeds verhuurde) huurwoningen in de huurklasse categorie 
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goedkoop/betaalbaar (tot € 618). De inkomenstenderving die dit met zich meebrengt, wordt 

gecompenseerd door het aantal vrije sector huurwoningen verder uit te breiden (van 6% naar 

7%). Uit de rapportage van Stec, uitgevoerd in opdracht van Dunavie, blijkt dat de vraag naar 

‘betaalbare’ vrije sector woningen stijgt. Dunavie is eigenaar van twee derde deel van deze 

catagorie woningen in Katwijk. Door differentiatie streeft Dunavie naar vitale/gemengde 

wijken wat bijdraagt aan prettig wonen.

Passend toewijzen
Door passend toewijzen krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit op het 

inkomen van de huurder. Het voorkomt dat huurders (snel) in betalingsproblemen komen.

Prijs/kwaliteit in balans
De economische crisis heeft onze huurders financieel geraakt. Het aantal huurders met 

een laag netto besteedbaar inkomen neemt toe. Ook nemen de woonlasten (huurprijs + 

energiekosten) steeds verder toe. 25% van de woningen van Dunavie heeft een energielabel E 

of lager. De energielasten van deze woningen zijn daardoor relatief hoog. Daarnaast maken wij 

momenteel geen onderscheid in differentiatie in het prijs/kwaliteitsniveau. We hebben steeds 

meer kwaliteit toegevoegd aan onze woningen. Door verschillende kwaliteitsniveaus aan onze 

woningen toe te kennen houden we onze woningen betaalbaar. Hierdoor ontstaat meer balans 

tussen de kwaliteit van de woning en de bijbehorende huurprijs. 
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Duurzaamheidsmaatregelen om woonlasten te verlagen
Dunavie levert een bijdrage aan het structureel verlagen van woonlasten voor de lagere 

inkomensgroepen door het nemen van energiebesparende maatregelen. Dunavie maakt waar 

mogelijk gebruik van de STEP-subsidies die het Rijk beschikbaar stelt ter stimulering van 

het verduurzamen van woningen. Bij al onze activiteiten geldt dat onze financiële polsstok 

bepalend is voor onze ambities.

Beschikbaarheid
Wij bevorderen de beschikbaarheid met een persoonlijke aanpak en aantrekkelijke 

nieuwbouw.

Woningbehoefte neemt toe
Tot 2020 neemt de woningbehoefte in Katwijk toe met ruim 2.000 woningen en tot 2030 met 

ongeveer 4.000 woningen. 

Passend huisvesten
Woningcorporaties moeten vanaf januari 2016 ten minste 95% van de huishoudens met recht 

op huurtoeslag een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens. Dat is de grens 

waaronder zij bij eventuele huurverhoging (grotendeels) worden gecompenseerd door de 

huurtoeslag. Er blijft een marge van 5% bestaan voor uitzonderingssituaties.  
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Door ‘passend toewijzen’ krijgen huurders een woning waarvan de huur aansluit bij  

hun inkomen. Het voorkomt dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het 

bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Deze ontwikkelingen 

hebben de nodige consequenties op de beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. 

Vooruitlopend hierop leverde Dunavie in 2014 135 sociale huurwoningen op in de dure 

categorie. Ook zijn in 2013 en 2014 huurverhogingen doorgevoerd aan huurders met een 

inkomen boven de inkomensgrens, de zogenaamde scheefwoners, om de doorstroom te 

stimuleren. Door oplevering van nieuwbouw had Dunavie in 2014 een mutatiegraad van  

6,5% (regio gemiddeld 4%).

Nieuwbouw nodig
Woningzoekenden in Katwijk stonden gemiddeld 4,5 jaar op een wachtlijst voor een sociale 

huurwoning. De gemiddelde wachttijd is in de gemeente Katwijk lager dan in de regio. 

Het percentage scheefwoners in de sociale huurwoningen bedraagt 37%. De gemeente wil 

voldoende aanbod voor lage- en middeninkomens en laat aan Dunavie hoe dit bereikt wordt. 

In de periode 2015-2019 wil de gemeente 300 sociale huurwoningen toevoegen. Katwijk heeft 

weinig aanbod in de ‘betaalbare’ vrije sector (tot circa € 900), terwijl hier wel vraag naar is. 

In de Woonvisie van de gemeente is een aantal binnenstedelijke locaties aangegeven om 

nieuwbouw te realiseren. Dunavie staat hier voor open. Het aantal woningen wat op deze 

locaties is te realiseren is echter onvoldoende om te voldoen aan de vraag.  
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Mede door de verdunning bij herstructurering, minder woningen terugbouwen dan gesloopt 

worden, en de verdere groei van Katwijk is naast bouwen op binnenstedelijke locaties, 

nieuwbouw op vliegkamp Valkenburg noodzakelijk om aan de groeiende vraag te voldoen.

Kortom
Dunavie biedt ook in de komende jaren een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf 

in huisvesting kunnen voorzien. Hoe wij samen met onze huurders goed en betaalbaar wonen 

in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later bereikbaar houden, leest u in dit onder-

nemingsplan.
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Welke externe trends en factoren zijn relevant bij  
het nadenken over de strategie van Dunavie?
Hoe ziet de omgeving van Dunavie eruit? Wat zijn demografische ontwikkelingen in Katwijk? 

Wat zijn de trends rond de vastgoed markt? De Externe trendskaart hiernaast geeft onder meer 

antwoord op deze vragen. De kaart gaat over trends en factoren in de buitenwereld, waarop 

Dunavie geen invloed heeft. Hier staat bijvoorbeeld dat de bevolking van Katwijk gemiddeld 

steeds ouder wordt en dat de gemeente een ambitieuze woon visie heeft geformuleerd. Onder 

het kopje Rijk staat dat de regels voor woningcorporaties zijn aangescherpt en onder Sector 

wat dit betekent voor de woningcorporaties. Op de kaart daarna ziet u de interne trends en 

factoren.

Wat betekent DAEB en niet-DAEB?
De activiteiten van woningcorporaties zijn te verdelen in twee categorieën. DAEB en  

niet-DAEB. DAEB staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. Hieronder  

vallen niet-commerciële activiteiten zoals de bouw en verhuur van sociale huurwoningen. 

Niet-DAEB activiteiten zijn commerciële activiteiten, zoals verhuur in de vrije sector.

Naar de kaart



Externe Trends- en Factorenkaart

Demografi e

Rijk

Katwijk groeit de komende jaren

Katwijk groeit in 2020 naar ruim 65 duizend inwoners en naar ruim 68 duizend in 2030.
Het aantal huishoudens neemt tot 2030 toe met ongeveer 4.000, waarvan 2.400 met één volwassene.

Het aantal asielzoekers met een status (vergunninghouders) neemt toe, in 2014 waren dit 51 nieuwe huishoudens.
Het aantal 60-plussers neemt tot 2030 met 39% toe, binnen deze groep groeit het aantal 75-plussers.

Het inkomen van huurders staat onder druk

De economische crisis heeft bewoners financieel geraakt.
Het aantal huurders met een laag netto besteedbaar inkomen neemt toe.

Bewoners kunnen soms geen kant op

Mensen kunnen door strengere leenregels minder makkelijk een woning kopen, hierdoor blijven ze huren.
Het aantal mensen dat tot een bijzondere doelgroep hoort, neemt toe; een deel heeft een laag inkomen.

Mensen willen tot op hogere leeftijd zelfstandig wonen, de extramuralisering van de zorg versterkt dit.
Katwijkers blijven vaak hun hele leven in dezelfde woning wonen.

Dunavie en de gemeente Katwijk werken goed samen

Problemen op het gebied van leefbaarheid zijn in Katwijk in vergelijking met Nederland beperkt.
De gemeente Katwijk en Dunavie hebben korte lijnen en werken met prestatieafspraken.
De gemeente vraagt Dunavie om mogelijke problemen bij bewoners vroeg te signaleren.

De gemeente vraagt Dunavie een signalerende rol te spelen bij bewoners die zorg of begeleiding nodig hebben.

De gemeente heeft een woonvisie ontwikkeld voor de periode 2015-2019

De gemeente wil voldoende aanbod voor lage- en middeninkomens en laat aan Dunavie hoe dit bereikt wordt.
De gemeente wil dat Dunavie driehonderd sociale huurwoningen toevoegt in de periode 2015-2019.

De gemeente wil dat Dunavie meer woningen aanpast aan de behoeften van ouderen.
De gemeente wil woningen door Dunavie laten verduurzamen, ook om de woonlasten betaalbaar te houden.

De gemeente wil het Woonlastenfonds inzetten om huurders tijdelijk te ondersteunen in hun woonlasten.

De vraag naar woningen neemt toe en sluit (nog) niet goed aan bij het aanbod

Tot 2020 neemt de woningbehoefte in Katwijk toe met ruim 2.000 woningen, tot 2030 met ongeveer 4.000.
Katwijk heeft voldoende sociale huurwoningen om de doelgroep te huisvesten, ondanks de groei van de doelgroep.

Katwijk heeft weinig aanbod in de ‘betaalbare’ vrije sector (tot circa € 900), terwijl hier wel vraag naar is.
De bouw van woningen op het voormalige Vliegkamp Valkenburg, het enige grootschalige nieuwbouwproject in 

Katwijk, valt buiten de periode van de nieuwe woonvisie van de gemeente.

Gemeente

Welke
externe trends en 

factoren zijn relevant
bij het nadenken over

de strategie van 
Dunavie?

Sector

Het Rijk scherpt de regels voor woningcorporaties aan

Het Rijk past de Woningwet aan zodat eisen voor niet-DAEB activiteiten strenger worden.
Het Rijk heeft de sector een verhuurderheffing opgelegd, de bijdrage van Dunavie loopt tot 2019 op tot € 6.532.000.
Het Rijk heeft de leefbaarheidsuitgaven gemaximeerd tot € 125 per sociale huurwoning per jaar.
Het Rijk stimuleert de woningcorporatiesector om efficiënter en duurzamer te werken.

Het Rijk vergroot de invloed van belanghebbenden op woningcorporaties

Het Rijk scherpt het toezicht op woningcorporaties aan.
Het Rijk verplicht gemeentes een markttoets toe te passen bij commerciële nieuwbouw door woningcorporaties.
Door de Woningwet neemt de invloed van huurders en gemeenten op woningcorporaties toe.

Het Rijk past de regels voor het bepalen van huurprijzen en huurverhoging aan

Huurprijzen worden per 1-10-2015 deels op WOZ-waarde en duurzaamheid gebaseerd.
Het Rijk wil in 2016 de huursombenadering invoeren zodat woningcorporaties individuele huurstijgingen kunnen bepalen.

Woningcorporaties staan onder druk om te veranderen

Woningcorporaties hebben een slechte naam gekregen na affaires.
De aangescherpte regelgeving verandert de werkwijze van woningcorporaties en zet de financiële resultaten onder druk.
Woningcorporaties zoeken onderling steeds meer samenwerking, zoals voor het opleiden van personeel.
Woningcorporaties worden transparanter over hun prestaties, benchmarking tussen woningcorporaties neemt toe.

Woningcorporaties in de regio Holland Rijnland werken nog niet lang en weinig samen

Op bestuurlijk niveau werken woningcorporaties nog niet veel samen, medewerkers weten elkaar wel beter te vinden.

De decentralisaties leiden tot onduidelijkheid bij zorginstellingen en onrust onder de betrokken cliënten

Mensen met een lichte zorgbehoefte (tot zorgzwaartepakket 3) krijgen geen begeleiding meer uit de zorg.
De intensiteit van begeleiding neemt af doordat zorginstellingen minder geld voor personeel hebben.

Huurders

Vastgoedmarkt Zorginstellingen

Financiering De fi nanciering van activiteiten van woningcorporaties verandert

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert strengere eisen voor de financiering van DAEB-activiteiten.
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geeft geen borging meer voor de financiering van niet-DAEB-activiteiten.
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Externe Trends- en Factorenkaart

Naar de tekst
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Welke interne trends en factoren zijn relevant bij  
het nadenken over de strategie van Dunavie?
Op de Interne trendskaart staan de ontwikkelingen beschreven binnen Dunavie. Hoe is de 

portefeuille van Dunavie samen gesteld? Hoe staat het met de financiële gezondheid van 

Dunavie? Welke trends zijn zichtbaar rond organisatiestructuur en -processen en rond de 

cultuur van Dunavie?

De Interne trendskaart laat onder meer zien dat Dunavie praktisch een monopolie heeft op 

huurwoningen in Katwijk. Daarnaast is Dunavie een financieel gezonde organisatie. Onder 

het kopje Organisatiestructuur en -processen staat dat Dunavie de afgelopen jaren een flinke 

efficiëntieslag heeft gemaakt. Op de daarop volgende kaart worden een aantal interne en 

externe trends aan de hand van cijfers in kaart gebracht.

Naar de kaart



Interne Trends- en Factorenkaart

Woningen

Klanten
Dunavie bezit een groot deel van de woningen in Katwijk

Dunavie heeft 7.386 woningen in Katwijk, 29% van het totaal aan woningen in Katwijk.
Dunavie bezit circa 91% van alle huurwoningen en circa twee derde deel van de vrije sector huurwoningen.

Dunavie verhuurt vooral betaalbare sociale huurwoningen

De gemiddelde huur van sociale huurwoningen van Dunavie is € 488.
Dunavie verhuurt 94% van haar woningen in de sociale sector, 6% in de vrije sector.

78% van alle (reeds verhuurde) woningen valt nu in de (huurklasse)categorieën goedkoop/betaalbaar.

Dunavie heeft relatief oude en tegelijkertijd kwalitatief goede woningen

Woningen zijn gemiddeld circa veertig jaar oud.
Woningen van Dunavie hebben gemiddeld een WOZ-waarde van € 170.000.

41% van alle woningen van Dunavie zijn op dit moment goed begaanbaar (nul treden).

Dunavie investeert in onderhoud, verjonging en duurzaamheid van haar woningvooraad

Dunavie leverde in 2014 135 sociale huurwoningen op en sloopte niet.
Dunavie verkocht in 2014 58 bestaande en 114 nieuwe woningen en pleegde bij 370 woningen groot onderhoud en 

woningverbetering.

Overig vastgoed

Welke interne 
trends en factoren 
zijn relevant bij het 
nadenken over de 

strategie van 
Dunavie?

Cultuur en 
mensen

Organisatie-
structuur en 
-processen

Dunavie heeft relatief weinig overig vastgoed

Dunavie verhuurt 49 bedrijfsruimten en 83 eenheden maatschappelijk vastgoed (beschermd wonen).
Dunavie verhuurt 673 garages.

Dunavie is een fi nancieel gezonde organisatie

Dunavie heeft een lage schuldpositie: € 14.700 per verhuureenheid, het landelijke gemiddelde is € 35.500.
Dunavie voldoet aan zowel de financiële normen van toezichthouders als aan de eigen gestelde normen.

De bedrijfslasten (na belasting) van Dunavie zijn in de periode 2009-2012 met ruim 34% afgenomen.
Volgens de Aedes-benchmark heeft Dunavie lage bedrijfslasten per verhuurbare eenheid.

De fi nanciële risico’s van Dunavie zijn overzichtelijk en inzichtelijk

Dunavie heeft geen grote grondposities waarop ze moet afschrijven.
Dunavie heeft twee derivaten, hiervoor houdt Dunavie liquiditeitsbuffers aan.

Dunavie voert minimaal jaarlijks een financiële risico-analyse uit.

Klanten zijn steeds kritischer op de aangeboden huurwoningen

Klanten reageren steeds minder op woningen en weigeren vaker een aangeboden huurwoning.
Klanten stonden bij toewijzing 3,3 jaar ingeschreven voor een appartement of 5,2 jaar voor een eengezinswoning.
Klanten verhuizen het liefst binnen hun eigen wijk.

Veel huurders huren een woning die niet past bij hun inkomen of behoefte

37% van de huurders in sociale huurwoningen verdient boven de inkomensgrens en huurt dus ‘scheef’.
Oudere huurders blijven vaak in hun eengezinswoning wonen.

Huurders zijn betrokken bij Dunavie

Huurders gebruiken online media om zelf zaken te regelen en hun mening over Dunavie te uiten.
De betrokkenheid van huurders bij renovatie en onderhoud neemt toe.
De huurdersorganisatie van Dunavie wordt steeds professioneler, hun kennis en invloed neemt toe.

Dunavie verbetert haar effi  ciëntie

De organisatie is de afgelopen jaren met 9% verkleind en telt nu 78,7 fte.
De kosten voor dagelijks onderhoud zijn sinds 2009 met een derde afgenomen, de klantwaardering bleef gelijk.

Dunavie professionaliseert processen

Dunavie investeert in digitalisering en automatisering.
Door automatisering verdwijnt de komende jaren eenvoudig administratief werk.

Dunavie betrekt klanten meer en op nieuwe manieren

Dunavie stimuleert reacties van huurders om beter aan te sluiten bij huurderswensen en verwerkt deze efficiënter.
Dunavie biedt huurders individuele keuzemogelijkheden zoals bij duurzaamheidsmaatregelen.
Dunavie werkt vraaggericht met als motto ‘Op eigen kracht, tenzij …’

Medewerkers zijn loyaal aan en tevreden over de organisatie

De tevredenheid van de medewerkers is in 2015 ten opzichte van 2013 toegenomen (van 7,8 naar 8,0).
Dunavie heeft een lage uitstroom van personeel.
Medewerkers zijn bereid om binnen Dunavie te wisselen van werkzaamheden.

De bedrijfscultuur is belangrijk voor Dunavie

Dunavie heeft een ‘familiecultuur’, medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij klanten.
Dunavie is de laatste jaren zakelijker en kostenbewuster geworden.

Financiën

Voorwoord Leeswijzer Externe trends Interne trends Feiten Strategische keuzes en missie Visie Toekomstagenda Verantwoording

Interne Trends- en Factoren
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Analyseren
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Welke feiten zijn relevant bij het nadenken over  
de strategie van Dunavie?
De belangrijkste trends en factoren hebben we gevisualiseerd op de Feitenkaart. De kaart 

geeft zo een beeld van feiten die belangrijk zijn voor het maken van de strategische keuzes.

Dunavie verhuurt momenteel 78% van haar woningen in de categorie goedkoop/betaalbaar, 

maar slechts 41% van alle woningen valt op basis van het puntensysteem daadwerkelijk in 

deze categorie. 

De eerste drie kaarten vormen samen de denkfase Analyseren. Welke visie Dunavie heeft op  

de trends en feiten staat op de kaarten daarna.

Naar de kaart
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Wat zijn de inkomens- en huurgrenzen?
Huishoudens worden ingedeeld in verschillende inkomensgroepen. Alle inkomens binnen  

een huishouden worden opgeteld. Voor 2015 heeft het Rijk de volgende grenzen vastgesteld:

Laagste inkomens: tot € 29.825 bruto jaarinkomen

 Alleenstaanden onder 65 jaar € 21.950

 Meerpersoonshuishoudens onder 65 jaar € 29.800 

 Oudere alleenstaanden (boven 65 jaar) € 21.950 

 Oudere meerpersoonshuishoudens (boven 65 jaar) € 29.825

Inkomensgrens sociale sector: inkomens tot € 34.911 

Middeninkomens: boven € 34.911 en tot € 44.000

Hoge inkomens: boven € 44.000

Huurwoningen worden ingedeeld in drie prijscategorieën.  

Voor 2015 heeft het Rijk de volgende grenzen vastgesteld: 

 Goedkoop/betaalbaar: tot € 618,22 netto maandhuur

 Duur: tussen € 618,23 en € 710,68

 Vrije sector: boven € 710,68

Naar de kaart
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zijn relevant bij

het nadenken over
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van Dunavie?

Dunavie heeft relatief veel oudere huurders.

Percentage huurders per leeftijdscatagorie

Percentage toename inwoners Katwijk 2015 - 2030

Kasstroom 2014 in miljoen euro

Kasstroom 2014 in miljoen euro

Bijna 80% van de (reeds verhuurde) woningen valt in de huurprijscategorie goedkoop/betaalbaar.

Slechts een derde van de woningen valt op basis van het puntensysteem in de categorie goedkoop/betaalbaar.

De helft van de woningen heeft energielabel C of hoger.

Dunavie heeft relatief veel oude woningen.

Met name het aantal ouderen in Katwijk groeit tot 2030.

Dunavie is financieel gezond.

De verkoopopbrengsten maken investeringen mogelijk.
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Welke strategische keuzes maakt Dunavie en  
welke missie volgt hieruit?

Op basis van de analysefase heeft Dunavie de strategische thema’s bepaald: doelgroepen, 

betaalbaarheid en beschikbaarheid. Hier liggen de belangrijkste uitdagingen voor Dunavie. 

Welke doelgroepen geeft Dunavie prioriteit, wie krijgt bijzondere aandacht? Hoe wil Dunavie 

de betaalbaarheid van woningen bevorderen? Op de Strategische-keuzekaart staat hoe 

Dunavie wil omgaan met de thema’s. Dunavie gebruikt het harmonisatiebeleid om binnen 

de categorie goedkoop/betaalbaar inkomen en huurprijs beter te laten aansluiten. Uit de 

strategische keuzes volgt de missie, die kort beschrijft wat Dunavie is en waar ze voor staat.  

De missie geeft richting voor medewerkers en externe belanghebbenden. Op de volgende 

kaart vindt u alle andere onderwerpen die Dunavie belangrijk vindt.

Wat zijn bijzondere doelgroepen?
Binnen de bijzondere doelgroepen vallen mensen die beschermd wonen, vaak vanuit  

een (psychische) zorgbehoefte. De diversiteit van deze groepen is groot. Het kunnen oude  

en jonge mensen zijn, met of zonder verstandelijke dan wel lichamelijke beperking.  

Sommigen maken aanspraak op begeleid wonen via de contingentregeling van de  

regio Holland Rijnland.

Naar de kaart
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Strategische keuzekaart

Doelgroepen

Welke 
strategische keuzes 
maakt Dunavie en 

welke missie
volgt hieruit?

Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Wij richten ons primair op huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrens (2015: € 34.911) en secundair op huishoudens met een inkomen tot € 44.000

Wij hebben hierbij bijzondere aandacht voor specifieke groepen.
Specifieke groepen zijn huishoudens met de laagste inkomens (2015: tot € 29.800), vergunninghouders, 75-plussers en bijzondere doelgroepen.

Wij houden onze woningen betaalbaar door passende toewijzing, diff erentiatie in kwaliteitsniveaus en duurzaamheidsmaatregelen

Wij verhuren minimaal twee van de drie vrijkomende sociale huurwoningen in de categorie goedkoop/betaalbaar.
Bij nieuwe verhuringen brengen we variatie aan in de huurprijzen om inkomen en huurprijs goed te laten aansluiten.
Wij variëren in kwaliteitsniveaus om woningen in de categorie goedkoop/betaalbaar te kunnen houden.
Wij leveren met onze duurzaamheidsaanpak een bijdrage aan het verlagen van de woonlasten.

Wij bevorderen de beschikbaarheid met een persoonlijke aanpak en aantrekkelijke nieuwbouw

Wij bevorderen de doorstroom binnen de sociale sector met de inzet van een seniorenmakelaar en lokaal maatwerk bij nieuwbouw.
Wij bevorderen de beschikbaarheid en doorstroom van sociale huurwoningen door nieuwbouw in de dure categorie.

Missie

Dunavie biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Door te zorgen voor 
goed wonen geven wij een prettige thuisbasis aan onze huurders. En daarmee ruimte voor (zelf)ontwikkeling. Daar zetten 
wij ons graag voor in. Wij zijn nauw betrokken bij onze huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werken we 
aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later. 
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Wat is de visie van Dunavie?

Hoe gaat Dunavie om met de trends en feiten om haar missie te bereiken? Hoe gaat Dunavie 

bijvoorbeeld om met betaal baar heid? En hoe ziet Dunavie de samenwerking met partners?  

De kaart hiernaast laat zien wat de visie van Dunavie is. De visie laat zien hoe Dunavie omgaat 

met interne en externe trends en factoren. Dunavie is een financieel gezonde organisatie en  

wil dit blijven. Dit uitgangspunt is een randvoorwaarde bij haar ambities. Dunavie besteedt  

veel aandacht aan betaalbaarheid voor klanten, bijvoorbeeld door differentiatie aan te  

brengen in kwaliteitsniveaus en door met duurzaamheidsmaatregelen de totale woonlasten  

te verlagen. De kaart laat ook zien welke groepen speciale aandacht krijgen, en waarom  

Dunavie hiervoor kiest.

Naar de kaart
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Visiekaart Dunavie

Klanten Cultuur en 
mensen

Wij richten ons primair op sociale huurwoningen

Wij houden 93% van onze totale woningvoorraad in de sociale sector.
Wij vinden goede huisvesting een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van mensen.

Wij ondersteunen de mensen die dit het meest nodig hebben

Wij vergroten de vrije sector naar 7% van de totale woningvoorraad.
Wij gebruiken de wettelijke ruimte om 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan urgent

 woningzoekenden met een inkomen tot € 44.000.
Wij huisvesten huishoudens met een middeninkomen omdat zij in Katwijk geen alternatief hebben.

Wij richten ons secundair op huishoudens met een middeninkomen

Wij vergroten de vrije sector naar 7% van de totale woningvoorraad.
Wij huisvesten huishoudens met een middeninkomen omdat zij in Katwijk geen alternatief hebben.

Wij blijven een fi nancieel gezonde organisatie

Onze financiële gezondheid is bepalend voor onze ambities.
De operationele kasstroom voor DAEB en niet-DAEB activiteiten blijft positief.

Wij verlagen de totale kosten voor onderhoud en bedrijfslasten met 10% in 2019 ten opzichte van 2015.
Die ontstane financiële ruimte benutten we om te investeren in kwaliteit en betaalbaarheid van woningen.

Wij verlagen kosten zonder de kwaliteit van onderhoud en dienstverlening aan te tasten.
Bij nieuwbouw, renovatie en onderhoud (ver)bouwen wij sober en doelmatig.

Wij werken klantgericht, effi  ciënt en resultaatgericht

Wij blijven investeren op het gebied van ict om klantgericht en efficiënt te kunnen werken.
Wij zijn helder over beoogde resultaten van ons werk en geven elkaar ruimte om deze te bereiken.

Wij wisselen kennis en personeel uit met andere woningcorporaties om efficiënter te werken.
Wij verbeteren onze klantprocessen in samenwerking met onze huurders en partners.

Financiën

Wat is
de visie van

Dunavie?

Diensten en 
producten

Portefeuille

Wij maken de ambities die we uitspreken waar

Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Wij maken de scherpte van onze keuzes en afwegingen inzichtelijk.
Wij communiceren actief, empatisch en transparant over onze (eventueel veranderende) mogelijkheden.

Wij zijn een ontwikkelende organisatie

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze eigen ontwikkeling.
Wij denken in kansen, niet in problemen.
Wij krijgen en nemen de kans om binnen en buiten de organisatie te groeien.
Wij vergroten ons empatisch vermogen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Wij delen onze kennis met collega’s buiten ons team en zijn betrokken bij Dunavie als geheel.

Wij investeren in onze woningvoorraad

Wij verbeteren de woningvoorraad door middel van nieuwbouw, sloop en renovatie.
Wij investeren in 2015 tot en met 2019 minimaal € 87,5 miljoen in nieuwbouw, renovatie en duurzaamheid.
Wij bouwen op het voormalig Vliegkamp Valkenburg sociale huurwoningen, bij voorkeur al vanaf de start van het project.

Wij brengen diff erentiatie aan in onze woningvoorraad en in wijken

Wij onderscheiden drie kwaliteitsniveaus gelijk aan de categorieën goedkoop/betaalbaar, duur en vrije sector.
Alle woningen van Dunavie voldoen aan de basiskwaliteit.
Wij streven naar gemengde wijken.

Wij willen samen met onze huurders duurzamere woningen realiseren

Wij investeren in duurzaamheid om betaalbaarheid en comfort te verbeteren en om CO2-uitstoot te beperken.
Wij verduurzamen 2000 woningen door onder andere de buitenkant te isoleren (schilaanpak).
We bieden individuele huurders de mogelijkheid hun woning te verduurzamen en hiermee hun woonlasten te 
verlagen (‘de groene keuze van’).

Wij brengen de prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen in evenwicht

Wij baseren de hoogte van de huur op de kwaliteit van de woning en woonomgeving.
Wij verkleinen huurverschillen tussen kwalitatief gelijke woningen in complexen (huursombenadering).

Wij streven naar een goede verhouding tussen inkomen en huurprijs

Wij wijzen woningen in de categorie goedkoop/betaalbaar toe aan huishoudens met de laagste inkomens.

Samenwerking

Organisatie-
structuur en 
-processen

Wij werken op een open en wederkerige manier samen met onze partners

Wij zijn een belangrijke partner voor de gemeente.
Wij werken nauw samen met zorgpartners en gemeente en signaleren problemen bij huurders zo vroeg mogelijk.

Wij staan open voor initiatieven rond maatschappelijke vraagstukken vanuit onze rol als huisvester.
Wij staan open voor regionale samenwerking met andere woningcorporaties.

Wij betrekken klanten bij ons beleid

Wij betrekken de huurdersorganisatie actief bij strategische vraagstukken.
Wij overleggen met huurders via bewonerscommissies en direct (complexgericht), zoals met enquêtes.
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Welke activiteiten geeft Dunavie in 2015 en 2016 
prioriteit?
Dunavie heeft in kaart gebracht hoe haar omgeving eruit ziet, welke thema’s strategisch  

van belang zijn en wat haar visie is. Dunavie sluit dit traject af met de Activiteitenkaart. 

Hierin benoemt Dunavie activiteiten die prioriteit hebben om de strategie te implementeren. 

Dunavie heeft voor 2015 en 2016 verschillende doelen benoemd, onder andere het definiëren  

van de kwaliteitsniveaus en het herijken van het huurbeleid. Met deze kaart krijgt de strategie 

een duidelijk startpunt, dit is waar Dunavie bij voorrang mee aan de slag gaat.

Naar de kaart
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Toekomstagenda

Doelgroepen

Welke 
activiteiten geeft 

Dunavie in 2015 en 
2016 prioriteit om de 

strategie te
implementeren? Beschikbaarheid

Betaalbaarheid

Uitwerken van de klantvisie.
Een communicatieplan (zowel intern als extern) opstellen.

Minimaal twee van de drie vrijkomende huurwoningen verhuren in de categorie goedkoop/betaalbaar.
Het toewijzingsbeleid aanpassen voor ‘passend toewijzen’ (95% van de huurtoeslaggerechtigden krijgt een woning onder de aftoppingsgrens 
aangeboden) en per 01-01-2016 implementeren.
Het huurbeleid herijken, zoals huurharmonisatiebeleid matigen en passend huisvesten, hierbij is de huursombenadering een middel.
Volgend op het huurbeleid het verkoopbeleid en beleid ten aanzien van vrije sector herijken.
De drie kwaliteitsniveaus voor woningen definiëren.
Duurzaamheidsbeleid uitwerken.
Een besparingsplan opstellen voor de bedrijfslasten.
Prestatiecontracten met aannemers afsluiten en innoveren om de onderhoudskosten met 15% te verlagen.
De bedrijfsvoering verder digitaliseren om de dienstverlening verder te verbeteren en efficiënter te werken.

Seniorenmakelaar introduceren.
Starten met de voorbereidingen voor de realisatie van circa 300 woningen in de periode 2015-2019.
Een pilot opstarten om ervaring op te doen met goedkope en betaalbare nieuwbouw.

Woningwet
De woningen waarderen op marktwaarde en als zodanig verwerken in de begroting en jaarrekening.
De portefeuille indelen in DAEB en niet-DAEB activiteiten (splitsingsplan).
Juridische structuur van de splitsing DAEB en niet-DAEB vastleggen.
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De vier denkfases van helder denken over strategie

Analyseren Koersbepalen Concretiseren Implementeren

Overdenken
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Verantwoording: Hoe is dit boek tot stand gekomen?

Wat zijn de belangrijkste strategische keuzes waar Dunavie voor staat? Wat doet Dunavie wel, 

en wat niet? Wat betekent dit concreet voor diensten en producten? Dit kaartenboek beschrijft 

de strategie van Dunavie voor de periode 2015-2019. De Argumentenfabriek heeft Dunavie 

begeleid bij het formuleren hiervan. We hebben dit proces ingedeeld in drie denkfasen: 

analyseren, koers bepalen en concretiseren. Bij elke fase horen centrale vragen, die het 

denkwerk richting gaven. Deze reeks van centrale vragen heeft het kernteam van Dunavie 

doorlopen. Op twee momenten is de denkkracht gevraagd van medewerkers van Dunavie, de 

Raad van Commissarissen, huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek en 

externe partners, zoals de gemeente en zorginstellingen.

Strategiemodel
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Analyseren
In de analysefase heeft Dunavie een foto van de omgeving gemaakt. Het gaat hierbij om 

koele observatie, zonder oordeel. Deze eerste fase heeft als doel om tot een helder, gedragen 

uitgangspunt te komen. Welke interne en externe trends beïnvloeden Dunavie? Welke feiten 

zijn relevant, over klanten en woningen? Door goed te kijken werd duidelijk waar voor Dunavie 

de uitdagingen liggen. Deze fase resulteerde in de Externe en Interne Trendskaarten en de 

Feitenkaart.

Koers bepalen
Op basis van de analyse heeft het kernteam prioriteiten gesteld, dus de belangrijkste 

strategische thema’s bepaald. Voor Dunavie zijn dit: doelgroepen, betaalbaarheid en 

beschikbaarheid. Dunavie ziet deze thema’s als leidend kader voor het formuleren van een 

nieuwe strategie. 

Niet zichtbaar in dit kaartenboek is het proces waarin Dunavie voor elk thema de strategische 

opties heeft geformuleerd. Deze opties hebben we met verschillende belanghebbenden 

beargumenteerd en op basis hiervan heeft Dunavie keuzes gemaakt. Deze zijn weergegeven op 

de Strategische keuzekaart. De missie vertelt kort en concreet waarvoor Dunavie op aarde is. 

Hoe gaat Dunavie om met de trends en feiten om haar missie te bereiken? Dit is te lezen 

 op de Visiekaart.
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Concretiseren
De visie is te abstract om richting te geven aan het dagelijkse werk, vandaar de concretiserings-

fase. Wat levert Dunavie, aan wie en op welke manier? Wat betekent aandacht voor de laagste 

inkomens concreet? Welke diensten en producten biedt Dunavie voor 75-plussers? Volgens  

welke formule verkoopt Dunavie de komende jaren woningen? Over deze vragen heeft het  

kernteam nagedacht. Hier zijn geen kaarten van gemaakt, het kernteam werkt deze punten  

verder uit met alle medewerkers van Dunavie. Samen werken ze de concretisering verder uit.

De informatie op de kaarten is op twee manieren verzameld: door teamanalyse en door 

denksessies. Teamanalyse is het werk dat De Argumentenfabriek voor en tussen de denksessies 

doet. Wij analyseren en ordenen informatie, bewaken de consistentie en brengen zodoende de 

denkresultaten in kaart. De denksessies zijn bijeenkomsten waarbij deskundigen – het kernteam 

van Dunavie – gestructureerd nadenken over een reeks van centrale vragen. 

Dunavie heeft de gevolgen van haar keuzes op grote lijnen door gerekend op financiële 

houdbaarheid, opdat er geen onrealistische ambities geformuleerd werden. De cijfers in  

de kaarten gaan over de situatie eind 2014, tenzij anders vermeld.

Wij danken Dunavie voor het in ons gestelde vertrouwen en alle interne en externe 

deskundigen voor hun denkwerk.

Katrin Weber, chef ruimte 

Silvie Zonderland, kaartenmaker

De Argumentenfabriek


