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1. Voorwoord
Het jaar 2017 stond voor Mooiland in het teken van aan de slag gaan. Aan de slag met de
ambitieuze en uitdagende opgaven uit de nieuwe ondernemingsstrategie van Mooiland. Vanuit de
nieuwe strategie is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren om thuis te geven als
volwaardige woningcorporatie. We willen een corporatie zijn die een betaalbaar, kwalitatief goed en
duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die
herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders en partners. Die weet wat er speelt en
oog heeft voor prettig wonen in de wijk.
Prioriteiten Mooiland 2017
Om onze ambities uit de nieuwe strategie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het van
belang om focus aan te brengen in ons werk en prioriteiten te stellen. Voor het afgelopen jaar
hadden we drie punten als prioriteiten geformuleerd:
1. Verbeteren van de dienstverlening en verhogen klanttevredenheid
2. Opstarten van complexgewijze verkopen (start in Noord-Nederland)
3. Opstarten van het nieuwe verduurzamingsprogramma
Hieronder licht ik graag kort toe wat Mooiland op deze drie vlakken heeft gerealiseerd in 2017:
Verbeteren dienstverlening
We willen onze huurders elke dag efficiënt, effectief en in één keer goed van dienst zijn. Een
belangrijke belofte uit onze strategie is dan ook om de dienstverlening verder te verbeteren. In
2017 hebben we veel tijd en energie besteed aan het naar een hoger plan tillen van de
dienstverlening en klanttevredenheid. Met speciale verbeterteams zijn in korte tijd bij meerdere
afdelingen in de klantprocessen knelpunten gevonden en opgelost. Daarnaast is er in het afgelopen
jaar bedrijfsbreed nadrukkelijk aandacht geweest voor een klantgerichte grondhouding.
Ook is het Mooilandkompas ontwikkeld. Hiermee zijn de doelstellingen uit de ondernemingsstrategie vertaald naar onze belofte aan huurders: Wij geven thuis. Medewerkers hebben nu meer
eigen verantwoordelijkheid om aan de hand van de vier kernwaarden van Mooiland (elke dag iets
beter, gezond verstand, helder en attent) naar eigen inzicht thuis te geven aan de huurder en in de
wijk. De resultaten van de extra inzet op een betere dienstverlening zijn tot nu toe sprekend. In de
meest recente Aedes-benchmark is het huurdersoordeel over de dienstverlening van Mooiland op
alle onderdelen gestegen.
Start complexgewijze verkopen
Mooiland wil een volwaardig volkshuisvester zijn. Buiten Noordoost-Brabant is ons bezit sterk
versnipperd door heel Nederland. We zien dat andere corporaties daar met hun netwerk meer
kunnen betekenen voor huurders in de wijk. Als onderdeel van de nieuwe strategie willen we ons
bezit buiten Noordoost-Brabant daarom geleidelijk overdragen aan andere partijen.
Het jaar 2017 was het eerste jaar van het in uitvoering brengen van deze nieuwe complexgewijze
afstoot- en verkoopstrategie. We hebben in dit eerste jaar veel voorbereidingen getroffen met het
oog op een soepel en zuiver verloop van de omvangrijke verkoopopgave in de komende jaren.
Daarnaast hebben we ons qua concrete verkopen allereerst gericht op ons bezit in de provincies
Friesland en Drenthe. Mooiland is uiteindelijk voor het einde van het jaar tot overeenstemming
gekomen met collega-corporatie WoonFriesland over de overname van het totale bezit van
Mooiland in Friesland (293 woningen). De officiële overdracht zal wel pas begin 2018 plaatsvinden.
Naast de verkoop van al het bezit van Mooiland in Friesland hebben we ook een akkoord bereikt
met Domesta om de 40 woningen in de Drentse gemeente Coevorden te verkopen. Met betrekking
tot het overige bezit in Drenthe was er eind 2017 nog geen overeenstemming bereikt met
mogelijke overnamekandidaten. Ondertussen zijn eind 2017 ook al voorbereidingen getroffen voor
de eerstvolgende fase in de verkoopstrategie; de verkoop van het bezit van Mooiland in Groningen.
Verduurzamingsopgave Mooiland
In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs en onze ambitie om de woonlasten betaalbaar te
houden, investeren we de komende jaren flink in duurzaamheid. In 2026 willen we al onze
huurwoningen minimaal op energielabel B hebben. Een deel van ons bezit brengen we al verder tot
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het niveau van bijna energieneutraal. Om deze duurzaamheidsdoelen te halen, moet in de
komende jaren tweederde van onze woningen worden aangepakt. Dit is een grote opgave voor
Mooiland.
Het kost tijd om op het gewenste tempo qua verduurzaming te komen. Ons doel was om in 2017
1700 woningen naar energielabel B te brengen. Dit zijn er uiteindelijk 1100 geworden. Hoewel dit
al veel meer is dan het aantal B-renovaties in 2016, zijn er aanvullende maatregelen nodig om de
gestelde duurzaamheidsdoelen te realiseren. Met het oog daarop zijn we in 2017 een
ketenpartnerschap aangegaan met zes deskundige aannemers waar we ons langdurig mee
verbinden. Bij de selectie van de ketenpartners speelde naast kennis en kunde in het bijzonder ook
een klantgerichte houding een belangrijke rol. Ook binnen onze eigen organisatie kijken we
momenteel naar de mogelijkheden om bij renovaties de communicatie met bewoners te versnellen
en te verbeteren. Ik heb er vertrouwen in dat het met deze en diverse andere maatregelen gaat
lukken om in de komende periode echt vaart te maken met de verduurzamingsopgave van
Mooiland.
Rol in wijken en buurten
Naast de drie vooraf gestelde prioriteiten was een bijzonder speerpunt voor 2017 om verder
invulling te geven aan de rol van Mooiland in wijken en buurten. Vanuit de overtuiging dat prettig
wonen niet stopt bij de voordeur van onze woningen, hebben we in de ondernemingsstrategie
opgenomen dat we een duidelijke rol willen hebben in de wijken en buurten waar wij actief zijn. In
2017 zijn we hiermee aan de slag gegaan en dat heeft al een aantal mooie voorbeelden
opgeleverd. Met de Mooiland ‘buur(t)bus’ hebben onze medewerkers bijvoorbeeld een nuttig extra
middel gekregen om op locatie met huurders en omwonenden het gesprek aan te gaan over het
wonen in de wijk. Ook hebben we intern een aantal taken en verantwoordelijkheden opnieuw
verdeeld zodat de sociaal consulenten vanaf begin 2018 vanuit hun nieuwe rol als wijkconsulent
optimaal in stelling worden gebracht om de spin in het web in de wijk te worden. In de komende
tijd zullen we op het vlak van de rol van Mooiland in de wijk zeker verder blijven investeren.
Tot slot
Waar 2016 het jaar was van koers kiezen, was 2017 het jaar van aan de slag gaan met die nieuwe
koers. Ik ben trots op de voortgang die we als organisatie in het afgelopen jaar al hebben geboekt
om de doelen uit de nieuwe ondernemingsstrategie te realiseren. Dit geeft mij veel vertrouwen
voor 2018 en de jaren daarna.
Anne Wilbers
Bestuurder Mooiland
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2. Goede dienstverlening
Wij geven thuis door onze huurders elke dag efficiënt, effectief en in één keer goed van dienst te
zijn. We zijn bereikbaar en willen ons werk elke dag iets beter doen. In elk contact stellen wij ons
attent op: we hebben aandacht voor onze huurders en we vragen door om te weten wat er echt
speelt. We denken mee met de huurder, verplaatsen ons in de persoonlijke situatie en reageren
proactief waar nodig. We gebruiken ook ons gezonde verstand. We verschuilen ons niet achter
regeltjes of procedures en wijken af van een beleidsregel als dat nodig is om écht thuis te geven.
2.1 Ontwikkeling dienstverlening
Mooiland werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. In de tweede helft
van 2016 is binnen dat kader op ons verzoek door het adviesbureau P5COM een analyse gemaakt
van het functioneren van belangrijke klantprocessen binnen Mooiland. Uit die analyse kwam naar
voren dat niet alle basisprocessen op orde waren. Het knelde daarbij zowel op de inrichting van het
proces als houding en gedrag van medewerkers. Dit was onder andere merkbaar door een dalende
klanttevredenheid.
Naar aanleiding van deze analyse is vanaf begin 2017 een verbetertraject ingezet onder de noemer
‘Volle Kracht’. Als eerste zijn verbeterteams binnen de afdelingen Klantenservice en Huurzaken aan
de slag gegaan met het optimaliseren van de procesinrichting. Met behulp van zogenaamde sprints
zijn in korte tijd bij verschillende klantprocessen knelpunten gevonden en opgelost. Vanaf het
voorjaar is dit verbetertraject ook bij de afdelingen Verhuur en Dagelijks Onderhoud in gang gezet.
Daarnaast is er in het afgelopen jaar bedrijfsbreed nadrukkelijk aandacht geweest voor een
klantgerichte grondhouding.
De resultaten zijn tot nu toe aansprekend. De klanttevredenheid neemt toe terwijl het aantal
herhaalverzoeken en klachten afneemt. Vanwege de positieve ervaringen met de verbetertrajecten
tot nu toe is het voornemen om in 2018 ook bij een aantal andere afdelingen met klantprocessen
verbetertrajecten te starten, gericht op het verhogen van de klantwaardering en effectiviteit.
2.2 Resultaat Aedes Benchmark 2017
Mooiland neemt ieder jaar deel aan de Aedes Benchmark. Met behulp van deze benchmark worden
de prestaties van vrijwel alle corporaties in Nederland in beeld gebracht en vergelijkbaar gemaakt.
Iedere corporatie wordt daarbij beoordeeld op zowel de klanttevredenheid als de bedrijfsvoering.
Vanaf dit jaar zijn daar ook de onderdelen duurzaamheid en onderhoud/verbetering aan
toegevoegd. Op ieder onderdeel wordt de beoordeling in beeld gebracht met een score A
(bovengemiddeld), B (gemiddeld) of C (beneden gemiddeld). Op de verschillende onderdelen heeft
Mooiland in 2017 allemaal de gemiddelde score B behaald (BBBB). Hieronder worden de resultaten
per onderdeel toegelicht:
Huurdersoordeel: score B
Het huurdersoordeel is dit jaar gestegen van een C naar een B. Uit de KlantContactMonitor van
Mooiland blijkt dat onze huurders dit jaar het proces 'woning betrekken' een 7,7 als rapportcijfer
geven. Een jaar geleden was dit nog een 7,3. Het proces 'reparatieverzoeken' krijgt nu een 7,6 als
oordeel tegenover een 7,2 in 2016. Het proces 'woning verlaten' krijgt van huurders nu zelfs een
7,2 als rapportcijfer. Dat is een stijging van 0,6 punten ten opzichte van de 6,6 die we vorig jaar
behaalden. Mede dankzij onze inzet om klantprocessen te optimaliseren en de aandacht voor
houding en gedrag is dit jaar dus een duidelijk stijgende lijn ingezet.
Bedrijfslasten: score B
De gemiddelde beïnvloedbare netto bedrijfslasten per verhuureenheid (vhe) zijn ten opzichte van
vorig jaar met €17 gedaald tot €777. De belangrijkste reden voor deze daling is dat we dit jaar
meer personeelskosten hebben toegerekend aan onderhoud & verbetering in plaats van aan
bedrijfslasten. Omdat het gemiddelde in de sector is gedaald met €66 naar €787 per vhe, scoren
we wel minder goed dan de A in 2016. Naar de toekomst toe blijven we uiteraard scherp letten op
de ontwikkeling van bedrijfslasten, maar dit is geen doel op zich. Onder andere vanwege de keuze
om nadrukkelijker te focussen op klanttevredenheid en de realisatie van de doelen vanuit de
ondernemingsstrategie, verwachten we in de komende jaren geen verdere daling op dit onderdeel.
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Duurzaamheid: score B
Met een score van 1,61 voor de Energie-Index heeft ons bezit een gemiddeld energielabel C. Dit is
iets beter dan het gemiddelde van 1,73 in de sector. De CO2-uitstoot warmtevraag per m2 is wel
hoger dan gemiddeld. Dit komt waarschijnlijk omdat onze woningen relatief groot zijn ten opzichte
van het gemiddelde in de sector.
Onderhoud & verbetering: score B
De kosten voor onderhoud en woningverbetering zijn dit jaar gestegen van € 1.481 naar € 1.809.
Oftewel, we besteden meer geld aan onderhoud van onze woningen. Informatie over het
huurdersoordeel over de woonkwaliteit ontbreekt, omdat we daarover geen betrouwbare data
hebben. We meten dit nog onvoldoende.
Met deze mooie gemiddelde B-scores kunnen we met recht zeggen dat we in 2017 thuis hebben
gegeven op veel vlakken. We willen natuurlijk minimaal in het middenveld blijven en bij voorkeur
nog verder verbeteren. Daar zullen we ons ook in 2018 voor blijven inzetten.
2.3 Klachten en bezwaren
We doen ons best om goede dienstverlening en kwaliteit te leveren, maar het kan zijn dat
huurders, woningzoekenden of omwonenden ontevreden zijn over een actie (of het uitblijven van
actie) door Mooiland. Zij kunnen dan met hun klachten in de eerste plaats terecht bij Mooiland.
Het effect van de extra aandacht van Mooiland voor het optimaliseren van processen en
dienstverlening, is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal klachten in 2017. Die zijn
namelijk gedaald met 20% van 940 in 2016 naar 760 dit jaar. De grootste daling zit in de
meldingen over de dagelijkse processen, verhuur, techniek en huurzaken. Net als vorig jaar
hadden de meeste klachten, ruim 40%, te maken met reparatieverzoeken.
Mooiland registreert klachten centraal en de voortgang van de afhandeling van de klachten wordt
gemonitord. Over de aantallen en soorten klachten en de klachtenafhandeling wordt periodiek
gerapporteerd aan leidinggevenden. Naar aanleiding van de klachten wordt ook gekeken naar
mogelijkheden tot verbetering van processen en het aankaarten van inefficiënties.
Bezwarencommissie
Als een huurder van mening is dat een klacht via de interne procedure van Mooiland niet goed is
opgelost, kan die persoon in bezwaar gaan bij de bezwarencommissie Mooiland. Dit is een
onafhankelijke commissie die oordeelt of een bezwaar gegrond of ongegrond is. De commissie
adviseert de directie van Mooiland hoe de klacht verder af te handelen. Mooiland kan alleen
gemotiveerd van dit advies afwijken.
In 2017 ontving de bezwarencommissie in totaal 20 klachten. Hiervan zijn 5 klachten behandeld
door de commissie (schriftelijk of tijdens een zitting). De overige klachten zijn niet ontvankelijk
verklaard. In het merendeel van de gevallen kwam dit omdat de interne procedure nog niet was
afgerond. Alle in 2017 behandelde klachten zijn ongegrond verklaard. In het eigen jaarverslag van
de bezwarencommissie Mooiland wordt uitgebreid verslag gedaan van de werkzaamheden en de
geschillen in 2017.
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3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Mooiland geeft thuis door te werken aan betaalbare woonlasten voor huurders en door voldoende
geschikte en betaalbare sociale huurwoningen aan te bieden aan mensen met een lager inkomen
(tot € 40.349). We kunnen de woonlasten onder andere direct beïnvloeden via ons huurbeleid, de
jaarlijkse huurverhoging en door scherp te zijn op te hoge servicekosten. Als het gaat om de
beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen werken we bijvoorbeeld aan reële
slaagkansen bij het zoeken van en reageren op een huurwoning binnen iedere prijscategorie. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op hoe Mooiland zorgt voor voldoende betaalbare huurwoningen en alle
andere verhuurgerelateerde zaken.
3.1 Overzicht bezitssamenstelling Mooiland
In onderstaande tabel is allereerst een overzicht opgenomen van het totale bezit van Mooiland
uitgesplitst naar soorten verhuureenheden. Per eind 2017 had Mooiland in totaal 27.095
verhuureenheden in bezit. Het overgrote deel daarvan betreft huurwoningen, namelijk 26.132. Van
deze huurwoningen heeft 95% een huurprijs onder de liberalisatiegrens van € 710,68. Een groot
deel van de huurwoningen heeft zelfs een huurprijs lager dan € 592,55. Het gaat dan concreet om
21.516 woningen, oftewel 82% van het totaal aan huurwoningen.
Qua ontwikkeling van de woningvoorraad is in 2017 een duidelijke toename te zien van de
voorraad woningen onder de grens van € 592,55. Ook is het aantal niet-woongelegenheden zoals
winkels en garages in 2017 afgenomen. Deze ontwikkelingen passen goed bij de extra focus van
Mooiland op de rol als sociale verhuurder van de laatste jaren.
Woningvoorraad Mooiland
A: Huurwoningen (categorie in €)
1: Goedkoop (tot 414,02)
2: Betaalbaar (414,02 – 635,05)
2.1 Betaalbaar laag (414,02 – 592,55)
2.2 Betaalbaar hoog (592,55 – 635,05)

3: Duur tot huurtoeslaggrens (635,05 – 710,68)
4: Duur boven huurtoeslaggrens (boven 710,68)
B: Onzelfstandige wooneenheden
1: Intramuraal (zorgvastgoed)
2: Onzelfstandige overige wooneenheden
Totaal woongelegenheden
C: Niet-woongelegenheden
1: Garages en parkeervoorzieningen
2: Maatschappelijk onroerend goed
3: Bedrijfsruimten/winkels
Totaal niet-woongelegenheden
Totaal verhuureenheden

2017

2016

Verschil

3.018
18.498

2.923
18.329

15.661

15.479

2.837

2.987

3.247
948

3.371
880

+95
+32
+182
-150
-124
+68

391
30
26.132

391
31
26.062

0
-1
+70

772
77
114
963

779
78
127
984

-7
-1
-13
-21

27.095

27.046

+49

3.2 Betaalbaarheid en huurbeleid
Na het vaststellen van de nieuwe strategie van Mooiland in het najaar van 2016 is direct gestart
met het doorvertalen van deze nieuwe strategie naar een nieuw huurbeleid dat daarbij past. In
nauwe samenwerking met onze huurderskoepels zijn de uitgangspunten van dit nieuwe huurbeleid
eind 2016 en begin 2017 geformuleerd.
Met ons nieuwe huurbeleid zorgen we ervoor dat minimaal 80% van onze woningvoorraad in
Noordoost-Brabant qua huur onder de huurtoeslaggrens van € 635,05 zit. En we breiden het aantal
woningen met een huur tot € 592,55 uit. De beschikbaarheid van die woningen staat onder druk.
Dat komt door het toenemende aantal 1 en 2-persoonshuishoudens en door ‘passend toewijzen’.
Door deze overheidsmaatregel komen mensen met lage inkomens en recht op huurtoeslag alleen
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nog in aanmerking voor woningen met huurprijzen tot maximaal € 592,55 of € 635,05 We hebben
verder geen plannen om aan het aantal huurwoningen met een huurprijs boven € 710,68 uit te
breiden. Ten opzichte van het oude huurbeleid van Mooiland blijven er met deze keuzes veel meer
woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep in de betaalbare categorieën tot € 592,55 en
€ 635,05. De afslag die wij bewust maken ten behoeve van betaalbaarheid en beschikbaarheid is
hiermee ook aanzienlijk groter dan voorheen.
Na het vaststellen van de uitgangspunten van het nieuwe huurbeleid is de vertaalslag gemaakt
naar nieuwe streefhuren voor de individuele huurwoningen van Mooiland. De streefhuur is de
nieuwe huurprijs waarvoor een woning wordt aangeboden zodra deze opnieuw wordt verhuurd. De
streefhuren zijn stapsgewijs geactualiseerd. In april voor de sociale huurwoningen in het
kerngebied Noordoost-Brabant, in september voor de sociale huurwoningen in de rest van
Nederland en begin 2018 volgt nog een actualisatie van de streefhuren van de geliberaliseerde
huurwoningen (huur boven € 710,68). Daarnaast is vanaf de zomer de laatste fase van het project
huurbeleid gestart. In deze fase worden de mogelijkheden onderzocht en praktische kaders
opgesteld om maatwerk te kunnen bieden, gericht op de individuele situatie van de klant.
Huurverhoging 2017
Aandacht voor betaalbare woonlasten is een speerpunt van Mooiland vanuit de nieuwe strategie.
Om die reden hebben we de jaarlijkse huurverhoging in 2017 ook zo beperkt mogelijk gehouden.
Voor het bepalen van de huurverhoging hebben we gekeken naar het inkomen van ieder
huishouden en de huidige prijs-kwaliteitverhouding van de woning. Bij het bepalen van de
huurverhoging hebben we ons laten adviseren door de huurderskoepels. In een goed en
transparant overleg zijn de huurverhogingspercentages voor 2017 tot stand gekomen en worden
juist de laagste inkomens uit de wind gehouden.
Voor de huishoudens met inkomens tot € 40.349 in de regio Noordoost-Brabant en Gennep hebben
we de huurverhoging beperkt gehouden tot het inflatiepercentage: 0,3%. In het overige
werkgebied van Mooiland hebben we huurders met een inkomen tot € 40.349 zelfs geen
huurverhoging gegeven (0%). Het verschil tussen beide regio’s kan verklaard worden doordat de
prijs-kwaliteitverhouding van onze woningen gemiddeld beter is in Noordoost-Brabant en Gennep
dan in andere regio’s waar wij woningen verhuren. Huurders met een inkomen boven de
inkomensgrens voor sociale huur (meer dan € 40.349) hebben wel het maximaal toegestane
huurverhogingspercentage van 4,3% gekregen. De totale huursom van Mooiland is in 2017 met
0,81% gestegen. Ook dit is onder het maximale stijgingspercentage van 1,3%. In 2017 bedroeg de
gemiddelde huurprijs van onze huurwoningen € 535,61.
3.3 Verhuur en toewijzingen
Het verhuren van woningen is één van de belangrijkste klantprocessen van onze organisatie. In
2017 had Mooiland 2.147 zogeheten mutaties (nieuwe verhuringen van woningen binnen de
bestaande woningvoorraad, exclusief intermediaire verhuur). Dit komt neer op een mutatiegraad
van 8,2%. Het grootste deel van onze sociale huurwoningen (80%) moeten we toewijzen aan
mensen met een huishoudinkomen lager dan € 36.165 per jaar. 10% van de vrijkomende
woningen mogen toegewezen worden aan middeninkomens (tussen € 36.165 en € 40.349). De
resterende 10% mag aan mensen met een hoger inkomen worden toegewezen. In 2017 verhuurde
Mooiland 94,1% van de sociale huurwoningen aan mensen met een inkomen onder de grens van €
36.165. 5,4% van de woningen is toegewezen aan huishoudens met een inkomens tussen €
36.165 en € 40.349. Aan de huishoudens met inkomens boven de grens van € 40.349 heeft
Mooiland 0,5% van de woningen toegewezen.
Passend toewijzen
Naast de gebruikelijke inkomenstoets voor sociale huurwoningen moeten woningcorporaties vanaf
2016 ook rekening houdend met passend toewijzen. Dit houdt in dat woningzoekenden die op basis
van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag alleen nog in aanmerking komen voor
huurwoningen met een passende huurprijs. Afhankelijk van de samenstelling van het huishouden
betekent passend een woning met een maximale huurprijs tot € 592,55 (één- en tweepersoonshuishoudens) of € 635,05 (meerpersoonshuishoudens). Minimaal 95% van de toewijzingen aan
deze doelgroep moet passend zijn. In 2017 was dit bij Mooiland 99,2%.
Woonruimteverdeling
Huurwoningen die vrij komen, verhuren we opnieuw op basis van het eigen woonruimteverdeelsysteem of via een regionaal WRV-systeem waar meerdere verhuurders in deelnemen. Het
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merendeel van ons woningbezit verhuren we aan de hand van ons eigen WRV-systeem
(www.mijnwoningzoeken.nl). Dit geldt vooral voor ons bezit in Noordoost-Brabant en Gennep. Het
woningbezit van Mooiland buiten Noordoost-Brabant verhuren we regelmatig via regionale
woonruimteverdeelsystemen zoals ‘Woonmatch’ in de regio West-Friesland of ‘Woonkeus’ in de
Stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer. Inmiddels is Mooiland bij meer dan 25 van
dergelijke verhuursystemen aangesloten, waarvan sommige een eigen urgentieregeling hebben.
Mooiland is nauw betrokken bij de doorontwikkeling van woonruimteverdeling in de Brabantse
regio’s. In 2017 is voor de regio Den Bosch een experiment voorbereid dat per 1 februari 2018
start. Het doel is om de spoedzoekers meer kans te geven. Het experiment houdt in dat 1/3e van
de woningen wordt verloot. Alleen woningzoekenden die het laatste half jaar 26 keer gereageerd
hebben (gemiddeld 1x per week) en ditzelfde half jaar geen woning hebben geweigerd, kunnen
meedoen met de lotingwoningen.
Leegstand
Leegstand ontstaat wanneer een leegkomende woning niet aansluitend kan worden verhuurd aan
een nieuwe huurder. Andere redenen waarom een woning voor langere tijd leeg kan staan zijn
bijvoorbeeld groot onderhoud/renovatie of geplande sloop of verkoop. Het is belangrijk om in het
kader van beschikbaarheid de leegstand tot een minimum te beperken. Daarnaast wil Mooiland de
maatschappelijke middelen zo doelmatig mogelijk inzetten. Het beperken van leegstand past bij die
ambitie.
Net als in de jaren hiervoor heeft Mooiland zich ook in 2017 ingespannen om de leegstand verder
terug te dringen. In 2017 liep Mooiland als gevolg van leegstand in totaal € 1.677.050 aan
huurinkomsten mis. Dit vormt 1,2% van de totale huuropbrengsten over 2017. In 2016 liep het
totaal aan gemiste huurinkomsten door leegstand nog op tot € 3.205.381 (1,8% van de huursom).
Er is daarmee sprake van een forse daling ten opzichte van 2016 van ruim € 1,5 miljoen. Wel is
hiermee de door onszelf gestelde norm van 1% net niet gehaald. Dit komt onder andere doordat
een deel van de operationele capaciteit binnen team Verhuur niet volledig beschikbaar was door de
extra inzet in het afgelopen jaar om de procesinrichting met behulp van verbeterteams te
optimaliseren.
Deze afname van gemiste huurinkomsten door leegstand van meer dan 50% ten opzichte van
vorig jaar is het resultaat van de voortdurende extra inzet op het terugdringen van langdurige
leegstand. Daarnaast hebben ook de extra aandacht voor het optimaliseren van processen,
automatisering, moeilijk verhuurbare woningen en een integrale benadering vanuit de verschillende
afdelingen bijgedragen aan het terugdringen van de leegstand.
Huurachterstanden
In 2017 heeft Mooiland veel energie gestoken in het terugbrengen van huurachterstanden. Het zo
beperkt mogelijk houden van achterstallige huurbetalingen is niet alleen gunstig voor Mooiland.
Betalingsachterstanden veroorzaken bij de betreffende huurders veel stress en beïnvloeden
daardoor het woongenot negatief. Het voorkomen van huurachterstanden is dus in ieders belang.
Er zijn dit jaar diverse aanpassingen in het werkproces gedaan om de huurachterstanden verder te
reduceren. Zo worden huurders nu kort na het ontstaan van een huurachterstand gebeld in plaats
van het versturen van een aanmaning per brief. Ook heeft iedere incassomedewerker een eigen
regio gekregen om zo een vast aanspreekpunt te creëren.
De procesaanpassingen en extra inzet op het terugbrengen van huurachterstanden hebben ook
duidelijke resultaten opgeleverd. De huurachterstand van zittende en vertrokken huurders zijn per
31 december 2017 teruggebracht naar € 1.787.996. Dit is 0,97% van de totale huursom over
2017. Eind 2016 bedroeg het totaal aan huurachterstanden nog € 2.805.294. De achterstanden
zijn daarmee in het afgelopen jaar verlaagd met € 1.017.298, oftewel een daling van 36%.
Ook in vergelijking met andere corporaties zijn de resultaten van Mooiland op het vlak van
huurachterstanden over het jaar 2017 goed. Mooiland is aangesloten bij het Huurincassoplatform.
Samen met 73 andere corporaties delen we hier kennis, ervaring en cijfers over huurincasso. Uit de
benchmark van dit platform blijkt dat de huurachterstand bij Mooiland per eind 2017 (0,97%) ruim
onder het gemiddelde lag van alle deelnemende corporaties (1,54%). Vooral de beperkte
achterstand onder zittende huurders (0,67%) is een prestatie van formaat.

Jaarverslag 2017

Pagina 8

Ontruimingen
We doen er alles aan om ontruiming van huurwoningen te voorkomen en voeren hierop een sociaal
beleid. Toch kan het voor komen dat Mooiland de huur beëindigt en de woning ontruimt. Er moet
dan sprake zijn van ernstige omstandigheden zoals stelselmatige en ernstige huurachterstanden,
forse overlast of woonfraude (bijvoorbeeld illegale doorverhuur of drugsverkoop vanuit de woning).
In 2017 zijn 145 aanzeggingen tot ontruiming namens Mooiland gedaan. In 39 gevallen kwam het
daadwerkelijk tot ontruiming (2016: 180 aanzeggingen 59 ontruimingen). In 37 gevallen was de
ontruiming het gevolg van stelselmatige huurachterstanden, in twee gevallen is ontruimd vanwege
overlast. In de dalende lijn zien wij de bevestiging dat persoonlijk contact problemen voorkomt en
oplost.
Bijzondere toewijzingen
Naast de reguliere woonruimteverdeling wijzen we ook woningen toe aan mensen in bijzondere
situaties. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om situaties waarin een aangepaste woning nodig is voor
de huisvesting van iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking. Bij fysieke beperkingen
werken we hiervoor met een systeem waarbij we op basis van het WMO-advies vanuit de
gemeente bepalen of er voorrangshuisvesting nodig is. In overleg met de zorgfunctionaris van de
gemeente bepalen we samen met welke prioriteit een geschikte woonruimte moet zijn
aangeboden. Er kan ook om specifieke sociale redenen voorrangshuisvesting noodzakelijk zijn.
Hiervoor heeft Mooiland een eigen afwegingskader. In 2017 heeft Mooiland 24 woningen in het
kader van voorrangshuisvesting toegewezen. Het ging daarbij in 11 gevallen om voorrangshuisvesting vanwege medische redenen en 13 vanwege sociale redenen.
Huisvesting vergunninghouders
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) moeten door gemeenten passende
woonruimte worden aangeboden. Alle gemeenten krijgen ieder half jaar daarvoor een taakstellend
aantal vergunninghouders toegewezen. Voor de huisvesting van deze bijzondere doelgroep werken
gemeenten vaak samen met woningcorporaties en dus ook met Mooiland. Het huisvesten van
urgente doelgroepen zoals vergunninghouders is benoemd als een rijksprioriteit voor de
volkshuisvesting. Na een forse piek in de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders
in 2016, is de situatie in 2017 genormaliseerd. Hierdoor voldoen we nu in het merendeel van de
gemeenten in het kerngebied aan de taakstelling. In totaal heeft Mooiland in 2017 109
huurwoningen toegewezen aan vergunninghouders (2016: 233 woningen). Hieronder is een
overzicht opgenomen van het aantal toewijzingen uitgesplitst per gemeente:
Gemeente
Bernheze
Boxmeer
Cuijk
Gennep
Grave
Landerd
Mill en Sint Hubert
Oss
’s-Hertogenbosch
Sint Anthonis
Overig werkgebied Mooiland
Totaal

Aantal woningen
13
13
12
8
4
5
7
11
2
3
31
109

3.4 Beschikbaarheid: ontwikkeling en transformatie woningvoorraad
Op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt die we voorzien en onze strategie, werken we
continu aan optimalisatie van ons woningbezit zodat er altijd voldoende sociale huurwoningen
beschikbaar zijn voor de doelgroep. Naast de al genoemde investeringen in het bestaande bezit,
draagt aan- en verkoop, sloop en nieuwbouw in belangrijke mate bij aan het bereiken van de
gewenste optimalisaties. Allereerst zijn in onderstaande tabel de cijfermatige ontwikkelingen uit
2017 weergegeven met betrekking tot het bezit van Mooiland. Hieronder worden de ontwikkelingen
met betrekking tot aan- en verkopen en (sloop-)nieuwbouw verder toegelicht.
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Ontwikkeling bezit Mooiland
Stand per 1-1
Sloop
Verkoop
Aankoop
Nieuwbouw huur
Overig
Stand per 31-12

2017
27.046
-9
-146
4
200
0
27.095

2016
27.535
-38
-615
1
154
9
27.046

Individuele woningverkopen
Mooiland verkoopt in de kernregio Noordoost-Brabant/Gennep jaarlijks op beperkte schaal
individuele huurwoningen die niet meer goed passen bij de gewenste woningportefeuille van
Mooiland. Hiervoor komen vooral ruime eengezinswoningen in aanmerking omdat deze, rekening
houdend met de toekomstige ontwikkeling van de doelgroep, oververtegenwoordigd zijn binnen
ons woningaanbod in deze regio. Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens groeit en er is meer
behoefte aan nultreden- en levensloopgeschikte woningen in verband met de vergrijzing.
In 2017 heeft Mooiland 92 woningen en twee parkeerplaatsen verkocht aan particulieren. Bij
verkoop aan zittende huurders kon de huurder nog in aanmerking komen voor 10% korting op de
vraagprijs. In 2017 was dit bij 38 van de 92 verkochte woningen het geval. De 10% korting voor
zittende huurders stopt per 1 januari 2018. Voor 2018 heeft Mooiland net als in 2017 in de
prestatieafspraken met de gemeenten in de regio Noordoost-Brabant een maximaal aantal te
verkopen woningen voor 2018 opgenomen.
Naast het op kleine schaal verkopen van woningen stoot Mooiland ook actief bedrijfspanden af in
verband met onze scherpere focus en nadruk op de sociale taken van woningcorporaties. In 2017
is het gelukt om twaalf bedrijfsruimtes te verkopen, waaronder een supermarkt en meerdere
commerciële ruimtes aan de Lavendel in Cuijk en het klooster in Sint Anthonis.
Nieuwbouw en herstructurering
Door regelmatig voor nieuwbouw te kiezen blijft het bezit van Mooiland ook up to date. Het
ontwikkelen van nieuwbouw betekent vooruitdenken. We willen tegemoetkomen aan de behoeften
van de huurders van vandaag én van de toekomst. Dat betekent dat we zorgvuldig de belangen,
cijfers en prognoses overwegen om te komen tot een goed bouwplan. Op basis van die prognoses
zetten we nu veel in op betaalbare levensloopbestendige nieuwbouwwoningen. Je kunt er prima
wonen als je ouder bent, met alle woonfuncties op de begane grond, maar er is ook een verdieping
met slaapkamers waardoor ze prima geschikt zijn voor jonge gezinnen of starters. Iedereen mag
op zo’n woning reageren. Zo spelen we in op de vergrijzing, maar bieden we ook kansen aan jonge
woningzoekenden.
In 2017 heeft Mooiland in totaal 200 huurwoningen opgeleverd. We realiseerden projecten in Cuijk,
Boxmeer, Beugen, Vorstenbosch, Heesch en Berghem. De meeste opgeleverde nieuwbouwwoningen, 87 in totaal, vallen in de prijscategorie tot en met € 592,55. Daarmee zijn deze
woningen bij uitstek geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens met lage inkomens.
Daarnaast leverde Mooiland 41 huurwoningen op in de prijsklasse tussen € 592,55 en € 635,05 en
nog eens 60 sociale huurwoningen in de prijsklasse tussen € 635,05 en € 710,68. Tot slot heeft
Mooiland ook 12 huurwoningen opgeleverd boven de prijsgrens van € 710,68. Het grootste deel
van de nieuwe woningen boven de grens van € 635,05 en alle woningen boven € 710,68 zijn
opgeleverd binnen het project Pauluskerk in Boxmeer. Dit bouwplan is al langer geleden opgesteld,
maar kon door een bezwaarprocedure pas in 2017 worden afgerond.
Bij nieuwbouw en herstructurering proberen we woningen direct zo energiezuinig mogelijk te
maken. In 2017 hadden de nieuw gebouwde woningen van Mooiland gemiddeld een energie-index
van 0,68. Dit is vergelijkbaar met het energielabel A+. De komende tijd gaan we hierin nog verder.
Onlangs startten we bijvoorbeeld in Nuland en Vinkel met de bouw van 15 woningen die voldoen
aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Onderstaande tabel laat alle in 2017
opgeleverde bouwprojecten zien:
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Overzicht opgeleverde projecten 2017
Projectnaam
Hart voor Beugen, fase 2
Vorstenbosch Liebregtsplein
Cuijkse Cantheelen, fase 3 hof 4
De Valuwe, fase 3 revitalisering
Pauluskerk
Centrumplan Berghem fase 1
Hildebrandt herstructurering fase 3

Plaats
Beugen
Vorstenbosch
Cuijk
Cuijk
Boxmeer
Berghem
Heesch

t/m
592,55
8

592,56 t/m 635,06 t/m Meer dan
635,05
710,68
710,68
10

37
36

6
87

17
13

11
41

9
26
15

12

60

12

Totaal
8
10
54
58
38
15
17
200

Grondaankopen
Mooiland heeft in 2017 in totaal drie grondaankopen voor een totaalbedrag van € 1.129.725
gedaan. De grondaankopen zijn in onderstaande tabel opgenomen. In alle drie de gevallen betreft
het grondaankopen met het oog op nieuwbouw en/of herstructurering.
Overzicht grondaankopen 2017
Grondaankoop ten behoeve van project Nuland
Pelgrimsche Hoeve
Grondaankoop ten behoeve van project Vinkelse Slagen
Grondaankopen ten behoeve van project De Valuwe fase
3 revitalisering (saldo grondruil)
Totaal

Locatie

Bedrag in €

Nuland

355.064

Vinkel

118.436

Cuijk

656.225
1.129.725

3.5 Complexgewijze aan- en verkopen
Mooiland wil een volwaardig volkshuisvester zijn. Buiten Noordoost-Brabant is ons bezit sterk
versnipperd door heel Nederland. We zien dat andere corporaties daar met hun netwerk meer
kunnen betekenen voor huurders in de wijk. In de gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af
liggen, dragen we ons woningbezit en de bijhorende taken tot 2026 daarom geleidelijk over aan
andere partijen.
Het jaar 2017 was het eerste van deze nieuwe complexgewijze afstoot- en verkoopstrategie. We
hebben ons in dit eerste jaar voornamelijk gericht op het verkopen van ons bezit in de provincies
Friesland en Drenthe. Mooiland is voor het einde van het jaar tot overeenstemming gekomen met
collega-corporatie WoonFriesland over de overname van het totale bezit van Mooiland in Friesland.
Het gaat om 297 huurwoningen en 5 overige eenheden verspreid over negen verschillende
gemeenten. De overeenkomst met WoonFriesland is op 22 december getekend. De levering van de
woningen heeft begin 2018 plaatsgevonden en zal daarom ook pas in het jaarverslag 2018 worden
verantwoord.
Verder heeft Mooiland in 2017 een akkoord bereikt met Domesta om de 40 woningen in de Drentse
gemeente Coevorden te verkopen. Op 29 december heeft de juridische overdracht van deze
woningen al plaatsgevonden. Met betrekking tot het overige bezit in Drenthe (Assen, Aa en Hunze
en Tynaarlo) was er eind 2017 nog geen overeenstemming bereikt met mogelijke overnamekandidaten. De eerstvolgende fase in het complexgewijze verkooptraject is de verkoop van het
bezit in Groningen. De biedingen hierop hebben we begin 2018 ontvangen. Op het moment van
vaststelling van dit jaarverslag is inmiddels overeenstemming bereikt over de verkoop van het
bezit in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Grootegast. Ook is Mooiland met één partij in een
vergevorderd stadium van onderhandeling over de verkoop van ruim 500 woningen.
Aankopen woningbezit
In het kernwerkgebied Noordoost-Brabant pakt Mooiland waar mogelijk kansen om een extra
bijdrage te leveren aan onze ambitie om voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame
woningen te realiseren. Naast het inzetten op nieuwbouw en herstructurering staat Mooiland
daarbij ook open voor het overnemen van bestaande gebouwen van anderen.
In 2017 hebben zich twee kansen voorgedaan voor dergelijke overnames. In samenwerking met
R.I. De Vries Ontwikkeling B.V. heeft Mooiland twee kantoorpanden aan de Rijnstraat 4 en 10 in
Den Bosch overgenomen van zorgorganisatie Vivent. Mooiland wil op deze kantoorlocaties bijna
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100 sociale huurwoningen realiseren door gedeeltelijke transformatie en gedeeltelijke sloopnieuwbouw. De koopovereenkomst met betrekking tot deze overname is eind 2017 getekend en de
levering vindt in januari 2018 plaats.
Mooiland heeft daarnaast met woningcorporatie Kleine Meierij een akkoord bereikt over het
overnemen van het complex ‘Hooghe Clock’ in de stad Den Bosch van Kleine Meierij. Dit complex
bestaat uit 186 zelfstandige sociale huurappartementen, 106 intramurale plaatsen, een
voorzieningenplint en een aantal parkeerplaatsen. De formele overdracht van dit wooncomplex
staat begin 2018 gepland.
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4. Kwaliteit en duurzaamheid
Het goed onderhouden van de meer dan 27.000 verhuureenheden van Mooiland en het
ontwikkelen van de woningvoorraad zodat deze ook voor de toekomst goed aan blijft sluiten op de
actuele volkshuisvestelijke vragen, zijn belangrijke uitdagingen waar we bij Mooiland dagelijks aan
werken. Dit hoofdstuk beschrijft de inzet van Mooiland voor wat betreft het verbeteren van de
kwaliteit en het verduurzamen van bestaande woningen.
4.1 Onderhoud en kwaliteit
Huurders mogen van ons een woning verwachten van goede kwaliteit. Onze woningen staan er
over het algemeen kwalitatief goed voor, zo blijkt uit uitgevoerde conditiemetingen. We blijven
continu werken aan de verbetering van die kwaliteit. Aan de buitenkant verhelpen we problemen
en zorgen we voor goed schilderwerk. Aan de binnenkant vervangen we waar nodig oude
badkamers en keukens. Woningen die hun levensduur voorbij zijn, vervangen we door moderne en
kwalitatief passende huurwoningen. De huidige markt vraagt daarnaast om huizen waarin
verschillende doelgroepen kunnen wonen. We investeren daarom meer in de realisatie van
nultredenwoningen en zorggeschikte woningen dichtbij voorzieningen.
Onderhoudsuitgaven 2017
In 2017 gaf Mooiland in totaal € 39,5 miljoen uit aan onderhoud (2016: € 36,3 miljoen).
Gemiddeld komt dit per zelfstandige huurwoning uit op een bedrag van € 1.512. Het grootste deel
van de reguliere onderhoudsuitgaven in 2017, € 20,5 miljoen, zit in het planmatig onderhoud. Het
gaat dan om activiteiten zoals schilderwerk of het vervangen van kozijnen. Een meerjaren
onderhoudsplanning brengt dit planmatige onderhoud voor de langere termijn in kaart.
Bij andere vormen van onderhoud gaat het voornamelijk over onderhoudskosten als gevolg van
klachten (€ 4,8 miljoen), onderhoud wanneer een woning vrij komt (mutatieonderhoud, € 3,1
miljoen) en reguliere onderhoudskosten aan bijvoorbeeld CV-ketels en liften (contractonderhoud,
€ 6 miljoen). Daarnaast hebben we € 4,1 miljoen aan loonkosten van medewerkers en 2,8 miljoen
aan overige bedrijfskosten en afschrijvingen toegerekend aan de onderhoudskosten. Van dit totale
bedrag van € 41,3 miljoen gaat vervolgens een klein deel af vanwege de dekking van de eigen
onderhoudsdienst (- € 1,3 miljoen) en omdat een klein deel van de kosten is doorbelast aan
huurders (- € 0,5 miljoen).
Vernieuwing contracten onderhoud
Voor de uitvoering van reparatieonderhoud, mutatieonderhoud en onvoorzien planmatig onderhoud
werkt Mooiland samen met een aantal vaste aannemers. De afspraken met deze vast aannemers
zijn in 2017 vernieuwd. Naast nieuwe afspraken over de tarieven wordt er met de nieuwe
contracten nadrukkelijker gestuurd op klanttevredenheid doordat hierover prestatie-indicatoren zijn
toegevoegd aan de contracten. Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de aannemers over een
eenvoudigere manier van facturering bij dagelijks onderhoud. Dit moet leiden tot een aanzienlijke
vermindering van de administratieve last op dit vlak. De nieuwe contracten gaan per 1 januari
2018 in.
Ook op het gebied van het beheren van installaties en veiligheid zijn de contracten met partners in
2017 vernieuwd. De grote verscheidenheid aan (veelal gedateerde) contractvormen hebben we
daarbij teruggebracht tot eenduidige contracten. Ook de processen zijn geoptimaliseerd en er zijn
nieuwe afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden. Het totale aantal
contractpartners op dit vlak is daarbij teruggebracht van ruim 100 naar 35.
4.2 Duurzaamheid en renovatieprogramma
In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs 2015 en onze ambitie om de woonlasten betaalbaar
te houden, investeren we flink in duurzaamheid. In 2026 willen we al onze huurwoningen op
minimaal energielabel B hebben. Om dit doel te halen moet in de komende jaren meer dan 8.000
huurwoningen worden aangepakt. Onze ambitie op het vlak van duurzaamheid stopt daar niet. We
willen in de komende jaren ook een deel van onze woningen naar het niveau van bijna
energieneutraal (BENG) brengen. Ook gaan we als woningcorporatiesector als geheel in 2018 aan
de slag met het maken van plan om uiteindelijk in 2050 een volledig CO2-neutrale woningvoorraad
te hebben.
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Om de ambities op het terrein van duurzaamheid te kunnen realiseren, is een ambitieuze en
tegelijkertijd gedegen planning van woningrenovaties nodig. In 2017 hebben we op dit vlak forse
stappen gezet, onder andere door het opstellen van een meerjarig investeringsprogramma met
verschillende programmalijnen. Daarnaast hebben we ingezet op het sluiten van meerjarige
ketensamenwerking met een aantal zorgvuldig geselecteerde aannemers. Vanuit de realisatie dat
we voor ons investeringsprogramma deskundige aannemers nodig hebben die we in deze
gespannen markt langdurig aan ons binden, hebben we ons verbonden met Trebbe, Dura Vermeer,
Elk Totaal Onderhoud, WDW ontwikkelend beheer, Nijhuis Bouw en Caspar de Haan Vastgoedonderhoud. Met hen als ketenpartners gaan we samen aan de slag om het renovatieprogramma
2018-2020 te realiseren.
Concreet hebben we in 2017 1.111 woningen aangepakt waarbij de energie-index is verbeterd tot
tenminste het niveau van energielabel B (maximale EI-index van 1,4). Dit is een aanzienlijke
toename ten opzichte van het aantal woningverbeteringen in 2016. Toen werden ca. 750 woningen
aangepakt. Toch zijn we niet helemaal tevreden over het aantal woningen waar we in 2017 de
energieprestatie hebben verbeterd. Vanuit de meerjarenbegroting was onze ambitie om in 2017 ca.
1700 woningen naar minimaal energielabel B te brengen. Het kost tijd om op het gewenste tempo
qua verduurzaming te komen. Door verbeteringen in planning, proces, communicatie met
bewoners en de samenwerking met ketenpartners verwachten we dat het in 2018 lukt om het
aantal woningrenovaties verder te verhogen.
Op totaalniveau is met behulp van deze extra investeringen in duurzaamheid het aantal woningen
met een afgemeld energielabel B of hoger gestegen van 34% naar 38%. In 2017 gaf Mooiland
€ 20,4 miljoen uit aan na-investeringen. Dit zijn de kosten voor grote renovatieprojecten gericht op
verduurzaming maar ook voor het vervangen van keukens en badkamers. Waar mogelijk worden
deze werkzaamheden gecombineerd. In onderstaande figuur is de verdeling van de energielabels
binnen het bezit van Mooiland weergegeven:
Energielabels 2017
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5. Samen met bewoners
Het goed communiceren met bewoners, het betrekken van huurders bij het maken van keuzes en
het bieden van ruimte aan bewoners om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, zijn allemaal
aspecten die van groot belang zijn bij het bevorderen van het prettig wonen. Mooiland zet op deze
aspecten in vanuit de overtuiging dat prettig wonen niet stopt bij de voordeur van onze woningen.
Prettig wonen doe je in een veilige straat samen met anderen in de wijk. We betrekken huurders
bij het maken van keuzes, onder meer door formeel overleg met huurdersorganisaties. Informeel
leggen we ons oor op diverse manieren te luister. We kennen de kracht van samenwerking. Dat is
een vast onderdeel van wie wij zijn en hoe wij kijken naar de wereld rondom het wonen.
5.1 Communicatie met bewoners
Heldere, transparante en begrijpelijke communicatie is van groot belang in de communicatie met
bewoners. Mooiland heeft een lezerspanel dat bestaat uit betrokken huurders die de opbouw en
inhoud van brieven van Mooiland beoordeelt. Met de tips en opmerkingen die wij van het
lezerspanel ontvangen, maken we onze (standaard)brieven nog beter leesbaar en toegankelijk.
Ook heeft Mooiland in het afgelopen jaar extra ingezet op de vaardigheid van medewerkers om een
heldere en klantgerichte brief of e-mail op te stellen. Er is een schrijfwijzer ontwikkeld met als
uitgangspunt begrijpelijke (B1-) taal in korte zinnen en met gebruik van gangbare begrippen. Veel
standaardbrieven zijn herschreven en medewerkers die veel brieven aan huurders schrijven krijgen
een opleidingstraject aangeboden.
Mooiland houdt bewoners graag op de hoogte van wat er speelt en over de ontwikkelingen die hen
raken. In 2017 heeft Mooiland daarom de nieuwsbrief ‘Mooi voor relaties’ nieuw leven ingeblazen.
De nieuwsbrief heeft de vorm van een online magazine. Met het gebruik van de online magzinevorm had Mooiland in 2017 bij het maken van de populaire versie van het jaarverslag (het
jaarmagazine) al eerder positieve ervaringen opgedaan.
Social media vormen daarnaast een steeds grotere rol in die communicatie met bewoners.
Mooiland heeft in 2016 een speciaal webcareteam opgericht dat is getraind in webcare via
Facebook. Social media bieden ook een kans voor Mooiland om meer van onze activiteiten bij
huurders onder de aandacht te brengen. Zo plaatsen we wekelijks berichten op Facebook over
zaken zoals de oplevering van nieuwbouw of succesvolle leefbaarheidsinitiatieven. Het bereik van
de Facebookpagina van Mooiland is in 2017 fors gegroeid.
5.2 Samenwerking met huurdersorganisaties
Mooiland betrekt huurders bij het maken van keuzes en de ontwikkeling van nieuw beleid. Ieder
jaar zijn er regelmatig overleggen met de diverse huurdersorganisaties en bewonerscommissies die
Mooiland kent. Huurders zijn in de meeste gevallen per gemeente of wooncomplex verenigd. Deze
huurdersverenigingen werken weer samen met twee overkoepelende huurdersorganisaties. De
Koepel Grave is er voor huurders in het kerngebied van Mooiland, Noordoost Brabant/Gennep. De
Koepel Mooiland Allen Samen (KMAS) treedt op als vertegenwoordiger van huurders in de overig
gemeenten waar Mooiland verspreid door heel Nederland actief is.
Beide koepels vormen samen de gezamenlijke huurdersvertegenwoordiging die via het bestuurlijk
overleg betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Daarnaast wordt met de beide
huurderskoepels ook periodiek overleg gevoerd over operationele kwesties. Mooiland ondersteunt
huurdersorganisaties op diverse manieren, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage,
procesbegeleiding en scholing en gezamenlijke excursies. Ook wordt er jaarlijks een landelijke
bijeenkomst georganiseerd voor alle huurdersorganisaties van Mooiland.
In 2017 hebben we ons opnieuw ingespannen om over zoveel mogelijk adviesonderwerpen de
huurderskoepels in een vroegtijdige dialoog te betrekken. In meerdere sessies werd van gedachten
gewisseld over belangrijke beleidsontwikkelingen zoals de ontwikkeling van het nieuwe
streefhuurbeleid, de verkoopstrategie, nieuwe algemene huurvoorwaarden en de jaarlijkse
huurverhoging. Deze aanpak wordt door alle betrokkenen gewaardeerd en maakt afgewogen
adviezen mogelijk. Verder sprak Mooiland met de koepels in 2017 over diverse andere
onderwerpen zoals de werkwijze bij dagelijks onderhoud, het onderhoudsabonnement, de
werkwijze en focus bij prestatieafspraken, warmtekosten, servicekosten en verduurzaming.
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5.3 Rol in wijken en buurten en leefbaarheid
Mooiland stimuleert bewoners mee te denken en mee te doen. Onze medewerkers willen niet alleen
weten wat er speelt in de wijk, maar ook bewoners en partijen onderling met elkaar verbinden. We
gaan op zoek naar talent en zetten dat in voor onze wijken en buurten. Wat begint met elkaar
ontmoeten, resulteert in bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. In
2017 zijn onze wijkconsulenten hiermee actief aan de slag gegaan. Zo gingen we op locatie het
gesprek met bewoners aan en zijn er mooie initiatieven opgestart. Onze vragen tijdens deze
ontmoetingen gaan over ‘woont u prettig in uw buurt?’, ‘wat gaat er goed en wat kan er beter?’ en
‘wat kan Mooiland doen en hoe kunt u zelf een steentje bijdragen aan fijn wonen in uw wijk?’.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden van activiteiten uit het afgelopen jaar waarbij het in
gesprek gaan met bewoners en het geven van een impuls aan de woonomgeving centraal stonden:









Jouw Buur(t)bus: Vanaf juli 2017 heeft Mooiland een bus die dient als uitnodigende
ontmoetingsplek om op locatie met huurders en omwonenden het gesprek aan te gaan
over het wonen in de wijk. De bus is duidelijk herkenbaar aan de stickers en aankleding.
Klussenproject Stichting Actief: Sinds 1 oktober heeft Mooiland met Stichting Actief een
overeenkomst om een klussenteam in te zetten in het Land van Cuijk en omgeving.
Stichting Actief creëert werkervaringsplaatsen voor mensen met een meer dan gemiddelde
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ze werken nauw samen met uiteenlopende partijen
en ondernemers in het Land van Cuijk om deze mensen de kans te bieden door te stromen
naar regulier werk. Het team doet diverse klussen in de wijken waar Mooiland actief is
zoals brandgangen en tuinen opschonen en klussen voor bewoners. De klussen voor
individuele huurders worden vooral ingezet wanneer de betreffende huurder geen sociaal
netwerk heeft of wanneer er sprake is van medische of psychische problemen.
Buurtteam ’t Rul Heesch: In de wijk ’t Rul in Heesch is sinds februari 2017 een buurtteam.
Dit team bestaat uit actieve bewoners met hart voor de buurt. Het zijn vrijwilligers die een
oogje in het zeil houden. Ze gaan graag met andere bewoners in gesprek over prettig
wonen en hoe iedereen daaraan een bijdrage kan leveren. Ideeën en wensen bespreken ze
met Mooiland, de gemeente Bernheze en de politie.
Dag van het Huren: Tijdens de Dag van het Huren (7 oktober) hield Mooiland een open dag
op het kantoor in Grave. Tijdens de open dag kregen bezoekers informatie over huren en
wonen bij Mooiland. Ons aanbod was gevarieerd van een kijkje in onze keuken, klus- en
energietips of inzage in nieuwbouwprojecten. Ook Vluchtelingenwerk, buurtbemiddeling en
de brandweer waren aanwezig om tips uit te wisselen en vragen te beantwoorden. Met zo’n
25 enthousiaste collega’s hebben we ruim 400 huurders en woningzoekenden gesproken en
geholpen.
Ook hebben we diverse initiatieven samen met bewoners uitgevoerd. In Vorstenbosch
hebben bewoners van het voormalige klooster een buitenzitplaats ontwikkeld samen met
een kunstenaar. In Gennep is een beweegtuin ontwikkeld met meerdere partijen en een
ander mooi voorbeeld is het Geveltuintjes project in Grave. Met dit project levert Mooiland
een bijdrage aan de leefbaarheid van de binnenstad. Vanuit de gedachte ‘minder stenen en
meer groen’ zijn kleine tuintjes aangelegd voor de woningen. Dit is samen met bewoners,
de gemeente Grave en de Buitenkamer opgepakt.

In 2017 investeerde Mooiland in totaal een bedrag van ca. € 1.718.000 in leefbaarheid (2016:
€ 1.547.000. De reguliere sociale en fysieke leefbaarheidsuitgaven zijn met een bedrag van
€ 433.000 licht gestegen ten opzichte van 2016 (€ 386.000). Een groot deel van de uitgaven aan
leefbaarheid betreft daarnaast de personeelskosten van huismeesters die in dienst zijn van
Mooiland (€ 527.000). Ook zijn in dit totaalbedrag de naar rato toegerekende overige
bedrijfskosten opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 758.000 (2016: € 655.000). Per
verhuureenheid in de DAEB-tak komt het gemiddelde aan leefbaarheidskosten daarmee uit op
€ 69,49 per eenheid.
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6. Samen met partners
Mooiland kan veel doelstellingen alleen realiseren in goede samenwerking met partners zoals
gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnspartijen, financiële instellingen, leveranciers en
tal van andere organisaties. Deze samenwerkingen lopen uiteen van strategische overleggen tot
concrete uitvoeringsactiviteiten. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste ontwikkelingen op dit vlak
uit het afgelopen jaar aan bod.
6.1 Samenwerking met gemeenten
Mooiland ziet gemeenten, samen met huurdersorganisaties, als de belangrijkste partners bij het
invullen van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven. In ons kernwerkgebied
Noordoost-Brabant en de gemeente Gennep (Noord-Limburg) pakken wij de rol van volwaardig
volkshuisvester op. Het grootste deel van het woningbezit van Mooiland staat in deze regio en in de
tien gemeenten waar Mooiland binnen deze regio actief is, is Mooiland een belangrijke partij als het
gaat om het aanbod van sociale huur.
We vinden het vanzelfsprekend dat we met deze gemeenten (en de lokale huurdersorganisaties) in
de kernregio jaarlijks prestatieafspraken maken over de bijdrage van Mooiland aan de lokale
volkshuisvestelijke opgaven. Het is in 2017 gelukt om met alle tien de gemeenten in het
kernwerkgebied van Mooiland prestatieafspraken te maken. Bij een paar gemeenten was de
formele ondertekening om praktische redenen wel pas na 15 december.
Het proces om te komen tot de prestatieafspraken is door alle partijen als prettig en constructief
ervaren. Waar mogelijk was bij het maken van prestatieafspraken in het kerngebied ook een
vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties betrokken. In de overleggen waren de
belangrijkste discussiepunten het op peil houden van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid en
duurzaamheid. Ook langer zelfstandig wonen, de slaagkans van woningzoekenden en de spanning
tussen de volkshuisvestelijke vraag op de korte termijn en de bevolkingsontwikkeling op de lange
termijn waren terugkerende onderwerpen van gesprek.
Naast de tien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant is Mooiland ook nog in bijna 120 andere
gemeenten actief. In deze gemeenten is het aandeel van Mooiland in de sociale voorraad over het
algemeen erg klein. We sturen deze gemeenten wel jaarlijks een overzicht met onze voorgenomen
activiteiten, maar maken hier liever geen of slechts zeer beperkte prestatieafspraken. De inzet die
het maken van prestatieafspraken kost, staat hier vaak niet in verhouding tot de bijdrage die
Mooiland aan de lokale volkshuisvestelijke opgave kan leveren. Wel zetten we in op goed
relatiebeheer met deze gemeenten. Als er bij deze gemeenten vragen leven pakken we die
proactief op. In 2017 zijn met tien gemeenten uit dit overige deel van het werkgebied van Mooiland
beperkte prestatieafspraken gemaakt. Het betreft de gemeenten Arnhem, Apeldoorn, Assen,
Barneveld, Doetinchem, Nijmegen, Oegstgeest, Oirschot, Oldambt en Raalte.
Woningmarktregio’s
In 2016 zijn woningmarktregio’s gevormd waar woningcorporaties aan worden gebonden. Buiten
deze ene regio mogen corporaties hun woningbezit niet meer uitbreiden. Mooiland is ingedeeld in
de woningmarktregio Noordoost-Brabant. Dit is een logische keuze en het idee van deze
regionalisering sluit aan bij het principe uit onze ondernemingsstrategie om ons de komende jaren
uit grote delen van Nederland terug te trekken en te concentreren op een kleiner werkgebied. Als
onderdeel van de ondernemingsstrategie van Mooiland was wel het voornemen om onze
activiteiten in Nijmegen uit te breiden. In de gemeente Nijmegen, vlakbij ons kerngebied, is er
sprake van aanzienlijke druk op de sociale woningvoorraad. Ook is er sprake van een duidelijke
relatie tussen de regionale woningmarkt Noordoost-Brabant en de gemeenten uit het Rijk van
Nijmegen.
Mooiland heeft begin 2017 een ontheffingsaanvraag ingediend bij de minister om ook in Nijmegen
het woningbezit te kunnen uitbreiden. De minister heeft begin mei besloten deze uitzondering niet
te verlenen. In een toelichting op het besluit zegt de minister sympathiek te staan tegenover de
keuzes van Mooiland, maar dat uit de beschikbare cijfers onvoldoende hard kan worden gemaakt
dat de corporaties in Nijmegen de uitbreidingsopgave zonder Mooiland niet aan kunnen. Uiteraard
vinden we het jammer dat we onze strategie op dit onderdeel niet kunnen uitvoeren. Tegelijk zijn
we ons vanaf het begin bewust geweest van de kans dat we deze ontheffing niet zouden krijgen.
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We hebben daar bij de ontwikkeling van de strategie rekening mee gehouden en kunnen onze
strategie op alle andere onderdelen gewoon voortzetten.
6.2 Samenwerking met zorg- en welzijnspartners
Wonen, Welzijn en Zorg zien we als een belangrijk aspect dat bij de woonopgave van onze
doelgroep hoort. Om deze reden werken we op diverse vlakken intensief samen met zorg- en
welzijnspartners.
Mooiland is bijvoorbeeld regelmatig in gesprek met een aantal grote zorgaanbieders zoals Pantein,
Pieter van Foreest en Vivent om de trends en ontwikkelingen in de zorg te monitoren en daarop te
anticiperen. De vergrijzing en het langer thuis wonen vraagt van Mooiland dat steeds meer
woningen levensloopbestendig zijn. Daarbij zien zorgaanbieders dat als mensen in een
verpleeghuis komen te wonen, de zorgvraag zwaarder is dan enkele jaren geleden. Mooiland denkt
graag mee over oplossingen en verbeteringen om de kwaliteit van wonen zo optimaal mogelijk te
maken. Op deze wijze draagt Mooiland ook bij aan de rijksprioriteit om het langer zelfstandig
wonen van ouderen te stimuleren. Op het vlak van welzijn participeert Mooiland daarnaast in
verschillende netwerken op terreinen als buurtbemiddeling, veiligheid en overlast. Op dit vlak
werken we bijvoorbeeld in het Land van Cuijk intensief samen met Sociom.
Voor de doorstroming van cliënten uit instellingen kunnen een aantal zorgvuldig geselecteerde
zorgaanbieders een beroep doen op Mooiland voor het beschikbaar stellen van zelfstandige
woningen. Op deze wijze bevordert Mooiland de doorstroming bij instellingen. Hiermee kunnen de
cliënten die klaar zijn voor een volgende stap naar zelfstandigheid deze ook daadwerkelijk maken.
Tegelijk komt er hierdoor weer een plek vrij bij een instelling waardoor de cliënten die daar
wachten op zorg ook weer een versnelling krijgen. Als onderdeel van deze regeling zal de
zorgaanbieder de cliënt blijven begeleiden bij het proces van zelfstandigheid. Deze regeling is in
2017 uitgebreid met de zorgaanbieder Aksent die actief is in het Land van Cuijk en Maasduinen.
Verder werkt Mooiland op het gebied van begeleid wonen op diverse plekken in Nederland al een
aantal jaren samen met IVA (In Voor Autisme). In 2017 is Mooiland een soortgelijke samenwerking
aangegaan met Stichting Pandor. Deze zorgaanbieder zal jongeren die ondersteuning nodig hebben
bij het zelfstandig wonen begeleiden met onder andere kamertraining en huiswerkbegeleiding. Dit
zullen zij doen in een aantal woningen van Mooiland in Bergen op Zoom.
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7. Mooiland als organisatie
Om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven goed te kunnen realiseren is een
effectieve en (kosten)efficiënte inrichting van de organisatie een belangrijk aandachtspunt. Daarom
is er ook in het jaarverslag specifiek aandacht voor ontwikkelingen binnen de organisatie en het
personeelsbestand.
7.1 Feiten en cijfers organisatie
Eind 2017 waren er bij Mooiland 280 mensen in dienst voor een totaal van 255,1 fte. Van deze 280
medewerkers hadden er 247 een contract voor onbepaalde tijd en 33 een contract voor bepaalde
tijd. In vergelijking met vorig jaar is zowel het aantal medewerkers in dienst bij Mooiland als het
aantal fte iets afgenomen (2016: 289 mensen, 259,39 fte). De verhouding tussen het aantal
mannen en vrouwen binnen het personeelsbestand van Mooiland is in 2017 gelijk gebleven:
respectievelijk 53% en 47%. De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Mooiland is iets
gestegen ten opzichte van vorig jaar van 44,9 naar 45,6.
Personeelsverloop 2017
In 2017 hebben 35 medewerkers Mooiland verlaten. Het verlooppercentage van 12,5% dat daarbij
hoort is gemiddeld en geeft voldoende ruimte voor in- door- en uitstroom. Het grootste deel van de
vertrekkende medewerkers (15) heeft Mooiland op eigen verzoek verlaten voor een volgende stap
in de loopbaan. De aantrekkende arbeidsmarkt is daar zeker een oorzaak van. Het aantal
contracten dat op verzoek van Mooiland is beëindigd of niet is omgezet in een dienstverband van
onbepaalde tijd bedraagt in beide gevallen 8 medewerkers. De overige 4 medewerkers hebben in
verband met (vervroegd) pensioen Mooiland verlaten.
In 2017 zijn er 50 vacatures in behandeling genomen waarvan er eind 2017 39 waren ingevuld.
Van de resterende 11 vacatures stonden er op dat moment nog 10 open. Eén vacature is vervallen.
Een groot deel van de vacatures (27) is ingevuld via eigen werving, waarvan 8 door interne
kandidaten. We vinden het belangrijk dat medewerkers intern kunnen doorstromen. Daarom wordt
de werving en selectie eerst met interne kandidaten afgerond voordat een externe procedure wordt
gestart. Van de vacatures uit 2017 hadden er ongeveer 20 een tijdelijk karakter. Hiermee wordt al
enigszins geanticipeerd op de toekomstige krimp van de omvang van Mooiland als gevolg van de
complexgewijze verkoopstrategie.
Naast de medewerkers in vaste dienst en die met tijdelijke contracten is soms ook aanvullende
inhuur van personeel nodig. Er is sprake van inhuur indien het dienstverband naar verwachting
korter is dan 4 maanden. De invulling van deze tijdelijke medewerkers loopt via de inhuurpartners
van Mooiland. Met twee uitzendbureaus en vijf gespecialiseerde detacheringsbureaus zijn hiervoor
samenwerkingsovereenkomsten gesloten. In 2017 had Mooiland gemiddeld per maand circa 20 tot
30 ingehuurde medewerkers. De redenen voor inhuur zijn divers. Zo was inhuur nodig voor opvang
bij langdurig verzuim en voor tijdelijke invulling van managementvacatures. Daarnaast was extra
capaciteit bijvoorbeeld nodig in verband met de inzet van vaste medewerkers voor de diverse
verbetertrajecten.
Verzuim
Het verzuimpercentage (bijvoorbeeld door ziekte) is het afgelopen jaar gedaald van 4,3% naar
3,4%. Mooiland zit daarmee nu onder het landelijk gemiddelde van 3,7% (gemeten over alle
bedrijfstakken) en ook onder het percentage van 5% voor de bedrijfstak openbaar bestuur/
overheidsdiensten. De daling wordt vooral veroorzaakt door de afname van het langdurig verzuim.
Daarnaast zien we bij verzuim een positieve ontwikkeling in de afname van de frequentie van het
verzuim van 1,02 naar 0,89. Dit is het aantal keer gedurende het gehele jaar dat gemiddeld een
medewerker bij Mooiland ziek is.
7.2 Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
We werken continu aan het optimaliseren van de organisatie om zo de best mogelijke prestaties te
kunnen leveren. Naast aanpassingen in bijvoorbeeld de organisatiestructuur of processen helpen
een duidelijke identiteit en een gedeelde set aan waarden hierbij. Begin 2017 is binnen dit kader
het Mooilandkompas officieel gelanceerd. Het Mooilandkompas komt voort uit de nieuwe strategie
van Mooiland en maakt duidelijk wat onze belofte is aan huurders: Wij geven thuis. Er zijn vier
kernwaarden die ons helpen om thuis te geven, namelijk: elke dag iets beter, gezond verstand,
helder en attent. Om het Mooilandkompas te implementeren is een programma opgesteld dat
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bestaat uit vier fasen. In 2017 stonden fase 1 (verklaren) en fase 2 (laden) centraal. Ook is dit jaar
al een start gemaakt met fase 3 en 4 (verklaren en verankeren).
Aanpassing F&O-cyclus
In 2017 is de bestaande Functioneren en Ontwikkelen-cyclus (F&O-cyclus) geëvalueerd. Op basis
daarvan is deze cyclus op een aantal punten aangepast. Zo worden er vanaf dit jaar met iedere
medewerker ontwikkelafspraken gemaakt over minimaal één van de kernwaarden uit het
Mooilandkompas. Ook worden medewerkers uitgedaagd om in 2018 minimaal twee activiteiten op
te pakken die gericht zijn op het thuis geven aan onze huurders en elkaar. Zo kunnen
medewerkers zich opgeven voor een workshop of een meeloopdag met een andere medewerker.
Ook kunnen medewerkers de handen uit den mouwen steken bij een activiteit in de wijk. Tot slot
zijn bij het aanpassen van de F&O-cyclus de zelfreflectie en het vragen van feedback verplichte
onderdelen geworden en is er nadrukkelijker aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Voor de ontwikkeling van leidinggevenden is er, naast de reguliere F&O-cyclus, binnen Mooiland
een Management Development-traject. In 2017 is binnen dit traject gewerkt aan de onderlinge
samenwerking, persoonlijke leerdoelen en het bewuster kiezen van rollen. De bijeenkomsten
stonden daarbij in het teken van het invulling geven aan de waarden uit het Mooilandkompas.Naast
dit traject hebben alle teammanagers gedurende het hele jaar deelgenomen aan vaste
intervisiegroepen.
Duurzame inzetbaarheid, opleidingen mobiliteit
Mooiland stimuleert en faciliteert medewerkers om aan hun inzetbaarheid en mobiliteit te werken
door bijvoorbeeld extra opleidingstrajecten te volgen. Medewerkers hebben hiervoor een
individueel loopbaanbudget. In 2017 hebben 57 medewerkers een beroep gedaan op hun
loopbaanbudget voor het volgen van een opleiding of training. Ten opzichte van 2016 is dit bijna
een verdubbeling.
Om de mobiliteit van medewerkers verder te bevorderen heeft Mooiland zich in 2017 aangesloten
bij het netwerk ‘Kracht in Mobiliteit’. Dit is een samenwerkingsverband van woningcorporaties uit
de regio Arnhem/Nijmegen die zich richt op HR-vraagstukken en dan vooral op het vlak van
mobiliteit. Daarnaast heeft Mooiland in 2017 voor het eerst meegedaan aan de Dag van de
Mobiliteit. Medewerkers van deelnemende organisaties uit het netwerk De Nieuwe Arbeid (DNA)
kunnen één dag een kijkje in de keuken nemen bij een andere organisatie. Op deze manier zijn in
2017 achttien medewerkers van Mooiland op bezoek geweest bij een andere organisatie. Ongeveer
hetzelfde aantal medewerkers heeft in 2017 bij Mooiland een dag meegelopen.
Talent in Huis
Mooiland doet in 2017 en 2018 mee aan het traineeprogramma ‘Talent in Huis’. Het doel van het
programma is om startende HBO/WO-afgestudeerden te inspireren om te kiezen voor een carrière
in de volkshuisvesting. Daarnaast geeft het Mooiland de mogelijkheid om te werken met jong
talent op de arbeidsmarkt. In de periode van mei 2017 tot en met november 2018 ontvangt
Mooiland drie keer voor een half jaar een trainee. De trainees maken deel uit van een afdeling en
werken als volwaardig medewerker mee aan de dagelijkse praktijk en strategische vraagstukken.
Daarnaast volgen ze een inhoudelijk trainingsprogramma gericht op vakkennis en persoonlijk
leiderschap.
Ondernemingsraad
Mooiland heeft een ondernemingsraad (OR) die namens de medewerkers invloed uitoefent op het
beleid. De OR streeft daarbij naar een goed draaiend bedrijf met een heldere visie en een
transparante organisatie waar iedereen prettig werkt. De ondernemingsraad voerde het afgelopen
jaar meerdere malen overleg met de bestuurder over zaken zoals de organisatieontwikkeling, de
klokkenluidersregeling en de gedragscode integriteit, de verbetertrajecten (project Volle Kracht),
de rittenregistratie van de vakmannen en de samenvoeging van de teams I&A en Facilitair. In 2017
is één overlegvergadering geweest waarbij een lid van de Raad van Commissarissen aanwezig was.
In het eigen jaarverslag doet de OR verder verslag van de werkzaamheden in 2017.
7.3 Organisatie op orde
Naast de inzet van Mooiland om bijvoorbeeld de dienstverlening te verbeteren, zijn er ook dit jaar
op het vlak van de bedrijfsvoering weer diverse optimalisaties doorgevoerd en acties ondernomen
om de organisatie verder op orde te brengen en te houden. Enkele bijzondere trajecten uit 2017 in
dit kader waren:
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Aanpassingen organisatiestructuur
Onder andere naar aanleiding van de ingezette verbetertrajecten om de dienstverlening te
optimaliseren, is in 2017 besloten om een aantal aanpassingen te maken in de organisatiestructuur
van het bedrijfsonderdeel Wonen. Een aantal processen, taken en functies zijn gewijzigd om tot
een logischere ordening van werkzaamheden te komen. De organisatieaanpassingen moeten er
onder andere toe leiden dat de sociaal consulenten vanuit hun nieuwe rol als wijkconsulent de spin
in het web in de wijk kunnen worden. Daarnaast is ook in 2017 besloten om binnen het
bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering de afdelingen Facilitaire Zaken (FZ) en Informatisering &
Automatisering (I&A) samen te voegen. Deze samenvoeging moet leiden tot betere (interne)
dienstverlening en lagere bedrijfslasten.
Verbeteringen fiscaliteit
Eind 2016 is intern geconstateerd dat de fiscale processen bij Mooiland nog niet voldoende op orde
zijn. Om dit te verbeteren is toen een plan van aanpak opgesteld met diverse aanbevelingen om
het volwassenheidsniveau van de fiscale functie binnen Mooiland te verbeteren in de komende twee
jaar. De belangrijkste aanbevelingen in dat plan van aanpak hebben betrekking op het beter
uitwerken en documenteren van fiscaal beleid en fiscale processen, meer duidelijkheid over rollen
en verantwoordelijkheden en het inrichten van aanvullende controls binnen fiscale processen.
In 2017 zijn we begonnen met het oppakken van de acties uit dit plan van aanpak. Er is gewerkt
aan het inrichten, documenteren en borgen van fiscaliteit in de door Mooiland benoemde
Sleutelprocessen. Daarnaast is geïnvesteerd in het op peil brengen (en houden) van fiscale kennis
voor personeel met fiscale werkzaamheden. Ook is de fiscale strategie ten aanzien van de
vennootschapsbelasting gewijzigd. In 2018 zullen de overige punten uit het plan van aanpak
worden opgepakt. Naast dit traject heeft de Belastingdienst in 2017 een boekenonderzoek
aangekondigd over de belastingjaren 2014 en 2015. Dit onderzoek loopt nog.
Implementatie herziene Woningwet en DAEB/niet-DAEB-scheiding
In 2015 is de Woningwet, de wettelijke basis van het werk van woningcorporaties, ingrijpend
gewijzigd. De wijzigingen voortkomend uit de nieuwe wet zijn in de afgelopen drie jaar gefaseerd
ingevoerd. Het jaar 2017 stond daarbij in het teken van de invoering van de verplichte scheiding
tussen de sociale (DAEB) en commerciële (niet-DAEB) activiteiten.
Het scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB was door Mooiland in 2016 al grotendeels ontwikkeld. In
2017 was het aan onze toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties, om over het door Mooiland
ingediende scheidingsvoorstel te oordelen. Dit oordeel was positief. Medio oktober heeft de
Autoriteit uiteindelijk haar definitieve goedkeuring op het administratieve scheidingsvoorstel van
Mooiland gegeven. Er is in het definitieve scheidingsplan geen sprake van noemenswaardige
afwijkingen ten opzichte van het ontwerpscheidingsvoorstel dat Mooiland eind 2016 al had
ingediend. Mooiland heeft de scheiding van DAEB en niet-DAEB direct vanaf 1 januari 2017 al in de
administratie toegepast.
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8. Financiën
Mooiland levert een bijdrage aan een belangrijke maatschappelijke opgave door mensen te
huisvesten die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien. Een verantwoorde en doelmatige omgang
met het geld dat Mooiland beheert en investeert staat vanwege datzelfde maatschappelijke belang
wel altijd centraal in ons denken en handelen. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen nu goede en
betaalbare huisvesting kunnen bieden aan onze doelgroep, maar ook in de (verre) toekomst.
Mooiland heeft meer dan 27.000 woningen en andere bezittingen die samen een aanzienlijke
waarde vertegenwoordigen. Op basis van de marktwaarde in verhuurde staat gaat het om ruim
€ 2,7 miljard. Goede financiële sturing en adequate risicobeheersing zijn daarom van essentieel
belang om de financiële continuïteit van Mooiland te kunnen waarborgen. Dit hoofdstuk gaat over
de financiële resultaten, financiële positie en het financieel beleid van Mooiland.
8.1 Jaarresultaat 2017
Met behulp van onderstaande winst- en verliesrekening worden de opbrengsten en kosten van
Mooiland over het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt. Vanaf 2016 is het verplicht om de winst- en
verliesrekening volgens het functionele model te presenteren in plaats van het categoriale model.
Het totale jaarresultaat van Mooiland komt uit op € 215 miljoen positief. Ten opzichte van de
begroting 2017 is dat een verschil van € 160 miljoen positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door een positief resultaat op de post ‘waardeveranderingen vastgoedportefeuille’.
Winst en verliesrekening (x € 1.000)

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Begroting
2017

Verschil
Begroting

Opbrengsten uit exploitatie

169.663

168.249

167.975

1.688

Lasten verhuur- en beheeractiviteiten

-16.935

-16.464

-17.982

1.048

Lasten onderhoudsactiviteiten

-39.507

-36.011

-40.211

704

Overige directe operationele lasten exploitatie bezit

-26.934

-25.059

-29.367

2.432

Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille

86.288

90.715

80.415

5.872

382

1.137

3.799

3.503

3.941

-142

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille

-29.135

-22.490

-37.292

8.157

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen
vastgoedportefeuille

220.278

110.421

35.678

184.600

191.143

87.931

-1.614

192.757

660

1.512

697

-38

Overige organisatiekosten

-3.226

-2.642

-2.114

-1.111

Leefbaarheid

-2.286

-2.099

-1.824

-461

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van
effecten

11.448

-14.246

Overige financiële baten en lasten

-36.529

-38.053

-37.774

1.244

Totaal financiële baten en lasten

-25.081

-52.299

-37.774

12.693

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling
Netto gerealiseerd resultaat verkoop
vastgoedportefeuille

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Netto resultaat op overige activiteiten

Resultaat deelnemingen
Belastingen
Resultaat

-

382

-

11.448

14

208

-

14

-36.494

19.317

10.557

-47.051

215.199

147.283

52.285

162.915

De belangrijkste posten uit de winst- en verliesrekening worden hierna toegelicht. Een
gedetailleerdere weergave van de winst- en verliesrekening is te vinden in de jaarrekening onder
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‘winst- en verliesrekening over 2017’. Voor het bepalen van het jaarresultaat is rekening gehouden
met een besluit tot aanpassing van de complexgewijze verkoopstrategie na balansdatum.


Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille: € 86,3 miljoen

Opbrengsten uit exploitatie: € 169,7 miljoen
De opbrengsten uit exploitatie van Mooiland bestaan voor het grootste deel uit de huuropbrengsten
en daarnaast uit het resultaat op servicekosten. De opbrengsten zijn in totaal iets hoger
uitgekomen dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de geplande complexmatige
verkopen zijn doorgeschoven in de tijd (deels naar einde 2017 en deels naar 2018).
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten: - € 16,9 miljoen
De lasten voor verhuur- en beheeractiviteiten betreffen voornamelijk toegerekende loonkosten en
overige bedrijfskosten. De lasten zijn ongeveer gelijk aan de begroting.
Lasten onderhoudsactiviteiten: - € 39,5 miljoen
De onderhoudslasten zijn in lijn met de begroting. Enerzijds zijn de kosten van planmatig
onderhoud lager uitgekomen doordat de deelnamegraad van bewoners aan groot onderhoud lager
uitviel dan verwacht. Ook zijn onderhoudsactiviteiten verplaatst naar 2018. Anderzijds zijn de
onvoorziene onderhoudskosten hoger dan begroot doordat meer werkzaamheden zijn uitgevoerd
waarmee in de begroting onvoldoende rekening is gehouden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een
keuken of badkamer die vervangen moet worden bij mutatie.
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit: - € 26,9 miljoen
Dit betreft voornamelijk de verhuurderheffing, belastingen en verzekeringen. Deze lasten zijn lager
dan begroot doordat geen saneringsheffing is betaald (begroot € 1,7 miljoen) en een lagere
verhuurderheffing dan begroot.

Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling: € 0,4 miljoen
Het netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling betreft het resultaat op verkoop van
nieuwbouw inclusief grondposities. In 2017 betreft deze opbrengst alleen de verkoop van enkele
grondposities. Er heeft geen verkoop van nieuwbouwwoningen plaatsgevonden.

Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille: € 3,8 miljoen
In 2017 zijn 146 eenheden verkocht, waarvan 40 complexgewijs. In de begroting voor 2017 was
rekening gehouden met de verkoop van 818 verhuureenheden. Doordat het aantal complexgewijze
verkopen lager is uitgekomen, is de totale verkoopopbrengst ook beduidend lager. Het netto
resultaat ontstaat door van de totale verkoopopbrengst uit de bestaande vastgoedportefeuille de
verkoopkosten, toegerekende organisatiekosten en de boekwaarde van het verkochte vastgoed af
te trekken.


Waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 191,1 miljoen

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille: - € 29,1 miljoen
De overige waardeveranderingen binnen de vastgoedportefeuille hebben enerzijds betrekking op
nieuwbouwprojecten en anderzijds op renovatieprojecten. Nieuwbouw- en renovatieprojecten van
woningcorporaties gaan vaak gepaard met een onrendabel deel. Dit betekent dat het geheel aan
kosten voor de nieuwbouw of renovatie hoger is dan de te verwachten opbrengsten. Mooiland
stuurt actief en bewust op het reduceren van dit onrendabele deel. In 2017 bedroeg de
onrendabele top voor nieuwbouw € 3,2 miljoen en voor renovatieprojecten - € 32,9 miljoen. De
onrendabele toppen voor nieuwbouw zijn per saldo positief door lagere verwachte kosten op enkele
nieuwbouwprojecten. Het onrendabele deel van renovatieprojecten is lager uitgevallen dan begroot
doordat er in 2017 minder projecten zijn afgerond dan verwacht.
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille: € 220,3 miljoen
De niet-gerealiseerde waardeverandering heeft voornamelijk betrekking op de stijging van de
waarde van het vastgoed op basis van de marktwaarde in verhuurde staat. Vanwege onder andere
de positieve ontwikkelingen op de woningmarkt in 2017 is deze waarde gestegen met 8%. De
waardeontwikkeling van het vastgoed is daarnaast afhankelijk van parameters die we (moeten)
hanteren bij het bepalen van de marktwaarde (zie onderdeel 8.3 van het jaarverslag voor meer
informatie over de waardeontwikkeling).
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Opbrengst overige activiteiten: € 0,6 miljoen
De opbrengst overige activiteiten betreft diverse overige opbrengsten zoals doorberekende
administratiekosten voor bijvoorbeeld het afsluiten van een nieuw huurcontract. De afname van
deze overige opbrengsten ten opzicht van vorig jaar wordt voornamelijk veroorzaakt door een
eenmalige terugontvangst van eerder betaalde btw in 2016.

Financiële baten en lasten: - € 25,1 miljoen
De post financiële baten en lasten bestaat uit rentebaten en -lasten en de wijziging van de waarde
van financiële vaste activa en derivaten. De mutatie in deze post wordt voornamelijk veroorzaakt
door de mutatie van de balanspost langlopende verplichting derivaten. Voor het deel van de
derivatenportefeuille waarop geen hedgeaccounting wordt toegepast, zijn we verplicht een bedrag
te reserveren om wijzigingen in deze portefeuille op te kunnen vangen. De hoogte van deze
reservering wordt bepaald aan de hand van de actuele rentestand en de marktwaarde van de
derivatenportefeuille. Per jaar kan deze reservering dus ten gunste of ten nadele van het
jaarresultaat uitvallen. In 2017 daalde het bedrag van deze reservering van € 65,7 miljoen naar €
53,7 miljoen. Dit heeft een positief effect op het jaarresultaat voor een bedrag van € 11,4 miljoen.

Belastingen: - € 36,5 miljoen
De post belastingen betreft de mutatie van de latente belastingvorderingen. Een latente belastingvordering wordt opgenomen in de jaarrekening voor tijdelijke verschillen tussen de waardering
volgens fiscale voorschriften en de commerciële waardering die in de jaarrekening wordt gevolgd.
Door de in 2017 vormgegeven fiscale strategie en een lagere latentie voor derivaten wijkt de
geprognosticeerde post af van de begroting.
8.2 Financiële continuïteit
Verantwoord financieel beheer en beleid is met het oog op de financiële continuïteit van Mooiland
van groot belang. Naast onze interne controle- en risicoprocedures op het gebied van financiën,
vormen ook externe onafhankelijke toezichthouders een oordeel over het gevoerde (financiële)
beleid en de prognoses die Mooiland maakt. Naast de accountant oefent enerzijds de
toezichthouder van de corporatiesector – de Autoriteit woningcorporaties - dit toezicht uit.
Anderzijds geeft ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) als financier van geborgde
leningen een oordeel over de continuïteit van Mooiland. De toezichthouders werken met een
toetsingskader ter beoordeling van de financiële continuïteit van iedere woningcorporatie. De
belangrijkste conclusie van beide toezichthouders is dat de financiële continuïteit van Mooiland
voldoende is gewaarborgd.
Financieel risico: Kasstroomontwikkeling
Een kasstromenoverzicht maakt inzichtelijk of Mooiland de komende jaren voldoende inkomsten
heeft om aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Twee kasstroomkengetallen
zijn in het financiële toezicht vooral van belang. Het gaat dan om de ‘interest coverage ratio’ (ICR)
en de ‘debt service coverage ratio’ (DSCR).
De ICR geeft de rentedekkingsgraad van Mooiland aan. Er wordt getoetst of Mooiland vanuit de
beschikbare operationele kasstromen de rente op leningen kan betalen. Bij de DSCR wordt in deze
berekening naast de rente ook een veronderstelde jaarlijkse aflossing meegenomen. De
onderstaande grafieken laten de ontwikkeling van zowel ICR als DSCR zien voor de periode van
eind 2017 tot en met eind 2027 (conform meerjarenbegroting 2018-2027). Vanaf dit jaar worden
de ratio’s daarbij afzonderlijk voor de DAEB- en niet-DAEB-tak van Mooiland weergegeven. Zowel
voor de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak geldt dat er wordt voldaan aan de gestelde normen en dat
er sprake is van een positieve ontwikkeling.
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Financieel risico: Vermogen
Naast de kasstroomkengetallen beoordelen de toezichthouders ook de vermogenspositie van
Mooiland. De twee belangrijkste ratio’s op dit vlak zijn de solvabiliteit en de ‘loan to value’ (LTV).
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van
Mooiland weer. Deze verhouding dient voor de DAEB-tak minimaal 20% te zijn (op basis van de
marktwaarde in verhuurde staat met volkshuisvestelijke bestemming) en voor de niet-DAEB-tak
minimaal 40% (op basis van de marktwaarde in verhuurde staat). Mooiland zit daar in beide
gevallen ruim boven.

De Loan to Value geeft de verhouding weer tussen het totaal aan schulden aan kredietinstellingen
en de bedrijfswaarde van de activa in exploitatie van Mooiland. Deze verhouding mag niet boven
de 75% uit stijgen. Mooiland voldoet op dit vlak ruimschoots aan de gestelde (minimum)eisen van
de toezichthouders voor zowel de DAEB-tak als de niet-DAEB-tak.

Financieel risico: Onderpand
Een gezonde verhouding tussen de waarde van het vastgoed en de leningen is een belangrijk
onderdeel van de beoordeling van de financiële positie van een woningcorporatie. Het WSW kijkt
naast de Loan to Value ook naar de verhouding tussen de waarde van het onderpand dat bij het
WSW is ingezet en het restant aan schulden van door het WSW geborgde leningen. Deze
verhouding, de zogenaamde dekkingsratio, mag niet hoger zijn dan 70%. In onderstaande grafiek
is duidelijk zichtbaar dat Mooiland ruimschoots voldoet aan deze norm voor zowel DAEB- als nietDAEB-tak.
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Treasury
Onze woningen zijn gedeeltelijk met leningen gefinancierd. Eind 2017 had Mooiland een
leningenportefeuille van ruim € 920 miljoen (2016: € 998 miljoen). Er zijn verschillende soorten
leningen afgesloten. Voor een bedrag van € 727 miljoen heeft Mooiland leningen met een vaste
rente. Voor € 193 miljoen zijn leningen met een variabele rente afgesloten. Deze variabele rente
kan doorgaans elk half jaar wijzigen. Een rentestijging kan op een portefeuille van € 193 miljoen al
snel aanzienlijk hogere rentekosten veroorzaken. Om die reden is het risico van te grote variaties
in rente afgedekt met behulp van derivaten. Voor een bedrag van € 171,5 miljoen is met behulp
van derivaten de variabele rente op leningen omgezet in een vaste rente.
Doordat de rente vast staat, loopt Mooiland geen risico meer op rentestijgingen en zijn de
rentelasten goed te voorspellen. Het gebruik van derivaten kent echter ook nadelen. Als de
marktrente daalt, zal er in de meeste gevallen onderpand moeten worden gestort bij de bank waar
het derivaat is afgesloten. Dit komt doordat het verschil tussen de vastgezette rente en de
marktrente te groot wordt. De tegenpartij wil hiermee een garantie hebben voor de toekomstig te
betalen rentes. Het probleem dat voortvloeit uit deze bijstortverplichtingen is dat er snel veel geld
beschikbaar moet zijn om te kunnen storten, het zogenaamde liquiditeitsrisico. Het afdekken van
het ene risico, het renterisico, zorgt in dit geval dus voor een ander risico, het liquiditeitsrisico. Na
een aantal jaren van daling zijn in 2017 de marktrentes licht gestegen. Mooiland heeft hierdoor
voor ruim € 7 miljoen aan bijstortingen (collaterals) teruggekregen. Eind 2017 staat voor een
totaalbedrag van € 15,3 miljoen bij banken in verband met deze verplichting.
Breakclausules
Naast derivaten waarbij het tegenpartijrisico met onderpandstortingen wordt afgedekt beschikt
Mooiland ook over derivaten met zogenaamde breakclausules. Derivaten met breakclausules
kennen doorgaans geen doorlopende onderpandstortingen indien de marktwaardes van de
derivaten wijzigen. Dit heeft als voordeel dat Mooiland niet op elk moment in de tijd verplicht kan
worden om onderpand te storten bij de bank. Derivaten met breakclausules hebben echter ook een
nadeel: Op contractueel vastgestelde momenten in de tijd hebben zowel Mooiland als de bank het
recht om het derivaat te ontbinden. Het derivaat moet dan tegen de actuele marktwaarde worden
afgekocht. De derivaten met breakclausules kennen, evenals de derivaten met bijstortverplichting,
een negatieve marktwaarde door de lage rentestanden.
In 2017 kende Mooiland twee breakclausules. Mooiland voerde op eigen initiatief de breakclausules
uit en heeft daarmee de derivaten afgekocht. De onderliggende lening en de marktwaarde van één
van de twee derivaten is opnieuw gefinancierd in vijf vastrentende leningen over gelijke looptijden
als het oorspronkelijke derivaat. Hiermee voorkomt Mooiland dat de uitvoering van de breakclausule
leidt tot een vergroot renterisico. Daarnaast is de transactie marktwaardeneutraal verlopen. Dit
betekent dat het genomen marktwaardeverlies onder andere door verlaagde toekomstige
rentebetalingen zal worden gecompenseerd. Mooiland heeft de relatief geringe marktwaarde van het
tweede derivaat op de breakdatum uit de liquiditeiten betaald. De volgende breakclausules staan
gepland in de jaren 2019, 2021 en 2022. Meer informatie hierover is opgenomen in onderdeel 9.5
van de jaarrekening.
Liquiditeitsrisico en stresstests
Mooiland heeft gedurende 2017 voldoende liquide middelen gehad om de bijstortverplichtingen van
derivaten te kunnen opvangen. Ook voor 2017 is het risico uit hoofde van bijstortverplichtingen
beperkt. Om de risico’s op dit vlak goed in de gaten te kunnen houden, worden doorlopend
stresstests uitgevoerd. Deze stresstests maken duidelijk of Mooiland nog steeds aan de
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bijstortverplichtingen kan voldoen als de actuele marktrente (denkbeeldig) 2% omlaag gaat.
Mooiland heeft gedurende 2017 altijd over voldoende buffermiddelen beschikt om deze
(denkbeeldige) rentedaling van 2% op te kunnen vangen. Het onnodig aanhouden van te hoge
buffers om deze uitschieters altijd te kunnen opvangen, kan echter leiden tot kapitaalvernietiging.
Ook op deze buffers dient immers rente te worden betaald. Hier dient altijd een balans in gevonden
te worden.
Herfinancieringsrisico
Naast de leningen met variabele rente heeft Mooiland zoals gezegd ook voor € 727 miljoen aan
leningen met een vaste rente. De komende jaren gaan er bij Mooiland enige (eind)-aflossingen van
deze leningen plaatsvinden. Voor deze aflossingen is naar alle waarschijnlijkheid geen
herfinanciering nodig. Deze kunnen vanuit de opbrengsten uit de complexgewijze verkopen
opgevangen worden. Het herfinancieringsrisico is voor Mooiland dan ook relatief klein. Een
uitzondering hierop vormen de leningen die aangetrokken moeten worden voor het uitvoeren van
het zogenaamde breakplan. Gezien de omstandigheden op de kapitaalmarkt verwachten we dat we
de dan benodigde financiering tegen marktconforme tarieven kunnen aantrekken. Ter illustratie, in
2008 lag de 10-jaars swaprente op ruim 5%. Per einde 2017 was deze rente ongeveer 0,87%.
8.3 Financiële strategie – maatschappelijke vermogensbenadering
Voor de financiële sturing maakt Mooiland, naast de gebruikelijke kengetallen die gevraagd worden
door de (financiële) toezichthouders gebruik van de maatschappelijke vermogensbenadering. Dit is
een model waarin op een transparante wijze inzicht wordt gegeven in de opbouw van het eigen
vermogen van Mooiland en de wijze waarop dit wordt ingezet.
Vastgoedwaardering – Marktwaarde in verhuurde staat
De basis van het model is de waarde van het vastgoed. Sinds 2012 waardeert Mooiland het
vastgoed op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Met deze waarderingsmethode maken we
inzichtelijk hoeveel het bezit van Mooiland in potentie waard is op basis van de waarderingsprincipes van de (commerciële) vastgoedmarkt. In 2017 is de marktwaarde in verhuurde staat van
het bezit van Mooiland gestegen van € 2.585 miljoen naar € 2.770 miljoen. Deze stijging van € 185
miljoen wordt vooral veroorzaakt door positieve marktontwikkelingen. Per woning betekent dit dat
op basis van de marktwaarde in verhuurde staat de woningen van Mooiland gemiddeld € 102.231
waard zijn.
Leegwaarde
Naast de marktwaarde in verhuurde staat is een veel gebruikte waarderingsmethode om inzicht te
verschaffen in de waarde van de bezittingen die van de marktwaarde in onverhuurde staat, de
zogenaamde leegwaarde. De leegwaarde is over het algemeen hoger omdat leegstaande woningen
aantrekkelijker zijn voor investeerders en particuliere kopers. Per 31 december 2017
vertegenwoordigt het totale bezit van Mooiland een leegwaarde van € 3,93 miljard. Gemiddeld per
woning is dit een bedrag van € 145.155. De marktwaarde in verhuurde staat bedraagt 70,4% van
de leegwaarde.
marktwaarde

aantal vhe

marktwaarde in verhuurde staat 2017
% van
totaal
per vhe
leegwaarde

leegwaarde 2017
totaal

per vhe

Totaal Mooiland per 31 december 2017

27.095

2.769.954.634

102.231

70,4%

3.932.974.725

145.155

Totaal Mooiland per 31 december 2016

27.046

2.585.360.614

95.591

68,5%

3.774.249.071

139.549

49

184.594.020

6.640

1,9%

158.725.654

5.606

mutatie 2017
leegwaarde en marktwaarde verhuurde staat 2017 cf jaarverslag 2017

Beleidswaarde
Onze financiële strategie is echter niet alleen gericht op het realiseren van financieel rendement.
De berekeningen op basis van marktwaarde gaan hier wel van uit. Als woningcorporatie laten wij in
sommige gevallen het volkshuisvestelijk rendement voor gaan. Het is in de woningcorporatiesector
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daarom gebruikelijk om ook de beleidswaarde1 van het woningbezit weer te geven. In de
berekening van de beleidswaarde van Mooiland wordt uitgegaan van het bedrag dat het totaal aan
woningen nog gaat opleveren in de toekomst aan huren en eventueel de verkoop aan het einde
van de exploitatieperiode (eindwaarde). Voor deze berekening worden de parameters en het beleid
van de individuele woningcorporatie gebruikt. De totale beleidswaarde van Mooiland is voor 2017
berekend op € 2,15 miljard, waarvan € 778 miljoen is gebaseerd op de veronderstelde eindwaarde
van ons bezit. Gemiddeld per woning betekent dit een bedrag van € 79.397. De beleidswaarde is
77,7% van de marktwaarde in verhuurde staat.
Beleidswaarde

Beleidswaarde 2017

Aantal
vhe

exploitatie
waarde

eindwaarde

Per vhe 2017
exploitatie
waarde

totaal

eind
waarde

beleids
waarde

als % van
marktwrde in
verhuurde staat

Totaal Mooiland per 31 december 2017

27.095

1.372.909.366

778.347.598 2.151.256.964

50.670

28.727

79.397

77,7%

Totaal Mooiland per 31 december 2016

27.046

1.370.426.526

747.057.686 2.117.484.212

50.670

27.622

78.292

81,9%

49

2.482.840

-

1.105

1.105

mutatie 2017

31.289.912

33.772.752

Meerjarenbegroting
In het model wordt vervolgens rekening gehouden met de te verwachten inkomsten en uitgaven
voor de komende jaren en de geplande investeringen. De verwachte ontwikkeling van inkomsten
en uitgaven van Mooiland in de periode 2018-2027 zijn in onderstaande tabel nader uitgesplitst.
Het totale beeld laat zien dat op basis van de huidige strategie, beleidsvoornemens en
bedrijfsactiviteiten het vermogen van Mooiland in de periode tot en met 2027 naar verwachting zal
toenemen met een bedrag van €252 miljoen. Deze prognose nemen we mee bij het bepalen van
onze financiële strategie, maar kan uiteraard als gevolg van onverwachte ontwikkelingen en
beleidswijzigingen nog veranderen.
Ontwikkeling uitvoeringsresultaat Mooiland in miljoenen

per type activiteit
Woningverhuur en beheer

realisatie
2017

begroting
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal
2027 2018-2027

107,8

87,0

95,9

95,5

94,8

103,0

101,1

99,1

99,5

102,6

109,9

Leefbaarheid

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

748,5
-3,8

Financiering

-36,5

-34,8

-32,5

-30,7

-28,9

-28,3

-26,5

-26,1

-25,2

-23,8

-23,3

-217,7

Belasting en heffingen

-26,9

-28,6

-28,4

-29,4

-29,9

-29,8

-28,7

-28,4

-28,3

-29,2

-30,0

-221,6

Operationeel resultaat

43,8

23,0

34,5

34,9

35,5

44,4

45,5

44,1

45,6

49,1

56,1

305,4

Productie nieuwbouw

-4,4

-5,0

-2,3

-0,7

-3,5

-3,8

-4,0

-4,3

-4,7

-4,9

-1,4

-26,2

Verkoop

6,0

-1,7

-2,1

-2,4

-11,2

-10,3

-13,1

-9,0

6,6

6,4

5,3

-27,0

Conversieresultaat

1,5

-6,7

-4,4

-3,1

-14,7

-14,1

-17,1

-13,3

1,9

1,6

3,9

-53,2

Totaal Mooiland

45,4

16,3

30,1

31,9

20,8

30,3

28,3

30,8

47,5

50,7

60,0

252,3

Investeringsvoornemens
Mooiland wil blijven investeren in de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille om kwaliteit en
toegankelijkheid van sociale huurwoningen in stand te houden. Voor de periode 2018 tot 2027 wordt
voor een bedrag van €266 miljoen aan nieuwbouw en acquisitie geïnvesteerd. De plannen om via
investeringen ons bestaande bezit te verbeteren zijn hierin niet meegerekend. Dit valt onder de post
‘Woningverhuur en beheer’.

1

Momenteel werken Aw en WSW aan de ontwikkeling van een nieuw toezichtkader waarin ook een aangepaste
vorm van de beleidswaarde een rol gaat spelen. De hier weergegeven beleidswaarde wijkt af van de definitie en
parameters die in het nieuwe concept-toezichtkader worden gehanteerd.
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Maatschappelijke vermogensbenadering
In 2017 leverde het totale model het volgende beeld op over de financiële positie van Mooiland.

Potentieel eigen vermogen Mooiland: € 1.934 miljoen
Mooiland beschikt over een potentieel eigen vermogen van in totaal € 1.934 miljoen (€ 1,93
miljard). Het potentieel eigen vermogen beschouwen wij als de totale vermogenscapaciteit van
Mooiland. Ongeveer 1/10e deel hiervan hebben we met onze activiteiten in het verleden reeds
gerealiseerd. De resterende € 1.736 miljoen zou in de toekomst aanvullend kunnen worden
gerealiseerd indien vanaf nu wordt uitgegaan van een volledig financieel gedreven exploitatie.
Bestemd eigen vermogen Mooiland: € 705 miljoen
De strategie van Mooiland is echter gericht op het realiseren van volkshuisvestelijk meerwaarde.
De financiële impact van deze strategie is groot. Naar verwachting zullen we circa € 620 miljoen
van de potentiële verdiencapaciteit van ons bezit niet realiseren. De verwachte
vermogensontwikkeling wordt bovendien getemperd door de impact van door Mooiland
voorgenomen beleid. De verwachte aanspraak op het eigen vermogen vanwege onrendabele
investeringen in de periode 2018–2027 is gecalculeerd op circa € 85 miljoen. Het volkshuisvestelijk
bestemd eigen vermogen van Mooiland komt daarmee op € 705 miljoen, ofwel een derde van onze
totale vermogenscapaciteit.
Verwacht eigen vermogen Mooiland: € 1.229 miljoen
Het niet bestemde deel van het potentieel eigen vermogen vormt het verwacht eigen vermogen.
Het verwacht eigen vermogen van Mooiland bedraagt € 1.229 miljoen. Het verwacht eigen
vermogen wordt opgedeeld in twee onderdelen. In de eerste plaats dient het als buffer om
mogelijke tegenvallers in de strategierealisatie op te kunnen vangen. In 2017 is dit berekend op
een bedrag van € 247 miljoen.
Wat daarnaast resteert is het vrij eigen vermogen. Dit kent momenteel een omvang van € 982
miljoen. Het vrij eigen vermogen is het vermogen waarvan we vrij zeker zijn dat we deze op lange
termijn met onze strategie zullen opbouwen. Samen met onze belanghouders mogen we
voorzichtig nadenken over hoe we dit vermogen in de toekomst kunnen aanwenden voor onze
volkshuisvestelijke missie. Omdat we weten dat het vrij eigen vermogen nu nog grotendeels ‘in de
stenen zit’, zijn we ervan bewust dat we het vrij eigen vermogen eerst moeten realiseren voordat
we het kunnen inzetten.
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9. Governance en risicomanagement
Governance gaat over de wijze waarop het bestuur en het toezicht is georganiseerd. Daarbij is de
centrale vraag of er binnen de organisatie van Mooiland voldoende waarborgen zijn ingericht
waarmee de doelstellingen uit de strategie op een integere, rechtmatige en doelmatige
gerealiseerd kunnen worden. Voor een maatschappelijke organisatie als Mooiland is het van groot
belang om dit goed op orde te hebben. Om de maatschappelijke opdracht optimaal te kunnen
realiseren is ‘good governance’ en adequaat risicomanagement essentieel. Dit hoofdstuk gaat over
deze onderwerpen.
Om een goed beeld te krijgen van de governance bij Mooiland is het allereerst van belang om
inzicht te hebben in de organisatiestructuur van Mooiland. De organisatiestructuur van Mooiland
bestaat uit drie bedrijfsonderdelen: Wonen, Vastgoed en Bedrijfsvoering. Ieder bedrijfsonderdeel
heeft een eigen directeur. Samen met de bestuurder van Mooiland vormen zij het directieteam van
Mooiland. De Raad van Commissarissen keurt de belangrijke besluiten die het directieteam neemt
goed en houdt toezicht op de algehele gang van zaken bij Mooiland. In onderstaand organogram is
de (hoofd)organisatiestructuur weergegeven.

9.1 Ontwikkeling governance en juridische structuur
In 2016 moesten de statuten van Mooiland en diverse reglementen worden aangepast naar
aanleiding van de herziening van de Woningwet. In vergelijking met vorig jaar was 2017 daarmee
rustiger op het vlak van de ontwikkeling van de governance-inrichting.
In 2017 moesten nog wel de statuten van de verbonden
ondernemingen (verbindingen) in lijn worden gebracht met de
Woningwet. Mooiland heeft drie verbonden ondernemingen
waarvoor een aanpassing van de statuten nodig was. Het gaat dan
concreet om Mooiland Maasland BV, Mooiland Holding BV en
Mooiland Vastgoed BV (zie schema hiernaast met alle aan Mooiland
verbonden BV’s). Na goedkeuring van de voorgestelde
statutenwijzigingen door de Autoriteit woningcorporaties en de Raad
van Commissarissen van Mooiland, zijn deze statuten per 21
december 2017 gewijzigd conform de vereisten uit de Woningwet.
Er hebben in 2017 verder geen wijzigingen plaatsgevonden in de
juridische structuur. Ook hebben er in 2017 geen noemenswaardige
activiteiten plaatsgevonden in deze BV’s.
Naast de nieuwe statuten voor de verbonden ondernemingen was in
het afgelopen jaar ook een beperkte aanpassing van het in 2016
ingevoerde reglement financieel beleid en beheer nodig. Deze wijziging was nodig naar aanleiding
van de Veegwet Wonen. In oktober 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties aangegeven dat
met de door Mooiland voorgestelde wijzigingen het financieel reglement weer voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving.
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Visitatie
Iedere vier jaar wordt bij woningcorporaties een maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Daarbij
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet op het gebied van het huisvesten van lage inkomens en
bijzondere doelgroepen, de kwaliteit van woningen en de bijdrage aan de kwaliteit van wijken en
buurten. In het laatste visitatierapport is teruggeblikt op de periode 2010 tot en met 2013. In 2018
zal Mooiland daarom een visitatie uit moeten voeren waarin wordt teruggeblikt op de periode 2014
tot en met 2017. Visitaties worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe partij en volgen een
vastgestelde methodiek. Eind 2017 heeft Mooiland na een zorgvuldig selectieproces ervoor gekozen
om de visitatie dit keer uit te laten voeren door Cognitum. Cognitum start hier begin 2018 mee.
Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling van Mooiland is in 2017 vernieuwd. Eerder was de klokkenluidersregeling
van Mooiland onderdeel van de gedragscode integriteit. Met de invoering van de Wet Huis voor
klokkenluiders was het nodig om de klokkenluidersregeling op een aantal onderdelen uit te
breiden. Daarbij is er ook voor gekozen om van de klokkenluidersregeling en de gedragscode
integriteit separate documenten te maken. In de nieuwe klokkenluidersregeling is vooral de
rechtsbescherming van de melder uitgebreider uiteengezet. Na goedkeuring van de OR is de
nieuwe klokkenluidersregeling sinds begin maart 2017 van kracht.
Governance-inspectie
Eind 2017 heeft de Autoriteit woningcorporaties een governance-inspectie uitgevoerd bij Mooiland.
Op basis van diverse documenten en interviews met het bestuur en de Raad van Commissarissen
van Mooiland, is de Aw positief over de governance bij Mooiland. Voor wat betreft de onderdelen
die zijn onderzocht concludeert de Aw dat Mooiland voldoet aan de criteria van “good governance”.
Op het terrein van de PDCA-cyclus (plan, do check, act) is de basis op orde, maar liggen nog wel
mogelijkheden voor verdere verbetering. Op terreinen als governance en integriteit zijn ten
opzichte van het verleden forse stappen gezet en is Mooiland een volwassen organisatie geworden.
9.2 Risicomanagement
Risicomanagement is het vinden van een balans tussen risico’s nemen en risico’s beheersen. Goed
risicomanagement vormt al jaren een belangrijk onderdeel van het besturen van Mooiland. Om
invulling te geven aan het risicobeheersings- en controlesysteem wordt binnen Mooiland gebruik
gemaakt van diverse instrumenten die bijdragen aan betere interne beheersing. Zo wordt ieder
trimester een interne management letter opgesteld waarin de belangrijkste ontwikkelingen ten
aanzien van risico’s en risicomanagement worden toegelicht voor intern gebruik. Ook worden er op
hoofdprocessen interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de beheersmaatregelen bij de
belangrijkste risico’s effectief zijn. Deze audits worden uitgevoerd op basis van een auditplan. Het
volledige pallet aan risicomanagement-instrumenten is uitgewerkt in een handboek. De resultaten
en bevindingen uit deze instrumenten komen periodiek terug op de agenda’s van het directieteam
en de Raad van Commissarissen.
Ontwikkeling risicomanagement
De ontwikkeling van het systeem van risicomanagement binnen Mooiland hebben we de afgelopen
jaren structureel vorm gegeven aan de hand van een plan van aanpak om te komen tot een goed
werkend systeem van governance, interne beheersing en control. Dit plan van aanpak is gebaseerd
op een onderzoek dat in opdracht van Mooiland in 2014 is uitgevoerd om vast te stellen op welk
niveau onze interne beheersing zich bevindt. In de afgelopen jaren zijn op basis van het plan van
aanpak diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt er aandacht besteed aan het vergroten van
het bewustzijn rondom integriteit, is de rol van de onafhankelijke controller vergroot, is er een
gestructureerd auditplan vastgesteld en is de aandacht voor risico’s toegenomen. In 2018 wordt
het onderzoek naar het niveau van de interne beheersing herhaald om daarmee het bereikte
resultaat te kunnen meten.
De door Mooiland gehanteerde risicomanagementmethodiek heeft in de afgelopen drie jaar haar
waarde bewezen, maar is aan herziening toe. Risicomanagement wordt verder in de organisatie
verankerd om daarmee ook invulling te geven aan de soft controls. Prioritering van risico’s maakt
hier onderdeel van uit. Ook wordt een invulling van tactische risico’s ingericht om daarmee de
aansluiting te vinden tussen de strategische en operationele risico’s. Deze herziening zal in 2018
verder vorm krijgen. Tevens is het van belang dat we de goede mensen hebben die in een open
cultuur (tone at the top) zich makkelijk door de organisatie kunnen bewegen en zich kunnen uiten
over wat ze zien en vinden.
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Risico’s binnen Mooiland
Bij Mooiland maken we onderscheid tussen verschillende soorten risico’s. Operationele risico’s
hangen samen met de dagelijks werkzaamheden en hoofdprocessen zoals het verhuren en
onderhouden van huurwoningen. Ten aanzien van deze risico’s zijn beheersingsmaatregelen
ingericht. Op basis van de interne audits en andere maatregelen kan worden geconcludeerd dat
Mooiland de operationele risico’s en daarmee de processen voldoende beheerst. In de operatie
schenkt Mooiland ook aandacht aan integriteit en fraude door dit op diverse momenten te
bespreken met medewerkers en ook door dit als onderdeel in de interne audits op te nemen.
Strategische risico’s en risicobereidheid
In 2017 is als onderdeel van het (opnieuw) definiëren van de belangrijkste interne en externe
strategische risico’s ook de risicobereidheid ten aanzien van strategische risico’s vastgesteld.
Mooiland werkt met maatschappelijk kapitaal. Verantwoorde en doelmatige besteding van middelen
is als belangrijk uitgangspunt in onze strategie geformuleerd. Het nemen van risico’s wordt zoveel
als mogelijk vermeden. Daarbij wordt de afweging gemaakt welke (financiële) offers Mooiland wil
brengen om te komen tot een reductie van risico. Reductie gaat echter niet tegen elke prijs.
Met behulp van de onderstaande figuur zijn de strategische risico’s van Mooiland in beeld gebracht.
Ieder risico is in de figuur geplaatst op basis van de kans dat het risico zich voordoet en de impact
als het risico daadwerkelijk plaatsvindt. De zwarte lijn in de figuur is de grens die Mooiland qua
risicobereidheid heeft gesteld. Voor de risico’s die zich boven die lijn bevinden moeten aanvullende
maatregelen getroffen worden. Hierna worden de vijf voornaamste risico’s nader toegelicht.

1. Absorptievermogen: Mooiland kent een uitdagende strategie waarvoor veel inzet van de
organisatie en haar medewerkers voor nodig is. Dit vraagt van ons dat we continu zicht
houden op de prioritering van projecten en mogelijkheden bieden om extra capaciteit in te
huren om daarmee te bewaken dat het absorptievermogen van de organisatie en haar
medewerkers in een goede balans blijft.
2. Arbeidsmarktrisico: De krappe situatie op de arbeidsmarkt kan ook Mooiland raken. De
uitdagende strategie maakt dat Mooiland door werkzoekenden nog als aantrekkelijke
werkgever wordt gezien. Deze strategie kan er ook toe leiden dat er, op een voor Mooiland
te vroeg moment, onzekerheid bij medewerkers over hun arbeidspositie ontstaat en zij op
zoek gaan naar een andere werkgever. Dit vormt voor ons een aandachtspunt.
3. Verduurzaming: Het hoge ambitieniveau en ingezette tempo voor wat betreft de
verduurzaming van de woningvoorraad heeft geleid tot het nemen van aanvullende
beheersmaatregelen om de doelen op dit vlak ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Zo
zijn we strategische samenwerkingsverbanden met aannemers aangegaan en worden
processen aangepast om te komen tot betere en snellere communicatie richting bewoners.
Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om de kosten voor de verduurzaming niet ineens op
het moment van de ingreep door te rekenen maar in plaats daarvan bij de jaarlijkse
huursom de duurzaamheid van de woning te betrekken bij het bepalen van de hoogte van
de huurverhoging. We blijven monitoren of deze maatregelen voldoende zijn.
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4. Lokale betekenis: We leggen de lat hoog als het gaat om het bieden van voldoende
invulling aan de lokale betekenis van Mooiland. Het verder verbeteren van de
samenwerking met belanghebbenden, kortere communicatielijnen en het beter leren
kennen en begrijpen van elkaars belangen moeten hieraan bijdragen. Doordat we hier naar
onze mening nog niet de invulling aan kunnen geven die we graag zien, kunnen we op
lokaal niveau nog niet alle resultaten realiseren die we ambiëren.
5. Overliquiditeit en besteding van middelen: Het op grote schaal verkopen van bezit om te
komen tot een meer geconcentreerde woningportefeuille leidt tot een toename van
financiële middelen. Bij het opstellen van de nieuwe ondernemingsstrategie is nadrukkelijk
rekening gehouden met de kans dat hierdoor een situatie van overliquiditeit ontstaat. Er is
daarbij duidelijk geformuleerd wat Mooiland kan doen om deze situatie te vermijden en er
is een investeringsvolgorde vastgelegd. Bij de laatste stap in deze investeringsvolgorde
(het ondersteunen van derden bij de opgaven in de volkshuisvesting) is Mooiland wel
afhankelijk van de (wettelijke) mogelijkheden die er zijn om andere corporaties te helpen
bij hun opgaven. Van belang is dat Mooiland blijft uitleggen hoe zij haar middelen besteedt.
Dit om te voorkomen dat hier onduidelijkheid over ontstaat. Onduidelijkheid hierin kan
effect hebben op de reputatie van Mooiland.
Risico’s met mogelijke impact op financiële positie
Mooiland kent een stabiele stroom aan inkomsten. Deze inkomsten gaan in de komende jaren
afnemen als gevolg van de verkoop van een deel van het bezit. Daar tegenover staan de
opbrengsten die voortkomen uit die verkopen. Op basis van diverse scenario’s zien wij geen
financieel risico ontstaan, ook niet als we de strategische risico’s daarbij in ogenschouw nemen. Zo
voeren wij met betrekking tot onze derivatenportefeuille doorlopend stresstesten uit. Deze
stresstests maken duidelijk of Mooiland nog steeds aan de financiële verplichtingen kan voldoen als
de actuele marktrente nog eens (denkbeeldig) 2% omlaag gaat. Mooiland had gedurende 2017
altijd voldoende middelen om deze (denkbeeldige) rentedaling van 2% op te kunnen vangen.
Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact in 2017
Een belangrijke onzekerheid die specifiek in 2017 speelde, was de vraag of Mooiland een ontheffing
zou krijgen om ook in Nijmegen het woningbezit uit te kunnen breiden. Dit was door de invoering
van de zogenaamde woningmarktregio’s vanaf medio 2016 niet meer mogelijk. Uiteindelijk heeft
de minister deze ontheffing niet verleend (zie paragraaf 6.1 voor een verdere toelichting op deze
situatie). Er was bij het opstellen van de nieuwe ondernemings- en portefeuillestrategie al rekening
gehouden met deze mogelijkheid. Daardoor kunnen we de strategie op alle andere onderdelen
voortzetten. Wel is het zo dat er hiermee een mogelijkheid om de verkoopopbrengsten opnieuw te
investeren wegvalt. Mooiland zal hierdoor mogelijk sneller bij de laatste stap in de
investeringsvolgorde komen (ondersteunen van derden bij de opgaven in de volkshuisvesting).
Toetsing en controle
Naast de hiervoor behandelde risicomanagement-procedures, zijn er ook diverse andere ‘checks
and balances’ ingebouwd om het werk van Mooiland te controleren. Op dit vlak kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan de controlerende rol van de Raad van Commissarissen en de gedragscode
integriteit. Om vast te stellen of Mooiland voldoet aan de wet- en regelgeving worden zowel door
ons intern als door externe toezichthouders toetsen uitgevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld het
passend toewijzen, de regels rondom verkoop van woningen, de beloning van bestuurders zoals
vastgelegd in de WNT (Wet Normering Topinkomens) en het voldoen aan de regels rondom
financiële verslaglegging zoals vastgelegd in de RJ645. Op basis van de bevindingen is vastgesteld
dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving en de risico’s die zich hier kunnen voordoen in
voldoende mate beheersen en in beeld hebben.
Extern vindt er op diverse manieren toetsing van het werk van Mooiland plaats. Naast de
toezichthoudende instanties is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor onze accountant. Vanaf
2010 was PwC de externe accountant van Mooiland. In de afgelopen jaren is deze samenwerking
telkens met een jaar verlengd. Medio 2016 is binnen Mooiland en met de auditcommissie een meer
structurele gedachtewisseling op gang gekomen over de keuze van de accountant. Naar aanleiding
daarvan is in 2017 een nieuw accountantsselectietraject ingezet. Aan het einde van dit traject is de
keuze gevallen op EY als nieuwe accountant van Mooiland. Vanaf dit verslagjaar (2017) zijn zij de
controlerend accountant van Mooiland.
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10. Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken bij
Mooiland. Bij dat toezicht is de volgende visie van de Raad van Commissarissen leidend:






Toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen, passend
binnen de statuten, strategie, visie en missie van de corporatie en uitgewerkt in het
ondernemingsplan. Continuïteit bij het bereiken van deze doelstellingen is wezenlijk.
Toezicht betekent dat de leden van de Raad in staat moeten zijn om als klankbord te
functioneren voor de bestuurder met inachtneming van een noodzakelijke kritische afstand.
Toezicht houden op risicobeheersing, financiële verslaglegging, de kwaliteit van de
dienstverlening, de naleving van wet- en regelgeving en de verhouding met
belanghebbenden.
De Governancecode Woningcorporaties wordt onderschreven en toegepast
Toezicht houdt tevens de rol van werkgever voor de bestuurder in.

In 2017 is de Raad van Commissarissen vijf keer bijeen gekomen voor een reguliere vergadering.
Daarnaast zijn er dit jaar twee extra themasessies georganiseerd waarin respectievelijk de
complexgewijze verkoopstrategie en de consequenties van mogelijke overliquiditeit als gevolg van
de verkoopstrategie centraal stonden.
Regelmatig is er ook op andere momenten contact geweest tussen de Raad van Commissarissen en
de directie van Mooiland, vertegenwoordigers van de huurderskoepels en de Ondernemingsraad. Er
heeft één vergadering in het kader van de Wet op de ondernemingsraden plaatsgevonden tussen
de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad van Mooiland (artikel 24 WOR). In overleg
met de OR is dit jaar afgezien van een tweede overleg. Daarnaast heeft de Raad van
Commissarissen voortgangsgesprekken gevoerd met de externe toezichthouders. Deze verliepen
zonder meer constructief en in een open sfeer.
10.1 Toezicht in 2017
Toezicht op strategie
Zoals de bestuurder in haar voorwoord bij dit jaarverslag al aangaf, stond het jaar 2017 voor
Mooiland vooral in het teken van aan de slag gaan met de opgaven uit de nieuwe ondernemingsen portefeuillestrategie. Op diverse vlakken is in 2017 een doorvertaling gemaakt van de nieuwe
strategie naar beleid en waar mogelijk ook al de uitvoering. Zo heeft de Raad van Commissarissen
in 2017 de procesinrichting en governance rondom de complexgewijze verkopen intensief
besproken. Ook zijn de principes uit de strategie over betaalbaarheid en beschikbaarheid vertaald
naar een nieuw streefhuurbeleid. Daarnaast volgen we onder andere de voortgang van het
verduurzamingsprogramma van Mooiland met veel interesse.
Alles overziend heeft Mooiland in 2017 naar de mening van de Raad van Commissarissen goede
eerste stappen gezet in het operationaliseren van de nieuwe strategie. Aan het einde van het jaar
is het gelukt om overeenstemming te bereiken over de verkoop van meer dan 300 woningen in
Noord-Nederland. Ook zijn er meer dan 1.100 woningen naar minimaal het niveau van energielabel
B gebracht. Wel constateren we dat de realisatie op sommige punten is achtergebleven bij de
doelstellingen, maar dit is begrijpelijk omdat 2017 het eerste jaar is waarin Mooiland met de
opgaven uit de nieuwe strategie aan de slag is gegaan. Het kan enige tijd kosten om op het
gewenste tempo te komen, waarbij de organisatie ook afhankelijk is van derden. We hebben er alle
vertrouwen in dat dit met de genomen maatregelen gerealiseerd gaat worden.
Naast de stappen die zijn gezet op het vlak van de realisatie van de vastgoedstrategie, zien we ook
dat Mooiland dit jaar de vertaalslag heeft gemaakt van de strategie naar een nieuwe kernbelofte
aan de huurders van Mooiland: ‘Wij geven thuis’. Samen met de kernwaarden uit het Mooilandkompas (elke dag iets beter, helder, gezond verstand en attent) is hiermee een goede basis gelegd
voor een duidelijke nieuwe identiteit van Mooiland. We hebben kunnen constateren dat deze
kernwaarden tot stand zijn gekomen vanuit de organisatie en dat zij daarmee niet alleen draagvlak
hebben maar ook daadwerkelijk beleefd en geleefd worden.
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Toezicht op financiële en operationele prestaties
De Raad van Commissarissen wordt periodiek op de hoogte gehouden over de financiële en
operationele prestaties en de ontwikkeling van risico’s aan de hand van diverse rapportages zoals
de trimesterrapportages, de meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Voor wat
betreft de financiën zijn we positief over de prestaties van Mooiland. De operationele resultaten zijn
goed, de financiële risico’s worden afdoende gemanaged en qua beïnvloedbare bedrijfslasten liggen
de lasten van Mooiland onder het landelijk gemiddelde.
Op het vlak van de financiën waren in 2017 de scheiding van sociale en commerciële activiteiten
(DAEB en niet-DAEB), het uitvoeren van een tweetal breakclausules in de derivatenportefeuille en
het fiscale verbeterplan bijzondere onderwerpen op onze agenda. Daarnaast is het risico op
overliquiditeit in 2017 meermaals onderwerp van gesprek geweest. Het gaat daarbij vooral om de
vraag welke mogelijkheden Mooiland heeft om met overtollige middelen andere corporaties te
helpen bij hun volkshuisvestelijke opgaven. Mooiland pakt dit vraagstuk serieus op en we
waarderen het zeer dat de bestuurder en het directieteam deze keuze zo expliciet hebben durven
en willen nemen.
Op het vlak van de operationele prestaties zien we dat Mooiland in het afgelopen jaar fors heeft
ingezet op het verbeteren van de operationele processen, waarbij het klantperspectief centraal
staat. Daarbij is vooral gekeken naar optimalisaties in de primaire klantprocessen met het oog op
het verhogen van de klanttevredenheid. Ook is er aandacht geweest voor houding en gedrag van
medewerkers, rekening houdend met de eerder genoemde kernwaarden. De Raad is blij met de
duidelijke resultaten die deze extra aandacht en inzet al op korte termijn heeft opgeleverd,
hetgeen ook naar voren komt uit een significant toegenomen klanttevredenheid. We zien het als
een mooie uitdaging voor Mooiland om deze positieve lijn ook in de komende jaren vast te houden.
Toezicht op volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties
Met de ondernemings- en portefeuillestrategie van september 2016 zijn er duidelijke uitspraken
gedaan over wat Mooiland wil bereiken op het vlak van volkshuisvestelijke en maatschappelijke
prestaties. Specifiek in 2017 springen op dit vlak twee ontwikkelingen in het oog. Het gaat dan
enerzijds om het nieuwe huurbeleid waarin duidelijk meer aandacht en prioriteit wordt gegeven
aan betaalbaarheid voor de inkomensdoelgroep. Anderzijds signaleren we een duidelijke extra inzet
om meer invulling te geven aan de rol van Mooiland in wijken en buurten.
Daarnaast zien we dat de samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden over het
geheel genomen goed verloopt. In 2017 is het voor het tweede jaar op rij gelukt om tenminste met
alle gemeenten in de kernregio Noordoost-Brabant prestatieafspraken te maken en lijkt er sprake
van een positieve sfeer in de samenwerking. In 2018 zullen tijdens de maatschappelijke visitatie
onder andere de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties door een externe partij worden
beoordeeld. We zijn als Raad zeer benieuwd naar de bevindingen van de visitatiecommissie, zeker
ook met het oog op het vorige visitatierapport.
Governance en risicomanagement
Aan de hand van het plan van aanpak om te komen tot een goed werkend systeem van
governance, interne beheersing en control heeft Mooiland in de afgelopen jaren werk gemaakt van
het structureel inbedden en verbeteren van governance en risicomanagement binnen de
organisatie. Belangrijke instrumenten in dit kader zijn de interne management letter over risicoontwikkelingen en de structurele audits op hoofdprocessen. Er wordt actief gestuurd op de
opvolging van de aanbevelingen en verbeterpunten vanuit audits en er is ook meer aandacht voor
soft controls, integriteit en frauderisico’s. De inzet op deze vlakken wordt ook in de recent
uitgevoerde governance-inspectie door de Autoriteit woningcorporaties erkend. De Aw constateert
dat op terreinen als governance en integriteit ten opzichte van het verleden forse stappen zijn
gezet en Mooiland een volwassen organisatie geworden.
10.2 Samenstelling Raad van Commissarissen
Om goed toezicht te kunnen houden op het werk van Mooiland is een gebalanceerde samenstelling
met verschillende expertises binnen de Raad van Commissarissen van belang. De Raad werkt met
een uitgebreide profielschets om deze balans te bewaken. In deze profielschets zijn de eisen
opgenomen met betrekking tot de competenties, kennisgebieden en onafhankelijkheid van de
leden van de Raad en met betrekking tot de diversiteit in de samenstelling. De profielschets sluit
aan bij de door de Autoriteit Woningcorporaties gehanteerde matrix in de profielschets zijn ook de
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visie op toezicht en het toetsingskader vastgelegd. De profielschets is te vinden op de website van
Mooiland.
In 2017 zijn er geen personele wijzigingen geweest binnen de Raad van Commissarissen.
Hieronder is van alle leden van de Raad van Commissarissen van Mooiland enige persoonlijke
informatie opgenomen over onder andere de zittingstermijnen, de rolverdeling binnen de Raad,
(neven)functies, deskundigheden en behaalde Permanente Educatie-punten:
Kees Meijer (1960)
Voorzitter / lid remuneratiecommissie
Benoemd per 1 januari 2012, huidige termijn tot 31 december 2019, niet herbenoembaar





Hoofdfunctie: Directeur Orkest van het Oosten, partner Provocis
Relevante nevenfuncties: Vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie RvT ROC Deltion College,
bestuurslid Bevrijdingsfestival Overijssel, lid RvT museum De Fundatie
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: governance, organisatie- en personeelsbeleid, ICT,
financieel-economisch
PE-punten in 2017: 5

Bert Jeene (1955)
Vicevoorzitter / lid audit- en vastgoedcommissie
Benoemd per 26 juni 2015, termijn tot 26 juni 2019, herbenoembaar





Hoofdfunctie: Niet van toepassing
Relevante nevenfuncties: Lid RvC Tomingroep, Lid RvT SiZa, Voorzitter Rijk van Nijmegen
Uitdaging, penningmeester Stichting (vrienden van) het Dorp.
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: volkshuisvesting, financieel-economisch, organisatie
PE-punten in 2017: 16

Bart Douw (1966)
Lid RvC / lid audit- en vastgoedcommissie
Benoemd per 27 mei 2015, termijn tot 27 mei 2019, herbenoembaar





Hoofdfunctie: interimmanager / adviseur
Relevante nevenfuncties: lid RvC Woningbedrijf Velsen
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, vastgoed/financiering
PE-punten in 2017: 15

Erik Drenth (1960)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels) / voorzitter audit- en vastgoedcommissie
Benoemd per 1 december 2014, termijn tot 1 december 2018, herbenoembaar






Hoofdfunctie: Directeur vestiging Assen Verstegen accountants en adviseurs BV
Relevante nevenfuncties: Lid RvT Theater en bioscoop De Nieuwe Kolk, Lid RvT Oosterlengte,
Lid RvT Proscoop, Lid RvT Opron, Lid RvA Netwerk Cliëntenraden Zorginstellingen, Lid bestuur
Stichting Praten over Gezondheid Nederland, Docent en examinator RU Groningen /
Hanzehogeschool, Toezichthouder praktijkopleidingen NBA
Deskundigheidsprofiel uit profielschets: financieel-economisch, huurdersorganisaties
PE-punten in 2017: 12

Ans Cuijpers (1958)
Lid RvC (voordracht huurderskoepels) / voorzitter remuneratiecommissie
Benoemd per 8 september 2016, termijn tot 8 september 2020, herbenoembaar



Hoofdfunctie: toezichthouder, boardroomadvisor, executive searcher bij Cuijpers Consultancy
Relevante nevenfuncties: Partner de Galan Groep, Lid RvC Wonen Zuid, lid RvC Antares, Lid
Commissie Permanente Educatie VTW, voorzitter Programmaraad VTW-academie
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Deskundigheidsprofiel uit profielschets: Volkshuisvesting, Juridisch, Governance, Mens en
Organisatie
PE-punten in 2017: 53

Toelichting audit- en vastgoedcommissie en remuneratiecommissie
De Raad van Commissarissen kent twee commissies die zorgen voor de inhoudelijke voorbereiding
van vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Door deze voorbereiding kan de Raad in de
officiële vergaderingen focussen op de essentiële vraagstukken. Enerzijds is er de audit- en
vastgoedcommissie die zich richt op de vraagstukken van risicobeheersing, financiën,
informatievoorziening en vastgoed. Anderzijds is er de remuneratiecommissie die de Raad van
Commissarissen adviseert bij besluiten over het aanstellings- en bezoldigingsbeleid van het
bestuur. De remuneratiecommissie selecteert, draagt voor en beoordeelt het functioneren van de
bestuurder. Verder behoort tot de taken het doen van een voorstel voor selectiecriteria en
benoemingsprocedures voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast is
afgesproken dat de remuneratiecommissie zich ook richt op organisatievraagstukken waarbij
cultuur een belangrijk thema is.
Audit- en vastgoedcommissie
In 2017 is het takenpakket van de auditcommissie uitgebreid. Bij de zelfevaluatie van de Raad over
2016 is onder andere besproken dat er behoefte bestaat om een vastgoedcommissie te vormen
vanwege de omvangrijke opgaven voor wat betreft verkoop en verduurzaming. Uiteindelijk is er
om praktische redenen voor gekozen deze commissie met de auditcommissie te combineren tot de
audit- en vastgoedcommissie (AVC). Hierbij is de samenstelling van de AVC uitgebreid met een
derde lid van de Raad van Commissarissen (Bert Jeene).
Naast reguliere rapportages en stukken die periodiek aan bod komen zoals managementrapportages, jaarplan treasury, begroting en jaarrekening, zijn tijdens de bijeenkomsten van de
AVC in 2017 onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Plan van aanpak fiscaliteit en boekenonderzoek Belastingdienst

Definitief scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB

Breakplan derivaten

Complexgewijze aankopen Den Bosch

Complexgewijze verkopen Friesland en Drenthe
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft als hoofdtaak het uitvoeren van de werkgeversrol ten aanzien van
de bestuurder. Deze commissie houdt zich bij Mooiland daarnaast bezig met het toezicht op
integriteit, kernwaarden en organisatiecultuur. In 2017 heeft deze commissie naast het
gebruikelijke evaluatiegesprek met de bestuurder onder andere gesproken over de organisatieontwikkeling, de verbetertrajecten en de ontwikkeling van kernwaarden. Tevens is de
remuneratiecommissie gestart met de voorbereidingen voor het herbenoemingsproces van de
bestuurder medio 2018.
Integriteit en onafhankelijkheid
Om te waarborgen dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, het bestuur en andere organen
kritisch kunnen functioneren, bevat het reglement van de Raad van Commissarissen regelingen
met betrekking tot onder andere onafhankelijkheid, tegenstrijdige belangen en nevenfuncties. Alle
commissarissen zijn onafhankelijk. In 2017 is geen sprake geweest van (transacties met)
tegenstrijdige belangen waarbij een lid van de Raad van Commissarissen of het bestuur betrokken
is geweest.
Zelfevaluatie
De Raad van Commissarissen is aanspreekbaar op zijn functioneren en houdt daartoe ieder jaar
een zelfevaluatie. Onder leiding van een externe begeleider heeft begin 2018 de zelfevaluatie over
het jaar 2017 plaatsgevonden. De externe begeleider heeft met alle leden van de Raad van
Commissarissen individuele gesprekken gevoerd en daarnaast ook met de bestuurder, de directeur
Bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris. Aan de hand hiervan is door de externe begeleider een
evaluatierapport opgesteld die vervolgens is toegelicht en besproken. De algemene indruk uit de
zelfevaluatie is dat de Raad goed functioneert, maar dat op onderdelen enige aanscherping
mogelijk is om naar een hoger niveau qua toezichthouden toe te groeien. Deze aanbevelingen
nemen wij ons zeker ter harte en worden in de komende tijd opgepakt.
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Bezoldiging Raad van Commissarissen
De honorering van de Raad van Commissarissen voor 2017 is vastgesteld op € 14.500 voor een
RvC-lid en € 21.750 voor de voorzitter van de Raad. Dit is conform de richtlijnen van de VTW en de
honorering van de Raad van Commissarissen voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.
10.3 Werkgeversrol bestuurder
Als onderdeel van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de bestuurder heeft de
remuneratiecommissie verdiepingsgesprekken gevoerd met directeuren, huurderskoepels, OR en
individuele medewerkers. Ook is het functioneren voorbesproken met de andere leden van de
Raad. Op basis hiervan heeft de remuneratiecommissie een evaluatiegesprek over 2017 gevoerd
met de bestuurder. De uitkomsten hiervan zijn met de Raad van Commissarissen gedeeld en
geaccordeerd. De Raad is zeer positief over de wijze waarop de bestuurder haar taak vervult. In
het bijzonder is de Raad tevreden over de rol van de bestuurder bij de verdere ontwikkeling van de
organisatie in 2017. De bezoldiging van de bestuurder is conform de Wet Normering Topinkomens.
In de jaarrekening komt dit onderwerp uitgebreider aan bod onder ‘Bezoldiging bestuurder en
commissarissen’. Voor de volledigheid volgt hieronder tot slot nadere persoonsinformatie over de
bestuurder van Mooiland:
Anne Wilbers (1961)
Bestuurder Mooiland
Benoemd per 1 augustus 2014



Relevante nevenfuncties: voorzitter Stichting Dichter bij huis, commissaris Bonarius Bedrijven,
lid van de Raad van Toezicht van !WOON, bestuurslid Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
PE-punten in 2015/2016/2017: 182,75 (93,75 in 2017)
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11. Goedkeuring jaarrekening 2017
De jaarrekening die hierna volgt is door Ernst & Young Accountants gecontroleerd en goedgekeurd,
zoals blijkt uit de bijgevoegde controleverklaring van de onafhankelijke accountant. We kunnen ons
als Raad van Commissarissen overeenkomstig de statuten van stichting Mooiland met deze stukken
verenigen en stellen het bestuur voor om de jaarrekening 2017 overeenkomstig vast te stellen.
Deze vaststelling strekt tot volledige decharge van het bestuur van Mooiland.
Het bestuur en de Raad van Commissarissen verklaren dat de middelen in 2017 uitsluitend in het
belang van de volkshuisvesting zijn aangewend.
Opgemaakt door de bestuurder op 22 juni 2018
A. Wilbers
Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 22 juni 2018
C. Meijer
H. Drenth
B. Douw
B. Jeene
A. Cuijpers
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Bijlage 1 Overzicht bezit per gemeente (peildatum: 31-12-2017)
Gemeenten
(125)2

Huur tot
414,02

Aa en Hunze
Alblasserdam
Alkmaar
Alphen-Chaam
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Asten
Baarn
Barendrecht
Barneveld
Bedum
Bellingwedde
Berg en Dal
Bergen op Zoom
Bernheze
Beuningen
Bladel
BodegravenReeuwijk
Boxmeer
Breda
Bronckhorst
Brummen
Cuijk
De Marne
Deventer
Doesburg
Doetinchem
Dongen
Drechterland
Drimmelen
Echt-Susteren
Ede
Eemsmond
Enkhuizen
Enschede
Epe
Etten-Leur
Ferwerderadiel
Franekeradeel
Gemert-Bakel
Gennep
Grave
Groningen
Grootegast
Haarlem
Heerenveen
Heerhugowaard
Heiloo

6
62
16
36
116
11

1

142

262
2

306

Huur
Huur
Huur
414,03– 592,56 - 635,06 592,55
635,05
710,68
18
140
546
20
24
486
137
204
9

2
3
52

6
11
24

7
14

30
121
53

32
18
10

1
7

1
4

28
69
15
66
1
35
1.105
5
26

2
92
32
1
7
9
33
3

47

13

6
18
242
1
4

16
13
192

41
1.366
338

2
285
92

1.882
6

407

2

15

100
24
22
32
11
8
13
212
183
86

68

Huur
boven
710,68

12
28
59
30
26
4
45
74
164
7
129
4
29
13
625
635
14
60
14
4
49

4
30

77
1

8

302
2
5
4
317

91

90

12
97

111

22

2

6

12

26

2
4
1
10

15

1

11
23

21
1

11
5
1

Overige
woningen

182
107

158
73
15

2
9

9

15

9

9
32
4

1

1

70
1

Totaal
Niet
huurwoningen
woningen
32
161
698
20
104
757
348
246
18
20
61
133
15
66
23
66
1.766
7
36
43
2.396
434
5
16
3.120
6
26
12
66
74
32
30
1
131
69
96
239
36
141
12
29
26
1.256
1.031
105
14
71
23
72
74

2

5
25
1
1
4
5

20

69
130

311

11

4

60
24

Ten opzichte van het jaarverslag 2016 zijn twee gemeenten niet meer in deze lijst opgenomen. Dit betreft
Coevorden (bezit verkocht per eind 2017) en Eijsden-Margraten. In deze laatste gemeente beheert Mooiland
drie woningen die in eigendom zijn van de gemeente. Aangezien er geen sprake is van formeel bezit door
Mooiland is er vanaf 2017 voor gekozen deze gemeente niet meer in dit overzicht op te nemen.
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