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Korte terugblik op 2020 
 
In 2020 heeft Covid-19, het Coronavirus, een dominante rol gespeeld. In de wereld, in de zorg, de 
samenleving, in ons dagelijks leven en dus ook bij woCom. Met alle collega’s samen hebben we snel 
geschakeld. Zo hebben we veilig en goed werken kunnen combineren met onze dienstverlening aan 
onze (toekomstige) huurders. Schakelen als het er echt op aankomt, daarin is woCom sterk. 
Natuurlijk hebben we gebaald van de dingen die we niet konden doen, zoals op een gezellige manier 
afscheid nemen van collega’s die met pensioen gingen, samen Sinterklaas en kerst vieren of het 
vieren van ons 100 jarige jubileum met huurders en elkaar. Maar er is ook veel energie gestoken in 
wat wel kon, al was het op een andere manier dan we vooraf bedacht hadden. We hebben zo 
gelukkig veel van onze voornemens, gericht op het verbeteren van ons werk en het ontwikkelen van 
onszelf, toch weten te realiseren. Gelukkig hebben we ook aandacht geschonken aan onze huurders 
die het door Corona niet altijd even makkelijk hebben. Zo hebben we met huurders gebeld om te 
vragen hoe het gaat, hebben we bloemen en ballonnen gebracht bij oudere huurders, hebben we 
kaartjes gestuurd naar alle huurders en hebben we huurders met betalingsproblemen geholpen. Dat 
alles is iets om trots om te zijn! 
 
Successen 

 Het huurdersoordeel voor onze dienstverlening hebben we na een dip heel goed weten te 
herstellen. Mooie uitdaging om vast te houden. 

 Onze doelstelling gemiddeld energielabel B is behaald. 
 Onze digitale bijeenkomsten met huurdersorganisaties, samenwerkingspartners en RvC zijn 

zeer goed verlopen en waardevol geweest voor onze nieuwe Strategische Visie 2021-2025. 
 Binnen ons onderhouds- en nieuwbouwprogramma is een aantal bijzondere projecten 

gestart, uitgevoerd of voorbereid. Zoals het Paulusproject in Someren (mede voor Oro en 
Kempenhaeghe), de verduurzaming van woningen in de Annawijk in Helmond, en de 
innovatieve nieuwbouw aan de Kasteelherenlaan Helmond voor RAC. 

 Onze Huurdersorganisaties hebben een format gemaakt voor prestatieafspraken dat we in 
2021 gaan gebruiken.  

 In de MRE-regio heeft woCom actief geparticipeerd in het collectieve ontwerp en de 
aanbesteding van gestandaardiseerde woningen waarmee de woningbouw een impuls kan 
krijgen. 

 Covid-19 heeft ons creatief gemaakt. Met het zoeken naar nieuwe manieren van werken zijn 
(onbewuste) belemmeringen uit het verleden verdwenen. Zoals thuiswerken, op andere 
manieren contact zoeken met huurders, contactloos renoveren, als medewerker de ruimte 
nemen voor eigen initiatief, goede werkafspraken binnen teams enz. 

 De organisatieontwikkeling is ingevoerd, met nieuwe manier van aansturen en het anders 
organiseren van ons werk (procesgericht). De uitrol en verankering vraagt een langere tijd, 
maar de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek onder alle woCommers laat een 
overwegend (zeer) positief beeld zien. We zien dat natuurlijk ook in de praktijk. Drie 
voorbeelden: 

o Met de inrichting van de stuurtafel sturen de leidinggevenden bewuster en meer 
samen op wat aandacht behoeft. Met de besluittafel en adviestafel zijn meer 
collega’s actief betrokken bij de besluitvorming; 



 

 

o Teams hebben teamplannen gemaakt en die zijn weer verwerkt in het jaarplan 2021 
of de nieuwe strategische visie; 

o Met de meeste collega’s zijn door de managers persoonlijke ontwikkelgesprekken 
gevoerd. 

 Het ziekteverzuim is fors gedaald door de gerichte aandacht voor re-integratie en  
bespreekbaar maken van disfunctioneren. 

 De woCom-academie is gestart. 
 Passend bij onze strategie hebben we het grootste deel van onze niet-Daeb portefeuille 

verkocht. 
 De bedrijfslasten hebben wij structureel laag weten te houden. 

 
Aandachtspunten 

 Verder optimaliseren van onze dienstverlening: persoonlijk, dichtbij en aansluitend bij de 
klant. 

 Het realiseren van de woonopgave in beschikbaar en betaalbaar woongenot. 
 Stabiliseren en verbeteren van het verhuurproces en het proces voor dagelijks onderhoud.  
 Het tijdig afhandelen van terugbelverzoeken en het verkleinen van het aantal 

doorverbindingen. 
 Oplopende zoekduur woningzoekenden. 
 Het beter benutten van de ruimte in de woningtoewijzing voor de groep middeninkomens. 
 Blijvend aandacht houden voor evalueren op diverse manieren, belangrijk voor een lerende 

organisatie. 
 

Financieel gezien voldoen de kernindicatoren van woCom aan de eisen van de toezichthouders 
Aw en WSW. Het financiële plaatje wordt echter steeds complexer. Op basis van marktficties 
lijken we op papier steeds rijker. Het vermogen op basis van de marktwaarde stijgt ook dit jaar 
weer zeer fors (circa € 100 miljoen). De beleidswaarde, die uiteindelijk bepalend is voor onze 
investeringscapaciteit, blijft daar echter belangrijk op achter en stijgt slechts met € 23 miljoen.  
 
Kijken we naar de inkomsten en uitgaven, de operationele kasstroom, dan zien we een verder 
oplopende fiscale druk. De trend is dat onze uitgaven veel harder stijgen dan onze inkomsten, 
waardoor we minder overhouden om te kunnen investeren. Dit beeld is representatief voor de 
hele corporatiesector. De Minister onderkent deze problematiek en bevestigt de conclusie uit 
het landelijk onderzoek Opgaven en Middelen dat onder de huidige fiscale druk corporaties op 
termijn niet in staat zijn hun opgaven te betalen. De structurele oplossing hiervoor wordt 
overgelaten aan het nieuwe kabinet.     

 
Bestuursprioriteiten 
De bestuursprioriteiten voor 2020 zijn grotendeels gerealiseerd: 

Omschrijving  
1. Anders aansturen  Opstellen en vaststellen organisatie-ontwikkelplan: de rolverdeling tussen 

manager en procescoach, de inrichting (bundeling processen, teams e.d.);   
Benoemen leidinggevenden;  De gecreëerde verbinding tussen leidinggevenden 
actief houden en laten groeien. 



 

 

Omschrijving  
2. Anders organiseren  Stellen van gezamenlijke prioriteiten en daarop toezien;  Vaststellen van een 

organisatie-inrichting waarin de nieuwe werkvormen tot een recht komen;   
Faciliteiten beschikbaar stellen om nieuwe werkvormen;  Opzet en uitvoeren 
evaluatie;  Continue aandacht voor ziekteverzuim. 

3. Creëren 
ondersteunende 
omgeving 

 Nieuwe invulling ‘klassieke HRM-gesprekken’ gericht op persoonlijke ontwikkeling 
en welzijn;   impuls van de woCom-academie;  vernieuwd mandateringsbesluit; 
 nieuwe inrichting van besluitvorming gericht op bredere actieve participatie en 
stimuleren van vroegtijdige bespreking dilemma’s en casuïstiek. 

4. Dienstverlening met 
meerwaarde 

● Verbeteren van oordeel van huurders over onze processen;  Implementatie van 
klantcontactstrategie; ● Verbeteren interne ‘vindbaarheid van informatie’ en 
datakwaliteit. 

5. Externe verbinding 
en samenwerking 

Samenwerking met de huurdersorganisaties:  nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst voorbereid, vaststelling 2021;  herijking sociaal plan 
bij renovatie en sloop, in overleg met HO’s besloten huidige plan te continueren;  
de evaluatie van het duurzaamheidsbeleid;  het vernieuwen van het ZAV-beleid. 
 In gesprek met samenwerkingspartners voor ons nieuwe Strategisch Plan;  Voor 
‘VanEiges’ nieuwe werkwijze tot een succes maken, routeplan voor vervolg 
opgesteld;  In MRE-verband organisatie van kennissessies en introductie nieuw 
regionaal kansen & sanctiebeleid;  als lid dagelijks bestuur Wooniezie, 
uitbesteding naar Enserve en toetreding van andere corporaties. 
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BESCHIKBAARHEID 

 

VERHUURD 
554 woningen 

23,1% aan bijzondere 
doelgroepen en urgenten 

1,4% aan middeninkomens  

 

DOELEN 
 maximaal 18 maanden zoekduur 
 monitoren van slaagkansen 
 meer toewijzen aan middeninkomens 
  38 sociale woningen verkopen (71% gerealiseerd) 
 43 woningen opleveren (63% gerealiseerd) 

WONINGBEZIT 
7.987 sociale woningen 

517 overige wooneenheden 
361 parkeren 

24 dure huurwoningen 
21 maatschappelijk 
13 bedrijfspanden 

MUTATIEGRAAD 

  

VERKOCHT 
27 sociale woningen  

11% aan zittende huurders 
60 dure woningen 

14 woningen teruggekocht 
8 woningen na terugkoop 

doorverkocht 
7 bedrijfspanden 

VERHUURPROCES 
16,8 maand zoekduur 

(gemiddeld bij verhuur) 
19% toewijzing via loting 

0,9 % leegstand 
2,6 aanbiedingsgraad 

 

REACTIEGRAAD

 

 

ZOEKDUUR 

 

TEVREDENHEID 
7,9 cijfer nieuwe huurder 
92% tevreden huurders 
8,1 oordeel vertrekkers 
94% tevreden huurders 

ONTWIKKELING 
27 woningen opgeleverd 

113 woningen (incl. 48 zorg) 
in aanbouw 

132 woningen 
in ontwikkeling 

 

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2016 2017 2018 2019 2020

0

100

200

300

400

2016 2017 2018 2019 2020

0

5

10

15

20

2016 2017 2018 2019 2020



 

 
 

 

BETAALBAARHEID 

HUURPRIJS 
€ 542 gemiddelde huurprijs 

2,6% = inflatievolgende 
huuraanpassing   

(sociale huurwoningen)  
3,6% huuraanpassing 
(dure huurwoningen) 

 

HUURBELEID 
In een werkgroep met 

huurders en medewerkers 
is een begin gemaakt om te 
komen tot een nieuw ZAV-

beleid 

DOELEN 
 minimaal 80% woningen < 1e aftoppingsgrens 
 jaarlijkse huuraanpassing maximaal inflatie 
 meer dan 95% verhuringen passend naar inkomen 
 huurachterstand lager dan 1,1% 

VERHUUR 
78% aanbod < grens voor 

huurtoeslag (€ 619) 
99,3% passend verhuurd 
aan mensen met recht op 

huurtoeslag 

 

BETAALPROBLEEM 
1,19% totale huursom  

52% betreft achterstanden 
van huidige huurders en 

48% vertrokken huurders 

HUURACHTERSTAND 

 
ONTRUIMINGEN ACHTERSTAND 

 

ACHTERSTAND 
63 doorverwijzingen naar 

de deurwaarder voor 
incasso 

20 vonnissen rechtbank 
waarvan er 12 tot 

ontruiming hebben geleid 

 

IN GESPREK 
Gemiddeld 216 

betaalafspraken. Bij 
navraag geeft 0,5% van de 

huurders aan dat 
coronamaatregelen de 

oorzaak is van de 
achterstand.  

WONINGBEZIT 
15% goedkoop 

78% < 1e aftopping 
90% < 2e aftopping 

99,7% < sociale huurgrens  

SAMENWERKING 
Met alle gemeenten zijn de 
eerste afspraken gemaakt 

om te komen tot het 
project vroegsignalering. 
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LEEFBAARHEID 
 

 

OORDEEL BUURT 
Huurders beoordelen hun 

woonomgeving met 
rapportcijfer 7,4. 88% van 

de huurder is tevreden, 54% 
geeft zelfs een 8 of hoger 

voor de buurt. 
 

INITIATIEVEN 
In de coronaperiode 
bloementjes-acties, 

rondbrengen van sterkte-
kaarten en feestelijke 

ballonen 

DOELEN (ook tijdens coronamaatregelen) 
 bewonersbegeleiding bij grote projecten 
 samenwerking sociaal domein 
 zichtbaar zijn in wijken en buurten 
 ondersteunen bewonersinitiatieven 
 2 nieuwe gebiedsvisies (1 afgerond en 1 gestart) 

 

CORONA 
Vooral telefonisch contact 

vanwege corona-
maatregelen. Huisbezoeken 
en gesprekken in wijk niet 
of slecht mogelijk. Geen 
stijging van meldingen 
vanwege maatregelen. 

PROJECTEN 
Gebiedsvisie Someren-Eind 

opgeleverd 
Gebiedsvisie Heeze gestart 

WijkOntwikkelingsPlan 
Annawijk behaald 

OVERLAST EN 
WOONFRAUDE 

Gemiddeld 112 overlast 
en woonfraudemeldingen 

per maand.   

 
WONEN EN ZORG 

Start bouw Paulusproject 
Someren voor cliënten 

Kempenhaeghe en ORO. 
Samenwerkingsovereen-

komst met ORO 
ontwikkeling 20 app 

Kasteelherenlaan 
Helmond  

ONTRUIMINGEN LEEFBAARHEID 

 

UITGAVEN 
Er is € 283 duizend euro 

uitgegeven aan 
leefbaarheid (het schoon, 
heel en veilig houden van 

de woonomgeving).  
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DIENSTVERLENING 
 

 

 

TEVREDENHEID 
Huurders beoordelen de 
dienstverlening in KWH-
onderzoek met een 7,8 
92% geeft minimaal een 

voldoende. 
 

 

DOELEN 
 huurderstevredenheid minimaal 7,5 
 minimaal 90% huurders geven een voldoende 
 organiseren van 2 luisterpanels 
 verbeteren dienstverlening: beter terugbellen 
 verbouwing ontvangsthal: welkom bij woCom! 
  opstellen klantvisie 

KLANTVISIE 
Er ligt een concept, met 
input van huurders en 

collega’s. Volgende stap is 
dienstverleningsconcept. 

 

PARTICIPATIE 
13 bewonerscommissies 

actief, 4 formele 
overlegmomenten met de 3 

huurdersorganisaties  
Ontwerp nieuwbouw 

Annawijk ism omwonenden 

 

TELEFOON 
47.352 inkomende 

telefoongesprekken 
39.037 zijn beantwoord 

door klantenservice.  
2.838 zijn doorverbonden 
5.377 keer heeft de beller 
de verbinding verbroken. 

ADVIEZEN HO 
4 positieve adviezen 
(huuraanpassing bij 

woningverbeteringen, 
begroting, wijzigen spelregels 
Wooniezie, verlenging sociaal 

plan) en negatief advies 
huurverhoging. 

AFSPRAKEN 
Er werd een bod 

uitgebracht op de 6 
woonvisies en prestatie-
afspraken gemaakt met 6 

gemeenten en 3 
huurdersorganisaties 

KLACHTEN 
46 meldingen van 

ontevredenheid bij de 
organisatie, 4 bij de 

huurcommissie, 1 bij de 
geschillencommissie 
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KWALITEIT 

KWALITEIT 
Huurders beoordelen de 
kwaliteit van hun woning 

met 7,3. Van de huurders is 
89% is tevreden, 49% geeft 

zelfs een 8 of hoger 
 

PROJECTEN 
54 woningen Annawijk 
Helmond, 14 woningen 

  Heindertweg Aarle-Rixtel 

DOELEN 
 gemiddelde energie-index 5,5 (label B) 
 extra aandacht voor communicatie bij renovatie 
 zonnepanelen en gasloos koken op verzoek 
 evaluatie duurzaamheidsbeleid 
 realisatie index planmatig onderhoud min. 90% 
 realisatie index kortcyclisch onderhoud min. 95% 

 

 

ENERGIESCORE 
83,2% van de woningen 
heeft een ‘groen’ label  

(C of hoger). De 
gemiddelde energie-index 
is verbeterd tot 5,53 (5,5 

is de grens tussen C en B). 

ONDERHOUD 
853 geschilderd 

124 nieuwe kozijnen 
79 nieuwe daken 

107 nieuwe badkamers 
245 nieuwe keukens 
104 nieuwe toiletten 

 

REPARATIES 
8.076 reparatieverzoeken  

bij woCom gemeld 
69% is in 1 bezoek opgelost 

DUURZAAMHEID 
199 woningen gasloos 

koken, bij 329 woningen 
zonnepanelen gelegd 

54 woningen aardgasvrij 
gemaakt 

TEVREDENHEID 
7,9 reparaties 

90% tevreden huurders 
7,5 onderhoud 

86% tevreden huurders 

VEILIGHEID 
bij 113 woningen asbest 
verwijderd, 196 nieuwe 

groepenkasten, 531 nieuwe 
ketels, 141 nieuwe 

mechanische ventilaties 

UITGAVEN 
€ 3,4 miljoen aan dagelijks 
onderhoud (reparaties en 
kleine werkzaamheden bij 
verhuizing) € 11,0 miljoen 
aan planmatig onderhoud. 
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ORGANISATIE 

 

 

 

DOELEN 
 werken met plezier en goed presteren 
 stimuleren Leven Lang Ontwikkelen 
 doorontwikkeling ontwikkelgesprek  
 meten van de medewerkerstevredenheid 
 

OR 
4 leden en 1 vacature  

5 overlegvergaderingen  
(2 met commissarissen) en 

10 informeel overleg 
bestuur waaronder 

terugkoppeling 

ONTWIKKELGROEP 
Club van medewerkers die 

actief de ingezette 
organisatieontwikkeling volgt 

en haar ervaringen en 
inzichten deelt met het 

management & bestuur. 

WOCOM-ACADEMIE 
Uitgebreid met podcasts, 

expeditie Loopbaan en voor 
(fysieke) 

maatwerktrainingen 
samenwerking met collega 

corporaties. 
 

ZIEKTEVERZUIM

 

Aandacht voor 
agressie 

Bijscholing, optimalisering  
agressiebeleid, 

digitalisering meldings-
proces en uitbreiding 
Bedrijfsopvangteam.  

 

IN EN UIT DIENST 

excl. inhuur en tijdelijk 

PERSONEEL 
 Vanwege corona zijn er geen 

activiteiten geweest. 

EXTRA SERVICE 
woCom biedt 

medewerkers de 
mogelijkheid om gebruik 

te maken van 
bedrijfsmaatschappelijk 
werk bij moeilijkheden 

door corona. 
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BEDRIJFSVOERING 

100 JAAR WOCOM 
Nieuwjaarbijeenkomst en 

100 jaar woCom ineen 
vieren met alle collega’s. 
Door corona is de viering 
voor huurders uitgesteld. 

 

 

DOELEN 
  Ongestoorde voortgang van bedrijfsprocessen 
   Effectieve en efficiënte organisatie en 

processen, ingericht vanuit de klant 
   Continue verbeteren, PDCA-cyclus volgen 
 Blije woCommers, blije klanten 

 

KLANTVISIE 
Gericht op ‘Blije klanten’ en 

dienstverlening met 
meerwaarde, is samen met 
huurders en collega’s een 

concept klantvisie opgesteld. 
Opmaat voor een 

dienstverleningsconcept. 
 

EFFECTORY 
Inzicht in de kwaliteit van de 

organisatie op het gebied 
van ‘Betrokkenheid’, 

‘Bevlogenheid’, ‘Efficiëncy’ 
en ‘Alignment’. Blije 

woCommers. 

 

 

STRATEGISCHE VISIE 
Met samenwerkings-

partners in digitale sessies 
en met vragenlijsten 

opgehaald waar de focus 
moet liggen van woCom de 

komende jaren. 

 

PROCESGERICHT 
Procescoaches 

geïnstalleerd en 
begeleiden teams in hun 

werk en leveren van  
klantwaarde. Eerste 

successtappen gemaakt. 
Nadrukkelijk vervolg 2021.  

BENCHMARK AEDES 
Huurdersoordeel: B 

Bedrijfslasten: A 
Duurzaamheid: B 

Onderhoud: B 
Beschikbaarheid: B 
Betaalbaarheid: A 

TAFELS 
Inrichting van besluittafel, 
adviestafel en stuurtafel. 
Korte bondige én (intern) 

openbare overlegstructuur 
elke 2 weken. 

RAPPORTAGE 
Naast de tertiaalrapportage, 

worden maandelijks de 
belangrijkste zaken uit de 

maandrapportage integraal 
besproken in de stuurtafel 

en intern gedeeld. 

 

 



 

 
 

 
 

CONTINUÏTEIT 

RATIO’S 
 norm 2020 
ICR > 1,4 1,86 
LtV <70% 47% 
Solvabiliteit >20% 49% 
Dekking <70% 33% 
Onderpand <70% 33% 

 

 

 

DOELEN 
 voldoen aan financiele ratio’s toezichthouders 
 continuïteit bewaken 
 verbeteren begrotingsproces en MJOP 

RESULTAAT 
(€ 1 miljoen) 2020 
Exploitatie 14,0 
Investeringen -3,3 
Waarderen 92,0 
Overig -4,0 
TOTAAL 98,7 

 

9 LASTEN PER VHE 
 2020 
Onderhoud 1.972 
Exploitatie 1.114 
Beheer 550 
Rente 1.146 
TOTAAL 4.782 

 

€ 723 MILJOEN 
is de maatschappelijke 
bijdrage van woCom, 

waarvan € 606 miljoen door 
huurmatiging ten opzichte 

van de markthuur.  

WAARDERING VASTGOED 
In 2020 zijn onze stenen maar liefst € 92,0 miljoen  

meer waard geworden. In totaal € 1,23 miljard! Dit komt 
door de waardering tegen marktwaarde. Na correctie 

voor verhuur (beschikbaarheid), sociale huurprijs 
(betaalbaarheid) en de werkelijke onderhoudsuitgaven 

(kwaliteit) resteert een beleidswaarde van € 511 miljoen. 

9 HUISHOUDBOEKJE 
(€ 1 mln.) 2020 

Huren +57,0 
Verkopen +5,8 
  

Reparaties -3,5 
Onderhoud en 
verduurzaming 

-18,8 

Rente -10,5 
Leefbaarheid -0,3 
Organisatiekosten -9,4 
Belastingen -12,8 
Verzekeringen -0,3 
Nieuwbouw en 
aankoop 

-14,4 

Leningen -11,8 

SALDO -18,7 
 

KASSTROMEN  
De vrije kasstroom stijgt van circa € 8,7 miljoen in 2019 
naar circa € 9,2 miljoen in 2020. Vrije kasstromen zijn  

belangrijk om nog te kunnen lenen. 

BELASTING 
woCom betaalde € 12,6 
miljoen aan belasting in 
2020: € 6,9 miljoen aan 
verhuurdersheffing en 
 € 3,1 miljoen vennoot-

schapbelasting. 
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GOVERNANCE 

CONTROLE 
woCom past het principe 

toe van ‘three lines of 
defence’ en risico-

management voor inzicht, 
beheersing en 

bewustwording 
 

INTEGRITEIT 
geen meldingen incident 

integriteit 
 geen meldingen 

klokkenluider 

DOELEN 
 inzicht door interne audits en controles 
 risico’s in beeld en in control 
 positief oordeel toezichthouders 
 implementatie software risicomanagement 

 

COMPLIANCE 
Invoering UBO-register in 2020. Woningcorporaties 

vanaf 5.000 VHE zijn per 1 januari 2020 aangemerkt als 
OOB. 

 

OORDEEL TOEZICHT 
Autoriteit 

woningcorporaties (Aw):  
 actualiseren integriteits-

code en klokkenluiders-
regeling.  Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw (WSW) 
geen opmerkingen. 

 

RISICOSYSTEEM 
In 2020 is voor de 

strategische risico’s de 
risicobereidheid bepaald en 

zijn de managers 
meegenomen in het 

monitoren van risico’s 
middels het risicosysteem. 

 

 

ACCOUNTANT 
Goedkeurende 

controleverklaring en geen 
materiële opmerkingen in 

managementletter.  

 

INTERNE AUDITS 
Audits voor: IT, verkoop/ 
terugkoop, AVG, woning-
toewijzing, marktwaarde. 
Nieuwe opzet controle-

planning 2021, zorgt voor 
kort cyclische toetsing en 
betere inbedding 3LOD. 

PRIVACY 
Er zijn 4 meldingen over 
privacy geweest. Er zijn 
geen meldingen aan de 

Autoriteit geweest.  

IN CONTROL 
WoCom beschikt over 

adequate risicobeheersing 
en -controlesystemen, 

structureel ingepast in de 
organisatie en is daarmee in 

control. 

 



 

 

RAAD VAN 
COMMISSARISSEN 

 

BIJEENKOMSTEN 
6x reguliere vergadering 

6x agendacommissie 
5x auditcommissie 

3x remuneratiecommissie 
1x zelfevaluatie 

 

DOELEN 
 Aandacht voor formele taken en bevoegdheden 
    en open bespreking in opiniërend deel. 
 Bewaken van de transparante, open cultuur. 
 Contact met huurders en medewerkers. 
 Invulling geven aan de teambelofte, door hierop 
    na elke vergadering te reflecteren. 

 

PE PUNTEN 
39 uur (punten) besteed 

aan permanente educatie 
(oordeelsvorming, 
corporatiewereld, 

leiderschap, bestuur) 

COMMISSIES 
Remuneratiecommissie  

(G. Huijbregts J. Brouwer) 
Auditcommissie 

(S. Warmoeskerken  
J. Brouwer) 

 

BEZETTING 
1 nieuw lid per 1-1-2020  

(J. Deuten) 
1 aftredend lid per  

31-12-2020 (L. Giesen) 
1 nieuwe kandidaat voor  

1-1-2021 (M. Foppen) 

SAMENSTELLING 
Lid Deskundigheid 
L. Giesen  Financiën, Economie 
G. Huijbregts Zorg, Bestuur 
J. Brouwer Vastgoed, Volkshuisvesting 
J. Deuten Volkshuisvesting 
S. Warmoeskerken Financiën, Economie 

 

INTEGRITEIT 
0 meldingen integriteit 
0 meldingen belangen-

verstrengeling 
allen lid VTW 

THEMA’S  
Strategische visie, organisatieontwikkeling, 

Investeringsvoorstellen, Prioriteiten, Samenwerking,  
Bod op de woonvisie, Governance, Dilemma’s,  
Risico’s, Kwaliteit dienstverlening, Benchmark, 

Ziekteverzuim, Participatie, Remuneratie 

 

IN GESPREK 
2x ondernemingsraad 

3x jaarvergadering huurdersorganisatie 
3x presentatie medewerkers bij vergadering 

6x aansluiten MT-leden bij vergadering 
 

 



JAARREKENING 

 

DOELEN 
 bieden van inzicht en overzicht 
 voldoen aan de ratio’s toezichthouders 
 voldoen aan regelgeving verslaglegging 
 goedkeurende verklaring accountant 

 

    

    

 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Witvrouwenbergweg 2 
5711 CN Someren 
Postbus 36 
5710 AA Someren 
 
T 0493 49 76 66 
info@wocom.nl 
www.wocom.nl 
 
 
Asten – Cranendonck – Heeze-Leende 
Helmond – Laarbeek – Someren 
 
 

 
 


