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1. Huisvesten primaire doelgroep

In 2015 kwam deltaWonen, samen met de 
andere corporaties in Zwolle en Kampen, huur-
dersorganisaties en gemeenten, tot de Betaal-
baarheidsagenda met een 10 puntenplan. 
Dit om te zorgen dat onze woningen ook voor 

de laagste inkomensgroepen betaalbaar zijn en 
blijven. De belangrijkste maatregel ten aanzien 
van betaalbaarheid is het verlagen van de 
streefhuren ten behoeve van de huursombena-
dering.

2014 64% 2017 90%

Ambitie 80%
Aandeel woningen tot en met aftoppingsgrenzen (€ 592,- / € 635,-)

Betaalbaarheid en woonlastenfonds Voorraadontwikkeling

Woonlastenfonds
Dit is een initiatief van de gemeente Zwolle en de 
Zwolse corporaties om onze woningen betaalbaar 
te houden. Vanuit het woonlastenfonds kan in een 
aantal specifieke gevallen de huur van een woning 
mogelijk worden verlaagd of konden huurders, 
die in een te dure huurwoning woonden, sneller 
verhuizen naar een goedkopere woning door een 
eenmalige ophoging van de inschrijfduur bij de 
Woningzoeker (in sommige gevallen ook met een 
verhuisvergoeding die betaald wordt door de ge-
meente).Iets meer dan 60 huurders van deltaWo-
nen hebben een huurverlaging gekregen.

De groei is in lijn met onze groeiambitie (mi-
nimaal 14.590 in 2025) om de spanning op de 
sociale huurmarkt tegen te gaan. 
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Aantal woningen deltaWonen

Door minder woningen te verkopen geven we 
invulling aan onze groeiambitie. We blijven wel 
woningen verkopen zodat we kunnen blijven 
investeren in onze woningvoorraad. Ambitie 
verkoop vanaf 2016: 30 woningen per jaar. 
We blijven wel woningen verkopen zodat we 
kunnen blijven investeren in onze woningvoor-
raad.
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Ambitie Realisatie

Verkochte woningen In 4 jaar tijd voegden we ruim 900 woningen toe.   
De woningvoorraad is gestegen met bijna 500 
woningen. Ruim 400 woningen zijn uit exploitatie 
gegaan door onder andere sloop, verkoop en 
samenvoeging. 

Aantal opleveringen/nieuwbouw
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Diverse nieuwbouw projecten zijn opgeleverd, 
waaronder: 

Prinsenpoort Zwolle

Heemhof Kampen

Frankhuis-Noord Zwolle Hofstraat Kampen

Leverden we een belangrijke bijdrage aan het 

unieke CPO-project Krasse Knarren: het eer-

ste in zijn soort en omvang in Nederland. 

Realiseerden we semi-permanente  

woningen van minder dan € 414,- per maand.

Maakten we prestatie-afspraken 

met de gemeenten Zwolle, Kampen en Olde-

broek. 

Startten we de co-creatie pilot ‘passende huur-

prijzen Mens en Milieu Vriendelijk

 Wonen Zwolle’.

Realiseerden we in de Zwolse wijk Frankhuis 

Noord 4 woningen samen met leerlingen van 

Deltion College.

En verder....



2. Huisvesten bijzondere doelgroepen

DeltaWonen draagt actief bij aan 
WWZ038 
Wat in 2013 begon als een verkenning naar 
gevolgen van de wet- en regelgeving in de zorg, 
groeide uit tot een programma dat al 4 jaar lang 
vorm geeft aan een intensieve samenwerking 
tussen de domeinen wonen, welzijn en zorg.

Het Programmamanagement tussen 2014-
2017 is geleverd vanuit deltaWonen.

Een greep uit resultaten samenwerkings-
verband WWZ038
•  Visies ‘Zwolle, een zorgbestendige stad’ en 

‘Kampen, zelfstandig wonen met zorg’;
• Gezamenlijk vraagonderzoek;
• Zorgsterrenclassificatie van alle corporatie-

woningen;
• SamenZwolle;
• Vernieuwing bemiddelingsmodule binnen 

woonruimteverdeling per 2018; 
• Werkafspraken voor goede aansluiting Socia-

le Wijkteams en Zwolse corporaties.

Vitale coalities

2120

Alle corporaties hebben ermee te 
maken: de nieuwe wetgeving voor 
wonen en zorg. Voor huurders die 
zorg of ondersteuning nodig hebben 
verandert er veel. In Zwolle zijn de 
29 betrokken partijen erg ver met 
hun afspraken hierover. Aedes-
Magazine sprak drie hoofdrolspelers, 
in het restaurant van een Zwols 
verzorgingshuis.

tek st: quinten snijders | foto’s: simone michelle de blouw

Wonen en zorg Zwolse stijl

‘ kIjk eerst WAt 
IeMAnd nog 
Wel kAn’

langer zelfstandig wonen

Overhandiging visie ‘Zwolle, een zorgbestendige stad’ aan 
DB Zwolle.

Artikel in Aedes Magazine over WWZ038.

SAMENWERKEN AAN WWZ038

Projecten

Talentenplein
 • 3 studententorens
 • 357 studentenwoningen
 • Verhuur en beheer door SSH
 • Inclusief wonen voor verschillende  
doelgroepen

 • Combinatie met woningen voor Leger des 
Heils en Tactusverslavingszorg – beschermd 
wonen, dagbesteding en gebruikersruimte

 • Oplevering 9 april 2015.

CPO de Dijk
 • Start initiatief: 2007
 • Oplevering: 2014
 • Doelgroep: jongeren met licht  
verstandelijke beperking

 • Zorg: JP vd Bent
 • 14 appartementen rondom atrium

Leverden we in Wezep het woonzorg-complex ‘Veldheem’ op.  

 Hebben we tussen 2014 en 2017, 224 woningen verhuurbaar gesteld aan mensen uit een bijzondere doelgroep.
Hebben we in Oldebroek 17 woningen geleverd aan statushouders (op een taakstelling van 153 te huisvesten statushouders).

En verder....



3.  Kwaliteit van woningen en woningbeheer

Ambitie 
 • Alle woningen in 2023 minimaal B- of A-la-
bel (minimaal EI van 1,37).

Gevolg
Voor 2023 gaan we ongeveer 8.000 wonin-
gen verbeteren.

Werkwijze
 • DeltaWonen heeft een regisserende, coör-
dinerende en coachende rol.

 • Bewonersbegeleiding en -communicatie 
door aannemer.

Resultaat
 • Realisatie van deze grote ambitie met het-
zelfde aantal eigen medewerkers.

 • Zowel het aantal woningen als het deelne-
merspercentage onder de huurders nam 
elk jaar toe.

Uitgangspunt
 • Aannemers kunnen circa 90% van onze 
huurders op goede wijze begeleiden.

 • Bij de 10% bijzondere gevallen (zoals 
bijvoorbeeld bij multiprobleem huurders) 
neemt deltaWonen het voortouw in de 
communicatie en huurdersbegeleiding.

Verduurzaming
Alles minimaal label B, minimaal een energieindex (EI) 1,37

Verwijderen open toestellen

Resultaten van de verbetering in het proces.

DeltaWonen totaal (26-6-2017)

Veiligheid staat hoog in het afwegingskader voor ons handelen. 
Daarom hebben wij vooruitlopend op landelijkse wet- en regel-
geving, alle open toestellen versneld verwijderd en vervangen. 
Dit is gebeurd in 2015 en 2016. Hierbij zijn ongeveer 1.300 
toestellen vervangen door HR cv-ketels.  
Wij voelen ons verantwoordelijk voor een veilig en gezond 
binnenklimaat in de woningen van onze huurders.

Radio interview m.b.t. verwijderen open toestellen.

Leverden we in 2015 de eerste EnergieNotaNul woningen op in Frankhuis-Zuid (Zwolle). 
Realiseerden we Prefab patiowoningen voor senioren  in Westenholte (Zwolle). 
Gaven we in 2015 uitvoering aan 1 van de grootste onderhoudsprojecten. In Holtenbroek renoveerden we 2 flatblokken, 140 woningen per blok, totaal 280 woningen. Uitvoering in 6 maanden.   

Behaalden we jaarlijks opnieuw het  onderhoudskwaliteitslabel MQM. 
Werden we in 2014 de snelste en best presterende  corporatie bij verduurzaming. 

Investeerden we tussen 2014 en 2017 € 95 miljoen  in Planmatig Onderhoud en E-renovatie.
Investeerden we tussen 2014 en 2017 € 24 miljoen  in dagelijks onderhoud. 

En verder....
Percentage huurder dat toestemming gaf voor woningverbetering 96%

Aantal woningverbeteringen 1274

2016

Percentage huurder dat toestemming gaf voor woningverbetering 92%

Aantal woningverbeteringen 705

2015

Percentage huurder dat toestemming gaf voor woningverbetering 83%

Aantal woningverbeteringen 205

2014

Ontwikkeling van de portefeuille van deltaWonen is in relatie tot de labels en EI-index.

Oud 
Energielabel 

EI-index 
nieuw 2016

Aantal 
woningen

2016
2020 

(gem. B)
Aantal 

woningen 
2020

2023 
(min. B)

A++ 0,6 of lager 1,8% 254 7,3% 1.028 9,3%

A+ 0,61-0,80 0,8% 113 0,4% 59 0,4%

A 0,81-1,20 22,5% 3.171 17,8% 2.509 16,8%

B 1,21-1,40 24,0% 3.383 53,5% 7.540 73,5%

C 1,41-1,80 26,8% 3.777 13,3% 1.875 0,0%

D 1,81-2,20 14,8% 2.086 4,2% 592 0,0%

E 2,21-2,40 4,3% 606 2,1% 296 0,0%

F 2,41-2,70 3,7% 521 0,9% 127 0,0%

G > 2,70 1,3% 183 0,5% 70 0,0%

http://www.rtvzwollefm.nl/radiogemist/detail?itemId=vSthD-VUksil&programId=1006


4. (Des)investeren

De versnellingsactie sociale woningbouw 
is een unieke samenwerking tussen de ge-
meente Zwolle en deltaWonen. Deze unieke 
samenwerking is tot stand gekomen in 2014 
en heeft als doel de versnelde realisatie van 
250-300 extra sociale woningen. De andere 
2 corporaties hebben de mogelijkheid gekre-
gen om een aantal projecten over te nemen. 
We hebben in een totaalpakket overeen-
stemming bereikt over bijna alle 15 locaties. 
Het gaat uiteindelijk om de realisatie van 445 
woningen (start bouw 2017).

26 huurappartementen

HSK 20

A28

A2
8

A28

66 opgeleverd 194 (binnenkort) in aanbouw 185 in voorbereiding 

2017 20182016 2019

Totaal 445 woningen

Stinspoort

Versnellingsactie

16

Transitorium

50

Reggelaan

18

Stilohal

25

Schubertstraat

27

Monteverdilaan

16

Friesewal

37

Hanzebad

50

Katwolderplein

48
57

Brandweerkazerne

35

Hobbemastraat22

Kanonsteeg14

Eemlaan

30

A2
8

In voorbereiding

In aanbouw

Opgeleverd

Samen versneld bouwen aan 445 sociale huurwoningen in Zwolle

Fenix 
blok A

De Zwolse corporaties Openbaar Belang en SWZ nemen ook deel aan de versnellingsactie.

VERKOCHT

47 verkochte eenheden goed voor 9,5 miljoen euro voor nieuwbouw

Versnellingsactie Verkoop BOG

Wij transformeren ons bezit naar 
een wensportefeuile door middel van 
nieuwbouw, sloop-nieuwbouw en ver-
koop van woningen. 

Jaarlijks verkopen wij tussen de 25 en 
30 woningen die niet in de wensporte-
feuille passen. Daarnaast is in 2016 een 
groot deel van de niet-DAEB portefeuil-
le verkocht, waaronder een complex 
met dure huurwoningen (Sans Soucis) . 

In totaal ging het om circa 27 BOG-ver-
huringen en 20 dure huurwoningen. 
De hiermee vrijgespeelde middelen 
worden ingezet om de ontwikkeling van 
extra huurwoningen, passend binnen de 

wensportefeuille, versneld mogelijk te 
maken. Door middel van deze verkoop 
wordt het mogelijk om ongeveer 65 
woningen te ontwikkelen, zonder 
hiervoor extra financiering te hoeven 
aantrekken.

De BOG die we in 2016 hebben ver-
kocht bevatten:

 • 11 commerciële ruimten in Zwolle 
 • 2 kinderdagverblijven in Kampen
 • 1 commerciële ruimte in Kampen
 • 1 horecagelegenheid in Zwolle
 • 2 kantoorruimtes in Zwolle
 • 10 ruimtes in een gezondheidscen-
trum in Kampen.

Ontwikkelden we HSK, 
waarin:

 - een mix van koop en huur is gerealiseerd - 
- we het bestaande casco 

hergebruiken -
- een deelauto pilotconcept 

is opgenomen - Filmpje eerste sleutel Eemlaan.

Harm Smeengekade 20 (HSK)

Stadskazerne Kampen Sans Sousis Stadshagen Zwolle

Hebben we de Stadskazerne Kampen  opgeleverd en verkocht.Door hergebruik en transformatie van dit bestaande vastgoed is dit pand nu weer het kloppend hart van de binnenstad waar ont-moeting centraal staat. In de Stadskazerne is ook onze woonwinkel gevestigd.

En verder....

http://www.rtvfocuszwolle.nl/video-eerste-woningen-versnellingsactie-sociale-huurwoningen-opgeleverd/


5. Kwaliteit van wijken en buurten

Zwolle
Positioneringsstatements: inzetten op 
geleidelijke transformatie
Om de woonkwaliteit in wijken en buur-
ten structureel te verbeteren hebben 
wij  de laatste jaren diverse positione-
ringsstatements opgesteld. Gezamenlijk 
met de gemeente en andere partijen 
ontwikkelen we een visie op de wijk om  
van daaruit een gemeenschappelijk toet-
singskader voor nieuwe plannen. 

De statements richten zich op doel-
groep/leefstijl (Smart Agent) en bijbe-
horende woningtypes, openbaar gebied 
en voorzieningen. Door deze zaken in 
goede afstemming aan te passen/reali-
seren met de verschillende stakeholders 
gaat de integrale kwaliteit van de wijk 
omhoog. DeltaWonen heeft met name 
in Zwolle de afgelopen jaren ingezet op 
statements onder andere bij Hanzeland 
en Kamperpoort.

KamperpoortHanzeland (transformatie Spoorzone) 2017

Wijkvernieuwing Ketensamenwerking en leefbaarheid

Kampen
Afronding transformatie Hanzewijk: 
gehele herstructurering van de wijk

 • Ingezet vanuit slechte technische kwa-
liteit en te eenzijdige wijkopbouw.

 • Doel: goede gemixte wijk maken.
 • Resultaat: nieuwe woonwijk inclusief 
nieuw winkelcentrum en tevreden 
bewoners .

Start bouw  winkelcentrum Hanzewijk

Sloop Hanzewijk

Samenwerking Sociaalwijkteam Oldebroek
Samenwerking tussen gemeente, zorgpartijen en delta-
Wonen (2015) om alle vragen te kunnen beantwoorden 
van inwoners op het gebied van zorg en welzijn, opvoe-
ding, werk en inkomen. DeltaWonen neemt geen zorg- 
of hulpverleningstaken op zich. Wij signaleren, initiëren, 
verbinden, faciliteren en verwijzen door..

Convenant Voorkoming huisuitzettingen Kampen 
2017

Maatschappelijke dienstverlening ‘De Kern’, gemeente 
Kampen, Beter Wonen en deltaWonen werken met 
het project ‘Vroeg erop af’ samen om huisuitzettingen 
zoveel mogelijk te voorkomen.  RTV-Oost heeft een 
nieuws-item over het project gemaakt.

Brunnepe aan ’t Roer
Bewoners van de wijk zetten zich in voor leefbaarheid in 
de straat en deltaWonen ondersteunde daar waar het kon.  

 • Samen met de gemeente hebben de bewoners de 
bloembakken gevuld.

 • Samen met deltaWonen knapten de bewoners het 
speeltuintje op.

 • Samen organiseerden we activiteiten in de wijk.
 • DeltaWonen zorgde voor nieuwe tuinhekjes en 
bewoners hebben zelf de steeg geverfd met verf van 
deltaWonen. 

Vindplaats Schulden Zwolle
Gemeente Zwolle en het Sociaal wijkteam maken 
samen met Zilveren Kruis, de Zwolse Corporaties, 
Vitens, Essent, energiedirect.nl, Nuon, Eneco, Oxxio, 
WoonEnergie en Stichting BKR samen afspraken om 
betalingsproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren.

Gaven we aandacht aan laaggeletterdheid door:- training brieven schrijven op B1-niveau - taalcoaches per afdeling te benoemen -  voorlichting over laaggeletterdheid - Stichting Lezen en Schrijven te koppelen op Sociaal Team Oldebroek - pilot gemeente Zwolle ‘Aanpak laaggeletterde schuldenaren’ .

Noemde de Stichting Lezen en schrijven deltaWo-nen een voorbeeldorganisatie als het gaat om de manier waarop wij vanuit onze maatschappelijke rol actief zijn op dit onderwerp. 
 Benoemden we 2015 en 2016 tot het Jaar van de Leefbaarheid. 

Werd 2017 het Jaar van de Zeggenschap. 
Huurderstevredenheid van 7.1  in 2013 naar 7.3 in 2016. 

En verder....

Winkelcentrum Hanzewijk

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=262369


6. Dienstverlening

BedrijfslastenKlanttevredenheid

Landelijk
gemiddelde

7,5

Landelijk
gemiddelde

€ 790

Aedes Benchmark 2017

7,7 € 648

Eens in de 3 jaar wordt het bewonerstevre-
denheidsonderzoek uitgevoerd onder onze 
huurders. In dit onderzoek worden huurders 
gevraagd naar hun tevredenheid ten aanzien 
van de eigen woning en woonomgeving. Uit het 
bewonerstevredenheidsonderzoek 2016 blijkt 
dat onze huurders over het algemeen tevreden 
zijn over hun woning en hun woonomgeving. Op 
beide punten scoren we dit jaar hoger dan in het 
vorige onderzoek uit 2013. 

Huurders beoordeelden hun woning met gemid-
deld een 7,3 (in 2013 was dit een 7,1) en voor de 
woonomgeving gaven huurders gemiddeld een 
7,2 (in 2013 was dit een 7,0). Voor de woning 
scoren met name de staat van onderhoud en 
warmte-isolatie hoger dan in 2013. Een mooie 
waardering van onze huurders voor de E-re-
novaties die we in de afgelopen jaren hebben 
uitgevoerd!

BEWONERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2016

BedrijfslastenKlanttevredenheid

Landelijk
gemiddelde

7,4

Landelijk
gemiddelde

€ 853

Aedes Benchmark 2016

De mening van onze klanten telt! 

7,2

Woonomgeving

7,3

Woning

7,9

Dienstverlening

7,7 € 621

Bewonerstevredenheidsonderzoek 2016

2015 2016 2016 2017 2017

Intranet Website Kennisbank KCC-portaal Huurdersportaal

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan verdere professionalise-
ring van onze (digitale) dienstverlening. In het project e-Corporatie 
hebben we 5 digitale platformen neergezet: het intranet, de website, 
een kennisbank, een klantcontactportaal en het huurdersportaal.

e-Corporatie

 • Gaf het klantportaal inzicht in het aantal huurders met een huurachterstand. De huurachterstanden zijn ingelopen mede doordat we pro-actief achter de huurach-terstanden aanbelden.  

 • Hadden we de vakantiegeldactie: huur-ders met huurachterstand werden in de maand mei erop geattendeerd om (extra) af te lossen. 

 • Stuurt het Klantenservicecentrum bij bij-zondere gelegenheden of naar aanleiding van een bijzonder gesprek een ansicht-kaart.

En verder....

Zorgeloos leven en wonen

landelijk deltaWonen landelijk deltaWonen

2017 7,5 7,7     790 648

2016 7,4 7,7     853 621

2015 7,4 7,9     925 755

2014 7,3 7,3 1.000 683

 

Betere dienstverlening door shuttlekasten in het 
magazijn.



7. Overig

In 2012 is de eerste verkenning voor de LEAN 
werkmethode binnen deltaWonen gestart. In-
middels wordt deze werkwijze al 4 jaar omarmd 
door de hele organisatie 

 • Binnen elk team worden verbeteringen 
doorgevoerd.

 • Per kwartaal vieren we onze successen, waar-
bij we ook een leanjournaal uitbrengen.

 • ‘De LEAN reis bij deltaWonen’ is vastgelegd in 
een filmpje. 

Week-/dagstart op de afdeling Frontoffice Succes gekoppeld aan ons HOP-HUIS

Wij werken LEAN bij deltaWonen Assetmanagement en 
investeringsstatuut

  Waarde
toevoegen

Professioneel

Klant voorop

D U U R Z A A M

Verbindend

Financieel gezond

Standaard Balans
werklast

CONTINU VERBETEREN

Verrassend

Medewerker in zijn kracht

Respectvol

Bijdragen samenleving

Gelijkmatige
stroom

Actuele
info

Transparante 
bedrijfsvoering

Ik weet wat  
ik bijdraag!

Wat kan ik  
voor je doen?

Afwegingskaders:
1. veiligheid, gezondheid, milieu
2. kwaliteit
3. leverbetrouwbaarheid
4. kosten

Vanaf eind 2013 is deltaWonen vanuit Assetma-
nagement gaan werken aan het investeringssta-
tuut. Via meerdere versies is in maart 2017  het 
huidige statuut vastgesteld.

Belangrijke onderwerpen:
 • Maatschappelijke toegevoegde waarde 
 • Risicoprofiel
 • Financieel rendement  van een project
 • Het taxatieproces
 • Inbrengwaardes
 • Desinvesteringen. 

1. Het investeringsstatuut geeft de kaders 
aan voor investeringen in nieuwbouw en 
in de bestaande woningvoorraad.  

2. Met de gestandaardiseerde kaders en 
rekenmethodiek is het mogelijk om een 
snelle afweging te maken of een project 
wel of niet haalbaar is.  

3. Het investeringsstatuut heeft geholpen 
om een goede risicoschatting te maken 
voor projecten in het kader van de 
versnellingsactie.  

4. Door gebruik te maken van de markt-
waarde methodiek is het mogelijk om 
ook op niet vanzelfsprekende locaties 
nieuwe sociale huurwoningen te reali-
seren. Voorbeelden: Friese Wal en het 
Transitorium.

Is in 2017 de implementatie van het nieuwe primaire systeem gestart.
Is deltaWonen sinds 2016 met de hele organisatie gehuisvest op 1 locatie, met daarnaast nog 1 woonwinkel in Kampen.  

En verder....

32 
successen

24 
successen 24 

successen

2015 2016 2017

Aantal successen

Voorbeelden van successen
 • Optimalisatie proces huurverhoging: 
15% minder klantcontacten.

 • Optimalisatie proces facturatie: 90% 
facturen digitaal ontvangst.

 • Verhoging servicelevel Frontoffice:  
sturing door dashboard.

 • Optimalisatie proces bewonersparticipa-
tie: hogere tevredenheid bewonerscom-
missies.

 • Optimalisatie proces betalen: verhoging 
automatische betalingen. 

 • Optimalisatie binnen proces huurincasso: 
actie voor (extra) aflossing.

https://youtu.be/9imFAeZ8pGs
https://www.youtube.com/watch?v=n3-XB2gOf5c 

