
INTRODUCTIE
In 2015 is de nieuwe De Veste vormgegeven. 
Samen met huurders, stakeholders en 
medewerkers hebben we nagedacht over het 
wáárom van onze organisatie, over wie we zijn en 
wat we moeten bieden. Dat heeft geresulteerd in 
een groot organisatieontwikkeltraject.

In het kort komt het er op neer dat we vinden dat 
we onze rol als woningcorporatie op een andere 
manier moeten ver vullen dan eerder gebruikelijk 
was. ‘Eerder’ is voorbij. We zijn en blijven eigenaar 
van stenen, muren en huizen. Maar we kijken er 
wél een beetje anders tegenaan. Binnen die stenen 
muren, spelen zich levens af van mensen en die 
zijn in geen enkel huis gelijk. Eigenlijk huisvesten 
we een veelvoud van eten, slapen, plezier, geluk en 
verdriet. De kwaliteit van leven binnen al die muren 
is onze drijfveer.

In de komende jaren gaan we onze activiteiten 
nadrukkelijker afstemmen op onze rol. 

Nu blikken we terug op 2015 … maar we kunnen 
niet wachten op de volgende jaarverslagen, waar 
we steeds meer kunnen en zullen laten zien waar 
we voor staan!

JAARVERSLAG 2015
Op deze kaart laten we in woord en beeld zien 
wie De Veste is en wat ze het afgelopen jaar heeft 
gedaan. Op de voorkant vertellen we waar we voor 
staan en welke activiteiten plaatsvonden in 2015. 
Op de achterzijde zijn onze strategische keuzes 
uitgeschreven. De volledige terugblik op vorig jaar 
is terug te lezen in ons jaarverslag.

OLDENHAGHEN,
OMMEN
In december 2015 werd het nieuwbouwcomplex 
deels opgeleverd met 59 appartementen en een 
wijksteunpunt. De overige appartementen en 
algemene ruimtes volgen in het eerste kwartaal van 
2016. 

CAMPUS, 
TERSCHELLING
Na een lang ontwikkelproces en zorgvuldige 
analyse van risico’s en het beheersen ervan, 
is in 2015 definitief het besluit genomen 
om op Terschelling een campus met 204 
studentenwoningen te bouwen voor het Maritiem 
Instituut Willem Barentz (de Zeevaartschool).

BUURTKANSACTIE
In juni 2015 organiseerden we voor de eerste keer ‘De Veste Buurtkans’. Een actie waarbij alle huurders werden 
uitgedaagd om een initiatief op te zetten voor het verbeteren van de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun 
buurt of wooncomplex. Hoe meer buren met een initiatief meededen, des te hoger het bedrag werd. Met maar liefst 
34 inzendingen was het een groot succes.

FINANCIËLE 
CONTINUÏTEIT

De getoonde ratio’s geven weer 
dat onze financiële continuïteit is 

gewaarborgd.

TERSCHELLING

TOTAAL: 
6336 VERHUUREENHEDEN

TOTAAL: 
44 FTE MEDEWERKERS

VECHTDAL

ENSCHEDE

ONDERSTEUNING
Boekhouding, ICT, 

Facilitair inkoop, Business 
control, Financial control, 
Communicatie, Directie 

secretariaat, P&O, 
Onderhoudsbegroting, 
Projectleider, Planner & 

Onderhoud

PARTNERS 
Partners van 

De Veste & de 
buitenwereld

WONEN
Woonconsulent, 
Wijkconsulent, 

Gebiedsconsulent & 
Portefeuillebeheerder

MANAGEMENT
Manager 

ondersteuning, 
Manager wonen, 

Directeur-bestuurder 
& Risk & control 

manager

ON
ZE

 HUURDER STAAT CENTRAAL

INTEREST-
COVERAGE 
RATIO 3,2 

(NORM > 1,40) LOAN TO 
VALUE 45,1% 
(NORM < 75%)

SOLVABILITEIT 53% 
(NORM > 25%)

20 T/M 35 JAAR

35 T/M 50 JAAR

50 T/M 65 JAAR

ONZE WAARDEN
1. WE ZIJN ALLEMAAL VERSCHILLEND EN DAT  
 MAAKT ONS GELIJK 
2.  ORGANISATIES ZIJN ER VOOR MENSEN
3.  WE NEMEN HET PERSOONLIJK
4.  GEWOON GOED VOOR ELKAAR

ONZE DROOM
We dromen van een duurzame en bewuste 
samenleving met liefde voor de medemens. 
Een trotse samenleving waarin iedereen in zijn of 
haar kracht staat en zo een zo groot mogelijke, 
positieve bijdrage kan leveren aan het eigen geluk 
en dat van anderen. 

ONZE AMBITIE
Door er te zíjn voor mensen, écht naar ze te 
luisteren en te stáán voor wie we zijn en wat we 
zeggen, creëren we samen een betere woon- en 
leefomgeving voor iedereen. Een omgeving waarin 
mensen worden gestimuleerd en in staat zijn de 
regie van hun eigen leven te voeren, zodat ze trots 
zijn en er een opwaartse, maatschappelijke spiraal 
ontstaat.

ONZE ACTIVITEITEN IN 2015

ONS WERKGEBIED HOE WIJ WERKEN: ONS ORGANOGRAMONZE MEDEWERKERS

605

3592

2139

WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK AAN ELKAAR



STRATEGISCHE 
KEUZES 

2015

VERKOOPBELEID:
• 5% korting en voorrang voor huurders

HUURBELEID: 
• Voor huurders met lage inkomens een lage 

huurverhoging

KWALITEIT:
• Dagelijks onderhoud
• Planmatig en contract onderhoud
• Comfort met V-meters
• Energiemaatregelen met E-meters

NIEUWBOUW:
• 59 appartementen eerste fase Oldenhaghen in 

Ommen 
• 12 huurwoningen Oranjebuurt in Dedemsvaart
• 7 huurwoningen in Dedemsvaart
• 4 huurwoningen in Balkbrug

OPTIMALISEREN PRIMAIRE PROCESSEN:
• Aan laten sluiten op de nieuwe identiteit

ONTWIKKELEN VAN ONZE MENSEN:
• Volgen van opleidingen en trainingen
• Stimuleren met loopbaanontwikkelingbudget

KLANTTEVREDENHEID DIENSTEN & WONEN:
• Monitoren kwaliteit
• Onderzoek online
• Klachtenmanagement

AANBOD ZO GOED MOGELIJK AFSTEMMEN OP 
DE VRAAG:
• Huisvesten bijzondere doelgroepen en urgenten
• Lage inkomens een comfortabele en betaalbare 

woning

GEZAMELIJK WOONRUIMTE VERDEELSYSTEEM:
• Vechtdal samen met Beter Wonen Vechtdal
• Enschede op de Campus samen met SJHT, UT, 

Saxion & de gemeente

BEPERKEN VAN UITZETTINGEN MET 
INCASSOPROCES:
• Samenwerking met partners geïntesiveerd

VOOR OPTIMALE WOON- EN LEEFOMGEVING 
WERKEN AAN DE LEEFBAARHEID:
• Wijkschouwen opgestart
• De Veste Buurtkans
• Convenant Ommen Armoedevrij
• Vrijwilligerswerk voor Stichting Present
• Atrium Angeli Custodes ingericht

VERDUURZAMEN WONINGEN:
• Woningen 2020 gemiddeld op energielabel B
• In 2020 geen woningen meer op energielabel E, 

F of G

BEWUSTWORDING ENERGIEVERBRUIK:
• Inzet energiecoaches

Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die 
aansluiten bij onze waarden, droom & ambitie

WE GAAN VOOR HET 
EXPERIMENT

ORGANISATIEONTWIKKELING:
• Investeren in onze medewerkers

GROTE PROFESSIONALISERINGSSLAG:
• Communicatie
• ICT
• Vastgoedsturing
• Risicobeheersing
• Prestatiemanagement
• Beleidsontwikkeling

VASTGOED PROJECTEN:
• Oldenhaghen samen met Saxenburgh Groep en 

de Baalderborg Groep
• Campus Terschelling samen met NHL, Gemeen-

te Terschelling en studentenbestuur

PERIODIEK OVERLEGGEN MET ONZE PARTNERS 
EN STAKEHOLDERS:
• Portefeuilleplan 
• Huurdersparticipatie
• Prestatieafspraken

WE TRANSFORMEREN 
INTERN

WE BOUWEN AAN 
PARTNERSHIPS

WE ZIJN GOEDE 
RENTMEESTERS

WE WILLEN CONTINU VERBETEREN

WE GAAN VOOR EEN PASSENDE WONING VOOR JOU EN 
VOOR ONS


