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1. Voorwoord 

      
 

Meer dan wonen 

Met gepaste trots presenteert Antares met dit document zijn ondernemingsplan voor de periode 2021-

2024. De plannen en ambities voor de komende vier jaar hebben we op een zo pakkend mogelijke 

manier proberen te verwoorden. De uitdaging was om zonder veel leeswerk de strategische doelen van 

Antares helder over te brengen. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om niet op een (te) hoog 

abstractieniveau te blijven hangen. U zult als lezer dan ook zien dat we voor zover dat in dit 

ondernemingsplan kan, onze doelen zo meetbaar mogelijk hebben gemaakt. Dat geldt zeker nog niet 

voor alle ambities. Dit ondernemingsplan moet vooral worden gezien als een strategisch/tactisch kader 

van waaruit we meetbare jaarplannen afleiden. 

Geheel in de lijn met de gekantelde organisatie en vernieuwde klantbenadering, is dit ondernemingsplan 

tot stand gekomen in een interactief proces. De uitkomsten uit de visitatie 2016-2019, uitgevoerd in de 

tweede helft van 2020, hebben input geleverd vanuit onze stakeholders. Met die waardevolle feedback en 

informatie zijn we, aangevuld met een groot scala aan eigen informatie,  aan de slag gegaan. En met ‘we’ 

bedoelen we zo ongeveer alle medewerkers van Antares. Geen top-down, maar een bottom-up proces 

waarbij we de expertise van onze medewerkers maximaal hebben benut. In de aanloop van dit plan zijn 

daarnaast, in een open gedachtewisseling en in de vorm van themasessies, de strategische doelen met 

de rvc uitgenut en wordt er gekoerst op sturen op doelen met controle achteraf. Dit ondernemingsplan 

kan daarom rekenen op een groot draagvlak en veel gedragen acceptatie binnen de Antares-organisatie.  

Dat draagvlak vinden wij heel belangrijk. Vanuit die positie wil Antares het eigenaarschap en de eigen 

verantwoordelijkheid voor het werk zover mogelijk laten ‘indalen’ in de organisatie. Onze filosofie is dat 

medewerkers maximaal tot hun recht komen als er, binnen duidelijke kaders, maximale ruimte wordt 

geboden om de eigen expertise zo goed mogelijk in te zetten.  

Klanttevredenheid dankzij een zo goed mogelijke service vinden wij heel belangrijk. Om die reden 

introduceerden wij enkele jaren geleden het begrip werken vanuit de bedoeling: (samen werken aan) 

woongeluk. Dat doel kunnen we als dienstverlener alleen bereiken als onze medewerkers daar vanuit 

intrinsieke motivatie invulling aan kunnen geven.  

De wereld waarbinnen woningcorporaties zich bewegen is op zijn zachts gezegd dynamisch te noemen. 

De regel- en wetgeving en de veelal daaruit volgende lastendruk worden als beklemmend ervaren. Het 

volkshuisvestelijk belang lijkt daaraan soms wat ondergeschikt te zijn geworden. Maar er is iets aan het 

kantelen. De woningnood is hoog en leefbaarheidsproblemen nemen toe. Een herwaardering van het 

werk en de functie van woningcorporaties voor de cohesie in de samenleving is waarneembaar. Daar zijn 

we blij mee. Vooral omdat de sociale huisvesting in Nederland tot de top van de wereld behoort. 

Daarmee hebben we decennialang sociale cohesie in wijken weten te borgen. 

In de zoektocht naar herpositionering wil Antares niet alleen volgend, maar zeker ook beleidsbepalend 

zijn. Op lokaal niveau zetten wij onze expertise en investeringskracht graag in om toekomstvaste wijken 

te bouwen waar het goed wonen is en mensen vanuit een goede woning zelf in positie worden gebracht 

om invulling te geven aan woongeluk.  

Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage aan dit ondernemingsplan. Een bijzonder woord van dank aan 

Karin Waldram die als externe begeleider alles in goede banen heeft geleid.  

 

Paul Stelder  

Directeur-bestuurder 
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2. Een terugblik 

      
 

Ons vorige ondernemingsplan stamt uit de tijd dat de nieuwe Woningwet werd geïmplementeerd. Een 

ingrijpende strategische opgave, waar we als organisatie hard aan hebben gewerkt. Allereerst door het 

splitsen van DAEB- en niet-DAEB-vastgoed. Maar ook de verscherping van het interne en externe 

toezicht, de toegenomen administratieve lastendruk en de status van Organisatie van Openbaar Belang 

hebben veel van de organisatie gevraagd.  

Halverwege de vorige planperiode, hebben we gekozen voor een organisatieverandering. Deze is gericht 

op het werken vanuit de bedoeling, die we hebben gedefinieerd als ‘(samen werken aan) woongeluk’. Dat 

betekent dat we de beleving van de klant voorop zetten. Hierin trekken we samen op met onze huurders, 

samenwerkingspartners en andere stakeholders.  

Voordat we dit nieuwe ondernemingsplan zijn gaan vormgeven, hebben we de balans opgemaakt. Waar 

staan we nu? Welke plannen hebben we afgerond, welke zijn nog in ontwikkeling en welke nieuwe 

voegen we hieraan toe? Een korte terugblik is op zijn plaats, om zo de brug te slaan naar de strategische 

keuzes in dit nieuwe plan, waar we de komende vier jaar actief mee aan de slag gaan.  

 

Klant steeds meer centraal 

We zijn een klantgedreven organisatie, uiteraard binnen verantwoorde grenzen. Het centraal stellen van 

de klant heeft de afgelopen jaren zichtbaar vorm gekregen. In dat kader:  

• Hebben we werkwijzen en processen geoptimaliseerd, gericht op de kwaliteit van onze 

dienstverlening. Voeding hiervoor is onder meer de input uit duizenden enquêtes die onze 

huurders invulden. Een traject waarin we grote stappen hebben gezet, maar dat ook onze 

aandacht heeft in de komende planperiode. 

• Bieden we een gedifferentieerde woningportefeuille met bijpassende dienstverlening die aansluit 

op de woonwensen van de verschillende doelgroepen. Ook kijken we naar mogelijkheden om de 

middeninkomens te helpen, wat in dit plan ook uitgebreid terugkomt.  

• Voelen we ons verantwoordelijk met betrekking tot wonen, dragen we bij aan vraagstukken over 

leefbaarheid en werken we samen met bijvoorbeeld externe partijen in zorg en welzijn. Daarbij 

zoeken we vanuit het belang van onze doelgroep de verbinding met huurders en stakeholders. 

Leefbaarheid is voor Antares een belangrijk onderdeel en maakt integraal deel uit van de 

wijkteams die sinds 2018 zijn vormgegeven.  

• Zijn we aan de slag gegaan met woonlastenbeheersing omdat we ons verantwoordelijk voelen 

voor de betaalbaarheid van ons woningbezit. Ruim 96% van het bezit bestaat uit sociale 

huurwoningen en meer dan 80% van onze huurwoningen is beschikbaar voor huurders die in 

aanmerking komen voor huurtoeslag.  

 

Verduurzaming van het vastgoed 

In het vorige ondernemingsplan lag de focus op de bestaande woningvoorraad en de bestaande 

grondposities. Van de investeringsruimte werd 40% bestemd voor nieuwbouw, 40% voor renovatie en 

20% voor energetische verbetering. In dat kader:  

• Zijn we bezig ons bezit bij de tijd te brengen, waarbij duurzaamheid een structureel onderdeel is 

van onze werkwijze. De doelstelling om eind 2021 voor het totale woningbezit gemiddeld op 

energielabel B te komen is gerealiseerd.  

• Wordt de huurder actief betrokken bij het verduurzamen van ons vastgoed. Met 

bewonersavonden en/of klankbordgroepen brengen we de behoefte van onze huurders in kaart. 

Uitgangspunt is dat we doelmatig bouwen en renoveren, ‘terugrekenend’ vanuit de doelgroep en 

de huurprijs. Daar krijgen we positieve feedback op van onze huurders.  
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• Hebben we onze vastgoedambities op basis van een grondige analyse van interne en externe 

factoren uitgewerkt in de portefeuillestrategie. Er zijn onder andere kaders bepaald over de 

kwaliteit van een Antares-woning en de streefhuren van nieuwbouwwoningen.  

 

Organisatie in ontwikkeling 

Met de ingezette organisatieontwikkeling in 2018, die onder andere is gericht op samensturing, 

verantwoordelijkheden laag in de organisatie en eigenaarschap van medewerkers, is een 

professionaliseringsslag ingezet die deels is gerealiseerd. In dat kader:  

• Hebben we een matrixorganisatie opgezet, met nieuwe teams, waardoor een plattere organisatie 

is ontstaan die past bij de kaders van samensturing en eigenaarschap. We zijn ervan overtuigd 

dat we onze klant op deze manier beter kunnen bedienen én dat dit bijdraagt aan het werkgeluk 

van onze medewerkers.  

• Is deze samensturende organisatie nog volop in ontwikkeling; zowel qua structuur als qua 

bedrijfscultuur. Kaders zijn ingebed en er is aandacht voor een goede rol- en taakverdeling 

tussen managers en medewerkers. In de vorm van tien kenmerken zijn werkafspraken gemaakt. 

Het werken in een matrixorganisatie wordt steeds meer normaal, maar we zijn er nog niet.  

• Werken we met onze stakeholders: gemeenten, tientallen ondernemingen, netwerk- en 

ketenpartners, zorgorganisaties, huurdersbelangenverenigingen, toezichthouders et cetera elke 

dag samen aan woongeluk voor onze huurders. We zoeken in de samenwerking naar de juiste 

verbindingen in de overtuiging dat dit meerwaarde oplevert.  

• Sturen we financieel op de sectorgemiddelden en zijn we financieel gezond. We voldoen aan de 

normen en ratio’s die het WSW hanteert. We wegen onze investeringen en het daarmee te 

behalen financiële resultaat altijd af aan het maatschappelijk rendement.  

• Sturen we op een verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering van medewerkers, gericht 

op een duurzame inzetbaarheid. Dit doen we via gerichte training en opleiding, faciliterend 

leiderschap, digitalisering van werkzaamheden en training on-the-job.  

 

Nieuwe plannen smeden 

De totstandkoming van het ondernemingsplan 2021-2025 is meteen een mooi voorbeeld van hoe werken 

in een samensturende matrixorganisatie er in de praktijk aan toe gaat. Met een brede projectgroep is in 

een aantal sessies – eerst nog fysiek en later digitaal vanwege de coronamaatregelen – gebrainstormd 

over missie, visie en strategische keuzes voor de komende jaren. Waarbij we steeds meer focus 

aanbrachten en zo samen toewerkten naar het maken van keuzes. Op twee momenten in het proces zijn 

alle medewerkers van de organisatie in de gelegenheid gesteld actief mee te denken en doen, kritiek te 

uiten en bij te dragen aan het uiteindelijke resultaat. Ook stakeholders en de raad van commissarissen 

zijn actief betrokken door aan de voorkant input te leveren en na afloop te toetsen. Zo is het 

ondernemingsplan echt van ons allemaal.  

Het ondernemingsplan geeft de grote lijn weer waarmee Antares zich de komende jaren bezighoudt. Op 

welke ontwikkelingen zetten we in en wat doen we niet? In jaarplannen worden de plannen concreet en 

meetbaar uitgewerkt. Ook in die plannen betrekken we onze medewerkers, maar leggen we ook 

nadrukkelijk de verbinding met onze stakeholders en onze huurders. Zodat we aan het einde van de 

planperiode met z’n allen trots kunnen terugkijken op wat we samen hebben bereikt. 
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3. Ontwikkelingen om ons heen 

      
 

Meerdere ontwikkelingen om ons heen zijn van invloed op ons doen en laten. De meest relevante 

ontwikkelingen hebben we verwerkt in een SWOT-analyse: 

Sterktes Zwaktes 

• Dichtbij de klant (menselijke maat) 

• Aandacht voor leefbaarheid 

• Betrouwbare naam en reputatie 

• Tevreden huurders: een hoge kwaliteit van en 

waardering voor de dienstverlening 

• De (energetische) kwaliteit van het woningbezit 

• Een goede vastgoedpositie in de wijken/kernen, 

kijkend naar omvang, spreiding en kwaliteit 

• Een platte en slagkrachtige werkorganisatie met 

korte lijnen en maximale bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden bij de professionals in de lijn  

• Tevreden medewerkers!  

• Een aantrekkelijke werkgever 

• Een gezonde financiële en vermogenspositie 

• Antares is in control en voldoet aan de eisen vanuit 

de OOB-status 

• De schaalgrootte past bij de ambities en uitdagingen 

• Antares laat te weinig zien wat we doen en waarvoor 

we staan 

• Stakeholdermanagement nog te weinig ontwikkeld 

• Te weinig definitie en meetbaarheid begrip 

‘woongeluk’  

• Beperkte niet-DAEB-mogelijkheden voor invulling 

woningbehoefte middeninkomens  

• Beperkt aantal grondposities 

• Talentmanagement en duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers vraagt om doorontwikkeling 

• Onvoldoende (strategische) kaders om op te toetsen 

en bij te sturen 

• Te weinig PDCA-denken en verankering proces- en 

risicomanagement in dagelijks werk  

Kansen Bedreigingen 

• De curves van bevolkingsontwikkeling lopen veel 

vlakker dan jaren geleden voorspeld: er is minder 

krimp dan voorspeld  

• Leefbaarheid wordt in de komende jaren een nog 

veel grotere prioriteit (zie volkshuisvestelijke 

prioriteiten 2021-2025 en actieagenda wonen)  

• De markttoets voor middeninkomens is de komende 

drie jaar buiten werking gesteld. Dit biedt meer 

mogelijkheden om niet-DAEB-woningen te realiseren 

• De rente is nog steeds laag 

• In 2022 lijkt de Omgevingswet te worden ingevoerd, 

waarmee regels voor ruimtelijke ontwikkelingen 

worden vereenvoudigd en samengevoegd 

• De medewerker van morgen zoekt steeds meer naar 

autonomie en betekenis bij het vinden van een 

werkgever 

• Er zijn sectorbrede afspraken gemaakt over het 

overnemen van lenen en bezit van de Rotterdamse 

woningcorporatie Vestia 

• De duur en (economische) gevolgen van de 

coronacrisis zijn nog niet bekend voor deze regio 

• Onduidelijk overheidsbeleid: de toekomst van de 

verhuurderheffing, de regie voor de bouwopgave, 

het huurbeleid, de concurrentiepositie van sociale en 

commerciële verhuurders en de effecten van de 

tweedekamerverkiezingen. Nauwelijks 

huisvestingsbeleid in gemeenten in het werkgebied 

• Werkgelegenheid in de regio is groter dan nodig is 

voor eigen inwoners. Veel personeel van buiten de 

regio, wat zorgt voor druk op de woningmarkt 

• Mensen blijven langer thuis wonen, er komen meer 

mensen ‘met een rugzakje’ en er is meer overlast in 

wijken waar weinig differentiatie is 

• De belastingdruk houdt de betaalbaarheid en 

investeringscapaciteit onder druk 

• Kwalitatief tekort aan woningen door verwachte 

krimpscenario, waardoor woningbouw op slot zit 

• De participatiemaatschappij is nog te beperkt en laat 

nog niet de bedoelde resultaten zien; de zwakkere 

sociale structuur brengt extra risico mee 

• Decentralisaties hebben niet de bedoelde resultaten 

en leiden tot zorgen bij maatschappelijke 

organisaties. Er zijn ongewenste effecten in buurten 

en wijken, terwijl er geen tekenen zijn van 

verandering in regelgeving 
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4. Onze uitgangspunten 

      
 

Onze missie 

We bieden een betaalbaar, goed onderhouden en duurzaam thuis voor mensen die daar niet zelf in 

kunnen voorzien. Samen met onze huurders en partners zorgen we voor een leefbare woonomgeving.  

 

Onze doelgroepen 

Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd. Wij sluiten niemand uit, maar zijn er vooral voor onze:  

• Eerste doelgroep: huishoudens met een jaarinkomen tot de huurtoeslaggrens (nu circa  

€ 32.000) 

• Tweede doelgroep: huishoudens met een jaarinkomen tot circa € 45.000 (bovenkant sociale 

doelgroep en lage middeninkomens).  

Bijzondere doelgroepen behoren tot de reguliere (eerste en tweede) doelgroepen.  

Wat hen bijzonder maakt, is dat zij voorrang krijgen bij toewijzing en dat zij soms speciale zorg of 

begeleiding vragen. Deze voorrang moet in balans zijn met de woningzoekenden die al lang wachten op 

de meer gewilde woningen. Ook mag de zorg- of begeleidingsbehoefte niet te veel drukken op de sociale 

structuur in de buurt. Deze aspecten weegt Antares mee in het passend toewijzen van woningen aan 

huishoudens in de bijzondere doelgroepen.  

Omdat iedereen recht heeft op een dak boven het hoofd, staan we open voor vragen van zorgpartijen. 

Antares bouwt daarvoor alleen woonvoorzieningen als zij dat echt niet zelf kunnen. Ook bouwen we 

alleen woonvoorzieningen die we later relatief eenvoudig kunnen aanpassen voor reguliere doelgroepen. 

We gaan niet op zoek naar dergelijke vragen, maar onderzoeken wel de behoefte en beweging in deze 

markt.  

We zien inmiddels ook een derde doelgroep.  

Mensen met middeninkomens (jaarinkomen tussen circa € 40.000 en circa € 60.000) die nauwelijks 

terecht kunnen op de woningmarkt. De vraag is groter dan het aanbod en groeit nog in de komende 

jaren. Deze groep kan nu moeilijk zelf in huisvesting voorzien en is een maatschappelijke opgave 

geworden. Gemeenten vragen om onze hulp bij het vergroten van het aanbod aan deze groep. Ook de 

rijksoverheid ziet dat de markt dit niet oppakt. Voor de periode 2021-2023 is daarom de markttoets voor 

het ontwikkelen van niet-DAEB-woningen buiten werking gesteld. Wel vraagt het bouwen van niet-DAEB-

woningen een andere vorm van financiering dan het bouwen van DAEB-woningen.  

We zien daarnaast dat meer inkomensdiversiteit in de instroom en samenstelling van buurten zorgt voor 

sociale versterking. Antares is bereid en genegen om niet-DAEB-woningen te realiseren voor deze groep, 

mits aan deze voorwaarden wordt voldaan:  

• De huurprijs ligt tussen de liberalisatiegrens en een maximale huurprijs die past bij de 

jaarinkomens tussen circa € 40.000 en circa € 60.000 

• De huurprijs moet een passend rendement geven 

• Het ontwikkelen van niet-DAEB-woningen moet bijdragen aan inkomensdiversiteit in de 

betreffende buurt/wijk en er is geen andere partij die dat in die buurt/wijk al oppakt 

• Het ontwikkelen van niet-DAEB-woningen moet bijdragen aan de diversiteit van de 

vastgoedportefeuille van Antares.  

Het realiseren van niet-DAEB-woningen kan mogelijk ook door het overhevelen van DAEB-woningen naar 

de niet-DAEB-portefeuille, zonder dat dit wezenlijk ten koste gaat van het DAEB-bezit. De kwaliteit van 

onze woningen legitimeert dat. De ontwikkeling van onze ‘wensportefeuille’ en de omvang van de 



________________________________________________________________________________________________________Pagina | 8 
 

verschillende doelgroepen werken we uit in onze portefeuillestrategie, op basis van de uitgangspunten in 

dit ondernemingsplan, de woonvisie van de gemeenten, woningmarktinformatie, andere relevante 

informatie en financiële doorrekeningen.  

 

Onze visie 

Onze visie is: samen werken aan woongeluk. Dat bereiken we door te werken vanuit de bedoeling en 

door het centraal stellen van de klantbeleving in alles wat we doen.  

 De gelukkige bewoner 

De klant staat bij Antares voorop. We voeren dagelijks het gesprek met huurders en 

samenwerkingspartners: we luisteren aandachtig, faciliteren, denken mee, lossen op 

waar dit kan of wijzen hen de juiste weg om hen in positie te brengen. Daar zijn we 

duidelijk en eerlijk in. We kennen onze klant en de klant kent ons. Woongeluk gaat 

verder dan een veilige en betaalbare woning bieden: een leefbare woonomgeving is 

hier onlosmakelijk mee verbonden. Op dat vlak nemen we onze verantwoordelijk-

heid. Door te faciliteren en te ondersteunen leveren we een bijdrage aan een 

leefbare maatschappij en aan de zelfredzaamheid van onze huurders.  

 

 Het toekomstbestendige vastgoed 

Vastgoed zien wij als middel om onze missie te bereiken. We zorgen voor een 

gedifferentieerd aanbod dat past bij de verschillende doelgroepen waar we voor zijn. 

Onze woningen zijn goed onderhouden en we verduurzamen binnen de middelen die 

we hebben. In vastgoedontwikkeling laten we traditioneel bouwen los. We maken 

gebruik van betaalbare, vernieuwende concepten die zich bewezen hebben.  

 De vitale organisatie 

We zijn een betrokken woningcorporatie met een gezonde bedrijfsvoering. Onze 

organisatie is samensturend: het eigenaarschap van medewerkers is groot en de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de professionals zelf. Het 

management stelt duidelijke doelen en faciliteert, ondersteunt en coacht 

medewerkers bij de realisatie hiervan. We werken transparant en eenduidig: elke 

keer weer. De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en continu verbeteren is 

vanzelfsprekend. We kiezen bewust wat we wel en niet doen.  

 

Ons DNA 

Zo zijn we  

Deze kernwaarden verbinden ons met elkaar en worden door onze klanten en stakeholders ervaren:   

• Dichtbij 

We zijn een toegankelijke, klantgerichte organisatie, met betrokken en bevlogen medewerkers 

die persoonlijk en hartelijk omgaan met onze klanten en stakeholders.  

• Verbonden 

We zijn een betrouwbare en sociaal-maatschappelijke organisatie en voelen ons verantwoordelijk 

voor en verbonden met onze omgeving. Om onze doelen te bereiken werken we goed samen en 

verbinden we ons aan de afgesproken resultaten.  

• Authentiek 

We zijn eerlijk, duidelijk en we maken eigen keuzes. We gaan uit van onze eigen visie en kracht en 

zijn vindingrijk in het ontwikkelen van oplossingen die passen bij onze klant én bij ons als Antares. 

What you see, is what you get!  
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Zo werken we  

In ons dagelijks doen en laten stellen we de behoefte van de klant centraal. Hierover hebben we de 

volgende werkafspraken gemaakt:    

 

 Samensturing en eigenaarschap 

• Samen bepalen we het ‘hoe’: oplossingen, aanpak, uitvoering 

• De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie 

• Samen nemen we beslissingen volgens de adviesmethode en delen we informatie  

• Fouten maken mag: daarvan leren en groeien we samen 

 Werken als één team Antares 

• We maken gebruik van elkaars kennis en expertise 

• We komen de afspraken die we met elkaar maken na en spreken elkaar hierop aan 

(feedbackcultuur) 

• We zijn altijd bereid om collega’s te helpen, binnen en buiten ons team 

• We hebben oog voor de mens achter de collega 

 Leiderschap 

• Het bestuur en het management borgen de visie van Antares, geven vertrouwen aan 

het team en bewaken de resultaten, de identiteit en de ontwikkeling van het team 

• Het bestuur en het management zijn eindverantwoordelijk en hebben een duidelijk 

opdrachtgeverschap naar de organisatie toe 

• Het bestuur en het management zijn een voorbeeld voor anderen, durven anders vast 

te houden en vertrouwen de mensen om zich heen 

• Het bestuur en het management hebben een brede interesse in en kennis van de 

gehele organisatie 

• De stijl van leiderschap omschrijven we als coachend, faciliterend en inspirerend 

 

 Kaders 

• Kaders zorgen voor eenduidigheid en duidelijkheid: ze bieden handvatten om ons werk 

goed te kunnen doen 

• We gebruiken kaders om de gewenste kwaliteit op niveau te houden 

• Binnen de kaders zijn medewerkers vrij om te handelen en besluiten te nemen 

• We stellen kaders samen vast en toetsen periodiek of verbeteringen nodig zijn 

• Door veel praktijksituaties te bespreken, ontstaan er gemeenschappelijke kaders 

 Continu verbeteren 

• Medewerkers van Antares zijn intrinsiek gemotiveerd om te verbeteren waar mogelijk 

op basis van het PDCA-denken 

• Continu verbeteren heeft betrekking op zowel de organisatie, als op het eigen werk en 

persoonlijke ontwikkeling 

• Verbeteringen hoeven niet groot te zijn 

• Medewerkers van Antares voelen zichzelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke 

ontwikkeling 

 

  

1 

2 

5 

4 

3 
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5. Onze strategische speerpunten 

      
 

Op basis van onze uitgangspunten, de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en onze eigen sterke 

punten, zijn de volgende strategische speerpunten (in volgorde passend bij de volgende hoofdstukken) 

benoemd voor de komende vier jaar:  

 Vergroten van het belang van leefbaarheid in het werkgebied en het bevorderen van de 

zelfredzaamheid van kwetsbare huurders door het bieden van een veilige 

woonomgeving 

 

 Doorontwikkelen en verder duiden van het begrip ‘woongeluk’ als onderlegger voor het 

verder ontwikkelen van de klantfocus van Antares 

 

 

 Meer focus op nieuwbouw, zowel DAEB als niet-DAEB, vanuit nieuwe grondposities of 

nieuwe initiatieven, met als doel het kwalitatief tekort aan woningen op te lossen en 

diversiteit aan woningaanbod in wijken te vergroten 

 

 Voeren van een vastgoedbeleid, waarbij nieuwbouw en sloop nauwgezet de 

demografische ontwikkeling volgen en stads- en dorpsvernieuwing maximaal wordt 

ondersteund 

 

 Op een andere manier verduurzamen van het vastgoed van Antares: van projectmatig 

naar stapsgewijs gekoppeld aan de meerjarenonderhoudsbegroting 

 

 

 Doorontwikkelen van het stakeholdermanagement van Antares met als doel langjarige 

samenwerkingsrelaties tot bloei te laten komen 

 

 

 Verder werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van de werkorganisatie van 

Antares, uitgaande van het principe van samensturing, eigenaarschap en samenwerking 

 

 

 Werken aan de blijvende en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van 

Antares 

 

 

 Het voeren van een gedegen financiële huishouding op de mediaan van de sector. Dit 

stelt Antares zelfstandig in staat tot een grote performance.  

 

 Onszelf intern en extern profileren om onze maatschappelijke toegevoegde waarde als 

sociale verhuurder en aantrekkelijke werkgever beter te laten zien.  

 

In de volgende hoofdstukken worden de strategische keuzes en de plannen voor de komende vier jaar 

beschreven aan de hand van onze drie pijlers: de gelukkige bewoner, het toekomstbestendige vastgoed 

en de vitale organisatie.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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6. De gelukkige bewoner 

      
 

 Beoogde effecten/doelstellingen  
 
Onze doelstelling is dat huurders woongeluk ervaren. Zij waarderen de kwaliteit 

van hun woning, de leefbaarheid van hun woonomgeving en onze dienstverlening. 

Met klantbelevingsonderzoeken in diverse vormen (enquêtes, klantenpanels, 

gesprekken in de wijken et cetera) werken we uit hoe we dat weten en meten.  

• In de klantbelevingsonderzoeken voeren we een nulmeting uit. Kwalificatie 

moet ‘goed’ zijn   

• Huurders waarderen de dienstverlening van Antares met minimaal een 7,8  

• Woningzoekenden hebben zoveel mogelijk gelijke en eerlijke kansen op een 

passende woning 

• Onze woningen blijven betaalbaar voor onze doelgroepen.  

Ook stakeholders waarderen de samenwerking met Antares. In het 

stakeholdermanagement werken we uit hoe we dit weten en meten, kwalificatie 

moet ‘goed’ zijn.  

  

 

 

 

 

We werken daarom samen aan 

 

Woongeluk 
Mede door de klantbelevingsonderzoeken maken we het begrip ‘woongeluk’ 

concreter en meetbaar. We vragen huurders wat zij verstaan onder woongeluk en 

hoe het daarmee is gesteld. Daarmee: 

• Hebben we inzicht in wat huurders in de basis belangrijk vinden 

• Werken we onze diensten en producten verder uit en verbeteren ze waar nodig 

• Geven we de kaders, sturings- en toetsingscriteria voor de organisatie verder 

vorm.  

Leefbaarheid en participatie 

We vergroten het belang van leefbaarheid in ons werkgebied en in onze 

bedrijfsvoering. We nemen de actuele leefbaarheid in een buurt en/of de effecten 

van onze activiteiten in een buurt structureel mee in de strategische afwegingen bij 

alles wat we doen: maatschappelijke inzet in de wijk, participatie, nieuwbouw, 

renovatie en onderhoud, verduurzaming, et cetera. Leefbaarheid wordt daarmee 

nog meer een structureel onderdeel van verschillende processen.  

 

We realiseren ons dat we met ons vastgoed, onze toewijzing en onze 

samenwerkingsverbanden veel invloed hebben op de leefbaarheid van de 

woonomgeving. Die leefbaarheid is essentieel voor het woongeluk. Antares heeft 

daarbij natuurlijk ook een zakelijk belang. Hierin nemen we onze 

verantwoordelijkheid. We zijn zichtbaar, bereikbaar en zorgen voor verbinding. 

Daarbij geldt dat we in wijken waar we veel bezit hebben een grotere regierol 

pakken dan in wijken met weinig Antares-bezit. 
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Naast leefbaarheid toevoegen aan onze strategische afwegingen gaan we:  

• Eigenaarschap van woning en woonomgeving bevorderen bij huurders. We 

stimuleren zelfredzaamheid en faciliteren waar nodig, zonder daarin door te 

slaan. Bij hulpvragen maken we gebruik van de samenwerkingspartners in ons 

netwerk 

• Gericht investeren in plannen/verzoeken – van huurders of stakeholders – die 

passen bij woongeluk en leefbaarheid  

• Integrale buurtaanpak samen met partners verder vormgeven (inclusief 

duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden). Dichtbij onze huurders, 

passend bij de behoefte en ontwikkelingen in de betreffende buurt. Zowel 

responsief en reactief als proactief en initiërend.  

• Gericht(er) toewijzen om diversiteit en draagkracht te ondersteunen (kijkend 

naar normen, waarden, gedrag, sociale druk) in bepaalde buurten waar de 

leefbaarheid onder druk staat. In overleg met samenwerkingspartners 

onderzoeken we op welke manieren we de leefbaarheid in wijken gezamenlijk 

kunnen vergroten. Eerlijkheid en transparantie in toewijzing blijft altijd het 

uitgangspunt.  

Dienstverlening 

Een aantal repeterende processen gaan we standaardiseren en digitaliseren. Dit 

geeft ons ruimte om maatwerk toe te passen waar dat nodig is. We gaan:  

• Duidelijk maken wat uitzonderingen zijn – en wat dan maatwerk moet zijn – en 

daar samen kaders voor maken 

• Communicatiemiddelen en communicatiestrategie meer richten op de 

verschillende doelgroepen en passend maken bij inclusiviteit/diversiteit en onze 

kernwaarden. Via elk communicatiekanaal wordt de klant goed geholpen 

• Partnerschap met leveranciers aan conform bedoeling, normen en waarden van 

Antares 

• Klanten op verschillende manieren actief betrekken bij het verbeteren van de 

dienstverlening.  

Doelgroepen- en huurbeleid 

We schenken bewust aandacht aan de mensen waarvoor anderen niets of te weinig 

doen. We onderzoeken en analyseren actief of er groepen in de knel komen en 

acteren (zichtbaar) indien nodig. Hiervoor stemmen we af met gemeenten en 

corporaties. We spreken signaalwaarden af voor toewijzing aan bijzondere 

doelgroepen, maken prestatieafspraken over wie wat oppakt en wat we doen als de 

aantallen (te) groot worden. Er moet een realistische balans zijn tussen 

toewijzingen aan bijzondere en reguliere doelgroepen.  

• Huurprijsstelling bij vrijkomende woningen passend bij de geldende normen en 

prestatieafspraken 

• Meer woningen bestemmen voor lage middeninkomens (tot circa  

€ 45.000)  

• Aandacht houden voor slaagkansen voor jongeren (vanaf 18 jaar). We houden 

de woningen onder de huurgrens van € 432 (kwaliteitskortingsgrens; prijspeil 

2021) bewust voor deze groep beschikbaar en beoordelen of/wanneer we een 

bovengrens koppelen aan de leeftijd (bijvoorbeeld 23 jaar). 
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We kiezen bewust niet voor  
 
Het voor een korte termijn huisvesten van ‘expats’ (short-stay). We verhuren 

studentenwoningen voor langere tijd, waarbij de kans groter is dat huurders zich 

aan de regio Venlo binden. 

 

  

 

 

  
We sturen op deze strategische 
resultaatgebieden 
 

• Klantwaardering van het woongeluk 

• Klantwaardering van de woonomgeving 

• Klantwaardering van de kwaliteit van de woning 

• Aanbeveling van Antares bij kennissen en vrienden (NPS-score) 

• Gemiddelde beoordeling acht klantprocessen 

• Visitatierapport perspectief ‘presteren naar opgaven en ambities’ 

• Visitatierapport perspectief ‘presteren volgens belanghebbenden’  

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘huurdersoordeel’  

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘beschikbaarheid en betaalbaarheid’   

 

 
 
 

 

8,0 

8,0 

8,0 

> 85% 

7,8 

7,5 

7,5 

A 

B 
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7. Het toekomstbestendige vastgoed 

      
 

 Beoogde effecten/doelstellingen  
 
Om meer beschikbare woningen te realiseren, zetten we in op nu versneld 

nieuwbouwen. We voegen kwaliteit toe aan onze voorraad en kunnen daardoor goed 

onderzoeken welke woningen we op termijn – vanuit kwalitatieve overwegingen – 

uit de markt kunnen halen. Daar stemmen we ons huur-, onderhouds- en financieel 

beleid tijdig op af.  

• Aantallen en typen werken we uit in de portefeuillestrategie 

• Diversiteit in de samenstelling van wijken. Streven is dat elke doelgroep in 

iedere wijk kan wonen 

• Duurzaamheidsdoelstelling: we blijven werken aan de integrale verduurzaming 

van ons bezit (waaronder de reductie van CO2-uitstoot) in lijn met de wetgeving 

van de overheid  

• Onze woningen moeten minimaal een conditiescore van 3 hebben. Woningen 

waarvan de conditiescore naar 4 gaat, worden aangepakt. 

 

 

 

 

We werken daarom samen aan 

 

Meer en anders nieuwbouwen 

We focussen meer dan in de afgelopen jaren op nieuwbouw. Op dit moment sluiten 

vraag en aanbod niet goed op elkaar aan. Op de langere termijn – 20 à 30 jaar – 

kan de kwantitatieve vraag mogelijk afnemen. Antares wil tegemoet komen aan de 

huidige grote vraag én anticiperen op de toekomst. Door nu meer nieuwbouw te 

realiseren doen we dat beide. We spelen nu in op de woningbehoefte, de 

vergrijzings- en zorgvraag en de stads- en dorpsvernieuwing.  

 

Voor nieuwbouw hebben we meer ruimte en locaties nodig. We kijken goed wat per 

stadsdeel en kern kan en nodig is. Hiervoor maken we analyses en langjarige 

prestatieafspraken met de gemeenten. We maken zichtbaar dat we echte 

samenwerkingspartners zijn en dat we duurzaam investeren in de samenleving.  

 

We gaan onze investeringscapaciteit meer inzetten voor nieuwbouw. We bouwen:  

• Voor vernieuwing en verjonging van de portefeuille en differentiatie in wijken 

• Ook nieuwe woningen voor lage middeninkomens (tweede doelgroep). Hiertoe 

blijven we de strategische en maatschappelijke discussie aanjagen in de 

gemeenten 

• Alleen niet-DAEB-woningen waar dat echt nodig is voor de wijk en voor de 

portefeuille 

• Flexibel: alleen woningen die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen of die 

relatief eenvoudig geschikt te maken zijn. Denk aan het ombouwen van 

zorgwoningen of studentenwoningen naar appartementen 

• Conceptueel (gestandaardiseerd): hiermee sturen we op betaalbare nieuwbouw 

door lagere stichtingskosten en anticiperen we op de krapte op de huidige 

arbeidsmarkt in de bouw, rekening houdende met adviezen van onder meer het 

VAC.  
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(Grond)posities verwerven 

We gaan actief op zoek naar grondposities en/of aan te kopen bestaand of door 

anderen ontwikkeld vastgoed (woongebouwen) in ons hele werkgebied. Dit als 

aanvulling op de reeds bestaande grondposities die nog worden ontwikkeld. 

Belangrijk voor grondposities of aan te kopen vastgoed is dat we er 

‘volkshuisvesting mee kunnen bedrijven’. Dat vergt enige schaal, passend bij de wijk 

of kern. Daarbij willen we binnen de twee gemeenten meer kunnen spreiden en 

differentiëren en bijdragen aan stadsvernieuwing. De meest wenselijke locaties zijn 

daarom de verschillende stadsdeelcentra en kernen. Voor dit doel:  

• Versterken of bouwen we (nieuwe) relaties met gemeenten, collega-corporaties 

en andere partijen  

• Verstevigen we onze concurrentiepositie en ‘gunfactor’ ten opzichte van anderen 

door onze duurzame maatschappelijke focus, strategie én realisatiekracht.  

 

Anders verduurzamen 

Onze maatschappelijke opgave in duurzaamheid benaderen we anders dan in de 

afgelopen jaren. We richten onze doelstelling op CO2-reductie waarbij het 

overheidsbeleid leidend is (naar -49% in 2030 en naar 0 uitstoot in 2050).  

Daarom gaan we:  

• Stapsgewijs verduurzamen en richten we ons op no-regret-maatregelen 

• Doorgaan met wegwerken van slechte labels (DEFG), waarbij we sturen op label 

A en de nieuwe woningstandaard van de overheid  

• De koppeling leggen met ‘transitievisie gebouwde omgeving’: energie, 

circulariteit, klimaatadaptatie 

• Conceptueel renoveren met oplossingen die hun waarde hebben bewezen  

• Verduurzamings- en energiebesparende maatregelen verschuiven van projecten- 

en investeringsbegroting naar meerjarenonderhoudsplanning en mutatieproces.  

 

Duurzaam onderhouden 

Voor het duurzaam onderhouden van ons vastgoed zetten we in op duurzame 

ketensamenwerking. Vanuit een gezamenlijke visie op klant-/servicegericht 

onderhoud gaan we processen standaardiseren en efficiënter maken, waarbij we 

gebruikmaken van wederzijdse feedback/beoordeling. Daarom gaan we: 

• Duurzamere materialen toepassen 

• Volgorde hanteren: reparatie – deelvervanging – vernieuwing 

• Relaties en afspraken opnieuw vormgeven, met een duidelijk begin en eind 

• Gezamenlijk risico’s dragen door te werken met vaste tarieven en/of afkoop. 

 

Verkoop als instrument 

We financieren onze ambities en maken verjonging van het bezit mogelijk door een 

deel van onze woningen te verkopen. Daarbij:  

• Nemen we panden met een slecht energielabel mee in de verduurzaming, ook al 

staan ze op de verkooplijst 

• Wegen we zorgvuldig af welke woningen we op de verkooplijst zetten 

• Maken we bewoners erop attent dat ze hun huurwoning kunnen kopen.  
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Beleid en afspraken maken 

Op basis van de uitgangspunten in dit ondernemingsplan herijken we onze 

portefeuillestrategie. We vertalen onze diversiteitsdoelstelling naar stadsdelen en 

kernen en van daaruit ontwikkelen we wijkvisies en complexbeleid. Hierover maken 

we met de gemeenten langjarige analyses en prestatieafspraken over nieuwbouw en 

stadsvernieuwing en sloop op korte en langere termijn.  

 

 

  

 

 

We kiezen bewust niet voor  
 
• Slopen in deze planperiode. De woningbehoefte is te groot om nu woningen uit 

de markt te halen 

• Tijdelijke woningen bouwen met een beperkte levensduur (20 à 30 jaar). Dit 

vinden we geen oplossing. Kwaliteit en kwantiteit toevoegen is dat wel, wat 

Antares oplost via haar eigen vastgoedportefeuille. Wij bouwen voor minimaal 

70 tot 80 jaar.  

• Toevoegen van bedrijfsonroerendgoed (BOG) en maatschappelijk onroerend 

goed (MOG) aan onze portefeuille. We richten ons op wonen. Wat we aan 

BOG/MOG hebben, bouwen we op verantwoorde wijze af, tenzij het fysiek 

onderdeel uitmaakt van een DAEB-woningcomplex en/of het wonen ondersteunt. 

  

  

  
 
We sturen op deze strategische 
resultaatgebieden 
 

• Minimale conditiescore woningen 

• Woningen met energielabels E-F-G 

• Klantwaardering van de kwaliteit van de woning 

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘duurzaamheid’ 

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘nieuwbouw’  

• Verschuiving verduurzamingsmaatregelen van projectbegroting 

naar meerjarenonderhoudsplanning 

• Maken van SMART-geformuleerde prestatieafspraken met 

gemeenten 

• Aantal niet-DAEB woningen  

 

 
 
 

 

 

3 

< 100 

8,0 

B 

B 

2023 

 

Jaarlijks 

 

< 500 
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8. De vitale organisatie 

      
 

 Beoogde effecten/doelstellingen  
 
De kwaliteit van onze organisatie en medewerkers is hoog. De schaalgrootte en 

bedrijfscultuur van Antares passen bij de ambities en uitdagingen die we zien: 

hiervoor hebben we alles in huis. De menselijke maat staat daarbij voorop, zowel 

intern naar onze medewerkers toe als extern naar onze huurders toe. We maken 

onze meerwaarde, onze kwaliteit en onze resultaten zichtbaar(der dan nu) en ons 

imago past bij onze missie, visie, bedoeling en DNA. Samenwerkingspartners en 

stakeholders waarderen Antares hoog vanwege onze transparantie, zichtbare 

maatschappelijke relevantie en effectiviteit.  

• Samenwerkingspartners en stakeholders zijn goed geïnformeerd en passend 

betrokken bij Antares, vanuit een adequate communicatie. Zij hebben bij hun 

positie passende invloed op ons beleid en onze prestaties. De visitatieresultaten 

2024 zijn hoger dan nu 

• Onze organisatie werkt efficiënt, op basis van gestroomlijnde processen. 

Eigenaarschap staat daarbij centraal: medewerkers hebben autonomie en 

vrijheid en voelen zich verantwoordelijkheid voor hun vakgebied 

• Antares is een aantrekkelijke werkgever voor nieuw talent uit alle werkende 

generaties, waarbij we inzetten op inclusiviteit. We sturen op duurzame 

inzetbaarheid van onze medewerkers 

• Onze medewerkers ervaren werkgeluk en werken intrinsiek aan hun 

persoonlijke ontwikkeling. Dat blijkt onder andere uit medewerkers-

onderzoeken, persoonlijke ontwikkelplannen en evaluatiegesprekken 

• Onze financiële continuïteit is duurzaam: we zijn in control volgens onze eigen 

audits en volgens oordelen van de accountant, de Aw en het WSW. We sturen 

op het gemiddelde van de sector. 

 

 

 

 

 

We werken daarom samen aan 

 

Onze profilering 

We mogen minder bescheiden zijn. Daarom gaan we extern zichtbaar(der) maken: 

onze maatschappelijke meerwaarde, onze ambities en plannen, onze 

mogelijkheden en kwaliteiten, onze organisatie als aantrekkelijke werkgever en 

onze concrete resultaten (eventueel afgezet tegen benchmarks), zodat we:  

• Waardering krijgen van huurders, samenwerkingspartners en andere 

stakeholders 

• Kwalitatief goed en bij ons passend talent kunnen aantrekken 

• Grondposities en ontwikkelkansen gegund krijgen 

• Trots zijn op onze toegevoegde waarde voor de maatschappij; dat mogen we 

best laten zien!  

Intern gaan we onze visie bewust en consistent aandacht geven, praktisch vertalen 

en levend maken en houden. 
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Onze partnerschappen 

Ons stakeholdermanagement geven we bewust en strategisch vorm door onder 

andere te beschouwen met wie we ons verhouden, waartoe, op welk niveau, hoe 

vaak, reactief of proactief, formeel of informeel, et cetera:  

• Passend bij de bedoeling van Antares, de kaders in de Woningwet en de 

governancecode, gewenste transparantie en profilering van Antares 

• Passend bij maatschappelijke ontwikkelingen en verwachtingen van corporaties 

• Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zowel medewerkers als 

managers en bestuurder zijn belangrijk in de diverse netwerken 

• Faciliteren van een sterke huurdersvertegenwoordiging.  

 

Duurzaam gezonde bedrijfsvoering 

Een toekomstbestendige organisatie vraagt om duurzaamheid in de (be)sturing en 

beheersing, zowel op het financiële als organisatorische vlak. Daarom gaan we:  

• Duurzame financiële continuïteit waarborgen door aan de financiële ratio’s van 

de organisatie/branche te voldoen  

• Bedrijfsmiddelen verduurzamen (bedrijfsbussen, kantoor, et cetera) 

• Continu verbeteren: PDCA-cyclus toepassen, rapportages gebruiken om 

werkwijzen en processen te verbeteren 

• Integraal sturen op hard én soft controls; dus zowel op cijfers en systemen als 

op gedrag 

• Procesmanagement professionaliseren, onder andere door verbetering van 

systeemondersteuning, risicomanagement, controlframework 

• Verder uitwerken van digitalisering en robotisering en inzetten voor interne 

organisatie en dienstverlening aan klanten.  

• Strategische personeelsontwikkeling uitwerken die aansluit bij de ambities in dit 

ondernemingsplan 

• Jaarplannen uitwerken als aansluiting op het ondernemingsplan. Daarin maken 

we prioriteiten helder en vertalen we doelstellingen naar toetsbare criteria en te 

plannen activiteiten.  

 

Werkgeluk 

Werkgeluk is onlosmakelijk verbonden met woongeluk. Daarom werken we aan: 

• Scherpe talentselectie en gerichte talent- en competentieontwikkeling en 

opleiding 

• Duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en persoonlijk leiderschap door continu 

aandacht te hebben voor leren en ontwikkelen  

• Werkgeluk van medewerkers door oog te hebben voor het beheersbaar houden 

van werkdruk, inhoud van werk en waardering 

• Doorontwikkeling van samensturing: van samensturende teams naar een 

samensturende matrixorganisatie. Hierin werken we in allerlei samenstellingen 

over de teamgrenzen heen met elkaar samen 

 

Leiderschap 

Leiderschap vanuit de bedoeling is het begeleiden en sturen van medewerkers en 

teams in de ontwikkeling naar samensturing. Daarbij is een goede balans tussen 

sturen en ruimte geven. Het Managementteam staat voor integraal en collegiaal 

management en is eigenaar van het ‘wat’ (visie, beleid, kaders en doelen). Het MT 

faciliteert, begeleidt en coacht teams en medewerkers om dit succesvol in de 

praktijk te brengen door:  
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• Te sturen op resultaten/output/effect/bijdrage van medewerkers door 

medewerkers het vertrouwen te geven binnen de kaders zelfstandig of in 

teamverband de juiste besluiten te nemen en waar nodig bij te sturen 

• Coachend en faciliterend leiderschap dat aansluit op het ontwikkelniveau van 

teams en medewerkers. Het management stelt duidelijke, realistische en 

integrale doelen, vertaalt deze in concrete doelstellingen op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau en begeleidt medewerkers in de realisatie van 

de gestelde doelen en hun ontwikkeling  

• Voldoende basiskennis te hebben van de relevante processen binnen Antares 

en de ontwikkelingen in het werkgebied om gezamenlijk tot voldragen en 

integrale besluiten te komen 

• Kaders van het toezicht (governance) te integreren in de dagelijkse 

bedrijfsvoering: koppeling van intern toezicht aan ontwikkelingen in de 

organisatie, stakeholdermanagement, profilering en DNA van Antares 

• Een platte en slagkrachtige werkorganisatie met korte lijnen en maximale 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de professionals in de lijn en 

persoonlijk contact met de medewerkers, met een cultuur waarbij collega’s 

elkaar aanspreken op genoemde bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

 

  
 
We sturen op deze strategische 
resultaatgebieden 
 

Medewerkers 

• Gemiddelde medewerkerstevredenheid (op zeven aspecten) 

• Ziekteverzuim in procenten 

• Ziekteverzuimfrequentie 

• Aantal FTE in dienst  

• Strategische personeelsplanning (eens per twee jaar) 

Kwaliteit van de organisatie 

• Visitatierapport perspectief ‘presteren naar vermogen’  

• Visitatierapport perspectief ‘governance’ 

• Oordeel Aw (eens per twee jaar) 

• Risicoprofiel/oordeel WSW (eens per jaar) 

• Oordeel controlerend accountant 

• Aanbeveling van Antares bij kennissen en vrienden (NPS-score) 

 

Financieel 

• Rentedekkingsgraad ICR (DAEB/niet-DAEB) 

• Loan to value (DAEB/niet-DAEB) 

• Solvabiliteit (DAEB/niet-DAEB) 

• Dekkingsratio 

• Onderpandratio 

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘bedrijfslasten’ 

• Benchmark Aedes prestatieveld ‘onderhoud en verbetering’  

 

 
 
 

 

 

 

8,0 

< 3,5% 

< 1,5 

Begroting 

Actueel 

 

7,5 

8,0 

Positief 

Gemiddeld  

Positief 

> 85% 

 

 

> 1,5/1,8 

< 85%/75% 

> 25%/40% 

< 75% 

< 75% 

B 

B 

 

Het nieuwe ondernemingsplan is door de directeur-bestuurder en het managementteam vastgesteld op  

22 juni 2021.  

Op 29 juni 2021 is het ondernemingsplan goedgekeurd door de raad van commissarissen. 


