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Bergopwaarts@BOW
Jaarverslag 2007
Woorden én daden
In 2007 profileert Bergopwaarts@BOW zich sterker dan tevoren als een
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actieve corporatie met ambitie. Een maatschappelijke onderneming die met
elan en maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dat komt vooral tot
uitdrukking in het voorbereiden van een enorme bouwproductie. Al in 2008
vertaalt het resultaat van deze ontwikkelplannen zich in concrete daden.
Tot het jaar 2012 zijn de locaties voor ruim 2.100 woningen veiliggesteld.
De klanten van Bergopwaarts@BOW zien én ervaren in 2007 dat hun
belangen centraal staan. Klantgericht en klantbewust handelen hebben
nadrukkelijk alle aandacht. Nieuwe werkwijzen, middelen en methoden,

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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waaronder een opgefriste website, worden ingezet om in een open dialoog

om de uitdagingen van de toekomst met elan op te pakken. De beroering die

met bewoners en woningzoekenden beter en sneller op individuele vragen

de rijksoverheid teweegbrengt – door haar besluit vennootschapbelasting

te reageren. En te anticiperen! Juist door klachten vóór te zijn, bijvoorbeeld

te heffen bij de corporaties én hen een heffing op te leggen om de opgave

door preventief onderhoud te plegen en gebouwonderdelen vroegtijdig te

in de 40 ‘Vogelaar-wijken’ te kunnen realiseren – doet aan de plannen om

vervangen, neemt het aantal klachten af.

stevig te investeren in de leefbaarheid van woonwijken geen afbreuk.
Grote revitaliseringsprojecten in Asten (Bloemenwijk) en Deurne (Heiakker
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Er valt voor de klant méér te kiezen dan ooit. De klanten van

en Koolhof) onderstrepen de kracht van Bergopwaarts@BOW, evenals het

Bergopwaarts@BOW kunnen zich in 2007 laten informeren in de nieuwe

realiseren van woonservicezones (WSZ) in Deurne en Liessel, waar woon-

Woonwinkel in het centrum van Deurne. Huurders hebben in een aantal

comfort en zorgdiensten worden gecombineerd. Ook daar toont

gevallen de keuze tussen huren of kopen. Het kopen met korting – via

Bergopwaarts@BOW zich een verantwoordelijke, sociale huisvester.

Koopgarant – beleeft in 2007 een succesvolle introductie. Voor de verhuur
van woningen wordt een lotingsysteem ontwikkeld dat beter aansluit bij

Inhoud geven aan maatschappelijk ondernemen staat hoog op de agenda.

het principe van ‘gelijke kansen’. Dat alles levert direct een verbeterde klant-

Bergopwaarts@BOW laat zich in 2007 visiteren door Ecorys. De visitatie is

tevredenheid op. Gemiddeld beoordelen de klanten van Bergopwaarts@BOW

gericht op de maatschappelijke prestaties van Bergopwaarts@BOW en

het verhuurproces met het rapportcijfer 7,5 en het proces van reparatie-

geeft hierover een gestructureerde en indringende beoordeling. De visitatie

verzoeken met een 8,0.

heeft belangrijke aandachtspunten voor de nabije toekomst opgeleverd.
De resultaten worden gebruikt als input voor het ondernemingsplan en

Ook in financieel opzicht is 2007 voor Bergopwaarts@BOW een goed jaar.

de ontwikkeling van de organisatie.

Aan het eind van het jaar staat er een organisatie met voldoende middelen

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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De visitatie levert voor Bergopwaarts@BOW de volgende scores op:
Presteren naar eigen ambities en doelstellingen		

5,7

Presteren naar opgave				

8,3

Presteren volgens stakeholders			

7,3

Presteren naar vermogen en efficiëntie			

5,6

Chris Theuws

In deze samenvatting van het Jaarverslag 2007 maakt Bergopwaarts@BOW
zichtbaar wat durf, creativiteit en zelfbewustzijn, naast de uitstekende
samenwerking met haar zakelijke en maatschappelijke partners, aan
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resultaten opleveren.
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Hebt u interesse in de volledige versie van het Jaarverslag 2007, bezoek dan
www.bergopwaarts.nl of neem contact op met het secretariaat.
Chris Theuws
Directeur-bestuurder

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

Kwaliteit van de woningen

Het wonen in combinatie met zorgverlening, onderwijs en commerciële
bedrijvigheid krijgt vorm in aansprekende projecten.

De vraag van klanten is leidend voor Bergopwaarts@BOW en voor al haar
medewerkers. In 2007 zet Bergopwaarts@BOW deze klantvisie om in

Aandacht voor de kwaliteit van nieuwbouw en bestaande bouw krijgt in

praktisch handelen. De klantvisie dateert van 2006 en luidt:

2007 een impuls door de toepassing van de Meerjaren Onderhoudsplanning
(MJOP). Het uitgangspunt van de MJOP is dat gebouwenonderdelen worden
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‘Vraaggestuurd, op bedrijfsmatige wijze (kostenbewust en gericht op

onderhouden of vervangen voordat de noodzaak hiertoe zich feitelijk voor-

rendement) inspelen op de wensen en de situatie van individuele klanten

doet. Daarnaast is in 2007 voor elke woning een Woning Periodieke Keuring

(huurders, ex-huurders, kopers, werkzoekenden en hun gezin) gedurende

(WPK) verricht. De keuring vindt ook plaats bij woningen die een nieuwe

hun hele wooncarrière, door producten en diensten te leveren die de verwach-

bewoner krijgen, zodat de woning bij sleuteloverdracht in optimale conditie

tingen betreffende hun woongenot invullen en regelmatig overtreffen.’

verkeert. Na aanpassing van hang- en sluitwerk, het aanbrengen van buitenverlichting en rookmelders, zullen in 2008 alle woningen aan de normen van

De bouwproductie van 2006 wordt in 2007 aangevuld tot een totaal van

veiligheid (Politiekeurmerk Veilige Woning) voldoen. Het kwaliteitsniveau

kwalitatief hoogwaardige 221 huur- en 69 koopwoningen. Uitgangspunt

van het woningareaal van Bergopwaarts@BOW verdient in 2007 dan ook

bij de bouw is variatie en differentiatie. Daarom wordt niet alleen voor

het stempel ‘goed’. Door uitvoering van de keuringen daalt het aantal

een algemene doelgroep gebouwd, maar krijgt ook de woonbehoefte van

klachten, wat de hiermee gepaard gaande kosten aanzienlijk drukt.

specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en mensen met beperkingen,
bijzondere aandacht. Er wordt voor doelgroepen gebouwd op basis van het
Strategisch Voorraad Beleid (SVB) en de gemeentelijke woonvisie.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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Verhuur van woningen

lage mutatiegraad. Ook na herstructurering keren bewoners graag naar
hun woonstek terug. Deze honkvastheid draagt bij aan een gezonde sociale

In 2007 verhuurt Bergopwaarts@BOW 4.704 woningen, waarvan 73% in

cohesie in de wijken.

de middencategorie maandhuren van € 343,- tot € 527,- (26% van de voor-
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raad kent huren tot € 343,- en voor 1% bedraagt de huur meer dan € 527,-).

In 2007 wordt een nieuwe lijst vastgesteld van verkoopbare woningen.

Bergopwaarts@BOW beheert vooral eengezinswoningen (83%). Het aandeel

De bewoners van deze (ruim 500) woningen worden aangeschreven om

appartementen bedraagt 14%. De aanpassing van de huren vindt in 2007

hun koopinteresse te peilen. Uiteindelijk kopen 56 huurders hun woning:

plaats conform het – aan het begin van dit kalenderjaar vastgestelde –

een resultaat dat boven verwachting is. In bepaalde gevallen worden

Meerjaren Huurbeleid.

woningen ‘onder voorwaarden’ verkocht (Verkoop Onder Voorwaarden, VOV).
Via Koopgarant blijft de woning voor de doelgroep beschikbaar en blijft er

2007 is het laatste jaar waarin woningen worden toegewezen op basis van

in de wijk een gezonde verhouding bestaan tussen koop- en huurwoningen.

inschrijftijd. Bergopwaarts@BOW overlegt en communiceert intensief over

Van de 350 bewoners die zijn aangeschreven, vragen er 150 een taxatie aan,

het lotingsysteem dat in januari 2008 ingaat. Ook de Huurders Belangen

wat resulteert in de verkoop van 43 woningen. De begrote verkoop van

Organisatie (HBO) verklaart zich akkoord met het nieuwe systeem. Bij een

82 wordt met een gerealiseerde verkoop van 99 woningen ruimschoots

vijftal lopende nieuwbouwprojecten verloopt de toewijzing nog via het

overtroffen. De extra opbrengstwaarde bedraagt € 4,6 miljoen euro.

oude systeem.
Met de overname en vervanging van twee woonwagens die in eigendom
De huurders van Bergopwaarts@BOW zijn trouwe huurders en bijzonder

waren, bestaan in 2007 alle woonwagens op de locatie Bovist (Asten) uit

gehecht aan hun woonomgeving. Dat valt ook in 2007 op te maken uit de

huurwoonwagens. In Deurne vindt in 2007 de economische overdracht

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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van de woonwagenlocatie tussen de gemeente Deurne en

Opgeleverd en in uitvoering in 2007:

Bergopwaarts@BOW plaats, waarna direct met renovatiewerkzaamheden
wordt begonnen. Voor de Deurnese locaties Beukenstraat en Korstmos

Bergopwaarts@BOW levert in 2007 een achttal starterswoningen op aan

wordt in 2007 een uitbreiding van standplaatsen gerealiseerd en verdere

de Molenweg in Liessel. Daarnaast levert de corporatie 9 woningen op die

uitbreiding voorbereid.

behoren tot het project Palladium (Helmond).

Na evaluatie van het in 2006 in gang gezette urgentiebeleid besluit

In uitvoering ultimo 2007:

Bergopwaarts@BOW dit beleid voort te zetten. Het beleid zorgt ervoor

Locatie

dat een urgentiestatus terecht wordt toegewezen en resulteert in minder
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Huur

Koop

Zorg

Commercieel

400 m2

Molenweg Liessel		

2

behandelt daarbij 26 (2006: 91) urgentieaanvragen. In 2007 huisvest

Palladium Helmond

58

22

2300 m2

Bergopwaarts@BOW 26 urgent woningzoekenden.

Wolfsberg fase 1 Deurne

73

WSZ St. Jozefparochie Deurne

51

45

1587 m2

WSZ Liessel

20

Wolfsberg fase 2 Deurne

11
69

3887 m2

aanvragen. De urgentiecommissie vergadert in 2007 twaalf keer en

Totaal

221

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

400 m2
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‘Ik wil een leverancier van woonplezier zijn’
Wie de nieuwe Woonwinkel in Deurne binnenloopt, heeft grote kans er
Helmie Proenings-Timmers te ontmoeten. Daar geeft ze gezicht aan
Bergopwaarts@BOW. De Consulente Klantenservice wordt vanwege haar
werk soms zelfs door bewoners op straat herkend. En dat is niet gek, na
een vijftienjarig dienstverband. ‘Ik voel me thuis, omdat ik met klanten
samenwerk, omdat we samen oplossingen bedenken.’
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Helmie Proenings

‘Je luistert vooral naar klanten,’ licht Helmie de essentie van haar functie
toe. ‘Daarin ben ik klantgericht. Ik communiceer open, eerlijk en behandel
mensen zoals ik zelf behandeld wil worden.’ Haar grootste uitdaging ziet
Helmie in het vinden van oplossingen in urgente situaties en voor bijzondere
doelgroepen. ‘Dat geeft veel voldoening. Ik probeer een echte leverancier
van woonplezier te zijn en wil mensen het vertrouwen geven dat ik me
voor hun belangen inzet.’
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Opplusprojecten

Helmie noemt zich sociaal-bewogen. Vandaar dat de projecten van
Bergopwaarts@BOW die mensen in staat stellen langer zelfstandig te
blijven wonen, haar bijzondere interesse hebben. ‘Neem bijvoorbeeld het
Opplus-project. Door kleine aanpassingen aan en nabij de woning te
verrichten, kunnen bewoners langer in hun vertrouwde omgeving blijven
wonen. Daarin adviseer ik mensen graag. Service, leefbaarheid en wonen
zijn dé onderwerpen waarmee ik me bezighoud.’

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

Betrokkenheid bewoners en woningzoekenden

De digitale informatieverstrekking via internet neemt in 2007 fors toe.
Aan het einde van het jaar bezoeken dagelijks ongeveer 600 geïnteresseerden

Bewoners en woningzoekenden worden in 2007 via diverse platforms

de website www.bergopwaarts.nl. Daarnaast blijft ook het bewoners- en

betrokken bij de beleidsvorming en het uitvoeren van beheertaken.

relatiemagazine De Sleutel in printvorm verschijnen (vier edities in 2007).

Het veelvuldig overleg met de Ledenraad, bewonerscommissies, de Huurders

Specifieke bewonersgroepen ontvangen nieuwsbrieven of gepersonaliseerde

Belangen Organisatie, klanten/stakeholderspanels en talrijke klankbord-

informatiebrieven over ontwikkelingen in hun directe woonomgeving.

groepen geeft daar uitdrukking aan. Hun adviezen en oordelen wegen

Ook worden tal van uitnodigingen voor informatieve bijeenkomsten

zwaar en zijn onmisbaar bij het creëren van draagvlak onder de uiteindelijke

verzonden.

gebruikers van diensten en producten. De toetsing van voornemens via

16

deze platforms stelt Bergopwaarts@BOW in staat klantwensen optimaal

Bergopwaarts@BOW legt regelmatig nieuwe ideeën en producten ter

te integreren in haar serviceconcepten en de planontwikkeling.

toetsing voor aan panels van klanten of stakeholders. In juni 2007
bespreekt een panel het lotingsysteem en komt met waardevolle suggesties

Een direct gevolg van deze dialoog is het invoeren van ‘nazorg’ in het

en aanvullingen.

mutatieproces. Klanten die verhuizen, worden nagebeld, waarbij naar hun
tevredenheid wordt geïnformeerd. Uit die contacten blijkt een verbeterde
klanttevredenheid. Ook de klachtenafhandeling en de afwikkeling van
reparatieverzoeken verbeteren in 2007.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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Financiële continuïteit

In 2007 heeft Bergopwaarts@BOW een eigen vermogen van € 109,1 miljoen,
ruim boven de norm die het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) voor dit

Bergopwaarts@BOW is een financieel weerbare corporatie met veel en

‘weerstandvermogen’ stelt. Voor Bergopwaarts@BOW zou de minimumnorm

omvangrijke plannen voor het verversen en uitbreiden van de woning-

van het CFV namelijk € 36,5 miljoen bedragen.

voorraad. Haar missie blijft in 2007 onveranderd: ‘Het beschikbare kapitaal
en vermogen inzetten voor de ruime opgave binnen de volkshuisvesting in

Als lid van koepelorganisatie Aedes neemt Bergopwaarts@BOW in 2007

een zo breed mogelijke zin.’

voor de derde keer deel aan de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex.
Deze benchmark maakt zowel de bedrijfseconomische als maatschappelijke

18

De winst- en verliesrekening en de balans over 2007 laten zien dat er een

prestaties van het geëxploiteerde vastgoed inzichtelijk. In de meest recente

stevig fundament ligt onder de ambities van de corporatie. Het jaarresultaat

scores (gemeten over 2006) komt Bergopwaarts@BOW bovengemiddeld

plust op € 31,9 miljoen. Een forse inhaalslag derhalve, gezien het negatieve

goed uit de bus in vergelijking met collega-corporaties uit Zuid-Nederland.

resultaat van € 1,7 miljoen in 2006.
De integrale vennootschapsbelasting (VPB) voor woningcorporaties geldt
Door de verkoopaantallen van woningen te verhogen, ontwikkelingsactivi-

met ingang van 1 januari 2008. In het overleg tussen koepelorganisatie

teiten te temporiseren en een aangescherpt beleid te voeren betreffende het

Aedes en de minister is aanvankelijke koppeling tussen de aanpak van

niveau van de stichtingskosten, zal het eigen vermogen van de organisatie

veertig aandachtswijken en VPB losgelaten.

ook in de toekomst op het gewenste peil blijven. Uitgangspunt hierbij is dat
ambities en financiële continuïteit in een gezonde verhouding blijven staan.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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Met ingang van het boekjaar 2007 wordt het bezit gewaardeerd tegen
actuele waarde in plaats van tegen historische kostprijs. Als gevolg van
deze stelselwijziging zijn de vergelijkende cijfers 2006 in de jaarrekening
van 2007 aangepast aan de nieuwe waarderingsgrondslagen. De gevolgen
van de stelselwijziging zijn in de financiële tabellen terug te zien.
De stelselwijziging heeft effect op:
1. De waardering van de materiële vaste activa in exploitatie;
2. De waardering van de voorziening voor onrendabele investeringen;
3. Het eigen vermogen.

20
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In het belastingplan 2006, goedgekeurd op 13 december 2005, is het
beperken van de subjectieve vrijstelling voor woningcorporaties opgenomen.
De vrijstelling is met ingang van 2006 beperkt tot activiteiten met betrekking tot sociale huurwoningen evenals maatschappelijke activiteiten en
onroerend goed. Bergopwaarts@BOW realiseert de organisatorische
invoering in 2007, maar in december zegt de Belastingdienst de VSO
eenzijdig op. De gevolgen hiervan worden doorgerekend.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

Leefbaarheid

Met de revitaliseringsprojecten in Asten (Bloemenwijk) en Deurne (Heiakker
en Koolhof) toont Bergopwaarts@BOW zich een verantwoordelijke, sociale

Door aan te sluiten bij wensen uit de maatschappij focust

huisvester die aandacht heeft voor de leefbaarheid van en sociale cohesie

Bergopwaarts@BOW ook op sociaal rendement. Verschillende programma’s

binnen de woonwijken.

ter bevordering van de leefbaarheid in wijken en buurten worden
uitgevoerd. Daarbij staat verbetering van de woonomgeving in de meest
brede zin centraal.
In 2007 constateert het team wijkbeheer een toename van het aantal
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overlastklachten. Het aantal meldingen loopt op tot 474 meldingen op
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380 adressen, tegenover 358 meldingen op 236 adressen in 2006.
Intensief overleg voeren met bewoners en het treffen van maatregelen
dragen bij aan het verminderen en voorkomen van overlast.
De toegenomen overlast is een belangrijk issue binnen het buurtbemiddelingsproject, dat in 2007 in samenwerking met de gemeente Deurne tot
stand komt. Samen met getrainde vrijwilligers wordt via laagdrempelige
bemiddeling getracht conflicten en overlastsituaties op te lossen.
Een coördinator stuurt binnen het project 12 vrijwilligers aan.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

‘Een enthousiaste, lerende organisatie’

Marije de Greef

Een organisatie die klantgericht wil zijn, stelt bijzondere eisen aan haar
medewerkers. In hun competentieprofiel heeft klantgerichtheid dan ook
een voorname plek. P&O Coördinator Marije de Greef weet dat als geen
ander. ‘Het is leuk voor je collega’s te werken. Ik ben nu bezig met het project
klantgerichtheid en de bewustwording daarvan.’
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Marije werkte eerst een aantal maanden jaar via een uitzendbureau voor
Bergopwaarts@BOW. Begin 2006 kreeg ze een vaste aanstelling op de P&Oafdeling. Op het kantoor in Helmond heerst een prettige werksfeer. ‘Mijn
voornaamste taak is ervoor te zorgen dat onze medewerkers goed voor onze
klanten kunnen werken. Daarin facilitair ik ze. Maar daarnaast is het minstens
zo belangrijk om te weten wat onze klanten willen. We stellen nu een plan
op om klantenpanels te vormen in de zomer van 2008 van start gaan.’
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Verbreding

‘We zijn een lerende organisatie,’ zegt Marije over Bergopwaarts@BOW.
‘Continu zijn we bezig onszelf te verbeteren en om nóg klantgerichter te
worden. We zoeken ook naar verbreding van onze doelgroepen, iets wat een
extra beroep doet op de kwaliteiten van onze medewerkers. Die uitdaging
pakken ze met enthousiasme op. ’Als voorbeeld van verbreding noemt Marije
de woonserviceszones in Liessel en Deurne, waar wonen en zorgverlening
worden geïntegreerd. ‘Of neem het project De Koning van Helmond, waar
gebouwd wordt om 120 studenten en jongeren te huisvesten.’

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

Wonen en zorg

groep ze vaststelt. Aan de klankbordgroepen nemen onder meer
afgevaardigden deel van de Huurders Belangen Organisatie, Katholieke Bond

In St. Jozefparochie (Deurne) en in Liessel geeft Bergopwaarts@BOW

van Ouderen (KBO), dorpsraad, omwonenden, bewoners van te slopen

invulling aan woonservicezones (WSZ). Een WSZ is een gebied waar mensen

woningen en van de oudercommissie basisscholen.

met een zorgvraag zelfstandig kunnen (blijven) wonen, doordat zij gebruik
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kunnen maken van voorzieningen en diensten. Op elke locatie wordt in

Bergopwaarts@BOW financiert de woonbegeleiding die gegeven wordt door

opdracht van Prodas en SKD een brede school gebouwd. In Deurne worden

Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en draagt eigen, gemotiveerde

groepswoningen voor dementerende ouderen gerealiseerd.

huurders aan die tijdelijk een vorm van woonbegeleiding nodig hebben.

Bergopwaarts@BOW realiseert op beide locaties bovendien een steunpunt

Daarnaast krijgen in 2007 twee cliënten vanuit de crisisopvang van SMO

voor zorg- en welzijnsinstellingen, aangepaste en aanpasbare woningen

een woning aangeboden. Tot slot gaan enkele probleemhuurders

in een prettige en veilige woonomgeving voor zowel ouderen als gezinnen

(op vijf adressen) vanuit vroegtijdige interventie in woonbegeleiding.

met kinderen en mensen met een beperking. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de betrokken zorginstellingen en de lokale overheden.
Ook de ontwikkeling van zorgappartementen, kangoeroewoningen en
andere bijzondere woonvormen vindt in samenspraak plaats.
Via klankbordgroepen betrekt Bergopwaarts@BOW belanghebbenden bij
de ontwikkeling van de woonservicezones in Deurne en Liessel. Doel van de
klankbordgroepen is de plannen en voornemens te toetsen voordat de stuur-

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl
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Interne organisatie

In 2007 wordt het bestaande ondernemingsplan op de schop genomen en
legt Bergopwaarts@BOW de grondslag voor een krachtig vervolg hierop

De medewerkers van Bergopwaarts@BOW – ultimo 2007 staan er 58

(Ondernemingsplan 2009-2012). De directie spreekt uit dat

personen (48,2 fte) op de loonlijst – nemen allen deel aan het project

Bergopwaarts@BOW haar strategie via een proces ‘van buiten naar binnen’

‘Klantbewustzijn en klantgerichtheid’. Klantgerichtheid is een van de vijf

tot stand wil laten komen. De interactie met stakeholders zal daarmee van

benoemde algemene competenties, naast Ambitie, Samenwerking,

wezenlijke invloed zijn op de beleidslijnen, waarin thematische ambities zijn

Betrokkenheid en Besluitvaardigheid. De medewerkers leren deze vaardig-

gekoppeld aan thema´s als vastgoed, wonen, financiën en ict.

heden aanwenden in hun denken én doen. In het competentiemanagement
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is het element klantgerichtheid als beoordelingspunt geïntroduceerd.

In het vigerende ondernemingsplan (2005-2008) worden vijf SMART-

De wenselijkheid om klantgerichtheid in de genen van de medewerkers te

omschreven doelstellingen benoemd. Met het realiseren ervan is

krijgen, dient zich in 2007 duidelijk aan: het aantal klantcontacten neemt

Bergopwaarts@BOW in 2007 actief bezig:

verder toe, onder andere door het opvolgen van verzoeken via internet en

Binnen vijf jaar neemt 70% van de klanten producten

door klantbezoeken aan de nieuwe Woonwinkel.

c.q. diensten af via het internet (2005-2010).

Bergopwaarts@BOW maakt in 2007 een start met de implementatie van

Binnen dit kader worden onder ander De Virtuele Woonplaats en de

de Governance Code Woningcorporaties. De bedoeling van deze code is

Woningcartotheek geïntroduceerd. Bovendien rondt Bergopwaarts@BOW

de organisatie transparanter, opener en daarmee beter controleerbaar te

het realiseren af van de Woningcartotheek voor informatie-uitwisseling

maken. Stakeholders hebben daardoor inzicht in het reilen en zeilen van

over woningen en een marketingcampagne ter promotie van de Virtuele

de organisatie, maar het creëert ook intern betere controlemogelijkheden.

Corporatie. Er vindt een meting van het internetgebruik plaats en de

In het kader van de Governance Code wordt een gedragscode voor beleids-

bestaande websites krijgen een uitbreiding.

bepalers vastgesteld en komt een klokkenluidersregeling tot stand.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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Binnen twee jaar vragen en verwerken van feedback op geleverde diensten

Daarnaast zet het management in 2007 de eerste stappen om tot invoering

en producten via het vertalen van klantinformatie naar leefstijlen.

van het INK-managementmodel te komen. Deze methodiek van bedrijfs-

Op dit traject is vooralsnog geen actie ondernomen.

voering draagt bij aan het beter meetbaar en stuurbaar maken van bedrijfsprocessen. Een strakker gestructureerde werkorganisatie zal uiteindelijk

Realiseren van een jaarlijks stijgende lijn in de waardering van

bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van producten en diensten.

de woonbeleving.
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Met het operationeel maken van het klantbeheersysteem (CRM) is deze

In 2007 wordt een marketingcommunicatieplan voor 2008 ontwikkeld

doelstelling een stuk dichterbij gekomen. In de meerjarenprestatie-

(‘Zichtbaar Bouwen’) met als doel het gerichter en bewuster etaleren van

afspraken binnen de driehoek Asten-Deurne-Helmond wordt in 2007

de eigenheid en het onderscheidend vermogen van Bergopwaarts@BOW.

ook Asten meegenomen.

Het plan schetst onder andere de contouren van een aansprekende imagocampagne, met als slogan ‘ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW’, die in

Binnen drie jaar realiseren van 30% financiële dekking door derden.

de lente van 2008 van start zal gaan.

Het door de afdeling Virtuele Diensten zelfstandig ontwikkelen en/of
beheren van websites voor derden en het leveren van vastgoedbeheer-

Vooruitlopend op verwachte aanpassingen in wet- en regelgeving heeft

diensten levert een dekkingsresultaat op van 14%. Op korte termijn blijkt

Bergopwaarts@BOW in 2005 vier besloten vennootschappen opgericht,

een dekking door derden van 30% niet realiseerbaar.

een vastgoedholding en drie BV’s ten behoeve van specifieke nieuwbouwprojecten. De verwachte aanpassingen in de wet zijn niet tot stand gekomen

Binnen twee jaar realtime koppelen van de projectadministratie en

en daarom is besloten een andere bestemming te geven aan de BV’s: er is nu

de projecten.

een holding (Vastgoed@BOW), een BV ten behoeve van projectontwikkeling

Het jaar 2007 levert aan deze doelstelling geen concrete resultaten op.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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(Ontwikkeling@BOW), een BV ten behoeve van activiteiten voor derden

Raad van Commissarissen

(Markt@BOW, handelsnaam BOW Vastgoed Beheer) en Sint Jozef@BOW,
die bestemd is voor de exploitatie van duurdere huurwoningen en

Toezicht op afstand betekent voor de Raad van Commissarissen geen

commercieel vastgoed. Bergopwaarts@BOW neemt deel in verbindingen

afstandelijk toezicht. De Raad is dan ook nauw betrokken bij het functio-

zodra hiervoor wettelijke verplichting gelden of vanuit risicoafwegingen.

neren van Bergopwaarts@BOW en haar directeurbestuurder. De Raad draagt

Het onderbrengen van activiteiten in andere entiteiten draagt bij aan

in 2007 bovendien bij aan een succesvolle presentatie van de organisatie.

transparantie en risicobeheersing.

Dat levert meer zichtbaarheid op voor Bergopwaarts@BOW en draagt bij
aan een positief imago.
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In juli 2005 zijn er door de Raad van Commissarissen commissies ingesteld,
die ook in 2007 actief zijn:
Vastgoedcommissie: deze dient in 2007 vooral als klankbord en adviseur
voor de directeur-bestuurder.
Auditcommissie: deze heeft in 2007 veel aandacht voor de realiteit van
de gemaakte begrotingen en de criteria bij investeringsbeslissingen, het
formuleren van de financiële doelstellingen en het beheersbaar houden
van het risicoprofiel.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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Remuneratiecommissie: brengt in 2007 advies uit over het gevoerde

Daarnaast verleent de Raad van Commissarissen goedkeuring aan

beoordelings- en bezoldigingsbeleid, wat onder andere resulteert het met

meerdere nieuwbouwplannen, uiteenlopend van planontwikkeling

terugwerkende kracht invoeren van een variabele beloningsregeling voor

tot projectrealisatie, in de gemeente Deurne, Asten en Helmond:

de directeur-bestuurder.
Werving- en selectiecommissie
Het werken in commissies biedt de individuele leden van de Raad de mogelijkheid zich toe te leggen op een of meerdere specifieke aandachtsgebieden.

34

•
•

Goedkeuring voor aankoop wordt verleend voor 11 appartementen,
2 starterswoningen en aan aantal strategische locaties in de
woonservicezones en de Bloemenwijk;
Goedkeuring voor ontwikkeling en realisatie wordt verstrekt ten behoeve
van 269 appartementen, 79 woningen en aan de projecten gerelateerde
commerciële ruimten en parkeergelegenheden.
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De Raad neemt in 2007 onder andere de volgende besluiten:

•

Goedkeuring Vaststellingsovereenkomst Belastingplicht

•
•
•
•
•

Invoering van de Corporate Governance Code Woningcorporaties;

Woningcorporaties;
Goedkeuring van jaarverslag 2006 en vaststelling van jaarrekening 2006;
Benoeming van PricewaterhouseCoopers als externe accountant;
Goedkeuring begroting 2008;
Vaststelling verkoopbeleid vrije verkoop en verkoop onder voorwaarden
en oormerkt de in aanmerking komende woningen.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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‘Gezond evenwicht tussen het sociale en commerciële’

Peter Timmermans

Toen Peter Timmermans in 2004 bij Cobra startte en in 2005 als Manager
Bedrijfsvoering bij Bergopwaarts@BOW op de loonlijst kwam te staan,
merkte hij de verschillen meteen op. ‘Bergopwaarts@BOW heeft lef en
durft haar nek uit te steken. Je hebt hier de vrijheid om risico’s te nemen.’
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Als Manager Bedrijfsvoering werkt Peter voornamelijk voor de ‘interne
klanten’ van de afdelingen Financiën, Virtuele Diensten en BOW Vastgoed
Beheer. Hij waardeert de hoge mate van zelfstandigheid die met zijn werk
gepaard gaat. ‘Er is geen afrekencultuur, maar juist een enerverende werkomgeving. Als je geen fouten maakt betekent dat bij ons eerder dat je te
weinig risico hebt genomen, dan dat je perfect hebt gewerkt. In ons streven
naar kwaliteitsverbetering leveren die vrijheid en het bewust nemen van
risico’s vaak verrassende innovaties op.’

37

Kwaliteit en comfort

‘We willen altijd kwaliteit leveren en comfort bieden. En dat is niet goedkoop.
Bovendien starten we vanuit onze sociale grondslagen vaak projecten op
waarvan we bij aanvang al weten dat de exploitatie verlieslatend zal zijn.
De verwachting is steeds dat de waardeontwikkeling van onroerend goed
dit zal compenseren. Door op andere vlakken wel commercieel te handelen
houden we een gezond bedrijf.’ Hij refereert aan het project Palladium in
Brandevoort, met zijn keuzemogelijkheden in royale huur- en luxe koopappartementen. ‘Een goed voorbeeld van een evenwichtig bouwproject.’

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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Ledenraad

Samenwerking

Bewoners worden op verschillende wijze betrokken bij beleid en beheer,

Bergopwaarts@BOW is een netwerkorganisatie die samen met partners

onder andere in de vorm van de Ledenraad. De leden van de Ledenraad

de doelstellingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs

zijn op basis van kandidaatstelling door de leden (allen huurders) van de

realiseert. Belangrijke partners zijn uiteraard de gemeenten Deurne, Asten

vereniging gekozen. De Ledenraad vergadert in het jaar 2007 vijf keer in

en Helmond. Door middel van prestatieafspraken worden de wederzijdse

het bijzijn van de Raad van Commissarissen en de directeurbestuurder.

verwachtingen vastgelegd.

Statutair is bepaald over welke onderwerpen de Ledenraad besluiten

In bepaalde projecten werkt Bergopwaarts@BOW in de meest brede zin

dient te nemen en over welke onderwerpen zij een adviserende rol heeft.

samen. Voorbeelden daarvan zijn de woonservicezones in Liessel en

De Ledenraad neemt in 2007 onder andere de volgende besluiten:

Deurne, waar aansluiting is gevonden bij Stichting Prodas en De Zorgboog.

• Benoeming mr. M.C.M. Dams en drs. J. Feuerriegel tot lid van

Andere samenwerkingsprojecten zijn de woonbegeleidingsprojecten met de

de Raad van Commissarissen en herbenoeming M. Littooij tot

Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) en de initiatieven met vrijwilligers

lid van de Raad van Commissarissen

die actief zijn in de buurtbemiddelingsprojecten.

voor het gevoerde bestuur in het jaar 2006 en verlenen decharge aan

Ook het project ‘Kamers met kansen’ staat in 2007 in de belangstelling.

de Raad van Commissarissen voor toezichthouding in 2006

Na enkele aanloopproblemen heeft Begeleiding Jeugdzorg Brabant de

• Goedkeuring Jaarrekening 2006, verlenen decharge aan het bestuur
• Vaststelling Gedragscode bestuurlijke integriteit beleidsbepalers
• Vaststelling hoofdlijnen volkshuisvestelijke doelen 2008

begeleiding van jongeren met een hulpvraag goed overgenomen. Het tweede
huis voor begeleid wonen wordt in 2007 door de jongeren betrokken.

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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In en rond Asten slaan de ouders van kinderen met een meervoudige

ook gestalte in het project De Koning van Helmond (het voormalige

beperking de handen ineen. Samen starten zij het project ‘Tweedelig’ met

kleinseminarie Christus Koning). Het plan voorziet in kleine woonunits,

als doel kleinschalige huisvesting voor gehandicapte jongeren in Asten te

appartementen en kantoorruimte. In 2007 wordt een aanvang gemaakt

realiseren. Daarbij streeft men ernaar om maximaal twaalf jongeren met

met het uitwerken van de randvoorwaarden.

een verschillende zorgvraag in één huis onder te brengen. In samenwerking
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met de gemeente Asten vindt Bergopwaarts@BOW een geschikte locatie:

Op het interne vlak bestaat een vruchtbare samenwerking en afstemming

De Kop van de Zagershof (achter het St. Jozefplein).

met de Ondernemingsraad en de Directiebestuurder. Zij spreken zich ook in

Naast Bergopwaarts@BOW zijn in het project twee particulieren betrokken

2007 over belangrijke kwesties uit, waarbij zij adviseren en besluiten nemen.

(fam. Wijnen en Van Kemenade), Stichting Tweedelig en de gemeente Asten.

De Ledenraad blijkt in 2007 opnieuw een bijzonder waardevol platform

2007 staat in het teken van de planontwikkeling.

om nog beter aan de wensen en verwachtingen van bewoners en woningzoekenden te beantwoorden. In 2007 buigen de 12 leden van de Ledenraad

Met andere corporaties wordt kennis gedeeld en in gezamenlijkheid

zich bijvoorbeeld over de gedragscode voor beleidsbepalers.

projecten opgestart. Contacten met welzijnsorganisaties staan in het
teken van het verkennen van nieuwe, vaak innovatieve woonconcepten.
Een van de vaste gesprekspartners is zorginstelling Savant.
Met woningstichting DUWO, die jongerenhuisvesting tot haar specialiteiten
rekent, bestaat al sinds 2002 een duurzame samenwerking. De door
Bergopwaarts@BOW gedane investeringen leveren op termijn voor circa
1.200 studenten in Delft een woning op. De samenwerking met DUWO krijgt

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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‘Eerst weten wat de klant wil, dan pas verder’

Twan van Oers

Als projectmanager voert Twan van Oers het beheer over projecten op
vastgoedgebied. Dat doet hij sinds juli 2007. Hij belandde toen midden
in het kantelproces waarin Bergopwaarts@BOW zich ontwikkelt naar
een klantgerichte, vraaggestuurde organisatie. Voor hem betekent dat:
eerst naar de klanten luisteren en op basis van hun input een programma
van eisen opstellen. ‘Ik merk dat ik steeds meer van klanten wil weten,
zodat ik nog beter aan hun wensen kan voldoen.’
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Twan van Oers heeft volop aandacht voor de toekomst. Hij heeft een zeer
grote drive om gestructureerd aan de huisvestingsproblematiek van zijn
klanten te werken.‘Bergopwaarts@BOW zie ik steeds meer groeien als
servicegerichte organisatie. We voldoen aan klantwensen, binnen de
commerciële grenzen waaraan we ons gesteld zien. We dragen een sociale,
maar ook een bedrijfseconomische verantwoordelijkheid.’
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Inspirerend

Revitaliseringsprojecten, zoals de Bloemenwijk in Asten, hebben zijn
voorkeur. Vooral het overleg met de bewonerswerkgroepen inspireert hem.
‘Bergopwaarts@BOW geeft me de vrijheid eigen initiatieven te nemen en
is niet terughoudend in het aansluiten bij trends. In zo’n omgeving voel ik
me thuis. Een jonge organisatie die vooruit gaat zonder te bureaucratiseren.
Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen en dat houdt me betrokken.’

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
www.bergopwaarts.nl

Geconsolideerde balans per 31 december 2007
(na voorgestelde resultaatbestemming) (x e 1.000)
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Vaste activa		

31 december 2007
e

31 december 2006
e

Materiële vaste activa
Onroerende en roerende zaken in exploitatie		
Onroerende zaken in VOV		
Onroerende zaken in ontwikkeling		
Onroerende en roerende zaken tdv exploitatie		
		

205.901
6.089
26.608
4.379
242.977

186.104
0
13.604
3.567
203.275

Financiële vaste activa
Te vorderen BWS subsidies		
Overige		
		

944
5.000
5.944

1.048
5.512
6.560

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten

4.455

3.450

Vorderingen
Huurdebiteuren		
Gemeenten		
Overige vorderingen		
Overlopende activa		
		

186
41
2.803
1.427
4.457

254
1.949
1.044
2.076
5.323

Liquide middelen
12.537
		

863
12.537

863

270.370

219.471

		
		

31 december 2007
e

31 december 2006
e

Groepsvermogen
Overige reserves		
		

109.183
109.183

77.270
77.270

909

1.015

37932
698
38.630

47.404
2.072
49.476

31.918
69.913
6.089
0
107.920

32.649
47.618
0
0
80.267

0
25
4.422
67
9.214
13.728

4.629
38
2.175
-10
4.611
11.443

270.370

219.471

Egalisatierekening
Egalisatierekening
Voorzieningen
Onrendabele investeringen nieuwbouw		
Negatieve MVA in exploitatie		
Langlopende schulden
Leningen overheid		
Leningen kredietinstellingen		
Terugkoopverplichting VOV woningen		
Overige schulden		
Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen		
Schulden aan gemeenten		
Schulden aan leveranciers		
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Overlopende passiva		

Ik voel me thuis bij Bergopwaarts@BOW
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening
over 2007 (x e 1.000)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2007
(indirecte methode) (x e 1.000)

Bedrijfsopbrengsten
Huren		
Vergoedingen		
Overheidsbijdragen		
Verkoop onroerende zaken		
Overige bedrijfsopbrengsten		
Som der bedrijfsopbrengsten

2007

2006

21.140
218
172
15.669
562
37.761

20.810
208
167
5.296
624
27.105

Bedrijfslasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa		
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa		
Lonen en salarissen		
Sociale lasten		
Pensioenlasten		
Lasten onderhoud		
Overige bedrijfslasten		
Som der bedrijfslasten

499
5.899
2.203
260
414
5.948
5.837
21.060

369
7.829
1.882
220
325
5.791
5.914
22.330

Bedrijfsresultaat

16.701

4.775

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Opbrengst financiële vaste activa en effecten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

191
339
-4523
12.708

220
446
-4122
1.319

Belastingen
Groepsresultaat na belastingen voor reële waarde MVA

-14
12.694

0
1.319

Mutatie reële waarde materiële vaste activa		
Groepsresultaat na belastingen na reële waarde MVA

19.219
31.913

-3.043
-1.724

31 december 2007
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat		
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Waardeveranderingen materiële vaste activa
Mutatie reële waarde
Vrijval/dotatie egalisatierekeningen
Vrijval/dotatie voorzieningen

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl bankkrediet)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen/(betaalde) interest
Opbrengst financiële vaste activa
Ontvangen/(betaalde) belasting naar winst
Kasstroom uit operationele activiteiten

16.701		

499		
-4.334
19.219		
-106		
-10.846		
4.432
21.133

369
0
-3.043
-81
34.652

-1.004		
865		
2.284		
2.145
23.278

-3.450
-3.132
2.670

-4.333		
339		
-14		
-4.008
19.270

-3.902
446
0
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31 december 2006
€
€
4.775

31.897
36.672
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-3.912
32.760

-3.456
29.304

Kengetallen
31 december 2007
€
€
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
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-32.821		
3.044		
616		
-29.161

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden (klim)
6		
Ontvangsten uit langlopende schulden (nw leningen) 30.000		
Aflossing langlopende schulden
-8.441		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
21.565
Toename geldmiddelen

11.674

31 december 2006
€
€
-42.120
696
1.958

0
20.000
-12.074

-39.466

7.926
-2.236

Boekjaar

2007

2006

2005

2004

2003

Aantal verhuureenheden (vhe)
In eigendom
In eigendom in gemeente Delft
Kamerverhuur
Garages
Zakelijke ruimte
Woningen in beheer
Standplaatsen in beheer
Standplaatsen met woonwagen in beheer
Totaal verhuureenheden

4.423
129
15
70
5
5
45
12
4.704

4.514
129
10
64
2
5
45
12
4.781

4.548
129
10
63
2
5
46
5
4.808

4.518
129
6
63
2
5
33
3
4.759

4.576
129
6
63
1
5
33
3
4.816

17
6

48
13

41

69		
3
4

35
2

In het boekjaar
Verkocht
99
38
Sloop
16		
In aanbouw		
142
Opgeleverd
17
7
Aankoop
8
4
Overig
13
Totaal verzekerde waarde
(Bedragen x € 1.000.000,-)

Accountantsverklaring
Deze beknopte vorm van het jaarverslag is ontleend aan het volledige
verslagjaar 2007 van Woningbouwvereniging Bergopwaarts.
Aan dat volledige jaarverslag heeft het accountantsbureau
PriceWaterhouseCoopers n.v. een goedkeurende verklaring gegeven.

Personeelsbezetting (formatieplaatsen)
Bestuurscentrum
Klanten
Vastgoed
Bedrijfsvoering
Algemene zaken
Totaal

351

349

326

327

325

6,4
14,7
9,9
11,1
6,1
48,2

6,6
18,4
11,0
11,0
8,3
55,3

5,0
3,2
15,3
13,1
12,6		
10,7

4,1
10,0
2,0

43,6

16,1
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Boekjaar
Verhuur en incasso
Woningzoekenden
verhuringen (huurcontracten)
Huurmatiging
Huurachterstand (% huur december x 12)
Huurderving (% jaarhuur)
Continuïteit
Liquiditeit
Solvabiliteit (E.V. in % van T.V.)
Rentabiliteit eigen vermogen
( jaarres. In % van E.V.)
Rentabiliteit totale vermogen
( jaarres. In % van T.V.)
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Onderhoud woningbezit
Serviceonderhoud per vhe
Mutatieonderhoud per vhe
Planmatig onderhoud per vhe
Balans en Winst- en verliesrekening
Eigen vermogen per vhe
Langlopende schulden per vhe
Salarissen en sociale lasten per vhe
Overige bedrijfskosten per vhe
Jaarresultaat per vhe

2007

2006

2005

2004

2003

9.012
263
1.265
0,78%
1,12%

7.963
243
1.346
1,00%
0,95%

7.682
230
1.346
0,90%
1,08%

7.440
257
1.484
0,98%
1,23%

6.076
276
1.489
1,67%
0,79%

1,6
40,4
0,0

0,8
33,6
-3,3

0,6
35,7
-22,4

1,4
40,9
11,5

0,7
39,9
-7,8

13,5

1,5

-5,4

7,3

0,1

69
96
760

83
144
840

110
160
1139

136
205
634

108
161
618

23.211
22.942
612
1.241
6.784

10.902
16.789
508
1.319
-361

11.200
15.046
361
1.261
-2.504

13.845
15.829
234
1.212
1.586

12.007
16.605
2.593
0
-940

Boekjaar

2007

2006

2005

2004

2003

2.202.934 1.881.680
674.152
544.690
983.741 1.448.722
542.013
580.213
218.265
103.002
969.067 1.499.885
0
-10.255
0
0
5.590.171 6.047.937
doorbelasting aan projecten
517.479
619.701
overmaat			
Totaal
5.072.692 5.428.236

1.421.695
312.206
1.207.726
262.813
104.632
1.436.701
605.259
0
5.351.032
202.544
620.470
4.528.018

990.400
124.249
-48.839
206.399
53.536
523.209
2.284.977
0
4.133.931

1.118.917
307.005
155.804
91.830
37.414
541.565
1.591.649
0
3.844.184

4.133.931

3.844.184

996

915

840

Beheerkosten
Salaris
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Huisvesting
Bestuur
Algemene kosten
Cobra
Overige lasten

Beheernorm per woning

1.147

1.203
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‘Bergopwaarts nóg klantgerichter maken’

Christel van Vught

Haar drang om ondernemend en innovatief te zijn, krijgt alle ruimte bij de
Bergopwaarts@BOW. Als Teamleider Beleid wordt Christel van Vught geacht
met haar team vooruit te kijken en een visie te ontwikkelen. De corporatie
toont ambitie, en dat bevalt haar. ‘Ik ben voortdurend bezig met marktonderzoek en het ontwikkelen van voorwaardenscheppende producten. Steeds op
zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.’
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Sinds 2005 is Christel aan Bergopwaarts@BOW verbonden. Voor zichzelf
heeft ze een duidelijke missie bepaald. ‘Ik wil Bergopwaarts@BOW nóg
klantgerichter maken. Door vraaggestuurd te werken, zul je een ruimer én
gevarieerder aanbod van diensten en producten moeten hebben. Dát is mijn
werkterrein.’ Voor een belangrijk deel ligt dat werkterrein buiten de kantoormuren van Bergopwaarts@BOW. ‘Ik ben vaak op pad om te spreken met onze
zakelijke partners. Samen piketpaaltjes slaan!’
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Verantwoord

Als spraakmakend project noemt Christel de Koopgarantregeling, die
huurders in de gelegenheid brengt hun woning te kopen. ‘Dat is een goede
ontwikkeling.’ Daarnaast trekken de onconventionele projecten haar
aandacht. ‘Als er sprake is van cultureel erfgoed, boeit me dat. Hoe gaan
we daar op een verantwoorde wijze mee om? Maar ook de ontwikkelingen
met kangoeroewoningen vind ik innovatief en eigentijds. Goed dat
Bergopwaarts@BOW daar echt werk van maakt.’
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