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Terugblik 2018
Betere buurten, meer tevreden bewoners

Afgelopen jaar hebben we met veel energie en enthousiasme
gewerkt aan het realiseren van onze ambities. In deze
terugblik lees je wat we in 2018 hebben bereikt.

Om de huisvesting van kwetsbare
huurders beter te organiseren hebben
we de “10 Zaanse werkafspraken”
opgesteld met alle corporaties, zorgaanbieders, huurders en gemeente.

Rochdale totaal
Totaal 37.828 woningen

Betaalbaarheid

78%

35.746 sociaal
1.818 opnieuw verhuurd

73%

2.082 vrije sector
157 opnieuw verhuurd

We huisvesten zo’n 38.000 huishoudens, waarvan een
kleine 36.000 met een sociale huurprijs.
Ruim 3.000 huishoudens vonden in 2018 bij ons hun
nieuwe woning. Ruim 78% van de sociale huurwoningen
die we verhuurden had een huur die passend is voor
huishoudens met de laagste inkomens.

1.522 studenten
1.298 opnieuw verhuurd
936 gerenoveerd
1.218 verbeterd *

BA

47% label A of B
(1,52 energieindex)

* v erbeteringen open

verbranding, aanpak
F&G labels

Buurtgerichte aanpak in Poelenburg
en Peldersveld: we werken nauw
samen met veel maatschappelijke
partners om deze buurten te verbeteren.
We zetten extra in op beheer en
wijzen woningen selectief toe.

20 eengezinswoningen in Zuidoost,
en 43 eengezinswoningen in Noord
gebouwd. Allen sociaal verhuurd.

In ons werkgebied is veel vraag naar sociale huurwoningen.
Binnen onze mogelijkheden bouwen we zoveel mogelijk
woningen bij. Afgelopen jaar hebben we 303 nieuwe
woningen opgeleverd en deze allemaal verhuurd in het
sociale segment. Doordat we ook woningen verkopen
kregen we er netto 162 sociale huurwoningen bij.
Omdat we actief woonfraude bestrijden kregen we
daarnaast weer 171 woningen vrij om aan een nieuw
huishouden te verhuren.

240 woningen op Science Parc
gebouwd voor een mix van jongeren
een statushouders, incl community
building geven we de statushouders
een goede start.
Renovaties oa: monumentale Airey
woningen in Jeruzalem en Amsterdamse School blokken aan de
Postjesweg en Hasebroekstraat, terug
gebracht in originele staat en voldoen
weer aan hedendaagse eisen.

Kwaliteit en duurzaamheid
We investeerden fors in de kwaliteit en duurzaamheid
van onze woningen. Alle nieuwe woningen hadden zonnepanelen. En in totaal hebben we 936 gerenoveerde
woningen opgeleverd.

Door onze inzet willen we niet alleen goede woningen,
maar ook sterke buurten maken. Buurten waarop onze
bewoners en wijzelf trots kunnen zijn. Onder andere
vakmensen en sociaalbeheerders gaan steeds meer
samenwerken op buurtniveau. Hierdoor krijgen we letterlijk
een gezicht voor onze bewoners en maatschappelijke
partners.

totaal 2.017 woningen

Zaanstad
totaal 3.856 woningen
71%

3.623 sociaal
176 opnieuw verhuurd

88%

233 vrije sector
24 opnieuw verhuurd

Jeruzalem
Amsterdam

1.776 sociaal
103 opnieuw verhuurd

87%

241 vrije sector
23 opnieuw verhuurd

BA

i

Buurtpunt geopend in Dobbebuurt en
Van Deyselbuurt van waaruit we
bewoners helpen en zij ons makkelijk
kunnen vinden.

BA

Amsterdam

84% label A of B
(1,28 energieindex)

totaal 340 woningen

A5

totaal 29.317 woningen
79%

27.839 sociaal
1.448 opnieuw verhuurd

66%

1.478 vrije sector
101 opnieuw verhuurd

100%

300 sociaal
12 opnieuw verhuurd

100%

40 vrije sector
5 opnieuw verhuurd

BA

46% label A of B
(1,51 energieindex)

55% label A of B
(1,44 energieindex)

totaal 2.298 woningen
Woningen
Rochdale

696 gerenoveerd

Extra woningen beschikbaar gesteld
voor statushouders om zo samen met
de gemeente de taakstelling te halen.

Diemen

1.522 studenten
1.298 opnieuw verhuurd

BA

Samen met bewoners en vrijwilligers
zijn verwaarloosde tuinen opgeknapt.

Landsmeer

35% label A of B
(1,69 energieindex)

= 1000
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= 250

87%

2.208 sociaal
79 opnieuw verhuurd

50%

90 vrije sector
4 opnieuw verhuurd

BA

39% label A of B
(1,57 energieindex)

Community building project in ons
complex aan de Rode Kruislaan heeft
o.a. geresulteerd in het Diemer
Buurtpact. Bewoners zijn zelf steeds
actiever in de buurt.

Extra aandacht en inzet ontwikkelbuurten Slotermeer en G-Buurt.
%

Brandarisflat
Zaandam

78%

240 gerenoveerd

Beschikbaarheid

Gemengde, leefbare wijken

Purmerend

Amstelveense weg
Amsterdam

Staalblok, Dobbebuurt
Amsterdam

Berghoefblok,
Dobbebuurt Amsterdam

• Sociaal: % van de nieuwe verhuringen voor laagste inkomens (huurtoeslag gerechtigd)
• Vrije sector: % van de nieuwe verhuringen voor midden inkomens (tot € 1.003)

Holtlbok, Dobbebuurt
Amsterdam
Amstelkwartier
Amsterdam

Lommerrijk
Amsterdam

Dienstverlening
We hebben in 2018 veel gedaan aan het verbeteren van de dienstverlening.
Dat heeft geresulteerd in een betere waardering van onze huurders (KWH onderzoek).

Proces en kwaliteit van reparaties
zijn verbeterd. Daardoor steeg de
huurderswaardering van 7,0 naar 7,4.

Brieven naar huurders zijn
compacter en helderder.
Mijn Rochdale is uitgebreid en we
zijn nu ook met chat bereikbaar.

Financiën en organisatie
Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk maatschappelijke impact te bereiken
binnen de financiële mogelijkheden en grenzen van onze toezichthouders.
€

Jaarresultaat
De inkomsten uit huur en verkoop waren
€ 345 miljoen. We hebben € 335 miljoen
uitgegeven (onderhoud, investeringen,
belastingen, organisatie, etc.). Per saldo
hadden we zo’n € 10 miljoen over.
Dit bedrag investeren we in 2019.
Lagere bedrijfslasten
Bedrijfslasten zijn € 700 per eenheid en
daarmee onder het landelijk gemiddelde.

Vlietstraat
Amsterdam

Personele bezetting
Eind 2018 hadden we 374 fte in
dienst. Daarnaast hadden we 105 fte
aan tijdelijke krachten.
Investeren in onze mensen
We investeren actief in de persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling
van onze medewerkers. We zijn
gestart met een vitaliteitsprogramma,
mede daardoor is ons ziekteverzuim
gedaald tot 7%.

Bruggebouw
Amsterdam

Havenbuurt
Zaandam

Waar gaat uw huur naar toe?
In 2018 was de gemiddelde huurprijs € 511.
Hieronder ziet u hoe wij de huurinkomsten hebben besteed. De inkomsten uit de huur
waren onvoldoende om alle investeringen in onze woningen te betalen. Daarom zijn
ook inkomsten uit de verkoop van woningen gebruikt om woningen op te knappen.

€ 92 (18%)

€ 127 (25%)

Renovaties

Woningonderhoud

€ 89 (17%)

Rentelasten

€ 88 (17%)

€ 8 (2%)

Organisatiekosten

Sociaal beheer en
leefbaarheid

€ 38 (7%)
Belasting en verzekering

€ 69 (14%)

Verhuurdersheffing

Wie zijn wij?
Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag
inkomen. We bieden betaalbare, goede woningen,
in leefbare buurten.

We huisvesten zo’n 80.000
mensen.

Rochdale
geeft
thuis

Elk jaar bieden we ruim 3.000
huishoudens een nieuw thuis.

A5

In vijf gemeentes in de regio
Amsterdam.
Relatief veel bezit in kwetsbare
wijken.

Woningstichting Rochdale
Bos en Lommerplein 303
1055 RW Amsterdam
info@rochdale.nl
020 215 00 00
april 2019

rochdale.nl

