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Bijlage A Verantwoording keuzes ten behoeve van de lijst met besliscriteria 

De lijst met besliscriteria is opgesteld na intensief onderzoek binnen de reeds ontwikkelde wetenschappelijk theorieën (afkortingen onderzoeken: Vdb: Van den Broek 1998; N&G: Nieboer & Gruis 2003; H.vdH: Heeger & van den Haak 2001; S: Smeets 2010; E: 
Eskinasi 2008; T: Tijssens 2011) De criteria zijn geselecteerd die veelvuldig, twee keer of meer, in verschillende onderzoeken naar voren kwamen (zie arcering). Daarnaast zijn er een aantal criteria toegevoegd ten behoeve van sturing en algemene informatie 
over het object. Na deze selectie is er in dit onderzoek een definitieve lijst met besliscriteria opgesteld.  
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Bijlage B Beschrijving van de geanalyseerde modellen:   

 

 

B1. Procesmatige modellen:  

De vier onderzochte procesmatige modellen, zijn theoretisch van aard. Ze vormen/onderzoeken vanuit een 
wetenschappelijke gedachte een deel van het strategisch voorraadproces en doen vervolgens een aanzet tot 
een modelmatige aanpak van een deel van het strategisch voorraadbeleid van een corporatie. 

 Strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties: informatievoorziening en instrumenten. 

Beschrijving: Proefschrift Rob van den Broeke (1998) met de volgende probleemstelling als basis van het 
promotieonderzoek: “Binnen welk theoretisch en beleidsmatig kader wordt het strategisch voorraadbeleid van 
woningcorporaties -  en het veranderingsproces dat het voorraadbeleid heeft ondergaan – gedefinieerd? Hoe 
wordt binnen dit kader het strategisch voorraadbeleid aan de hand van een te ontwikkelen procesmodel in 
bewerkingen en keuzemomenten uitgewerkt? Welke beleidsgegevens hebben sociale verhuurder nodig om op 
de  desbetreffende keuzemomenten daadwerkelijk beleidsbeslissingen te nemen, en welk instrumentarium kan 
ter ondersteuning van de  beleidsontwikkeling en de besluitvorming worden gebruikt en/of worden 
ontwikkeld?”. 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Een uitgebreide bepaling van portefeuillesturing, zowel ‘top down’ als ‘bottum 
up’; gericht op het strategische voorraadbeleid. Zwakten: Weinig uniformiteit, elk project wordt afzonderlijk 
gecontroleerd/geanalyseerd waardoor het model niet in vroeg stadium kan worden gebruikt voor een 
gestructureerde analyse van een gehele portefeuille. Daarnaast wordt er weinig rekening gehouden met een 
eventuele  prioritering en/of spreiding van de projecten. 

Bruikbare onderdelen: Het theoretische proces van portefeuillesturing en de ‘top down and bottum up’ 
benadering met bijbehorend procesmodel: 1. inventarisatie en beleidsdiscussie; 2. segmentering bezit, 
portfolioanalyse en ontwikkeling van beleidsrichtingen; 3. verdieping inzicht en ontwikkeling clusterplannen; 4.  
toetsing clusterplannen en bijstelling; 5. implementatie, monitoring en bijstelling. 

 Financieel economische grondslagen voor woningcorporaties. Het bepalen van de bedrijfswaarde, 
risico’s en het voorraadbeleid. 

Beschrijving: Proefschrift Vincent Gruis (2000) met de volgende onderzoeksvraag als basis van het 
promotieonderzoek: Hoe kunnen de bedrijfswaarden en de risico’s bij woningcorporaties worden bepaald en 
hoe kan kennis van de bedrijfswaarde en de risico’s worden gebruikt bij het formuleren van het voorraadbeleid 
van woningcorporaties? Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van kennis van en methoden voor 
waardebepaling, risicobepaling en voorraadbeleid bij woningcorporaties. Het draagt bij aan de ontwikkeling 
van het wetenschapsgebied (sociaal) woningbeheer, dat zich onder meer richt op de wijze waarop 
beheerbeslissingen rationeel kunnen worden onderbouwd. Het onderzoek: biedt woningcorporaties 
aanknopingspunten voor hun beleidsvorming. Ook kan het andere belanghebbenden (toezichthouders, 
financiers) in staat stellen de financiële positie van woningcorporaties te bepalen. In het proefschrift wordt een 
simulatie van het voorraadbeleidsplan voor de fictieve corporatie ‘Klein Hippolytus’ ter verduidelijking als 
voorbeeld uitgewerkt. 
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Sterkten/zwakten: Sterkten: Er wordt rekening gehouden met de waardeontwikkeling, kasstromen en een 
financiële toetsing met de investeringsruimte. Daarnaast worden er aandachtclusters geselecteerd (t.b.v. 
prioritering). Ook worden de verschillende risico’s betrokken bij de afweging van een te voeren beleid.  

Zwakten: Er is weinig uniformiteit wat betreft de indeling naar groepen en naar strategie bepaling (elk project 
wordt op zichzelf bekeken). Daarnaast baseert het model zijn keuze voornamelijk vanuit financieel oogpunt 
(incl. scenario’s) zonder veel andere afwegingen. 

Bruikbare onderdelen: De theoretisch werkwijze/achtergrond van financiële waardebepaling, kasstromen, 
investeringsruimte en financiële middelen kan eventueel gebruikt worden voor de ontwikkeling van het nieuwe 
model.  Daarnaast kan de theorie gebruikt worden om parameters te selecteren voor een eventuele 
portefeuilleanalyse. 

 Doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw? Aanzet tot 
multicriteria-analyse. 

Beschrijving: Afstudeeronderzoek Roel Tijssens (2011) met als basis voor het onderzoek fungeert de 
doelstelling “Een aanzet maken tot een MCA die woningcorporaties kan ondersteunen bij het maken van een 
strategische keuze tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of sloop gevolgd door vervangende 
nieuwbouw van sociale huurwoningen.” met de bijbehorende probleemstelling “Welke criteria spelen een rol 
bij de strategische keuze van woningcorporaties tussen doorexploiteren, duurzaam renoveren of slopen 
gevolgd door vervangende nieuwbouw van sociale huurwoningen en hoe verhouden deze criteria zich tot 
elkaar? 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Uniformiteit (indeling naar label in verschillende categorieën). Daarnaast is het 
een gebruiksvriendelijk multi criteria analyse en wordt er onderscheid gemaakt in verschillende 
strategiekeuzes. Zwakten: Het model is voornamelijk gericht op de huidige mogelijkheden zonder veel rekening 
te houden de tijd; te weinig naar o.a. resterende levensduur of levensduur verlenging gekeken. Daarnaast 
ontbreekt de koppeling met het portefeuilleniveau, de mogelijke investeringen  en financiële middelen zijn 
daardoor nog onderbelicht. 

Bruikbare onderdelen: Uniformiteit van de indeling naar categorieën en mogelijke strategieën. Resultaten uit 
het MCA meenemen in strategiekeuze bepaling. 
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 Minimaal rendement bij corporaties. Een onderzoek naar waarborging van continuïteit  bij 
corporaties gericht op investeringen, waarbij de afweging tussen financieel en maatschappelijk 
belang een rol speelt. 

Beschrijving: Afstudeeronderzoek Roland Otto (2010) aan Tias Nimbas met als basis de probleemstelling “Er is 
sprake van een managementprobleem: directie en management hebben onvoldoende houvast om op basis van 
berekende rendementen bij investeringen een besluit te nemen en weten daardoor niet of er voldoende 
waarborging is van prestaties” met als doel ten eerste een analyse van het probleem met vormingen van 
oplossingsrichtingen en ten tweede een deel gericht op het ontwerpen van een werkwijze voor het bepalen 
van rendementseisen en het vaststellen van behaalde prestaties voor woningcorporaties. Daarnaast wordt ten 
behoeve van de besluitvorming aandacht geschonken aan ondersteunende instrumenten op het vlak van de 
impact van een investeringsbeslissing en eventuele noodzakelijke compensatiemaatregelen. 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Uitgebreide financiële bepaling van de mogelijke investeringen en 
rendementseisen. Zwakten: Alleen vanuit de financiële investeringskant bekeken op portefeuilleniveau. 
Daarnaast ontbreekt de strategiebepaling en vastgoedsturing m.b.t. strategische voorraadbeleid. 

Bruikbare onderdelen: De rendementsbepaling op portefeuilleniveau (procesmatig) en de bepaling van de 
mogelijkheden rondom de investeringsruimte en financiële middelen van een corporatie. 
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B2. Software modellen:  

Deze geanalyseerde modellen zijn door programmeurs gerealiseerd om verschillende onderdelen van het 
strategisch voorraadbeleid objectief, softwarematig te ontwikkelen en te sturen. Het zijn softwareprogramma 
die verschillende gewenste processen en berekeningen uitvoeren voor een corporatie. 

 WALS; Woningcorporaties Assets & Liabilities Scenariosysteem,  Ortec Finance  

Beschrijving: WALS is een systeem dat inzicht geeft in zowel de financiële 
huishouding als het volkshuisvestingsbeleid op tactisch niveau. WALS geeft een 
integraal beeld van alle beleidsterreinen van woningcorporaties. WALS brengt het 
Strategisch Voorraad Beleid, het huurbeleid en het treasurybeleid samen. Het 
systeem kan snel en eenvoudig meerjarenbegrotingen opstellen en de gevolgen van verschillende 
beleidsalternatieven doorrekenen. Ook de toegevoegde waarde van een beoogde fusie is te analyseren. Met 
behulp van scenarioanalyses worden risico's inzichtelijk gemaakt en gerelateerd aan verschillende manieren 
waarop bijvoorbeeld inflatie, rente en marktprijzen van woningen zich zouden kunnen ontwikkelen. Tevens is 
het mogelijk om een marktwaarde in WALS te bepalen volgens de parameters van IPD en aan de hand van deze 
waarde in vergelijking met een beleidswaarde te sturen op sociale doelstellingen. (Ortec Finance, 2012) 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Integraal beeld van de financiële huishouding met de bijbehorende risico’s, 
scenario’s en toetsing. Verder worden de kasstromen en waardeontwikkelingen doorgerekend. Zwakten: 
Procesmatig is het lastig te volgen. Daarnaast ontwikkeld het model vanuit een beleid (en/of scenario) maar 
niet vanuit de vorming van een strategie en een beleidskeuze. Ten derde houd het nog weinig rekening met 
eventuele spreiding van de investeringen. 

Bruikbare onderdelen: WALS zou eventueel gebruikt kunnen worden om de beleidsopgaven en ontwikkelingen 
door te rekenen en verschillende risico’s, scenario’s en waardeontwikkelingen weer te geven.  

 Vabi Assets; Vabi 

Beschrijving: Vabi Assets is een systeem dat origineel vanuit de ‘energie’ gedachte 
(Vabi Assets Energie) is opgesteld. Het geeft aan hoe verschillende doelstellingen 
rondom energie & CO2 beleid kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is er een 
onderdeel ‘Vabi Asssets Beleidssimulatie’ waarin alle beleidsdoelen worden 
behandeld en die het midden beslag minimaliseert en de resultaten maximaliseert. Dit onderdeel combineert 
de financiële kennis van Ortec Finance (WALS) met  de vastgoed kennis (gebouwsimulatie) van Vabi. De 
software simuleert vanuit de ingegeven doelstellingen (aanpasbaar) de mogelijke beleidsscenario’s op elk 
niveau. De consequenties van elk beleidsscenario zijn direct inzichtelijk, of het nu gaat om investeringen, 
huuropbrengsten, exploitatiekosten, duurzaamheid of comfort. (Vabi, 2012) 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Combinatie tussen financiën (financiële toetsing en doorrekenen van 
waardeontwikkeling en kasstromen) en vastgoedkennis. Daarnaast de aanpassingsmogelijkheden van de in te 
voeren gegevens. En ten derde de toepasbaarheid op verschillende schaalniveaus.  
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Zwakten: Het model geeft een simulatie van het beleid, er wordt gestuurd vanuit de beleidsopgave en niet 
gestuurd op de vorming van een strategisch beleid/strategieën. Tevens wordt er weinig tot geen rekening 
gehouden met eventuele spreiding van de toekomstige investeringen. 

Bruikbare onderdelen: Vabi kan worden gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van de 
beleidsdoelstellingen, op het gebied van waardeontwikkeling en kasstromen en bij optimalisatie van het beleid. 

 

 RazZudock, Kabana software 

Beschrijving: RazZudock is een softwareprogramma voor corporaties die gericht 
willen sturen op financieel en maatschappelijk rendement. Er wordt een integraal 
overzicht van rendementen, risico’s & kansen, portefeuillestructuur en markt- & 
beleidswaarde gegeven. De analyse- en meetinstrumenten dragen vervolgens bij aan 
de bedrijfsvoering, strategiebepaling en het optimaliseren van de portefeuilleresultaten van corporatie; zoals 
rendement; beleidseffect; portefeuillestructuur; kosten en efficiëntie ratio’s; waarde analyses; beleid en 
vermogen allocatie; strategische analyses en historische reeksen.  
Naast het invoeren van vaste gegevens over de vastgoedportefeuille worden op jaarbasis ook financieel-
economische data en waarderingen ingevoerd om het actueel te houden. (Kabana-vastgoed, 2012) 
 
Sterkten/zwakten: Sterkten: Integratie van verschillende niveaus (strategisch, tactisch, operationeel niveau). 
Daarnaast de sturing op zowel financieel als maatschappelijk rendement. En ten derde wordt er gebruik 
gemaakt van een taxatiemanagement systeem en verschillende scenario analyses. Zwakten: Het geeft een 
beleidssimulatie, waardontwikkeling en kasstroomontwikkeling, echter niet de bepaling van een strategie. 
Tevens wordt de eventuele spreiding (ten behoeve van liquiditeitspositie) van de investeringen nauwelijks 
meegenomen.  

Bruikbare onderdelen: RazZudock zou kunnen worden gebruikt om financieel economische doorrekening te 
maken. Daarnaast kan er eventueel gebruik worden gemaakt van het taxatiesysteem en de scenario analyses. 

 VIM 2.0, Bataviagroep 

Beschrijving: VIM 2.0, staat voor Vastgoed Informatie Model 2.0. Het is een software 
model waarmee vastgoedbeheerders of beleidsmakers de beleidscyclus van 
vastgoedstrategie doorlopen. Het model bevat verschillende onderdelen die 
verschillende fases in deze cyclus ondersteunen: 

VIM Presentatie, is het onderdeel dat zorgt voor de vertaling van de strategiekeuzes(beleidsuitgangspunten) 
naar complexbeheerplannen (dagelijkse werkprocessen). 

VIM Analyse, is het onderdeel dat zorgt voor de portefeuilleanalyse op verschillende schaalniveaus. 
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VIM Strategie, is het onderdeel dat zorgt voor onderbouwing en bepaling van de beleidsstrategie en simuleert 
de gevolgen, zowel in de vastgoedportefeuille als financieel gebied(kasstromen). Het toekennen van een 
strategie in VIM kan op twee manieren. Ten eerste kan VIM doormiddel van een combinatie tussen de data in 
VIM en heldere beleidsuitgangspunten een strategiekeuze maken. En ten tweede kan er voor worden gekozen 
om een strategie handmatig in te vullen, wanneer er al op voorhand een keuze is gemaakt voor een betreffend 
complex. (Bataviagroep, 2012) 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Ten eerste, een portefeuilleanalyse op verschillende niveaus. Daarnaast is het 
model gericht op zowel portefeuilleanalyse als portefeuillesturing. Ten derde geeft het een simulatie van de 
gevolgen van een strategiekeuze. Daarbij is het model procesmatig ook nog begrijpelijk en handelbaar 
ontwikkeld. Zwakten: De uitgangspunten voor strategiebepaling moeten zelf worden ingevuld (zoals tijd (o.a. 
startjaar en levensduur); moment van uitvoeren (bij mutatie of ineens); effect op exploitatie (in kosten en 
opbrengsten) en effect op kwaliteitskenmerken van voorraad). Daarnaast toetst VIM de portefeuillekenmerken 
en geeft inzicht in de financiële effecten, echter  de uiteindelijke integrale financiële toets ontbreekt (hiervoor 
bestaat wel een eventuele koppeling met andere gespecialiseerde modellen).Uiteindelijk wordt de koppeling 
tussen analyse en sturing van de strategiekeuze nauwelijks gemaakt en ontbreekt de spreiding t.b.v. de 
financiële middelen op portefeuilleniveau. 

Bruikbare onderdelen: VIM 2.0 kan worden gebruikt voor een portefeuilleanalyse op verschillende 
beleidsniveaus en kan hierbij de financiële gevolgen op kasstroomniveau bepalen. Echter de koppeling met een 
strategische keuze kan hier nog niet worden gemaakt. 

 ViewPoint, Itris   

Beschrijving: Viewpoint is een bedrijfsinformatie softwaresysteem voor 
woningcorporaties. Twee relevante onderdelen van Viewpoint zijn ‘ViewPoint 
Vastgoedsturing’ en ‘Viewpoint Vastgoedsturing Financieel’. Deze twee onderdelen 
zorgen ervoor dat een corporatie kan anticiperen op ontwikkelingen, op een gefundeerde wijze en met gebruik  
van de actuele stand van het bezit. Zo geven ze onder andere een onderbouwd en integraal inzicht in de 
financiële beleidsruimte (financiële continuïteit) van de corporatie doormiddel van een liquiditeitsplanning, 
financiële meerjarenbegroting, investeringselectie en een uitgebreid risicomanagement. Daarnaast geeft 
ViewPoint een Quickscan, een systeem waarbij met een minimaal aantal parameters resultaten worden 
gegeven op het gebied van (meerjaren-) onderhoudskosten, die een basis kunnen vormen voor strategisch 
voorraadbeheer. Deze basis kan in combinatie met de visie op het toekomstige bezit (gebaseerd 
opomgevingsinvloeden, maatschappelijke trends en overheidsfactoren) de gewenste samenstelling van 
woningvoorraad bepalen. Naast deze onderdelen vormt ViewPoint ook een systeem voor bedrijfsmatige 
doeleinden, zoals onder andere communicatie (klant-contact-centrum), informatiesystemen, afhandeling van 
niet planmatig onderhoud. (Itris, 2012) 
 
*Itris heeft naast ViewPoint ook een software programma genaamd Proficon. Proficon ondersteunt de 
strategische beleidsvorming ten aanzien van o.a. bedrijfswaarden en investeringen. 
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Sterkten/zwakten: Sterkten: Volledige integratie van de bedrijfsvoering bij een corporatie. Daarnaast wordt de 
corporatie financieel in de gaten gehouden door de bepaling van de financiële beleidsruimte (m.b.v.  o.a. 
liquiditeitsbegroting). Zwakten: Het model draagt weinig bij aan de vorming van het strategisch beleid. Het 
toetst of onderbouwd voornamelijk de gekozen beleidsstrategieën. 

Bruikbare onderdelen: ViewPoint zou kunnen bijdragen aan de bepaling van de financiële beleidsruimte van 
een corporatie (toetsing aan de financiële middelen). Daarnaast zou Proficon kunnen bijdragen aan de 
strategische beleidsvorming d.m.v. van bedrijfswaarden en investeringen. 

 FISS, Finance Ideas 

Beschrijving: FISS staat voor Financieel Strategisch Sturingsmodel. Het 
is een model om de impact van een strategische keuze m.b.t. het 
strategisch voorraadbeleid direct en gebruiksvriendelijk te kunnen 
analyseren. Dit gebeurd door op verschillende beleidsniveaus 
integratie tussen de niveaus te bewerkstelligen. Daarnaast worden er uitspraken gedaan over het te 
verwachtte continuiteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het model geeft aan welke financiële 
restrictie er bestaan in het bereiken van een bepaalde wensenportefeuille. Hierdoor kunnen er in een vroeg 
stadium onderbouwde en geanalyseerde beslissingen worden genomen. (Finance ideas, 2012) 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Het model bepaald de financiële impact ten gevolg van een strategische keuze en 
geeft daarbij het verwachte continuiteitsoordeel. Daarnaast is het model gericht op portefeuillesturing en de 
beslissingen rondom strategische voorraadbeleid, hierdoor heeft het de juiste insteek. Zwakten: De gevolgen 
van een strategiekeuze worden alleen financieel bekeken en beoordeeld, er mist de toetsing op o.a. 
verhuurbaarheid en complexeigenschappen. Daarnaast richt het model zich nauwelijks op de vorming van 
strategieën alleen op de toetsing ervan. Ten derde wordt de combinatie van top-down en bottum-up 
benadering nauwelijks gemaakt. Op portefeuille niveau wordt er bekeken welke aantallen/percentages er 
kunnen worden gebouwd, gesloopt of gerenoveerd echter worden de complexen zelf niet bekeken (bottum-
up). 

Bruikbare onderdelen: FISS zou kunnen bijdragen aan de bepaling van de gevolgen en de toetsing van een 
strategische keuze binnen het strategisch voorraadbeleid, doormiddel van zijn financiële 
berekeningen/toetsing. 
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B3. Verduurzamingsinstrumenten:  

Deze modellen analyseren, rekenen en sturen de duurzaamheidsgedachte voor verschillende projecten. Het 
zijn instrumenten die bijdragen aan de verduurzaming van projecten. 

 Leaf, IBISapps van Brink Groep 

Beschrijving: Leaf is een softwareprogramma dat de financiële consequenties 
van investeringen in duurzamer vastgoed inzichtelijk maakt, het geeft de relatie 
tussen de investering in duurzaamheid en het behaalde rendement. Met dit 
programma kunnen zowel de opdrachtgevers als de gebruikers in de initiatieffase van projecten 
rekenen aan de balans tussen de mogelijke investeringen in duurzaamheid en de invloed daarvan op het 
rendement en de marktwaarde. Het vergroot de transparantie bij beslissingen over herbestemming van bv 
leegstaand vastgoed. (Brink Groep, 2012) 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Doorrekenen van waardeontwikkeling en kasstromen ten gevolge van een 
strategiekeuze. Het geeft een financiële toetsing van de verduurzaming doormiddel van verschillende 
duurzaamheidsingrepen. Zwakten: Het model is voornamelijk gericht op strategische keuzes binnen 
verduurzaming zonder andere strategieën (zoals sloop, continueren) erbij te betrekken. Daarnaast wordt er 
weinig gewerkt op portefeuilleniveau en is het model nog niet volledig operationeel voor alle soorten vastgoed. 

Bruikbare onderdelen: Leaf kan worden gebruikt ter ondersteuning van berekeningen en keuzes rondom 
verduurzamen van verschillende projecten/complexen. Het kan bijstaan in de berekeningen, de prioritering en 
toetsing van verschillende strategiemogelijkheden en daarbij de uiteindelijke keuze van een strategie. 

 Energiebesparingsverkenner, SenterNovem (AgentschapNL) 

Beschrijving: De energiebesparingsverkenner geeft een indruk van de effecten van 
energiebesparingsmaatregelen bij o.a. onderhouds- en renovatieprojecten. Deze 
projecten kunnen op maat worden gedefinieerd aan de hand van het aantal en een 
type woning. De standaard kostenstructuur waarmee de verkenner rekent, kan naar 
eigen inzicht worden aangepast om beter aan te laten sluiten bij de eigen 
omstandigheden. Ook berekent hij de financiële voordelen door van de verschillende 
besparingsmogelijkheden, om ook het financiële vlak in de gaten te kunnen houden. (AgentschapNL, 2012) 

*Er bestaat ook een vereenvoudigde web versie voor particulieren, waar in drie stappen een comfortabeler en 
energiezuiniger huis kan worden gesimuleerd; Verbeteruwhuis.nl ontwikkeld door Milieu Centraal en 
AgentschapNL. 

Sterkten/zwakten: Sterkten: Indeling (labelling) naar aantal en type woning (uniformiteit). Daarnaast kan het 
model naar eigen inzicht worden aangepast, er kan aan de knoppen worden gedraaid en de maatregelen 
worden financieel doorgerekend. Zwakten: Het model is niet gericht op de bepaling/ontwikkeling van de 
veranderingsopgave voor een corporatie, het model is gericht op duurzaamheid (verduurzaming) waardoor 
andere strategieën achterwegen blijven en het niet de insteek heeft om op strategische voorraadbeleid te 
sturen. 
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Bruikbare onderdelen: De energiebesparingsverkenner kan eventueel worden gebruikt voor de optimalisatie 
van de strategie ‘Duurzaam-renoveren’ in het nieuw te ontwikkelende model. 

B4. Labelling en beoordeling: 

Hier zullen een aantal beoordelingsinstrumenten worden uiteengezet. Deze modellen hebben niet de insteek 
om strategie te vormen/toetsten of door te rekenen maar kunnen beslissingsondersteunend werken in de 
keuze tot een strategie. 

Bruikbare onderdelen: 
Deze beoordelingsmodellen hebben de insteek om een project te analyseren en evalueren en er vervolgens 
een label en/of beoordeling aan te koppelen. De meeste zijn gekoppeld aan een energielabel 
(duurzaamheidslabel) of een milieubelastinglabel. Hierdoor kunnen ze mogelijk alleen worden gebruikt ter 
bepaling van verschillende condities en labelling t.b.v. prioritering in het gewenste te ontwikkelende model. 

Beschrijving: 

 BREEAM (Dutch Green Building Council): BREEAM-NL is een 
beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te 
bepalen. De methode omvat verschillende keurmerken. Allereerst 
BREEAM-NL Nieuwbouw. Die is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de 
duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. In april 2010 zijn vervolgens de eerste 
gebouwontwerpen gecertificeerd. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik. 
Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer 
van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling en 
beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebiedsontwikkeling. Vanaf september 2011 is ook dit 
keurmerk operationeel. Het systeem maakt gebruik van een kwalitatieve weging: als totaalscore krijgt 
een nieuw gebouw of gebied 1 tot 5 sterren voor zijn duurzaamheidsprestatie. (DGBC, 2012) 
 

 GreenCalc+ (Stichting Sureac): Dit is een instrument waarmee de 
duurzaamheid van een gebouw of wijk in kaart kan worden gebracht. Het 

beoordeelt duurzaamheid op drie thema's: materiaalgebruik, 
watergebruik en energiegebruik. Deze thema's worden vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-
index. De milieu-index geeft in één oogopslag weer of een gebouw duurzaam is of niet. Momenteel is 
de integratie van GreenCalc+ en BREEAM gaande, om te komen tot één gemeenschappelijk taal voor 
het beoordelen van duurzame gebouwen en gebieden in Nederland. (Stichting Sureac, 2010) 
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 GPR-Gebouw Gemeentelijke praktijk richtlijn (W/E Adviseurs): GPR Gebouw 
geeft inzicht in de duurzaamheid van een gebouw, gebruikmakend van gegevens 
over prestaties rondom energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. Per onderdeel verschijnt een waardering op schaal 1 tot 10. Het cijfer 6 komt 
overeen met het niveau van het bouwbesluit. Zo geeft het o.a. inzicht in de kwaliteitsverbetering van 
een beoogde ingreep op milieuniveau. De gespecificeerde werking van het model is lastig te 
beoordelen, doordat de vragen niet openbaar zijn. (W/E adviseurs, 2012) 

 EPN – Energieprestatie Nieuwbouw: De energieprestatienorm van 
gebouwen (EPG) is een overkoepelende bepalingsmethode voor de 
energieprestatie van gebouwen. De EPG geldt zowel voor woningen 
als voor utiliteitsgebouwen (kantoren, scholen, winkels, ziekenhuizen 
en dergelijke). De mate van energiezuinigheid wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC). De bepaling van de EPC is vastgelegd in Energie Prestatie Normen (EPN). De huidige EPC-eis 
voor woningen is 0,6. De EPC voor kantoorgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie. Definitieve 
software om EPC te bepalen komt medio 2012 op de markt. (AgentschapNL, 2012) 

 ECO-Quantum, MVO Nederland: Eco-Quantum geeft inzicht in de milieuprestaties 
van een gebouw. Met Eco-Quantum kan de milieuprestatie van een gebouw op basis 
van LCA (levenscyclusanalyse) in één of meer cijfers worden uitgedrukt. De in te 
voeren informatie bestaat o.a. uit materialen, energieverbruik en afval, vervolgens 
berekent het programma de milieueffecten (duurzaamheid) die dat als resultaat zouden hebben. 
(MVO Nederland, 2012) 
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Bijlage C Overzicht van de besliscriteria inclusief verantwoording 

  



Bijlage C Overzicht beoordelingcriteria inclusief verantwoording

Categorie Criteria
Handmatig of interne 

benchmark
Verantwoording

Algemene informatie Woonplaats Handmatig Alphen Baarle-Naussau Biest-Houtakker Chaam Diessen Dongen Esbeek Gilze Goirle Haghorst Hilvarenbeek Molenschot Oisterwijk Riel Rijen Tilburg Ulicoten Onbekend

Score 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0

Bouwjaar Handmatig Voor 1946 1946-1970 1971-1995 1996-later Onbekend

Score 3 2 1 3 0

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 5 3 1 -

Score Maximum 6 4 2 -

Marktperspectief Gewenste transformatie 2012-20230 (RIGO) combinatie Gemeente en Type CFV Handmatig

Grote 

transformatie Middel transformatie

Kleine 

transformatie Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 Onwaar 500 315 314 234 233 -500 315 274 233

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 3 2 0 -

Score Maximum 3 2 1 -

Technische staat Gemiddelde onderhoudskosten per VHE gem. per jaar Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 4 6 0 1008 1007 746 745 0 1008 876 745

Energielabel Handmatig A B C D E F G Beheerwoning Onbekend

Score 3 3 2 2 1 1 1 0 0

Energieindex Handmatig Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag A++ : < 0,50 A+ : 0,51-0,70 A : 0,71-1,05 B : 1,06 - 1,30

Score 1 2 3 0 2,01 2,00 1,31 1,3 0 C : 1,31-1,60 D : 1,61-2,00 E : 2,01-2,40 F : 2,41-2,90 G : > 2,90

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 9 5 1 0

Score Maximum 12 8 4 0

Grootte Aantal (slaap)kamers - 1 2 3 4 5 6 Onbekend

Score 1 2 2 3 3 3 0

Aantal m2 - 0-50m2 51-100m2 101-150m2 150m2 of meer Onbekend

Score 1 2 3 4 0

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 5 3 1 0

Score Maximum 6 4 2 0

Huurprijs Percentage Rekenhuur van Maximale huur Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Onwaar Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 100,0% 73,5% 7340,0% 54,4% 54,3% 1,0% 73,5% 63,9% 54,3%

Rekenhuur Handmatig Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Niet-DAEB Hoog Gemiddeld Laag

Score "Rigo" 3 2 1 0 Niet-DAEB 664,66 518,00 517,00 361,00 360,00 0,00

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 5 3 1 0

Score Maximum 6 4 2 0

Verhuurbaarheid WWD punten Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 275 170 169 127 126 1 170 148 126

Gem. mutaties per VHE in 2012 Interne benchmark Veel Gemiddeld Weinig Onbekend Veel Gemiddeld Weinig Interne benchmark Hoog 50% Getrimd. Gem. Laag -50%

Score 1 2 3 0 0,081 0,080 0,028 0,027 0,000 0,081 0,054 0,027

Verhuurduur Interne benchmark Lang Gemiddeld Kort Onbekend (Aantal Maanden) Lang Gemiddeld Kort Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 164 163 122 121 0 164 143 121

Reactiegraad Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 1,8 1,7 1,4 1,3 0,0 1,8 1,5 1,3

Gem. wachttijd Interne benchmark Lang Gemiddeld Kort Onbekend Lang Gemiddeld Kort Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 2,7 2,6 2,1 2,0 0,0 2,7 2,3 2

Gemiddeld klachtenonderhoud per VHE Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Weinig Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 477€                476€               354€                   353€                1€                    477 415 353

Huidige huurprijs (rekenhuur) tov WOZwaarde Interne benchmark Hoog Gemmiddeld Laag Onbekend Hoog Gemmiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 (Lage huur prijs tov hoge WOZ-waarde) 0,29% 0,28% 0,23% 0,22% 0,00% 0,29 0,26 0,22

Huidige huurprijs (rekenhuur) tov WWD punten (prijs per punt) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 3,52€              3,51€              2,61€                  2,60€              0,01€              3,52 3,06 2,6

Gem. leegstand per VHE (2012) (aantal dagen) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 2,59 2,58 1,92 1,91 0,00 2,59 2,25 1,91

Gem. leegstand per complex (2012) (tot. bedrag) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 1 2 3 0 54,92€            54,91€            40,60€               40,59€            -€                54,92 47,76 40,59

Acceptatiegraad Handmatig Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag

Score 1 2 3 0 5,0 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 23 12 0 -

Score Maximum 33 22 11 -

Toegankelijkheid Toegankelijkheid: rolstoelvriendelijk; nultreden Handmatig geen nultreden niet nultreden nultreden Onbekend rolstoelgeschikt

Te bepalen bij 

inspectie

Score 1 1 3 0 4 0

Doelgroepbeschikbaarheid Handmatig

Bijzondere 

doelgroepen

Iedereen (vhe-

categorie) Onbekend Senioren (60+) Starters (t/m 35)

Score 1 3 0 1 1

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 6 3 0 -

Score Maximum 7 5 2 -

Financien Gem. cashflow per VHE (eind 2011) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 2.466€            2.465€            1.823€               1.822€            2466 2144 1822

WOZwaarde Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 203.450€        203.499€       150.377€           150.376€        -€                203450 176913 150376

Gem. restwaarde per VHE (eind 2011) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 3.343€            3.342€            2.472€               2.471€            -€                3343 2907 2471

Marktwaarde - Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag -

Score 3 2 1 0 - - - - -

Gem. boekwaarde opstal per VHE (eind 2011) - Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag -

Score 3 2 1 0 - - - - -

Gem. boekwaarde grond per VHE (eind 2011) - Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog Gemiddeld Laag -

Score 3 2 1 0 - - - - -

Gem. huidige bedrijfswaarde per VHE (eind 2011) Interne benchmark Hoog Gemiddeld Laag Onbekend Hoog > Gemiddeld Laag < Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 52.577€          52.576€         38.862€             38.861€          52577 45719 38861

Rendement per object (kasstroom/bedrijfswaarde) Interne benchmark Hoog (€ t/m €) Gemiddeld (€ t/m €) Laag (€0 t/m €) Onbekend Negatief Hoog Gemiddeld Laag Interne benchmark Hoog 15% Getrimd. Gem. Laag -15%

Score 3 2 1 0 5,77% 5,76% 4,28% 4,27% 0,00% 5,77% 5,02% 4,27%

Stoplicht Groen Oranje Rood Grijs

Score Minimum 11 6 0 -

Score Maximum 15 10 5 -

 Deze parameters worden voor 

'Leystromen' niet meegenomen, 

aangezien de data niet aanwezig is.

I.v.m. zeer nihil verschil binnen de 

data.

Vanuit het beleid van een corporatie worden er veelal woonplaatsen aangemerkt waar de focus op komt te liggen. In dit criterium kunnen daardoor deze woonlplaatsen 

een extra scoring krijgen.

Het bouwjaar wordt gezien als een afspiegeling van de kwaliteit, verhuurbaarheid of gewoon als algemeen kenmerk.  Er wordt er gesteld dat woningen uit de jaren 30 

meer kwaliteit hebben en dat daar een grotere vraag (minder onttrekkening uit de woningvoorraad) naar is dan woningen uit de jaren 70 en 80. (Bron CBS 2012)

 Deze parameters worden voor 

'Leystromen' niet meegenomen, 

aangezien de data niet aanwezig is.

De interne benchmark kan hier niet goed bepaald worden, doordat er juist een onderscheid moet worden gemaakt tussen de woningen die in één keer worden 

geaccepteerd en de andere. Dit onderscheid is wenselijk doordat het voornamelijk gaat om waarden van 1,2,3 keer. Hierdoor zou de intene benchmark niet het gewenste 

gevolg hebben. 

Bron: EPDB, Agentschap NL 2012.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek maakt  dit 

onderscheid (CBS, 2012).



 

 

 19 

 

Bijlage D Verantwoording invulling van de strategieën 

 

 
 

Verantwoording voor de invulling van de strategieën en de vertaling van BREEAM beoordeling in energielabel 
en andersom (Investeringskostenwijzer (2012), Brink Groep (2012) en BREEAM (2011)). 

 

 

 
Investeringskostenwijzer (2012) 

 

 
CBS (Oktober 2011) 

 
 

 
 

   

 

 

BREEAM NL, 2011 

A A+ B B 
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Bijlage E:  Vier voorbeelden voor sturing  met model CAS 

 

 

- Sturing met behulp van de dataset (selectie en verandering) 
In dit voorbeeld wordt er een scenario geschetst gebaseerd op sturing ten behoeve van energielabels. 
Een betreffende corporatie wil graag naast de huidige analyse, hun energie technisch slechtste 
woningen op knappen. Hiervoor willen ze een selectie maken van alle woningen met een energielabel 
F, G.  
 
Modelsturing m.b.v. de dataset: 
Allereerst dient het tabblad met de dataset te worden geopend. Hierin bevind zich een reeks met 
kolom gevuld met kenmerken van alle eenheden. Zo ook een kolom met de energielabels.  
 
Bovenin de kolom staat een ‘filter’ geplaatst over het kopje ‘energielabels’. 
Hierin kan de gewenste selectie worden gemaakt: F en G. 
 
Alle eenheden met energielabel F en G, worden geselecteerd. 
In de huidige dataset, zijn dit 169 eenheden. Allemaal eengezinswoningen in gemeente Gilze Rijen. 
Kijkend naar het marktperspectief is hier veel vraag naar de komende twintig jaar. 
Een klein deel van de eenheden heeft al een veranderingsopgave staan echter een groot deel wordt 
volgens het model als nog gezond beschouwd. 
 
Er moet nu een afweging worden gemaakt of de corporatie, sturing op energielabel belangrijker vind 
dan de voorzet van het model. Zo ja, dan moeten er van de 168 (min degene met reeds een ingevulde 
strategie) eenheden geselecteerd worden voor duurzame renovatie. 
 
Deze selectie kan vervolgens worden gemaakt op locatie of doormiddel van complex, kies bijvoorbeeld 
het complex met de meeste slechte woningen om te gaan duurzaam renoveren. Over het algemeen is 
die realistischer en haalbaarder dan iedere eenheid apart. 
 
Nadat de selectie is gemaakt wordt er overgeschakeld naar het tabblad ‘strategie’. Hierin worden de 
desbetreffende objectnummers opgezocht. Vervolgens wordt er in de kolom ‘Uiteindelijke strategie’ 
de gewenste strategie gekozen, die daarna verder wordt meegenomen in de financiële berekeningen. 
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- Sturing met behulp van de beslissingsparameters en wegingsfactoren 
In dit voorbeeld wordt er een scenario geschetst gebaseerd op sturing ten behoeve van de 
woonplaatsen en bouwjaar aan de hand van de wegingsfactoren en de beslissingsparameters in het 
model. Een betreffende corporatie wil graag naast het huidige analyse, zich focussen op de 
woonplaatsen Gilze, Goirle, Oisterwijk en Rijen en zo min mogelijk op de woonplaatsen Alphen, Chaam 
en Baarle-Naussau. Ze willen hun focus nog verder specificeren door zich voornamelijk te richten op 
de woningen die na 1995 (1996 of later) zijn gebouwd. 

Modelsturing m.b.v. de beslissingsparameters en wegingsfactoren : 
De sturing begint op het tabblad ‘weging’. Hierin staan de acht beoordelingscategorieën uiteengezet 
met daar achter de wegingsfactoren hoe ze reeds zijn ingevuld. De corporatie vind de sturing op 
woonplaats en bouwjaar belangrijk. Er kan daarvoor worden gekozen om ten behoeve van de 
beoordeling hier een hogere weging aan te geven. Er wordt gekozen om de categorie ‘algemene 
informatie’ (bevat de criteria woonplaats en bouwjaar) een weging van ‘40’ toe te kennen en de 
overige categorieën een weging ‘10’ (exclusief de categorie grootte, aangezien daar geen data bekend 
is). De totaal score kleurt zo weer groen, de weging is toegekend. 
 
De sturing wordt vervolgd in het tabblad ‘parameters’. Daar moet een klein stukje naar beneden 
worden gescrold om tot de kop ‘scoreparameters’ te komen. Hierin vind je de categorie ‘algemene 
informatie’ inclusief de twee bijbehorende criteria ‘woonplaats en bouwjaar’. Hier kan de scoring naar 
wens worden ingevuld, door het aanpassen van de blauwe getallen. In dit voorbeeld is er reeds een 
wens geformuleerd. De woonplaatsen ‘Gilze, Goirle, Oisterwijk en Rijen’ krijgen een score van ‘3’ en 
de woonplaatsen ‘Alphen, Chaam en Baarle-Naussau’ krijgen een score ‘1’. De overige woonplaatsen 
houden de score ‘2’. Hierdoor scoort een eenheid in Goirle beter dan een eenheid in Alphen.  
Naast de woonplaats moet ook het bouwjaar worden aangepast. Er is gekozen voor een grote focus op 
woningen na 1995. Het bouwjaar 1996 en later wordt hierdoor gescoord met een ‘3’ en de overige 
bouwjaren met een ‘1’. 
 
De aanpassingen worden meegenomen in de beoordeling waar en nu voornamelijk wordt gelet op 
woonplaats en bouwjaar en op geselecteerde woonplaatsen en bouwjaren. Dit heeft zijn uitwerking 
op de medaille vorming, strategiekeuzes en de financiële doorrekening. 
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- Sturing ten behoeve van de kwantitatieve wensenportefeuille 
In dit voorbeeld wordt er een scenario geschetst gebaseerd op sturing ten behoeve van de 
kwantitatieve wensenportefeuille. Een betreffende corporatie wil graag naast het huidige analyse, 
haar kwantitatieve marktvraag voor de komende twintig jaar tegemoet komen. Hiervoor wordt er een 
categorie geselecteerd waar de komende jaren veel vraag naar is. 
De corporatie in dit voorbeeld kiest er voor om zich te gaan richting op terugbrengen van de 
overschotten in bv. de gemeente Baarle Naussau. De corporatie vind het belangrijk dat de overschot 
worden weggewerkt voordat er ergens anders eventueel wordt gebouwd. Kijkend naar de 
wensenportefeuille opgebouwd door RIGO (figuur 1), blijkt dat er voornamelijk een negatieve wens zit 
in eengezinswoningen in Baarle-Naussau, maar ook een kleine negatieve tendens in ‘etagebouw 
zonder lift’. Hierop zal de sturing vervolgens gefocust zijn*. 

 

Figuur 1 Wensenportefeuille ‘Woonstichting Leystromen’ opgesteld door RIGO (2012). 

 
Modelsturing ten behoeve van de kwantitatieve wensenportefeuille: 
Bij een overschot moeten er een selectie worden gemaakt voor de woningen die of in aanmerking 
komen voor een eventuele transformatie of voor afstoten. Het wordt lastig om meergezinswoningen 
te transformeren naar eengezinswoningen waardoor er voor deze categorie voornamelijk wordt 
geselecteerd voor afstoten. 
De meergezinswoningen zonder lift worden geselecteerd op een mogelijke transformatie naar 
meergezinswoningen met lift. Hiervoor dienen er gezien de wensenportefeuille vijf te worden 
geselecteerd†. 
De sturing begint in het tabblad ‘data’. Met behulp van de eerder uitgelegde ‘filters’ worden de 
eengezinswoningen (1.1: Eengezinswoning) liggend in Baarle-Naussau geselecteerd. Hiervan wordt 
vervolgens een selectie gemaakt van de dertig eenheden met de slechtste medaille score om af te 
stoten. 
Vervolgens dien alle meergezinswoningen zonder lift gesitueerd in Baarle-Naussau te worden 
geselecteerd.  
 

                                                           
* Als voorbeeld is alleen de sturing van een overschot interessant, omdat wanneer er in een gemeente op alle categorieën een 
tekort is, er moet worden bijgebouwd. De huidige dataset is echter gericht op het werkrayon Rijen en kan hierdoor niet eenheden 
selecteren die in Baarle-Naussau(behorend tot ander rayon) liggen. Het voorbeeld ligt daarom de werkwijze toe, echter het kan 
geen concrete voorbeelden geven. 

 
† Kanttekening hierbij is dat de woningvoorraad in de loop van de tijd ook verandert, zo worden er eenheden verkocht of loopt hun 
levensduur af. Hierdoor kunnen de aantallen uit de wensenportefeuille groeien. 
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Uit deze selectie moeten er vijf worden gekozen die kunnen worden omgezet tot meergezinswoningen 
met lift (omdat daar een tekort aan is). Hierbij moet worden gelet op vijf eenheden die het liefst in 
hetzelfde complex liggen, een slechte medaille hebben en relatief duur zijn.  
Na het maken van beide selectie wordt de sturing wederom vervolgd in het tabblad ‘strategie’. Hier 
dienen weer de geselecteerde eenheden te worden opgezocht en daaraan dient de nieuwe strategie 
te worden toegekend. De strategieën worden vervolgens meegenomen in de uiteindelijke keuze en 
financiële doorrekening. 

 
- Sturing ten behoeve van financiële continuïteit 

In dit voorbeeld wordt er een scenario geschetst gebaseerd op sturing ten behoeve van financiële 
continuïteit. Een betreffende corporatie wil graag naast het huidige analyse, zich focussen op de hun 
financiële resultaten en spreiding‡. 

Modelsturing t.b.v. financiële continuïteit: 
Voor elke corporatie is het van belang om hun financiën op orde te hebben. Om in de toekomst te 
kunnen blijven bestaan, dient de financiële continuïteit te worden gewaarborgd. Sturing op deze 
financiën kan op verschillende manieren: sturen op kasstromen; sturen op rendement; sturen op 
financieringen enz. Het model richt zich op de sturen op kasstromen. Het probeert de kasstromen 
positief te beïnvloeden, door de investeringen te spreiden. Er is nog geen fasering van de 
investeringen in verwerkt, maar voor optimale sturing zou dat wel erg wenselijk zijn (hierbij kan 
worden gedacht aan inflatie, rente schommelingen, afwaarderingen, waardedaling enz). In dit 
onderzoek ligt de focus op de spreiding van de investeringen als gevolge van de kwalitatieve 
portefeuille.  
Op verschillende manier kan hier invloed op worden uitgeoefend. Zo kunnen de rekenparameters naar 
wens worden aangepast, kan de strategiekeuze worden veranderd en kan de invulling/uitwerking van 
de strategieën naar wens worden aangepast. Vervolgens kan in het tabblad ‘totaal 2012’ het overzicht 
van de kasstromen worden gezien. De totale investering en delta bedrijfswaarde kunnen met elkaar 
worden vergeleken. Hierna kan het te voeren beleid worden aangepast om gunstigere financiële 
resultaten te generen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
‡ Er is er hier voor gekozen om geen specifiek voorbeeld te geven, omdat sturen op de financiën met veel 
verschillende wensen uit een beleid heeft te maken. Waarden of getallen zullen hierdoor dan alleen maar 
verwarring veroorzaken. 
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Bijlage F 

 

Model Corporatie Assistent bij Strategisch voorraadbeleid (CAS) 

Op de bijgeleverde CD-rom vindt u model CAS. 

Model CAS: 
- Twaalf tabbladen, 
- Toegevoegd voorblad ter verduidelijking van alle tabbladen, 
- Het model heeft betrekking op werkrayon ‘Rijen’, van Woonstichting Leystromen, 
- ‘Automatisch rekenen’ staat uit ter bevordering van de performance van Excel. 


