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VOORWOORD

Het nieuwe decennium viel samen met de komst van een nieuw virus. Inmiddels houdt
het coronavirus ons allemaal al meer dan een jaar in haar greep. Niet verwonderlijk dus,
dat de impact van het coronavirus ook als een rode draad door dit jaarverslag heen loopt.
De gevolgen van het virus raken ons vooral op sociaal vlak. Het afgelopen jaar werkten
we zoveel mogelijk thuis. We misten de levendigheid op de werkvloer, de informele
gesprekken met collega’s en het persoonlijke contact met huurders. Aan de andere kant
maakte het ons ook creatief en wendbaar om toch met elkaar samen te werken en elkaar
– weliswaar op afstand – te blijven ontmoeten.
Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hadden ook grote impact op onze
huurders. Dat realiseren we ons maar al te goed. Mensen kregen dichtbij te maken
met het virus, raakten in een isolement of kwamen in financiële nood. We voelden ons
verantwoordelijk voor onze huurders en maakten ons zorgen. Daarom zochten we tijdens
de lockdown telefonisch contact met een aantal van hen. Gewoon, voor een praatje. Maar
ook om onze voelsprieten uit te zetten. Wellicht konden we iets voor hen betekenen?
In deze tijd is het des te belangrijker om naar elkaar om te zien.
Onze dienstverlening pasten we voortdurend aan de actualiteit aan. Zo voerden we het
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grootste gedeelte van het jaar alleen noodzakelijke reparaties uit. We probeerden daarbij
echter zo goed mogelijk naar onze huurders te luisteren en maatwerk te leveren waar
dat kon.

Brand aan de Hogeweg

Een verschrikkelijke gebeurtenis in de zomer van het afgelopen jaar was de brand in een
appartement aan de Hogeweg. Bij de explosie die daarop volgde, viel een dodelijk slachtoffer. Vanwege de ontstane schade kon een aantal bewoners tijdelijk niet in hun woning.
Dankzij de inzet van onze medewerkers en de nauwe samenwerking met bewoners, de
gemeente en verzekeringsmaatschappijen is het gelukt om de situatie zo snel mogelijk
onder controle te krijgen. Begin oktober keerden de laatste bewoners terug naar hun
woning.

Wijkgericht werken

l’escaut biedt huurders niet alleen een woning, maar ook een thuis. Door bewoners
intensief te betrekken bij de toekomst van hun buurt, zorgen we er samen voor dat zij
zich er prettig voelen. Als l’escaut zetten wij graag onze deskundigheid in, maar we
vragen tegelijkertijd óók de deskundigheid van bewoners. Zij weten natuurlijk als geen
ander hoe het is om in de desbetreffende buurt te wonen. Zo komen we samen tot betere
oplossingen. Hierin hebben we het afgelopen jaar grote stappen gezet. Voor Project
Crocuslaan, dat afgelopen najaar van start ging, wilden we aanvankelijk collectieve
sessies organiseren met bewoners. Helaas kon dat vanwege de coronamaatregelen niet
doorgaan. Uiteindelijk voerden we individuele gesprekken met zo’n zeventig bewoners.
Anders dan we voor ogen hadden, maar we zijn blij met de input!

Duurzaamheid

Het afgelopen jaar startten we met de bouw van De Hofjes en het Ravesteynplein; twee
nieuwbouwprojecten die aanzienlijk bijdragen aan de verduurzaming van ons totale
bezit. Een mooie stap! Naast nieuwbouw voeren we ook aan onze bestaande woningen
de nodige duurzaamheidsmaatregelen uit. Het is een flinke uitdaging om ons bezit
duurzaam én betaalbaar te houden voor onze huurders. Het vormt een voortdurend
spanningsveld waar alle corporaties mee te maken hebben. Belangrijke stappen op het
gebied van duurzaamheid beginnen dichtbij. We vinden het daarom belangrijk om ook
onze huurders mee te geven hoe zij zelf energie kunnen besparen. In samenwerking
met Huurdersvereniging l’escaut deelden we het afgelopen jaar cadeauboxen met
ledlampen uit aan alle huurders. Een mooi voorbeeld van hoe je op een hele praktische
en eenvoudige manier kunt bijdragen aan duurzaamheid.
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Vooruitkijkend

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een ongelooflijk lastig jaar. Ik ben dan ook
onder de indruk van de veerkracht van onze medewerkers. Dankzij ieders inzet konden de
werkzaamheden grotendeels gewoon doorgaan. Vrijwel alle voornemens die we voor het
begin van het jaar hadden, zijn dan ook uitgekomen. Daar mogen we trots op zijn!
Ik gaf het al aan: l’escaut biedt méér dan huisvesting alleen. We voelen ook de verantwoordelijkheid dat mensen zich prettig voelen in hun wijk of buurt. Dat is dan ook waar
het accent in de toekomst steeds meer op komt te liggen. Hierbij hebben we ook aandacht voor het vraagstuk hoe we – in samenwerking met zorgpartijen – aan de woon-zorgvraag kunnen voldoen. Het geeft meteen een doorkijkje naar het ondernemingsplan waar
we op dit moment de voorbereidingen voor treffen: het vervullen van een betekenisvolle
rol in de Vlissingse samenleving.
Jan Leo van Deemter
Directeur-bestuurder
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1 DUURZAME KLANTRELATIE
(Online) dienstverlening
Digitale dienstverlening
Klanten meer regie geven, dat is het uitgangspunt van onze vernieuwde digitale
dienstverlening. In december 2020 lanceerden we naast een nieuwe website ook een
klantportaal. Alle informatie over verschillende onderwerpen staat nu overzichtelijk bij elkaar
in een kennisbank. Huurders kunnen nu gemakkelijk navigeren en kennis ophalen. Door
in te loggen op het portaal kunnen zij veel zaken zelf regelen. Denk aan het doorgeven van
reparatieverzoeken of het opzeggen van de huur. De voordelen zijn tweeledig: de klant
kan zelf zaken regelen op een moment dat het hem of haar het beste uitkomt. Ook buiten
kantoortijden. Daarnaast verlaagt het klantportaal de druk op het klantcontactcentrum. Want
ook dat is een uitgangspunt van onze nieuwe digitale dienstverlening.
De nieuwe digitale dienstverlening was een ambitieus project, dat in tijden van corona alleen
maar uitdagender werd door de noodzaak op afstand te werken. Daarnaast hadden we te
maken met een strakke deadline. In ruim tien weken moesten de website, kennisbank en het
klantportaal er staan. Dankzij inspanning van velen is het gelukt in deze tijdspanne het project
af te ronden.
Op digitaal gebied ligt in 2021 nog veel in het verschiet. We blijven updaten en kijken naar
de inhoud. We nemen daarbij de feedback van onze huurders en medewerkers mee om
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de informatie volledig, kloppend en actueel te maken en houden. Zo kunnen we onze
dienstverlening verder verbeteren. In de volgende fase van het project leggen we koppelingen
met andere systemen, onder andere op het gebied van klanttevredenheid, archivering van
klantcontacten en sociaal intranet.

Magdalena Grasiewicz, huurder en bestuurslid Huurdersvereniging l’escaut:
“Ik woon sinds twee jaar in Vlissingen en werk door corona veel thuis. Ik geniet dus van mijn huis! Het langdurig huurcontract geeft me de zekerheid dat ik hier zo lang kan blijven wonen als ik zelf wil, dat vind ik heel
prettig. Als er iets is, word ik snel geholpen. Je hoeft maar te bellen en ze staan voor je deur. Ik was ook blij
verrast met de doos ledlampen die we als huurders kregen. Wat een mooi cadeau! Het nieuwe klantportaal op
de website heb ik nog niet hoeven gebruiken. Ik heb wel gecontroleerd of mijn gegevens juist waren. Handig!
Sinds november ben ik bestuurslid van de Huurdersvereniging. Ik werk in Brabant en woon dus in Vlissingen.
Ik wil graag meer betrokken zijn bij de regio waar ik woon. Door actief te zijn in de Huurdersvereniging kom ik
met veel mensen in contact en probeer ik ook echt iets voor ze te betekenen. We vergaderen eens per maand
en verdelen de taken. Zo zijn er bestuursleden bezig met onze nieuwe website. Ik houd me zelf bezig met het
onderwerp ‘overlast’. Dat is een belangrijk onderwerp, waar we alleen samen, huurders en l’escaut, iets aan
kunnen doen.”

Contact met kwetsbaren tijdens lockdown
Het coronavirus en de maatregelen waarmee we te maken hebben treft bepaalde groepen in
onze samenleving bijzonder hard. Eenzaamheid, zorgen over dierbaren, angstgevoelens over
de toekomst: voor velen de dagelijkse realiteit. Tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar
van 2020 zochten we telefonisch contact met een aantal huurders waarvan wij dachten dat
zij wel wat extra aandacht konden gebruiken. Tijdens de tweede lockdown zijn we dat blijven
doen, zij het op wat kleinere schaal. Juist in deze tijd is het belangrijk om naar elkaar om te
zien. Kleine moeite, maar zó belangrijk.
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Brand aan de Hogeweg
Op een zomerse avond in juli ontstond er door onbekende oorzaak brand in een appartement
aan de Hogeweg in Vlissingen. Op de brand volgde een explosie van een zuurstofcilinder die
op medische gronden in de woning aanwezig was. De bewoner overleed in de woning. Vijf
andere bewoners raakten lichtgewond.
Er was veel schade waardoor woningen van verschillende portieken tijdelijk niet bewoonbaar
waren. Meteen na de brand zijn we samen met Bouwbedrijf Joziasse aan de slag gegaan met
herstelwerkzaamheden. De voorgevel van een deel van de flat moest worden vervangen.
Sommige bewoners keerden begin september terug naar hun woning, anderen konden begin
oktober terug.
De brand en de explosie die daarop volgde hebben veel indruk gemaakt op de bewoners
van de flat en omwonenden. We merkten dat er behoefte was om met elkaar over deze
gebeurtenis te praten. En dat er vragen leefden. Daarom organiseerden we eind september
samen met de brandweer een besloten informatieavond voor de bewoners van de flat.
Wij vonden het belangrijk dat bewoners tijdens deze besloten informatiebijeenkomst de
gelegenheid kregen vragen te stellen, ervaringen te delen en na te praten met andere
bewoners. Op deze avond heeft de brandweer de brand geëvalueerd en gaven zij voorlichting
over brandveiligheid. Wat kan je zelf doen om brand te voorkomen? En wat moet je doen bij
een beginnende brand? We hebben het incident aangegrepen als voorbeeld om het belang
van brandveiligheid te onderstrepen en bewustwording bij de huurders te vergroten.

Mutaties
Het aantal mutaties nam ook in 2020 verder af. De gemiddelde zoekduur voor
woningzoekenden ligt nu op ruim twaalf maanden. Deze wachttijd ligt nog ruim binnen onze
maximale inschrijfduur van drie jaar. Maar we zien de zoekduur oplopen. Het aantal mutaties
neemt af, de doorstroming naar de koopmarkt is beperkt. We moeten deze ontwikkeling goed
monitoren.
Verhuurmutaties konden – weliswaar in aangepaste vorm vanwege coronamaatregelen –
doorgaan. Met name de mutatie-inspecties en het inleveren van sleutels gebeurden op een
aangepaste, voorzichtige manier.
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Samen met huurders
Wijkgericht werken
Het afgelopen jaar heeft team Wijkbeheer zich flink verstevigd in de organisatie. Belangrijke
gegevens verzamelen we nu meer op wijkniveau. Denk aan mutaties, huurachterstanden en
klachten van overlast. Deze cijfers geven waardevolle informatie en laten zien wat er speelt
in de wijk. Het zorgt ervoor dat we nog beter in staat zijn om klantgericht en wijkgericht te
werken. Hierin kunnen we nog een stapje verder; het is nu zaak om de opgehaalde cijfers
betekenis te geven en te vertalen naar activiteiten.
l’escaut treedt steeds meer naar buiten. Daar betrekken we huurders intensief bij. Het
afgelopen jaar ontstonden er al verschillende klankbordgroepen van huurders. Andere
collectieve activiteiten – zoals klantenpanels, wijktafels en portiekgesprekken – vonden
vanwege de coronamaatregelen geen doorgang. Aan deze activiteiten gaven we op een
andere manier invulling, of we stelden ze noodgedwongen uit. Zodra het mogelijk is, pakken
we de activiteiten weer op. Het contact met huurders draagt bij aan de leefbaarheid in
de wijk. De wijkvisies zijn in concept gereed en bespreken we in 2021 met stakeholders
in de wijk: gemeente, politie, zorg- en welzijnspartijen zoals Stichting ROAT, WVO Zorg
en Emergis en vrijwilligersorganisaties. In 2021 vertalen we de wijkvisies samen met
huurdersvertegenwoordigingen naar complex- en buurtplannen.
Vanuit de overheid is steeds meer aandacht voor leefbaarheid en participatie vanuit de
corporatiesector. Heel belangrijk, vinden wij. l’escaut biedt haar huurders niet alleen een
woning, maar ook een thuis. Een prettige woonomgeving, plezierig samen leven en verbinding
in de wijk zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Deze aspecten dragen allemaal in positieve
zin bij aan het welbevinden van bewoners. Samen met bewoners en Huurdersvereniging
l’escaut geven we hier invulling aan. We stellen vast wat bewoners van ons kunnen verwachten
en wat wij van de bewoners verwachten. l’escaut speelt hierin een faciliterende rol. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten, organiseren we dan ook weer opruim- en groendagen in de
wijk, en schuiven we graag aan bij wijktafels en klankbordgroepen.
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Project Crocuslaan
Afgelopen najaar gingen we van start met het Project Crocuslaan. De Crocuslaan in Vlissingen
en de omliggende straten kunnen namelijk wel een upgrade gebruiken. l’escaut wil graag met
bewoners in gesprek over de toekomst van de woningen en de wijk. We kiezen daarbij voor
een aanpak die verder gaat dan de woningen. In samenwerking met gemeente Vlissingen nemen we namelijk ook de openbare ruimte onder de loep. Samen met bewoners kijken we naar
wat wenselijk en haalbaar is, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid en betaalbaarheid.
Vanwege de coronamaatregelen hielden we individuele gesprekken. In totaal spraken we met
zo’n 75 bewoners. Een aantal bewoners had al concrete ideeën voor de wijk, al dan niet uitgewerkt in een tekening. Uiteindelijk moeten de resultaten leiden tot een plan van aanpak waarin
de stem van de bewoners duidelijk naar voren komt. Dat er iets moet gebeuren, staat vast.
Allemaal willen we een toekomstbestendige, fijne, veilige en gezellige buurt. Dat is precies waar
project Crocuslaan over gaat.

Yvonne Meier, huurder Anjelierenlaan
“Het is goed dat l’escaut aan de slag gaat met de huizen rond de Crocuslaan. De huizen in deze buurt zijn oud,
van begin vorige eeuw en hebben tijdens de watersnoodramp onder water gestaan. Ik woon al 16 jaar met veel
plezier in de Anjelierenlaan en ben gewend aan het huis. Ik voel me ook veilig en geborgen in deze buurt. Maar
als ik in een nieuwer huis geweest ben, vallen de verschillen wel op. Onze energierekening is hoog, ondanks
het dubbelglas. Er is echt wel wat aan de huizen gedaan, de laatste jaren. Zo zijn de keuken, badkamer en wc
een aantal jaren geleden vernieuwd. Maar op een gegeven moment is het niet meer op te lappen en moet er
wat gebeuren. Ik ben actief in de klankbordgroep en praat mee over de mogelijkheden. We staan voor de keuze
of het renoveren wordt, of toch nieuwbouw. Er gaat in ieder geval iets gebeuren en daar ben ik blij mee. Ik ben
benieuwd!”
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Carports in Bossenburgh
In 2020 gingen we aan de slag in de wijk Bossenburgh. In 2018 stelde gemeente Vlissingen
samen met wijkvereniging Bossenburgh een wijkplan op. Hieruit kwam de wens van bewoners
naar voren om het aanzicht van de wijk aan te pakken. De carports gaven de bewoners een
onveilig gevoel. Zij wilden hun achtertuin goed kunnen afsluiten. Bij de ontwikkeling van het
plan hebben we bewoners in een vroegtijdig stadium betrokken. In 2019 organiseerden
we twee bewonersavonden om samen naar de mogelijkheden te kijken en de wensen van
bewoners op te halen. Deze vormden een aanvulling op de onderhoudswerkzaamheden die
sowieso al gepland stonden in de wijk. Het afgelopen jaar hebben we de carports en bergingen
vervangen. Het aanzicht vormde daarmee meer een geheel. Het project is een goed voorbeeld
van hoe we bewoners betrekken bij het vergroten van de leefbaarheid, het aanzicht van de
wijk, het tegengaan van verrommeling en het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Tim Vroegop, projectleider Vastgoed
“De entree van Bossenburgh ziet er door de vernieuwing van de carports goed uit! Voor de opknapbeurt was
de aanblik nogal rommelig. Verschillende bewoners hadden zelf een afscheiding naar de tuin gemaakt, bij
anderen was het juist nog open. Nu er overal een afscheiding is, met een garagedeur, ziet het er netjes uit.
Voor veel bewoners was de aanpak van de carports aanleiding om de buitenruimte eens flink op te ruimen. We
hebben vier containers vol afval verzameld! Ik was het aanspreekpunt van l’escaut voor dit project en heb met
verschillende bewoners contact gehad. Dat verliep over het algemeen plezierig. Vervelend was een berg grond,
die vrijkwam bij graafwerkzaamheden voor de nieuwe bestrating. Die heeft er langer gelegen dan wij én de
bewoners wilden.”
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Nieuw huurbeleid
Betaalbaarheid is voor onze klanten een belangrijk thema. Het raakt niet alleen de huur maar
ook de overige woonlasten, zoals de kosten voor energie en gemeentelijke belastingen. In
samenspraak met Huurdersvereniging l’escaut stelden we in 2020 een nieuw huurbeleid
op. We komen daarmee tegemoet aan de wens voor een meer evenwichtige prijskwaliteitverhouding – bij mutatie – binnen ons woningbezit. We onderzochten daarom of we
op een andere manier invulling kunnen geven aan ons huurbeleid, waarbij we nog steeds
voldoen aan de gestelde kaders: het bieden van voldoende goedkope en betaalbare woningen,
voldoen aan de wet- en regelgeving en zorgen voor financiële continuïteit. Als wijziging op het
huurbeleid, voegden we een extra huurklasse van € 525 toe. Zo ontstaat een beter evenwicht
in de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen binnen ons woningbezit. Het gevolg is dat
behoorlijk wat woningen in de streefhuur naar beneden gaan van € 619 naar de nieuwe
streefhuurklasse van € 525. We passen dit nieuwe huurbeleid toe voor de huurprijsvaststelling
van woningen met een huurcontract vanaf 1 januari 2021.

Huurbevriezing
In overleg met Huurdersvereniging l’escaut pasten we begin 2020 – in lijn met het Sociaal
Huurakkoord – op verzoek specifiek maatwerk toe voor huurders die relatief te duur wonen.
Op basis hiervan kregen 115 huurders per 1 juli huurbevriezing.

l’escaut scoort huurdersoordeel A
Eens per jaar vergelijkt de Aedes-benchmark de huurdersoordelen. De resultaten van l’escaut
over 2020 zijn erg goed. Daar zijn we trots op! De Aedes-benchmark meet vijf prestatievelden:
huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid
& betaalbaarheid. l’escaut scoort op alle prestatievelden, behalve bedrijfslasten, een A. Nieuwe
huurders geven l’escaut een 7,9. Huurders met een reparatieverzoek een 8,3 en vertrokken
huurders een 7,8.
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Op het gebied van duurzaamheid zetten we samen met onze huurders mooie stappen. Dit
resulteert dan ook in een A voor l’escaut. Bij de beoordeling kijkt Aedes naar de gemiddelde
energie-index en CO2-uitstoot. Gemiddeld scoort de sector 1,51 op de energie-index. De
score van l’escaut op dit punt is 1,39. De gemiddelde score van de sector bij CO2-uitstoot
per m2 is 20,9. l’escaut scoort hier 20,6. Ook op de prestatievelden onderhoud & verbetering
en beschikbaarheid & betaalbaarheid scoort l’escaut op alle onderdelen een A. Hierbij wordt
onder andere gekeken naar kwaliteit van de woningen, de beschikbaarheid van (passende)
woningen en de huurprijs.

Samen met partners
Vroegsignalering
Ondanks de (financiële) gevolgen van het coronavirus is de huurachterstand bij l’escaut verder
gedaald en is het aantal ontruimingen beperkt gebleven. Onze gerichte inzet, persoonlijke
aanpak en leveren van maatwerk draagt daaraan bij. Door er snel bij te zijn en schulden niet te
hoog op te laten lopen, kunnen we met een betalingsregeling huurders meestal goed helpen
als deze om wat voor reden dan ook verzuimd heeft de huur te betalen. In samenwerking met
gemeente Vlissingen en Orionis blijft l’escaut inzetten op vroegsignalering.

Toekomstverkenning WVO Zorg
In 2020 startten we samen met WVO Zorg een gezamenlijke toekomstverkenning voor de
woonzorgcomplexen. Het belangrijkste uitgangspunt: hoe kunnen we met ons product en
dienstverlening blijven aansluiten op de behoeften en wensen van ouderen? Door hierin
samen op te trekken, maken we het begrip woonzorgcomplex toekomstbestendig. We zijn
gestart met het Theo van Doesburgcomplex om alle bewoners te vragen naar hun ervaringen
in het complex en hun wensen voor de toekomst.
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Gesprekken met stakeholders
Het afgelopen jaar voerden we veel gesprekken met stakeholders om de wensen en behoeften
van de samenleving te inventariseren. Het gaat daarbij om maatschappelijke vraagstukken
die geen enkele partij alleen kan oplossen. Hoe laten we mensen onderdeel zijn van de
samenleving en zorgen we tegelijkertijd voor de juiste begeleiding? Hoe kan l’escaut als
corporatie meer bijdragen aan de sociale cohesie in buurten? Hoe stimuleren we bewoners
een bijdrage te leveren waar uiteindelijk de hele buurt van profiteert? Het is belangrijk om je
stakeholders goed te leren kennen, je te verplaatsen in elkaar en te investeren in opleiding
van medewerkers. Alleen door te zorgen voor een stevige basis, kunnen we dergelijke
vraagstukken samen oplossen.
Een goed voorbeeld is de bijdrage die l’escaut kan leveren op het gebied van
jongerenhuisvesting. Recent startten we samen met jeugdzorgspecialist Juvent een project
waarin we onderzoeken hoe we een gebouw beter geschikt kunnen maken voor jongeren. In
2020 voerden we met stakeholders gesprekken over het thema wonen en zorg in de breedste
zin. Deze inspirerende gesprekken leidden tot een visie op wonen en zorg voor l’escaut. We
vertalen deze visie door naar concreet beleid.

Stakeholders l’escaut
Gemeente Vlissingen

Emergis

Ondernemingsraad l’escaut

Orionis

Gors

HVL

ROAT

‘s Heerenloo

Hogeschool Zeeland

Buurtbemiddeling Walcheren

Juvent

Scalda

Stichting Welzijn Middelburg

Zorgstroom

CZW*

WVO zorg

*) Voor het College Zorg en Welzijn, een bestuurlijk overleg van dertien Zeeuwse gemeenten en de
provincie, wordt via het CZW bureau de beleidsvoorbereiding en -uitvoering vorm gegeven, op
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Bod op de woonvisie 2020
In oktober 2019 stelde l’escaut samen met Zeeuwland, Stichting Huurdersbelangen
Zeeuwland, Huurdersvereniging l’escaut en gemeente Vlissingen een nieuwe
Prestatieovereenkomst op. Samen vormen zij voor de sociale huurders in de gemeente de
belangrijkste partijen. Deze nieuwe Prestatieovereenkomst is sinds de ondertekening op 31
oktober 2019 van kracht, waarmee de Prestatieovereenkomst 2016-2019 kwam te vervallen.
De Prestatieovereenkomst benoemt de gezamenlijke visie en bijdragen aan de volgende vijf
thema’s:
• Beschikbaarheid van woningen
• Betaalbaarheid van woonlasten
• Energie en duurzaamheid
• Inzet in wijken en buurten
• Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg
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Per thema bepaalden we de doelen, kaders en randvoorwaarden. Samen vormen ze het kader
voor het jaarlijkse bod op de woonvisie. Elk jaar, vóór 1 juli, brengt l’escaut een bod uit aan de
gemeente. Met dit bod maken we duidelijk welke bijdrage (werkzaamheden en activiteiten) we
het komende jaar per thema leveren aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid van en
in Vlissingen. We geven daarin ook alvast een doorkijkje naar de jaren erna. Wat spraken we af?
Wat bieden we? En wat hebben we daarvoor nodig? Het volledige bod van 2020 vindt u in de
bijlage. Deze is nog gebaseerd op de afspraken uit de Prestatieovereenkomst 2016-2019.

Wonen en Werken op Walcheren
Op 1 oktober 2020 startten de woningcorporaties l’escaut, Woongoed en Zeeuwland,
gemeenten en Orionis Walcheren met het project ‘Wonen en Werken op Walcheren’. In dit
project voeren mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder leiding van een werkmeester
van Orionis, werkzaamheden uit in de wijk. Denk hierbij aan kleine klusjes zoals tuinonderhoud
of klusjes in huis. Het doel van het project is om hen (opnieuw) te laten deelnemen aan het
arbeidsproces en hen te stimuleren stappen te zetten richting betaald werk. Daarnaast
verbeteren de uitgevoerde werkzaamheden de leefbaarheid in wijk. Het project richt zich in
eerste instantie op jongeren, omdat zij momenteel extra worden geraakt door de gevolgen van
de coronacrisis.

Samen met collega-corporaties
Gezamenlijk woningverdeelmodel
Samen met onze collega-verhuurders in Zeeland en West-Brabant bieden we onze woningen
aan onder de paraplu Zuidwestwonen. We wijzen onze woningen op verschillende manieren
toe. Soms is dat aan de langst ingeschreven zoeker, soms aan de eerste die reageert. Door
die verschillende manieren van toewijzen, krijgt iedereen een gelijke kans op een woning. De
samenwerking met onze collega-verhuurders gaat verder dan het gezamenlijke verdeelmodel.
Ook op het gebied van HRM, ICT, inkoop en verzekeringen werken we intensief samen.

Loopbaanontwikkeling
Zuidwestsamen Werkt is een samenwerkingsverband van acht woningcorporaties in
Zeeland en een deel van Brabant. Het platform is bedoeld voor werkzoekenden binnen de
woningcorporatiesector en biedt interessante vacatures, workshops en geeft een overzicht van
te volgen opleidingen via de Zuidwestsamen Werkt Academie of vanuit collega-corporaties in
Zeeland. In meerdere opzichten een waardevolle kennisuitwisseling!

2 DUURZAAM WONINGBEZIT
Duurzaamheidsbeleid
In het klimaatverdrag van Parijs maakte de internationale gemeenschap in 2015 afspraken om
opwarming van de aarde te beperken. In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord,
de Nederlandse bijdrage aan het Klimaatverdrag. Het doel is om de CO2-uitstoot ten opzichte
van 1990 terug te brengen met 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050.
De maatregelen in het Klimaatakkoord zijn onderverdeeld per sector. Gebouwde omgeving is
er daar een van. Door woningen te verduurzamen leveren woningcorporaties een belangrijke
bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. l’escaut streeft naar een CO2-neutrale
woningvoorraad in 2050. Dat doen we op verschillende manieren. Stapsgewijs verbeteren we
onze woningen. Dat doen we door renovatie, verkoop, sloop en nieuwbouw.
Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen, stelde l’escaut in 2020 een nieuw
duurzaamheidsbeleid vast. Aan de hand van acht thema’s verduurzamen we de bouw, het
beheer, het gebruik en de sloop van onze woningen. In onze duurzaamheidsstrategie zetten
we in op acht thema’s:
1 Bewustwording
	De mens speelt een belangrijke rol in het besparen van energie. Iedereen moet weten
waarom en hoe we energie kunnen besparen. Binnen l’escaut moeten we kennis hebben
van het verduurzamen van woningen, maar ook de huurder moet weten hoe hij energie
kan besparen. Daarom zorgen we ervoor dat onze medewerkers, huurders en partners
zich hiervan bewust zijn. In 2020 overhandigden we onze huurders een box ledlampen. Een
mooie eerste stap om te bezuinigen op het energieverbruik.
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2. Bestaande woningvoorraad
	Het verduurzamen van bestaande woningen is een grote opgave, zowel organisatorisch als
financieel. De bestaande woningvoorraad gaan we stapsgewijs verbeteren naar een CO2neutrale en aardgasloze woningvoorraad in 2050. Woningen met een einde levensduur tot
uiterlijk 2035 verduurzamen we niet meer. Woningen met een einde levensduur tussen
2035 en 2050 brengen we naar label A en woningen die we na 2050 nog verhuren maken
we CO2-neutraal. We starten met de woningen die slechte labels (G, F en E) hebben en
waar we veel aan kunnen verduurzamen. Door deze aanpak ontstaat een aantal mijlpalen:
• Per 2025 heeft l’escaut geen G-, F- en E-label woningen meer.
• Per 2028 heeft l’escaut geen D-label woningen meer.
• Per 2035 heeft l’escaut geen C-label woningen meer.
	De gemeenschappelijke ruimtes in onze hoogbouwwoningen maken we voor 2030
energieneutraal. Op dit moment zijn we bezig om alle maatregelen uit te werken en in te
plannen.
3 Nieuwbouw
	Nieuwe woningen bouwen we aardgasloos en energieneutraal. Hierbij gaat het om
gebouwgebonden energie, zoals verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Huurders
houden daardoor nog een kleine energievraag over, voor onder andere huishoudelijke
apparatuur. Hiervoor kunnen ze dan groene energie afnemen. We kiezen er bewust
niet voor om de woningen geheel energieneutraal te bouwen, ook wel een nul-op-demeterwoning, of NOM-woning, genoemd. NOM-woningen vragen een hogere investering,
toezicht op het energieverbruik en flink wat administratie. Ook is het bij NOM-woningen
gebruikelijk dat huurders een vergoeding betalen aan de corporatie. En daar wil l’escaut
haar huurders niet mee belasten.
4 Klimaatbestendig nieuw- en verbouw
	l’escaut denkt actief mee met de gemeente, provincie en nutsbedrijven over de
klimaatadaptatiestrategie. Zo onderzoeken we hoe we in kunnen spelen op het
veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door woningen zo te bouwen dat er minder overlast
ontstaat in periode van hitte, droogte of hevige regenval.
5 Circulair bouwen
	Circulair bouwen houdt in dat we zuinig met onze grondstoffen omgaan. Bij nieuwbouw
bestaan hier richtlijnen voor, waaraan we willen voldoen. Daarnaast startte l’escaut een
onderzoek hoe wij op dit vlak beter kunnen presteren. We denken na over hergebruik en
duurzaam materiaalgebruik in de sloop en bouw, zodat we minder grondstoffen gebruiken.
Begin 2021 ronden we dit onderzoek af en passen we de verbeteringen direct toe.
6 Huurbeleid
	Bij het verduurzamen van woningen streven we naar een verlaging van de woonlasten.
7 Bedrijfsvoering
	We verduurzamen ons kantoorpand en zorgen ervoor dat onze huisvesting in 2030
energieneutraal is. Ook vervangen we de bedrijfsauto’s voor elektrische exemplaren. En we
zorgen ervoor dat het woon-werkverkeer afneemt. Zo pakken onze medewerkers vaker de
fiets. Verder verduurzamen we onze huishoudelijke apparaten en verbruiksartikelen.
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8 Samenwerking
	l’escaut werkt nauw samen met gemeente Vlissingen, waterschap Scheldestromen, Enduris,
Delta, Evides en andere Zeeuwse woningcorporaties. Al deze partijen hebben immers te
maken met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Als l’escaut massaal zonnepanelen
op daken legt, moet het elektriciteitsnet dit ook aankunnen. Dit voorbeeld laat zien dat
samenwerking erg belangrijk is. Daarom delen we kennis en stemmen we projecten met
elkaar af.

Planmatig onderhoud: verduurzamen van woningen
l’escaut is volop bezig met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleidsplan. Al in 2017
startten we met energiebesparende werkzaamheden aan een aantal van onze woningen en
complexen. Denk daarbij aan het aanbrengen van zonnepanelen, mechanische ventilatie,
spouwisolatie, dakisolatie en het vervangen van dubbel glas door hr++ isolatieglas. Als gevolg
van de coronamaatregelen moesten we de geplande onderhoudswerkzaamheden in maart
2020 stilleggen. Na versoepeling van de maatregelen, konden we de werkzaamheden eind
april weer opstarten, met inachtneming van de regelgeving rond corona. We ondervonden
daarbij wat problemen in de materiaaltoevoer. Voor toeleveranciers was het lastig om aan
materiaal uit het buitenland te komen. Het was een uitdaging om alle werkzaamheden uit te
voeren en op tijd af te krijgen. In nauwe samenwerking met onder andere de aannemer is
dat –ondanks de opgelopen vertraging – toch gelukt. In december 2020 kregen we opnieuw
te maken met aangescherpte maatregelen, waardoor we geplande werkzaamheden wederom
moesten uitstellen. We namen daarin onze ervaringen uit het voorjaar mee om daar op een
slimme en efficiënte manier mee om te gaan. Met huurders maakten we duidelijke afspraken
over onze werkwijze.
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Westerzicht
Een van de locaties waar we het afgelopen jaar onderhoudswerkzaamheden en
duurzaamheidsmaatregelen uitvoerden was Westerzicht 1 t/m 201. Hier verwijderden we
asbest, brachten we mechanische ventilatie aan, reinigden we de kozijnen, maakten we de
dakgoten schoon en plaatsten we zonnepanelen.

Emmastraat
Bij het complex in de Emmastraat 1 t/m 25 isoleerden we het dak, vervingen we een deel van
het voegwerk en brachten we mechanische ventilatie aan. In dezelfde straat bij de nummers
42 t/m 58 voerden we schilderwerkzaamheden uit, verwijderden we asbesthoudende
privacyschotten op de balkons en vervingen we een deel van het voegwerk.

Van Dishoeckstraat
De appartementen van het complex aan de Van Dishoeckstraat 568 t/m 614 voorzagen we van
isolatie, mechanische ventilatie, energiezuinig glas en ventilatieroosters.

Bloemenlaan
In het complex aan de Bloemenlaan 172 t/m 234 vervingen we het glas aan de achterzijde,
voerden we schilderwerkzaamheden uit, isoleerden we het dak, vervingen we het voegwerk,
brachten we mechanische ventilatie aan en vervingen we de voordeuren door brandveilige
exemplaren.
Dankzij deze duurzaamheidsmaatregelen op bovenstaande én andere adressen brachten we
in 2020 196 woningen naar minimaal energielabel B. Nu gaan we verder: naar energielabel A
of zelfs A++.
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Dagelijks onderhoud tijdens corona
Veiligheid en gezondheid van onze huurders en medewerkers staat altijd op de eerste plaats.
Daarom besloten we in het voorjaar van 2020 - aansluitend op de coronamaatregelen van
de overheid – alleen noodzakelijke reparaties uit te voeren. Het ging daarbij om reparaties
die gevolgschade kunnen veroorzaken of grote impact hebben op het wooncomfort en de
veiligheid van onze huurders. De overige werkzaamheden moesten we uiteindelijk tot mei
opschuiven. Naast de reparatieverzoeken die waren blijven liggen, kwamen daar de reguliere
werkzaamheden bij. Dat betekende een hele drukke tijd voor onze klantinformatiecentrum,
planning en uitvoering.
We zagen ook dat onze leveranciers in de bouw en installatie een overvolle agenda hadden en
het lastig was om afspraken te maken. In de zomervakantie werden we ook nog geconfronteerd
met een zware explosie in een appartementencomplex aan de Hogeweg. Daardoor kwamen de
reguliere werkzaamheden nog meer onder druk te staan. Al met al een hele drukke periode!
Medio oktober kregen we opnieuw te maken met verscherpte maatregelen van de
overheid en gingen we wederom over tot het alleen uitvoeren van noodzakelijke reparaties.
Noodgedwongen pasten we onze dienstverlening aan en konden we het afgelopen jaar de
klanten niet bedienen zoals we graag zouden willen.

Lourens Spruijt, allrounder installaties
“Als vakman bij l’escaut kom ik met veel mensen in contact. Daarom is het belangrijk de coronamaatregelen
goed na te leven. Ik houd afstand, was mijn handen en draag een mondkapje. Ik let er ook op of mensen wel
een raampje open hebben staan. Ik vind het fijn als mensen een afspraak verzetten als ze niet lekker zijn of
in quarantaine zitten. Tijdens de eerste golf behandelden we alleen urgente zaken, zoals lekkages. Inmiddels
pakken we meer klussen op en werken we de achterstanden zo veel mogelijk weg. Sommige huurders hebben
best lang moeten wachten voor we bij hen een probleem oplosten. Gelukkig hebben de meeste mensen wel
begrip voor de situatie.”
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Dankzij de inzet van onze vaklieden, leveranciers en het begrip van onze huurders, konden
we uiteindelijk toch aan zoveel mogelijk verzoeken tegemoetkomen. Deze periode heeft ons
ook weer nieuwe inzichten opgeleverd. We hopen snel al onze reparaties weer uit te kunnen
voeren en onze achterstand weg te werken. Dit doen we volgens het “Protocol Samen veilig
doorwerken voor bouw- en technieksector”

Actualiseren van vastgoeddata

De wet- en regelgeving stelt strenge eisen aan verhuur, duurzaamheid en brandveiligheid.
Om hier goed op te kunnen sturen, is het nodig om het woningbezit goed in kaart te hebben
en te digitaliseren. De voorbereidingen voor het ophalen, controleren en vastleggen van
vastgoeddata zijn in 2020 getroffen. In 2021 gaan we hier mee verder. Uiteindelijk geven de
data ons waardevolle informatie over ons woningbezit.

Nieuwbouw
Scheldewijk: De Hofjes
In september 2020 was de officiële start van de bouw van De Hofjes, bestaande uit 24 sociale
huurwoningen. Een oud-medewerker van scheepswerf de Schelde sloeg de symbolische eerste
paal. Uiteraard vond deze feestelijke bijeenkomst geheel plaats volgens de coronarichtlijnen
van het RIVM, op uitnodiging en in klein gezelschap.
De woningen passen bij de uitstraling van de Scheldewijk. We bouwen ze duurzaam,
energieneutraal en gasloos. Dat betekent lage energiekosten en een hoog wooncomfort voor
de huurders. De huizen hebben twee woonlagen met op de verdieping drie slaapkamers
en een tuin met berging. De woningen zijn heel goed geïsoleerd en voorzien van een
ventilatiewarmtepomp. Op het dak komen tien zonnepanelen te liggen. De woningen van
De Hofjes liggen aan de noordzijde van de Scheldewijk, tussen de doorgetrokken Singel en
de woningen aan de Paul Krugerstraat. Ze komen te liggen aan autovrije hofjes. Medio 2021
verwachten we de woningen op te leveren.
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Scheldewijk: De Dempo

Begin december 2020 keurde de raad van commissarissen het investeringsvoorstel voor De
Dempo goed. l’escaut ontwikkelt hier 81 appartementen, bestemd voor de 55+ doelgroep. De
locatie ligt direct achter ons bestaande complex aan de Van Dishoeckstraat. Begin 2021 zijn we
gestart met de ontwikkelfase.
De Hofjes en De Dempo zijn twee deelplannen van de Scheldewijk, onderdeel van het
Scheldekwartier: een maritiem stadsdeel in ontwikkeling in de binnenstad van Vlissingen. Het is
het voormalige terrein van scheepswerf De Schelde. De komende jaren bouwt l’escaut hier in
totaal tweehonderd woningen. l’escaut dankt zijn oorsprong mede aan de scheepswerf.

Nieuwe woonvormen in de Scheldewijk
l’escaut staat open voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen, zeker daar waar het
ouderenhuisvesting betreft. Naast onderzoek naar nieuwe woonconcepten voor ouderen,
kijken we bij de nieuwbouw in de Scheldewijk naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van
levensloopbestendige woningen. Hiermee spelen we in op de vraag naar meer variatie in
woonvormen.

Ravesteynplein
In januari 2020 startten we met de sloop van de woningen aan het Ravesteynplein. Begin
september 2020 rondden we deze werkzaamheden volgens planning af. In oktober maakte
de gemeente het terrein klaar voor de nieuwbouwwerkzaamheden door civieltechnische
werkzaamhedenen nutsleidingen te verleggen. Drie december vond de officiële start van de
bouw van het Ravesteynplein plaats. Dat deden we, in verband met de coronamaatregelen,
digitaal. De heer El Kharbouchi, oud-bewoner van het Ravesteynplein, sloeg de symbolische
eerste paal. Ook gingen we langs bij de scholen in de Combinatie: de nieuwe buren van de
toekomstige bewoners op het Ravesteynplein.
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Op het Ravesteynplein bouwt l’escaut 54 appartementen en 54 eengezinswoningen.
We bouwen het plein met een binnen- en een buitenring. Zo behouden we het karakter
van het oude Ravesteynplein. De sfeer van toen, met duurzame woningen die klaar zijn
voor de toekomst. We bouwen in vier fases: 22 appartementen aan de Hogeweg, 20
grote gezinswoningen aan de Nieuw Bonedijkelaan, 34 kleinere gezinswoningen aan
het Ravesteynplein en tot slot 32 appartementen aan de Arbeidstraat. September 2022
verwachten we de nieuwbouw af te ronden. De oplevering gebeurt in fases: de eerste
woningen zijn in december 2021 klaar en de laatste woningen leveren we medio 2022 op.
De gemeente richt rond de opleveringen de openbare ruimte opnieuw in.

Sem Stroosnijder, wethouder Vlissingen
“Er is een uitgebreid traject doorlopen met de voormalige bewoners van het Ravesteynplein en l’escaut om te
komen tot sloop van de oude woningen. De conditie van de oude woningen was zo slecht dat renovatie geen
optie was. Door de cultuurhistorische waarde van de oude woningen was de wens om deze aspecten in het
nieuwe ontwerp terug te laten komen. In goede samenwerking met l’escaut is het gelukt om karakteristieke
elementen van het oude Ravesteynplein te behouden. Dit is vertaald in een stedenbouwkundige opzet met
karaktervolle woningen en een openbaar gebied dat aan alle eisen van nu voldoet. In het ontwerp is de hofjesstructuur, met een lagere binnenring en een hogere buitenring, een groen middenterrein en poorten weer terug
te vinden. Het binnenterrein wordt autoluw. Daardoor ontstaat een groen en rustig binnenhof met Delftse
stoepjes en wandelpaden door het groen. Het openbaar groen wordt ingericht na een participatietraject met
toekomstige bewoners. Ik ben blij met deze ontwikkeling, want het geeft het hele gebied een upgrade en met
de nieuwe huurwoningen, die voldoen aan de eisen van deze tijd, is het Ravesteynplein klaar voor de toekomst.”
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Brandveiligheid
In de Woningwet is geregeld dat de gebouwen moeten voldoen aan de eisen die op het
moment van vergunningverlening van kracht waren. De eisen voor brandveiligheid in het
bouwbesluit 2012 voor bestaande bouw zijn inmiddels aangescherpt. In 2017 en 2018
lieten we het bedrijf Archikon daarom een brandveiligheidsscan uitvoeren om te toetsen
in hoeverre ons woningbezit hieraan voldoet. In 2019 startten we met de eerste fase van
brandveiligheidsverbeteringen aan onze bestaande woningen. Voor 2020 stonden de
werkzaamheden voor de overige 46 complexen op de planning. Denk aan het vervangen
van brandveilige voordeuren, het aanbrengen van brandwerend glas en maatregelen om
brandoverslag tussen woningen te voorkomen. Vanwege de coronamaatregelen liet de
levering van brandveilige deuren op zich wachten. Uiteindelijk konden we alle werkzaamheden
volgens planning afronden. We zijn in 2020 gestart met het aanbrengen van rookmelders op
alle verdiepingen. De verwachting is dat in 2021 alle woningen zijn voorzien van rookmelders.
De brand en explosie in de woning aan de Hogeweg in juli 2020 onderstreept hoe belangrijk
het is om onze huurders en medewerkers bewust te maken van brandveiligheid.

Ahmed El Kharbouchi, huurder van het Ravesteynplein
“Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik met mijn gezin vertrok van het Ravesteynplein. Ons huis is
gesloopt. De bouw van de nieuwe eengezinswoningen en appartementen is in 2020 gestart. Ik mocht, als lid
van de klankbordgroep, de eerste paal slaan! Vanwege corona was het een klein feestje, maar ik vond het een
hele eer. We wonen nu tijdelijk in een huis aan de Irislaan. Die verhuizing verliep heel vlot, l’escaut heeft ons
goed geholpen. Waar we nu wonen is ook een leuke buurt, hoewel de drukke straat niet altijd prettig is met
kleine kinderen. We kunnen ons verheugen op een terugkeer naar het Ravensteynplein. We hebben intussen
een aanbod gehad voor een huis. Dat gaan we nu bekijken.”
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3	DUURZAAM ONDERNEMEN
Impact van thuiswerken
Als gevolg van de coronamaatregelen werken onze medewerkers sinds het voorjaar van
2020 zoveel mogelijk thuis. Op de werksystematiek heeft het thuiswerken grote impact.
Noodgedwongen moesten we op zoek naar andere manieren om met elkaar samen te
werken. Daaruit kwamen veel inventieve en creatieve oplossingen voort. Het informele contact
met collega’s is echter een groot gemis. Bovendien kent l’escaut een aantal medewerkers
voor wie het niet mogelijk is om hun taken thuis uit te voeren. Denk aan medewerkers in de
schoonmaak en catering.

Ilse Kamermans, communicatieadviseur:
“De oude website was niet meer van deze tijd. Hij was onoverzichtelijk en niet logisch ingedeeld waardoor
informatie niet snel en makkelijk te vinden was. En juist daar hadden we behoefte aan: een website die
makkelijk te onderhouden is en waar informatie voor de klant en onze medewerkers volledig, makkelijk én
in begrijpelijke taal te vinden is. Onze nieuwe website is qua look en feel ook in een nieuw jasje gestoken en
heeft daardoor een modernere uitstraling. Ook staat de klant centraal. Zo vragen we direct aan bezoekers van
de website waarmee we hen kunnen helpen en worden ze naar de ingebouwde kennisbank geleid. Hierin staat
allerlei informatie over het huurproces van A tot Z. Nieuw is dat klanten zelf zaken kunnen regelen via de website en het klantportaal. Klanten hebben altijd inzicht in hun gegevens, contracten en betalingen. Door veilig,
makkelijk en snel zaken te regelen op een zelfgekozen moment, staat de klant echt centraal. Daar doen we het
voor. Met de nieuwe systemen professionaliseren wij onze dienstverlening en werken we nog klantgerichter.”
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Organisatieontwikkeling
Website en klantportaal
In december 2020 kwam l’escaut met een aantal mooie nieuwe ontwikkelingen op het gebied
van digitale dienstverlening: een nieuwe website met kennisbank en een klantportaal. Een
duidelijke professionaliseringsslag die bijdraagt aan dat wat wij belangrijk vinden: klantgericht,
resultaatgericht en wendbaar zijn. Omdat we bepaalde functionaliteiten hard nodig hadden,
was de deadline krap. Dankzij de inzet van medewerkers van verschillende afdelingen konden
we de nieuwe website en het klantportaal al na acht weken in gebruik nemen. Een enorme
prestatie!

Teamplannen
Het afgelopen jaar maakten verschillende teams een eigen teamplan. De teams die dit nog
niet hebben gedaan, gaan er 2021 mee van start. De teamplannen bouwen voort op de
strategische keuzes en doelstellingen van l’escaut. Bij het opstellen van de plannen betrokken
de teams collega’s van andere afdelingen om verbetermogelijkheden aan te dragen. In de
plannen zijn afspraken en voornemens opgenomen, die regelmatig worden geëvalueerd. De
teamplannen zijn daarmee dynamische plannen. De coördinatoren van de teams bespreken
de plannen met het MT en leren zo ook van elkaar.

Personeelsontwikkeling
l’escaut wil zich optimaal inzetten voor haar huurders. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap
tempo op en er valt voortdurend bij te leren. l’escaut vindt het belangrijk dat medewerkers
hun kennisniveau op peil houden en zich blijven ontwikkelen.
Sinds 2020 is het mogelijk om online trainingen te volgen via de academie van
Zuidwestsamen Werkt, een digitale leeromgeving speciaal voor medewerkers binnen
de woningcorporatiesector. Zuidwestsamen Werkt is een samenwerkingsverband
van voornamelijk Zeeuwse corporaties. Het trainingsaanbod loopt uiteen van digitale
vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en veiligheid, tot leiderschapstrainingen en financiën.
In 2021 geven we hier verder invulling aan door leerlijnen per functie op te stellen. Zo maken
we inzichtelijk over welke vaardigheden een medewerker voor zijn functie minimaal moet
beschikken en welke opleidingen daarbij aansluiten. We zetten daarbij in op het geven en
ontvangen van feedback, waardoor collega’s elkaar coachen.

Gezondheid
Doordat we ons goed aan de coronamaatregelen hielden, was er onder medewerkers
nauwelijks sprake van coronabesmetting. Ook toen de overheid de maatregelen versoepelde
en we tijdens de zomermaanden weer af en toe op kantoor konden werken, deden we dat
gecontroleerd. Vanaf half december was de norm om weer zoveel mogelijk thuis te werken.
In 2020 brachten we de gezondheid van onze medewerkers in kaart met een Preventief
Medisch Onderzoek. Belangrijk, want zo hebben we inzicht in de vitaliteit van onze
medewerkers en van l’escaut als organisatie. Deelname aan het onderzoek stimuleert
bovendien om te zorgen voor een gezonde levensstijl. Daar worden we allemaal beter van.
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Medewerkersbetrokkenheid
Door het voeren van dialoog met onze medewerkers vergroten we de
medewerkersbetrokkenheid en kunnen we dieper op verschillende onderwerpen ingaan. We
stimuleren elkaar om op een positieve manier feedback te geven en te krijgen.

Informatieveiligheid
Bewustwording van de systemen die we hebben en hoe ze op een juiste manier functioneren
is erg belangrijk. Team Informatisering & Automatisering organiseert daarom sessies om
te onderzoeken hoe het op de werkvloer gesteld is met informatieveiligheid. Denk aan de
beveiliging van e-mails en het tijdig veranderen van wachtwoorden. Het team zet zich in
om de bewustwording onder medewerkers op dit gebied te vergroten. Op het gebied van
privacywetgeving laten we ons door een externe specialist voortdurend informeren over de
laatste stand van zaken.
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4	FINANCIËLE CONTINUÏTEIT
l’escaut staat er financieel goed voor. Maar we staan ook voor grote uitdagingen. De forse overheidsheffingen,
huurbevriezingen en huurverlagingen leggen een grote financiële last op onze schouders. In onze portefeuillestrategie
zoeken we een evenwicht tussen de financiële kaders en de volkshuisvestelijke opgave die terugkomt in duurzaamheid,
betaalbaarheid en herstructurering van complexen. We zetten ons vermogen maximaal in om flink te investeren in de
realisatie van onze maatschappelijke doelstellingen.

Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zijn voor l’escaut tot op heden beperkt. De kritische
bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren die door de coronasituatie sterk kunnen worden
beïnvloed, laten geen negatieve uitslagen zien. De huurderving en huurachterstanden blijven
binnen of rond de normen die we voor de coronacrisis opstelden. Ook op het gebied van
onderhoud of hoger ziekteverzuim door corona zien we geen extra kosten.
Op de volgende thema’s liggen de belangrijkste risico’s in deze periode voor l’escaut:
- Huurachterstand: door inkomensdalingen kunnen onze huurders in betalingsproblemen
komen. Dit kan leiden tot aanvullende betalingsregelingen, maar in principe niet tot
kwijtscheldingen en daarmee dus ook niet tot omzetverlies. Door maatwerk te verlenen,
een helder incassoproces te volgen en samenwerking met belangrijke stakeholders
(vroegsignalering) trachten we de huurachterstand stabiel te houden.
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- Improductiviteit medewerkers: hoger ziekteverzuim door coronabesmettingen. Dit leidt
tot een groter aantal inleenkrachten. Preventief werken we zoveel mogelijk vanuit huis en
nemen we in alle werkzaamheden de preventieve maatregelen (1,5m afstand, voldoende
ventileren, bij klachten thuisblijven en testen, etc.) in acht.
Met vertrouwen ziet l’escaut de corona-uitdagingen die op ons pad komen tegemoet. Met
de huidige inzichten liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de volgende
redenen:
• De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
• Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast.
• De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.
Hoe lang gaat deze crisis nog duren? Niemand weet het, waardoor het moeilijk is om te
overzien wat de impact (van de nasleep) gaat zijn in maatschappelijk en economisch opzicht.
We stellen what-if-scenario’s op en analyseren deze om inzicht te krijgen in de mogelijke
gevolgen van de coronacrisis. In de paragraaf ‘Verwacht jaarresultaat 2021’ komen we hierop
terug.

Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde
Nederland is een fijn land om te wonen, werken en leven. Op alle relevante toplijstjes staat ons
land op een hoge plek genoteerd. Het heeft de laatste jaren geleid tot een grote populariteit
bij mensen uit de rest van de wereld. De Nederlandse woningmarkt ondervindt momenteel
de gevolgen van een jarenlange hoge vraag naar woningen met een haperende nieuwbouw
(mede door de stikstofproblematiek). Hierdoor hebben grote delen van het land te maken met
forse prijsstijgingen. Ook in Zeeland en specifiek Vlissingen.
De woningmarkt kan, ondanks de coronacrisis, blijven rekenen op interesse vanuit beleggers.
De vraag naar beschikbare woningportefeuilles is dan ook groot. Woningen zijn een veilige
beleggingscategorie met een laag risico waardoor veel interesse is in markt gangbare
portefeuilles, waar doorgaans meer voor betaald wordt dan voor een individueel complex.
Beleggers specialiseren zich in bepaalde segmenten van de woningmarkt zoals huurwoningen,
studentenwoningen en zorgvastgoed.
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Wijzigingen regelgeving marktwaarde
Als uitgangspunt voor de actualisatie van het handboek 2020 stonden de kernwoorden
‘continuïteit’ en ‘consistentie’ centraal. Daarbij zijn grote wijzigingen beperkt gehouden.
Het is gelukt om ingrijpende methodologische wijzingen te voorkomen en met
parameteraanpassingen en tekstuele aanscherpingen te werken. De belangrijkste wijzigingen
in het handboek 2020 zijn:
• De actualisatie van de hoogte van de normen en de parameters naar peildatum 31
december 2020.
• De tekst is op verschillende plaatsen verduidelijkt en definities zijn aangescherpt.
• Per 1 januari 2020 is het gebruik van de aannemelijkheidsverklaring voor de waardering van
corporatiewoningen vervallen. Als alternatief voor de aannemelijkheidsverklaring kunnen
corporaties, onder voorwaarden, zelf intern 2/3e deel van de portefeuille waarderen. Ook
kunnen corporaties taxateurs om een markttechnische update verzoeken voor 2/3e deel van
de portefeuille.
• Het minimum voor het objectgegeven mutatiekans doorexploiteren is voor de
basiswaardering van 2% verhoogd naar 4%. Tevens geldt dit minimum uitsluitend voor de
mutatiekans bij aanvang en niet meer als bodemwaarde voor de mutatiekans ná afslagen in
het uitpondscenario.
• Aan de objectgegevens van een woongelegenheid zijn twee gegevens toegevoegd: het
renovatiejaar en DAEB-woning ja/nee.
• Expliciet is uitgewerkt dat voor DAEB-woongelegenheden de streefhuur afgetopt is op de
liberalisatiegrens.
l'escaut laat 1/3 van haar portefeuille waarderen door een taxateur waarbij l'escaut gebruik
maakt van de 'full' marktwaarde systematiek. Dit betekent dat 2/3 van de portefeuille een
markttechnische update krijgt.

Toelichting marktwaarde ontwikkeling
Voor de woningportefeuille van l’escaut zorgen de vastgoed- en economische ontwikkelingen
voor een forse stijging van de marktwaarde. De totale waarde van de woningportefeuille is met
€ 54,3 miljoen gegroeid naar een waarde van € 644,6 miljoen. Een waardegroei van 9,2%. De
grootste effecten op de marktwaarde 2020 zijn:
• De gemiddelde leegwaarde van woningen is gestegen van € 124.549 naar € 139.681 in 2020
(+12,5%). De marktwaarde stijgt hierdoor met € 24 miljoen.
• In het handboek 2020 zijn de overdrachtskosten in de eindwaarde verhoogd naar 9%. Dit
heeft een negatief effect op de marktwaarde van € 8,9 miljoen.
• De gemiddelde markthuur van woningen is gestegen van € 682 naar € 729 (+6,92%). Een
positief effect van € 5,6 miljoen.
• Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud doorexploiteren van woningen is gestegen van
€ 1.391 naar € 1.458 (+4,77%). Het gemiddelde instandhoudingsonderhoud uitponden van
woningen is gestegen van € 569,74 naar € 887,08 (+55,7%). Dit betekent een daling van de
marktwaarde met € 14,6 miljoen.
• De gemiddelde disconteringsvoet doorexploiteren van woningen is gedaald van 6,43% naar
6,17% (-0,26 procentpunt). De gemiddelde disconteringsvoet uitponden van woningen is
gedaald van 7,95% naar 6,80% (-1,15 procentpunt). Het gevolg: een positief effect van
€ 30,9 miljoen op de marktwaarde.
• De gemiddelde exit yield doorexploiteren van woningen is gedaald van 7,19% naar 6,46% (-0,74
procentpunt). De gemiddelde exit yield uitponden van woningen is gedaald van 6,96% naar 6,27%
(-0,68 procentpunt). Door deze lagere percentages stijgt de marktwaarde met € 16,7 miljoen.
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Verloopstaat Martwaarde 2019 - 2020 | l'escaut
DAEB

Marktwaarde 2019
Voorraadmutaties

Woningen

BOG,
MOG en
ZOG

BOG,
MOG
en ZOG
(harde
huren)

558.026

17.590

2.423

NIET-DAEB

Totaal

590.264

Woningen

BOG,
MOG en
ZOG

Parkeren

578.039

9.518

94

2.613

12.224

-286

356

0

71

-1.019

0

21

-998

-928

8.768

925

276

9.969

-95

-8

95

-9

9.960

Methodische wijzigingen
handboek

-10.247

-116

-22

-10.386

-52

-1

-6

-59

-10.444

Parameteraanpassingen
door marktontw.

55.427

-589

30

54.868

753

9

131

893

55.762

Mutatie objectgegevens

Marktwaarde 2020

611.688

18.167

2.707

632.561

9.105

94

2.854

12.052

644.613

Percentage marktwaarde
2020 t.o.v. 2019

109,62%

103,28%

111,68%

109,43%

95,66%

100,06%

109,21%

98,59%

109,21%

Beleidsmatige beschouwing op de beleidswaarde
De beleidswaarde geeft een indicatie van de door de corporatie binnen haar missie, beleid en
vastgoedstrategie te realiseren netto contante waarde van de kasstromen van haar vastgoed
in exploitatie. De beleidswaarde fungeert als brug tussen de fictie van de markt en de ‘echte’
verwachting op basis van het beleid. De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in
verhuurde staat. De beleidswaarde is feitelijk een beklemde marktwaarde. De beleidswaarde
houdt namelijk rekening met beleidseffecten van de corporatie, waarmee het vermogen
van de corporatie een realistischer beeld laat zien. Ook zijn volkshuisvestelijke keuzes in de
beleidswaarde duidelijk zichtbaar waardoor een gezonde financiële sturing mogelijk is, met
bewuste beleidskeuzes rondom bijvoorbeeld beschikbaarheid en betaalbaarheid van de
woningen.

Wijzigingen regelgeving beleidswaarde
De spelregels voor de beleidswaarde vallen binnen het handboek modelmatig waarderen
marktwaarde (31/12/2020). Wat is hierin gewijzigd? De huurberekening is op enkele punten
gewijzigd in het Handboek 2020. Dit wordt automatisch toegepast in de bepaling van de
marktwaarde en beleidswaarde 2020. Vanaf Handboek 2020 moet in de beleidswaarde
de beleidshuur van het DAEB-bezit verplicht worden afgetopt op de liberalisatiegrens
(bovengrens). Daarnaast is de aftopping op de markthuur of beleidshuur in bepaalde situaties
aangepast.
Verder is het voor woningcorporaties verplicht de winst-en-verliesrekening in de jaarrekening
te presenteren volgens de functionele indeling. De voornaamste wijzigingen betreffen de
verankering van de nieuwe definities Onderhoud & Beheer én een verduidelijking met
betrekking tot de verwerkingswijze van de post ‘Overige organisatiekosten’. Deze wijzigingen
hebben ook invloed op de afslagen in de beleidswaarde.
Met ingang van boekjaar 2019 verwerkt l’escaut de ‘Uitgaven na eerste verwerking van
vastgoed in exploitatie’ in overeenstemming met het op 30 september 2019 gewijzigde
artikel 14a van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. De regeling bevat
een aangepaste definitie van hetgeen onder ‘onderhoud’ respectievelijk ‘verbetering’ dient
te worden verstaan. Onderhoudsuitgaven worden in het resultaat verwerkt, uitgaven die
kwalificeren als verbetering worden als onderdeel van de kostprijs van het vastgoed verwerkt.
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De Handleiding voor het toepassen van de Functionele Indeling winst- en verliesrekening
bij corporaties (Verslagjaar 2020) geeft verduidelijking op de rubricering. Financieel/
administratieve werkzaamheden en technische werkzaamheden worden nader geduid op
basis waarvan een verdere verfijning van de toerekening van bepaalde werknemers en kosten
aan de bedrijfsfuncties heeft plaatsgevonden.

Toelichting beleidswaarde ontwikkeling
De beleidswaarde van l’escaut daalt in 2020 met € 15,2 miljoen. De totale beleidswaarde van
de woningportefeuille bedraagt ultimo 2020 € 254,2 miljoen. De grootste effecten op de
beleidswaarde 2020 zijn:
• De gemiddelde contracthuur van woningen is gestegen van € 516 naar € 530 (+2,66%). Het
aantal leegstaande woningen is gestegen van 20 naar 44. Dit geeft een positief effect van
€ 8,6 miljoen.
• De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gestegen van € 103.403 naar € 107.739
(+4,19%). Door de stijging van de WOZ-waarde stijgt ook de grondslag voor de
verhuurderheffing. Tevens is de ingerekende verhuurderheffing gedaald als gevolg van
lagere (voorgeschreven) percentages. De beleidswaarde stijgt hierdoor in totaal met
€ 7,9 miljoen.
• Voor het doorexploiteren van woningen is de gemiddelde disconteringsvoet gedaald van
6,43% naar 6,17% (-0,26 procentpunt). Gevolg: een stijging van € 14,3 miljoen.
• De gemiddelde beleidshuur van woningen is gedaald van € 555 naar € 553
• (-0,27%). Dit marginaal verschil door aanpassing van het huurbeleid verlaagt de
beleidswaarde met € 3,1 miljoen.
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• D
 e gemiddelde onderhoudsnorm van woningen is gestegen van € 1.980 naar
€ 2.394 (+20,89%). De reden hiervoor is dat veel complexen door aanpassingen in de
portefeuillestrategie een langere levensduur hebben gekregen waardoor het jaarlijks uit
te voeren planmatig onderhoud is gestegen. Het gemiddelde ingerekende achterstallig
onderhoud van woningen is gedaald van 2.986 naar 2.968 (-0,61%). In totaal geeft dit een
negatief effect van € 66,1 miljoen.
• De gemiddelde beheernorm van woningen is gedaald van € 1.163 naar € 1.003 (-13,72%),
hetgeen een stijging van € 26,0 miljoen met zich meebrengt. Deze beheernorm daalt door
een andere rubricering van kosten naar activiteiten vanwege het nieuwe ‘Handleiding
toepassing functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties’.
Beleidswaarde 2019 - 2020 | l'escaut
DAEB

Niet-DAEB

Totaal

Beleidswaarde 2019

286.427

6.759

293.186

Af: Beleidswaarde 2019 niet-woningen

-20.013

-2.706

-22.720

Beleidswaarde 2019 woningen

266.414

4.052

270.466

4

-462

-459

440

-4

436

Voorraadmutaties woningen
Rekenmethodiek beleidswaarde
Mutatie objectgegevens woningen

5.458

-1

5.457

Contracthuur en leegstand

8.701

-71

8.629

Wijzigingen waarderingsparameters marktwaarde

-44.967

1.772

-43.195

Beleidswaarde 2020 woningen

248.625

5.544

254.169

Subtotaal mutatie in beleidswaarde woningen

-17.789

1.492

16.297

20.873

2.947

23.820

Bij: Beleidswaarde 2020 Niet-woningen
Beleidswaarde 2020

269.498

8.492

277.989

Subtotaal mutatie in beleidswaarde

-16.929

1.733

-15.197

Percentage beleidswaarde 2020 t.o.v. 2019

94,09%

125,64%

94,82%

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde
en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie
Het bestuur van l’escaut heeft een inschatting (exclusief belastingen) gemaakt van het gedeelte van
het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze
schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit - en het niet DAEBbezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt € 366,6 miljoen.
Het verschil tussen markt- en beleidswaarde heet de 'maatschappelijk bestemming'. Feitelijk is dit het
deel van het vermogen dat l’escaut (onrendabel) investeert om aan haar sociaal maatschappelijke
doelstellingen te voldoen.
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Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde eind 2020 bestaat uit de volgende
onderdelen:
l'escaut woonservice van Marktwaarde naar Beleidswaarde
-31.575.600

Maatschappelijke
bestemming

190.467.667

366.623.885

155.982.392

644.613.137

51.749.426

Marktwaarde in
verhuurde staat

Beleidswaarde

Beschikbaarheid
(doorexploiteren)

Betaalbaarheid
(huren/VHV)

Kwaliteit
(onderhoud)

Beheer
(beheerkosten)

277.989.252

Dit impliceert dat 56,9% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn
realiseerbaar is. Gezien de volatiliteit van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties
onderhevig.

Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde
en de beleidswaarde
Het verschil van € 366,6 miljoen tussen de marktwaarde en bedrijfswaarde (conform
enkelvoudige jaarrekening) lichten we hierna toe.
1. D
 e marktwaarde in verhuurde staat is het bedrag dat het vastgoed opbrengt in de
markt, waarbij de koper de lopende huurovereenkomsten met alle daaraan verbonden
rechten en plichten overneemt. Om de marktwaarde te bepalen, berekenen we zowel een
uitpondscenario als een doorexploitatiescenario. We waarderen het vastgoed tegen de
hoogste van deze twee scenario’s. Ons vastgoed is overwegend gewaardeerd tegen het
uitpondscenario. In werkelijkheid exploiteren we het overgrote deel van ons bezit langdurig.
Ten aanzien van de gehanteerde exit yield sluiten we direct aan bij de gehanteerde
methodiek volgens het Handboek modelmatig waarderen. Daarnaast zetten we in deze
stap de overdrachtskosten op nul. Indien in de full versie gebruik wordt gemaakt van een
exit yield, is de op basis van de met deze exit yield berekende eindwaarde vervangen door
de op basis van de methodiek met een voortdurende looptijd op basis van de kasstromen
bepaalde eindwaarde. Het verschil tussen de marktwaarde in verhuurde staat op basis van
uitponden of doorexploitatie is € 31,6 miljoen (positief).
2. Inrekening van de intern bepaalde streefhuur in plaats van de markthuur, vanaf het
ingeschatte moment van (huurders)mutatie. De streefhuur betreft de huur die l’escaut
conform beleid bij mutatie in rekening brengt, passend binnen de geldende wet- en
regelgeving, feitelijke beklemmingen en prestatieafspraken met gemeenten. l’escaut
hanteert in haar beleid een streefhuurklasse die gebaseerd is op de WWS punten van
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de woning. Met gemeenten en huurdersorganisaties maken wij afspraken over de
betaalbaarheid van onze woningen. De marktwaarde in verhuurde staat gaat uit van
markthuren. Het verschil in huren is € 190,5 miljoen.
3. De definitie van onderhoud vanuit eigen beleid is gelijk aan de definitie gehanteerd in de
post ‘lasten onderhoudsactiviteiten’ in de functionele winst- en verliesrekening. Het eigen
onderhoudsbeleid kan afwijken van de in de marktwaarde gehanteerde marktnormen. In
deze stap worden de componenten instandhoudingsonderhoud en mutatieonderhoud
uit de DCF-berekening vervangen door een nominale (gecorrigeerd voor inflatie) eigen
onderhoudsnorm. Deze onderhoudsnorm is gebaseerd op de langjarige onderhoudscyclus
van het object op basis van instandhouding, voortvloeiend uit de door de vastgestelde
meerjarenonderhoudsbegroting van l’escaut. Het verschil in de uitgaven om het bezit aan onze
kwaliteitseisen gedurende door ons ingeschatte levensduur te laten voldoen is € 156,0 miljoen.
4. Inrekening van toekomstige verhuur- en beheerlasten in plaats van marktconforme lasten ter
zake. Hieronder verstaan we de directe en indirecte kosten die rechtstreeks zijn te relateren
aan de verhuur- en beheeractiviteiten van de corporatie zoals deze worden opgenomen
onder het hoofd ‘lasten verhuur en beheeractiviteiten’ en ‘overige directe exploitatie lasten
(exclusief Verhuurderheffing)’ in de resultatenrekening. Het verschil bedraagt € 51,8 miljoen.

Bedrijfskosten
De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties onderling op de hoogte van de beïnvloedbare
bedrijfslasten. In het najaar van 2020 is voor de zevende maal de Aedes Benchmark
gepubliceerd. De deelname van de corporaties komt uit op 89%. Corporaties grijpen de
benchmark aan om onderling te vergelijken om van elkaar te leren en de transparantie te
vergroten.
De beïnvloedbare bedrijfskosten van alle corporaties bedragen gemiddeld € 828 (2019: € 785).
De stijgende lijn zet zich dus voort sinds 2018. De toename van de lasten is toe te schrijven
aan personeelskosten, leefbaarheid en overige bedrijfslasten.
l'escaut scoort op de bedrijfskosten bij woningcorporaties € 954 (2019: € 915) per
verhuureenheid. De stijging ten opzichte van 2019 zit voornamelijk in leefbaarheid. De overige
verschillen pakken per saldo neutraal uit door een scherpere toerekening aan activiteiten
conform het functioneel model. l’escaut zit met deze score in de staartgroep (score C). Deze
score vinden we te hoog. Onze doelstelling is om in de middengroep (score B) te komen.
Woningcorporatie l'escaut

Grootteklasse
5.001-10.000 vhe's

Nederland

2019

2018

2019

2019

€ 543

€ 705

€ 473

€ 465

Overige diracte operationele lasten

€ 40

€ 39

€ 61

€ 73

Toegerekende organisatiekosten
inzake verkoop

€ 13

€5

€ 15

€ 19

Overige organisatiekosten

€ 217

€ 49

€ 181

€ 157

Leefbaarheid

€ 143

€ 111

€ 97

€ 106

Lasten servicecontracten

€ 274

€ 282

€ 302

€ 304

Opbrengsten servicecontracten

€ 276

€ 276

€ 295

€ 296

Geharmoniseerde beinvloedbare netto bedrijfslasten functioneel

€ 954

€ 915

€ 832

€ 828

Lasten verhuur/beheerctiviteiten
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In 2021 bekijken we waar mogelijke besparingskansen liggen. De belangrijkste beïnvloedbare
kosten liggen op het vlak van personeelskosten en algemene kosten (ICT, facilitair). We maken
gebruik van de benchmarkvergelijkingen met andere corporaties om leerpunten op te doen.
Onze ambitie (in € per vhe) leggen we vast en we starten direct in het 2e kwartaal met het
realiseren van deze ambitie. We vertalen dit in onze begroting 2022.
De bedrijfskosten zijn in 2020 fractioneel (0,8%) gestegen te opzichte van 2019. Het
verschil wordt veroorzaakt door allerlei plussen en minnen. In positieve zin schieten de
automatiseringskosten er boven uit. Een aantal ict-projecten zijn doorgeschoven vanwege
het besluit om eerst onderzoek te doen naar de overgang naar Tobias 2012. Daarnaast
zijn minder consultantykosten gemaakt door de matige doorontwikkeling op Tobias 2009.
Verder zien we lagere uitgaven op bank, porti- en drukkosten, externe controle, advieskosten,
wagenpark, communicatie/PR en bijdrage huurdersvereniging. De kosten voor inleenkrachten
vertoont een financiële overschrijding. Door langdurig zieken in 2020 was het noodzakelijk om
inleenkrachten in te huren.
Realisatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
RVC kosten
Algemene kosten

Begroting

Realisatie

Verschil

2019

2020

2020

5.971.108

6.045.346

6.322.633

277.287

650.160

543.115

503.666

39.449 -

71.778

75.090

72.704

2.386 -

1.663.10

1.816.591

1.527.688

288.903 -

8.356.14

8.480.142

8.426.691

53.451 -

Mutatie in % t.o.v. gerealiseerde cijfers 2019

0,8%

Treasury
De kaders voor de uitvoering van treasury zijn vervat in het treasurystatuut en het
treasuryjaarplan. Het treasuryjaarplan 2020 is de leidraad voor ons treasury handelen in 2020.
Het treasuryjaarplan is in de auditcommissie en de rvc besproken en door de rvc goedgekeurd
en geldt daarmee als mandaat voor de af te sluiten transacties.
De samenwerking met Thésor (een door het AFM geaccrediteerde onafhankelijke
treasuryorganisatie) is gecontinueerd om het treasuryplan uit te voeren. Dit vanwege
tevredenheid over de samenwerking en de complexiteit van de materie. In de
treasurycommissie (gemiddeld drie keer per jaar) bespreken we de treasuryrapportage waarin
we de (toekomstige) kaspositie van l’escaut doornemen, ingaan op actuele ontwikkelingen op
treasurygebied en bespreken we gewenste en/of noodzakelijke transacties bespreken.

Het volgende is in 2020 gerealiseerd:
• Het aantrekken van twee fixe leningen, beide groot € 5 mln met rente van 0,077% en 0,164%.
• O
 vereenkomen van een nieuwe opslag van een basisrentelening. De opslag is opnieuw
vastgesteld voor vier jaar op 0,26% (tot 1-3-2021)
• H
 et treasurystatuut actualiseren. In 2020 actualiseerden we treasurystatuut en keurde de rvc
het goed. Het treasurystatuut heeft tot doel nadere formele richtlijnen vast te leggen waarbinnen
de treasury-activiteiten bij l’escaut dienen plaats te vinden. Hierdoor worden financiële – en
operationele risico’s beheerst en is een objectieve en transparante verantwoording vooraf en
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achteraf mogelijk. Het treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. De
normen die onderhoudsgevoelig zijn of een tijdsgebonden karakter hebben, werken we jaarlijks in
een apart hoofdstuk bij het Financieel Jaarplan uit.
• O
 nderzoeken of deelname aan LIST Amsterdam gewenst is. LIST Amsterdam geeft concurrerende
prijzen af en is met regelmaat ook de scherpste partij. De mogelijkheid om gebruik te maken van
LIST Amsterdam is opgenomen bij het actualiseren van het treasurystatuut.
• M
 onitoren van de wijzigingen in de zekerheidsstructuur van het WSW en eventuele gevolgen
daarvan beoordelen. Het WSW is twee jaar geleden gestart met het Strategische Programma naar
aanleiding van de aanspraak op het risicovermogen door de casussen Humanitas en WSG. Eén
van de drie pijlers van het programma is de robuustheid van het stelsel. Nieuwe ontwikkelingen
op dit gebied zijn het jaarlijks in te rekenen obligo en de zogenaamde obligolening ter grootte
van 2,6% van de geborgde leningportefeuille. Het WSW geeft aan dat de obligolening geen effect
heeft op het borgingsplafond van de individuele deelnemer. In de vorm van een kredietfaciliteit
heeft het ook geen effect op de Loan to Value (LTV) en de solvabiliteit. Naar verwachting worden
corporaties begin 2021 gevraagd om een obligolening aan te trekken.
• D
 oorlopend actiepunt: evalueren van de dienstverlening van de huisbank, conform
treasurystatuut vindt dit jaarlijks plaats. In 2020 heeft dit ook plaatsgevonden. De BNG blijft onze
huisbankier. De BNG scoort op het gebied van (veilige) dienstverlening en tarieven goed.

Risicomanagement
l’escaut past risicomanagement toe door op gestructureerde wijze om te gaan met het
beheersen van risico’s in relatie tot de organisatie- en beleidsdoelstellingen. De doelen die we
met risicomanagement willen bereiken zijn:
• continue risico’s expliciet maken en een risico alertheid creëren;
• proactief met risico’s omgaan in plaats van reactief;
• bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen.

Strategische risico’s
Er is medio 2019 een top-6 van strategische risico’s opgesteld. In 2020 lag de focus op
uitwerking en beheersing daarvan. Voor deze risico’s zijn, met inbreng van de risico-eigenaar
en andere betrokkenen, oorzaak/gevolganalyses gemaakt en beheersmaatregelen opgesteld.
Iedere vier maanden rapporteren we over de voortgang van de implementatie van de
beheersmaatregelen. Door het implementeren van de beheersmaatregelen verkleinen we de
risico’s, daardoor en ook vanwege gewijzigde omstandigheden gaan we in 2021 de strategische
top-risico’s herijken.
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Kans

impact

belangrijkste beheersmaatregel

1

Oud bezit: lage restant levensduur/conditie/
slecht energielabel/verouderd/
woontechnische kwaliteit

hoog

hoog

Actuele portefeuillestrategie, complexsessies,
conditiemetingen, meer inzetten op vernieuwing

2

Toename kwetsbare huurders/verwarde
personen/toename sociale/fysieke
veiligheidsincidenten

hoog

midden

Trainen personeel, intensievere samenwerking
team leefbaarheid en team verhuur, maatwerk,
samenwerking met netwerkpartners

3

Financiële haalbaarheid nieuwbouw
(hoge stichtingskosten)

midden

midden

Vernieuwd investeringsstatuut en investeringskader, actueel financieel beleid, alternatieve bouwmogelijkheden onderzoeken

4

ICT, datakwaliteit, AVG

midden

laag

Opvolging beheersmaatregelen vanuit IB/AVG
Risicobeoordeling, project "data op orde"

5

Niet voldoen aan/niet versnellen van de
duurzaamheidsopgave/routekaart 2050

midden

laag

Nieuw opgesteld duurzaamheidsbeleid, meer
inzetten op vernieuwing, kennis actueel houden

6

Calamiteiten in wooncomplex (gasexplosie/
brand/instorting/asbest/legionella/etc.)

(zeer)
laag

hoog

Updaten calamiteitenplan en crisiscommunicatieplan, project brandveiligheid

Risicobereidheid
Risicobereidheid, of risk-appetite is een begrip waar l’escaut bij stilstaat. Om risicomanagement
op een goede manier verder te brengen, is het van belang om de risicobereidheid
gezamenlijk als directie en MT vast te stellen. Risicobereidheid hangt ook samen met
de risicovolwassenheid (risk-maturity) van de organisatie. In 2020 heeft een onderzoek
plaatsgevonden naar risicobereidheid in combinatie met de risicovolwassenheid van l’escaut
en de daarbij passende aan te houden financiële veiligheidsmarges. Bij l’escaut noemen we
dit de vluchtstrook (dit is de marge bovenop de door WSW/AW opgelegde parameters). De
conclusie hieruit is dat l’escaut wil verschuiven van ‘defensief’ naar ‘neutraal’.
Neutraal staat in deze context dan voor: ‘we wegen risico’s en kansen tegen elkaar af,
en nemen dan een besluit’. De betekenis/consequentie daarvan is dat we bereid zijn
om onzekerheid te accepteren als de potentiële voordelen groter zijn dan de potentiële
risico’s en het beleid is gericht op beheersing van het risico waarbij kosten en baten van
beheersmaatregelen afgewogen worden. Deze keuze, die ook goed past bij de maatschappij
gedreven richting waar l’escaut naartoe wil, betekent meer dan alleen maar het vastleggen van
de risicobereidheid. In 2021 werken we de impact van deze keuze voor l’escaut verder uit.

Processen
Naast bovenstaande is in de tweede helft 2020 gestart met het projectmatig actualiseren van
alle procesbeschrijvingen, dan wel het opzetten ervan waar dat nog niet gebeurd is. Bij de
procesvorming bespreken we de risico’s en bestaande en/of gewenste beheersmaatregelen en
leggen we dit vast in een procesflow. De planning van het totaal van de processen loopt door
tot in de eerste helft van 2021.

Risico’s die zich hebben voorgedaan
Als we terugkijken op 2020 zien we meteen twee risico’s die zich hebben voorgedaan: de
coronacrisis en de brand, gevolgd door een ontploffing, aan de Hogeweg. De Hogeweg
valt onder het door ons als nummer zes benoemde risico ‘Calamiteit in wooncomplex’. De
beheersingsmaatregelen die we al hadden genomen, hebben ons geholpen in deze crisis.
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De lering die we uit deze crisis hebben getrokken kan ons weer helpen in het nog beter
beheersen in de toekomst van vergelijkbare crisissituaties. Daarom is deze crisis na afloop
geëvalueerd met de betrokkenen. Ook corona zorgde voor een crisis, zij het van een heel
andere orde. Ook hier hebben we aan het begin een crisisteam samengesteld, ook daarbij
hebben we gebruik gemaakt van eerdere ervaringen in crisisbeheersing.

Vooruitblik naar 2021
In 2021 gaan we verder op de ingeslagen weg, waarbij we ons vooral focussen op het groeien
in risicovolwassenheid en de acties die daarvoor nodig zijn. Het doel daarvan is om een betere
afweging te maken in de beheersing van risico’s en daardoor de gewenste verschuiving in
risicobereidheid op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren.
In 2021 is het ook weer tijd om de top-risico’s te herijken. Door de beheersing van de risico’s
en door gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat hier een verschuiving ontstaat.

Analyse jaarresultaat 2020
Het boekjaar 2020 sluiten we af met een positief jaarresultaat van € 53,2 miljoen. In dit
jaarresultaat is een ongerealiseerde waardestijging van de marktwaarde van € 40 miljoen
verwerkt. In de begroting 2021 calculeerden we voor prognosejaar 2020 een geschat resultaat
van € 0,76 miljoen.
Bedragen x € 1.000

jaarrekening

jaarrekening

begroting

2019

2020

2020

13.771

14.829

12.912

199

569

508

39.525

48.039

-1.779

Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
Nettoresultaat overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Leefbaarheid
Bedrijfsresultaat

145

31

-

-1.335

-2.882

-1.430

-8.78

-843

-804

51.427

59.743

9.407

Financiële baten en lasten

-3.805

-3.267

-3.304

Resultaat voor belasting

47.622

56.476

6.103

Vennootschapsbelasting

-1.740

-3.256

-5.338

Resultaat deelnemingen

-12

-2

-6

Resultaat na belasting

45.870

53.218

759

Het verschil in jaarresultaat 2020 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:
• Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
	De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en beheeractiviteiten zijn met € 1,8
mln afgenomen doordat een verschuiving van (loon)kosten jaarverslaggeving, HRM,
Communicatie & PR, Governance en bestuur naar ‘Overige organisatiekosten’ heeft
plaatsgevonden (conform publicatie ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en
verliesrekening bij corporaties’, verslag jaar 2020). Daarnaast zijn voortschrijdende inzichten
in het zuiverder toerekenen van medewerkers aan activiteiten van invloed.
• Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
	Het totale effect bedraagt € 48,0 mln welke is op te splitsen in:
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• Overige waardeveranderingen
	€ 4,7 mln ontstaan door de ontvangst beschikking voor vermindering verhuurderheffing
voor project Ravesteynplein (€ 0,56 mln) en voor project De Dempo (€ 0,75 mln) totaal
beschikkingsbedrag € 1,3 mln. De component rente- en loonkosten is afgenomen als gevolg
van een andere verdeling van de totale investering ten opzichte van de inschatting van
vorig jaar. Tevens zijn de ingeschatte marktwaarde en stichtingskosten van beide projecten
bijgesteld.
• Niet gerealiseerde waardeveranderingen
	€ 45,1 mln door de positieve marktontwikkeling van ons vastgoed onder aftrek van (des)
investeringen. In de begroting is het Handboek 2019 nog ingerekend en vanwege de
coronapandemie ten tijde van het opstellen ervan waren nog veel onzekerheden wat de
effecten op de vastgoedmarkt zouden zijn. De marktwaarde in de jaarrekening is bijgesteld
op de markthuren, GBO volgens NEN2580, macro-economische parameters, huurverhoging
en leegwaarde.
• Overige organisatiekosten
	De toegerekende organisatiekosten zijn gestegen voor jaarverslaggeving, HRM,
Communicatie & PR, Governance en bestuur van ‘Verhuur- en beheeractiviteiten’ naar deze
post (zie ook toelichting bij Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille) verschoven.
• Vennootschapsbelasting
	In voorgaande jaren zijn de belastinglatenties gewaardeerd op nominale waarde, zo ook
nog in de laatst vastgestelde begroting 2021. Met ingang van de jaarrekening 2020 heeft
l'escaut haar belastinglatenties op contante waarde gewaardeerd, omdat dit een getrouwer
beeld geeft. De waardering op contante waarde leidt tot een stelselwijziging waarvoor de
vergelijkende cijfers 2019 in de jaarrekening opnieuw zijn berekend met een effect € 2 mln
ten opzichte van de begroting.
De latentie op verschil in waardering van het vastgoed in exploitatie tussen hogere
marktwaarde ten opzichte van de fiscale waarde is hiermee komen te vervallen. Voor de
waardering in het vastgoed komen andere latenties in de plaats, voor zover naar verwachting
sprake is van afwikkeling, zoals de latentie op (dis)agio leningen. Dit geldt ook voor de
latenties op het vastgoed in exploitatie: het afschrijvingspotentieel en de verkoopvijver.

Verwacht jaarresultaat 2021
Het verwachte resultaat over 2021 valt € 41 miljoen lager uit ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door dat de marktwaarde van de
woningen hard wordt geraakt door de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen
vanaf januari 2021 van 2% naar 8%. Daarnaast veroorzaakt een wijziging van de fiscale
prognose ook een verlaging van de post ‘belastingen’.

Financiële continuïteit
Financiële continuïteit is een belangrijke randvoorwaarde voor l’escaut om invulling te geven
aan haar volkshuisvestelijke doelstellingen. Op dit moment staat l’escaut er financieel goed
voor. We hebben een gezonde operationele kasstroom en de ruimte om toekomstige
investeringen te betalen én te financieren. Echter vraagt zowel de maatschappij alsmede de
overheid om de aankomende jaren meer geld uit te geven dan dat we ontvangen en dus per
saldo interen op onze financiële buffer.
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Ons financieel beleid stamt uit 2019. In dit financieel beleid volgt l’escaut de toepassing van
de financiële ratio’s door de Aw en WSW en hanteren we een zogenoemde vluchtstrook om
eventuele risico’s af te vangen, maar ook om voldoende financiële ruimte in de toekomst te
hebben. Concreet betekent dit dat we de financiële kengetallen voor onze DAEB tak met 10%
scherper zetten. Deze marge passen we enerzijds toe vanuit het voorzichtigheidsprincipe en
anderzijds om er ook te zijn voor onze toekomstige huurders.

Financiële ratio’s
De normen uit het financieel beleid en de ratio’s gebaseerd op de geactualiseerde prognose
zijn als volgt:
Financiële ratio's

Geconsolideerd
norm

Interest coverage ratio (ICR)

intern

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

> 1,4

> 1,54

3,5

3,1

3,4

3,0

3,0

2,8

2,7

2,8

< 85%

< 76,5%

41%

48%

51%

56%

60%

66%

65%

65%

Solvabiliteit

> 15%

> 16,5%

59%

55%

50%

44%

41%

38%

36%

35%

Dekkingsratio

< 70%

< 63%

25%

29%

31%

32%

32%

33%

32%

31%

< 30

< 27

11

14

15

18

19

22

21

21

Loan to value (LTV)

Nominale schuld/Operationele kasstroom

In april 2020 hebben de Aw en het WSW de normen voor het beoordelingskader aangepast.
De LTV is aangepast van 75% naar 85%. De solvabiliteit is verlaagd van 20% naar 15%.
De ratio’s zijn berekend op de geconsolideerde cijfers van l’escaut. De operationele
kasstromen - onder aftrek van de te betalen rente en aflossing op leningen - blijven boven
de norm. De LTV op basis van beleidswaarde, bij nieuwe investeringen een belangrijke
parameter, blijft in 2020 en verder ruimschoots onder de norm doordat de verhouding
leningenportefeuille ten opzichte van de beleidswaarde gematigd stijgt. De uitkomsten van de
financiële ratio’s voldoen aan de interne normen.
De financiële ruimte die aanwezig is zetten we in om onze duurzaamheidsdoelstellingen op de
lange termijn te verhogen en onze woningvoorraad te vernieuwen. Dit komt aan de orde in de
actualisatie van onze portefeuillestrategie in 2021.
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5	
2021 EN VERDER:
LUISTEREN EN BOUWEN
Luisteren
l’escaut zoekt de dialoog met bewoners en andere stakeholders om invulling te geven aan
haar rol in de Vlissingse samenleving. Zo komen we tot betere oplossingen, betere aanpakken
van wijken, buurten en woningen en een maatschappelijk relevanter beleid. In 2021 vertalen
we vijf wijkvisies die we hebben geformuleerd naar complexplannen- en activiteiten. We
geven de huurder hierbij een expliciete stem, via onder andere klantenpanels, wijktafels of
portiekgesprekken. Daarbij besteden we veel aandacht aan de leefbaarheid van de buurt.
Bij grootschaliger aanpak van wooncomplexen gaat de wijkbeheerder samen met de
projectleider vastgoed met de huurders in gesprek om de wensen op te halen. We zijn eind
2020 gestart bij het project Bloemenbuurt, en gaan in 2021 met de bewoners van nog twee
complexen in gesprek, waaronder de Crocuslaan e.o.
Mede op advies van de Huurdersvereniging HVL voeren wij in 2021 ook een uitgebreider
en verdiepend woningmarktonderzoek uit. Zo krijgen we meer zicht op de behoeften en
wensen van huurders en woningzoekenden. Hiermee kan l’escaut het ondernemingsplan,
portefeuilleplan en wijkplannen nog meer afgestemd vormgeven.

Bouwen
De komende jaren bouwt l’escaut een paar honderd nieuwe, zeer duurzame woningen. In
2021 worden de eerste 24 woningen opgeleverd in de Scheldewijk en start de bouw van nog
eens 108 woningen op het Ravesteynplein. In 2021 starten ook de voorbereidingen voor
de volgende circa 75 nieuwbouwwoningen in de Scheldewijk. De Hofjes (24 woningen) is in
uitvoering en leveren we in 2021 op. In 2021 starten we de ontwikkeling van De Dempo. Dit
gebouw bestaat uit 81 appartementen voor senioren. Daarnaast blijven we doorgaan met het
verduurzamen van het bestaande bezit, zoals in de wijken Centrum en Oost-Souburg.

Duurzaamheid
2021 gaan we verder met het vergroten van de bewustwording van de noodzaak tot
energiebesparing van onze huurders. De huurder krijgt zo een belangrijke rol in ons
duurzaamheidsbeleid. We streven naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050 en
daardoor lagere woonlasten voor onze huurders. We hebben inzicht gekregen in de
labelsprongen die onze woningen moeten maken en welke kosten hieraan verbonden zijn. In
2021 vertalen we deze labelsprongen naar maatregelpakketten waarbij we de werkzaamheden
zoveel mogelijk inplannen op natuurlijke onderhoudsmomenten. In 2021 verduurzamen we
zo 58 woningen. Deze worden voorzien van isolatie, zonnepanelen en mechanische ventilatie
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en zijn zo voorbereid op de volgende fase: het verwijderen van de aardgasaansluiting en
aansluiting op een warmtenet (al dan niet met warmtepomp) en de daarbij behorende
afgifteset en elektrisch koken.
De gemeente is verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van alle woonwijken in Vlissingen.
Ze start hiermee met de nieuwbouwwijk Scheldewijk waar een zeer-laag-temperatuur-net
(warmtenet) wordt geplaatst. Wij willen onder de juiste voorwaarden graag onze (nieuwbouw)
woningen in de buurt aansluiten op dit zeer-laag-temperatuur-net. De doelstelling voor 2021 is
om een contract af te sluiten met de exploitant van het warmtenet.

Streven naar kopgroep (A) voor klantvriendelijkheid
In 2020 verbeterden we het proces van woning verlaten. Dit zagen we terug in de beoordeling
van onze huurders. Voor 2021 zetten we in op een verdere verbetering van de boordeling
van dit proces en gaan we ook aan de slag met het proces voor het betrekken van de woning.
Concreet streven we naar de volgende beoordeling in 2021 (tussen haakjes de beoordeling in
2020):
• verlaten van de woning: 7,9 (7,8)
• betrekken van de woning: 8,1 (7,9)
• afhandelen reparatieverzoeken: 8,3 (8,3).

Verdergaande digitale dienstverlening
In 2020 leverden we een nieuwe website en klantportaal op. Huurders kunnen hierdoor
veel zaken zelf regelen, zoals reparatieverzoeken en huuropzeggingen. In 2021 kijken we
hoe de diverse onderdelen presteren. We meten het gebruik en vragen onze klanten wat
zij vinden van het nieuwe platform. Verder breiden we de selfservices uit met onder andere
betalingsregelingen en overlastmeldingen.

Beheersing bedrijfslasten
In 2021 willen we onze bedrijfslasten verder verlagen. In de volgende benchmark voor de
bedrijfslasten willen we minimaal in de B-groep staan (nu C). In ons ondernemingsplan leggen
we vast hoe we dat willen bereiken. Hierbij maken we gebruik van benchmarkvergelijkingen
met andere corporaties om leerpunten op te doen. We starten in het 2e kwartaal van 2021
met uitvoering van de plannen.
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6 V
 ERSLAG RAAD VAN
COMMISSARISSEN 2020
De raad van commissarissen ziet l’escaut in beweging
l'escaut presteerde in 2020 in Vlissingen veel waar we vanuit de raad van commissarissen
(verder: rvc) trots op terugkijken.
We zien de projecten in verschillende stadia van voortgang in het Scheldekwartier en die van
de sloop en nieuwbouw aan het Ravesteynplein. Allebei beeldbepalend voor de stad.
We zien een calamiteit aan de Hogeweg, waarbij door een brand aan de Hogeweg een van de
huurders om het leven kwam en andere huurders tijdelijk moesten verhuizen. Een vreselijke
gebeurtenis. Hierbinnen zien we dat l’escaut in samenwerking met een breed scala aan
partners de nadelige effecten voor huurders zo klein mogelijk hield.
We zien ook een coronacrisis die een grote impact had op huurders en medewerkers. l’escaut
moest de fysieke dienstverlening anders inrichten. Het kantoor grotendeels dicht, contact
op afstand. Speciale afspraken voor niet of juist wel, maar dan aangepast, uitvoeren van
onderhoud binnen de woning. Ga er maar aanstaan!
Dat is alles bij elkaar knap! Mede omdat l’escaut een turbulente periode achter de rug
heeft met drie verschillende bestuurders in de afgelopen vier jaar. Desondanks is er veel
gepresteerd. Onder leiding van de nieuwe bestuurder werkt l’escaut nog meer naar buiten.
Herbezinning op de missie en visie vindt plaats. De organisatieontwikkeling krijgt verder vorm.
Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en dat leidt tot blijvend goede prestaties en
veel waardering van huurders.
Voor l’escaut stonden en staan twee, deels aan elkaar gekoppelde, taken als een paal boven
water: betaalbaarheid en duurzaamheid. l’escaut ziet investeringen in duurzaamheid als een
belangrijk middel om de woonlasten voor huurders te verlagen. Goed en betaalbaar wonen
zit echt in de genen van l’escaut. Tegelijk waarderen we het dat l’escaut deze traditionele
taakopvatting zelf ter discussie stelt als “te smal”: ze wil graag meer met huurders en andere
partijen samenwerken en ze ziet leefbaarheid als een gebied waarop ze zich verder wil
ontwikkelen. Ze wil zich meer richten op het sociale aspect, zorg en leefbaarheid. l'escaut wil
doorontwikkelen van maatschappij-gerichtheid naar maatschappij-gedrevenheid. Daar staat de
rvc achter. Daar zijn we als rvc trots op. We zien daadwerkelijk dat l’escaut meer dan voorheen
de samenspraak en samenwerking zoekt met andere maatschappelijke organisaties. Vanuit
het toezicht moedigen we l’escaut aan om daar nog verder stappen in te zetten. We denken
wel dat l’escaut vanuit haar degelijkheid af en toe nog teveel de neiging heeft voor huurders
te denken. Vanuit het toezicht stimuleren we dat l’escaut huurders nog meer gaat raadplegen.
We denken dat dit leidt tot nog betere oplossingen.
Nogmaals, we zien een mooie beweging, een beweging naar maatschappijgedrevenheid,
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een beweging dichter naar ‘de bedoeling’. Dit zien we ook bij het ontwikkelen van de visie op
Wonen en Zorg die in 2020 startte. l’escaut gaat intensief in gesprek met partners. l’escaut
toont zich verrast en enthousiast over de opbrengst van deze gesprekken. l’escaut ontdekt
nog meer ‘wat de partners voor elkaar kunnen betekenen in de steun aan kwetsbare mensen’.
Ook zien we dit in de manier waarop l’escaut het ‘woningmarktonderzoek nieuwe stijl’ opzette.
Natuurlijk start dit met een kwantitatief analytisch deel waarin gekeken wordt vanuit trends
welke aanpassingen in de strategische portefeuille nodig zijn. Wij zijn benieuwd naar de
aanvulling op dit kwantitatieve deel met het kwalitatieve onderzoek waarin het voldoen aan de
woonbehoefte van specifieke doelgroepen aan de orde komt. Dit onderzoek gaat verder dan
de stenen, dit raakt aan hoe mensen in hun woning en buurt willen wonen, dit raakt aan wat
zij zelf kunnen, maar ook aan de steun en service die zij van anderen nodig hebben. Kortom,
l’escaut slaat een mooie weg naar maatschappijgedrevenheid in!
Er was een Ondernemingsplan 2018-2020. Dan is een nieuw ondernemingsplan vanaf 2021
de verwachting. Dit nieuwe plan is er nog niet. Met de vorenstaande beweging in beeld werkt
l’escaut aan een ondernemingsplan vanaf 2022. Het jaar 2021 is een overgangsjaar waarin het
Jaarplan 2021 voorlopig koers biedt.

Ook de rvc beweegt
De rvc beweegt in visie
Samen met de bestuurder ontwikkelde de rvc in 2020 een nieuwe “Visie op besturen en
toezicht houden”. De Governancecode 2020 vraagt ons om vanuit besturen en toezicht
houden samen op te trekken. Wij omarmden deze suggestie. De visie bevat enerzijds onze
inzichten en keuzes, anderzijds ook de actuele kennis van, en ideeën op, het gebied van ‘good
governance’. We formuleren samen met de bestuurder visie op de opgaven, de koers, de
informatievoorziening, de beheersing, het toezicht, de onderlinge rol- en taakopvatting en de
verbinding met belanghebbenden. De visie is vastgelegd in ‘een levend document’. Dit betekent
dat interne en/of externe veranderingen en opgedane inzichten van invloed zijn op de visie en
dat de visie regelmatig wordt herijkt.
In de visie benoemen de bestuurder en de raad de belangrijkste aandachtsvelden. Het gaat
om voldoende woningen voor de sociale doelgroep, investeren in lage huren en het bieden van
continuïteit vanuit een doelmatige inzet. Ten aanzien van het toezicht functioneert de raad als
collectief, waarin de individuele leden vanuit hun eigen achtergrond, kennis en ervaring maar
bovenal als toezichthouder een bijdrage leveren aan de corporatie. Belangrijk daarin zijn een
open cultuur, zelfreflectie en rolverdeling bestuur-raad.

De rvc beweegt in werkwijze
In september voerde de rvc haar zelfevaluatie uit. Als resultaat van deze zelfevaluatie ontstond
de ‘Ontwikkelagenda 2021 rvc’. Hierin stelden wij ons de volgende ontwikkeldoelen:
• Herijken agendering rvc-vergaderingen -> terug naar de bedoeling
• Actief strategisch partnerschap
• Uitvoering proactieve trendanalyse samen met bestuur, MT, organisatie, OR en HVL.
• Herijken profiel rvc en commissaris.
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De rvc beweegt in samenstelling
In het 2e kwartaal van 2020 vertrok mevrouw T. Snijders – de Vos (Tanja) uit de raad. Op
voordracht van de huurders trad eind 2020 de heer A. van den Abeele (Aschwin) toe. De rvc
heeft met Aschwin er een betrokken, ervaren en proactief opererend nieuw lid bij. Helaas
hebben we hiermee, de hele raad bestaat uit mannen, een nog grotere onevenwichtigheid in
de samenstelling. In 2021 zijn twee leden aftredend en niet herkiesbaar, we stellen nadrukkelijk
als doel twee nieuwe vrouwelijke commissarissen te werven.

Commissies
De nieuwe commissie wonen
Aanvullend op de auditcommissie en de remuneratiecommissie startte de rvc in 2019 ook
met een commissie wonen. l’escaut wil steeds meer werken vanuit ‘de bedoeling’ en focust
op de leefwereld. Zicht op en vanuit het huurdersperspectief is hierbij van cruciaal belang.
Met de commissie wonen beoogt ook de rvc hieraan bij te dragen. De systeemwereld is
ondersteunend aan de bedoeling. De werkwijze kristalliseert zich uit in de praktijk. Er is (nog)
geen ‘Reglement commissie wonen’ vastgesteld.
In 2020 waren de vaste leden van deze commissie Kees Kort, de bestuurder Jan Leo van
Deemter en manager Wonen, Corien Markusse. In het 1e kwartaal van 2020 nam vanuit de
rvc Tanja Snijders deel, vanaf het 4e kwartaal nam vanuit de rvc Aschwin van den Abeele
deel. De commissie wees nog geen voorzitter aan in 2020. De commissie neemt geen
besluiten, maar is een voorbereidingscommissie, adviserend en ondersteunend naar de
raad van commissarissen en rapporteert bevindingen rechtstreeks aan de raad. Inhoudelijk
wisselde de commissie in 2020 vooral van gedachten over de Visie op Wonen en Zorg, het
Woningmarktonderzoek en de samenwerking met de HVL.

De remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie wisselde in 2020 enkele keren van samenstelling. Nicolaas van
Everdingen als lid is de constante factor. In het 1e kwartaal was Kees Kort voorzitter, in
het 2e en 3e kwartaal Gaston Suy en in het 4e kwartaal en vervolgens in 2021 is Aschwin
van den Abeele de voorzitter. De remuneratiecommissie neemt geen besluiten, maar is
een voorbereidingscommissie, adviserend en ondersteunend naar de rvc. Zij rapporteert
bevindingen rechtstreeks aan de raad.
De belangrijkste activiteiten van de remuneratiecommissie in 2020 waren de uitvoering van het
functioneringstraject met de bestuurder via de 270o feedback methodiek, het evalueren van
de bestuursopdracht tot half 2020 en het, in interactie met MT, OR en HVL opstellen van een
nieuwe bestuursopdracht tot eind 2021.

De auditcommissie
De auditcommissie bestaat uit Gaston Suy als voorzitter en Ben van de Par als lid. De
auditcommissie ondersteunt en adviseert de raad van commissarissen bij het uitvoeren van
de verantwoordelijkheden op het terrein van het (financiële) toezicht. Ook de auditcommissie
neemt geen besluiten, maar is een voorbereidingscommissie, adviserend en ondersteunend
naar de raad van commissarissen en rapporteert bevindingen rechtstreeks aan de raad.
De auditcommissie vergaderde in 2020 vier maal. Zij sprak onder meer over de jaarrekening
2019, de begroting 2020, de managementletter van de controlerende accountant, treasury,
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risicomanagement, de planning- en controlcyclus en het investeringsstatuut. De externe
accountant geeft zowel in de auditcommissie als in de volledige raad van commissarissen een
toelichting op het jaarverslag en de managementletter. In 2020 kreeg het functioneren van de
accountant extra aandacht. Jaarlijks spreekt de auditcommisie de controller en de manager
bedrijfsvoering afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de bestuurder.
Toetsing op financiële en operationele prestaties vindt plaats aan de hand van het jaarplan, de
begroting en de tertiaalrapportages. Daarnaast is via een uitgebreid online digitaal dashboard
de balanced scorecard te raadplegen inclusief toelichting op de stand van de kritische
prestatie indicatoren (kpi’s) die vanuit het ondernemingsplan zijn opgenomen.

En verder...
Stakeholders
Elke jaar spreken de commissarissen met vertegenwoordigers van stakeholders, partijen waar
l’escaut mee samen werkt. Wat gaat goed? Wat kost moeite? In de samenwerking met l’escaut?
In het realiseren van prestaties in Vlissingen? Ook voor 2020 hadden we een gespreksplanning.
Deze is echter niet uitgevoerd. Corona hield ons tegen. Hopelijk halen we dit in 2021 weer in.

HVL
Periodiek spreken de commissarissen op voordracht van de huurders met het bestuur van
de HVL. Hierbinnen komen het huurdersperspectief en de maatschappelijke prestaties van
l’escaut nadrukkelijk aan de orde. Ook organiseren deze commissarissen samen met de HVL
tweemaal per jaar een wijkschouw of onderzoekingstocht. Helaas kwam het hier niet van in
2020 door de coronacrisis.

OR
Buitenom de initiatieven van de remuneratiecommissie sprak een delegatie vanuit de rvc
in 2020 eenmaal met de OR. In dit gesprek werden algemene inzichten uitgewisseld en de
relevante bevindingen vanuit medewerkersperspectief besproken. De rvc is onder de indruk
van de betrokken, proactieve en constructieve wijze waarop de OR haar taak uitvoert.

Toetsingskader
Een breed toetsingskader geeft de raad inzicht in de prestaties van l’escaut. Daarbij kan
de Aedes-benchmark als referentie worden gebruikt. De raad van commissarissen houdt
toezicht op het behalen van deze prestaties en weegt daarin de (financiële) continuïteit van de
onderneming af. Een overzicht van het toetsingskader is opgenomen in de bijlage Corporate
Governance van dit jaarverslag.

Extern toezicht
In 2020 heeft de Aw een Governance inspectie uitgevoerd bij l'escaut. Het functioneren van de
rvc was onderdeel van deze inspectie. In het Governace inspectierapport heeft de Aw onze rvc
als volgt beoordeeld:
• D
 e rolduiding van de raad is in de weg naar een nieuwe toezichtvisie bediscussieerd en
vastgelegd. Daarin is ook de weg naar consensus binnen de raad beschreven. De rvc wil zich
actief betrokken tonen op het strategisch proces en heeft blijkens de gesprekken daar ook
stappen in gezet. Er wordt ook werk gemaakt van een evaluatie van het crisismanagement.
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• U
 it de verslagen van de raad blijkt dat er nog winst te boeken is in de kwaliteit van de
informatie die de raad vanuit de organisatie krijgt voorgelegd. Dit wordt ook binnen de
organisatie onderkend. Tevens beveelt de Aw aan om in de zelfevaluatie van de rvc vanuit de
vraag waarom dezelfde punten terugkomen, meer aandacht aan de (voortgang van) eerdere
aandachtpunten te geven.
• O
 p het strategische proces ambieert en toont de rvc een actieve houding en betrokkenheid.
Het tempo waarin de strategie vorm krijgt en concreet vertaald wordt naar SMART
geformuleerde maatschappelijke activiteiten zijn daarbij wel aandachtspunten voor de
organisatie.
• U
 it de stukken blijkt dat integriteit veel aandacht binnen l’escaut krijgt en dat er inspanningen
geleverd worden om de integriteit binnen de organisatie (inclusief) de rvc levend te houden.
Op basis van de aangereikte stukken en de gevoerde gesprekken tijdens de Governance
inspectie concludeert de Aw dat de governance van l’escaut op hoofdlijnen voldoet aan
de criteria voor good governance. Tegelijk zijn er vorenstaande een aantal kanttekeningen
gemaakt, aandachtspunten gevonden en aanbevelingen gedaan. Opvolging van deze punten
kan naar het oordeel van de Aw de governance van l’escaut verder versterken. Hieraan werken
wij!

Tot slot
Specifieke gegevens van de commissarissen, het rooster van aftreden van de raad van
commissarissen, de PE-punten enzovoorts zijn terug te vinden in de bijlage Corporate
Governance van dit jaarverslag. Dit geldt ook voor de bezoldiging van het bestuur en raad van
commissarissen en het overzicht van de genomen besluiten.
De raad van commissarissen dankt de bestuurder en de medewerkers van l’escaut voor hun
inzet en de bijdrage aan de volkshuisvesting in Vlissingen in 2020.
De heer mr. N.H. van Everdingen, voorzitter
De heer C.J. Kort, vicevoorzitter
De heer drs. G.H.A. Suy, lid
De heer ing. B.P. van de Par MRE, lid
De heer A.A.A. van den Abeele, lid

Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen
(0118) 42 23 00
E-mail: info@lescaut.nl

Bij het maken van de foto’s voor dit jaarverslag is
rekening gehouden met de coronamaatregelen.
Enkele foto’s zijn pre-corona gemaakt.
Vormgeving
Ulaen

