
Huurders Patrimonium zeer tevreden! 
Dat blijkt uit de resultaten van de Aedes benchmark 2016. 

 

Hoe kunnen corporaties hun middelen zo goed mogelijk inzetten voor hun kerntaak: het 

huisvesten van mensen met lagere inkomens? Met de Aedes-benchmark kunnen 

woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren op basis van vijf 

prestatievelden. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht 

in hoe corporaties hun middelen besteden. 

 

Dit jaar hebben 309 corporaties aan de Aedes-benchmark deelgenomen. Zij vertegenwoordigen 

bijna alle huurders (97,5%) in de corporatiesector. Ruim 170.000 huurders gaven een oordeel 

over hun corporatie. Patrimonium heeft haar huurders ook om een oordeel gevraagd. 

 

Bedrijfslasten 

Woningcorporaties hebben hun bedrijfslasten verder naar beneden gebracht. Belangrijkste 

redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten, met name bij de grootste corporaties. 

Corporaties besteden gemiddeld in 2015  € 853,- per woning aan beïnvloedbare bedrijfslasten. 

De beïnvloedbare bedrijfslasten zijn in 2015 met 8,5% gedaald; gemiddeld € 70,- per woning. In 

drie jaar tijd verlaagden corporaties hun bedrijfslaten per woning met € 172,-. De bedrijfslasten 

van Patrimonium zijn in onderstaande tabel opgenomen.  

 

Patrimonium Gemiddelde 

sector

Letter Patrimonium

Prestatieveld Bedrijfslasten C

Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten € 957 € 853 C  
 

We merken hierbij op dat in de kosten van Patrimonium incidentele kosten zijn opgenomen in 

verband met de herhuisvesting van de oud-bewoners van Nieuwe Klif. Deze incidentele lasten 

bedragen € 188 per verhuureenheid. Zonder deze lasten zouden onze netto bedrijfslasten € 769 

hebben bedragen.  

 

Huurdersoordeel 

Ondanks deze besparingen zijn huurders gemiddeld meer tevreden over de dienstverlening. Uit 

het onderzoek blijkt dat huurders van kleine corporaties meer tevreden zijn. Het oordeel van de 

huurders van Patrimonium (8,2) is hoger dan het gemiddelde van de sector (7,5) en hoger dan 

voorgaand jaar (7,7). Hieronder zijn de deelscores van de verschillende categorieën 

weergegeven. 

 

Patrimonium 

2016

Patrimonium 

2015

Gemiddelde 

sector

Letter Patrimonium

Prestatieveld Huurdersoordeel 8,2 7,7 7,5 A

Nieuwe huurders 8,1 7,4 7,5 A

Huurders met reparatieverzoek 8,6 7,8 7,4 A

Vertrokken huurders 7,4 7,4 7,2 B  



Onderhoud 

In 2015 waren de gemiddelde kosten in de sector aan onderhoud en woningverbetering 

gestegen met 4% ten opzichte van 2014. Het planmatig onderhoud is de grootste post, namelijk 

€ 935,- per woning. Daarnaast is € 546,- per woning geïnvesteerd aan woningverbetering. 

Reparaties en mutatieonderhoud bedragen ongeveer € 335 en € 200,- per woning. De 

gegevens met betrekking tot de onderhoudskosten van Patrimonium en het gemiddelde van de 

sector zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

Onderhoud Patrimonium

2014

Patrimonium 

2015

Gemiddelde 

sector 2014

Gemiddelde 

sector 2015

Planmatig onderhoud € 600 € 935

Woningverbetering € 125 € 546

Reparaties € 151 € 335

Mutaties € 81 € 200

Totaal € 673 € 957 € 1.950 € 2.016  
 

Duurzaamheid 

In 2016 is het prestatieveld Duurzaamheid voor het eerst opgenomen. Nog niet alle corporaties 

konden hieraan deelnemen, zo ook Patrimonium. Van de deelnemende corporaties is de 

gemiddelde Energie-index 1,85 en wordt er gemiddeld 428 MegaJOule per vierkante meter per 

jaar verbruikt. 

 

Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

Deze gegevens geven inzicht in de maatschappelijke bijdrage van corporaties op drie gebieden: 

betaalbaarheid van de woningen, de hoeveelheid woningen voor haar doelgroep en de 

hoeveelheid betaalbare woningen die een corporatie jaarlijks aanbiedt. Uit het onderzoek is 

gebleken dat de betaalbare woningvoorraad van corporaties afgelopen jaren is toegenomen 

met 0,6%. De gehele sociale woningvoorraad daalde. In onderstaande tabel zijn de gegevens 

van Patrimonium en de gemiddelde score van de sector weergegeven.  

 

Beschikbaarheid & 

betaalbaarheid

Indicator Patrimonium

2015

Gemiddelde 

sector 2015

Beschikbaarheid  Ontwikkeling betaalbare voorraad 4,0% 0,6%

Ontwikkeling gereguleerde voorraad -0,7% -0,3%

Aandeel betaalbaar in vrijkomend aanbod 88,4% 66,1%

Betaalbaarheid Huurprijs € 540 € 502

Huur t.o.v. maximale huur 69,4% 71,6%

Huisvesten doelgroepen Toewijzing huishoudens onder huurtoeslaggrens 89,9% 84,0%

Toewijzing huishoudens onder EC-grens 7,2% 12,8%  
 

 


