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Vooraf 
 
In het Ondernemingsplan/Herstelplan 2018-2027 zijn op basis van de Missie en Visie van 
Woningbouwvereniging Maarn een aantal doelstellingen opgenomen. Wbv. Maarn wil: 
 
• Het huidige bezit behouden en versterken, de minimale voorraad is 300 woningen; 
• Investeren in nieuwbouw enerzijds om onze voorraad aan te vullen ten behoeve van de 

doelgroep, anderzijds om de stabiliteit te versterken. Het streven is 20 woningen nieuwbouw in 
10 jaar; 

• Investeren in duurzaamheid. We willen niveau label B halen voor de complexen 2 t/m 13;  
• De woningen van complex 1 inzetten als kluswoning voor verhuur; 
• Het bezit goed onderhouden;  
• Jaarlijks met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug Prestatieafspraken maken die bijdragen aan het 

bereiken van onze doelstellingen. 
 
Er zijn een aantal ontwikkelingen die het halen van deze doelstellingen onder druk zetten. 
 
Als het gaat om Behouden en versterken/Investeren in nieuwbouw zijn er zorgen over de 
noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van onze woningportefeuille. De locaties voor (sociale-) 
nieuwbouw in Maarn en Maarsbergen zijn zeer beperkt en duur. We voorzien voor de komende 
jaren dan ook geen uitbreiding van het aantal sociale woningen in Maarn en Maarsbergen. De 
woningportefeuille van de vereniging zal door verkoop krimpen met 1 woning en uitkomen op 307 
woningen. In de meerjaren begroting 2020 -2029 werd nog uitgegaan van de verkoop van twee 
woningen in Tuindorp in 2021. De ondergrens van 300 Vhe zou daarmee in zicht komen.  
 
In 2020 is gestart met een onderzoek naar de toekomst van Tuindorp. Een complex met een lange 
en voor Maarn belangrijke geschiedenis. Beeldbepalend voor Maarn, maar ook 100 jaar oud. In de 
meeste woningen in Tuindorp is al jaren sprake van een bouwkundige, woontechnische en 
energetische achterstand, die aangepakt moet worden. Een ingewikkelde en uitdagende klus. Maar 
ook een kans om een goede toekomst voor Tuindorp te ontwikkelen. Samen met de bewoners 
willen we komen tot een “Wijkplan Tuindorp” en een goed toekomstscenario voor dit complex. De 
afronding van het onderzoek verwachten we in het voorjaar van 2021.  
 
De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid ligt op schema maar trekt een stevige wissel op de 
liquiditeitspositie van Woningbouwvereniging Maarn.  
 
In 2020 heeft een (tussen-)evaluatie plaatsgevonden op de businesscase Kluswoningen. Op basis 
van deze evaluatie is de conclusies getrokken het project “on hold” te zetten. Er zijn naast positieve 
kanten toch veel twijfels bij de aanpak voor het complex met oude woningen die moeilijk op een 
goed niveau te krijgen zonder grote en onverantwoorde investeringen.  
 
De uitvoering van het planmatig- en dagelijks onderhoud heeft Wbv. Maarn vanaf 2018, op basis 
van een dienstverleningsovereenkomst, uitbesteed aan woningcorporatie Heuvelrug Wonen. De 
professionalisering rondom het onderhoud is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Er is 
inmiddels een goed evenwicht gevonden tussen verantwoorde uitgaven en goede kwaliteit van het 
onderhoud. 
 
Het maken van concrete prestatieafspraken met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is de afgelopen 
jaren moeizaam gebleken. Met name van de wil van het Gemeentebestuur en -raad, om het 
ontwikkelen van sociale woningbouw op grondposities van de gemeente mogelijk te maken, is 
onvoldoende gebleken. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug zet beleidsmatig in op verdichting. De 
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vooruitzichten en kansen hieromtrent zijn voor Woningbouwvereniging Maarn echter niet 
hoopgevend. 
 
Uit deze opsomming blijkt dat, met uitzondering van het onderhoud, op vrijwel alle pijlers van het 
Ondernemingsplan zorgen zijn, met als bijkomend effect dat de financiële situatie van de vereniging 
op (middel-)lange termijn kwetsbaarder is geworden.  Al met al reden om in 2021 een ‘mid-term-
review’ uit te voeren op het ondernemingsplan. Het doel hiervan is om manieren te vinden om de 
doelstellingen uit het ondernemingsplan gerealiseerd te krijgen, of bij te stellen als dat noodzakelijk 
blijkt. Belangrijke input hierbij zijn de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van Tuindorp.  
 
In de meerjarenbegroting 2021-2030 zijn, in afwachting van de resultaten van de mid-term-review, 
de investeringen in nieuwbouw, de kluswoningen en de verkoop van woningen, geschrapt. 
 
 
Kees de Wolf 
 
 
Directeur-bestuurder Wbv. Maarn 
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1. Belanghouders 
 
1.1 Betrekken huurders bij beheer en beleid, de Huurdersraad Maarn-Maarsbergen 
 
De Huurdersraad Maarn-Maarsbergen informeert en raadpleegt de huurders van Wbv. Maarn over 
zaken die huurders aangaan om hun belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het 
overleg met diverse partijen. De Huurdersraad wordt uiteraard betrokken bij het beleid van Wbv. 
Maarn. Er zijn regelmatig overleggen tussen directeur-bestuurder en het bestuur van de 
Huurdersraad. De betrokkenheid en inbreng van de Huurdersraad op verschillende onderwerpen, 
zoals huurdertevredenheid, huurdercommunicatie, verduurzaming en prestatieafspraken is van 
groot belang.  
 
1.2 Collega-corporaties 
 
Onder de naam van de ‘Federatie Utrechtse Heuvelrug Corporaties’, kortweg Federatie, 
ontwikkelen de drie corporaties (Rhenam Wonen, Heuvelrug Wonen en Wbv. Maarn) in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug gezamenlijk volkshuisvestelijk beleid. Zij treden waar mogelijk 
gezamenlijk op naar de maatschappelijke partners en lokale politiek. Voorbeeld hiervan zijn de 
prestatieafspraken. Jaarlijks doen de federatiecorporaties gezamenlijk een bod op de woonvisie 
naar de gemeente. In deze samenwerking vinden ook de huurdersorganisaties van de drie 
corporaties elkaar. 
 
1.3 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt, naast periodiek bestuurlijk overleg met de wet-
houder, over beleidsmatige zaken Driehoeksoverleg gevoerd met corporaties, huurders-
organisaties en gemeente. 
 
1.4 Regioplatvorm Woningcorporaties Utrecht 
 
Wbv. Maarn is lid van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), een samenwerkings-
verband van zestien gemeenten in de provincie Utrecht die een gemeenschappelijke woningmarkt 
hebben. Er wordt op verschillende niveaus gediscussieerd en kennis en kunde gedeeld rond allerlei 
ontwikkelingen op de woningmarkt. Vaak leidt dit tot een gezamenlijke aanpak van knelpunten op 
de woningmarkt of tot een gezamenlijke, bestuurlijke reactie richting de overheid. Dit laatste 
gebeurt meestal op bestuurlijk niveau vanuit de RWU. 
 
1.5 Lidmaatschap Aedes en het MKW-platform 
 
Wbv. Maarn is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties en is daarnaast lid van 
het platform Middelgrote Kleine Woningcorporaties (MKW). Het MKW-Platform heeft binnen 
Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van middelgrote en kleine 
woningcorporaties te waarborgen. Dit met als uiteindelijke doel voor de MKW-woningcorporaties 
herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging. 
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2. (Ver)huurbeleid 
 
2.1 Toewijzingsbeleid 
 
Momenteel (september 2020) ligt er een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrenzen te 
differentiëren naar huishoudtype. Vooralsnog is die wijziging beoogd vanaf 1 januari 2021. De 
landelijke toewijzingsregel uit de Woningwet waar woningcorporaties nu nog mee te maken 
hebben is de 80-10-10 regeling. De regeling geeft aan dat woningcorporaties minimaal 80 procent 
van hun vrijkomende sociale woningvoorraad – woningen met een huurprijs tot 737,14 (prijspeil 
2020) – moeten verhuren aan de sociale doelgroep. De sociale doelgroep zijn de huishoudens met 
een gezamenlijk jaarinkomen tot € 39.055 euro (prijspeil 2020). Tot juli 2021 kunnen corporaties 
10 procent van de vrijkomende sociale woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen 
tussen € 39.055 en € 43.574 euro (prijspeil 2020), de lage middeninkomens. Daarnaast mogen 
corporaties 10 procent van de woningen toewijzen aan huurders met een hoger inkomen. Binnen 
het verplichte wettelijke kader heeft Wbv. Maarn speciale aandacht voor lokaal woningzoekenden 
en past zij de voorrangsregeling toe voor deze doelgroep op grond van de gemeentelijke 
huisvestings-verordening.  
 
2.2 Uitgangspunten huurbeleid 2021 
 
Wij willen dat onze woningen betaalbaar zijn voor onze doelgroep. We hanteren dan ook een 
gematigd huurbeleid. Het huurbeleid is opgesteld binnen de kaders van het Ondernemingsplan/ 
Herstelplan uit 2018. De woningen zijn per complex ingedeeld in de categorie 1e en 2e aftoppings-
grens of tot de liberalisatiegrens. Bij mutatie wordt de huur geharmoniseerd tot de voor die woning 
bepaalde aftoppingsgrens met een maximum 75% van de maximaal redelijke huur.  
 
De uitgangspunten voor het huurbeleid 2021 zijn de volgende: 
• Woningbouwvereniging Maarn heeft de jaarlijkse huurverhoging voor 2021 vastgesteld gelijk 

aan de te verwachten inflatie 2020, zijnde 1,1%. Hierin zijn nog niet de huurverhogingen op 
grond van huurharmonisatie meegeteld.   

• Woningbouwvereniging Maarn handhaaft het harmonisatiebeleid, waarbij bij mutatie gehar-
moniseerd wordt tot 75% van de maximaal redelijke huur.  

• Het huurbeleid per complex (aantal woningen per complex ingedeeld in de 1e, 2e aftoppings-
grens en tot aan de liberalisatiegrens) blijft gehandhaafd. 

• In 2021 geldt de huursombenadering waarbij de totale som van alle huurprijzen maximaal 1% 
boven de inflatie mag stijgen. Huurharmonisatie valt ook onder deze huursombenadering. Net 
als in de afgelopen jaren wordt de jaarlijkse huurverhoging bepaald door de prijs-kwaliteit-
verhouding. Hierdoor wil Wbv. Maarn de relatie tussen huur en de kwaliteit van de woning ver-
beteren. 

 
 
2.3 Huurbeleid 2021 
 
Wbv. Maarn baseert in 2021 de huurverhoging op de woningwaarderingspunten van de woning, de 
daaraan gerelateerde maximum huurprijs en de verhouding met de huidige huurprijs op basis van 
dezelfde normen als 2020. Dit betekent dat de gemiddelde huurverhoging van 1.1% zoals opge-
nomen in de begroting kan worden behaald. Wbv. Maarn maakt geen gebruik van de mogelijkheid 
inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. 
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Betaalbaarheid 
In de Prestatieafspraken 2020 met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, de Huurdersorganisaties en 
de Federatie is m.b.t. betaalbaarheid afgesproken dat huurders met een inkomen met recht op 
huurtoeslag - die nu geen huurtoeslag ontvangen - een verzoek tot huurverlaging kunnen indienen 
bij een huurprijs boven de sociale huurprijsgrens (€737,14 in 2020). Daarnaast is tijdens Prinsjesdag 
aangegeven dat huurders bij corporaties met een hoge huur en laag inkomen een wettelijk recht 
op huurverlaging krijgen. Het gaat om huurders met een huur boven de aftoppingsgrens en een 
inkomen onder de norm voor passend toewijzen geldend voor hun huishouden. In de begroting 
2021 is hiermee rekening gehouden. 
 
3. Vastgoed 
 
3.1 Onderhoud 
 
3.1.1 Dagelijks onderhoud 
 
Het budget voor reparatieonderhoud is gebaseerd op cijfers uit de voorgaande jaren. We gaan uit 
van een budget voor reparatieverzoeken van ruim € 85.000, - 
 
Ook het budget voor mutatieonderhoud is gebaseerd op ervaringscijfers, In de begroting is voor 
2021 uitgegaan van 18 mutaties met een gemiddeld bedrag van ruim € 3.750, - per mutatie. Mu-
tatiewoningen waar grotere ingrepen nodig zijn worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder. 
Hierbij wordt per mutatiewoning een afweging gemaakt of een bepaalde investering echt nodig is. 
Dit in verband met verhuurbaarheid en de verhouding tussen prijs en kwaliteit. 
 
3.1.2 Uitvoering dagelijks onderhoud 
 
Wbv. Maarn heeft middels een SLA met Heuvelrug Wonen de uitvoering van het dagelijks onder-
houd uitbesteed. Afgesproken is dat (kwaliteit van de) dienstverlening aan de huurders minimaal 
een 7 is. Voor Wbv. Maarn betekent dit o.a. dat de medewerkers van Heuvelrug Wonen bij contac-
ten met onze huurders: 
• Goed zullen luisteren en vragen stellen wanneer er een reparatieverzoek ontvangen wordt. 
• De opzichter steekproefsgewijs de uitvoering van dagelijks onderhoud controleert. 
• De klanttevredenheidsonderzoeken worden gebruikt voor het ophalen van feedback van de 

huurders en geven opvolging aan de uitkomsten. 
• Alle mutatiewoningen op veiligheid op de belangrijke punten worden gekeurd. 
 
3.1.3 Planmatig Onderhoud 
 
In 2018 is een volledige conditiemeting van het totale bezit van Wbv. Maarn uitgevoerd. Daardoor 
weten we wanneer in de toekomst welk onderhoud noodzakelijk is. De uitkomsten van de metingen 
hebben als basis gediend voor de Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB). De conditiemeting zal 
in 2021 voor een derde van het bezit worden herhaald. 
 
Voor wat betreft het planmatig onderhoud 2021 worden alleen die maatregelen uitgevoerd die niet 
nog een jaar kunnen wachten en die niet strijdig zijn met de conditiemeting of de uitvoering van de 
duurzaamheids-maatregelen in de komende jaren. De frequenties van de planmatige ingrepen vol-
gen de gebruikelijke termijnen in de corporatiesector. De belangrijkste zijn: 
• Het schilderwerk (incl. houtherstel) om de 7 jaar. 
• Het vervangen van cv-ketels na 18 jaar. 
• Het vervangen van sanitair in de woningen, alleen indien noodzakelijk bij dagelijks onderhoud. 
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3.1.4 Planmatig Onderhoud 2021 per complex 
 

Nr. Complexnaam Maatregel 

1 Tuindorp Schilderwerk, fase 2 

3 Van Hemert tot Dingshofplein Reinigen dakbedekking 

5 Tuindorpweg 58-88 en T. Visserweg 4-26 Vervangen dakdekking 

6 Poortse Bos en Theresiahof Herstel metselwerk baksteen 

  Aanbr. Waterafstotend middel 

  Schilderwerk 

 
Aanvullende maatregelen: 
• Vervolgwerkzaamheden n.a.v. de in 2020 afgenomen veiligheidskeuringen 
• Incidenteel vervangen van CV-ketels, indien nodig 
• Binnen-onderhoud keukens, indien nodig 
• Asbestsanering 
 
Periodiek terugkerend onderhoud: 
• Schoonmaak daken en goten 
• Onderhoud CV-installaties 
 
3.2 Duurzaamheid 
 
3.2.1  Duurzaamheidsmaatregelen 
 
In de notitie duurzaamheidsbeleid is opgenomen dat Wbv. Maarn alle woningen in complex 2 t/m 
13 wil voorzien van een energielabel B. Hiervoor is in de meerjarenbegroting voor de jaren 2021 
t/m 2023 een bedrag van € 554.000 opgenomen. In 2021 zullen geen nieuwe duurzaamheids-
projecten worden opgestart. 
 
3.2.2 Uitvoering Maatregelen in 2021 
 
De uitvoering van de duurzaamheidmaatregelen 2020 aan de Groenlinglaan is net niet gehaald. Dit 
als gevolg van de coronacrisis. Bij een drietal woningen in het complex wilden de huurders de 
aannemers geen toegang verlenen. De uitvoering van de duurzaamheidsmaatregelen in deze 3 
woningen is nu gepland voor 2021. Hiervoor is in de begroting een bedrag van € 17.000, - 
opgenomen.  
 
3.3 Nieuwbouw 
 
Een belangrijke pijler uit het Herstel- en Ondernemingsplan is het realiseren van 20 nieuw-
bouwwoningen ultimo 2027. Geconstateerd mag worden dat de realisatie van nieuwbouw van 
sociale woningen in Maarn weliswaar continue onderwerp van discussie is, maar op korte termijn 
niet tot concrete plannen zal leiden. De locaties voor (sociale-) nieuwbouw in Maarn en Maars-
bergen zijn zeer beperkt en duur. Met name van de wil van het Gemeentebestuur en -raad, om het 
ontwikkelen van sociale woningbouw op grondposities van de gemeente mogelijk te maken, is 
onvoldoende gebleken. De Gemeente Utrechtse Heuvelrug zet beleidsmatig in op verdichting. De 
vooruitzichten en kansen hieromtrent zijn voor Wbv. Maarn echter niet hoopgevend. Wbv. Maarn 
voorziet voor de komende jaren dan ook geen uitbreiding van het aantal sociale woningen in Maarn 
en Maarsbergen. Ondanks dit worden de volgende ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en haakt 
Wbv. Maarn hier zoveel als mogelijk aan: 
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Trompplein (de Twee Marken) en Breeschotenlaan 
In mei 2019 is het raadsvoorstel voor de gebiedsontwikkeling Trompplein en Breeschotenlaan door 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug toegelicht. In dit raadsvoorstel gaat de gemeente uit van nieuw-
bouw voor de twee basisscholen, kinderopvang, sport en dorpshuis in combinatie met (sociale) 
woningbouw. De afspraak is dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug Wbv. Maarn zal betrekken bij 
de uiteindelijke ontwikkeling van het plan. De realisatiefase voor dit project zal echter nog vele 
jaren duren. 
 
Woningbouw Buntplein 
Wbv. Maarn heeft nog steeds contact met de projectontwikkelaar van de grond op het Buntplein. 
Het plan is om een deel van de nog te ontwikkelen woningen te bestemmen voor de sociale huur. 
De daadwerkelijke realisatie in 2021 is onwaarschijnlijk. 
 
Brandweerkazerne/Gemeentewerf 
Voor deze locatie is de bouw-enveloppe-regeling van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug van 
toepassing. Deze is nog niet gestart.  
 
3.4 Verkoop 
 
Wbv. Maarn heeft in 2018 het verkoopbeleid herzien. Uitgangspunt is dat, indien nodig voor de 
cashflow, tot aan 2027 zes leeggekomen woningen uit complex 1 of 14 (Tuindorp) verkocht moeten 
worden. Van deze zes is één woning eind 2018 verkocht. In 2021 zal nog eens één woning verkocht 
worden.  Voor 2022-2030 is in de begroting is geen opbrengst door verkoop van woningen opgeno-
men.  
 
3.5 Kluswoningen 
 
Een belangrijke pijler uit het Ondernemingsplan is, het bij mutatie aanbieden van woningen uit 
complex 1 (Tuindorp) als kluswoning. De toekomstige huurder zal dan in de woning investeren met 
een lagere huur als tegenprestatie. Ook Wbv. Maarn zal investeringen in de woning doen. Inmiddels 
zijn de eerste twee kluswoningen weer bewoont en heeft er in 2020 een (tussen-)evaluatie van het 
project Kluswoning plaatsgevonden. Op basis van deze evaluatie is besloten het project voorlopig stil 
te zetten in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van Tuindorp (zie 
“Vooraf”). 
 
4. Kwaliteit dienstverlening 
 
4.1 Klantvisie  
 
Wbv. Maarn wil een corporatie zijn waar goede dienstverlening aan de huurders centraal staat. We 
zullen aan de hand van feedback van huurders (klanttevredenheidsonderzoek, huisbezoek, klach-
tenbrieven, nabellen nieuwe huurders) de dienstverlening blijven monitoren en indien nodig verder 
verbeteren. 
 
4.1.1 Huurderstevredenheid 
 
Met een onderzoeksbureau (Inceptivice) meten we de tevredenheid van de nieuwe huurder, 
vertrekkende huurder en huurder met een reparatieverzoek. Op deze gebieden willen we in 2021 
gemiddeld een 7 scoren.  
Verder meten we de huurderstevredenheid bij onderhoudsprojecten en bij het uitvoeren van onze 
duurzaamheidsmaatregelen. De resultaten van deze enquêtes gebruiken we om onze dienst-
verlening te optimaliseren. Dit doen we door ontevreden huurders en huurders die in hun enquête 
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aangeven dat er nog acties openstaan, na te bellen. We analyseren het proces om na te gaan waar 
de ontevredenheid ontstaat en hoe dit anders kan en moet.  
 
4.1.2 Aedesbenchmark 
 
In de Aedesbenchmark worden corporaties vergeleken op de prestatievelden Huurdersoordeel, 
Bedrijfslasten, Onderhoud, Duurzaamheid en het veld Beschikbaarheid en Betaalbaarheid. De 
scores - van zomer tot zomer - worden jaarlijks in november bekend gemaakt. In het jaar 2021 
streven we op het onderdeel Huurdersoordeel naar een B in de normering van de Aedes 
Benchmark.  
 
5. Organisatie 
 
Wbv. Maarn heeft een raamovereenkomst met Heuvelrug Wonen uitgewerkt in een 4-tal SLA’s:  
 
• Financiële Zaken & Contract en Leveranciersmanangement. 
• Servicedesk Huurders/dagelijks onderhoud. 
• Verhuur van Woningen, inclusief woningmutatie en toezicht reparatieonderhoud. 
• Planmatig Onderhoud, Groot onderhoud, renovatie, nieuwbouw en verkoop. 
 
In het najaar van 2020 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en is de uitvoering van de SLA’s 
beoordeeld. Op basis hiervan zijn de SLA’s aangepast aan de actualiteit. Afgesproken is de raam-
overeenkomst met Heuvelrug Wonen te verlengen tot eind 2023. 
 
6. Communicatie 
 
De communicatie naar de huurders van Wbv. Maarn is de afgelopen jaren beter geworden. Onze 
huurders verwachten van ons informatie en hebben daar ook recht op. Ook als interne besluit-
vormingsprocessen langer duren dan verwacht, willen we de klant tussentijds informeren. Een be-
langrijk communicatiemiddel daarbij is natuurlijk de website van de vereniging. Daarnaast zal, net 
als in 2020, regelmatig een nieuwsbrief verschijnen. 
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7. KPI’s 2021 
 

Onderwerp/gebied KPI Doel 
 

Samenwerking Maken en monitoren 
prestatieafspraken met GUH 

Prestatieafspraken 
ondertekend 

Toewijzingsbeleid Inkomenstoets Toewijzing binnen wettelijke 
grenzen: 80%-10%-10% 

Huurbeleid Huurverhoging 
 

Gemiddeld 1.1% 

Vastgoed  Mutatieonderhoud Gem. Prijs < € 3.750, - (excl. 
asbestsanering) 

Vastgoed Planmatig OH: Projecten uit 
jaarschijf 2020 

Aanbesteed voor 1 juli 2021 en 
uitgevoerd voor 31 december 
2022 

Vastgoed Duurzaamheid: projecten uit 
jaarschijf 2019 

Aanbesteed voor 1 juli 2021 en 
uitgevoerd voor 31 december 
2021 

Dienstverlening Huurderstevredenheid Minimaal een 7 

Aedes Benchmark Scores prestatieveld 
huurdersoordeel 

B-score 

Organisatie Uitvoeren Mid-term-review 
Ondernemingsplan 

Najaar 2021 

 
 
 


