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Wist u dat Sint Joseph van oudsher de beschermheilige van huis en haard is?
Dit klinkt misschien wat ouderwets, maar is volgens mij actueler dan ooit en
het is en blijft de belangrijkste taak van woningcorporaties.Wij als Sint Joseph
voelen ons en zijn verantwoordelijk voor het bieden van passende en betaalbare
woonruimte voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.Dit doen we al
bijna honderd jaar.Een kwalitatief goede woning waar mensen nu en in de
toekomst met plezier wonen in een prettige en leefbare buurt en wijk.
Daar maken we ons ook de komende vier jaar hard voor!

Sint Joseph Almelo in ontwikkeling

Samen sterk voor Almelo

Dit ondernemingsplan is daarbij het vertrekpunt.
Een vertrekpunt dat voor en door huurders, samenwerkingspartners en medewerkers tot stand is gekomen. Zij vertelden
ons waar wij onze tijd en ons geld aan moeten besteden.
Zo bepaalden we met elkaar welke koers Sint Joseph de
komende jaren vaart. Een heldere koers waar elke medewerker
vanuit zijn eigen rol met passie en betrokkenheid uitvoering
aan geeft. In dit ondernemingsplan vertellen wij hoe we dat
gaan doen en met wie. Want we doen het samen!

Kwaliteit van woningen, buurten en
onze dienstverlening
Samen met huurders en samenwerkingspartners gaan we
voor kwaliteit. Kwaliteit in de zin van een goed onderhouden
woning en ook in de zin van een woning die voldoet aan de
behoefte en verwachtingen van onze huurders. Wij willen dat
onze huurders zich thuis voelen in hun woning, woonomgeving
en onze stad Almelo. Dit betekent dat we naast nieuwbouw,

vooral gaan voor een noodzakelijke onderhoudsimpuls van
onze bestaande woningvoorraad. We investeren in onderhoud
en in het verduurzamen van onze woningen. De kwaliteit en
leefbaarheid van de leefomgeving behoudt daarbij onze
aandacht. Naast werken aan de woningen en buurten, werken
we de komende jaren ook aan het continue verbeteren van
onze dienstverlening en de informatie richting huurders en
woningzoekenden.

Wonen blijft betaalbaar
Als directeur/bestuurder hecht ik grote waarde aan openheid
en duidelijkheid. Niet alleen binnen de organisatie maar ook
daarbuiten. Helderheid over onze financiën hoort daar ook bij.
Dat we moeten investeren in ons woningbezit, betekent dat
onze kosten gaan stijgen. De betaalbaarheid van onze
woningen mag daardoor niet onder druk komen te staan.
Dat is en blijft immers onderdeel van onze kerntaak.
Het inzetten op het verlagen van energielasten is een van
de manieren waarop we hieraan blijven werken.

Met een beperkte financiële beurs en een flinke opgave op
het vlak van vastgoed en leefbaarheid moeten wij scherp aan
de wind zeilen om de gestelde doelen te realiseren.
Ik heb er vertrouwen in dat ons dat, samen met huurders,
HuurdersAdviesRaad, bewonerscommissies, gemeente,
collega corporatie Beter Wonen en andere belangrijke
stakeholders, echt gaat lukken. Samen gaan we voor Kwaliteit!
Ik wens u veel leesplezier en laat mij vooral weten hoe u tegen
onze visie en koers - en onze dilemma’s daarin - aankijkt.
Ik ga graag in gesprek!

Hartelijke groet,

Claudia Beumer
c.beumer@stja.nl / 06 30 43 31 64
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Samen thuis
in Almelo
Sint Joseph is een woningcorporatie die betaalbaar wonen
en een prettige leefomgeving bovenaan zet. Hierbij staat
het belang van onze doelgroepen voorop. We blijven ons
specifiek richten op de mensen die niet zelfstandig in
woonruimte kunnen voorzien, die beperkte financiële
ruimte hebben en/of een zorgvraag hebben.

De komende vier jaar investeren we in het toevoegen van
kwaliteit; kwaliteit van onze woningen, kwaliteit van onze
buurten/wijken, kwaliteit van samenwerking en kwaliteit van onze
organisatie en dienstverlening. Door kwaliteit toe te voegen
aan deze onderdelen, leveren we een bijdrage aan de kwaliteit
van de stad. Daarbij hebben we, samen met onze medewerkers,
huurders en samenwerkingspartners goed gekeken naar alle
trends en ontwikkelingen die op ons afkomen.
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Wat komt er
op ons af?
Als corporatie staan we midden in de Almelose samenleving.
Daar hebben we ons voor een lange tijd aan verbonden.
Dit maakt dat we onze blik niet alleen op de huidige
samenleving, maar ook op die van de toekomst richten.
Het voorspellen van die toekomst is moeilijk, maar we zien
wel een aantal belangrijke ontwikkelingen op ons afkomen.

De omvang en samenstelling van de bevolking in Almelo
verandert. De komende jaren zien we nog een lichte
bevolkingsgroei, een toenemend aantal kleinere huishoudens
en een toenemend aantal alleenstaanden. De vraag naar
sociale huurwoningen blijft de komende jaren mede daardoor
op peil, maar deze neemt op de middellange termijn af.
We zien dat ouderen langer zelfstandig wonen als gevolg
van de scheiding wonen en zorg. We verwachten daarom
een verandering van vraag naar meer seniorengeschikte/
levensloopbestendige woningen.
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Gemeente
Beter Wonen

Samenwerkings
partners

Medewerkers
Huurders
Woningzoekenden
BC’s
We werken in een stad die op sociaal economisch vlak
uitdagingen kent. Het besteedbaar inkomen in Almelo is laag
en qua opleidingsniveau en werkloosheid scoren we onder
het landelijke en Twentse gemiddelde. Dit zien we nog niet zo
snel veranderen waardoor betaalbaarheid van het wonen en
voldoende passende woningen belangrijke thema’s blijven.
De leefbaarheid komt verder onder druk te staan in wijken.
Dit komt door de concentratie van lagere inkomens, onder
andere door passend toewijzen. Maar ook door extramuralisering
en bezuinigingen in de zorg en begeleiding.

HAR

RvC
WoOn
duurzaamheidsagenda
Energie
akkoord

De mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie
en data worden steeds groter. Het zorgt voor een veranderende
behoefte bij onze klanten. Zij verwachten meer gebruiksgemak,
continue bereikbaarheid en sneller antwoord op vragen.
Ook onze eigen informatiebehoefte neemt toe.
Het thema energie en duurzaamheid is zeer nadrukkelijk op
de agenda van corporaties gekomen. Er liggen uitdagingen
op het gebied van gasloos bouwen en het verduurzamen van
bestaand bezit.

Duurzaamheid
Routekaart 2050

Woningmarkt
en demigratie
Wet en
regelgeving:
Woningwet 2015

We hebben de sector brede opgave om in 2050 CO2 neutraal
te zijn. Veranderende wet- en regelgeving is van grote invloed
op hoe we ons werk kunnen en mogen doen. De Woningwet,
verhuurdersheffing en de veranderende rol van gemeente en
huurders(organisaties) zijn hier voorbeelden van.

Bod &
presentatie
afspraken
Passend
toewijzen
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Aedes
Woonagenda
Coalitie
akkoord
Woonvisie
Gemeente
Almelo

RIGO
EIB rapport
Twentse
Woningmarkt

Met nu ruim 5.000 woningen in beheer zijn we een belangrijke aanbieder van
sociale huisvesting in de stad Almelo.Onze woningen varieren in grootte, type,
uitstraling, locatie, prijs en kwaliteit.De onderhoudsstaat van onze woningen
krijgt voortdurend onze aandacht.De komende vier jaar realiseren we een
onderhoudsimpuls die resulteert in deugdelijke woningen.We kijken hierbij
kritisch naar hoe we ons geld en onze tijd investeren om kwaliteit toe te voegen.
We zorgen dat de woningen op een goed/deugdelijk niveau komen en blijven.

Onderhoud
Kiezen voor kwaliteit betekent ook kiezen tussen onderhouden
of slopen. Naast de financiële overweging spelen de bestaande
en gewenste sociale infrastructuur een rol in deze keuze.
De kwaliteit van de woningen in combinatie met de kwaliteit
van de woonomgeving geven de doorslag bij de keuze om te
slopen. We zijn niet bang deze keuze te maken. De keuze om
te slopen heeft impact op de bewoners. Kiezen voor sloop
maakt ons geen populaire corporatie, maar het maakt ons wel
een betere corporatie. Een corporatie die er is voor de buurt/
wijk en de stad. Met alles wat wij doen, houden wij het
collectieve belang voor ogen.

De komende vier jaar gaat onze aandacht uit naar het
opstellen van een eenduidig onderhoudsbeleid.
Hiermee willen we de beheersbaarheid van het onderhoud
en beheer verbeteren. We hebben de normen en het budget
voor ons onderhoud verhoogd om de kwaliteit van onze
woningen te verbeteren en te behouden. Voor het overgrote
deel van onze woningen zijn de komende vier jaar planmatig
onderhoudswerkzaamheden gepland. Bij een deel van deze
woningen leveren we de komende vier jaar een extra
inspanning. Daar is sprake van groot onderhoud of renovatie.
De komende vier jaar zetten we in op het renoveren van
200 woningen, de sloop van 72 woningen en de nieuwbouw
van 100 woningen. Dit betekent dat ongeveer 10% van ons
bezit in transitie is de komende vier jaar.
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We investeren in onderhoud
van onze woningen en in
verduurzaming.Door samen het
energieverbruik te verlagen, kunnen
we de woonlasten gelijk houden.

Duurzaamheid
Kiezen we voor onderhoud, dan kiezen we ook voor
duurzaamheid waar mogelijk. We streven naar gelijke
woonlasten, dragen bij aan minder CO2 uitstoot en maken
woningen comfortabeler. Een duurzame woning draagt bij
aan de kwaliteit van wonen en op termijn ook aan de
betaalbaarheid van wonen, omdat de energielasten omlaag
gaan. De huurder heeft hier invloed op met zijn/haar
woongedrag. We willen elke mogelijkheid aangrijpen om
duurzaamheidsmaatregelen in onze woningvoorraad door
te voeren. Dit kan tijdens dagelijks-, mutatie-, planmatig-,
of groot onderhoud plaatsvinden.
We zien mogelijkheden om een groot deel van ons
woningbezit aan te sluiten op een warmtenet (2500 woningen
in de komende 10 jaar). Voor het deel van de woningen dat we
niet op een warmtenet kunnen aansluiten, nemen we meer
maatregelen. De komende jaren isoleren we de gevels en
daken van onze woningen.

In 2028 hebben al onze huurwoningen volledige schilisolatie.
De komende vier jaar zijn ongeveer 500 woningen energieneutraal.
Nieuwbouwwoningen bouwen we vanaf nu aardgasloos en
energieneutraal.
Naast het verduurzamen van ons woningbezit, zetten we ook in
op een duurzame bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het verlagen
van het energieverbruik, minder papierverbruik en meer
digitalisering, gebruik van elektrische auto’s en afvalscheiding.
De ontwikkelingen (mogelijkheden, prijsontwikkeling, regelgeving)
op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar snel op.
We blijven ons verdiepen in dit belangrijke thema.

Betaalbaarheid
Prettig wonen betekent ook dat de woonlasten passen bij de
portemonnee van de huurder(s). Kwaliteit toevoegen vraagt
echter ook om investeringen. Dit geld hebben we niet op de
plank liggen. We zoeken daarom de huurtoeslaggrenzen op.
Dit betekent dat huren wellicht gaan stijgen, maar wel bereikbaar

blijven voor de doelgroep. Bij een hogere huur, stijgt ook de
huurtoeslag en blijven woningen bereikbaar en betaalbaar.
Minimaal 80% van onze woningvoorraad blijft betaalbaar /
onder de huurtoeslaggrens (huurprijs maximaal € 720,42, (€ 424,44
kwaliteitskortingsgrens / jongeren tot 23 jaar) prijspeil 2019).
Naast de huurprijs, zetten we in op duurzaamheid en het verlagen
van de energiekosten voor bewoners. Een kwalitatief betere
woning vraagt een hogere huurprijs, maar levert veelal een
besparing op aan energielasten. Het streven is om voor huurders
de totale woonlasten gelijk/passend te houden. Het woongedrag
is medebepalend voor de hoogte van de energiekosten.
Wij zetten actief in op het informeren van onze huurders over
hoe zij hun energiekosten zo laag mogelijk kunnen houden.
Dit doen we onder meer door het geven van persoonlijke
voorlichting (bij nieuwe huurcontracten, tijdens onderhoudsprojecten en huisbezoeken), communicatie via de website
(tips, artikelen) en door de inzet van intermediairs zoals
bewonerscommissies of wooncoaches.
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Wij zetten ons in voor de stad door te investeren in prettige en leefbare buurten
en wijken.De sociale infrastructuur is mede bepalend voor het woongenot.
Denk daarbij aan de voorzieningen in de buurt, het onderhoud van groen,
samenstelling van de buurt, veiligheid en dienstenaanbod.
Onze uitgangspunten zijn: schoon, heel en veilig.Dit doen wij door zelf meer te
investeren in het openbare grijs en groen dat onder ons beheer valt, maar we
maken ook afspraken met bewoners over hun aandeel daarin.

Een prettige en leefbare buurt hangt samen met leven en
laten leven. De bewoners kiezen zelf waar ze willen wonen,
maar niet iedereen heeft dezelfde ideeën over wat prettig
wonen is. Dit kan tot spanningen, overlast en verloedering
leiden. Onze medewerkers zetten in op preventie door
vroegtijdig in contact te gaan met huurders wanneer er
sprake is van opvallend gedrag (huurachterstanden, overlast).

Samen
Wij werken niet alleen in de wijken, maar doen dat samen met
onze bewoners én onze maatschappelijke partners. Dit doen
we door actief contact te zoeken met de bewoners in de
wijken. Niet alleen daar waar problemen zijn.

Op verschillende manieren zoeken we contact.
Onder meer door aan te sluiten bij bestaande initiatieven,
zoals wijkplatformen, maar ook door jaarlijkse huisbezoeken en
andere meer digitale participatievormen, zoals een klantenpanel.
We willen weten wat er leeft in de buurten en wijken.
De samenwerking met maatschappelijke partners intensiveren
we. Samen dragen we bij aan de sociale infrastructuur en
diversiteit van buurten en wijken.

Schoon,
heel & veilig
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Samen met bewoners en partners
investeren we in leefbare buurten
met goede voorzieningen,
goed onderhouden groen en een mix
van woningen en mensen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.Met deze gedachte blijven we werken.
We intensiveren samenwerkingen om nog verder te komen.Kwaliteit toevoegen
aan buurten/wijken en de stad vraagt om samenwerking met verschillende
organisaties en diverse expertises.Voor de komende vier jaar versterken we de
samenwerking met de gemeente, Beter Wonen en onze huurders.Deze partners
spelen een belangrijke rol in het toevoegen van kwaliteit aan woningen en
leefbaarheid in buurten/wijken.Wanneer we samenwerken, afstemmen en
taken verdelen, bereiken we meer.

Vertrouwen
Samenwerking valt of staat met een basis van vertrouwen.
Vertrouwen betekent dat partijen elkaar kennen en durven
aanspreken. In de relatie met de bewoners betekent dit dat we
meer van onszelf laten zien. Successen vieren en fouten toegeven,
maar vooral ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’. Wij mogen
op onze acties en verantwoordelijkheden worden aangesproken
en doen dat omgekeerd ook naar onze bewoners. We willen onze
bewoners en woningzoekenden beter leren kennen en gaan
hiervoor regelmatig met ze in gesprek. Meer kennis over de
woonwensen en leefstijlen van huurders en woningzoekenden,
zorgt dat we gerichter kunnen bijdragen in de sociale infrastructuur.
Naast onze huurders en woningzoekenden spelen ook de
verschillende samenwerkingspartners een belangrijke rol bij
het toevoegen van kwaliteit van de stad. De gemeente, Beter
Wonen, politie, ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties
zijn belangrijke partners waar we actief mee in gesprek gaan
én samenwerken.

Hierbij speelt lef ook een rol; zaken oppakken die langs de
randen liggen van ons mandaat en elkaar aanspreken op
eigen verantwoordelijkheden.

de gemeente en huurdersorganisaties. In regionaal verband
werken we samen met onze Twentse collega-corporaties
binnen WoON Twente. Doel van deze samenwerking is
kennisdeling en het bundelen van kracht.

Onze bijdrage
De komende jaren gaan we meerdere huisbezoeken per jaar
plannen met huurders die we niet/nauwelijks zien en spreken.
We richten een huurderspanel in en vragen dit panel een aantal
keer per jaar om mee te denken en praten over vraagstukken
van onze organisatie. De inzet van sociale media vergroten we
om beter toegankelijk te zijn voor huurders, woningzoekenden
en samenwerkingspartners. Een gezamenlijk onderzoek met
Beter Wonen onder woningzoekenden levert ons een beter
beeld op naar de woonwensen.
Een jaarlijks kijkje in onze keuken biedt samenwerkingspartners
de kans om een beter beeld te krijgen van onze werkzaamheden.
Concrete afspraken over onze inzet en samenwerking in de
stad leggen we periodiek vast in de prestatieafspraken met
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Alleen ga je sneller, samen kom je
verder.We gaan meer samenwerken
en vaker in gesprek met huurders en
samenwerkingspartners.

Tegenwoordig verwachten we van organisaties dat ze goed bereikbaar zijn,
luisteren naar de klant, tijdig communiceren, goede service verlenen, klachten
correct afhandelen en meer.Onze huurders weten ons goed te vinden en we
scoren ruim voldoende op onze dienstverlening volgens de KWH onderzoeken.
Toch zijn er op onderdelen kwaliteitsverbeteringen nodig.Verbeteringen die
ervoor zorgen dat we beter aansluiten bij onze doelgroep, waardoor we
effcienter werken.De aanpassingen dragen bij aan beter/tijdiger communiceren,
hogere klanttevredenheid en de bereikbaarheid van onze medewerkers.

Onze bijdrage
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, gaan
we onze huidige openingstijden/bereikbaarheid onderzoeken.
Waar nodig voeren we wijzigingen door. Om reparatieverzoeken
effectiever te plannen, voeren we aanpassingen door in onze
systemen. Het team maatschappelijk/wijkbeheer breiden we
uit om zo vragen van bewoners(commissies) sneller te
beantwoorden. We voegen opties toe aan het digitale
klantportaal ‘Mijn Sint Joseph’ en de digitale postverzending.
De medewerkers die intensief klantcontact hebben volgen
een gespreks-/communicatietraining en we zetten tolken in
om de gesprekken met bewoners nog beter te voeren.

We onderzoeken of de inzet van WhatsApp voor
huurderscontacten toegevoegde waarde heeft en bijdraagt
aan betere/snellere klantcontacten. We zijn fysiek in de
verschillende wijken aanwezig; dichtbij, bereikbaar,
herkenbaar. Tot slot doen we onderzoek naar de mogelijkheden
voor digitale begeleiding van vertrekkende huurders.
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We luisteren naar onze huurders,
we ondersteunen en helpen ze verder.
Dat is ons dagelijks werk.Dit blijven
we continue verbeteren.

Om onze ambities de komende vier jaar te realiseren, zetten wij in op de kwaliteit
van onze organisatie.Zo stellen we eisen aan onze medewerkers en aan
onze financien.We zijn betrokken, transparant en ondernemend.We streven
naar een minimale overhead en maximale uitvoeringsorganisatie.Onze inzet komt
ten goede aan de kwaliteit van woningen, buurten/wijken, onze dienstverlening
en de samenwerking.

Medewerkers
We ontwikkelen bedrijfsbrede teams waarin medewerkers
intensief projectmatig en efficiënt samenwerken.
De disciplines die nodig zijn voor de realisatie van een project
schuiven aan. Waar nodig roepen we externe expertise in.
De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de
organisatie waardoor de beslis- en beweegruimte van
teams/medewerkers toeneemt. We verwachten dat de
medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
werk en dat ze eigenaarschap laten zien. Bij deze vrijheid
hoort betrokkenheid, flexibiliteit en passie voor onze
huurders.
Leidinggevenden dragen zorg voor een lerende omgeving.
We omschrijven duidelijke rollen en zetten talenten en
kwaliteiten zo optimaal mogelijk in. Dit resulteert in efficiëntie, taakvolwassenheid en professionaliteit.
We stimuleren medewerkers in hun persoonlijke ontwikkeling.
Kennis delen over en met bewoners, wijken en buurten
maken we eenvoudiger dankzij de inzet van wijkbeheerders,
maatschappelijk beheerders en huismeesters.

Voor bewoners is de aanwezigheid in de buurt prettig.
In de buurt aanwezig zijn, verbetert de onderlinge
communicatie en draagt bij aan de bereikbaarheid,
herkenbaarheid en toegankelijkheid. Geen dag is hetzelfde,
geen huurder is hetzelfde. Onze inzet stemmen we af op wat
nodig is. Dit vraagt om een flexibele inzet van medewerkers,
samenwerking van verschillende disciplines en een goede
communicatie.
Duidelijk communiceren, op tijd communiceren, zeggen wat
je doet (en niet doet) en doen wat je zegt; het klinkt simpel,
maar de praktijk laat zien dat het niet altijd zo eenvoudig is.
Sint Joseph zet zich in om zo duidelijk en tijdig mogelijk te
communiceren. Dit geldt voor de interne en de externe
communicatie.
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Om onze ambities de komende jaren
te realiseren, stellen we eisen aan
onze medewerkers en aan onze
f inancien.

Governance

Financiën

Checks en balances

Sint Joseph werkt volgens de Governancecode
Woningcorporaties. Huurders en samenwerkingspartners
mogen rekenen op een goed bestuurde organisatie en ons
hierop aanspreken. We leggen actief verantwoording af.
Dit zijn we verplicht, maar we vinden het ook belangrijk om
open en transparant te zijn. We werken met professionals in
een cultuur waarin we elkaar aanspreken en hebben het
interne toezicht georganiseerd door middel van een
betrokken Raad van Commissarissen. We beschikken over
een integriteitscode en klokkenluidersregeling.

Wij willen investeren in de kwaliteit van wonen in Almelo.
Om onze financiële continuïteit te kunnen waarborgen,
moeten we wel keuzes maken. Hierbij zijn de geldende ratio’s
niet heilig, maar wel leidend. Door goede planvorming en
budgettering, maken we optimaal gebruik van onze
beschikbare investeringskracht. Dit betekent dat we niet alles
en zeker niet alles tegelijk kunnen doen. De keuzes die we
maken, zijn passend binnen de volkshuisvestelijke opgave
voor Almelo.

Ons vermogen zetten we maatschappelijk in en de beschikbare
middelen besteden we zo optimaal mogelijk. Een goed systeem
voor controle is daarbij onmisbaar, evenals een duidelijke
besluitvorming over de inzet van middelen. Besluiten nemen
we in gezamenlijkheid. Indien nodig spelen daarbij ook de
HuurdersAdviesRaad en/of de gemeente een rol. De open
cultuur bij Sint Joseph biedt ruimte voor discussie en
aanspreekbaarheid. Een treasurycommissie is ingesteld ter
ondersteuning van het beheer van de financiële middelen.
Daarnaast beschikt Sint Joseph over een onafhankelijke
controller zoals genoemd in de woningwet. De controller
heeft een directe lijn naar de Raad van Commissarissen.

We tonen ambitie, maar we zijn ook realistisch. We houden
ten aanzien van investeringen rekening met onze financiële
positie. We hebben te maken met de door het WSW opgelegde
ratio’s, maar durven daarbij wel verantwoord de ruimtes op te
zoeken. We willen met een beperkte investeringsruimte het
maximale bereiken. De waarde van ons bezit houden we op
peil en waar mogelijk versterken we de waarde.
Onze financiële continuïteit blijft gewaarborgd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Risicomanagement

Financiële continuïteit

Sint Joseph zorgt ervoor dat de beoordeling van risico’s is
ingebed in de processen. Bij de periodieke audit van de
processen toetsen we dit. Voor wat betreft het accepteren van
risico’s stelt Sint Joseph zich voorzichtig op, waarbij we wel de
grenzen opzoeken om onze volkshuisvestelijke doelstelling
maximaal te realiseren.

Sint Joseph voert een beleid dat is gericht op continuïteit.
We willen ook in de toekomst onze maatschappelijke opgave
blijven vervullen. Dit betekent dat onze financiële positie
moet voldoen aan bepaalde minimumeisen op het gebied
van liquiditeit en solvabiliteit. In onderstaande tabel is
aangegeven welke normen Sint Joseph in dat kader hanteert.

Genoemde ratio’s gelden voor het totale bezit van Sint Joseph.
Afwijken van deze normen is alleen mogelijk voor een korte
periode en na overleg met de interne en externe toezichthouders.
Bovendien moet uit de meerjarenbegroting het tijdelijke
karakter hiervan blijken.

Tabel: ratio’s
Omschrijving

Basis

Norm

ICR
LTV
Solvabiliteit
Dekkingsratio

Operationele kasstroom
Beleidswaarde
Marktwaarde
Marktwaarde

> 1,4
< 75%
> 25%
< 70%
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