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Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat 

midden in de samenleving en zet zich specifiek in voor mensen met een 

laag inkomen. Daarbij werken we nauw samen met bewoners en partners 

in de regio.  

 

We vertellen u graag kort over onze maatschappelijke prestaties in 2015. 

Wilt u meer weten? Het volledige jaarverslag vindt u op onze website. 

 

We wensen u veel leesplezier. 

 

  

 

6.498 woningen 

3.668 kamers 
 
 

3.393 woningen 

 

 

 

 

 

 

4.066 woningen 

 

 

 

1.196 woningen 

 

 

 

 

 

9.699 woningen 

 
 
 

 

https://lefier.nl/Over-Lefier/Governance/Jaarverslagen/Jaarverslagen
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3.376  
(97,6%) 

norm: 
minimaal 
90% → 

1. Lefier zorgt voor betaalbare woningen 

 

Lefier biedt betaalbare woningen, zodat 

mensen geld overhouden voor andere 

zaken. Want wij vinden dat iedereen de 

kans verdient om zijn leven zelfstandig 

vorm te geven.  

 

 

 

 Lefier heeft 97,6% van de vrijgekomen woningen 

toegewezen aan mensen met een laag inkomen 

 

Aantal woningen toegewezen aan huishoudinkomen ≤ € 34.911: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 We verlagen onze bedrijfskosten 

 

Om betaalbare woningen te kunnen blijven bieden, moeten onze 

bedrijfskosten omlaag. Dat doen we door efficiënter te werken en door 

goedkopere huisvesting van onze eigen organisatie. In 2015 hebben we 

hard gewerkt om de organisatie, na de reorganisatie van 2014, goed op 

orde te krijgen. Daardoor daalden de bedrijfskosten in 2015 minder snel 

dan verwacht.  

Bedrijfskosten Lefier per woning:  

  
 

 We kozen voor een beperkte huurverhoging  

 

De huren van sociale huurwoningen en kamers stegen in 2015 met 1,25%.  

 

 

2. Lefier gaat zorgvuldig om met haar 

vastgoed 

We willen zorgen voor een goed 

woningaanbod, ook voor toekomstige 

generaties. Dat betekent dat we 

zorgvuldig met onze woningen omgaan, 

zodat ze hun waarde behouden. 

 

 

 We onderhouden onze woningen 

 

In elke woning zijn af en toe reparaties nodig. Deze verhelpen we met 

eigen vakkundige onderhoudsmedewerkers en ingehuurde specialistische 

vaklieden. Daarnaast voerde Lefier in 2015 ook planmatig onderhoud uit, 

zoals schilderwerk. Zo zorgen we voor een goede kwaliteit van de 

woningen nu en in de toekomst.  
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 We blijven investeren in woningverbetering en 

nieuwbouw 

 

Het is onze maatschappelijke taak om ook in de toekomst betaalbare en 

kwalitatief goede woningen te kunnen bieden in onze regio. In 2015 

hebben we minder woningen gebouwd en verbeterd dan gepland. Wel 

hebben we veel voorbereidend werk gedaan voor projecten die in 2016 

worden gerealiseerd.  

 

Prestaties  2015 

Aantal nieuwe sociale huur woningen opgeleverd: 134 

Aantal nieuwe vrije sector woningen opgeleverd: 0 

Aantal nieuwe koopwoningen opgeleverd: 0 

Aantal woningen ingrijpend verbeterd (< € 20.000, - per woning): 107 

Aantal woningen nul-op-de meter: 97 

Aantal woningen verkocht: 223 

Aantal woningen gesloopt: 166 

 

 

Enkele voorbeelden uit 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nieuwbouw 53 

gezinswoningen in de wijk 

Gorecht-West in Hoogezand 

Nieuwbouw 4 nul-trede 

woningen aan de 

J.Lokkerstraat in Nieuw-

Weerdinge 

Verbetering van 53 

portiekwoningen aan de 

Bankastraat in Groningen 
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 We pakken aardbevingsschade aan 

Lefier heeft woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. Naast 

schade aan woningen is ook de emotionele impact groot. Acties in 2015: 

 We hebben de eerste gezinswoningen versterkt. 

 We zorgen dat schades worden hersteld.  

 We hebben een rechtszaak gestart tegen de NAM over de 

waardedaling. 

 Nieuwbouwprojecten in Groningen, Hoogezand-Sappemeer en 

Slochteren maken we aardbevingsbestendig.  

 

 We maken woningen duurzamer 

 

 

Lefier doet mee met het landelijke project de Stroomversnelling, waarbij 

bestaande woningen energieneutraal worden gemaakt. Dat doen we op 

een vernieuwende en slimme manier. In 2015 hebben we 97 woningen 

volgens deze aanpak verbeterd.  

 

 

 Financieel staan we er goed voor 

 

Lefier heeft 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 227,3 miljoen. 

Ons vastgoed is in 2015 10% meer waard geworden. Het bedrijfsresultaat 

is € 57,7 miljoen. Dit is € 8,1 miljoen hoger dan vorig jaar, onder meer door 

hogere huuropbrengsten, een beter verkoopresultaat en iets lagere 

bedrijfslasten. 

 

Kerncijfers 

Waarde van het vastgoed: € 2,27 miljard 

Huuropbrengsten: € 164,3 miljoen 

Bedrijfsresultaat: € 57,7 miljoen 

Jaarresultaat: € 227,3 miljoen 

 

Waar gaven we de huuropbrengsten aan uit? (gemiddeld per woning) 

Onderhoud: € 1.324 

Bedrijfslasten: € 1.039 

Leefbaarheid / sociaal beheer: € 38 

Rentelasten: € 958 

Belastingen: € 355 

Verhuurdersheffing: € 345 

 

De Stroomversnelling in het kort: 

- zonnepanelen wekken energie op 

- isolerende schil om de woning 

- energiezuinige installaties 

- huurders betalen huidige energieverbruik aan Lefier, 

Lefier financiert hiermee de renovatie 

- huurders krijgen een betere woning voor hetzelfde geld 

 

48 woningen aan de Pleiadenlaan / 

Voermanstraat in Groningen werden 

energieneutraal. 
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3. Lefier is verbonden met de 

samenleving 

 
Wij staan met onze maatschappelijke 

opgaven midden in de samenleving. We 

staan dicht bij onze huurders en werken 

samen met bewoners, regionale 

instellingen en gemeenten. 

 

 

 

 We werken dicht bij bewoners vanuit gebiedsteams 

 

Lefier werkt met acht gebiedsteams, die specifieke kennis hebben van het 

gebied en de klanten. Deze teams staan dicht bij bewoners en regelen 

lokaal verhuur, onderhoud en sociaal beheer.  

 

 

 We hebben een Klant 

Contact Centrum voor 

alle klantvragen 

 

Voor alle vragen kunnen klanten 

terecht bij het Klant Contact 

Centrum. Dat kan per post, telefoon 

of e-mail. De doelstelling is dat het 

Klant Contact Centrum 80% van de 

klantvragen in één contact 

afhandelt. Dat lukt nog niet altijd, 

maar het gaat steeds beter.   

 

 Onze klanten waren tevreden 

 

Het KWH onderzocht in 2015 de klanttevredenheid. Huurders waarderen 

onze dienstverlening met een 7,4. Onze onderhoudsmedewerkers scoren 

zelfs een 8. 

 

 We maakten nieuwe prestatieafspraken met 

gemeenten en huurdersorganisaties 

 

Met de gemeenten en huurdersorganisaties in ons werkgebied spreken we 

af welke prestaties we gaan leveren op het gebied van nieuwbouw, 

woningverbetering, leefbaarheid en participatie. In 2015 ondertekenden we 

het ‘Lokaal Akkoord’ in Emmen en Hoogezand-Sappemeer.  

 

4. Lefier gelooft in de eigen kracht van 

mensen 

 

We stimuleren zelfredzaamheid. Mensen 

kunnen veel zelf en samen met anderen. 

We geven mensen ruimte om zelf met 

ideeën te komen voor hun 

woonomgeving en plannen uit te voeren. 

Waar nodig bieden we ondersteuning. 

 

 

 We komen sneller in actie bij huurachterstanden 

 

Betaalt een huurder niet, dan komen we direct in actie, voordat de 

schulden te hoog worden en de huurder verder in de problemen komt. We 

stimuleren huurders in een vroeg stadium om zelf hun financiën op orde te 

brengen, eventueel met begeleiding van hulpverleningsinstanties.  

Net als voorgaande jaren was er in juni 2014 weer een 

wijkstemdag in Hoogezand en Groningen. 

Wijkbewoners konden stemmen op ideeën om de 

leefbaarheid in de wijk te vergroten. 
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In 2015 konden we helaas in 66 gevallen een ontruiming vanwege 

huurschuld niet voorkomen.  

 

trend ontruimingen  vanwege 

huurschuld: 

 

 

  

 

 

 

 

 We hebben 78 woningen toegewezen aan 

statushouders 

 

Lefier ziet statushouders als een van haar doelgroepen. We stellen voor 

hen een deel van onze vrijkomende woningen beschikbaar (in 2015 ca 

5%). Daarnaast spreken we met gemeenten over mogelijke alternatieve 

huisvesting voor statushouders, zoals bijvoorbeeld omgebouwde 

kantoorpanden. 

 

 We ondersteunden diverse initiatieven voor een 

leefbare woonomgeving 

 

Enkele voorbeelden:  

 

 

 

 

 

 

Lefier richt  de openbare ruimte achter de J. 

Lokkerstraat in Nieuw-Weerdinge in met bomen 

en planten. Omwonenden dachten mee over het 

ontwerp en hielpen met de aanleg.  

 ‘Klushulp? Klusploeg!’ was het winnende idee 

bij de wijkstemdag van Fier4Grunn in 

Hoogezand. Hulpbehoevende wijkbewoners 

kunnen hierop een beroep doen voor kleine 

klusjes als grasmaaien of een schilderijtje 

ophangen. Andere wijkbewoners doen de klus 

en hebben hiermee een zinvolle dagbesteding.  

 

Op initiatief van een bewoner hebben we 

boekenhuisjes geplaatst in het dorp Westerbroek. 

Vele voorzieningen, waaronder de bibliotheek, 

verdwijnen langzaamaan uit het dorp. Zo kunnen 

bewoners toch nog boeken lenen.  

 

 

http://www.fier4grunn.nl/wp-content/uploads/2015/11/foto-k-lusploeg.png
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi57rXQvfXMAhUkB8AKHdV0D1cQjRwIBw&url=http://bloominpassion.blogspot.com/2014/04/paulines-minibieb.html&bvm=bv.122676328,d.d24&psig=AFQjCNGVT7aJKKtH0AUudkWefNqzbS1r1g&ust=1464273885877267
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Meer weten?  

 

Op onze website vindt u meer informatie over de prestaties 
van Lefier in 2015 in het volledige jaarverslag 2015. 
 

 

Postadres: 
Postbus 7104 

9701 JC  Groningen 

Telefoon:  
088 - 20 33 000 

 
E-mail: 

info@lefier.nl  

Website:  
www.lefier.nl 

 

https://lefier.nl/Over-Lefier/Governance/Jaarverslagen/Jaarverslagen
https://lefier.nl/Over-Lefier/Governance/Jaarverslagen/Jaarverslagen
https://www.lefier.nl/Over-Lefier/Governance/Jaarverslagen/
mailto:info@lefier.nl
http://www.lefier.nl/

