Toelichting letters (ABC’s)
Aedes, november 2018
Inleiding
De Aedes-benchmark 2018 bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten,
Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Elk prestatieveld
bestaat uit één of meerdere deelscores. Hier is beschreven voor welke prestatievelden in 2018 letters
(ABC’s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. Een toelichting op gebruikte methodiek en
bronnen per prestatieveld en bijbehorende deelscores vindt u hier.
In de Aedes-benchmark 2018 worden de volgende letters toegekend per prestatieveld:
•

Prestatieveld Huurdersoordeel: Aedes kent letters toe voor de drie deelscores (Nieuwe
huurders, Huurders met reparatieverzoek en Vertrokken huurders). Op basis van deze drie
letters kent Aedes een letter toe voor het gehele prestatieveld.

•

Prestatieveld Bedrijfslasten: Aedes kent een letter toe voor de deelscore Geharmoniseerde
Beinvloedbare Netto Bedrijfslasten. Omdat dit prestatieveld uit één deelscore bestaat is deze
letter gelijk aan de letter voor het prestatieveld.

•

Prestatieveld Duurzaamheid: Aedes kent letters toe voor twee deelscores (Energetische prestatie
en CO2-uitstoot). Op basis van deze twee letters kent Aedes een letter toe voor het gehele
prestatieveld.

•

Prestatieveld Onderhoud & verbetering: Aedes kent letters toe aan drie deelscores
(Instandhoudingskosten, Technische woningkwaliteit en Ervaren woningkwaliteit). Op basis
van deze drie letters kent Aedes een letter toe voor het gehele prestatieveld.

•

Prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid: Aedes kent letters toe aan drie deelscores
(Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen). Op basis van deze drie letters kent
Aedes een letter toe voor het gehele prestatieveld. Deze letters worden alleen opgenomen in het
Aedes-benchmarkcentrum en niet openbaar gepubliceerd.

In onderstaande paragrafen is per prestatieveld toegelicht hoe de letters zijn toegekend. Daarnaast is per
prestatieveld een rekenvoorbeeld opgenomen.
Prestatieveld Huurdersoordeel
Voor het prestatieveld Huurdersoordeel geeft Aedes een letter (ABC) aan de drie deelscores en gelijknamige
bijbehorende indicatoren: ‘Nieuwe huurders’, ‘Reparatieverzoeken’ en ‘Vertrokken huurders’. Hiervoor
worden alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar gezet. Vervolgens krijgt het eerste derde
deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score
en de overige corporaties een B-score. Dit leidt tot een drietal letters (bijvoorbeeld ABB).
De klassegrenzen in 2018 voor toekennen van de letters per deelscore zijn in onderstaande tabel
opgenomen. Tussen de haakjes zijn de klassengrenzen van 2017 opgenomen.
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Deelscore

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Letter A

Letter B

Letter C

Nieuwe huurders

Vanaf 7,9 (7,9)

7,5 (7,5) tot en met 7,8 (7,8)

Tot en met 7,4 (7,4)

Reparatieverzoeken

Vanaf 7,9 (7,9)

7,4 (7,5) tot en met 7,8 (7,8)

Tot en met 7,3 (7,4)

Vertrokken huurders

Vanaf 7,8 (7,8)

7,3 (7,3) tot en met 7,7 (7,7)

Tot en met 7,2 (7,2)

De combinatie van de letters voor de drie deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld
Huurdersoordeel. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Deze letters worden vermenigvuldigd met de
weging per deelscore. De deelscore ‘Nieuwe huurders’ weegt hierbij voor 25 procent mee, ‘Huurders met
reparatieverzoeken’ voor 55 procent en ‘Vertrokken huurders’ voor 20 procent. Deze weging, die gelijk is
aan de afgelopen jaren, sluit aan op de gemiddelde verdeling van contactmomenten tussen de corporatie en
haar huurders. De vermenigvuldiging van weging en score leidt tot een cijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt
tot een letter A voor het prestatieveld. Een score van -0,49 tot en met 0,49 leidt tot een letter B en een
score van -0,50 en lager leidt tot een letter C.
Rekenvoorbeeld
Corporatie X scoort een 7,1 voor ‘Nieuwe huurders’, een 7,7 voor ‘Reparatieverzoeken’ en een 7,5 voor ‘vertrokken huurders’.
In vergelijking met andere corporaties leidt dit tot de letters C voor nieuwe huurder, B voor reparatieverzoeken en B voor
vertrokken huurders. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de
weging: 25%*-1 + 55%*0 + 20%*0. Opgeteld is dit -0,25. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.

Prestatieveld Bedrijfslasten
Voor het prestatieveld Bedrijfslasten krijgt een corporatie net als afgelopen jaren een letter. Deze
letter wordt gegeven voor de indicator Geharmoniseerde Beinvloedbare Netto Bedrijfslasten. Omdat dit
prestatieveld uit één indicator en bijbehorende deelscore bestaat is deze letter gelijk aan de letter voor
het prestatieveld.
De letter wordt bepaald door alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar te zetten.
Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende
een derde corporaties een C-score en de overige een derde een B-score. De klassegrenzen in 2018 zijn in
onderstaande tabel opgenomen. Tussen de haakjes zijn de klassengrenzen van 2017 opgenomen.
Deelscore
Bedrijfslasten

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Letter A

Letter B

Letter C

Tot EUR 740 (760)

EUR 740 (760) tot en met

Vanaf EUR 861 (901)

EUR 860 (900)

Rekenvoorbeeld
De Geharmoniseerde Beinvloedbare Netto Bedrijfslasten van Corporatie X zijn € 820,- per vhe. Dit leidt tot een letter B voor
deze deelscore. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld.
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Prestatieveld Duurzaamheid
Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit twee deelscores die beide bestaan uit één indicator. Voor de
deelscore ‘Energetische prestatie’ gaat dit om de indicator ‘Energie-index’. Voor de deelscore ‘CO2-uitstoot’
gaat dit om de indicator ‘CO2-uitstoot per m2 warmtevraag’. Voor beide indicatoren worden eerst
afzonderlijk alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar gezet. Vervolgens krijgt het eerste
derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende één derde corporaties een
C-score en de overige corporaties een B-score. De klassegrenzen in 2018 zijn in onderstaande tabel
opgenomen. Tussen de haakjes zijn de klassengrenzen van 2017 opgenomen.
Deelscore
Energetische prestatie

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Letter A

Letter B

Letter C

Tot 1,52 (1,57) EI

1,53 (1,58) EI tot en 1,65

Vanaf 1,66 (1,74) EI

(1,73) EI
CO2-uitstoot

Tot 20,5 (20,9) kg

20,6 (21,0) tot en 22,0

Vanaf 22,1 (22,4) kg

CO2/m2

(22,3) kg CO2/m2

CO2/m2

De combinatie van de letters voor de twee deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld
Duurzaamheid. De letters per deelscore staan voor A=1, B=0 en C=-1. Deze letters worden
vermenigvuldigd met de weging per deelscore. Hierbij worden de deelscores evenredig gewogen (beide
50%). De vermenigvuldiging van weging en score leidt tot een cijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt tot een
letter A voor het prestatieveld. Een score -0,49 tot en met 0,49 leidt tot een letter B en een score van -0,50
en lager leidt tot een letter C.
Rekenvoorbeeld
Corporatie X heeft een Energie-index van 1,4 en een CO2-uitstoot van 21,2 kg CO2/m2. Dit leidt respectievelijk tot een letter
A en B. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 50%*1 +
50%*0. Opgeteld is dit 0,5. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie (afgerond) de letter ‘A’ toe.

Prestatieveld Onderhoud & verbetering
Voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering wordt een letter toegekend voor het geheel wanneer een
deelnemer voor alle drie de deelscores gegevens heeft aangeleverd. Ook worden letters toegekend voor de
drie individuele deelscores; de Instandhoudingskosten, de Ervaren woningkwaliteit en de Technische
woningkwaliteit. Het prestatieveld Onderhoud & verbetering richt zich specifiek op onderhoud en verbetering
van woningen. Uit analyses blijkt dat de bezitskenmerken sterk van invloed zijn op de deelscores. Om een
goede vergelijkbaarheid mogelijk te maken én om corporaties handvaten te geven voor verbetering van de
eigen bedrijfsvoering corrigeert Aedes de benchmarkresultaten dit prestatieveld voor wat betreft
bezitskenmerken. Deze correctie vindt plaats door bij elke deelscore rekening te houden met de twee
belangrijkste bezitskenmerken; woningtype en bouwperiode. Door deze bezitskenmerken per corporatie te
koppelen aan een referentietabel per woningtype en bouwperiode ontstaat voor elke deelnemer een
individuele referentiewaarde. Door de daadwerkelijke instandhoudingskosten vervolgens te delen door deze
referentiewaarde ontstaat een instandhoudingsindex. Een index onder de 100 betekent dat de corporatie
minder uitgeeft aan bezit dan gemiddeld in de sector wordt uitgegeven aan bezit met dezelfde
bezitskenmerken. Een index boven de 100 betekent dus dat de corporatie meer uitgeeft aan vergelijkbaar
bezit.
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Specifiek voor de instandhoudingskosten geldt voorts dat we de kosten in een meerjarenperspectief
plaatsen. Dit betekent dat de instandhoudingskosten en referentiewaarde gebaseerd worden op meerdere
jaren. Omdat deze kosten nu voor drie jaar beschikbaar zijn, is het meerjarenperspectief in de benchmark
van dit jaar gebaseerd op het gemiddelde van de kosten van 2015, 2016 en 2017. De instandhoudingsindex
wordt dit jaar dus berekend door de instandhoudingskosten over 2015, 2016 en 2017 (gemiddelde) te delen
door de referentiewaarde die over deze jaren is opgebouwd. Voor de volledigheid worden de
instandhoudingskosten per corporatie per verslagjaar opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum.
Per deelscore wordt de letter (A,B,C) bepaald door alle corporatie-indexen van hoog naar laag achter elkaar
te zetten. Dit gebeurt op basis van onderstaande klassegrenzen.
Deelscore

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Klassegrenzen

Letter A

Letter B

Letter C

Instandhoudingsindex is

Instandhoudingsindex is

Instandhoudingsindex is

< 86

tussen 86 en 103

> 103

Technische

Technische

Technische

Technische

woningkwaliteit

woningkwaliteitsindex is

woningkwaliteitsindex is

woningkwaliteitsindex is

< 96

tussen 96 en 103

> 103

Ervaren

Ervaren

Ervaren

Ervaren

woningkwaliteit

woningkwaliteitsindex is

woningkwaliteitsindex is

woningkwaliteitsindex is

> 103

tussen 100 en 103

vanaf 99 en lager

Instandhoudingskosten

De combinatie van letters voor de drie deelscores leidt tot één letter voor het gehele prestatieveld
‘Onderhoud & verbetering’. Aan elke deelscoreletter wordt een score gegeven, namelijk voor A=1, een B=0
en C=-1. Hierbij weegt de deelletter van ‘Instandhoudingskosten’ voor 40% mee, de deelletter technische
woningkwaliteit voor 30% en die van de Ervaren woningkwaliteit ook voor 30%. Op deze manier wegen de
kwaliteitsprestaties in de eindletter zwaarder mee dan het kostenniveau. De score per deelletter wordt
vermenigvuldigd met de weging per deelscore wat bij elkaar opgeteld leidt tot een eindcijfer. Een cijfer 0,50
en hoger leidt daarbij tot een eindletter A voor het prestatieveld. Een score -0,49 tot en met 0,49 leidt tot
een eindletter B en een cijfer vanaf -0,50 en lager leidt tot een eindletter C.
Rekenvoorbeeld
Corporatie X heeft Instandhoudingskosten van EUR 2500 met een referentiewaarde van EUR 2000. Dit leidt tot een
instandhoudingsindex van 125 met een deelscoreletter C. De corporatie heeft een EI van 1,50 met een referentiewaarde van
1,65. Dit leidt tot een technische woningkwaliteitsindex van 91 met een deelscoreletter A. Ten slotte heeft de corporatie een
Ervaren woningkwaliteit 7,15. Dit leidt met een referentiewaarde van 6,9 tot de Ervaren woningkwaliteitsindex van 104 met een
deelscoreletter A.
De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1.
Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*-1 + 30%*1 + 30%*1. Opgeteld is dit 0,20. Op basis
hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.

Prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Ook aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid worden dit jaar letters toegekend. De letters
voor dit prestatieveld worden opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum en niet openbaar gepubliceerd.
De letters zijn daarmee alleen zichtbaar voor corporaties. Door het toekennen van letters is het beter
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mogelijk de prestaties van corporaties ten aanzien van de verschillende deelscores in samenhang tot elkaar
te beschouwen. De letters dienen ervoor om een gesprek mogelijk te maken tussen corporaties,
bijvoorbeeld tijdens de benchlearningsessies.
Het prestatieveld bestaat uit drie deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen.
De deelscores bestaan respectievelijk uit vier, drie en een indicatoren. Om tot een letter per deelscore te
komen, moeten de onderliggende indicatoren gecombineerd worden. Omdat de indicatoren verschillende
eenheden (euro’s en percentages) hebben, dienen de waarden omgezet te worden naar een cijfer dat wel te
combineren is. De waarde wordt hiervoor uitgedrukt in een standaardafwijking van het gemiddelde. Hoe
verder dit cijfer van nul af zit, des te groter is de afwijking van het gemiddelde. Bij de omzetting wordt ook
rekening gehouden met de betekenis van die afwijking voor de benchmark. Met andere woorden: impliceert
een waarde hoger dan het gemiddelde een positieve of negatieve bijdrage aan betaalbaarheid en
beschikbaarheid. Ter illustratie: Een corporatie heeft een gemiddelde huurprijs van 580 euro per maand. Dit
zit behoorlijk boven de gemiddelde huurprijs over alle corporaties van 516 euro per maand. Uitgedrukt in
standaardafwijkingen is het verschil 2,8. Omdat een hogere huur een negatief effect heeft op de
betaalbaarheid van huurwoningen, wordt de huurprijs van 580 euro per maand omgezet naar een waarde
van -2,8.
Op deze manier kunnen alle indicatoren omgezet worden om vervolgens opgeteld te worden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een weging per indicator die het belang binnen een deelscore en vervolgens voor het
gehele prestatieveld weerspiegelt (zie figuur). Op basis van de opgetelde, gewogen standaardafwijkingen
worden corporaties per deelscore ingedeeld in drie klassen (ABC).

Het voordeel van het hanteren van de standaardafwijking is dat deze waarde uitgedrukt wordt in een
afstand tot het gemiddelde, en niet door de onderlinge positie. Relatief kleine verschillen tussen corporaties
op verschillende indicatoren vertekenen daarmee de deelscore minder. De letter per deelscore geeft zo een
beter beeld van de overall prestaties van een corporatie dan wanneer corporaties op indicatorniveau zouden
worden ingedeeld in drie klassen en deze dan op zou tellen tot een letter op deelscore.
De combinatie van de letters voor de drie deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld
Beschikbaarheid & betaalbaarheid. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Deze letters worden
vermenigvuldigd met de weging per deelscore. Hierbij wegen we de deelscore ‘Beschikbaarheid’ voor
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40 procent mee, ‘Betaalbaarheid’ voor 45 procent en de deelscore ‘Huisvesten doelgroepen’ voor 15
procent. De keuze om de laatstgenoemde deelscore een lager gewicht te geven komt voort uit het feit dat
het aantal huishoudens uit de doelgroep huurtoeslag dat zich jaarlijks meldt voor een sociale huurwoning
deels buiten de invloed van een corporatie ligt. Laatstgenoemde deelscore bevat bovendien maar één
indicator terwijl de andere twee deelscores meerdere indicatoren bevatten.
De vermenigvuldiging van weging en score leidt tot een waarde. Een waarde van 0,50 en hoger leidt tot een
letter A voor het prestatieveld. Een waarde tot en met -0,50 leidt tot een letter C. De overige corporaties
krijgen een B.
Rekenvoorbeeld
Corporatie X scoort op de vier indicatoren voor de deelscore Beschikbaarheid respectievelijk +0,2%, -2,4%, 84,6% en 82,8%. Deze
resultaten liggen relatief dicht bij het sectorgemiddelde. Dit leidt tot een letter B voor deze deelscore.
Voor de deelscore Betaalbaarheid scoort de corporatie voor de drie indicatoren €580, 87,2% en 1,7%. Deze resultaten liggen relatief hoger
dan het sectorgemiddelde. Dit leidt tot een letter C voor deze deelscore. Voor de deelscore Huisvesten doelgroepen scoort de corporatie
91,8%. Dit leidt tot een letter A voor deze deelscore.
De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*0 + 45%*-1 +
15%*1. Opgeteld is dit -0,3. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.
Ontwikkeling
voorraad tot hoge
aftoppingsgrens

Ontwikkeling
voorraad tot
liberalisatiegrens

Aandeel tot
aftoppingsgrens
binnen
vrijkomend
aanbod

Match
voorraad en
doelgroep
huurtoeslag

Huurprijs

Verhouding huur /
maximaal
toegestane huur

Verandering huurprijs
ten opzichte van
afgelopen jaar

Toewijzingen aan huishoudens
onder huurtoeslaggrens

Corporatie X

0,2%

-2,4%

84,6%

82,8%

€ 580

87,2%

1,7%

91,8%

Sectorgemiddelde

-0,9%

-2,6%

86,0%

85,3%

€ 516

72,1%

0,9%

79,8%

Standaardafwijking t.o.v.
gemiddelde

0,3

0,06

-0,17

-0,34

-2,79

-2,82

-0,39

1,29

Weging

30%

10%

30%

30%

50%

25%

25%

100%

Deelscore
(afgerond)

0,04

-2,20

1,29

Deelletter

B

C

A

Weging

40%

45%

15%

Eindletter

B

