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Vechtdal Wonen zet zich in voor betaalbaar, 

beschikbaar, kwalitatief en duurzaam 

wonen in de gemeenten Hardenberg, 

Ommen, Enschede, Raalte en Dalfsen.  

Met ongeveer 9.700 verhuureenheden 

(waarvan 8.325 woningen) helpen we onze 

huurders en de lokale samenleving als een 

betrokken en sociale huisvester. We zetten 

ons in voor een brede doelgroep. Denk hierbij 

aan de reguliere doelgroep, studenten en 

de ouderenzorg. We zijn een veelzijdige 

organisatie en dát maakt ons bijzonder. 

Daarnaast gaan we de volkshuisvestelijke  

en maatschappelijke opgaven aan en zoeken 

we naar oplossingen. We denken altijd  

mee en kijken naar wat er mogelijk is.  

Ook over bestaande grenzen van disciplines, 

organisaties en domeinen heen. 

Effectief samenwerken is hierbij belangrijk. 

Daarom werken we samen met onze huurders 

en partners. Alleen op die manier kunnen we 

innoveren en onze vraagstukken oplossen.

Martijn Rink

Directeur-bestuurder

1. Inleiding
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1.2. Vechtdal Wonen is 
ontstaan uit een fusie

Dit ondernemingsplan is opgesteld in een tijd 

van transitie en verandering. Op 1 januari 

2019 is Vechtdal Wonen ontstaan uit een 

fusie tussen De Veste en Beter Wonen 

Vechtdal. De reden voor deze fusie is dat 

ons werk steeds moeilijker wordt. 

Denk bijvoorbeeld aan de vraagstukken op 

het gebied van studentenhuisvesting, wonen 

met zorg, bijzondere doelgroepen, duurzaam-

heid, aantrekkelijkheid als werkgever,  

administratieve lastendruk en het inspelen 

op ontwikkelingen zoals digitalisering.  

Door de fusie is een organisatie ontstaan die 

robuust is, de kansen voor ontwikkeling goed 

kan benutten, de portefeuille binnen het 

werkgebied beter kan afstemmen én de 

dienstverlening kan professionaliseren. 

Bovendien geeft de fusie ons de kans om 

kosten te besparen voor de organisatie. 

Belangrijk onderdeel van ons ondernemings-

plan is de integratie van beide organisaties. 

Hierbij krijgen onderdelen als eigen identiteit, 

cultuur, samenwerking en organisatieontwik- 

keling een plek. Dit is ook terug te brengen op 

de kernwaarden die we met elkaar hebben 

geformuleerd. 

1.2.1. De Veste is er voor onze 

studentenhuisvesting in Enschede

Waarom we hebben gekozen voor de merk-

naam De Veste? Omdat ons bezit in Enschede 

een specifiek karakter heeft. En voor de  

herkenbaarheid voor studenten en onze part-

ners in Enschede. In Enschede richten we ons 

namelijk alleen op studentenhuisvesting. Onze 

2100 verhuureenheden zijn dan ook volledig 

beschikbaar voor de doelgroep studenten. 

1.1. “Hier ben je thuis” 

“Hier ben je thuis” staat voor een vertrouwd 

thuis, in een samenleving waarin iedereen 

mee kan doen. Een thuis is meer dan een 

kwalitatief goede en betaalbare woning. 

Het is de plek waar je je prettig voelt, je 

jezelf kunt zijn en je regie hebt op het eigen 

(en samen) leven. We nemen hierin onze 

verantwoordelijkheid en geven een thuis. 

Dat betekent dat we verder kijken dan 

alleen onze kerntaak. Mogen of kunnen we 

het niet zelf? Dan zoeken we de samen-

werking met onze huurders en partners. 

Want een thuis creëer je samen. 
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1.3. Nieuwe opgaven zorgen 
voor nieuwe uitdagingen 

In een tijd waarbij nieuwbouw en 

verduurzaming steeds belangrijker wordt, 

wordt de rol van corporaties steeds meer 

herkend en gewaardeerd. De opgaven op het 

gebied van betaalbaarheid van het wonen, 

extramuralisering, duurzaamheid en huis- 

vesting van kwetsbare doelgroepen bieden 

grote uitdagingen voor de toekomst en onze 

strategische keuzes. Wij zijn een financieel 

solide corporatie en hebben een grote 

investeringskracht. Wel willen wij een goede 

rentmeester zijn over ons vermogen. Het is 

ook belangrijk dat we scherpe financiële 

keuzes maken. Zo maken we de kwaliteit van 

het wonen voor de sociale doelgroep in de 

toekomst mogelijk. We hebben namelijk te 

maken met beperkte middelen van deze 

doelgroep, meer uitgaven voor verduurza-

mingsopgaven en de oplopende verhuurders-

heffing. De veranderende samenleving, 

de digitale ontwikkelingen, de krappe 

arbeidsmarkt en de administratieve– en 

verantwoordingsverplichtingen dwingen ons 

om als organisatie ook in beweging te blijven. 

En met verantwoording komt ook de nadruk 

op onze legitimatie als corporatie en partner 

in het maatschappelijk middenveld: laten zien 

waar je van bent en waar je op aanspreekbaar 

bent. Het is daarom belangrijk dat we nieuwe 

competenties leren.

1.4. Dit ondernemingsplan is 
ons strategisch kader

In dit ondernemingsplan leest u waar we in 

de periode 2020-2023 op volkshuisvestelijk, 

maatschappelijk, financieel en organisato-

risch vlak willen presteren. Het onderne-

mingsplan vormt ons strategisch kader voor 

de komende vier jaar en hangt ook samen 

met andere strategische documenten. 

Zoals onze portefeuille- en financierings- 

strategie, de strategische personeelsplanning 

en het organisatie-inrichtingsplan. Ook helpt 

het ons om de prestatieafspraken met de 

gemeenten en onze huurdersorganisaties  

te maken. 

Het ondernemingsplan is geen keurslijf maar 

een richtinggevend kader: de rode draad van 

ons presteren, ons kompas. Waar dit mogelijk 

was, hebben we keuzes vertaald naar doelen 

en doelstellingen. In de jaarplannen en afde-

lingsplannen staat de concrete uitvoering.  

In de periodieke rapportages en verantwoor-

dings- en sturingsdocumenten verantwoorden 

we ons over de voortgang van het realiseren 

van de doelen. Ook stellen we daarin vast 

waar we eventueel moeten bijsturen.  

Zo houden we grip op het proces. 

Wij helpen veel verschillende doelgroepen, 

waardoor onze dienstverlening altijd anders is. 

Er is geen sprake van ‘one size fits all’.  

Als regionaal opererende woningcorporatie 

focussen wij ons natuurlijk op de reguliere 

doelgroep, de ouderen (zorg) en de studenten/

jongeren. Zowel binnen het Vechtdal als in 

Enschede. 
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1.5. Proces

Het ondernemingsplan is tot stand gekomen 

in samenwerking met onze huurders,  

huurdersorganisaties, gemeenten, raad  

van commissarissen, medewerkers, zorg-  

en welzijnspartijen en overige partners  

zoals de Universiteit Twente. 

1.6. Leeswijzer

In dit document leest u hoe wij onze kerntaak 

uitvoeren, hoe we naar de toekomst en onze 

omgeving kijken en wat we daarin willen 

bereiken. Na het algemene hoofdstuk 1,  

leest u in hoofdstuk 2 in welk gebied en  

voor welke doelgroep we werkzaam zijn.  

In hoofdstuk 3 schetsen we een beeld van de 

omgeving, de ontwikkelingen en onze opgave. 

Waar we voor staan, onze missie, visie en 

kernwaarden, zetten we uiteen in hoofdstuk 4. 

In hoofdstuk 5 presenteren we onze visie op 

de opgaven, met een vertaling van onze 

ambities in acht strategische focuspunten.  

In de hoofstukken 6 en 7 geven we aan op 

welke wijze we onze prestaties verantwoorden 

en financieel borgen.

Veel van de thema’s en doelstellingen die 

wij voor ons zien, zijn niet regionaal  

gebonden maar zijn ook op landelijk niveau 

herkenbaar. Daarom houden we aansluiting 

met de Aedes Vernieuwingsagenda,  

de landelijke ontwikkelingen en  

samenwerkingsverbanden. 

Extra focus daarbij is er vanuit de  

doelgroepbenadering en de specialistische 

kennis met betrekking tot de doelgroep 

studenten en ouderen. Vanuit de  

samenwerking tussen corporaties die 

op basis hiervan is ontstaan, kunnen we 

leren en onze inbreng leveren. Dit helpt  

ons vervolgens bij het zo optimaal mogelijk 

realiseren van onze eigen doelstellingen. 
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2. Ons gebied

We verhuren voornamelijk woningen in de 

gemeenten Hardenberg, Ommen en Enschede. 

In de gemeenten Ommen en Hardenberg zijn 

we de enige actieve corporatie. We bezitten in 

de gemeente Ommen 18% van de totale 

woningvoorraad. In de gemeente Hardenberg 

is dit 21%. In Enschede zijn we marktleider in 

de studentenhuisvesting. In de gemeente 

Dalfsen hebben we een klein marktaandeel, 

beperkt tot de kern Lemelerveld. In Raalte, 

Zwolle en De Wolden verhuren we  

zorgvastgoed. 

2.2. Doelgroep

Naast een breed werkgebied hebben we,  

zoals we hiervoor al noemden, ook veel  

verschillende doelgroepen. We focussen ons 

naast onze reguliere doelgroep ook op de 

doelgroep ouderen (zorg) en de doelgroep 

studenten. Onze portefeuille is dan ook divers. 

Het bestaat uit eengezinswoningen,  

appartementen, studentenwoningen  

(zelfstandig en onzelfstandig) en intra- en 

extramurale zorgwoningen. We verhuren deze 

woningen vaak aan huishoudens die horen tot 

de financieel of op een andere manier  

kwetsbaardere groepen in onze samenleving. 

Dat maakt ons een belangrijke speler in het 

creëren van de publieke waarde. Omdat we 

ook de doelgroep studenten bedienen, is het 

mogelijk om jonge mensen te faciliteren om 

een goede start in hun levens te kunnen 

maken. Zodat zij in de toekomst het verschil 

voor de samenleving kunnen maken. 

2.1. Werkgebied

We werken in de gemeenten Hardenberg, 

Ommen, Dalfsen, Raalte en Enschede. Binnen 

dit werkgebied richten we ons op zowel de 

reguliere doelgroep als de doelgroep ouderen 

(zorg) en de doelgroep studenten. In het 

Vechtdal verhuren wij ruim 7500 eenheden 

(woningen en overig vastgoed) en in 

Enschede ongeveer 2100 studenten-

eenheden. De komende jaren breiden we ons 

bezit in deze gebieden uit om te voorzien in 

de groeiende woonbehoefte van onze 

doelgroepen. We werken in twee woning-

marktgebieden. Voor het Vechtdal de regio 

Zwolle-Stedendriehoek en voor Enschede 

de regio Oost-Nederland. Ons bezit is als 

volgt verdeeld:  

Gemeente Aantal eenheden Percentage

Hardenberg 5726 59,1%

Enschede 2139 22,1%

Ommen 1518 15,7%

Dalfsen 168 1,7%

Raalte 105 1,1%

Zwolle 16 0,2%

De wolden 10 0,1%

Eindtotaal 9.682 100%
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Wij zien een aantal belangrijke ontwikkelingen die de komende 

jaren centraal staan in ons werk en onze opgave.

3. Wat 
gebeurt er 
om ons heen

3.1. Toenemende complexiteit 
van de doelgroep vraagt meer 
aandacht  

We krijgen steeds meer te maken met  

verschillende specifieke sub-doelgroepen 

onder onze bewoners. Met ieder hun eigen 

behoeften (eisen en wensen). Vooral omdat  

we nu een brede doelgroep van oud tot jong 

(studenten) bedienen. De overheid stelt niet 

meer vanzelfsprekend middelen beschikbaar 

en in de huidige participatiesamenleving gaat 

de overheid uit van de eigen kracht van de 

burgers. Dit betekent dat senioren langer 

zelfstandig moeten blijven wonen. En dat we 

te maken krijgen met meer hulpbehoevende 

cliënten in onze woningen. De extramuralisatie 

en meer huisvesting in de wijk (WMO) dragen 

hier aan bij. Bovendien is de afgelopen jaren 

het plaatsen van statushouders, door de 

grote stroom vluchtelingen, een blijvend 

aandachtspunt gebleken. 

3.2. Samenwerking organisaties 
in het maatschappelijk  
middenveld neemt toe 

We zien meer kwetsbare groepen. Vaak gaat 

dat goed, maar soms leidt het tot problemen. 

Bijvoorbeeld overlast, verwaarlozing en 

vereenzaming. Via ketensamenwerking  

(netwerkvorming) met partners en bewoners 

huisvesten we kwetsbare groepen in  

combinatie met begeleiding. Samen met 

partners brengen we de leefbaarheid, zorg-  

en welzijnsbehoeften en overlast in kaart.  

Ook organiseren we een netwerk dat zich 

richt op de dienstverlening op kwetsbare 

groepen en leefbaarheid. Wij dragen bij  

vanuit onze rol en verantwoordelijkheid als 

corporatie. Soms als regisseur, soms als  

facilitator, maar altijd als onderdeel van  

het netwerk. 
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3.3. Kwalitatieve, passende, 
betaalbare en duurzame  
voorraad 

De (toekomstige) woonvraag van onze  

doelgroepen verandert steeds. We worden 

namelijk ouder en krijgen minder kinderen.  

De vergrijzing zorgt de komende jaren nog 

voor een forse toename van zowel het aantal 

als het aandeel ouderen. Dit is dan ook één 

van de oorzaken dat huishoudens steeds klei-

ner worden. Andere oorzaken zijn de toename 

van de uitstroom vanuit instellingen, de groei 

van het aantal samengestelde gezinnen en 

eenouderhuishoudens. Dit soort ontwikkelin-

gen hebben invloed op de woonwensen.  

Een gedifferentieerde, betaalbare en kwalita-

tief goede, energiezuinige en levensloopaan-

pasbare woningmix is daarom noodzakelijk. 

3.3.1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

Op de relatief korte termijn is er sprake van 

een uitbreidingsbehoefte. De prognose op de 

langere termijn laat een stabilisering zien.  

In de afzonderlijke kernen verschilt deze 

opgave. Naar de toekomst toe is er zowel  

een kwalitatieve als een kwantitatieve 

opgave. Dit komt door de toename van  

kleine huishoudens. 

Er ontstaat namelijk een andere woningbe-

hoefte en een ander vraagstuk over betaal-

baarheid voor kleine huishoudens. Juist voor 

deze kleinere huishoudens, jongeren en 

alleenstaanden , staat de betaalbaarheid in 

het Vechtdal en in Enschede onder druk.  

Het grootste gedeelte van de woningen die 

we moeten toevoegen vallen dan ook onder 

de eerste aftoppingsgrens. Een deel van  

deze woningen zal zelfs onder de  

kwaliteitskortingsgrens vallen.  

Zodat ook jongeren onder de 23 jaar,  

al dan niet uitstromend uit de Jeugdzorg,  

een passende woning kunnen huren.

3.3.2.  Duurzaamheid

In de Woonagenda (Aedes) 2017–2021 zijn 

afspraken gemaakt over het verduurzamen 

van onze woningen. Omdat dat een grote 

bijdrage levert aan het verminderen van de 

CO2-uitstoot. In 2021 hebben woningen van 

woningcorporaties gemiddeld label B en in 

2050 zijn alle woningen (grotendeels) 

CO2-neutraal. En vanaf 2020 zijn alle nieuwe 

gebouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen. 

Om dit bereiken moeten we verdere stappen 

zetten met de verduurzaming van ons bezit. 

3.3.3.  Zorg en Welzijn

De zorgvraag groeit de komende jaren.  

Door de vergrijzing en de extramuralisatie 

wonen mensen met een hulp-of zorgvraag 

langer thuis. Hierdoor ontstaat een grotere 

behoefte aan kleine(re) levensloopaanpasbare 

en betaalbare woningen. Of appartementen in 

het lagere huursegment, waarin we door 

nieuwbouw in specifieke woonvormen of door 

het investeren in bestaande voorraad kunnen 

voorzien. Ook de vraag naar intramurale zorg 

blijft stijgen. Dit is het gevolg van de dubbele 

vergrijzing. Naast dat het aandeel ouderen 

stijgt, worden we ook ouder. Dit betekent dat 

er per saldo een toename van het aantal 

benodigde intramurale zorgplekken te  

verwachten is. 
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3.4. Digitalisering en 
technologische ontwikkeling

Technologie en digitalisering ontwikkelen zich 

razendsnel en zijn steeds vaker disruptief. 

Dat biedt kansen maar vraagt ook om 

slimme stappen, een brede blik en het werken 

in samenwerkingsverbanden. Flexibiliteit 

staat voorop. Innovatie wordt steeds meer 

een drijvende kracht achter toekomstige 

oplossingen. 

We nemen daardoor steeds meer de eigen 

regie. Dit heeft invloed op de verwachtingen 

van bijvoorbeeld huurders over de (digitale) 

dienstverlening. Organisaties moeten zichzelf 

en elkaar blijven uitdagen om na te denken 

over hun businessmodel en de competenties 

die daarvoor nodig zijn. Wij doen dat graag.

Technologische en digitale ontwikkelingen 

hebben dus grote gevolgen voor de manier 

waarop mensen met elkaar en met  

organisaties (wensen te) communiceren.  

Maar digitalisering gaat niet alleen over 

digitale communicatie met onze huurders. 

Het gaat ook over informatiemanagement, 

(werk)processen, datamanagement,  

ketensamenwerking met onze partners  

(zoals aannemers, maar ook zorg- en  

welzijnsinstellingen) en onderhoudsmanage-

ment (zoals het gebruik van sensoren).  

Het gebruik van de technische ontwikkelingen 

en de digitalisering geeft ook mogelijkheden 

voor onze communicatie en marketing.  

Het helpt ons bij het bouwen aan onze  

identiteit, profilering en legitimatie. Voor ons 

is het digitaliseringsvraagstuk strategisch 

van aard. Het vraagt om een duidelijke visie. 

Wij werken dit de komende tijd verder uit.  



De ontwikkelingen in de bouw staan ook niet 

stil. De rol van de corporatie als opdracht- 

gever ontwikkelt zich steeds meer naar een 

regierol. Ook wordt ketensamenwerking  

de norm. 

De samenwerking met bouwbedrijven vraagt 

ook een aantal digitaliseringsslagen, waarbij 

Building Information Modeling (BIM) de 

nieuwe norm lijkt te worden. De druk op de 

bouwproductie en de omstandigheden op de 

arbeidsmarkt zorgen ervoor dat aannemers 

het werk nauwelijks aan kunnen. Dit leidt tot 

hogere prijzen en langere oplevertijden.  

De betaalbaarheid komt daardoor onder druk 

te staan. We moeten hierop inspelen en ons 

(investerings- en onderhouds-)beleid hierop 

moeten inrichten.  

3.5. De omgeving waarin 
corporaties werken wordt 
steeds complexer

De complexiteit van de omgeving waarin  

corporaties werken neemt toe. Denk aan de 

ontwikkelingen van digitalisering, adminis-

tratieve verantwoording en (financiële) 

beheersing. Deze ontwikkelingen vragen om 

het goed beschrijven en onderhouden van de 

procesbeschrijvingen, verdere ontwikkeling 

van de controleomgeving en het  

risicomanagement. Ook vraagt het om  

een investering in de competenties en het 

kwaliteitsniveau van onze medewerkers.  

Per 1 januari 2020 verkrijgen wij de status 

van Organisatie van Openbaar Belang (OOB). 

Dit betekent een verzwaring van de eisen aan 

interne beheersing. 
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3.6. Krapte arbeidsmarkt

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit komt 

onder andere door de vergrijzing en de 

economische groei. Het is daarom een 

uitdaging om onze vacatures in te vullen. 

Er is namelijk meer concurrentie in de 

markt. Daarnaast vraagt onze manier van 

organiseren om specifieke competenties: 

bijvoorbeeld het kunnen en durven nemen 

van verantwoordelijkheid. De mate waarin 

we (blijven) beschikken over voldoende 

kennis en capaciteit (zowel kwantitatief 

als kwalitatief) is een belangrijk aan-

dachtspunt. Wij zetten daarom in op 

employer branding: zorgen dat je  

aantrekkelijk bent als werkgever. 
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4. Missionstatement

4.2.  Missie en visie

Wij willen optimaal bijdragen aan de volks-

huisvestelijke en sociaal maatschappelijke 

vraag in de regio. Dat zie je terug in onze 

missie: 

‘Wij staan voor een vertrouwd thuis, 

in een samenleving waarin mensen 

gelijkwaardig zijn en iedereen 

verantwoordelijkheid neemt.’

4.3. Voor wie we er zijn: 
regulier, studenten en 
ouderen(zorg)

We zijn er als maatschappelijk ondernemer 

voor de bewoners die niet zelfstandig in hun 

Wij geloven in een netwerksamenleving en het creëren van publieke waarde. We willen dat 

iedereen een thuis heeft en zich thuis voelt in de samenleving. Deze samenleving stopt niet bij 

onze kerntaak. We pakken onze verantwoordelijkheid. Past het niet bij onze kerntaak?  

Dan zoeken we verbinding met een van onze partners uit het netwerk. We oriënteren ons daarbij 

sterk op de sociale kant van het wonen. We zien vastgoed als middel. Voor een vertrouwd thuis 

staat woongeluk centraal. Deze grondhouding klinkt door in alles wat we doen. 

huisvesting kunnen voorzien. We richten  

ons daarbij naast de reguliere doelgroep, 

bewust ook op de doelgroep studenten en 

ouderen(zorg). 

Dit is niet zo makkelijk als het klinkt. Onze  

bewoners laten zich namelijk niet onder één 

noemer brengen. We zijn er bijvoorbeeld voor 

gezinnen en voor alleenstaanden, voor  

ouderen, voor hulpbehoevenden (intra- en 

extramuraal), voor starters en voor studenten. 

Deze verscheidenheid aan bewoners vraagt 

onze aandacht en is ook onze kracht.  

Het betekent dat we altijd oog moeten 

hebben voor de doelgroep en onze oplossin-

gen en communicatie hierop aanpassen. Er is 

geen pasklare oplossing. Maar wij én onze 

bewoners kunnen ook leren van deze diversi-

teit en de oplossingen die we hen bieden. 
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4.4. Kernwaarden

De komende jaren focussen we ons op de  

onderstaande drie kernwaarden. De volgorde 

van de kernwaarden geeft ook de volgorde 

van belangrijkheid aan. Deze kernwaarden 

vertalen wij door in ons dagelijks doen en 

handelen. 

1. Eigenaarschap staat voor ons centraal 

Eigenaarschap is jezelf ergens over  

ontfermen en daarbij de volle verantwoorde-

lijkheid nemen. Je voelt je verantwoordelijk en 

je neemt je verantwoordelijkheid. Het is van 

jou, jij staat ervoor. Gaat het goed? Dan mag 

je trots zijn. Gaat het mis? Dan neem je je 

verlies. En kom je in actie om eventuele 

fouten te herstellen of om ervan te leren. 

Ook gaat eigenaarschap over initiatief 

nemen: op een serieuze manier omgaan met 

je werk en nadenken over wat jij kunt bijdra-

gen aan de organisatie om te verbeteren.

2. Samenwerken 

Goede samenwerking, tussen collega’s  

en partners en onderling, verbetert onze  

dienstverlening voor de bewoners. Het elkaar 

betrekken en goede communicatie staan 

centraal. 

3. Continu verbeteren

Om de klant zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn houden wij ontwikkelingen bij.  

We implementeren deze daar waar dit zorgt 

voor verbetering en waar nodig vernieuwing 

van onze dienstverlening. 

Onze kernwaarden Betrouwbaarheid en 

Mensgericht zijn aanvullend en ondersteunend 

aan het bovenstaande.
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Door te focussen en ons te houden aan de strategie en koers kunnen we inspelen op kansen. 

Kansen in de netwerksamenwerking, kansen in digitalisering en innovaties en de kansen van onze 

huidige en toekomstige medewerkers. 

In de afbeelding hieronder vind je nog eens onze uitgangspunten en ambities. Je ziet nu goed hoe 

ze met elkaar samenhangen.

Onze missie hebben we geconcretiseerd in de volgende drie ambities:

- Onze bewoners hebben keuzemogelijkheid in een passende woning;

- Onze bewoners wonen in een plezierige en (sociaal) duurzame woon- en leefomgeving;

- We bieden passende dienstverlening aan en zijn bij onze bewoners betrokken.

Om deze ambities te realiseren zijn de uitgangspunten voor ons de komende jaren:

- Strategie & Koers: keuzes maken en samen doorleven;

- Samenwerking wordt steeds belangrijker;

- Digitalisering vraagt aandacht en biedt kansen;

- Medewerkers zijn onze kracht; aandacht voor op peil houden en ontwikkelen.

5. Visie op 
de opgaven

Onze 
bewoners hebben 
keuzemogelijkheid 

in een passende 
woning

Strategie en koers keuzes maken en samen doorleven

Samenwerking wordt belangrijker

Digitalistering krijgt aandacht en biedt kansen

Medewerkers zijn onze kracht

Onze bewoners 
wonen in een 

plezierige en (sociaal) 
duurzame woon & 

leefomgeving

We bieden een 
passende dienstver-
lening aan en zijn bij 

onze bewoners 
betrokken

blijven ontwikkelen
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5.1.1 ‘Perfecte match’ tussen vraag en 
aanbod

Doelgroepenbeleid

Het wonen is continue in beweging en dat 

heeft invloed op de woonwensen van al onze 

bewoners en woningzoekenden. Om hen een 

thuis te kunnen bieden is een toekomst- 

bestendige en gedifferentieerde woningmix 

nodig. Met een toewijzingsbeleid dat daar op 

inspeelt en maatwerkmogelijkheden biedt. 

Hiervoor stellen we een doelgroepenbeleid op.

Inzicht in veranderende woningvraag

Om goed in te kunnen spelen op deze  

veranderende woningvraag is ook actueel 

inzicht hierin noodzakelijk. Via periodieke 

woningbehoefteonderzoeken krijgen we 

inzicht in de ontwikkelingen en deze  

veranderende vraag. Dit doen we samen  

met onze partners, zoals de gemeenten, 

huurdersorganisaties en zorgpartijen. 

Acceptabele wachttijden

We streven ernaar dat de vraag en het  

aanbod van woningen goed op elkaar  

aansluiten en onze wachttijden per woning- 

type en doelgroep acceptabel zijn. Op basis 

van woningbehoefteonderzoeken en  

aanvullende (big) data concretiseren we dit.

Thuis voor urgenten en spoedzoekers

We bieden een thuis aan mensen die acuut  

of urgent een woning nodig hebben. Ook als 

ze met een korte inschrijfduur eigenlijk niet in 

aanmerking komen voor een woning.

5.1. Ambitie: onze bewoners 
hebben keuzemogelijkheid in 
een passende woning

Wij zien het als ons doel om bewoners  

een passende woning te bieden en daar 

zoveel mogelijk keuze in aan te bieden.  

Denk bijvoorbeeld aan locatie, type woning 

en prijs. Hierbij is ons streven dat we de 

vraag van onze bewoners, onze woning- 

zoekende en ons aanbod zo goed mogelijk  

op elkaar afstemmen. Daarnaast moet ons 

aanbod passen binnen onze strategische 

doelen. Het bestaande woningbezit stemmen 

we af op de huidige en de toekomstige  

vraag van bewoners. 

Onze dienstverlening maakt het mogelijk dat 

zoveel mogelijk mensen wonen in een woning 

die bij ze past. Bij nieuwbouwprojecten kijken 

we kritisch naar ons huidig bezit en een 

mogelijk gat met de toekomstige vraag die 

we verwachten van de bewoners. 

Om deze ambitie te bereiken zetten we in op 

drie strategische focuspunten. Ten eerste de 

realisatie van de ‘perfecte match’ tussen 

vraag en aanbod. Ten tweede de optimalisatie 

van de woonlasten, zodat ze passen bij de 

gezins- en inkomenssituatie. En ten derde 

toegankelijke, kwalitatief goede en duurzame 

woningen. In paragraaf 5.1.1. tot en met 5.1.3. 

leest u hier meer over. 
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Woon-zorgbehoefte in beeld

Tot slot willen we actueel inzicht in de match 

tussen vraag en aanbod op het terrein van 

wonen en (intra- en extramurale) zorg. Met de 

gemeente en de zorgpartijen onderzoeken  

we of we hiervoor een platform op kunnen 

richten.

 

5.1.2. Optimalisatie woonlasten, passen-
de bij de gezins- inkomenssituatie

Bestrijding armoede via 

netwerksamenwerking

In het Vechtdal, maar ook bij studenten in 

Enschede, is het inkomensniveau lager dan 

het gemiddelde in de woningmarktregio en 

het landelijk gemiddelde. De huurquote ligt 

wel iets lager in het Vechtdal, maar de 

woonquote ligt gemiddeld hoger. Dit komt 

door drie dingen: de hogere lasten in de 

gemeenten in het Vechtdal, de hoge energie- 

lasten en het feit dat de woonquote een 

grotere impact heeft op een lager inkomen. 

We bestrijden armoede via netwerksamen-

werking. Samen met onze partners proberen 

we de lasten te verlagen en de bewustwor-

ding te vergroten. We doen dit met coaching. 

We willen op deze manier de woonquote voor 

alle doelgroepen terugdringen naar een 

acceptabel niveau.  

Gedifferentieerd huurbeleid

Wij vinden de betaalbaarheid van onze  

huren en overige woonlasten belangrijk.  

Met ons huurbeleid sturen we actief op de 

betaalbaarheid en proberen we maatwerk  

toe te passen waar dat kan. 

Woonlastenverlaging via verduurzaming

Sturen op de woonlasten doen wij met  

de energiebesparende maatregelen die  

wij nemen als het gaat om ons  

duurzaamheidsbeleid. 

5.1.3. Toegankelijke, kwalitatief goede  
en duurzame woningen

Levensloopaanpasbaar bezit

We streven ernaar om onze nieuwbouw 

levensloopaanpasbaar te realiseren. Ook 

volgens de eisen voor rollatortoegankelijkheid, 

uit Woonkeur. We willen ons bestaande bezit 

toegankelijker maken voor onze brede doel-

groep, gekoppeld aan de woonbehoefte.  

Deze eisen staan in ons kwaliteitsbeleid. 

Verduurzaming

We zetten verdere stappen met de  

verduurzaming van ons bezit. We investeren 

daarbij in de toekomstwaarde, milieukwaliteit, 

gezondheid, energiezuinigheid en gebruiks-

kwaliteit van onze woningen. We willen in 2021 

een gemiddeld energielabel B. Voor de  

komende jaren ontwikkelen we beleid om onze 

bijdrage te kunnen leveren aan het CO2- 

neutraal maken van onze woningen in 2050. 

Daarbij ligt de focus op realisme en  

maatregelen vanuit het ‘no regret’ principe. 

Met de investeringen in duurzaamheid leveren 

wij ook een bijdrage aan de betaalbaarheid 

van de woonlasten van onze bewoners.  

We willen de woonlasten laten dalen of 

minimaal gelijk laten blijven. 

Woningkwaliteit

We staan voor woon- en woningkwaliteit. 

Onze woningen hebben een conditiescore 

(NEN 2767 normering) van gemiddeld  

3 of beter (1 = zeer goed/nieuwbouw,  

6 = zeer slecht). 
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5.2. Onze bewoners wonen in 
een plezierige en (sociaal) 
duurzame woon- en 
leefomgeving

We bieden onze bewoners een plezierige 

leefomgeving, een omgeving, waarbij  

overeenstemmende woonvoorkeuren  

uitgangspunten zijn. We dragen met  

visieontwikkeling en planvorming op het 

gebied van kern- en wijkbeheer bij aan de 

vitaliteit van de kernen en wijken. Daarbij 

staan centraal: participeren (in sociaal 

domein netwerken), signaleren van vragen, 

stimuleren van initiatieven, activeren van 

mensen, kansen voor gebieden, dorpen en 

wijken in beeld brengen, risico’s signaleren  

en actie ondernemen. 

Het gaat om dorp- en wijkgerichte zaken 

waarbij de aanvullende dienstverlening als 

sociaal ondernemer centraal staat. 

Denk hierbij aan lokaal overleg, het faciliteren 

van wijkinitiatieven, de aanpak van (multi)

probleemhuishoudens, contactenmomenten 

bewoners planmatig onderhoud en vitale 

wijk- en dorpsontwikkeling.

Deze ambitie hebben we uitgewerkt in  

de strategische focuspunten kwetsbare  

doelgroepen en leefbaarheid ondersteund, 

legitimatie en innovatie. In paragraaf 5.2.1.  

tot en met 5.2.3. worden deze focuspunten 

uitgewerkt. 

5.2.1 Kwetsbare doelgroepen en leef-
baarheid ondersteund

Vroegsignalering en curatieve huurincasso

We zetten in op vroegsignalering en curatief 

huurincasso. We doen dit om betalingsachter-

standen aan te pakken en huisuitzetting te 

voorkomen. Voor de vroegsignalering  

gebruiken we samen met partners afgestem-

de procedures en systemen. Ons streven is  

om de huurachterstanden van onze actieve  

huurcontracten terug te dringen tot een 

acceptabel niveau. 

Zelfredzaamheid 

We zien een toename van kwetsbare groepen. 

Vaak gaat dat goed, maar soms leidt het tot 

problemen van overlast, verwaarlozing en 

vereenzaming. We moeten hiervoor geschikte 

oplossingen bieden. Dit vraagt acties gericht 

op de leefbaarheid in buurten, het woongenot 

van omwonenden, het voorkomen van uitzet-

tingen en ervoor zorgen dat huurwoningen in 

goede staat (blijven) verkeren. Daarnaast 

wordt het steeds belangrijker om voor een 

goede begeleiding en ondersteuning te 

zorgen. Daarin spelen wij een signalerende en 

verbindende rol.

Netwerksamenwerking

Via netwerksamenwerking met partners en 

bewoners huisvesten we kwetsbare groepen in 

combinatie met begeleiding. Samen met 

partners en bewoners willen we een vangnet 

vormen voor kwetsbare groepen. En de leef-

baarheid en vitaliteit van wijken en kernen 

ondersteunen. 

We streven daarbij naar inclusiviteit, een 

samenleving waar plek is voor iedereen, 
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mensen kunnen meedoen en zich thuis 

voelen. Om dit te bereiken zetten we in op 

organisatieoverstijgende samenwerking, 

sluiten we ons aan bij de netwerken in het 

werkgebied en maken we samenwerkings-  

en prestatieafspraken met onze partners. 

Innovatie van woonvormen

Samen met partners verkennen we de  

mogelijkheden van nieuwe woonvormen voor 

specifieke doelgroepen. Ook de begeleiding 

die daarbij hoort maakt daar onderdeel van 

uit. Deze woonvormen kunnen het bijvoor-

beeld mogelijk maken om langer zelfstandig 

te wonen. Maar ook kunnen de woonvormen 

de zelfredzaamheid ondersteunen, de leef-

baarheid versterken of het mogelijk maken 

om slimmer met de woonruimte om te gaan. 

5.2.2. Focuspunt: Legitimatie

Omgevingsbewustzijn en verbinding lokale 

netwerken

We zijn lokaal geworteld en verbonden met 

de huurders en partijen in het werkgebied.  

We betrekken onze huurders en partners 

actief aan de voorkant en blijven daarbij 

kritisch kijken naar onszelf. We organiseren 

actief inspraak. We zijn omgevingsbewust: 

we delen en bespreken ontwikkelingen en 

ervaringen. We vormen een netwerk met onze 

partners in het sociaal en maatschappelijk 

domein. Daarin nemen we onze verantwoor-

delijkheid, passend bij onze opgave. 

Houdt onze directe verantwoordelijkheid op? 

Dan zorgen we ervoor dat een van de  

partners binnen ons netwerk de verant- 

woordelijkheid overneemt, passend bij hun 

opgave. Op deze manier vullen we vragen 

binnen het sociaal domein effectief in en 

vallen mensen niet tussen wal en schip.  

We sluiten aan bij lokale netwerken en laten 

ons inspireren door lokale platforms.

Communicatie en onderhouden relaties

We vinden het belangrijk om actief te bouwen 

aan ons imago en identiteit. We vertegen-

woordigen namelijk de publieke waarde.  

We maken hiervoor een strategisch  

communicatie- en marketingplan en zetten 

de beschikbare middelen hiervoor (pro)actief 

in. We investeren in verbinding. We zetten 

extern vertegenwoordigers in voor huurders, 

gemeenten, partners, extern toezicht en 

leveranciers. Deze vertegenwoordigers  

onderhouden contacten en vormen een  

brug tussen de partners en ons.

5.2.3. Innovatie
We maken tijd en budget vrij voor innovatie 

en ontwikkeling van onze werkwijze,  

dienstverlening en producten.

Stimuleren vernieuwende initiatieven binnen 

en buiten de sector

We stimuleren onze medewerkers om,  

al dan niet samen met andere partijen zoals 

collega-corporaties, open te staan voor 

nieuwe ideeën. En oog te hebben voor  

innovaties die in en buiten de sector  

plaatsvinden. 

Proactief

Ook hebben we een proactieve houding om 

innovaties te vertalen naar mogelijkheden 

voor ons.  
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We bieden ruimte voor innovatie. 

Dat betekent in de eerste plaats aandacht 

voor scholing en opleiding, maar het betekent 

ook tijd om te experimenteren, nieuwe ideeën 

op te doen en te ontwikkelen.

Om bij te dragen aan deze ambitie focussen 

we ons op het realiseren van waarde voor 

huurders, zowel extern als intern. In paragraaf 

5.3.1. en 5.3.2. lichten we dit toe. 

5.3.1. Realiseren waarde voor huurders 
extern

Huurderstevreden- en betrokkenheid

Wij streven naar tevreden huurders en 

woningzoekenden en willen dan ook betaal-

bare kwaliteit in de ogen van zowel de 

bestaande als de toekomstige huurders. 

Daarvoor is het van belang dat we in gesprek 

gaan, luisteren naar ervaringen en ze betrek-

ken bij het ontwikkelen van nieuwe (woon)

concepten of diensten. 

Het KWH is daarvoor onze meetlat. Hierbij 

gaan we voor een score van minimaal een half 

punt boven de Aedes benchmark. Onze 

dienstverlening is toegankelijk en laagdrem-

pelig voor onze bestaande en toekomstige 

huurders. We bieden kwaliteit, denken mee en 

helpen als het nodig is. Ook geven we duidelijk 

aan wat wel en niet kan. We hebben deze 

principes uitgewerkt in ons dienstverle-

ningsconcept. 

 

Dienstverleningsconcept

We spelen in op de behoefte van vandaag en 

die van morgen. Daarvoor is het nodig om 

deze behoefte en woonbeleving van onze 

5.3. We bieden passende 
dienstverlening aan en zijn bij 
onze bewoners betrokken

Wij zijn bij onze bewoners betrokken en 

bieden daarmee de best passende dienstver-

lening. Wij hebben verantwoordelijkheden zo 

laag mogelijk in de organisatie neergelegd. 

Medewerkers bedienen bewoners vanuit 

eigen verantwoordelijkheid en werken 

gebiedsgericht met voldoende handelings-

ruimte over de dienstverlening en de aanpak 

in hun gebied, dorp of wijk. We digitaliseren 

wat standaard is en passen maatwerk toe 

waar het om specifieke behoeften gaat. 

Daarnaast professionaliseren we onze 

dienstverlening. We werken gebiedsgericht 

vanuit de behoeften van de volkshuisvestelij-

ke opgaven in het werkgebied. Op korte 

termijn geniet onze bewoner van het huidige 

niveau van dienstverlening. Voor de langere 

termijn verbetert deze nog verder. Kwaliteit 

en klanttevredenheid zijn leidend. 

We verbeteren de primaire processen en 

de beleidscyclus binnen de organisatie. 

Een onderdeel daarvan is het versterken van 

de interne informatievoorziening. Maar ook 

het maken van regelmatige (management)

rapportages over ontwikkelingen, prestaties 

en de stand van zaken. Dit maakt het 

mogelijk weer beter te sturen en in control te 

blijven. We verwachten ook dat dit verlichting 

brengt in de werkdruk. Het verlagen van de 

werkdruk is een verantwoordelijkheid waar 

iédereen een bijdrage aan kan leveren, 

vanuit zijn of haar eigen rol. 
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huidige en toekomstige huurders te kennen 

en te monitoren. Daarbij kijken we ook naar 

de gehele ‘reis’ vanuit het oogpunt van onze 

huurders. De behoefte van onze huurder staat 

daarbij centraal. We stellen klantrapportages 

op als basis voor verbetering en innovatie. 

En we monitoren tevredenheid bij oplevering 

van projecten. 

5.3.2. Realiseren waarde voor huurders 
intern (organisatie)

Verantwoording en governance

We presteren naar vermogen en verantwoor-

den de inzet van middelen helder en 

transparant aan de huurder en partners. 

We maken duidelijk welke keuzes we maken. 

Ook benoemen we de effecten van onze 

keuzes op bijvoorbeeld ons vermogen en 

investeringscapaciteit. Een geschikt 

instrument daarbij is de beleidswaarde. 

Onze volkshuisvestelijke prestaties 

verantwoorden we aan de samenleving en 

aan huurders. We doen dat in overzichtelijke 

en leesbare factsheets en overige 

communicatiemiddelen. Onze governance is 

op orde en voldoet aan alle eisen. De opgave 

is leidend. Schuurt de gewenste invulling van 

de opgave aan tegen wet- en regelgeving? 

Dan overleggen we met onze externe 

toezichthouders. 

Wendbare organisatie

Wij willen een aantrekkelijke, moderne en 

professionele werkgever zijn voor onze 

huidige én toekomstige medewerkers. 

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers 

zich betrokken, thuis en gelukkig voelen in 

onze organisatie. Er is een gezonde balans 

tussen werk en privé. Onze leiderschapsstijl 

ondersteunt dit. Als organisatie moeten wij 

continu in beweging zijn om mee te bewegen 

met de ontwikkelingen in onze omgeving. 

De arbeidsmarkt in de regio vertoont krapte, 

waardoor het verkrijgen en behouden van 

goede mensen een strategisch vraagstuk is. 

Daarom is het belangrijk om vanuit onze 

kernwaarden een vertaling te maken naar 

gewenste collectieve en individuele 

competenties. 

Ons strategisch personeelsbeleid helpt ons 

hierbij. We maken gebruik van verschillende 

instrumenten zoals bijvoorbeeld cultuur- 

en ontwikkelingsprogramma’s, het vitaliteits-

beleid en opleidingsprogramma’s. 

Ontwikkeling medewerkers

Daarnaast zijn we actief bezig met talentont-

wikkeling van onze medewerkers. We zijn een 

aantrekkelijke werkgever en dat stralen we uit 

in onze identiteit. Dit doen we met onze 

communicatiestijl, kernwaarden, faciliteiten 

en uitingen. We stimuleren onderlinge samen-

werking en kennisdeling. Ook faciliteren we 

onze medewerkers daarbij door hiervoor 

vaste momenten te creëren.   

Vastgoedsturing

De opgaven waar we voor staan zorgen ervoor 

dat we ons verder moeten ontwikkelen op het 

gebied van vastgoedsturing. De ambities op 

de beleidsvelden betaalbaarheid, beschik-

baarheid, kwaliteit en verduurzaming maken 

dat we duidelijke keuzes moeten maken als 

het gaat om ons huidig en toekomstig 

vastgoed. De aansluiting tussen planmatig 

onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen 

is cruciaal om kosten te besparen en 

inefficiency te voorkomen. Met onze 

portefeuillestrategie kunnen we strategisch, 

tactisch en operationeel sturen op ons 

vastgoed. 
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5.4 Samenvatting Strategische Focuspunten

Onderstaand schema is een samenvatting van onze ambities en de focuspunten die daarbij horen. 

Keuzemogelijkheid in een passende woning

1. ‘Perfecte match’ tussen vraag en aanbod, kwalitatief en kwantitatief

2. Optimale woonlasten, passend bij de gezins- en inkomenssituatie

3. Toegankelijke, kwalitatief goede en duurzame woningen (aanbodzijde)

Plezierige en sociaal duurzame omgeving

4. Kwetsbare doelgroepen & leefbaarheid ondersteund

5. Legitimatie, ook aan de hand van creëren publieke waarde

6. Innovatie 

Passende dienstverlening en betrokken

7. Realiseren huurderswaarde extern

8. Realiseren huurderswaarde intern 
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We gaan actief in gesprek over onze 

ambities en de realisatie hiervan. 

We spreken met onze bewoners en interne 

en externe stakeholders. We hebben het 

bijvoorbeeld over waarom we doen wat we 

doen, we zijn transparant over wat we 

behalen en wat niet én we staan open 

voor suggesties en verbetering. 

Dit plan, en de nadere concretisering 

daarvan, is daarbij een leidraad voor ons 

gesprek. Voor onze legitimatie gebruiken we 

daarbij zoveel mogelijk het principe van de 

vijf invalshoeken van Windhausen & Pel 2017  

voor de publieke waarde: 

1. Bewoner: 

De corporatie kan publieke waarde genereren 

door mensen met een afstand tot de woning-

markt te huisvesten;

2. Woningmarkt: 

De corporatie kan publieke waarde genereren 

door de dynamiek in de woningmarkt te 

beïnvloeden;

3. Stad en dorp: 

de corporatie kan publieke waarde genereren 

door gericht te investeren in de fysieke en 

sociale kwaliteit van de steden en dorpen;

4. Burger: 

de corporatie kan publieke waarde genereren 

door individuen en groepen een duwtje in de 

rug te geven;

5. Samenleving: 

De corporatie kan publieke waarde genereren 

door het vertrouwen in het publieke domein 

te vergroten.

Ons ondernemingsplan is een strategisch document, een richtinggevend kader voor ons 

presteren. In onze jaarplannen en afdelingsplannen vindt een vertaling op tactische en 

operationele plaats en krijgt de concrete uitvoering vorm. Dit gaat van zeer concrete acties 

en activiteiten voor de korte termijn tot een stip op de horizon voor het andere doel, die we 

de komende tijd verder concretiseren. 

Dit plan is dan ook géén statisch plan maar geeft onze ambities en doelen weer waar wij 

elke dag aan werken. Elk jaar concretiseren we onze activiteiten voor het komende jaar in 

een activiteitenplan. Daar blikken we aan het einde van het jaar op terug. Dit zorgt ervoor 

dat we flexibel zijn in een omgeving die steeds in beweging is. Het zorgt er ook voor dat we 

kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen.

6. Hoe toetsen 
we of we onze 
doelen behalen?
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7. Financieel 
kader
Wij hebben een gezonde financiële positie. 

We borgen onze financiële continuïteit. 

Ook voldoen we aan de sectornormen 

van het WSW en de AW op het gebied van 

solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. 

Vanuit goed rentmeesterschap over ons 

vermogen bepalen we op basis van ons 

organisatieprofiel, onze risicostrategie en 

onze portefeuillestrategie onze eigen 

normen. Dit zijn normen als buffer ten 

opzichte van de hiervoor genoemde 

sectornormen.  

Door slim te organiseren en actief te sturen 

op onze bedrijfslasten houden we grip op 

onze uitgaven. We zijn aanspreekbaar op 

onze bedrijfslasten. Dit doen we door elk jaar 

inzicht te geven in onze doelstellingen en 

investeringen die direct effect hebben op 

onze bedrijfslasten. Daarbij maken we 

onderscheid tussen vaste en incidentele 

bedrijfslasten. Op deze manier sturen wij 

ook actief op de uitkomst van de Aedes 

benchmark.    

Onze prestaties passen bij onze 

vermogenspositie. Via onze vastgoedsturing 

en het assetmanagementproces maken we 

zorgvuldige afwegingen in maatschappelijke 

investeringen en het effect op onze financiële 

positie. We ontwikkelen een methodiek 

waarmee we de prestaties inzichtelijk 

en meetbaar maken. 


