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Waar we voor staan
Wie we zijn
Woningstichting Leusden (WSL) is een betrokken corporatie in de gemeente Leusden. Als sterk
lokaal verankerde partij met een bezit van circa 2.600 woningen zijn we dé sociale verhuurder van
Leusden, met een betaalbaar woningaanbod in de gemeente Leusden.
Door onze verbondenheid met Leusden voelen we ons verantwoordelijk om nu en in de toekomst
continuïteit te bieden en onze dienstverlening af te stemmen op de huidige en toekomstige wensen
en behoeften van onze huurders. Deze verantwoordelijkheid vullen we in met betrokken
medewerkers, die samen met onze maatschappelijke partners verschil maken in Leusden.

Onze missie
Wij zijn er voor mensen met een krappe beurs of met een bijzondere zorgvraag. Iedereen die woont
of wil wonen in Leusden kan bij ons terecht met vragen, maar wij zijn er in het bijzonder voor
woningzoekenden en huurders die zich niet zelf kunnen redden op de woningmarkt.
We doen ons werk vanuit de overtuiging dat goed en betaalbaar wonen bijdraagt aan de
kwaliteit van leven van onze huurders.

Onze kernwaarden
Open
Een open werkhouding is de basis voor een goed resultaat. Hiermee houden we onze prestaties en
werkplezier hoog. Dit geldt ook voor de communicatie met de klant. We leggen altijd in heldere taal
uit wat we doen en waarom we dat doen.
Betrokken
De kracht van WSL is de betrokkenheid bij de huurders én
woningzoekenden. We weten wat er speelt en zetten ons
elke dag weer in om bij te dragen aan een prettige woonen leefomgeving. Dit doen we niet alleen, maar in
samenwerking met onze netwerkpartners.
Respectvol
We handelen integer. We houden rekening met rechten,
belangen en het welzijn van onze huurders,
netwerkpartners en medewerkers.

open

respectvol

betrokken

Onze koers
Het dorpse en groene woonmilieu, de nabijheid van de
stad Amersfoort en de gunstige ligging in het midden van Nederland maakt Leusden tot een
aantrekkelijke plek waar veel mensen met plezier wonen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een extra druk
op de woningmarkt. De stijgende woningprijzen, een toename van het aandeel één- en
tweepersoonshuishoudens en een beperkt aantal bouwlocaties maakt het tot een uitdaging om het
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wonen in Leusden voor een brede doelgroep beschikbaar te houden. Daarom blijven we de
aankomende periode investeren in voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen. We
zorgen voor passende woningen in een aantrekkelijke omgeving voor (toekomstige) huurders in
verschillende levensfases.
Met de focus op betaalbaar wonen bedienen we een brede sociale doelgroep. Hieronder
verstaan we personen en huishoudens die vanwege financiële, fysieke of sociale redenen niet of
lastig in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. Bovendien vergroten we ons woningaanbod
voor de zogeheten ‘middeninkomens’, die door de stijgende woningprijzen en onvoldoende
aanbod moeite hebben een woning te kopen of huren.
Als lokaal verankerde partij zoeken we meer afstemming binnen de regionale woningmarkt . We
benaderen met onze collega-corporaties de woningmarkt zowel vanuit lokaal als regionaal
perspectief. Zo komen we tot een op de vraag afgestemd aanbod voor de sociale doelgroep.
Naast de focus op beschikbaarheid gaat in onze dienstverlening meer aandacht uit naar het
oplossen van vraagstukken over wonen & zorg, overlast en huurders met een combinatie van
problemen. Daarom willen we op het niveau van de wijk samen met onze bewoners en
maatschappelijke partners het verschil maken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarin
we duidelijke afspraken maken en gebruik maken van ieders eigen expertise.
Onze medewerkers vormen de organisatie die als motor zorgt voor betaalbaar wonen en het
verschil maakt in de wijk. Het is dus ook belangrijk dat we met een organisatie van onze omvang
efficiënt blijven werken en in de toekomst de (financiële) continuïteit waarborgen. Uiteraard zonder
dat dit ten koste gaat van onze kwaliteit van dienstverlening.

Focus op drie speerpunten
Om de focus te leggen op de benoemde vraagstukken en opgaven, onderscheiden we drie
speerpunten:
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In dit ondernemingsplan verduidelijken we elk speerpunt met ambities en activiteiten in een agenda
voor de periode 2019-2022. We starten per speerpunt met een korte schets van de opgaven. Deze
zijn nader uitgewerkt in onderliggende beleidsdocumenten (zoals onze portefeuillestrategie).

Regie op betaalbaar wonen
Opgaven
In onze missie hebben we het helder verwoord staan; wij zijn er voor mensen die extra hulp nodig
hebben om zelfstandig in woonruimte te kunnen voorzien. Dit is niet nieuw, dat doen we al jaren.
Toch zien we dat het vraagstuk van betaalbaar wonen een grotere uitdaging wordt. Hier liggen
verschillende oorzaken aan ten grondslag. Een kort overzicht:
Onderstaande figuur laat zien dat het aantal huishoudens in Leusden de komende jaren
toeneemt. Samen met de gemeente en de huurdersorganisatie spraken we af om de
benodigde kernvoorraad uit te breiden naar minimaal 2.800 sociale huurwoningen in 2025.
De druk op met name betaalbare woningen geschikt voor één- en
tweepersoonshuishoudens neemt toe. Dit komt niet alleen door vergrijzing en het scheiden
van wonen en zorg, maar ook door jongeren die op zoek zijn naar een betaalbare woning.
De centrale ligging van Leusden zorgt voor een aantrekkelijke woningmarkt waar de
woningprijzen relatief hoog zijn. Door wet- en regelgeving moeten wij het grootste deel van
de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 36.798
(prijspeil 2018). Veel mensen verdienen teveel voor een sociale huurwoning en te weinig
voor een koopwoning. Hierdoor is het voor deze ‘middeninkomens’ (tot € 47.073 (prijspeil
2018)) moeilijk om een betaalbare woning te vinden.

•

•

•

De aankomende jaren maken we bewuste keuzes om een betaalbaar en kwalitatief goed aanbod te
behouden Waar mogelijk werken we in de uitvoering samen met onze partners. WSL pakt hierin de
regierol, zodat onze woningen betaalbaar blijven.
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afb. 1 Huishoudensprognose 2015-2040 gemeente Leusden, bron Primos 2016
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Onze agenda voor 2019-2022
1. Uitbreiding van onze woningvoorraad: minimaal 2.800 woningen
Om in de groeiende woonbehoefte te voorzien, breiden we over de periode 2018 tot en met 2025
onze woningvoorraad uit naar minimaal 2.800 woningen. Dit betekent een toename van ruim 200
woningen. De transitie van onze woningvoorraad is als volgt:
Transitie woningvoorraad

1-1-2018

2025

Eengezinswoningen

1.327

51%

1.260

45%

Appartementen

1.256

49%

1.540

55%

Totale woningvoorraad

2.583

100%

2.800

100%

In deze transitie voegen we, gelet op de toenemende vraag naar betaalbare en voor één- en
tweepersoonshuishoudens geschikte woningen, de aankomende periode vooral appartementen
toe. In de periode 2019-2022 ruim 200 woningen (zie afbeelding 2).
In 2019 herijken we onze portefeuillestrategie, waarin we kijken hoe we met oog voor beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid de groei van onze woningvoorraad vormgeven
.

afb 2. Aantal woningen per nieuwbouwlocatie (uiteindelijke aantallen kunnen wijzigen)
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2. Behouden van betaalbaarheid
Om de betaalbaarheid van onze woningen te garanderen voor de sociale doelgroep, hanteren we
over de periode 2019-2022 de volgende uitgangspunten:
•
•
•

•

Minimaal 70% van de vrijkomende woningen bieden we aan met een huur die passend is
voor huishoudens met recht op huurtoeslag.
Minimaal 50% van onze woningen heeft een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens en
minimaal 65% van onze woningen heeft een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens.
Door te investeren in duurzaamheid dragen we niet alleen bij aan de kwaliteit van onze
woningen, maar ook aan de betaalbaarheid: woonlasten worden lager door
energiebesparing.
In de periode 2019 – 2022 hanteert WSL, in overleg met HLVE, een gematigd huurbeleid.

3. Meer mogelijkheden voor middeninkomens
Niet alleen huurders met een laag inkomen hebben behoefte aan betaalbare woningen in Leusden.
Ook voor de middeninkomens (tussen €36.798 tot € 47.073 (prijspeil 2018)). is het lastig om een
geschikte woning te vinden. Daarom treffen we de aankomende periode de volgende maatregelen:
•
•

•

We maken gebruik van de 10% toewijzingsruimte voor middeninkomens en waar mogelijk
de 10% vrije toewijzingsruimte.
We stoppen waar mogelijk met de definitieve verkoop van niet-DAEB woningen, zetten vrije
verkoop om in vrije-sector huur en zetten onze Koopgarant-portefeuille voor
middeninkomens in.
De vrije-sectorwoningen die we aanbieden aan de groep middeninkomens hebben een
maximale huur van € 950 per maand (prijspeil 2018).

4. Duurzaam investeren in betaalbaarheid
Wij verduurzamen ons woningbezit volgens de landelijk geformuleerde energieopgave. Het mes
snijdt aan twee kanten: de kwaliteit van onze woningvoorraad neemt toe, terwijl de woonlasten van
onze huurders afnemen. Hierbij staan betaalbaarheid en comfort voorop. Met dit uitgangspunt
rekenen we de maatregelen die we treffen beperkt door aan onze huurders. Wij stellen onszelf de
volgende doelen:
•
•
•

De Energie-Index van onze woningvoorraad is eind 2021 gemiddeld 1,25. In totaal
verduurzamen we over de periode 2019-2022 ongeveer 600 woningen.
We bouwen op de grond die wordt uitgegeven door de gemeente Nul-op-de-Meterwoningen.
Ook na 2021 gaan we door. In 2050 is onze woningvoorraad CO2-neutraal.

Verduurzaming is een opgave die niet alleen rust op de schouders van de corporatie, de politiek of
de grote multinationals. Het is een opgave die begint bij ieder individu. Betaalbaarheid en comfort
staan voorop, maar ook het bewustzijn van de huurder speelt een grote rol. Door de inzet van
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energiecoaches werken we samen met de huurder aan dit bewustzijn en onze opgave voor een
duurzaam woningbezit.
5. Flexibel aanbod in wonen
Naast een toename van het aantal huishoudens in Leusden (afb. 1), zien we een ontwikkeling in
huishoudsamenstelling: meer alleenstaanden en (samengestelde) grote gezinnen, maar ook andere
samenstellingen, zoals vrienden en broer/zus-relaties vragen naar woonruimte. Om deze
verschillende huishoudens te huisvesten, streven we naar een flexibele inzet van onze woningen:
•
•

•

We letten bij nieuwbouw op de flexibiliteit van onze woningen, met als uitgangspunt dat
deze met minimale aanpassingen voor meerdere doelgroepen inzetbaar zijn.
Om ons (tijdelijk) aanbod aan te passen op de verschillende vragen:
o gaan we met jongere woningzoekenden in gesprek over de mogelijkheid van
huisvesting op basis van flexibele contracten;
o experimenteren we met het aanbieden van flexibele contracten, zoals ‘friendscontracten’ of contracten voor huisbewaring en kamerverhuur. We geven dit
zorgvuldig en juridisch onderbouwd vorm;
o bieden we de mogelijkheid om een huurwoning onderling te ruilen.
We bouwen de doorstroommogelijkheden uit. Niet alleen Van Groot Naar Fijn, maar
bijvoorbeeld ook met voorrang doorstromen van/naar vrije sector of Koopgarant.

Samen verschil maken in de wijk
Opgaven
Vanuit onze lokale focus kennen we onze huurders en weten we wat er zich in de verschillende
wijken en kernen afspeelt. Aangezien prettig wonen en leven verder gaat dan de woning alleen,
willen we als sociale verhuurder op wijkniveau het verschil maken. Hier komen vraagstukken
rondom wonen, zorg en welzijn samen. En dit is ook nodig, als we kijken naar de volgende
ontwikkelingen:
•

•

De vergrijzing en vooral de toename van het aandeel 75-plussers. Mede als gevolg van het
scheiden van wonen en zorg woont deze groep bovendien langer zelfstandig thuis. Deze
situatie vraagt om het bieden van zorg, aanpassing van de woning en het voorkomen van
vereenzaming.
Gerelateerd aan de scheiding van wonen en zorg, is de toename van het aantal kwetsbaren
in de wijk. We zien meer combinaties van overlast en leefbaarheidsproblematiek. In
samenspraak met onze netwerkpartners hebben we als sociaal beheerder aandacht voor
deze mensen en voor hun leefomgeving.

Samen verschil maken in de wijk doen we in gezamenlijke verantwoordelijkheid met onze
netwerkpartners. Wij willen dit speerpunt samen met bewoners en netwerkpartners uitwerken en
hierin samen optrekken.
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Onze agenda voor 2019-2022
1.

Ouder worden in de wijk

We willen dat onze huurders prettig wonen in de woning en woonomgeving naar keuze. Veel van
onze huurders die op leeftijd zijn en/of een zorgvraagstuk hebben, vinden het fijn dat zij in de wijk
kunnen blijven wonen.
•

•
•

•

In 2020 maken we per wijk inzichtelijk wat de kwaliteit en passendheid is van de woningen
waarin onze huurders op leeftijd wonen, inclusief het inventariseren van hun
woonbehoeften.
We vergroten onze kennis over woon-zorgvraagstukken.
Waar dit kan helpen we onze huurders met kleine aanpassingen in het huis, zodat ze langer
zelfstandig kunnen wonen. Sommige (kleine) aanpassingen doen we zelf, in andere gevallen
helpen we onze huurders met het vinden van de route naar het Wmo-loket.
We doen met voorrang een passend aanbod om door te stromen naar een woning die beter
bij de leefsituatie past, levensloopbestendig is en desgewenst in dezelfde wijk.

Dit laatste punt sluit aan op onze reeds ingezette pilot ‘Van Groot Naar Fijn’ en biedt mogelijkheden
gelet op onze toevoeging van appartementen. Bovendien krijgen gezinnen op deze manier de
ruimte om een eengezinswoning te betrekken.

2. Naar een wijkgerichte aanpak
We vinden het belangrijk dat onze huidige en toekomstige huurders prettig in hun wijk kunnen
wonen en leven. Met de werkzaamheden die we verrichten op en rondom de woning halen we veel
signalen op. Om nog beter wijkgericht (en kerngericht) aan de slag te kunnen gaan en meer grip te
krijgen op bovenstaande vraagstukken en oplossingsgerichte aanpakken, zetten we het volgende in
gang:
•

•

We continueren onze ‘Koffie in de wijk’ activiteit, waarin we – samen met onze
netwerkpartners - in wijken met bewoners in gesprek gaan, zodat we eind 2019 per wijk
duidelijk hebben waar de prioriteiten en specifieke aandachtspunten liggen.
Deze resultaten én de kennis die we hebben vanuit onze medewerkers en
vastgoedportefeuille benutten we om uiterlijk in 2019 te komen tot eenduidige en concrete
werkafspraken met de gemeente, zorg- en welzijnspartners. We richten ons hierbij op een
gezamenlijke ‘no-nonsense’-aanpak om de leefbaarheid en vitaliteit te versterken.

3. Eén aanspreekpunt
Integraal samenwerken werkt alleen met één aanspreekpunt voor het oppakken en uitvoeren van
afspraken.
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•

•

In 2019 is in de organisatie één centraal aanspreekpunt voor leefbaarheid en vitaliteit van de
wijk. Deze persoon vervult een belangrijke rol in de afstemming tussen de netwerkpartners.
Zo worden acties centraal opgepakt en uitgezet.
Wij gaan hiermee in de periode van het ondernemingsplan experimenteren. Hiermee
pakken niet alleen onze eigen verantwoordelijkheid, maar we zijn ook de centrale en
zichtbare schakel tussen de huurder en het verbeteren van de leefbaarheid.

4. Doorpakken op wat we al doen
Naast bovengenoemde ambities pakken we vooral de aankomende periode door op reeds in gang
gezette activiteiten:
• Doorgaan met de samenwerking ‘voorkomen huurschuld en huisuitzetting’ met Lariks
(Sociaal Team) en Stadsring51.
• Doorgaan met de samenwerking ‘aanpak overlastgevende inwoners’ met politie, Lariks en de
gemeente Leusden.
• In overleg blijven met HLVE en de bewonerscommissies.
• Onze signaalfunctie verder ontwikkelen bij de aannemers waarmee we werken en bij onze
medewerkers.
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Organisatie als motor
Opgaven
Onze organisatie is de motor die zorgt dat de kwaliteit van wonen op peil blijft. Daarin zijn onze
medewerkers de spil. We bieden onze huurders perspectief en zijn open, betrokken en respectvol.
Door onze schaalgrootte zijn we bovendien in staat om met kennis van zaken snel te handelen. We
werken praktisch, met een no-nonsense mentaliteit, gericht op versterking van onze dienstverlening.
WSL staat echter ook voor een aantal uitdagingen de komende periode:
•
•

•

•

We zijn ambitieus in onze dienstverlening, maar kunnen nog extra stappen zetten in de
communicatie richting onze huurders, de participatie en legitimatie.
We zijn in control en financieel gezond. Dit willen we de aankomende jaren blijven. We
merken dat ons ambitieniveau, de focus die ligt op het minimaliseren van de bedrijfslasten
en de regel- en verantwoordingdruk onze relatief kleine organisatie op scherp zet. Dit
betekent nog meer dan voorheen een bewuste inzet van onze middelen en focus om te
blijven presteren naar vermogen.
De schaal van onze organisatie is een groot voordeel. We zijn wendbaar en slagvaardig in
ons handelen. Tegelijkertijd zijn we kwetsbaar in onze capaciteit en zijn we niet altijd
onderling vervangbaar. Daarom moeten we sturen op efficiency en slim samenwerken. Met
elkaar en met netwerkpartners.
Als kleinere organisatie moet we blijven innoveren en meegaan met onze tijd. We zijn geen
koploper, maar kunnen veel leren van anderen, wat bewezen is implementeren en onze
werkwijze hierop aanpassen.

Onze agenda voor 2019-2022
1.

Optimale inzet op onze dienstverlening

Een tevreden huurder is ons veel waard. We hebben betrokken en klantgerichte medewerkers om
dit te waarborgen. Bovendien willen we ons bereik in dienstverlening verruimen (digitalisering) en
meer zichtbaar zijn in de wijk.
•

Dit is terug te zien in het huurdersoordeel (KWH) waarbij we streven naar gemiddeld een 8,0
voor de periode 2019-2022.

2. Breder bereik van onze dienstverlening
Onze huurders kunnen ongeacht tijd of plaats gebruik maken van de diensten van WSL. We
digitaliseren onze dienstverlening, zonder de offline diensten uit het oog te verliezen. We doen dit
aan de hand van bewezen mogelijkheden, passend bij onze schaal. Dit betekent concreet dat we
met behoud van onze fysieke aanwezigheid (balie en in de wijk):
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•

•

dit jaar starten met het ontwerpen van een digitaal huurdersportaal, waarin huurders zelf
hun zaken kunnen regelen, zoals reparatieverzoeken, huurbetaling en de huur opzeggen. In
2019 wordt het portaal in gebruik genomen.
in 2020 bekijken welke processen we verder kunnen digitaliseren. Niet alleen om de kwaliteit
van dienstverlening aan de huurder te verbeteren, maar ook ter verbetering van onze
efficiency.

Onze medewerkers nemen de tijd om huurders te begeleiden en te leren hoe ze gebruik kunnen
maken van de digitale mogelijkheden. Hoe meer huurders digitaal werken, hoe meer tijd er overblijft
om ons te richten op de niet-digitale huurder.
3. Communicatie & participatie
In onze klantvisie legden we vast dat we ons onderscheiden met onze dienstverlening. We streven
naar open, betrokken en respectvolle communicatie met onze huurders, samenwerkingspartners en
met elkaar.
We luisteren naar de mens achter de klant en zoeken naar oplossingen, waarmee huurders en
woningzoekenden tevreden zijn. Mensen voelen zich welkom en we zijn zichtbaar in de wijk.
•
•
•
•
•
•

We communiceren wat we doen, hoe we dat doen, hoe we huurders en partners hierin
betrekken en verantwoorden dit in heldere taal.
We zoeken samen met onze huurdersorganisatie in 2019 naar vormen van participatie die
sturen op een brede betrokkenheid van onze huurders.
We zetten meer in op de betrokkenheid van bewonerscommissies.
We verbeteren onze zichtbaarheid in de wijk door ‘Samen verschil maken in de wijk’ op de
kaart te zetten.
We vergroten ons bereik met het digitaliseren van onze communicatie per 2019, gericht op
informatie-uitwisseling op het moment dat het de klant uitkomt.
Competenties als verbinden en samenwerken worden belangrijker. Uiterlijk in 2021 hebben
we onderzocht hoe we slimmer en op kwalitatief hoog niveau kunnen samenwerken met
netwerkpartners en aannemers.

4. Met onze medewerkers toekomstgericht aan de slag
We vinden het belangrijk dat onze organisatie aansluit op wat onze omgeving van ons vraagt.
Hebben we de juiste kennis en competenties in huis? Is onze cultuur erop gericht om elkaar te
stimuleren, van elkaar te leren en te gaan voor resultaat? Dit alles samen maakt dat we een goede
dienstverlener en aantrekkelijk werkgever blijven.
•

1

Uiterlijk in 2020 bekijken we aan de hand van de strategische personeelsplanning1 wat onze
optimale personele bezetting is in zowel capaciteit als professionaliteit. We besteden hierbij

Benoemd in CAO Woondiensten
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•

aandacht aan de personele risico’s. De uitkomst ligt vast in een actieplan, mede gericht op
het investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
We bekijken ook of we, door digitalisering en het verschuiven van taken, meer capaciteit
kunnen ‘vrijspelen’ om in te zetten in de wijk.

5. Presteren naar vermogen
We zijn een financieel gezonde organisatie. We hanteren voor de periode 2019-2022 de volgende
uitgangspunten:






We presteren naar vermogen (positief oordeel visitatie, Autoriteit woningcorporaties en
Waarborgfonds Sociale Woningbouw).
We houden onze financiële ratio’s op een dusdanig niveau dat we kunnen inspringen op kansen
die zich voordoen (zoals het versneld oppakken van onze nieuwbouwprogrammering). We
zorgen voor een bovengrens in de ratio’s, zodat vermogen niet wordt opgepot en zichtbaar
wordt welke financiële ruimte er is.
We hebben een positieve operationele kasstroom en voldoende faciliteringsvolume voor
projecten.
We kijken in de periode van dit ondernemingsplan naar onze opties voor slim samenwerken of
schaalvergroting en houden onze mogelijkheden open wanneer dit voor WSL én onze huurders
meerwaarde oplevert.

We werken dit ondernemingsplan verder uit in concrete jaarplannen. We toetsen elk jaar of we de
activiteiten uit het jaarplan hebben uitgevoerd. Na twee jaar volgt een tussenevaluatie van het ondernemingsplan. Mogelijk stellen we dan doelen bij.
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Planning
2019
•
•
•
•
•
•
•

Herijking portefeuillestrategie (inclusief onderzoek naar stoppen definitieve verkoop van
niet-DAEB woningen en omzetten vrije verkoop in vrije-sector huur)
Koffie in de wijk, resulterend in inzicht in prioriteiten en aandachtspunten per wijk
Werkafspraken met gemeente en zorg- en welzijnspartijen om de leefbaarheid en vitaliteit
van wijken te versterken
Medewerker als centraal aanspreekpunt voor leefbaarheid en vitaliteit van de wijk
Ingebruikname huurdersportaal
Onderzoek brede bewonersparticipatie
Start inzet energiecoaches

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek en aanbieden van flexibele contracten
Per wijk inzicht in kwaliteit en passendheid van de woningen voor en woonbehoefte van
senioren.
Onderzoek digitaliseren processen
Strategische personeelsplanning
Energielabelling op orde
Signaalfunctie verder ontwikkelen bij de aannemers en onze medewerkers.
Evaluatie SOK HLVE
Tussenevaluatie Ondernemingsplan
Beoordeling van het functioneren van de externe accountant door bestuur en
auditcommissie

2021
•
•
•

Energie-Index gemiddeld 1,25.
Onderzoek slimmer samenwerken met netwerkpartners en aannemers
Visitatie

2022
•

nieuw ondernemingsplan

2019-2022
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiding woningvoorraad met 200 woningen
Verduurzaming 600 woningen
Minimaal 70% van de vrijkomende woningen voor huishoudens met recht op huurtoeslag.
Minimaal 50% van onze woningen onder de eerste aftoppingsgrens en minimaal 65% onder
de tweede aftoppingsgrens.
Verlaging woonlasten door energiebesparing.
Gematigd huurbeleid.
10% toewijzingsruimte en waar mogelijk de 10% vrije toewijzingsruimte benutten voor
middeninkomens.
Benutten Koopgarant-portefeuille voor middeninkomens.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrije-sectorwoningen maximale huur van € 950 per maand (prijspeil 2018).
Bouwen Nul-op-de-Meter-woningen op door uitgegeven gemeentegrond.
Nieuwbouw van flexibele, aanpasbare woningen
Uitbouw doorstroommogelijkheden (van/naar vrije sector of Koopgarant).
Vergroten kennis over woon-zorgvraagstukken.
Kleine aanpassingen langer zelfstandig wonen en doorverwijzen naar het Wmo-loket.
Doorstroomaanbod Van Groot naar Fijn
Samenwerking ‘voorkomen huurschuld en huisuitzetting’ met Lariks (Sociaal Team) en
Stadsring51.
Samenwerking ‘aanpak overlastgevende inwoners’ met politie, Lariks en de gemeente
Leusden.
In overleg blijven met HLVE en de bewonerscommissies.
Huurdersoordeel (KWH) gemiddeld een 8,0
Helder communiceren wat we doen, hoe we dat doen, hoe we huurders en partners hierin
betrekken
Betrokkenheid van bewonerscommissies vergroten.
Presteren naar vermogen (positief oordeel visitatie, Autoriteit woningcorporaties en
Waarborgfonds Sociale Woningbouw).
Financiële ratio’s maken inspringen op kansen mogelijk en hebben een bovengrens.
Positieve kasstroom, voldoende faciliteringsvolume voor projecten.
Onderzoek slim samenwerken of schaalvergroting
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